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بعد اأن ا�ستجاب اأغلب التجار لدعوات جمهولة مت تداولها على نطاق وا�سع عرب "الفاي�سبوك" اأغلقوا خاللها حمالتهم، فيما انتف�س الطلبة يف وجه الوزير 
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التقدم اىل الوراء..
خطوات  نتقدم  ان  اردنــا  الــذي  الوقت  يف 

اىل االمام ونتخل�ص من االزمة االقت�سادية 

واإنعا�ص  الــذاتــي،  الت�سنيع  على  باعتمادنا 

على  "االعتماد  ب�سيا�سات  املحلي  االقت�ساد 

تام  �سبه  ب�سكل  اال�سترياد  وتطليق  النف�ص" 

عامل  اقتحام  على  قادرين  غري  اننا  وجدنا 

"اخلداع"  �سيا�سة  انتهاج  واخــرتنــا  جديد 

تالعبنا  حيث  من  �سواء  جاورها  وما  والغ�ص 

اأو  الب�سيط،  للمواطن  واإرهاقنا  باالأ�سعار 

"تذريحنا" لل�سبغة وتهديدنا حلياة النا�ص.
ال�سيارات  تركيب  م�ساريع  بذلك  ونق�سد 

لت�سنيع  كم�ساريع  البداية  يف  جــاءت  التي 

حملي �سياأخذ البالد اىل عامل اآخر وي�سورها 

املانيا  ال  ومل  وكــوريــا  اليابان  �ساكلة  على 

لن�سنع  ال�سناعة،  هذه  يف  الريادة  �ساحبة 

بقطع  ا�سحابها  �سينوية" �سدم  "فول�سفاغن 
حياة  تهدد  ظلت  التي  البال�ستيكية  غيارها 

متكنت  التي   1 يف   2 �سيمبول  ونركب  النا�ص 

م�سنعها  مــن  خروجها  بعد  ــام  اي غ�سون  يف 

الكليو  تغليف  مــن  متكنا  كما  التوقف،  مــن 

ال  اإذ  وقــت  اي  يف  للتغيري  قابلة  ب�سبغة 

واحد  لون  على  البقاء  اىل  �ساحبها  ي�سطر 

كما ميكنه "تق�سريها" باأدوات ب�سيطة لتعود 

�ساء،  متى  لونها  الزبون  فيغري  اال�سلي  للون 

                                                              فيضض من غيضض 

جتار دون �سمري 
قالت نائب بالربملان عن والية باتنة: 

بطاقة حمـــــــــراء

يف غياب املدير تنعدم املعلومة

عندما ت�سدد الرقابة على الرداءة 

الفتات حمالت"تدوخ" الزبون    

بلخادم.. �سننظف احلزب من الدخالء

 20 األف
لالأع�ساء  الوطني  لــلــديــوان  الــعــام  املــديــر  ك�سف 

عن  واقـــنـــوين،  في�سل  ولــواحــقــهــا  اال�سطناعية 

حذاء  األــف  و25  ا�سطناعي  ع�سو  األــف   20 توزيع 

الـ10اأ�سهر  خالل  اإلكرتوين  كهربائي  كر�سي  و650 

الــديــوان  اأن  مو�سحا  اجلــــاري،  الــعــام  مــن  االأوىل 

موؤ�س�سة  ولواحقها  اال�سطناعية  لالأع�ساء  الوطني 

خدمة  تقدم  وجتــاري  �سناعي  طابع  ذات  عمومية 

وتوفر  اجتماعيا  موؤمن  معاق  األف   600 لـ  عمومية 

االأجهزة  اأ�سهر قادمة من   6 لـ  ا�سرتاتيجيا  خمزونا 

وامل�ستلزمات املوجهة لهذه الفئة.

رقم
اليـــوم
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يومية وطنية �إخبارية

ت�صدر عن م �س و ذ م م "�أور��س نيوز"

املدير العام

م�سوؤول الن�سر

�سمري بوخنوفة

�لطبع: 

sie صركة �لطباعة �ل�صرق�

�لتوزيع:

sodipresse

�ل�صجل �لتجاري: 14 ب 05/00-224945

�لرمز �ل�صريبي: 63 90060 0501 014 0

�حل�صاب �لبنكي: BADR 336 300562 3000 42 وكالة باتنة

�لإ�صهار: م�صلحة �لإ�صهار بجريدة �لأور��س نيوز

�أو �لوكالة �لوطنية للن�صر و�لإ�صهار �صارع با�صتور ـ �جلز�ئر 

021.73.76.78 ـ  �لهاتف: 021.73.71.28 

�لإد�رة ـ �لتحرير

�ملنطقة �حل�صرية �لثانية جتزئة 12 رقم 12 ـ باتنة

�لهاتف: 033.29.18.51

�لفاك�س: 033.29.18.51
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يف الوقت الذي �سارعت فيه العديد من املديريات 

باتنة،  والية  يف  القطاعات  مبختلف  التنفيذية 

اخلا�سة  والــوكــاالت  البلديات  بع�ص  عن  ف�سال 

ت�سهيل  اجل  من  لالإعالم  خاليا  ا�ستحداث  اإىل 

مهمة ال�سحفيني يف احل�سول على املعلومة، تبقى 

املتاعب  مهنة  رجــال  تطلعات  عن  بعيدة  اأخــرى 

عنها  االأول  امل�سوؤول  غــاب  فــان  املــواطــن،  وحتى 

ي�سبح احل�سول على املعلومة اأمرا �سبه م�ستحيل، 

اإىل  اأنف�سهم م�سطرين  ال�سحفيني  اإذ يجد بع�ص 

ديوان  مع  متاما  يحدث  كما  املدير،  قدوم  انتظار 

الرتقية والت�سيري العقاري بباتنة. 

الرقابة  ت�سديد  يف  اجلامعي،  املو�سم  انطالقة  منذ  اجلامعية  االقامات  مدراء  من  عدد  با�سر 

داخل اأ�سوار االقامات، �سعيا منهم للت�سدي لبع�ص الظواهر التي �سهدتها االأخرية يف ال�سنوات 

املا�سية، على غرار اقتحام غرباء خارج القطاع اإىل االإقامة الطالبية، غري اأن هذا االإجراء 

خا�سة  الطالب  اإىل  تقدم  التي  اخلدمات  نوعية  كذلك  يطال  اأن  املفرت�ص  من  كان  االيجابي 

ت�سدر  ت�سرفات  عن  ناهيك  الطالب،  تطلعات  عن  بعيدة  تبقى  التي  االإطعام  بوجبة  تعلق  ما 

من بع�ص العمال يف حق الطلبة املقيمني من كالم غري الئق وغريها من �سلوكيات تعك�ص رغبة 

املدراء يف حت�سني ظروف اإقامة الطالب. 

مناطق  ببع�ص  مواطنون  وا�ستغرب  انده�ص 

حتمل  التي  املحالت  بع�ص  من  باتنة  واليــة 

للن�ساط  ومنافية  مغلطة  واجهتها  يف  الفتات 

التجار  كون  م�ستواها،  على  املمار�ص  احلقيقي 

عملية  اأثـــنـــاء  االأخـــــرية  اإىل  ينتبهون  ال 

اإدراكهم  ا�ستئجار املحل ملزاولة ن�ساطهم دون 

اأن الالفتة القدمية املعلقة يف الواجهة حتمل 

بيانات ن�ساط اآخر، وهو ما "دوخ الزبون".

قال االأمني العام االأ�سبق حلزب جبهة التحرير الوطني خالل لقاءه مبن�سق القيادة املوحدة 

للعتيد، معاذ بو�سارب، اأنه �سيقدم له امل�ساعدة و�سي�ساعده على تنظيف احلزب من الدخالء، كما 

ك�سف ان مرحلة اخلالف بينه وبني االأمني العام االأ�سبق عمار �سعداين، مت جتاوزها، واأ�ساف 

قائال  يف ندوة �سحفية ن�سطها "مند اأيدينا للجميع من اأجل اإعادة مل �سمل احلزب".

لكل مقام مقال
فرفور ذنبه مغفور

تعود ق�سة هذه املقولة اإىل قا�ص ببالد 

ال�سام يف زمان من االأزمنة، حيث كان 

يقوم كل يوم بو�سع ميزان العدالة اأمامه 

ويجل�ص للنظر يف الق�سايا التي تطرح عليه 

كي ي�سدر االأحكام ويتبني اأي ال�سنفني 

من النا�ص اأكرث يف بالده، ال�ساحلون اأم 

الطاحلون، وذات يوم قام احلاجب بجلب 

ثالثة "مذنبني" لينظر القا�سي يف اأمرهم.

امتثل املذنب االأول اأمام القا�سي، وقال 

احلاجب "هذا �سب�سول ابن ف�سكول يا 

�سيدي وذنبه اأنه ال ي�سنع خريا وال ي�سنع 

�سرا، وال يقطع �سعرة وال يذبح بقرة"، 

فقال القا�سي هذا موقفه �سيء وحكم عليه 

بال�سجن ثالثة اأ�سهر، فامتثل املذنب الثاين 

وقال احلاجب "هذا عام�ص ابن طام�ص 

يا �سيدي، وذنبه اأنه رجل فا�سل اأكرث من 

اللزوم، حتى اأنه ي�سنع املعروف اأحيانا 

مع غري اأهله" فقال القا�سي "وهذا جرمه 

اأ�سواأ من ذاك" فحكم عليه بال�سجن �ستة 

اأ�سهر، وامتثل الثالث اأمام القا�سي فقال 

احلاجب "هذا فرفور ابن طيفور يا �سيدي، 

وذنبه على جنبه" ثم و�سع فرفور يده 

على خا�سرته وداعب زناد م�سد�ص، فقال 

القا�سي "فرفور ذنبه مغفور".

ن�ستعني بهذه املقولة عندما ن�سادف 

مواقف تكون فيها العدالة مت�ساحمة مع 

الفجار االأقوياء و�سديدة غليظة على 

االأخيار ال�سعفاء.

هكذا يتم اجناز م�ساريع �سبكة املياه بعيدا كل البعد عن املعايري املعمول بيها يف 

هذا املجال كل ذلك يف ظل غياب الرقابة.

ال�سورة من بلدية نقاو�ص

قال: حممد عي�سى 
)وزير ال�س�ؤون الدينية(
مطروح  غري  الأئ��م��ة  اأج���ر  ..."رفع 

للتفاو�ض".

قلنا: يا راجل... انتظرهم يف 
ال�شارع اإذن.

auresbook

قالت: ن�رية بن غربيت،
)وزيرة الرتبية ال�طنية(

..."خروج التالميذ لل�سارع اأمر خطري".

اأنكم  واخل��ط��ر  م����را...  ي��ا  قلنا: 
تركتومهم يخرجون.

auresbook

عادة عندما ترغب ال�سعوب يف ال�سغط 

على حكوماتها فاإنها تلجاأ اإىل اأ�ساليب ت�سغط 

من خاللها على دوائر القرار كاالإ�سراب العام 

و�سل خمتلف االإدارات وموؤ�س�سات الدولة، 

لكن بع�ص االأطراف لالأ�سف قد روجت يف 

اجلزائر لع�سيان ال�سعب لبع�سه واألب�سته 

ثوب االإ�سراب العام لتمنحه ال�سرعية 

والقبول يف اأو�ساط ال�سعب، واملوؤ�سف يف 

االأمر اأن اأغلبية املحالت يف واليات اجلزائر 

عامة ويف والية باتنة خا�سة قد اأغلقت 

اأبوابها اأمام املواطنني و�سلت م�ساحلهم ظنا 

من اأ�سحابها اأنهم متكنوا بذلك من ال�سغط 

على احلكومة وامل�ســوؤولني الذين يعلم العام 

واخلا�ص اأنهـم لي�ســــــوا بحاجــة ملحــــالت 

ال�سعب، ليبقى بذلك املت�ســـرر من "ع�سيان 

ال�سعب" هو ال�سعب.

املعنويــة  ال�سخ�سيــة  ذات  املوؤ�س�ســات  عــدد  بلــغ 

واحلا�سلة على الرقم التعريفي االإح�سائي 178.575 

وحدة خالل ال�سدا�سي االأول من 2018، ح�سب ما علم 

لدى الديــوان الوطنــي لالإح�سائيات، وقــد عرف عدد 

االأ�سخا�ــص الطبيعيني احلا�سلني على الرقم التعريفي 

خــالل  موؤ�س�ســة  ب11.121  ارتفاعــا  االإح�سائــي 

ال�سدا�ســي االأول مــن 2018 مقارنــة مــع نف�ــص الفرتة 

مــن 2017، اأي بارتفاع ن�سبته 6.64 باملئة وبخ�سو�ص 

ال�سركات املن�ساأة، ذكر الديوان اأنه مت اإح�ساء 5.361 

موؤ�س�ســة جديــدة خــالل نف�ــص ال�سدا�ســي بانخفا�ــص 

ب1.67باملئة مقارنة بنف�ص الفرتة من 2017.

من ي�سر من؟
بطاقة حمـــــــــراء

االأزمة من  للخروج  مببادرة  امل�سلمني" تلوح  "العلماء 

حماية امل�ستهلك تدين اإ�سراب التجار

امل�سريات توؤجل توزيع ال�سكنات

األف  178

رقم
اليـــوم

+االأورا�س بلو�س02

زووووووم الأورا�س....

الإثنني 28  فورار 2969/ 11  مار�س 2019 املوافق لـ 04 رجب 1440

يومية وطنية �إخبارية

ت�صدر عن م �س و ذ م م "�أور��س نيوز"

املدير العام

م�سوؤول الن�سر

�سمري بوخنوفة

�لطبع: 

sie صركة �لطباعة �ل�صرق�

�لتوزيع:

sodipresse

�ل�صجل �لتجاري: 14 ب 05/00-224945

�لرمز �ل�صريبي: 63 90060 0501 014 0

�حل�صاب �لبنكي: BADR 336 300562 3000 42 وكالة باتنة

�لإ�صهار: م�صلحة �لإ�صهار بجريدة �لأور��س نيوز
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�لإد�رة ـ �لتحرير
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عربت جمعية العلماء امل�سلمني اجلزائريني يف 

بيان عن م�ساندتها الر�سمية للحراك ال�سعبي 

يف  حمــذرة  والعظيم  بال�سلمي  و�سفته  الــذي 

ذات الوقت من االن�سياق وراء دعوات جمهولة 

والزج  ال�سحيح  م�ساره  من  احلــراك  الإخــراج 

معتربة  العواقب،  حم�سوب  غري  غمار  يف  به 

"الع�سيان  دعـــاوى  اإىل  اللجوء  ا�ستعجال 

اأكد  حــني  يف  ال�سلمية،  عــن  خــروج  املدين" 

البيان على �سرورة حتمل ال�سلطة مل�سوؤوليتها 

غ�سب  متت�ص  فورية  بــاإجــراءات  التاريخية 

اأي  راف�سة  مطالبه،  حــول  وتلتف  ال�سعب 

تلويحا  البيان  ت�سمن  وقــد  اأجنبي،  تدخل 

�سريحا مببادرة للخروج من االأزمة، قد ت�سفر 

عن اأر�سيتها االأيام القادمة.  

ــة حلماية  ــري ــزائ املــنــظــمــة اجل رئــيــ�ــص  حـــذر 

امل�ستهلك، م�سطفى زبدي، من توا�سل االإ�سراب 

من  طويلة  لــفــرتات  التجار  �سنه  الــذي  الــعــام 

املواطنني،  حياة  على  �سلبا  �سيوؤثر  ما  الزمن، 

ح�سبه.

االإ�سراب  لدعوات  "اال�ستجابة  زبــدي،  وقــال 

اأطراف جمهولة وغري معروفة   له  الذي روجت 

املناطق  بع�ص  ففي  باملتذبذبة،  و�سفها  ميكننا 

اأخرى  اال�ستجابة كانت كبرية وقيا�سية، بينما 

ال�سدد  واأ�ساف يف ذات  مل تعرف جتاوبا معه"، 

م�سرا  نراه  الذي  ال�سلوك  هذا  كثريا  "ن�سجب 
التي  ال�سلمية  ال�سعبية  باحلركة االحتجاجية 

باركها اجلميع مبا يف ذلك ال�سلطة، لكن املت�سرر 

الوحيد منه هو املواطن الب�سيط الذي ال ميكنه 

ال�سمود يف حال  اإذ ال ميكنه  تاأمني قوت يومه، 

ا�ستمر مدة اأطول".

االإ�سرار  مبحاولة  خفية  اأطرافا  زبدي،  واتهم 

باحلراك ال�سعبي واالإنقا�ص من قيمته، قائال: 

"ال ميكننا ت�سور اأن الداعني لالحتجاج ال�سلمي 
النموذجي ميكنهم الدعوة ملثل هذه ال�سلوكيات 

معامالت  ل�سل  تدعو  واأنها  خ�سو�سا  الغريبة، 

جتارية فتية واأ�سا�سية يف حياة املواطن".

رئي�ص  اأ�ــســار  ــراب،  ــس االإ� مل�سار  توقعاته  وعــن 

من  اأنه  امل�ستهلك،  حلماية  اجلزائرية  املنظمة 

ملزمون  التجار  الأن  تراجعا،  يعرف  اأن  املمكن 

باملداومة فاإن كانت االأعياد الر�سمية والوطنية 

ت�ستوجب العمل، من غري املعقول اإيقاف االأن�سطة 

التجارية و�سلها متاما.

ربع  حوايل  بعد  الوالية  مقر  اإىل  اأدراجــه  �سيودة،  اخلالق  عبد  باتنة،  وايل  موكب  اأم�ص  عاد 

�ساعة من انطالقه نحو بلدية املعذر يف زيارة كانت مربجمة لتوزيع 611 �سكن عمومي اإيجاري 

بـ4 بلديات اإ�سافة اإىل و�سع حجر االأ�سا�ص مل�ساريع تهيئة عدة مناطق ن�ساطات �سناعية، وح�سب 

م�سادرنا اأن خروج التالميذ اإىل ال�سارع ومقاطعتهم الدرا�سة اإ�سافة اإىل دخول اأغلب التجار يف 

اأجل متابعة  اإىل تاأجيل الزيارة من  اإ�سراب وغلقهم حمالتهم قد تكون هي من دفعت بالوايل 

الو�سع عن قرب.

لكل مقام مقال
ما تعرف�ش خري من الطبيب؟!

بني املثل والنكتة خيط رفيع ال يف�سل بينهما 

بقدر ما يجعلهما مرتابطني..فقد جند نكتة يف 

َمَثل وقد ياأتي املثل يف �سكل نكتة..وكثريا ما نلم�ص 

يف هذا االرتباط الوثيق ن�سقا طريفا ي�ستهدفك 

لت�سحك ولتعترب يف ذات الوقت.. كما يف املثل 

ال�سعبي املتداول يف املجتمع اجلزائري الذي 

نردده تعبريا عن رف�سنا لراأي قد نعتربه خاطئا اأو 

ن�سيحة اأو موقفا منحازين اأكرث ملا يخالفه ملجرد 

اأننا �سمعناه اأو قراأناه اأو تلقيناه من جهة موثوقة 

جدا بالن�سبة لنا..فنقول "ما تعرف�ص خري من 

الطبيب"..

ويعود اأ�سل املثل لق�سة حدثت يف اإحدى 

القرى حيث دخل رجل اإىل بيته فوجد زوجته 

تبكي بحرقة على �سغريها املمدود بني يديها 

جثة هامدة وهي حتت�سنه مرة وتتفقده اأخرى 

وقد هاله منظر ولده فاختطفه من بني يديها، 

و�سارع اإىل طبيب القرية يرجوه اإنقاذه..فبداأ 

الطبيب بتفح�ص الطفل والتدقيق يف حالته 

ل�ساعات واحتار يف اأمره كيف ُيبلغ والده نباأ وفاته 

فا�ستجمع �سجاعته..وقال له اإن ابنك قد مات 

ولك اأجر ال�سرب..فبداأ الوالد يف العويل ولطم 

وجهه و�سق ثيابه وهو يندب حظ ابنه الذي مل 

ير من الدنيا �سوى ع�سر �سنوات فلم ي�سبع منها 

ومل ي�سبعوا منه..واإذ هو كذلك والطبيب يحاول 

تهدئته، ا�ستفاق االبن من غيبوبته وقال له: اأنا 

حي يا اأبي؟!..فنظر اإليه االأب م�ستغربا..ورّد 

عليه بقناعة امل�ست�سلم اخلا�سع اخلانع ملن هو اأعلم 

منه ح�سب اعتقاده يف كل �سيء.."الطبيب قال 

مات يعني مات راك ميت اأولدي تعرف خري من 

الطبيب؟!"..

هذا  الطبيب"..ي�سرب  من  خري  تعرف�ص  "ما 
املثل عندما يغلب عامــــــل الثقة العمياء ما ميكن 

ْدِقية ما نراه  اأن نراه راأي العــــــني فن�ســكك يف �سِ

مقابل ما نتلقاه.

ت�سونامي ب�سري نزل اأم�ص على خمتلف اال�سواق واملحالت التجارية وحتى حمطات 

الوقود بباتنة بعد انت�سار �سائعات حول الع�سيان املدين...

nawara.boubire@gmail.com

منها  ي�ستفيد  كعطلة  كامال  يوما   25
طلبة اجلامعة اجلزائرية ابتداء 

من يوم اأم�ص لي�ص ل�سواد عيونهم 

او لتح�سيلهم الدرا�سي وال حتى 

الجنازاتهم البحثية ال�سنوية، واإمنا 

جتنبا ال�ستمرار م�سل�سل امل�سريات 

ال�سلمية باجلامعات، "فحجار" اليوم 

مل يعد مهتما باملحا�سرات ال�سائعة 

وال بالتوقيت اخلاطئ الذي قد يوؤخر 

حاملي م�سعل العلم عن ا�ستكمال 

منها،  فهمه  يجب  ما  "درو�سهم" وفهم 
ومل يح�سب ح�ساباته املعتادة لتاأخري 

املو�سم اجلامعي املقبل  اأو تعطيل 

رزنامة االمتحانات مثلما كان يحدث 

كلما "اأ�سربت" النقابات وغ�سب 

االأ�ساتذة، اأو امتنع الطلبة عن االلتحاق 

مبقاعدهم "البيداغوجية" املدرو�سة.

فكل ذلك مل يعد يهم اأو يقلق ذوي 

العقول الراجحة الأن االأو�ساع لي�ست 

بخري  يف و�سط اجلامعة التي تعترب 

ف�ساءا ح�سا�سا، ومنربا هاما ُتدر�ص 

حتركاته ب�سكل جد "مدرو�ص" من 

طرف املخت�سني، حتى ال ياأخذ جمرى 

غري الذي ت�ستهيه "�سفنهم"  فقد حان 

الوقت للطالب اأن يرتاح خالل عطلة 

الربيع حتى يت�سنى له تفريغ �سحنات 

غ�سبه و"رغباته" ال�سيا�سية خارج 

احلرم اجلامعي فيعود اإليه بعد �سهر اإال 

خم�سة اأيام م�سرتخ ال يقلقه اأمر البالد 

والعباد وال حتى حقه، فقد يخلق هذا 

البعد عن اجلموع التي تعود عليها وعلى 

توجهاتها فتورا اأو قد يتمكن ال�سارع من 

تثبيط عزميته، بعد اأن منحته اجلامعة 

اليوم امتيازا جديدا فريدا من نوعه من 

خالل "عطلة م�سبوقة الدر�ص"  وفق 

ح�سابات اإ�سرتاتيجية اختارها اأ�سحاب 

القرار بحثا عن ا�ستقرار "احلراك".

نوارة بوبري

عطلة م�سبوقة 
"الـــدر�ش"..

                                                              فيضض من غيضض 



                                                              فيضض من غيضض 

اعترب خبري مبنظمة احللف الأطل�سي )الناتو( الو�سع باجلزائر املتميز مبظاهرات �سلمية ع�سية انتخابات رئا�سية بظاهرة "دميقراطية عادية غري 
مقلقة ول ميكن اأبدا ت�سبيهها مبا عرفته العديد من الدول العربية �سنتي2011 /2013 ". 

اأكد الأمني العام لوزارة الداخلية واجلماعات املحلية والتهيئة العمرانية �سالح الدين دحمون، اأم�س الأول باجلزائر العا�سمة،على �سرورة 
للوزارة. بيان  اأورده  ما  ح�سب  الرئا�سية"،  لالنتخابات  الأمثل  التح�سري  �سمان  ق�سد  والب�سرية  املادية  الو�سائل  كل  "جتنيد 

عزز من�سق هيئة ت�سيري حزب جبهة التحرير الوطني، معاذ بو�سارب، قائمة الهيئة امل�سرية 
لـ "الأفالن" باأ�سماء وازنة لها ِثقل �سيا�سي وقبول على م�ستوى القاعدة الن�سالية للحزب، راأبا 

لل�سدع وجتاوزا للخالفات.

واأو���س��ح ه��ذا اخل��ب��ري يف ل��ق��اء مع 

اجلزائرية  الإع��الم  و�سائل  ممثلي 

الأطل�سي  احللف  مقر  زاروا  الذين 

الداخلي  "الو�سع  اأن  بربوك�سل 

مبظاهرات  حاليا  املتميز  باجلزائر 

رئا�سية  انتخابات  ع�سية  �سلمية 

وغري  ع��ادي��ة  دميقراطية  ظ��اه��رة 

اأوربية  دول  ع��دة  وتعرفها  مقلقة 

ومتو�سطية اأي�سا كاإيطاليا". 

للقلق  "الو�سع ل يدعو  اأن  واأ�ساف 

لأن اجلزائر لديها موؤ�س�سات ونظام 

يختار  من  هو  وال�سعب  دميقراطي 

ال�سندوق  ط��ري��ق  ع���ن  حكامه" 

الو�سع  ت�سبيه  ميكن  "ل  وبالتايل 

دول  عرفته  مب��ا  حاليا  باجلزائر 

كما  و2013   2011 �سنتي  عربية 

الو�سع  ه��ذا  مقارنة  اأب��دا  ميكن  ل 

�سبق  ال����ذي  ال�����س��ع��ب��ي  ب���احل���راك 

ملعمر  الليبي  بالنظام  الإط��اح��ة 

القذايف". 

ترد  ال��ت��ي  املعلومات  اأن  واأو���س��ح 

"توؤكد  اجل��زائ��ر  عن  املنظمة  اإىل 

العنف  وانعدام  املظاهرات  �سلمية 

وال�����س��ح��اي��ا وال��ت��ج��اوزات وه���و ما 

ت�سمنته اأي�سا تقارير و�سائل اإعالم 

وطنية واأجنبية" .

"قادرة  اجلزائر  اأن  قائال  واأ�ساف 

على اإدارة التحديات التي تواجهها" 

م�سددا على �سرورة "حفاظ الدولة 

اجل��زائ��ري��ة ع��ل��ى ا���س��ت��ق��راره��ا ملا 

احللف  دول  على  انعكا�س  م��ن  ل��ه 

الأطل�سي".

جد  "بلد  اجل���زائ���ر  اأن  وك�����س��ف 

ن�سيط" فيما يخ�س احلوار ال�سيا�سي 

م��ع احللف  ال��ع�����س��ك��ري  وال��ت��ع��اون 

لعدة  باحت�سانها  م�ستدل  الأطل�سي 

مت��اري��ن ع�����س��ك��ري��ة م�����س��رك��ة بني 

واحللف  ال�سعبي  الوطني  اجلي�س 

متعددة.  اخت�سا�سات  يف  الأطل�سي 

تلعبه  ال��ت��ي  ب���ال���دور  اأ����س���اد  ك��م��ا 

بعثات  ع��دة  تكوين  "يف  اجل��زائ��ر 

مكافحة  على  الأفريقية  الدول  من 

التقليدي  الإره��اب  �سواء  الإره��اب 

اأو الإرهاب  )اجلماعات الإرهابية( 

اجلديد )ال�سيربيايل(".   

تدخل  اأن  اخلبري  نف�س  واع���رف 

احللف يف ليبيا كان "خطاأ مل حت�سب 

عواقبه"، م�سريا اإىل اأن هذا اخلطاأ 

الدولية  املجموعة  كافة  "تتحمله 
من هيئة الأمم املتحدة التي اأ�سدرت 

الع�سكري  بالتدخل  تطالب  لئحة 

كما  ال��ق��ذايف.  معمر  حكم  لإن��ه��اء 

تتحمله اجلامعة العربية اأي�سا ".  

طلبا  تلقى  احللف  اأن  اأي�سا  واأعلن 

فايز  الرئا�سي  املجل�س  رئي�س  من 

ال�سراج بهدف تطوير اجلي�س الليبي 

وبناء جهاز املخابرات.

وبعد اأن حيا اجلهود التي تقوم بها 

الهجرة  مكافحة  جمال  يف  اجلزائر 

امل�سوؤول  نف�س  اأو�سح  ال�سرعية  غري 

اأول��وي��ات  م��ن  لي�س  امللف  "هذا  اأن 

يكتفي  ال���ذي  الأطل�سي"  احل��ل��ف 

بتقدمي

ل��ل��ح��ل��ف��اء  دف���اع���ي���ة  "قدرات 
ا�ست�سعار  ح��ال��ة  يف  وال�����س��رك��اء 

الأخطار  ذل��ك  يف  مب��ا  معني  خطر 

غري  الهجرة  تدفقات  عن  الناجتة 

ال�سرعية". 

املتحدث  ك�سف  اأخ���رى  جهة  م��ن 

اجلزائرية  الأمنية  املوؤ�س�سات  اأن 

العلوم  على  تفتحا  اأكرث  "اأ�سبحت 
العلمية  والأب���ح���اث  واجل��ام��ع��ات 

اإىل  واأ���س��ار  متعددة"،  جم��الت  يف 

اإقامة  على  "حتر�س  اجلزائر  اأن 

على  الربنامج  هذا  وتعميم  تعاون 

كامل دول القارة الإفريقية ولي�س 

دول حمدودة فقط". 

كما اأفاد خبري اآخر باحللف خمت�س 

يف مكافحة الإرهاب اأن اإ�سراتيجية 

على  تقوم  املجال  ه��ذا  يف  املنظمة 

جهود  "تعزيز  وه��ي  مبادئ  ثالثة 

الإره��اب  مكافحة  يف  احللفاء  دول 

الداخلي  اإق��ل��ي��م��ه��ا  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى 

تواجه  التي  التهديدات  وحتديد 

هذه الدول ، والنخراط يف امل�سعى 

العاملي ملكافحة هذه الظاهرة". 

"اجلزائر  واأبرز يف هذا ال�سياق اأن 

ذلك  يف  مبا  الأع�ساء  لدول  برهنت 

على  الأمريكية  املتحدة  الوليات 

من  الإره����اب  مكافحة  يف  خربتها 

الأبعاد  متعدد  �سيا�سي  حوار  خالل 

اأزمات كانت قد تتطور  يف حل عدة 

اإىل �ساحة اقتتال بني جيو�س عدة 

دول تفتقر للخربة والعتاد...".

دحمون  اأن  امل�سدر،  ذات  واأو���س��ح 

ن����وه خ����الل ت���روؤ����س���ه اج��ت��م��اع��ا 

املركزية  الإط����ارات  م��ع  تن�سيقيا 

لوزارة الداخلية بخ�سو�س خمتلف 

امل�����س��اري��ع ال��ق��ط��اع��ي��ة اجل���اري���ة، 

تعلق  ما  والنقا�س  بالدرا�سة  خ�ست 

الرئا�سية  لالنتخابات  بالتح�سري 

ب�  املقبل،  اأف��ري��ل   18 ي��وم  امل��ق��ررة 

ع�سرنة  جمال  يف  اجليد  "التقدم 
ال��ن�����س��ق الن��ت��خ��اب��ي وا���س��ت��غ��الل 

موؤكدا  التكنولوجية"،  الو�سائط 

الو�سائل  كل  "جتنيد  �سرورة  على 

�سمان  ق�سد  وال��ب�����س��ري��ة  امل��ادي��ة 

ال��ت��ح�����س��ري الأم���ث���ل ل��ه��ذا امل��وع��د 

النتخابي الهام".

خ���الل  امل���������س����وؤول  ذات  وج������دد 

ت��ن��اول خمتلف  ال���ذي  الج��ت��م��اع 

والتح�سريية  اللوج�ستية  اجلوانب 

الوطن  داخ��ل  النتخابية  للعملية 

للتح�سري  اجلارية  العمليات  وك��ذا 

والتكفل  باخلارج  اجلالية  لنتخاب 

ب��ب��ع��ث��ات امل��الح��ظ��ني ال��دول��ي��ني، 

على  العمل  "�سرورة  ب���  ال��ت��ذك��ري 

ت��ق��ري��ب م���راك���ز ال��ت�����س��وي��ت من 

املواطنني من خالل املراكز اجلديدة 

يف  ل�سيما  ا�ستحداثها،  مت  ال��ت��ي 

وكذا  اجل��دي��دة،  ال�سكنية  املناطق 

الأمر بالن�سبة للجالية اجلزائرية 

اأهمية  ع��ل��ى  م��ل��ح��ا  اخلارج"،  يف 

التكوينية  ال�����دورات  "موا�سلة 
العملية  ملوؤطري  بالن�سبة  اجلارية 

النتخابية".

بالتعليمات  ال��ع��ام  الأم���ني  وذك���ر 

التن�سيق  "تعزيز  القا�سية ب�سرورة 

مع خمتلف ال�سركاء، ل�سيما الهيئة 

النتخابات  ملراقبة  العليا  امل�ستقلة 

املراقبني  بعثات  عمل  ت�سهيل  وكذا 

الدوليني ومتكينها من اأح�سن ظروف 

الإقامة باجلزائر".

الجتماع  تناول  اأخ��رى،  جهة  من 

 ،  2019 ملف التح�سري ملو�سم احلج 

حول  حال  عر�س  تقدمي  مت  حيث 

العملية،  لهذه  التح�سريي  الن�سق 

"ت�سهيل  باأهمية  دح��م��ون  وذك���ر 

للمواطنني  التح�سريية  الإجراءات 

الراغبني يف اأداء هذه الفري�سة عرب 

خمتلف مراحلها"، منوها ب� "اأهمية 

هذه  املقررة  اجلديدة  الت�سهيالت 

املوحد  الدفع  عملية  ب�ساأن  ال�سنة 

على  ال�سفر  وتذاكر  احلج  لتكاليف 

م�ستوى �سبابيك بنك اجلزائر".

التطرق  الجتماع  خ��الل  مت  كما 

الت�سامنية  للعملية  التح�سري  اإىل 

 ،2019 ل�سنة  املعظم  رم�سان  ل�سهر 

ال�����س��ن��ة،  ه����ذه  "مييزها  وال���ت���ي 

ال��وزراء  جمل�س  لتو�سيات  تنفيذا 

 ،2018 ج��وان   05 بتاريخ  املنعقد 

ا���س��ت��ب��دال الإع����ان����ات ع���رب قفة 

ت��ودع  مالية  �سكوك  اإىل  رم�����س��ان 

الربيدية  احل�����س��اب��ات  ط��ري��ق  ع��ن 

اجلارية للعائالت املعنية والتي يتم 

يف  املحلي  امل�ستوى  على  اإح�ساوؤها 

اإطار �سجالت مرقمنة"-ح�سب ذات 

البيان-.

ــــــــــر:  ــــــــــق الـــــــــــــــنـــــــــــــــاتـــــــــــــــو ي

وزارة الداخـــلـيــة: 

عرب واليات الوطن 

الفريق قايد �سالح: 
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امل�سريات يف اجلزائر "ظاهرة دميقراطية عادية غري مقلقة" 

جتنيد كـل الـو�سائل املادية والب�سرية حت�سريا لالنتخابات الرئا�سية 

مقومات الت�سامن والنظرة امل�ستقبلية 

هي ما يجــمع ال�سعــب واجلـي�ص 

 بوتفليقة لن يبقى يف احلكم
 اإال �سنة واحدة لتغيري النظام

اإذابة جلـــيد اخلالفــــات
 لتوحيد �سفوف احلزب العتيد

الفريق  الوطني،  الدفاع  وزير  نائب  اأكد 

وجي�سه  ال�سعب  اأن  �سالح،  قايد  اأحمد 

والتعاطف  الت�سامن  مقومات  كل  جتمعه 

جلزائر  امل�ستقبلية  النظرة  مقومات  وكل 

الغد.

���س��ال��ح يف كلمة  ق��اي��د  ال��ف��ري��ق  وق���ال 

املدر�سة  يف  اأم�س  ي��وم  األقاها  توجيهية 

بالرويبة،  مهند�س  لدرا�سات  التح�سريية 

قدر  على  يربهن  اجلزائري  ال�سعب  "اإن 

قدر  وعلى  وطنه  على  الغرية  على  رفيع 

عال من احلر�س على ثورته و�سمعته بني 

الأمم".

الوطني  "اجلي�س  �سالح  قايد  واأ���س��اف 

هذا  �سلب  م��ن  يفتخر  ال���ذي  ال�سعبي 

ال�سعب يعتز اأنه يقا�سمه ذات القيم وذات 

املبادئ، يعتقد جازما وبكل اعتزاز وفخر 

اأن �سعبا مبثل هذه املميزات واخل�سال هو 

جدير باجناب جي�س بذات اخل�سال".

اأفاد عبد الغاين زعالن، مدير حملة املر�سح 

حّيا  الرئي�س  اأن  بوتفليقة،  العزيز  عبد 

الذي  ال�سباب  وحت�سر  ال�سعبية  امل�سريات 

املر�سح  اأن  اىل  زع��الن  ونبه  واع��ي��ا،  اأ�سبح 

�سيقوم  اأن��ه  م��راوغ��ة  دون  ق��ال  بوتفليقة، 

بتغيري النظام والذي ” يعترب املطلب الأ�سا�سي 

للمتظاهرين".

“وعد  بوتفليقة  املر�سح  اإن  زع��الن  وق��ال 

بدون مراوغة وبعبارات وا�سحة ل حتمل اأي 

لب�س اأنه �سيقوم بتغيري النظام وهي الر�سالة 

طالب  ما  وفق  النظام  لتغيري  فيها  دعا  التي 

يف  يبقى  “لن  اأن��ه  اإىل  م�سريا  ال�سعب”،  ب��ه 

احلكم �سوى �سنة واحدة بعد انتخابه للعهدة 

اخلام�سة”.

وذكر عبد الغني زعالن اأن بوتفليقة ا�ستعمل 

كلمة مبا�سرة “بعد النتخابات �ستكون الندوة 

الوطنية لتحّدد تاريخ النتخابات امل�سبقة”، 

“ال�سارع  اأن  اإىل  الرئي�س  حملة  مدير  واأ�سار 

مل  وبوتفليقة  اخلام�سة،  العهدة  عن  تكّلم 

ي�ستعمل مفردات ي�سعب فهمها”.

جدد  اأع�ساء   8 ب�  القيادة  بو�سارب  واأث��رى 

عددهم  لريتفع  الأوائ��ل   07 ال�  اإىل  لي�سافوا 

الطيب  العدل  وزير  يتقدمهم  ع�سوا،   15 اإىل 

م�ساهل  ال��ق��ادر  عبد  اخلارجية  ووزي���ر  ل��وح، 

بدة  ال��ربمل��ان  م��ع  بالعالقات  املكلف  وال��وزي��ر 

حمجوب. 

و�سالح  جيار  الها�سمي  اأي�سا  القائمة  و�سملت 

الكرمي  عبد  للقياديني  بالإ�سافة  قوجيل، 

املكتب  وع�سو  بلعياط،  الرحمان  وعبد  عبادة 

ال�سيا�سي امل�ستقيل، ح�سني خلدون.

وتاأتي هذه اخلطوة، لو�سع حد للم�ساكل التي 

يعاين منها احلزب منذ �سنوات، بعدما تعاقبت 

على قيادته عدة اأ�سماء مل تعمر طويال ب�سبب 

تو�سع هوة اخلالفات.

نف�س  اإع��ط��اء  على  اجل��دي��د  ال��واف��د  ويعمل 

على  مقبلة  البالد  اأن  خ�سو�سا  للحزب،  قوي 

بغية  العاجل،  القريب  يف  رئا�سي  ا�ستحقاق 

جتنيد كل مقدراته ل�سالح املر�سح عبد العزيز 

بوتفليقة.

ومنذ جميئه على راأ�س الآفالن، حر�س من�سق 

الوطني  التحرير  جبهة  ح��زب  ت�سيري  هيئة 

اأع�ساءه  ب��ني  ال�سيا�سية  امل�ساكل  ط��ي  على 

بالتح�سري  ال�ستقرار  نحو  باحلزب  والذهاب 

للموؤمتر القادم.

وراعى بو�سارب يف ت�سكيلة القائمة اجلديدة 

للقيادة املو�سعة مقايي�س على اإثرها مت انتقاء 

ولها  ال�سيا�سي  العمل  يف  م�سداقية  لها  اأ�سماء 

حظوة عند منا�سلي احلزب.

اختيار  يف  اآخرا  عامال  اجلهوي  التوازن  وكان 

الإطارات اجلادة وت�سمني اأ�سمائها يف القائمة 

اجلديدة، حتى تعطي احلق لكل جهات الوطن 

لتكون ممثلة يف القيادة.

ال�سعي  اجل��دي��دة،  الت�سكيلة  ه��ذه  من  وي��راد 

جماعي،  بعمل  ال�سيا�سي  الفعل  ممار�سة  اإىل 

داخل  القرار  اتخاذ  يف  النفرادية  عن  بعيدا 

الوطنية  ال�سيا�سية  الق�سايا  واجت��اه  احل��زب 

والدولية.

بو�سارب،  معاذ  املن�سق  يكون  الإج��راء،  وبهذا 

مظلة  حتت  الفرقاء  جميع  توحيد  يف  جنح 

بني  اخلالفات  جليد  اإذاب��ة  خالل  من  احل��زب 

ركائز احلزب وتذليل كل العقبات التي �ساهمت 

يف ت�ستت مواقف منا�سليه.

زعالن يوؤكد وعود الرئي�ض:

تعزيز  قيادة االأفالن باأ�شماء "المعة"

ا�ستجابة متفاوتة لـ "نداءات االإ�سراب وغلق املحالت"
بغلق  املتعلقة  النداءات  لقيت 

الوطن  عرب  التجارية  املحالت 

ن�سب متفاوتة يف ال�ستجابة.

و���س��ج��ل��ت ب��ع�����س ال���وق���ف���ات 

عرب  ال��ع��ا���س��م��ة  يف  ال�����س��ل��م��ي��ة 

بع�س بلدياتها كاملدنية والقبة، 

دي���دو����س م�����راد، وب����اب ال���واد 

واأو�سح  بع�س  والأبيار وغريها، 

مل  "اأنهم  ال�سدد  هذا  يف  التجار 

الزبائن  وان  حمالتهم  يفتحوا 

الإج��راء  هذا  وان  جدا  قليلون 

احلركة  اإط���ار  يف  ي��دخ��ل  اإمن���ا 

ال�سلمية".

املواطنون"  عرب  جانبهم  وم��ن 

كلي  �سبه  غلقا  لح��ظ��وا  اأن��ه��م 

حاجياتهم  اقتنوا  واإنهم  للتجار 

من قبل تفاديا لهكذا حالت".

اأخرى، خرج موظفو  ومن جهة 

ب�سونلغاز  ال��ع��ام��ة  امل��دي��ري��ة 

اأمام  �سلمية  وقفة  يف  بتليملي 

مقر املوؤ�س�سة.

"اإن  ال��ع��م��ال:  اأح����د  وي���ق���ول 

وق��ف��ت��ه��م ال���ي���وم ا���س��ت��م��راري��ة 

للحراك الذي يجري يف اجلزائر 

وهو حراك �سلمي ون�سايل".

الوطنية  اجلمعية  رئي�س  واأكد 

حممد  احلاج  واحلرفيني  للتجار 

اأ���س��واق  "اأن  ب��ول��ن��وار  ال��ط��اه��ر 

و�ستبقى  م��ف��ت��وح��ة  اجل��م��ل��ة 

و�ستبقى  اأي�سا،  اليوم  مفتوحة 

نطلب  ولهذا  الأيام  �سائر  كذلك 

التوجه  ال��ت��ج��زئ��ة  جت���ار  م���ن 

حاجيات  لتلبية  الأ�سواق  لهذه 

اأن  علما  واأح��ي��ط��ك��م  زب��ائ��ن��ه��م 

املعروفة  اجلملة  اأ�سواق  جميع 

عرب الوطن مفتوحة".

ق. و
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اأكد رئي�س الإحتاد العام للخبازين اجلزائريني، 

معنيني  غ��ري  اخل��ب��ازي��ن  اأن  ق��ل��ف��اط،  ي��و���س��ف 

بالإ�سراب العام الذي تروج له بع�س الأطراف 

املجهولة، موؤكدا اأن مادة اخلبز �ستكون متوفرة 

يف جميع خمابز اجلمهورية دون ا�ستثناء.

وقال يو�سف قلفاط اإن م�ساحله وجهت تعليمة 

�سرورة  على  تن�س  الولئية  مديرياتها  لكافة 

دون  ع��ادي��ة  بطريقة  وال��ع��م��ل  اخل��ب��ز  ت��وف��ري 

اللتفات  لدعوات الإ�سراب.

للحراك  اخلبازين  احتاد  دعم  اأبدى  اأن  وبعد 

اخلبز  مادة  توفري  اأن  املتحدث  اعترب  ال�سلمي، 

وفتح جميع خمابز الوطن واجب مفرو�س على 

اخلبازين اجتاه املواطنني.

و�سدد ممثل اخلبازين اأنه ومنذ بداية احلراك 

ال�سعبي يوم 22 فيفري مل ينقطع اخلبازون عن 

العمل حتى يف اأيام العطل الأ�سبوعية.

مواقع  يف  اأطلقت  جمهولة  دعوات  مع  وتزامنا 

عام  اإ�سراب  يف  للدخول  الجتماعي  التوا�سل 

ابتداء من يوم الأحد، اأعلن ال�سيادلة وموزعو 

احلليب اأنهم �سيزاولون عملهم بطريقة عادية، 

الوطنية  للجمعية  بالن�سبة  ال�سيء  ونف�س 

للتجار واحلرفيني الذي اأعلن على ل�سان رئي�سه 

الغذائية  باملواد  التموين  اأن  بولنوار  الطاهر 

�سيتم ب�سفة عادية.

ولقيت دعوات الإ�سراب العام ا�ستنكارا عارما 

والن�سطاء  الجتماعي  التوا�سل  م��واق��ع  يف 

امل�ساركني يف امل�سريات املناه�سة لر�سح الرئي�س 

البع�س  واع��ت��ربه��ا  بوتفليقة،  ال��ع��زي��ز  عبد 

حماولة اخراق م�سبوهة للحراك ال�سلمي.

ــــات لــــن تــنــقــطــع ــــدم اخل
التجار واخلبازون وال�شيادلة ب�شوت واحد:

ق. و



قرر حمامو ناحية باتنة مقاطعة 

جميع االأعمال الق�سائية با�ستثناء 

يومني  ـــدة  مل واملــواعــيــد  االآجـــــال 

يف  جاء  ح�سبما  اليوم،  من  ابتداء 

منظمة  نقيب  قبل  من  موقع  بيان 

عمر  ــتــاذ  ــس االأ� بباتنة  املــحــامــني 

ال�سريف اطلعت االأورا�ص نيوز على 

ن�سخة منه، وجاء يف ذات البيان اأن 

مقاطعة االأعمال الق�سائية �ستكون 

م�سحوبة بوقفة احتجاجية اليوم 

تنفيذا  الق�سائي،  املجل�ص  مقر  اأم 

ملنظمات  الوطني  االحتــاد  ملداولة 

املــحــامــني املــنــعــقــدة قــبــل 4 اأيـــام 

الذي حيا احلراك ال�سعبي ال�سلمي 

مطالبا  اخلام�سة  للعهدة  الراف�ص 

باحرتام الد�ستور.

اأغلق اأم�ص عدد من امل�ستفيدين من 

مروانة  ببلدية  االجتماعي  ال�سكن 

يف باتنة، مقر وكالة ديوان الرتقية 

ــاري، تــعــبــريا عن  ــق ــع والــتــ�ــســيــري ال

غ�سبهم من متاطل اجلهات الو�سية 

�سكناتهم  مــفــاتــيــح  منحهم  عــلــى 

انتهاء  بعدم  مرة  كل  يف  وحتججها 

االأ�سغال.

 800 ح�سة  من  امل�ستفيدون  وكان 

اإيجاري  عمومي  اجتماعي  �سكن 

ت�سليمهم  ا�ستعجلوا  قــد  مبــروانــة 

مفاتيح �سكناتهم التي توزيعها �سهر 

دي�سمرب من العام املن�سرم، حيث بقي 

املعنيون ينتظرون ترحيلهم من اأجل 

توديع اأزمة ال�سكن التي الزمتهم منذ 

متاطل  اأن  امل�ستكون  وقال  �سنوات، 

التهيئة  بــاأ�ــســغــال  املكلف  ــقــاول  امل

يف  �سكناتهم  ا�ستالمهم  دون  حــال 

ديوان  وعدهم  وكما  املحدد  الوقت 

اأن  بعد  العقاري  والت�سيري  الرتقية 

املنق�سي  جانفـي   31 تاريخ  حــدد 

�سيء  ال  لكن  املفاتيح  لتوزيع  يوما 

جت�سد على اأر�ص الواقع حلد اليوم 

جت�سيد،  دون  الديوان  وعود  وبقي 

كل  املقاول  اإنهاء  رغم  اأنه  م�سيفني 

م�ستمرا،  بقي  التماطل  اأن  االأ�سغال 

الو�سية  اجلهات  تدخلت  وقد  هذا 

بعد الوقفة االحتجاجية و�سرعت 

�سققهم  مفاتيح  امل�ستفيدين  منح  يف 

ح�سبما اأكده املحتجون يف ات�سالهم 

بـ"االأورا�ص نيوز".

فقد  البي�ساء  زانــة  بلدية  يف  اأمــا 

�سكن   110 مفاتيح  ت�سليم  اأم�ص  مت 

حيث  طويل  انتظار  بعد  اجتماعي، 

بلدية  مبقر  الت�سليم  عملية  متت 

ــواطــنــني  ــور امل الــــذي عــــرف حــ�ــس

�سعادتهم  اأبدوا  والذين  وعائالتهم 

اأزمة ال�سكن  وارتياحهم بعد توديع 

ال�ساغل  �سغلهم  كانت  طاملا  التي 

خالل �سنوات طويلة.

العطعوطة  منطقة  قاطنو  جــدد 

الواقعة �سرق خمرج مدينة بريكة، 

رفع مطلبهم اإىل ال�سلطات املحلية من 

اأ�سغال  الإنهاء  العاجل  التدخل  اأجل 

التي  الكهرباء  ب�سبكة  منازلهم  ربط 

ظلت وعرب عقود عدة حلما يراودهم 

من  يومياتهم  على  ترت�سم  ومعاناة 

لكوابل  الع�سوائي  الــربــط  خــالل 

الكهرباء وهي احلالة التي نتج عنها 

ت�سبب  املرات حوادث  من  العديد  يف 

يف خ�سائر مادية لهوؤالء ال�سكان.

التي  مطالبهم  جممل  ويف  ال�سكان 

نيوز"  "االأورا�ص  اإلــيــهــا  ا�ستمعت 

مولدين  على  زيادة  ب�سرورة  طالبوا 

مبنطقتهم  االأقـــل  على  كهربائيني 

اثـــر ا�ــســتــفــادة هـــذه االأخـــــرية من 

و�سعهما  مت  واآخــران  اثنني  مولدين 

الن�سر  حلــي  املــحــاذيــة  املنطقة  يف 

وهي الو�سعية التي اعتربها ال�سكان 

اأن  اعتبار  على  حقهم  يف  جمحفة 

منطقتهم ذات كثافة �سكانية خالف 

يطالب  وعليه  الــثــانــيــة،  املنطقة 

اجناز  يف  االإ�سراع  ب�سرورة  ال�سكان 

زيــادة  وثانيا  اأوال  الــربــط  اأ�ــســغــال 

على  ال�سغط  لتجنب  املولدات  عدد 

ال�سبكة الكهربائية.

حمـامـــو ناحية باتنـــة
 يقاطعون االأعمال الق�سائية

م�ستفيدون من ال�سكن مبروانة
يغلقون مقر وكالة "اأوبيجي" 

العطعوطة بربيكة دون كهرباء

ابتداء من اليوم وملدة يومني

للمطالبة مبفاتيح �سكناتهم

طالبوا بتدعيم املنطقة مبولدات اأخرى

�سكان  ا�ستيقظ  باتنة،  واليـــة  يف 

عا�سمة الوالية وبع�ص من بلدياتها 

ومروانة،  بريكة  غرار  على  الكربى 

خالله  �سلت  �سامل  اإ�سراب  وقع  على 

رف�ص  التي  التجارية  املحالت  اأغلب 

زبائنهم،  وجــوه  يف  فتحها  اأ�سحابها 

ـــتـــداول منذ  ــنــداء امل ا�ــســتــجــابــة لــل

دعا  ـــذي  وال الفي�سبوك  عــرب  ـــام  اأي

ما  يف  الــدخــول  اإىل  جمهولون  فيه 

اأجرب  ما  املدين"،  بـ"الع�سيان  ي�سمى 

رحلة  يف  الـــدخـــول  عــلــى  اجلــمــيــع 

من  جتــاري  حمل  اأو  مقهى  عن  بحث 

يف  حاجياتهم،  خمتلف  اقتناء  اأجل 

املدار�ص  تالميذ  ينتظر  مل  املقابل 

الفرتة  انطالق  من  �ساعة  ربع  �سوى 

ال�سباحية حتى خرجوا يف م�سريات 

جابت خمتلف �سوارع املدينة راف�سني 

العديد  عــرب  �ُسلت  الــتــي  الــدرا�ــســة 

اجلامعة  طلبة  اأمـــا  املـــدار�ـــص،  مــن 

قرار  �سد  انتف�سوا  فقد  واأ�ساتذتها 

العطلة  بــتــقــدمي  ــار  ــج ح ـــر  ـــوزي ال

تخطت  �سلمية  م�سرية  يف  وخرجوا 

اأ�سوار اجلامعة وجابت بع�ص ال�سوارع 

رفعوا  بــاتــنــة،  ملــديــنــة  الرئي�سية 

خاللها العديد من ال�سعارات املطالبة 

يف  اجلامعة  اإقحام  وعــدم  بالتغيري 

ال�سيا�سة. 

اأكــدت  التجار  ــراب  اإ�ــس �سياق  ويف 

اجلمعية الوطنية للتجار واحلرفيني 

تــداولــه  مت  ــا  م اأن  بــاتــنــة  ــة  ــوالي ل

االجتماعي  التوا�سل  �سبكات  عرب 

جهة  اأي  تتبناه  مل  ــراب  ــس االإ� عــن 

التوزيع  قطاع  مهنّيي  ر�سمّيا  متّثل 

له  التح�سري  يــتــّم  ومل  والت�سويق 

�سلمية  على  �سلبا  ثر  �سياأ  مما  م�سبقا 

موؤكدة  ال�سعبي  احلــراك  وح�سارية 

�سيلحق  التموين  �سبكة  انقطاع  اأن 

ويفتح  باملواطنني  مبا�سرة  ال�سرر 

رفع  يف  وي�ساهم  للم�ساربة  املــجــال 

االأ�سواق  معظم  اأن  م�سيفة  االأ�سعار، 

تبقى  والتجزئة  اجلملة  فيها  مبــا 

ل�سمان  االأ�سبوع  اأيام  طيلة  مفتوحة 

التموين بال�سلع والب�سائع.

بوالية  التجارية  احلركة  وعرفت 

عرب  تــام  �سبـه  �سلال  اأمــ�ــص  �سطيف 

امتنع  اأن  بــعــد  ــديــات  ــل ــب ال اأغـــلـــب 

با�ستثناء  حمالتهم  فتح  عن  التجار 

جمموعة منهم ين�سطون على م�ستوى 

عمار  عبا�سة  بحي  التجاري  ال�سوق 

ال�سارع  عــرف  فيما  املدينة،  بو�سط 

من  تــامــا  ركـــودا  بالعلمة  الــتــجــاري 

خالل غلق كل املحالت التجارية رغم 

زوار من تون�ص وليبيا والذين  توافد 

التجارية،  املــحــالت  لغلق  تــفــاجــاأوا 

يف  العمومية  املــرافــق  عــرفــت  فيما 

البلديات ال�سمالية من الوالية �سلال 

تاما، ويف ذات ال�سياق نظم املئات من 

تالميذ الثانويات واملتو�سطات وقفات 

فيما  موؤ�س�ساتهم،  اأمــام  احتجاجية 

مقر  اأمــام  الطلبة  من  املئات  جتمهر 

للمطالبة  �سلمية  وقفة  يف  الوالية 

اأ�ساتذة جامعة  بالتغيري حيث اأ�سدر 

بتوقيعاتهم  مدعوما  بيانا  �سطيف 

تقدمي  لــقــرار  رف�سهم  فيه  اأكــــدوا 

العطلة الربيعية مع دعوتهم للعودة 

نهار  من  بداية  الدرا�سة  مقاعد  اإىل 

اليوم.

عرب  خن�سلة  واليـــة  �ــســهــدت  كــمــا 

عرب  عاما  اإ�ــســرابــا  بلدياتها  اأغــلــب 

اأنواعها  غلق جميع املحالت مبختلف 

اأ�سنافها، بعد اأن �سهدت هذه االأخرية 

غري  تهافتا  املا�سية  ال�ساعات  خالل 

االأ�سا�سية،  املــواد  القتناء  م�سبوق 

فيما خرج املئات من تالميذ الثانويات 

واملواطنني يف م�سرية �سلمية، يف قرار 

خّلف ردود اأفعال متباينة عرب مواقع 

موؤيد  ــني  ب االجــتــمــاعــي  الــتــوا�ــســل 

االأغلبية  عرب  حيث  لها،  ومعار�ص 

يلقي  الذي  التوجه  لهذا  رف�سهم  عن 

ب�سالله على املواطن الب�سيط ويكلفه 

خ�سائر عديدة، اأما �سكان بلديات اأم 

البواقي فقد ا�ستفاقوا على وقع غلق 

جميع املحالت التجارية وكذا توقف 

مئات  خــرج  فيما  الــنــقــل،  حــافــالت 

التالميذ يف الطور الثانوي واملتو�سط 

مداخل  خمتلف  جابت  م�سريات  يف 

مرددين  مليلة  عني  مدينة  وخمــارج 

�سعارات �سيا�سة عديدة.

التي  قــاملــة  بــواليــة  امل�سهد  نف�ص 

�سهدت �سلال �سبه تام مبعظم االإدارات 

االقت�سادية،  واملوؤ�س�سات  العمومية 

يف الوقت الذي قام اأ�سحاب املحالت 

حمالتهم  بغلق  واملخابز   التجارية 

ــن خــاللــهــا اكـــرب �سوق  ــي م ــغ كــمــا األ

اأ�سبوعي بالوالية واملتواجد ببلدية 

وادي الزناتي ثاين جتمع �سكاين بعد 

عا�سمة الوالية، كما توقف  اأ�سحاب 

بالنقل  االأمــر  تعلق  �سواء  احلافالت 

و�سيارات  الوالية  خارج  اأو  احل�سري 

االأجرة احل�سرية والتي تعمل خارج 

الوالية عن العمل، جهته قام  تالميذ 

من  وعـــدد  والــثــانــويــات  املتو�سطات 

االأ�ساتذة وعمال اخلدمات اجلامعية 

�سارع  من  انطلقت  �سلمية  مب�سريات 

�سيويداين بوجمعة اإىل غاية متثال 

هواري بومدين ومقر الوالية.

تدريجيا  احلركة  عــادت  وقد  هذا 

العديد  قــام  حيث  االأم�سية  خــالل 

جمددا  حمالتهم  بفتح  التجار  مــن 

بعد نداءات وجهها في�سبوكيون عرب 

مواقع التوا�سل االجتماعي ب�سرورة 

جتنب االإ�سراب الذي اأ�سر باملواطن 

ــواد  امل ــه يف رحــلــة بحث عــن  ــل واأدخ

الغذائية االأ�سا�سية. 

للكثريين مبختلف  بالن�سبة  الذي مرت �ساعاته �ساقة  اأم�س  واإ�سرابات متفرقة، هكذا كان يوم  ال�سارع  حمالت مغلقة، تالميذ وطلبة يف 
وليات الأورا�س، بعد اأن ا�ستجاب اأغلب التجار لدعوات جمهولة مت تداولها على نطاق وا�سع عرب "الفاي�سبوك" اأغلقوا خاللها حمالتهم، 

فيما انتف�س الطلبة يف وجه الوزير "حجار" ونظموا م�سريات �سد قرار تقدمي العطلة رفعوها خاللها �سعارات �سيا�سية.   
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ل الن�شاط التجـاري طلبة وتالميـــذ يخرجون اإىل ال�شارع ودعوات جمهولة ت�شجُ

بدايــة اأ�سبـــوع �ســاقة!

ن.م

عامر. م

ن. م

نا�سر. م

رغم دخول قرار تقدمي العطلة حيز التنفيذ

طلبة كلية الطب بباتنة يقررون موا�سلة الدرا�سـة
الدرا�سة  2، موا�سلة  باتنة  الطب بجامعة  كلية  قرر طلبة 

االمتحانات،  تاأجيل  مع  اجلــاري  ال�سهر  من   21 غاية  اإىل 

من   10 اإىل  العطلة  بتقدمي  املتعلق  الوزاري  القرار  راف�سني 

هذا ال�سهر "اأم�ص" واإىل غاية الرابع من ال�سهر املقبل، وح�سب 

حتوز  وال�سيدلة  الطب  ق�سم  طلبة  عن  ممثلون  حرره  بيان 

دعم  الكلية  طلبة  اأعلن  فقد  منه،   نيوز" ن�سخة  "االأورا�ص 
طالبوا  فيما  الوطنية،  امل�سريات  وم�ساندة  الطالبي  للحراك 

رزنامة  باإ�سدار  واالإداريـــة  البيداغوجية  اجلهات  باإلزام 

والظروف  تتوافق  الطلبة  ممثلي  مع  بالتن�سيق  اختبارات 

اال�ستثنائية التي متر بها البالد، مع تنظيم جل�سات توعوية 

وتكوينية على م�ستوى كلية الطب بح�سور الطلبة واالأ�ساتذة 

اجلامعيني الداعمني للحراك وغريها من القرارات االأخرى 

امل�سوؤولية  كل  الو�سية  اجلهات  حمملني  البيان،  حملها  التي 

يف  الدرا�سي  املقرر  باإنهاء  واإلزامهم  الدرا�سة  تعطيل  حول 

يومه املقرر يف 11 من �سهر جويلية.

مرا�سلون



بعد �شنوات من االنتظار 

تنديدا مبا و�شفوه ب�شوء الت�شيري و�شياق التع�شف

مت موؤخرا بولية خن�سلة، ا�ستالم 7 اآلف زوج من الكوابل الهاتفية التي مت حتديثها عرب 32 
ال�سبكة الهاتفية الأر�سية والتي  م�سروعا مبختلف مناطق الولية و12 م�سروعا ق�سد تو�سعة 
ت�ساف اإىل جملة من امل�ساريع املنجزة عرب جمموع البلديات بحيث مت ربط 17 بلدية بتقنية 
من  باأكرث  تقدر   بزيادة  الهرتزية،  باحلزم  الربط  بتقنية  بلديات  و04  الب�سرية  بالألياف  الربط 

م�سرتك. الثابت  الهاتف  جمال   يف   2776

�سطيف

اأعرب طالبو ال�سكن االجتماعي 

بدائرة �سطيــف، عن ا�ستياءهم 

ال�سديــد جتــاه تاأخــر االإعــالن 

عن قوائــم امل�ستفيدين ل�سنوات 

طويلــة ح�سبهــم موؤكديــن اأنهم 

وعــودا  مــرة  كل  يف  يتلقــون 

خالل مقابــالت م�سالح الدائرة 

اأن  دون  لكــن  عنهــا،  لالإعــالن 

يتمكنوا مــن ذلك، خا�ســة اأنهم 

واالأعياد  املنا�سبــات  ينتظــرون 

اأن  دون  والدينيــة،  الوطنيــة 

تتج�سد هذه الوعود.

اإىل  املحتجــون  هــوؤالء  واأ�ســار 

اأنهم ينتقلون يف كل مرة للمواقع 

م�ستواهــا  علــى  اأجنــزت  التــي 

الربامــج ال�سكنيــة، حيث انتهت 

بها االأ�سغال وبالتايل فاإن االأمر 

يقت�ســر على العمليــة االإدارية 

املتمثلــة يف معاجلــة ومتحي�ــص 

اأهميــة  اإىل  واأ�ســاروا  امللفــات 

ت�سريــع العمــل ق�ســد االنتهــاء 

منها، خا�سة اأنهم اأرباب عائالت، 

كمــا اأنهــم يقومون بكــراء �سقق 

باأثمان باهظة �سنويا، كما اأنهم 

يقطنون يف و�سعيات مزرية.

بع�ــص  ت�سريحــات  وح�ســب 

ال�سلطــات  فــاإن  املتذمريــن 

املحلية تتجاهل مطالب قاطني 

ال�سكنــات الق�سديريــة خا�ســة 

علــى م�ستوى حــي �ســوف لكداد 

الفو�ســوي، علما اأنهــم يقطنون 

يف ظروف �سعبة للغاية، خا�سة 

خالل فــرتة التقلبــات اجلوية، 

حيــث  ال�سيــف،  فــرتة  يف  اأو 

يعانون مــن الربد واحلر، عالوة 

على غياب اأدنى �سروط احلياة، 

مطالبــني بو�سع قائمــة خا�سة 

للقاطنــني بنف�ص احلي، للق�ساء 

عليــه ب�ســكل نهائي، علــى غرار 

مــا مت القيــام بــه مــع القاطنني 

لعــني  الفو�سويــة  ال�سكنــات  يف 

الطريــق وعــدة اأحيــاء اأخــرى 

غري قانونية، ويف اجلهة املقابلة 

فاإن م�سالح الدائــرة توؤكد على 

اأن االإفــراج عــن القوائــم �سيتم 

بعد درا�سة كل امللفات بدقة. 

دخل عمال املزرعة النموذجية 

ملــزارع  التابعــة  رابــح  لغمــارة 

اإنتــاج احلليــب �سوفلــي بقريــة 

اأرنــات  عــني  ببلديــة  البحــرية 

بواليــة �سطيــف يف اإ�سراب عن 

العمــل منــذ منت�ســف االأ�سبــوع 

املن�سرم وهذا احتجاجا على ما 

و�سفــوه ب�سوء الت�سيري و�سيا�سة 

التع�سف املنتهجة من قبل مدير 

املزرعة.

وقــام العمــال مبنــع املديــر من 

االلتحــاق مبكتبه عقــب اإقدام 

بــاب  اإغــالق  علــى  املحتجــني 

باأنــه  اإيــاه  متهمــني  املزرعــة، 

ال�سبــب الرئي�ســي يف الو�سعيــة 

التي اآلت اإليها املزرعة وامل�ساكل 

والتــي  فيهــا،  يتخبطــون  التــي 

اأكدوا اأنها �ستــوؤدي اإىل اإفال�سها 

وت�سريح عمالهــا رغم اأنها كانت 

مــن اأكــرب املــزارع علــى م�ستــوى 

املحا�سيــل  اإنتــاج  يف  ال�ســرق 

اأنواعهــا،  مبختلــف  الكــربى 

قولهــم  ح�ســب  اليــوم  لت�سبــح 

منوذجا ل�سوء الت�سيري.

ووجه املحتجون اأ�سابع االتهام 

يف هذه الو�سعية التي األت اإليها 

موؤكديــن  املديــر،  اإىل  املزرعــة 

على �ســوء الت�سيري واالرجتالية 

وعــدم  القــرارات  اتخــاذ  يف 

متكينهــم مــن حقوقهــم، خا�سة 

بعــد جنــي 27 األــف قنطــار من 

املنق�ســي  املو�ســم  يف  احلبــوب 

بنحــو  اخلزينــة  وتزويــد 

طــرح  كمــا  �سنتيــم،  مليــار   13
املحتجون وجود ما قيمته مليار 

من التــن املتعفن والذي تعر�ص 

للف�ســاد وانت�سرت منــه الروائح 

الكميــة  اأن  رغــم  الكريهــة، 

120 بقرة  خم�س�ســة لتغذيــة 

تو�سيــع  بعــد  للحليــب  منتجــة 

ن�ساطها لهذا االخت�سا�ص، وهذا 

التع�سفــي  الطــرد  جانــب  اإىل 

لبع�ص العمــال بعد 25 �سنة من 

اخلدمــة الفعلية ب�سبب اأخطاء 

ا�ستكــى  كمــا  ب�سيطــة.  مهنيــة 

العمال من نق�ص املياه امل�ستعملة 

يف تنظيف اأجهزة حلب االأبقار 

وا�ستعمال مياه توؤثر على �سحة 

امل�ستهلك رغم وجود بئرين غري 

النفايــات  وانت�ســار  م�ستغلتــني، 

االأمــر  وهــو  املزرعــة،  داخــل 

الذي �ساهم ح�سب امل�سربني، يف 

ظهور بع�ــص االأمرا�ص اجللدية 

عنــد العمــال، وهــذا يف وقت مل 

نتمكــن من معرفــة موقف مدير 

املزرعة. 

طالبو ال�سكن ي�ستعجلون 
ن�سر القـــوائم 

اإ�سراب عمال املزرعة 
يدخل اأ�سبـوعه االأول

ات�شاالت اجلزائر تطلق عدة م�شاريع لتحديث ال�شبكة الهاتفية 

ومد االألياف الب�شرية

ال�شائقون متذمرون ويطالبون باحللول

مل ي�شلها قطار التنمية بعد

ياأتــي ذلــك بعــد اأن بلــغ العــدد 

 36864 للم�سرتكــني  االإجمــايل 

مناطــق  خمتلــف  عــرب  م�ســرتك 

ربــط  جمــال  ففــي  الواليــة 

امل�سرتكني باالنرتنيت ارتفع العدد 

  27837 اإىل  لي�ســل  االإجمــايل 

كمــا  م�ســرتك   3247 بزيــادة 

ت�سعــى املديرية الوالئية لتعميم 

متعــدد  الهاتــف  تكنولوجيــات 

اخلدمــات وتكنولوجيــات اجليل 

الرابع بحيث بلغ العدد االإجمايل 

لالأجهزة 100 جهاز مل�سان  دخلت 

حيز اخلدمة وبقدرة اال�ستيعاب 

االإجماليــة 56342 خط هاتفي 

ممــا يتيــح ذلــك ل�ســكان الوالية 

التكنولوجيــا  هــذه  مزايــا  مــن 

وللتقليــل مــن التعطــالت وتوفري 

تدفــق انرتنيــت ي�ســل اإىل غاية 

20 ميغابايــت وتن�سيــب حمطة 
�سيليــا  بجبــل  جديــدة  اإر�ســال 

خلدمات الهاتف واالإنرتنيت عرب 

تكنولوجيــا اجليــل الرابع بهدف 

فك العزلــة عن القــرى واملناطق 

النائيــة، اإ�سافــة اإىل فتــح نقاط 

ح�سور تقنية جديــدة للموؤ�س�سة 

لتقريــب  جتاريــة   وكاالت  و4 

اخلدمــات  وجتنــب عنــاء التنقل 

مــع القــدرة علــى تقــدمي طلبات 

خمتلف العرو�ص.

تاأهيــل  اإعــادة  م�ســروع  ي�سهــد 

مقطــع الطريق الوطنــي الرابط 

بــني مدينتــي م�سكيانــة وتب�ســة 

توقفــا يف االأ�سغال ملــدة جتاوزت 

تــام يف  ل�سلــل  اأدى  مــا  ال�سهريــن 

حركة املرور يف ظل اتخاذ منافذ 

اأخرى للتنقل وهو ما اأثار ا�ستياء 

مطالبــني  الطريــق  م�ستعملــي 

م�ستــوى  علــى  املعنيــة  اجلهــات 

العموميــة  االأ�سغــال  مديريــة 

ب�سرورة التدخل العاجل التخاذ 

االإجــراءات الالزمــة واالنطالق 

يف االأ�سغال يف اأقرب وقت ممكن.

م�سوؤولــة  م�ســادر  واأرجعــت 

العموميــة  االأ�سغــال  مبديريــة 

توقــف االأ�سغال ل�ســوء االأحوال 

اجلويــة مــا اأدى اإىل تعطل و�سع 

اخلر�سانة لتفــادي ظهور العيوب 

على الطريــق م�ستقبــال على حد 

تعبري امل�سدر.

عرب ع�ســرات املواطنــني املقيمني 

�سيقو�ــص  بدائــرة  �سيــال  بقريــة 

بواليــة اأم البواقي، عن ا�ستيائهم 

ب�سبــب  ال�سديديــن،  وتذمرهــم 

العزلة واملعانــاة التي تعاين منها، 

مطالبــني ب�ســرورة تدخل اجلهات 

املعنية وعلى راأ�سها امل�سوؤول االأول 

علــى اجلهــاز التنفيــذي بالوالية 

بهدف ا�ستفادة القرية من م�ساريع 

فــك العزلــة، وحت�ســني ظروفهــم 

تعبيــد  خــالل  مــن  املعي�سيــة، 

الطريــق املــوؤدي اإىل قريــة �سيــال 

وكذا تزويدهم باالإنارة العمومية 

و�ســرورة ربــط القريــة ب�سبــكات 

توزيع املياه ال�ساحلة والغاز.

ياأتي ذلك يف ظل الوعود املتكررة 

التي يتلقاها �سكان املنطقة من قبل 

املجال�ــص البلدية بهــدف النهو�ص 

باملنطقة يف ظل التو�سع العمراين 

وال�ســكاين الذي تعرفــه املنطقة، 

لكن ذلــك مل ي�سفع لهــا اأمام �سناع 

القــرار بالبلديــة التــي اأ�سحت يف 

�سح مــن خمتلف امل�ساريــع املتعلقة 

بالتنميــة واإن وجدت ف�ستكون من 

ن�سيــب املناطق الكــربى بالبلدية، 

التنميــة مبنطقــة  لتبقــى بذلــك 

�سيال حلم ي�سعب حتقيقه.

حمليــات الإثنني 28  فورار 2969/ 11  مار�س 2019 املوافق لـ 04 رجب 051440

الكــوابل الهاتفــية متتد 
اإىل مناطق معــزولة بخن�سلة

اأ�سغال ت�سل حركة املرور مب�سكيانة

قرية "�سيال" ب�سيقو�ش تعي�ــش العزلة  والتهمي�ش

م. ع

الغـاز ي�سل 
بيوت 871 عائلة 

بالدهوارة
مت بوالية قاملة و�سع حيز 

اخلدمة للربط ب�سبكة الغاز 

الطبيعي لفائدة 871�ساكنا 

ببلدية الدهوارة مبنا�سبة اإحياء 

الذكرى ال63 ملعركة الب�سبا�سة 

التي ا�ست�سهد فيها 365 بطال 

يف يوم واحد عدد معترب منهم 

اأعدمهم االإ�ستعمارالفرن�سي 

حرقا. 

وح�سبما علم من ممثلي �سركة 

توزيع الكهرباء فاإن ت�سغيل 

الغاز بهذه البلدية والتي تقع 

على بعد 60 كلم �سرق عا�سمة 

الوالية فاإن ت�سغيل الغاز جاء 

بف�سل اإجناز �سبكة توزيع بطول 

للنقل  واأخرى  كلم   413  18
بـ7.3 كلم كما اأكدت اأي�سا ذات 

املوؤ�س�سة اأن التكلفة االإجمالية 

للم�سروع فاقت 197 مليون دينار 

�سمن برنامج الوالية مربزة 

باأن التكلفة املتو�سطة لربط 

املنزل الواحد قاربت 226 

األف دينار وفيما يتعلق باإحياء 

الذكرى الـ63 ملعركة الب�سبا�سة 

اأفاد االأمني الوالئي للمنظمة 

الوطنية للمجاهدين م�سعود 

رقيق خالل الكلمة التي األقاها 

مبقربة الب�سبا�سة التي ت�سم 

جدارية باأ�سماء 365 �سهيدا باأن 

تلك املعركة التي جرت وقائعها 

بني 5 و6 مار�ص 1956 �سقط 

فيها �سهداء بعدد اأيام ال�سنة 

من بينهم 8 ن�ساء و8�سبيان 

و4اأطفال �سغار فداء للوطن 

تف�سح اأب�سع املجازر التي ارتكبها 

اال�ستعمار الفرن�سي يف اجلزائر. 

وقد متيز اإحياء هذه الذكرى 

بو�سع حيز اخلدمة ملقر اإداري 

لفائدة كل من فرع ال�سندوق 

الوطني للتاأمينات االجتماعية 

للعمال االأجراء وكذا امل�سلحة 

التقنية لبلدية الدهوارة وذلك 

بعد تهيئة املبنى القدمي للحر�ص 

البلدي اإ�سافة اإىل اإطالق بع�ص 

امل�ساريع التنموية االأخرى بكل 

من بلديتي وادي ال�سحم وحمام 

النبائل التي اأقيم بها حفل 

لتكرمي عائالت �سهداء.

خن�ســلة

اأم البواقــي

حمم���د. ع

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

�س. ب

بن �ستول.  �س

بن �ستول.  �س

قاملــــة
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مب�ضاركة 600 عار�ضا من 40 دولة

فيما اأجرت حمادثات مع �سوناطراك

رئي�س  ن��ائ��ب  ح��ك��ار  توفيق  ال�سيد  و���س��رح 

ب�سركة  وال��ت�����س��وي��ق  الأع����م����ال  ت��ط��وي��ر 

�سوناطراك اأنه بعد اأك�سن موبيل جاء الدور 

برولية  �سركة  ث��اين  �سافرون  �سركة  على 

املنجمي  باملجال  اهتمامها  لتبدي  اأمريكية 

اأجل  اإىل التواجد بها من  اجلزائري وت�سعى 

املجمعون  عقد  وقد  اإنتاج،  م�ساريع  تطوير 

على  بهيو�سنت  عمل  اجتماع  املا�سي  اجلمعة 

حول  الأمريكي  اجل��زائ��ري  املنتدى  هام�س 

باجلزائر  الل��ت��ق��اء  على  وات��ف��ق��ا  ال��ط��اق��ة 

العا�سمة خالل ال�سهر املقبل من اأجل مناق�سة 

تفا�سيل امل�ساريع.

�سوناطراك  من  وفد  الجتماع  هذا  وح�سر 

عبد  ال�سيد  ال��ع��ام  امل��دي��ر  الرئي�س  ي��ق��وده 

املوؤمن ولد قدور وثالثة م�سوؤولني من �سركة 

�سافرون مكلفني بال�ستغالل وتطوير الأعمال 

اأو�سح  كما  الدويل،  ال�سعيد  على  وال�سراكات 

الوليات  يف  الثانية  املوؤ�س�سة  اأن  امل�سدر  ذات 

امل���وارد  واإن��ت��اج  با�ستغالل  مهتمة  املتحدة 

الذي  الآمر  اأما  التقليدية،  وغري  التقليدية 

حفز �سركة �سافرون بالهتمام باجلزائر فهو 

النجاح الذي حققته اناداركو باجلزائر حيث 

اأناداركو  ب  الت�سال  ربطت  قد  ال�سركة  اأن 

من اجل ال�ستعالم حول ظروف ال�ستثمار يف 

اأثناء  �سوناطراك  جممع  عقد  كما  اجلزائر، 

اك�سن  مع  اآخ��ر  اجتماعا  بهيو�سنت  اإقامته 

بكثافة يف جمال  العمل  تاأمل يف  التي  موبيل 

ا�ستك�ساف واإنتاج املحروقات باجلزائر.

موبيل  اك�سن  ع��ن  الج��ت��م��اع  ه��ذا  وح�سر 

بينهم  من  امل�ستوى  رفيعي  م�سوؤولني  اأرب��ع��ة 

يف  اجلديدة  بالفر�س  املكلف  الرئي�س  نائب 

الت�سويق  وم�سوؤول  ماكلني  دايفيد  اإفريقيا 

واملدير  ايويريدو  اوفووما  اإفريقيا  ملنطقة 

بيت  ال��دويل  امل�ستوى  على  للفر�س  الإداري 

رومالرت وامل�سوؤول الرئي�سي املكلف بالعالقات 

ر�سدي  ال��دويل  امل�ستوى  على  احلكومات  مع 

يون�سي.

وتوا�سلت املحادثات حول اجلوانب التقنية 

واجلبائية والقت�سادية للم�ساريع املقرحة 

حكار-  ال�سيد  -ح�����س��ب  م��وب��ي��ل  اك�����س��ن  م��ن 

عميدة  اأبدته  الذي  الهتمام  اأن  اأكد  الذي 

باجلزائر  عامليا  الكربى  البرولية  ال�سركات 

مثمن ملجالها املنجمي.
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ال�سركة الأمريكية "�سافرون" مهتمة با�ستغالل

 املحروقات يف اجلزائر
�سرعت �سركة �سوناطراك مبدينة هيو�سنت الأمريكية اأوىل املحادثات مع ال�سركة النفطية �سافرون بخ�سو�س م�ساريع 

ل�ستغالل املحروقات باجلزائر، ح�سبما اأكده م�سوؤول كبري مبجمع �سوناطراك.

الديناميكية امل�سجلة يف �سعبة تربية االأ�سماك 

للم�ستثمرين" املمنوحة  الت�سهيالت  "مردها 

�سالون "ال�سناعة البرتولية والغازية

 يف �سمال اإفريقيا" ينطلق بوهران 

�سرورة درا�سة خمطط تنموي م�سرتك 

للمنطقة العابرة للحدود

اجلزائر مهتمة بالتجربة االأملانية يف تثمني 

النفايات املنزلية ال�سلبة

واأ���س��اف ال��وزي��ر خ��الل اإ���س��راف��ه على 

توزيع عقود ا�ستفادة برخ�س ا�ستغالل 

الأ�سماك  تربية  �سعبة  يف  مل�ستثمرين 

وذلك  بالعوانة  البحري  ال�سيد  مبيناء 

بها  ق��ام  تفقد  و  عمل  زي���ارة  اإط���ار  يف 

الوزارية  دائرته  اأن  الولية،  هذه  اإىل 

هذا  يف  ال�ستثمار  ت�سجيع  على  تعمل 

اأجل  من  امل�ستثمرين  وترافق  القطاع 

الكميات  لتوفري  املرجوة  الأهداف  بلوغ 

للم�ستهلكني،  ال�����س��م��ك  م���ن  ال���الزم���ة 

عدد  اأن  ب��وع��زق��ي  ال�سيد  ك�سف  كما 

ال�ستثمارات يف �سعبة تربية الأ�سماك 

يتعدى  ي��ك��ن  مل   2016 �سنة  خ���الل 

الوطني،  امل�ستوى  على  ا�ستثمارا   20
 60 اإىل   2018 �سنة  خالل  ليت�ساعف 

ا�ستثمارا   60 اإليه  �سي�ساف  ا�ستثمارا 

جديدا خالل ال�سنة اجلارية )2019( 

ما �سيعمل، كما قال، على حتقيق الهدف 

املن�سود و هو بلوغ اإنتاج يفوق 110 األف 

طن من الأ�سماك �سنويا.

وثمن الوزير املجهودات التي يقوم بها 

الولة من اأجل النهو�س بقطاع الفالحة 

البحري  وال�سيد  الريفية  التنمية  و 

تقلي�س  يف  ي�ساهم  هاما  قطاعا  وجعله 

القت�ساد  وتنمية  ال�سترياد  فاتورة 

بوعزقي،  ال�سيد  دع��ا  كما  ال��وط��ن��ي، 

امل�ستثمرات  لإح����دى  زي���ارت���ه  خ���الل 

العوانة،  ببلدية  اخلا�سة  الفالحية 

الفالحني ل�ستعمال الطرق احلديثة يف 

�سقي املنتجات الفالحية بهدف تقلي�س 

ا�ستهالك املاء و زيادة امل�ساحة امل�سقية 

الفالحي  الإن��ت��اج  رف��ع  يف  ي�ساهم  م��ا 

ال��وط��ن��ي، وذك���ر اأي�����س��ا اأن���ه ويف اإط��ار 

مت  فقد  الفالحة،  قطاع  هيكلة  عملية 

على  م�سرك  مهني  جمل�س   570 اإن�ساء 

 2018 �سنة  خ��الل  الوطني  امل�ستوى 

م�سركا  مهنيا  جمل�سا   11 بينها  م��ن 

على  واأل��ح  جيجل،  ولي��ة  م�ستوى  على 

واجلمعيات  الفالحية  الغرف  م�سوؤويل 

امل�سركة  املهنية  واملجال�س  الفالحية 

مرافقة  اأج��ل  من  كامال  بدورها  لتقوم 

الفالحي  الإنتاج  رفع  بهدف  الفالحني 

تنمية  يف  فعال  عامال  وجعله  الوطني 

اقت�ساد البالد.

التنمية  و  الفالحة  وزي��ر  عاين  كما 

زيارة  البحري خالل  ال�سيد  و  الريفية 

ولية  اإىل  اليوم  بها  قام  تفقد  و  عمل 

الفالحية  املنتجات  معر�س  جيجل 

ب�سد كي�سري ببلدية العوانة، بالإ�سافة 

للرفيه  غابة  تهيئة  م�سروع  تفقد  اإىل 

وال�ستجمام بذات املنطقة.

واع���ت���رب ال�����س��ي��د ع���ي���ادي يف 

م���داخ���ل���ة األ���ق���اه���ا ب���امل���وؤمت���ر 

باأن  للطرق  ال��راب��ع  اجل��زائ��ري 

م�سروع الطريق العابر لل�سحراء 

انه  ح��ي��ث  ك��ب��ريا  ت��ق��دم��ا  �سجل 

بني  الرابط  املحور  من  يتبق  مل 

اجل��زائ��ر ال��ع��ا���س��م��ة ولغ��و���س 

على  واملمتد  املثال-  �سبيل  -على 

 220 �سوى  كم،   4.500 م�سافة 

يوليو  يف  ا�ستالمها  �سيتم  ك��م 

2019، غري اأن حجم التبادلت 
التجارية املالحظة على م�ستوى 

اجلزائرية-النيجريية  احلدود 

اجلزائرية-املالية  واحل����دود 

العالقات  اأن  كما  �سعيفة،  تبقى 

جهة  م��ن  وتون�س  اجل��زائ��ر  ب��ني 

اأخرى  جهة  من  ال�ساحل  ودول 

ت�سهد  ال��ذي  الوقت  يف  �سعيفة 

فيه التنمية ب�سمال مايل تاأخرا 

ال��ذي  امل�����س��وؤول  ح�سب  ك��ب��ريا، 

على  املمتد  اخل��ط  اأن  اإىل  لفت 

م�سافة 700 كم بني غاو )مايل( 

واحل���دود اجل��زائ��ري��ة ل ي��زال 

م�سارا غري معبد.

من  اأن��ه  يبدو  املنطلق،  ه��ذا  من 

خمططات  تتناغم  اأن  ال�سروري 

الإقليمي  امل�ستوى  على  التنمية 

واإدم������اج اإجن����از ه���ذا امل�����س��روع 

خالل  م��ن  �ساملة   روؤي���ة  �سمن 

يربط  تنموي  خمطط  درا���س��ة 

ي�سيف  ونيجر،  مب��ايل  اجلزائر 

تهدف  ح��ي��ث  ع���ي���ادي،  ال�����س��ي��د 

اإليها  دع��ا  التي  ال��درا���س��ة  ه��ذه 

الف�ساء  حتليل  اإىل  امل�����س��وؤول 

احلدودية  املناطق  يجمع  الذي 

الوا�سعة للدول الثالث: اجلزائر 

درا�سة  خالل  من  ونيجر،  ومايل 

لالقليم:  امل��ك��ون��ة  ال��ع��ن��ا���س��ر 

ال�سكان والفالحة واملوارد املائية 

وتربية  والتعليم  النقل  وهياكل 

امل��وا���س��ي وال�����س��ي��اح��ة وغ��ريه��ا، 

وعن طريق هذه الدرا�سة، ميكن 

وال�سعف  ال��ق��وة  نقاط  حتديد 

ل���الإق���ل���ي���م و����س���ب���ط حت���دي���ات 

امل�ستقبل مع الأخذ بعني العتبار 

النمو الدميوغرايف وخ�سو�سيات 

ق�سد  بالدرا�سة  املعني  الف�ساء 

ال��ت��م��ك��ن م���ن ���س��ي��اغ��ة خمطط 

تنموي يف اآفاق 2040، و�ستمكن 

ال��درا���س��ة م��ن ت��ق��دمي اإج��اب��ة 

وافية لل�سلطات يف كل دولة فيما 

وال�ست�سراف  بالتخطيط  يتعلق 

على  الإق��ل��ي��م  بتهيئة  اخل��ا���س 

حت�سني  بغر�س  الطويل  امل���دى 

ال�����س��ك��ان، ح�سب  ظ���روف ح��ي��اة 

ال�سيد عيادي، كما يجب اأن تقوم 

الدرا�سة ب�سبط م�ساريع التهيئة 

القت�سادي  املربر  �ست�سكل  التي 

العابر  الطريق  م�سروع  لإن�ساء 

لل�سحراء.

من  بطلب  العا�سمة  باجلزائر  مت 

املتجددة،  والطاقات  البيئة  وزارة 

جمال  يف  الأملانية  التجربة  عر�س 

التي  امل��ن��زل��ي��ة  ال��ن��ف��اي��ات  تثمني 

تقارب قدرتها ال�سرجاعية ال 95 

تكنولوجية  بف�سل  ذلك  و  باملائة 

"الآلية-البيولوجية" . 
بالتكنولوجيا  مهتمة  جد  ولكونها 

اآلية- ملعاجلة  اجلديدة  الأملانية 

بيولوجية للنفايات املنزلية والتي 

اقت�سادية  اأرب��اح  بتحقيق  ت�سمح 

معترب،  ب�سكل  البيئة  وح��م��اي��ة 

وال��ط��اق��ات  ال��ب��ي��ئ��ة  وزارة  دع���ت 

املوؤ�س�سة  ع��ن  ممثلني  امل��ت��ج��ددة، 

جماه"  يوموالت  "ويرل  الأملانية 

فعاليات  خ��الل  جتربتهم  لعر�س 

الدويل  لل�سالون  الثانية  الطبعة 

الذي  املتجددة  والطاقات  للبيئة 

بق�سر  املا�سي  اخلمي�س  يوم  افتتح 

العا�سمة(،  )اجل��زائ��ر  امل��ع��ار���س 

وبهذه املنا�سبة قال ممثل املوؤ�س�سة 

الأملانية، وليد عكاري، لدى عر�سه 

للخربة الأملانية يف جمال ا�ستغالل 

"اآلية-بيولوجية"  تكنولوجية 

التكنولوجية  هذه  اأن   ،2006 مند 

األف   100 بر�سكلة  لأملانيا  �سمحت 

ال�سلبة  املنزلية  النفايات  من  طن 

األ����ف ط���ن مت   80 ���س��ن��وي��ا، م��ن��ه��ا 

حتويلها اإىل مادة طاقوية. 

التكنولوجية  ه���ذه  وت�ستعمل 

الأملانية  املوؤ�س�سة  ه��ذه  قبل  م��ن 

الناجتة  ال�سوائل  يف  املتخ�س�سة 

امل�ستعملة  املياه  وكذا  النفايات  عن 

النفايات  وت��ث��م��ني  ال�سناعة  يف 

املنزلية، وتعترب هذه التكنولوجية 

النفايات  تثمني  يف  متطورة  ج��د 

ح�سب  الطاقوية،  الر�سكلة  وك��ذا 

ال�سيد  قدمها  ال��ت��ي  ال�����س��روح��ات 

هذه  اأن  اإىل  اأ�سار  وال��ذي  عكاري، 

يف  ا�ستعمالها  ميكن  التكنولوجية 

من  ب��امل��رور  لها  لل�سماح  اجل��زائ��ر 

تقنية حرق النفايات اإىل تثمينها، 

التكنولوجية  ه���ذه  اأن  م���وؤك���دا 

تقارب  للنفايات  ر�سكلة  �ست�سمح 

95 باملائة، م�سيفا اأن هذا الن�ساط 
ي�سمح كذلك باإن�ساء منا�سب العمل 

متخ�س�سة  �سغرية  موؤ�س�سات  وخلق 

والزجاج  البال�ستيك  ا�سرجاع  يف 

ونفايات اأخرى. 

ل��ل��ت��ذك��ري جت���ري ف��ع��ال��ي��ات ه��ذا 

ال�سالون من 7 اإىل 10 مار�س بق�سر 

املعار�س )اجلزائر العا�سمة( حتت 

خارج  املتجددة  "الطاقات  �سعار 

م�ستدامة  بيئة  خدمة  يف  ال�سبكة 

املناطق  و  اجل��زائ��ري  اجل��ن��وب  يف 

املعزولة". 

اأول  بوعزقي،  القادر  عبد  البحري،  وال�سيد  الريفية  والتنمية  الفالحة  وزير  اأكد 
اأم�س بولية جيجل اأن الديناميكية التي ت�سهدها �سعبة تربية الأ�سماك بالبالد 

مردها الت�سهيالت املمنوحة للم�ستثمرين من طرف الدولة يف هذا املجال.

امل���وؤمت���رات  بق�سر  اأم�������س،  ان��ط��ل��ق��ت 

التا�سعة  الطبعة  فعاليات  ب��وه��ران، 

البرولية  لل�سناعة  ال��دويل  لل�سالون 

)ن��اب��اك  اأف��ري��ق��ي��ا  ل�سمال  وال��غ��ازي��ة 

التحول  �سعار"�سراكة  حتت   )2019
والتنمية امل�ستدامة".  

القت�سادية  ال��ت��ظ��اه��رة  و�ست�سهد 

جمايل  يف  وتخت�س  اأي��ام   4 تدوم  التي 

م�سارك،   600 ح�سور  والغاز  البرول 

قدموا من نحو 40 دولة ميثلون خمتلف 

القطاعات املتعلقة ب�سكل مبا�سر اأو غري 

والغازية،  البرول  بال�سناعة  مبا�سر 

املتعلقة  الإ���س��ك��ال��ي��ات  ���س��ي��ب��ح��ث��ون 

بال�سناعة الطاقوية يف العامل.

و�سيكون املوؤمتر فر�سة لت�سليط ال�سوء 

ي�سهدها  التي  التطورات  خمتلف  على 

مفتوحا  ف�ساء  �سيوفر  كما  القطاع  هذا 

العامل  يف  البرولية  ال�سناعات  لقادة 

املجال  يف  ال��ت��ط��ورات  اآخ���ر  ملناق�سة 

تظاهرة  ت��ه��دف  ك��م��ا  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي، 

"ناباك 2019" اإىل خلق ف�ساء لتبادل 
لالحتكاك  وفر�سة   واملعارف  اخلربات 

احلقل  يف  اأع���م���ال  اإق���ام���ة  اأج����ل  م��ن 

الطاقوي.

عبد القادر بوعزقي يوؤكد:

لتج�سيد الطريق العابر لل�سحراء 



بحث الرئي�س امل�سري، عبد الفتاح ال�سي�سي، ونظريه الفرن�سي، اإميانويل ماكرون، اأم�س، هاتفيا، ال�سبل 
ال�سيا�سية لت�سوية الق�سية الليبية. 

لل�سيا�سة املالية والجتماعية  لتحركهم املناه�س  اإعطاء زخم جديد  اإىل  ال�سابع ع�سر حلراكهم،  ال�سبت  ال�سفراء"، يف  "ال�سرتات  ي�سعى حمتجو 
للرئي�س اإميانويل ماكرون، عرب تظاهرات يف اأنحاء فرن�سا. 

حّمل الرئي�س الفنزويلي، نيكول�س مادورو، الوليات املتحدة الأمريكية 
م�سوؤولية انقطاع الكهرباء يف البالد خالل الأيام القليلة املا�سية.

ال�سمالية،  كوريا  يف  الناخبون  توجه 

نواب  النتخاب  االقــرتاع  �سناديق  اإىل 

الربملان.

عملية  اأن  اإعــالمــيــة  و�ــســائــل  وقــالــت 

�سباح   09.00 ال�ساعة  بــداأت  االقــرتاع 

لتحديد  املحلي  بالتوقيت  اأمــ�ــص  اأول 

اأع�ساء اجلمعية ال�سعبية العليا "برملان 

كوريا ال�سمالية" املكون من 700 مقعد.

ال�سمالية  كوريا  وكالة  قالت  بدورها 

اأول  نهار  منت�سف  بحلول  اإنه  الر�سمية 

باأ�سواتهم  اأدلــوا  الذين  عدد  بلغ  اأم�ص 

الت�سويت  عملية  اأن  مبينا    %56.76
بالتوقيت   18.00 الــ�ــســاعــة  انــتــهــت 

املحلي.

انتخاب  اأول  اأن  اإىل  ــارة  ــس االإ� جتــدر 

برملاين يف عهد كيم جونغ اأون، جرى يف 

االنتخابات  يف  ويتناف�ص   ،2014 مار�ص 

حزب  �سنوات   5 كــل  مــرة  جتــرى  الــتــي 

ائتالفية  واأحــــــزاب  احلـــاكـــم  الــعــمــل 

�سغرية.

يرت�سح  الــتــي  االنــتــخــابــات  اأن  يــذكــر 

يتناف�ص  ال�سمايل،  الكوري  الزعيم  فيها 

منطقة  كل  عن  فقط  واحد  مر�سح  فيها 

ــائــل اإعـــالم  انــتــخــابــيــة، وبــحــ�ــســب و�ــس

حملية فاإن من بني املر�سحني ع�سكريون 

يدعمون  وعمال  ومــزارعــون  ومثقفون 

جهود التنمية الوطنية للزعيم الكوري 

ال�سمايل واأيدلوجيته وزعامته.

نظمه  جماهريي  جتمع  ــالل  خ ــك  ذل ــاء  ج

احلزب اال�سرتاكي املوحد احلاكم اأمام الق�سر 

الرئا�سي مريافلوري�ص، يف العا�سمة كاراكا�ص، 

يف  الكهرباء  انقطاع  اأن  مـــادورو  قــال  حيث 

هجوم  عن  جنم  املا�سي،  اخلمي�ص  فنزويال 

اإلكرتوين على حمطة جوري لتوليد الطاقة 

يف  تواجه  فنزويال  اأن  موؤكدا  الكهربائية، 

اأن  مبينا  ا�ستنزاف،  حــرب  الــراهــن  الوقت 

حكومته كانت قد متكنت من معاجلة انقطاع 

املئة  يف   70 بن�سبة  الــبــالد  يف  الــكــهــربــاء 

تقريًبا، وا�ستطرد: "اإال اأن خطوط الكهرباء 

تعر�ست لهجوم با�ستخدام تكنولوجيا عالية 

متتلكها احلكومة االأمريكية فقط"، الفتا اإىل 

وجود جوا�سي�ص يف �سركة الكهرباء الوطنية 

الكهرباء،  بانقطاع  يت�سببون  بفنزويال، 

وتعهد مبعاقبتهم.

اأ�سل  من  فنزويلية  والية   22 و�سهدت  هذا 

الكهربائي  التيار  يف  مفاجئًا  انقطاعا   23
�سابق  وقت  ويف  املا�سي،   اخلمي�ص  ظهر  منذ 

الــفــنــزويــلــي خورخي  الــرئــيــ�ــص  نــائــب  عـــزا 

اإىل  الكهربائي  التيار  انقطاع  رودريــغــيــز، 

عملية تخريبية.

�سحفية،  ت�سريحات  يف  رودريــغــيــز  ــر  وذك

�سد  اأنظمة  ا�ستهدف  اإلكرتونيا  هجوما  اأّن 

"�سيمون بوليفار" املعروف با�سم �سد "جوري" 
االأ�سا�سية  الركيزة  يعد  الــذي  الكهرومائي 

الأنظمة الكهرباء. 

بدورها اتهمت املعار�سة الفنزويلية حكومة 

وقالت  الكهرباء،  انقطاع  خلفية  على  البالد 

اإن ال�سبب هو �سوء البنية التحتية.

منذ  مت�ساعدا  توترا  فنزويال  ت�سهد  فيما 

الربملان  رئي�ص  زعم  اإثر  املا�سي،  جانفي   23
موؤقتا  الرئا�سة  بتويل  حقه  غوايدو،  خوان 

اإىل حني اإجراء انتخابات جديدة. 

الرئا�سة  با�سم  املــتــحــدث  ــح  ــس واأو�

اأن  بيان،  يف  را�سي،  ب�سام  امل�سرية، 

ال�سي�سي تلقى م�ساء اأول اأم�ص ات�ساال 

هاتفيا من ماكرون، الذي قدم التهنئة 

القمة  جناح  ب�ساأن  امل�سري  للرئي�ص 

نوعها  من  االأوىل  االأوروبية  العربية 

ال�سيخ،  ب�سرم  مــوؤخــرا  عقدت  التي 

الــذي  االإيــجــابــي  بـــاملـــردود  م�سيدا 

نقا�سات  مــن  تناولته  ومبــا  حققته، 

ب�سواغل  تتعلق  معمقة  مو�سوعية 

هامة للمنطقتني.

تبادال  الزعيمني  اأن  را�ــســي  وذكــر 

الق�سايا  بع�ص  ب�ساأن  النظر  وجهات 

امل�سرتك،  االهتمام  ذات  االإقليمية 

اأكد  حيث  الليبي،  امللف  مقدمتها  ويف 

لت�سوية  التو�سل  �ــســرورة  ال�سي�سي 

ليبيا مدعومة من  �ساملة يف  �سيا�سية 

تنفيذ  قوامها  يكون  املتحدة،  االأمم 

للحفاظ  الليبي  ال�سيا�سي  االتــفــاق 

على وحدة ليبيا و�سالمتها االإقليمية 

مبا ي�ساعد على ا�ستعادة دور موؤ�س�سات 

راأ�سها  وعلى  فيها  الوطنية  الــدولــة 

الظروف  ويتيح  الــوطــنــي،  اجلي�ص 

بهدف  االنتخابات  الإجــراء  املالئمة 

ليبيا،  يف  ــن  واالأم اال�ستقرار  حتقيق 

مو�سحا اأن االت�سال تناول اأي�سًا تبادل 

التعاون  ــاق  اآف ب�ساأن  النظر  وجهات 

علي  البلدين  بني  امل�سرتك  والتن�سيق 

ال�سعيد االإفريقي، خا�سة يف املجاالت 

التنموية، يف �سوء تويل م�سر رئا�سة 

ال�سياق  ذات  ويف  االإفريقي،  االحتاد 

وجه الرئي�ص الفرن�سي دعوة لنظريه 

جمموعة  قمة  ح�سور  اإىل  امل�سري 

الكربى  ال�سبع  ال�سناعية  الـــدول 

القادمة التي ت�ست�سيفها فرن�سا العام 

احلايل.

بدء الت�سويت يف النتخابات 
الربملانية بكوريا ال�سمالية 

مادورو يحّمل الوليات املتحدة 
م�سوؤولية انقطاع الكهرباء بفنزويال

ال�سي�سي وماكرون يبحثان ت�سوية الأو�ساع يف ليبيا

وذكرت و�سائل اإعالمية، اأن احلدث االأبرز 

يف العا�سمة باري�ص �سيكون اعت�ساما قرب 

يف  تظاهرات  مع  بالتزامن  اإيفل"،  "برج 
مدن اأخرى و�سط خماوف من اأعمال عنف 

تتخلل التظاهرات. 

وم�ساء اجلمعة املا�سي، حاول نحو ثالثني 

اإيفل"،  "برج  قرب  خيام  ن�سب  متظاهرا 

لكن قوات االأمن منعتهم، فيما اأكد منظمو 

التحرك عرب �سفحتهم على في�سبوك، اأنهم 

�سيبقون يف املكان طوال نهاية االأ�سبوع وما 

بعد ذلك اإذا ا�ستدعى االأمر.

وكان قادة "ال�سرتات ال�سفراء" قد دعوا 

اإىل االعت�سام، وقال اأحدهم مك�سيم نيكول 

اأيــام  م�سور  مقطع  يف  املــا�ــســي،  اخلمي�ص 

اعت�سام  مار�ص  والعا�سر  والتا�سع  الثامن 

املكان،  يف  �سيبيتون  كبرية..  وتعبئة  كبري 

ال�سفراء" اإىل  "ال�سرتات  ن�ساء  دعت  كما 

تظاهرة اأول اأم�ص يف باري�ص، بالتزامن مع 

اليوم العاملي للمراأة، وحتديدا اعتبارا من 

ال�ساعة 11:00 بالتوقيت املحلي انطالقا 

من جادة ال�سانزيليزيه.

ومنذ 17 نوفمرب املا�سي، ت�سهد فرن�سا، يف 

اأ�سحاب  ينظمها  احتجاجات  ال�سبت،  اأيام 

اأ�سعار  رفــع  �سد  ال�سفراء"  "ال�سرتات 
الوقود، وارتفاع تكاليف املعي�سة، تخللتها 

ال�سرطة  ا�ستخدمت  حيث  عنف،  اأعمال 

على  حـــوادث  ويف  املحتجني،  �سد  الــقــوة 

ا،  �سخ�سً  11 قتل  االحتجاجات،  خلفية 

مت  فيما  �سخ�ص،  األفي  من  اأكــرث  واأ�سيب 

توقيف 8 اآالف و400 متظاهر، مت حب�ص 

األف و796 منهم.

حني  ــفــا  األ  282 املحتجني  عـــدد  وكـــان 

على  لكن  االأوىل،  للمرة  حتركهم  اأطلقوا 

مدى 4 اأ�سهر اأخذ عدد املتظاهرين يرتاجع 

حتى اأنه كان اأقل من 40 األفا يف 2 مار�ص 

اجلاري، بينهم 4 اآالف يف باري�ص.

دولــي 08

االإثيوبية  اجلوية  للخطوط  تابعة  ركاب  طائرة  �سقطت 

الكينية  العا�سمة  اإىل  طريقها  يف   737 بوينغ  طراز  من 

نريوبي. 

اأفراد،   8 من  وطاقم  راكبا   149 الطائرة  منت  على  وكان 

حيث اأكد املتحدث با�سم اخلطوط اجلوية االإثيوبية ذلك 

املحلي،  بالتوقيت  �سباحا    8.44 يف  وقع  احلادث  اإن  قائال 

اأبابا  اأدي�ص  العا�سمة  مطار  من  االإقالع  عقب  ذلك  وكان 

مبا�سرة. 

البحث  عمليات  اأن  بيان  يف  الطريان  �سركة  قالت  فيما 

واالإنقاذ جارية، دون اأن تذكر تفا�سيل عن عدد ال�سحايا.

جراء  اأم�ص،  اأول  اآخرون،  واأ�سيب  االأقل  على   13 قتل 

مدينة  يف  ليلي  ملهى  داخل  النار  م�سلحني  اإطالق 

املك�سيك. "غواناغواتو" و�سط  "�ساالمانكا" بوالية 
هويت"،  "�سوفيا  عن  حملية  اإعالمية  و�سائل  ونقلت 

ملهى  ا�ستهدف  الهجوم  اأن  الوالية،  بحكومة  امل�سوؤولة 

"الباليا مينز كالب"، م�سيفا "هويت" اأن ح�سيلة ال�سحايا 
اإ�سافية ب�ساأن  13 و15 قتيال، دون تفا�سيل  ترتاوح بني 

دوافع املهاجمني اأو هوياتهم.

تنقارا  "نو�سا  مبقاطعة  م�سرعهم  اأ�سخا�ص   4 لقي 

واالنهيارات  ال�سيول  نتيجة  اإندوني�سيا  يف  ال�سرقية" 

االأر�سية الناجمة عن االأمطار الغزيرة.

الكوارث،  الإدارة  الوطنية  الوكالة  با�سم  املتحدث  وقال 

�سوتوبو بورو نوغروهو، يف ت�سريحات �سحفية، اإن االأمطار 

منطقة  يف  اأر�سية  وانهيارات  �سيول  يف  ت�سببت  الغزيرة 

منغاراي الغربية باملقاطعة، م�سيفا اأن ال�سيول واالنهيارات 

االأر�سية ت�سببت يف م�سرع 4 اأ�سخا�ص، وفقدان 4 اأخرين، 

اأن  م�سيفا  اآمنة،  مناطق  اإىل  �سخ�سا   743 اإجالء  مت  كما 

كما  املفقودين،  عن  البحث  يف  بداأت  واالإنقاذ  البحث  فرق 

بداأت عمليات توزيع امل�ساعدات على املت�سررين.

اأعلنت م�سادر ع�سكرية هندية، اأول اأم�ص، اإ�سقاط طائرة 

باك�ستانية م�سرية قرب احلدود بني البلدين.

اإعالمية عن م�سادر يف اجلي�ص مل ت�سّمها،  ونقلت و�سائل 

اأن الطائرة مت اإ�سقاطها اأثناء اقرتابها من املجال اجلوي 

لوالية راج�ستان، �سمال �سرقي البالد، فيما مل ي�سدر عن 

اأوردته  ما  حول  تعليق  الفور،  على  الباك�ستاين،  اجلانب 

االأنباء الهندية.

ي�سار اأن احلادث هو الثاين من نوعه منذ ت�ساعد التوتر 

ا�ستهدف  م�سلح  هجوم  اإثر  فيفري،   14 يف  البلدين  بني 

من  الهند  ل�سيطرة  اخلا�سع  ال�سطر  يف  لل�سرطة  دورية 

اإقليم ك�سمري املتنازع عليه.

االأم�ص،  �سباح  الفل�سطينية،  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 

بر�سا�ص  عاما(   22( العمر  من  يبلغ  مواطن  ا�ست�سهاد 

�سرطي اإ�سرائيلي قرب مدينة اأريحا.

الفل�سطيني  ال�ساب  على  النار  اإ�سرائيلي  �سرطي  واأطلق 

بعد  االأغوار  يف  ده�ص  عملية  تنفيذ  حماولته  بزعم 

اخرتاقه اأحد احلواجز، فيما زعمت ال�سرطة االإ�سرائيلية 

اإن �سيارة م�سرعة اجتهت نحو �سرطي دون اأي توقف مما 

ا�سطر ال�سرطي الإطالق النار على ال�سيارة واإيقافها حيث 

واأُعلن عن وفاته يف موقع  ال�سائق بجروح خطرية  اأ�سيب 

احلادث.

حتطم طائرة اإثيوبية متجهة اإىل 
كينيا حتمل اأكرث من 150 �سخ�سا

داخل  نار  اإطالق  يف  قتيال   13
ملهى ليلي باملك�سيك

م�سرع 4 جراء انهيارات اأر�سية 
و�سيول اإندوني�سيا

الهند تعلن اإ�سقاط طائرة 
باك�ستانية م�سرية قرب احلدود

ا�ست�سهاد فل�سطيني بر�سا�ش 
ال�سرطة االإ�سرائيلية قرب اأريحا

حــول

الوكاالت  
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العــامل

حمتجو "ال�سرتات ال�سفراء" ي�سعون لإعطاء زخم جديد لتحركهم 

ق. د

اأعلن رئي�ص احلكومة التون�سية 

يو�سف ال�ساهد، م�ساء اأول اأم�ص، 

قبول اال�ستقالة التي تقدم بها وزير 

ال�سحة عبد الروؤوف ال�سريف على 

خلفية وفاة 11 ر�سيعا مب�ست�سفى 

حكومي. 

وتابع ال�ساهد يف ت�سريحات اإعالمية 

على هام�ص زيارتة للم�ست�سفى اأنه 

مت فتح حتقيق اإداري يف احلادث 

واإن النيابة العمومية اأي�سا تتابع 

املو�سوع و�سيتم حما�سبة اأي م�سوؤول 

يحتمل تق�سريه، وعرب ال�ساهد عن 

ت�سامنه مع عائالت ال�سحايا. م�سيفا 

اأنه اأعطى تعليماته اإىل املحافظني 

لتقدمي االإحاطة املادية والنف�سية 

لهم.

فيما فتحت وزارة ال�سحة يف تون�ص، 

اأول اأم�ص، حتقيقا عاجال يف وفاة 

حكومي  م�ست�سفى  يف  ر�سيعا   11
بالعا�سمة، ورجحت الوزارة يف وقت 

�سابق اأن تكون وفاة االأطفال ناجتة 

عن تعّفنات �سارية يف الدم ت�سببت 

�سريعا يف هبوط يف الدورة الدموية. 

من جهته، قال حم�سن مرزوق اأمني 

عام حركة م�سروع تون�ص )16 مقعدا 

بالربملان من اأ�سل 217( احلزب الذي 

ينتمي اإليه وزير ال�سحة امل�ستقيل اإن 

قرار ا�ستقالة ال�سريف �سائب و�سجاع 

وم�سوؤول، م�سيفا يف من�سور مبوقع 

في�سبوك اأنه رغم اأنه غري م�سوؤول 

مبا�سرة عن الكارثة التي تعود 

اأ�سبابها لعوامل اأخرى، لكنه حتمل 

امل�سوؤولية كما يجب اأن يكون االأمر يف 

نظام �سيا�سي دميقراطي حمرتم.

وكان الناطق الر�سمي با�سم املحكمة 

االبتدائّية بتون�ص �سفيان ال�سليطي، 

اأكد يف وقت �سابق اأن النيابة 

العمومّية فتحت حتقيقا يف حادثة 

وفاة الر�سع.

ا�ستقالة وزير ال�سحة 
على خلفية وفاة 
بتون�س ر�سيع   11

ق. د

ق. د
ق. د

ق. د



اغتياالت غامضشة حتمل ب�شمتها..

املعتربة،  الدين  مقا�سد  من  اإن 

الأم��ن  �سيادة  امل��ق��ررة  واأدواره 

وحماية املكلف من كل ما ي�سبب 

النجاة  ل��ه  لتح�سل  اخل��وف  ل��ه 

اهلل  امنت  ولقد  معا،  الدارين  يف 

من  اأطعمهم  اأن  قوم  على  تعاىل 

ولهذا  خ��وف؛  م��ن  واآمنهم  ج��وع 

فحياة الإن�سان الكادحة يف هذه 

نيا هي يف �سبب احل�سول على  الدُّ

الأَمن الذي هو عنوان ال�ستقرار 

وال�سعادة والنجاة.

اإن�سان  حالة  تتمثل  اأن  ول��ك 

والقلق  وال��ف��زع،  اخل��وَف  يعي�س 

قيمة،  بال  اإن�سان  اإن��ه  والتوتر؛ 

وحياته اأ�سبه بعدمها؛ فالإن�سان 

طاقاته  ك��ل  اخل���وف  م��ع  يفقد 

العقلية  بالقوى  ب���دءا  وق���واه، 

ال��ف��ك��ري��ة، وان���ت���ه���اء ب��ال��ق��وى 

اجل�سدية املادية.

مقت�سى  م����ن  ك�����ان  ول����ه����ذا 

ين�سر  اأن  الأر�س  يف  ال�ستخالف 

ر�سالة  لأن  ال�سالم؛  ويعم  الأمن 

بامتياز،  اأم���ن  ر���س��ال��ة  الإ���س��الم 

�سريح  اإل���ي���ه  ي�����س��ري  م���ا  وه����ذا 

احل��دي��ث ال��ن��ب��وي ال�����س��ري��ف يف 

بلوغ هذا الدين الغاية املرجوة؛ 

الأمر، حتى  نَّ هذا  ليتمَّ ))واهلِل 

اإىل  �سنعاَء  م��ن  اك��ُب  ال��رَّ ي�سري 

 
َ
اهلل اإل  ي��خ��اف  ل  ح�����س��رم��وت 

ولكنَّكم  غ��ن��ِم��ه،  على  ئ���َب  وال���ذِّ

ت�ستعجلون((.

املقا�سد الكربى وملمح الأمن

التي  ال�سرعية  الكليات  اإن 

حلفظها  ال�������س���رائ���ع  ج������اءت 

�سريعة  وم��ن��ه��ا   - و���س��ي��ان��ت��ه��ا 

حم�سلتها  يف  لي�ست   - الإ���س��الم 

�سوى حتقيق الأَمن لهذا الإن�سان 

معنى  فما  بال�ستخالف،  املطالب 

دينه  الإن�����س��ان  على  حتفظ  اأن 

ونف�سه وعقله ون�سله وماله �سوى 

اأن حتقق له الأمن يف كل ما مي�س 

ح��اج��ات��ه ال�����س��روري��ة ال��ت��ي ل 

فائق  من  وهذا  عنها  له  انفكاك 

ع��ن��اي��ة اهلل ت��ع��اىل ب��ع��ب��اده يف 

خمتلف ال�سرائع.

هذه  على  احلفاظ  اأج��ل  وم��ن 

املقا�سد، و�سع الإ�سالم جمموعة 

م���ن ال���ت���داب���ري والإج��������راءات 

نف�سه  ل��ه  �سولت  مل��ن  العقابية 

الع����ت����داء ع��ل��ى ال���غ���ري، عرب 

الأمن  اأو  الفردي  لالأمن  تهديده 

�سريعة  يف  �سيان  فهما  اجلماعي، 

الإ�سالم.

من اأوليات الأمن يف الإ�سالم

والفكري:اإن  العقدي  الأم��ن   �

اأول اأمٍر �سعى وي�سعى الإ�سالُم اإىل 

حتقيِقه لدى الإن�سان امل�ستخَلف 

اجلديِر بِعمارة الأر�س، هو الأمُن 

الإمياين،  العقِدي  امل�ستوى  على 

تعاىل  اهلل  َدْم���َدم  ذل��ك  فالأجل 

وامل�سركني،  رك  ال�سِّ عبادِة  على 

كلِّ  على  ًة  حجَّ التوحيَد  وجعل 

حيٍّ يف هذا الوجود.

��ك ع��ل��ى اأ���س��ال��ة الأم���ن  وي��دلُّ

العقدي يف الإ�سالم كونه املبتِدئ 

لكلِّ �سيٍء بعده، والأ�سل لكلِّ فرٍع 

الإ�سالم  �سيُخ  ق��ال  وكما  يتلوه، 

بن  ��اه��ر  ال��طَّ الإم����اُم  ع�سره  يف 

ن�ساأَ  اإذا  الإن�ساَن  "باأن  عا�سور: 

ارتا�س  يب  امل�سِ العتقاد  على 

امل�سيب"،  الِفكر  بقوانني  عقله 

فَمن  �سحيح؛  ك��ذل��ك  والعك�س 

وال�سكوك،  الأوه����اُم  خ��ام��َرت��ه 

والأكاذيب  الأوه���اُم  وخالَطْته 

�سبهة،  لكلِّ  اأُْحبولًة  عقله  كان 

وموقًعا لكلِّ خطاأ يف التفكري.

ت��خ��ام��ره  ال�����ذي  ال��ع��ق��ل  اإنَّ 

وتن�سج  والأ�ساليل،  الأب��اط��ي��ُل 

ح��ول��ه خ��ي��وط ِم���ن اخل��راف��ات 

اأثيم  ���اٍك  اأفَّ كل  من  والأك��اذي��ب 

ذلك  م�سطِرب؛  خ��اِئ��ف  عقل   -

تعرف  ل  م�سو�سًة  عقيدته  اأنَّ 

مل  دام  ما  و�سوًحا،  ول  ت��وازًن��ا 

َيْهتد بعُد للواحد الأحد، فالأجِل 

�سَل واأنزل   الرُّ
ُ
هذا كلِّه اأر�سل اهلل

الكتَب، ودعا اإىل عبادِته وحده 

ل �سريك له؛ قال تعاىل: )) اأَِن 

ُه   َما َلُكْم ِمْن اإَِلٍه َغرْيُ
َ َّ
اْعُبُدوا اهلل

((]املوؤمنون: 32[.

الأمن البدين اجل�سدي 

مل يرك الدين اأمرا فيه �سالح 

اخلوف  حالة  ِمن  ونقله  الإن�سان 

اإل  وال�ستقرار  الأمن  اإىل حالِة 

كر  الذِّ واأّكد عليه؛ ففي  ِبه  اأمره 

من  تعاىل  اهلل  اأن  نقراأ  احلكيِم 

على عباده باإر�سال النبيِّ حممٍد 

يف  مكتوًبا  كان  كما  ال�سالم  عليه 

لأجِل  وذلك  والإجنيل؛  التوراة 

وينهاهم  باملعروف  ياأمَرهم  اأن 

طيٍب  ك��لَّ  لهم  ويحلَّ  املُْنكر  عن 

 (( خبيث:  ك��لَّ  عليهم  م  وي��ح��رِّ

ِبيَّ  النَّ �ُسوَل  الرَّ ِبُعوَن  َيتَّ ��ِذي��َن  الَّ

َمْكُتوًبا  َي��ِج��ُدوَن��ُه  الَّ��ِذي  ���يَّ  اْلأُمِّ

��ي��ِل  َواْلإِجْنِ ��ْوَراِة  ال��تَّ يِف  ِعْنَدُهْم 

َوَيْنَهاُهْم  ِب��امْلَ��ْع��ُروِف  َي��اأُْم��ُرُه��ْم 

َباِت  يِّ الطَّ َلُهُم  َوُيِحلُّ  امْلُْنَكِر  َعِن 

ُع  َوَي�سَ َباِئَث  اخْلَ َعَلْيِهُم  ُم  َوُيَحرِّ

الَِّتي  َواْلأَْغاَلَل  َرُهْم  اإِ�سْ َعْنُهْم 

َكاَنْت َعَلْيِهْم (( ]الأعراف: 

.]157
وتتجلى دعوة الإ�سالم اإىل 

ال�سحي  الأَم��ن  على  احلفاظ 

عدة،  منا�سبات  يف  لالإن�سان 

الكبرية  دع��وَت��ه  منها  اأذك���ر 

اإىل ِحفظ النَّف�س، وهي كلية 

ال�سريعة  كليات  م��ن  ثانية 

الإ�سالمية، فاأميا اأمر يحفظ 

جند  �سحته،  الإن�سان  على 

ك��ب��ريا، وحثا  ع��ل��ي��ه  ح�����س��ا 

منقطع النظري.

الأمن الأخالقي الرتبوي

تنفكُّ  ل  ����س���ورٌة  وه����ي 

ِم��ن  حُت���ج���ب  ل  ودع�������وٌة 

فال�سريعُة  احلكيم؛  ال�سارع 

اأخالٍق،  �سريعة  الإ�سالمية 

فما  ��ة،  اأخ��الق��يَّ واأحكامها 

جهدها  ت�سعى  اأن  اإلَّ  ِمنها  ك��ان 

���د ع��ل��ى ���س��الم��ِة اخُل��ُل��ق  ل���ت���وؤكِّ

الإمي��اِن  بني  وتربط  وَدَم��اَث��ِت��ه، 

فاملوؤمن  وثيًقا؛  رب��اًط��ا  واخُل��ُل��ق 

نف�َسه على  ي  يربِّ الذي  احلقُّ هو 

بنبيِّه  ��ًي��ا  ت��اأ���سِّ ال��ق��ومي؛  اخُل��ُل��ق 

ُخُلٍق  َلَعَلى  َواإِنَّ����َك   (( ال��ك��رمي؛ 

َعِظيٍم (( ]القلم: 4[.

دق،  وما دعوة الإ�سالم اإىل ال�سِّ

وكلِّ اأنواِع الربِّ والعدِل والإح�ساِن 

وكلِّ  الكِذب  عن  ونهُيه  جهة،  من 

جهة  من  واملنَكِر  الفح�ساء  اأنواع 

يف  ِريحة  �سَ دع��وة  اإلَّ   - اأخ��رى 

الأَْمن  من  نوٍع  حتقيِق  اإىل  اأ�سِلها 

كي  املوؤمن  الفرِد  لدى  الأخالقي 

وزلَّت  يطان  ال�سَّ َغ��واي��اِت  يقَيه 

غيان. ارة بالطُّ نف�سه الأمَّ

اإىل  داع��ي��ا  كالدين  لي�س  اإن��ه 

الأمن، وجالبا له، ومدمدما على 

لكل  ومنت�سرا  اأث��ي��م،  معتد  ك��ل 

مظلوم �سعيف.

عنه  تعاىل   
َّ

اهلل ر�سي  ه��ري��رة  اأب��ي  ع��ن 

: مم ُخلقت اجلنة؟ 
َّ

قال: قلنا يا ر�سول اهلل

بناء  ع��ن  اأخ��ربن��ا  قلنا:  امل��اء  "من  ق��ال: 

اجلنة؟ قال: لبنة من ذهب ولبنة من ف�سة 

ومالطها: اأي طينها، امل�سك الأذفر وترابها 

والياقوت،  اللوؤلوؤ  وح�سباوؤها  الزعفران 

ول  ويخلد  يياأ�س،  ول  ينعم  يدخلها  ومن 

ميوت ول تبلى ثيابه ول يفنى �سبابه".

ثم  راأي��ت  "اإذا  يقول:  حيث  اهلل  و�سدق 

اأخفاه اهلل  راأيت نعيما وملكا كبريا".. وما 

عنا من نعيم اجلنة �سيء عظيم ل تدركه 

العقول، ول ت�سل اإىل كنهه الأفكار.

منها  ي��دخ��ل  ثمانية،  اجل��ن��ة:  واأب����واب 

امل��وؤم��ن��ون كما ت��دخ��ل امل��الئ��ك��ة، ب��اب من 

الأبواب ي�سمى الريان وهو خا�س بال�سائمني 

ل يدخل منه غريهم وهناك باب للمكرثين 

وب��اب  للمت�سدقني،  وب���اب  ال�����س��الة،  م��ن 

الر�سول �سلى اهلل  اأخرب  للمجاهدين، وقد 

عليه و�سلم اأن الذي ينفق زوجني يف �سبيل 

الثمانية،  اجلنة  اأب���واب  م��ن  يدعى  اهلل 

ثم  الو�سوء،  فيح�سن  يتو�ساأ  الذي  واأي�سا 

اأن  اأ�سهد  فيقول:  ال�سماء  اإىل  ب�سره  يرفع 

اإل اهلل وحده ل �سريك له، واأ�سهد  اإله  ل 

اأب��واب  له  فتحت  اهلل،  ر�سول  حممدا  اأن 

ي�ساء،  اأي��ه��ا  م��ن  يدخل  الثمانية،  اجلنة 

وهناك باب خ�سه اهلل تعاىل ملن ل ح�ساب 

عليهم وهو باب اجلنة الأمين وتفتح اأبواب 

اجلنة كافة يف رم�سان، ويف الأحاديث ذكر 

م�سرية  ب��اب  كل  من  امل�سراعني  بني  ما  اأن 

اأربعني �سنة.

واجلنة لي�س فيها ليل ونهار، واإمنا هو نور 

دائم اأبدا ويقول ابن تيمية يف هذا املو�سوع 

ليل  ول  قمر،  ول  �سم�س  فيها  لي�س  اجلنة 

والع�سية  ال��ب��ك��رة  ت��ع��رف  لكن  ن��ه��ار،  ول 

اجلنة  وري��ح  العر�س  قبل  من  يظهر  بنور 

الرائحة  وهذه  جنباتها،  متالأ  زكية  عبقة 

يجدها املوؤمنون من م�سرية اأربعني عاما ويف 

مائة  ظلها  يف  الراكب  ي�سري  �سجرة  اجلنة 

املنتهى، وهذه ذكرت يف حمكم  �سدرة  عام، 

التنزيل. 

عظيمة  �سجرة  وهذه  الطوبى:  و�سجرة 

كبرية ت�سنع ثياب اأهل اجلنة و�سيد ريحان 

من  اجلنة  اأ�سجار  و�سيقان  احلناء  اجلنة 

ذهب.

قال:  عنه   
َّ

اهلل ر�سي  ه��ري��رة  اأب��ي  وع��ن 

 
َّ

اهلل �سلى  حممد  على  الكتاب  اأنزل  والذي 

عليه و�سلم اإن اأهل اجلنة ليزدادون جمال 

وح�سنا كما يزدادون يف الدنيا هرما.

يقول  تعاىل   
َّ

اهلل اإن  اآخر:  خرب  يف  وروى 

باألوان  فيوؤتى  اأوليائي،  اأطعموا  ملالئكته: 

ما  غري  لذة  لقمة  لكل  فيجدون  الأطعمة 

الطعام  من  فرغوا  ف��اإذا  لالأخرى،  يجدون 

عبادي،  ا���س��ق��وا  ل��ه��م:  ت��ع��اىل   
َّ

اهلل ي��ق��ول 

لذة  نف�س  لكل  فيجدون  باأ�سربة  فيوؤتى 

 
َّ

اهلل يقول  فرغوا  ف��اإذا  الأخ���رى،  بخالف 

وعدي  �سدقتكم  قد  ربكم  اأنا  لهم:  تعاىل 

ن�ساألك  ربنا  ق��ال��وا:  اأعطكم؟  فا�ساألوين 

ر�سوانك مرتني اأو ثالثا فيقول: قد ر�سيت 

اأكرمكم بكرامة  اليوم  املزيد،  عنكم ولدي 

احلجاب  فيك�سف  ك��ل��ه  ذل���ك  م��ن  اأع��ظ��م 

له  فيخرون  اهلل،  �ساء  ما  اإليه  فينظرون 

اهلل،  �ساء  م��ا  ال�سجود  يف  فكانوا  �سجدا 

هذا  لي�س  روؤو�سكم  ارفعوا  لهم  يقول  ثم 

مو�سع عبادة، فين�سون كل نعمة كانوا فيها، 

ويكون النظر اأحب اإليهم من جميع النعم، 

العر�س  حتت  من  ريح  فتهيج  يرجعون  ثم 

على  ذلك  فينرث  اأبي�س  م�سك  من  تل  على 

روؤو�سهم ونوا�سي خيولهم، فاإذا رجعوا اإىل 

اأهليهم يرونهم اأزواجهم يف احل�سن والبهاء 

اأزواجهم:  لهم  فيقول  تركوهن  مما  اأف�سل 

اإنكم قد رجعتم على اأح�سن ما كنتم.

اأولد  كاأمثال  اجلنة  اأهل  عكرمة:  وقال 

ون�ساوؤهم،  رجالهم  �سنة  وث��الث��ني  ث��الث 

اآدم  اأبيهم  والقامة �ستون ذراعا على قامة 

عليه ال�سالة وال�سالم. 

      قال اهلل تعاىل: 

فقد قال تعاىل: ﴿إِإِْذ َيُقوُل اْلُمَناِفُقوَن َوالَِّذيَن ِف ُقُلوِبِهْم َمرٌَض َغرَّ هؤالء 

ْل َعَل اللَِّه َفإِنَّ اللََّه َعِزيٌز َحِكيٌم﴾  سورة األنفال اآلية 49  ِديُنُهْم َوَمْن َيَتَوكَّ

بني يدي أية

املنافقون  يقول  اإذ   { تعاىل:  قوله 

ه��وؤلء  غ��ر  مر�س  قلوبهم  يف  وال��ذي��ن 

دينهم{ ، قال ابن عبا�س: ملا دنا القوم 

يف  امل�سلمني  اهلّل  قلل  بع�س  من  بع�سهم 

اأعني  يف  امل�سركني  وقلل  امل�سركني  اأعني 

هوؤلء  غرَّ  امل�سركون:  فقال  امل�سلمني، 

يف  قلتهم  من  ذلك  قالوا  واإمن��ا  دينهم، 

ل  �سيهزمونهم  اأن��ه��م  فظنوا  اأعينهم، 

ومن   { اهلّل:  ف��ق��ال  ذل���ك،  يف  ي�سكون 

يتوكل على اهلّل فاإن اهلّل عزيز حكيم{ 

اأب��ا جهل  اأن  لنا  وذك��ر  ق��ت��ادة:  ق��ال   ،

�سلى  حممد  على  اأ���س��رف  ملا  اهلّل  ع��دو 

واهلّل  قال:  واأ�سحابه  و�سلم  عليه  اهلّل 

وعتوا،  ق�سوة  اليوم  بعد  اهلّل  يعبد  ل 

وق��ال اب��ن ج��ري��ج: ه��م ق��وم ك��ان��وا مع 

وقال  ب��در،  ي��وم  قالوه  مبكة  املنافقني 

قد  مكة  اأه��ل  م��ن  نا�س  ك��ان  ال�سعبي: 

امل�سركني  تكلموا بالإ�سالم فخرجوا مع 

يوم بدر، فلما راأوا قلة امل�سلمني قالوا: 

غرَّ هوؤلء دينهم. 

م��ن قري�س  ه��م فئة  وق��ال جم��اه��د: 

على  وه��م  مكة  من  قري�س  مع  خرجوا 

راأوا  فلما  ارتيابهم،  فحب�سهم  الرتياب 

قلة اأ�سحاب ر�سول اهلّل �سلى اهلّل عليه 

حتى  دينهم،  ه��وؤلء  غرَّ  قالوا:  و�سلم 

قلة  م��ع  عليه  ق��دم��وا  م��ا  على  ق��دم��وا 

عددهم وكرثة عدوهم.

 وهكذا قال حممد بن اإ�سحاق بن ي�سار 

�سواء.

ابن جرير عن احل�سن يف هذه  وقال   

الآية قال: هم قوم مل ي�سهدوا القتال 

يوم بدر ف�سموا منافقني، وقوله: } ومن 

يتوكل على اهلل{ اأي يعتمد على جنابه 

} فاإن اهلّل عزيز{ اأي ل ي�سام من التجاأ 

اإليه، فاإن اهلّل عزيز منيع اجلناب عظيم 

ال�سلطان } حكيم{ يف اأفعاله ل ي�سعها 

ي�ستحق  من  فين�سر  موا�سعها،  يف  اإل 

الن�سر، ويخذل من هو اأهل لذلك.

من اأوليات االأمن يف االإ�سالم ومقا�سده

اإذا راأيت ثم راأيت نعيما وملكا كبريا

عن اأبي مالك احلارث بن عا�سٍم الأ�سعري 
ر�سي الله عنه قال: قال ر�سول الله �سلى 
الله عليه و�سلم: "الطهور �سطر الإميان، 

واحلمد لله متالأ امليزان، و�سبحان الله واحلمد 
لله متالآن - اأو متالأ - ما بني ال�سماء والأر�س، 
وال�سالة نور، وال�سدقة برهاٌن، وال�سرب �سياٌء، 
والقراآن حجٌة لك اأو عليك، كل النا�س يغدو، 
فبائع نف�سه فمعتقها اأو موبقها" رواه م�سلم.

للفعل  للماء وبال�سم  "الطهور" بالفتح 
اأي:  الإميان"؛  "�سطر  هنا،  امل��راد  وه��و 

وحَتل،  تَخل  الإمي��ان  اأن  وذل��ك  ن�سفه؛ 

الإ�سراك؛  عن  التخلي  فهو  التخلي  اأم��ا 

كان  فلهذا  جنا�سة  ب��اهلل  ال�سرك  لأن 

الطهور �سطر الإميان، وقيل: اإن معناه اأن 

الطهور لل�سالة �سطر الإميان؛ لأن ال�سالة 

اإميان، ول تتم اإل بطهور.

اأي:  امليزان"  ت�����م��الأ  هلل  "واحلمد   

باملحامد  تعاىل  اهلل  و�سف  هلل:  احلمد 

والكمالت الذاتية والفعلية متالأ ميزان 

الأع���م���ال؛ لأن��ه��ا ع��ن��د اهلل ع��ز وج��ل 

عظيمة.

يعني  هلل"  واحل��م��د  اهلل  "و�سبحان 
اجلمع بينهما ))ت�مالأ(( اأو قال )متالآن(، 

ال�سماء  بي�ن  ))م���ا  ال����راوي،  م��ن  ���س��كٌّ 

على  ول�ستمالهما  لعظمهما،  والأر�س((؛ 

وعلى  نق�س،  كل  عن  تعاىل  اهلل  تنزيه 

اإثبات الكمال هلل عز وجل.

"وال�سالة نوٌر"؛ لأنها متنع عن املعا�سي، 
وتنهى عن الفح�ساء واملنكر، وتهدي اإىل 

ال�سواب، كما اأن النور ي�ست�ساء به، وهي 

كذلك نور يوم القيامة.

ال�سرب  ف��م��ع��ن��اه:  �سياٌء"  "وال�سرب 
على  ال�سرب  وه��و  ال�����س��رع،  يف  امل��ح��ب��وب 

طاعة اهلل تعاىل، وال�سرب عن مع�سيته، 

وال�سرب اأي�سا على النائبات واأنواع املكاره 

ل  حممود  ال�سرب  اأن  وامل��راد  الدنيا،  يف 

يزال �ساحبه م�ست�سيئا م�ستهديا م�ستمرا 

على ال�سواب.

"والقراآن حجٌة لك اأو عليك" والقراآن 
اأو  وج���ل،  ع��ز  اهلل  عند  اأي  ل��ك  حجة 

حجة عليك، فاإن عملت به كان لك، واإن 

اأعر�ست عنه كان حجة عليك.

 "كل النا�س يغدو، فبائٌع نف�سه فمعتقها 

اأو موبقها"؛ اأي: كل اإن�سان ي�سعى لنف�سه، 

فيعتقها  بطاعته،  هلل  يبيعها  من  فمنهم 

لل�سيطان  يبيعها  من  ومنهم  العذاب،  من 

والهوى باتباعهما فيوبقها؛ اأي: ُيهلكها.

كل النا�ش يغدو فبائع نف�سه فمعتقها اأو موبقها
وما ينطق عن �لهوى

زاويةمن نور
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الدعاء
اللهم اإنك تعلم �سري وعالنيتي فاأقبل معذرتي.. وتعلم حاجتي فاأعطى 

�سوؤايل.. وتعلم ما يف نف�سي فاغفر يل ذنوبي، اللهم اإين اأ�ساألك اإميانا يبا�سر 
قلبي.. ويقينا �سادقا حتى اأعلم اأنه لن ي�سيبني اإل ما كتبته علي والر�سا مبا 

ق�سمته يل يا ذا اجلالل والإكرام..اللهم اإين اأ�ساألك ح�سن اخلامتة يل ولوالدي 
وجلميع امل�سلمني. اآمني

املالكي  الفقه  يف  املب�سط   " كتاب  يعترب 

 " الدكتور  الأ���س��ت��اذ  ل�ساحبه   " ب��الأدل��ة 

" اإ���س��اف��ة جديدة  ال��ت��وات��ي  ال��ت��وات��ي ب��ن 

اهتمت  التي  املالكي  الفقه  ملكتبة  ومميزة 

بالدليل، وكما يدل عليه عنوانه، �سلك فيه 

اأن  واجتهد  �سهال،  مب�سطا  منهجا  �ساحبه 

ياأتي بالأدلة على الفروع الفقهية املالكية، 

وع���ن اأ����س���ول م��ن��ه��ج م��ال��ك يف الج��ت��ه��اد 

التنويه  ي�ستحق  اأم��ر  وه��و  وال�ستنباط، 

الأدلة  فيه  النا�س  يريد  الذي  ع�سرنا  يف 

قوانني  من  حياتهم،  يف  به  يعملون  ما  على 

ال�سريعة، اأ�سولها وفروعها. 

وما مييز كتاب " املب�سط يف الفقه املالكي 

 � اأج��زاء  "  � الذي جاء يف خم�سة  بالأدلة 

ال�سرعي، هو عناية  الدليل  اإىل  بالإ�سافة 

ع�سرنا،  يف  امل�ستجدة  ب��الأم��ور  �ساحبه 

بها  يت�سل  وم��ا  ال��زك��اة،  ع��ن  كتابته  مثل 

م��ن الأم�����وال ال��ورق��ي��ة ال��ت��ي ح��ل��ت حمل 

التعامل بالدينار الذهبي والدرهم الف�سي، 

وال���وزن  الن�ساب  حت��دي��د  يف  والج��ت��ه��اد 

اإليه  �سار  وما  والدرهم  بالدينار  اخلا�س 

اجتهاد فقهاء ال�سمال الإفريقي.

�ملكتبة �لإ�سالمية

كتاب املب�سط يف الفقه املالكي باالأدلة

من اأقوال 
ال�صاحلني

هي  "ال�سالة 
الر�سيد املتاح من 

الرحمة لكل م�سلم 

يف البنك الإلهي..

اإن �ساء اأخذ منه 

و اإن �ساء �سل عنه 

و تكا�سل فاأ�ساع 

على نف�سه ك�سبا ل 

يقدر مبال" الدكتور 

م�سطفى حممود 

رحمه اهلل

طارق خايف اهلل



جتاوز  مــن  ــي  ــس االأورا� ال�سباب  يتمكن  مل 

العيد  �سلغوم  اأمــل  املتوا�سع  �سيفه  عقبة 

فقط  الــدفــاع  اأجــل  من  لباتنة  جــاء  الــذي 

اأر�ست  التي  التعادل  بنتيجة  واالكتفاء 

ح�سابات  عن  نهائيا  واأبعدتهم  الزوار  كثريا 

تفيده  لــن  الـــذي  الــكــاب  عك�ص  ال�سقوط 

ثالثي  �سمن  املو�سم  اإنهاء  يف  النقطة  هذه 

عقون  م�سطفى  اأ�سبال  �سّيع  حيث  املقدمة، 

كثريا  حظوظهم  رهنت  ثمينتني  نقطتني 

لقاء كان  الن�سق يف  نف�ص  املحافظة على  يف 

يبدو يف املتناول نظرا لل�سيناريو الذي �سهده 

ب�سيطرة باتنية على معظم جمريات اللقاء 

فريق  كــان  النهاية  يف  االأكـــرب  وامل�ستفيد 

ال�سباب  اأن�سار  اأن  اإىل  ن�سري  كما  بوقرانة 

خرجوا  املواجهة،  ح�سروا  الذين  القليلني 

والالفت  بالنتيجة  يقتنعوا  ومل  �ساخطني 

يتمتع  التي  الكبرية  ال�سذاجة  هي  لالإنتباه 

بها مهاجمو ال�سباب الذين تفّننوا يف ت�سييع 

الت�سّرع  ب�سبب  للتهديف  ال�سانحة  الفر�ص 

التهديفية  الفر�ص  معظم  مع  التعامل  يف 

فيبقى  للفريق  اأتــيــحــت  الــتــي  احلقيقية 

هاج�ص الفريق يف ال�سطر الثاين من البطولة 

املناف�سني  �سباك  اأمــام  الفعالية  نق�ص  هو 

رغم كرثة الفر�ص ال�سانحة للت�سجيل حيث 

االأ�سعف  احللقة  هو  االأمامي  اخلط  يبقى 

"الكاب" يف هذه الفرتة ب�سهادة  يف ت�سكيلة 

معاك�سة  اجلولة  نتائج  جاءت  كما  اجلميع 

تقل�ص  حيث  الفريق  تخدم  ومل  للتوقعات 

الفارق عن اأقرب مالحقيه.

ويف �سياق مت�سل ن�سري اإىل اأن اأن�سار ال�سباب 

اأن الفريق ميلك يف كل  يوؤكدون يف كل مرة 

مرة فر�سة االإرتقاء يف الرتتيب باإعتبار اأن 

نتائج اجلولة ت�سب يف �ساحله، لكن يبدو اأن 

االإنت�سار يف كل مرة ينادي الالعبني لكنهم 

يتطلب  ما  وهو  جولة،  كل  يف  منه  يهربون 

الو�سع  اإحــتــواء  �ــســرورة  االأنــ�ــســار  ح�سب 

الفني  والطاقم  االإدارة  قبل  من  ودرا�سة 

لتجاوز هذه املحنة مبا اأن البطولة ال زالت 

بقوة  العودة  على  قــادر  والفريق  م�ستمرة 

واإنهاء املو�سم يف مرتبة متقدمة.

القدم  لــكــرة  الوطنية  الــرابــطــة  قـــررت 

البطولة  من  ال24  اجلولة  مباراة  تاأخري 

اإىل  الــربج  واأهلي  مليلة  عني  جمعية  بني 

الذي مل  التغيري  القادم وهو  االأحد  تاريخ 

اأن  االأهلي من تف�سري بحكم  اإدارة  له  جتد 

اأغلب مباريات اجلولة مربجمة يوم ال�سبت، 

فاإن  �ساعة   24 اللقاء ملدة  تاأجيل  ويف ظل 

على  جمربا  �سيكون  لالأهلي  الفني  الطاقم 

برجمة مباراة ودية يف الفرتة احلالية من 

اأجل اإبقاء الالعبني يف جو املناف�سة وعدم 

التاأثر بطريقة �سلبية يف ظل بقاء الفريق 

دون مناف�سة لقرابة االأ�سبوعني.

واأكد رئي�ص جمل�ص اإدارة االأهلي اأني�ص بن 

امل�ستحقات  من  جزء  ت�سوية  على  حمادي 

التنقل  قبل  وهــذا  ــور  واأج منح  من  املالية 

معنويات  لرفع  حماولة  يف  مليلة  عني  اإىل 

بنتيجة  العودة  على  وحتفيزهم  الالعبني 

بن  اأن  خا�سة  اخلرجة  هذه  يف  اإيجابية 

البقاء  حتقيق  �سرورة  على  اأ�سر  حمادي 

طلب  قد  يكون  كما  ممكن،  وقت  اأقــرب  يف 

الالعبني  قائمة  �سبط  دزيــري  املــدرب  من 

اأجل  مــن  امل�سرحني  وكـــذا  بهم  املحتفظ 

الف�سل فيها خالل اأقرب وقت ممكن. 

حت�سريات  ت�سري  مدة  منذ  االأوىل  وللمرة 

االأهلي بتعداد مكتمل ودون غيابات يف ظل 

عودة جميع العنا�سر التي كانت تعاين من 

اإ�سابات وهو االأمر الذي من �ساأنه اأن يدعم 

�ساو�سي  فــوزي  احلار�ص  رفــاق  حظوظ  من 

اجلمعية،  اأمـــام  املنتظرة  ــبــاراة  امل خــالل 

االأهلي  م�سريو  اأكـــد  منف�سل  �سياق  ويف 

ال�سبانية  الفئات  ت�سيري  اإ�سرتجاع  على 

القادم حيث �ست�سبح من  املو�سم  بداية من 

اإخت�سا�ص ال�سركة التجارية ولي�ص النادي 

�سالحيات  تقلي�ص  اإطــار  يف  وهــذا  الهاوي 

يف  يبقى  والـــذي  للفريق  الــهــاوي  الــنــادي 

منذ  التجارية  ال�سركة  رئي�ص  مع  �سراع 

فرتة طويلة. 

العلمة  مولودية  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  اأكد 

ـــرادة على اإحــــداث تــغــيــريات يف  عــرا�ــص ه

التجارية  ال�سركة  اإدارة  جمل�ص  تركيبة 

احلايل  املو�سم  نهاية  بعد  مبا�سرة  للفريق 

منها  يعاين  التي  الفراغ  حالة  ظل  يف  وهذا 

الفريق نتيجة الغياب ال�سبه كلي للم�سريين، 

حيث ي�سم املجل�ص 3 اأع�ساء فقط وهو االأمر 

الذي كان له تاأثري �سلبي على الفريق خا�سة 

املالية وهذا يف ظل عدم متكن  الناحية  من 

امل�ساريف  توفري  من  هــرادة  املجل�ص  رئي�ص 

الالعبني،  م�ستحقات  لت�سوية  الــالزمــة 

العامة  اجلمعية  عقد  يتم  اأن  املنتظر  ومن 

للم�ساهمني يف ال�سركة التجارية مبا�سرة بعد 

نهاية املو�سم وهذا من اأجل مناق�سة االأو�ساع 

التي مير بها الفريق من هذه الناحية وفتح 

اإمكانية  مع  جدد  م�سريين  الإن�سمام  الباب 

النادي يف ظل  تقدمي هرادة الإ�ستقالته من 

تعار�ص  التي  االأطـــراف  مــن  الكثري  ــود  وج

بقاءه ملو�سم اأخر على راأ�ص الفريق.

وايل  قبل  مــن  املمنوحة  ــود  ــوع ال ورغـــم 

امل�ساهمة  بخ�سو�ص  مع�سكري  نا�سر  �سطيف 

يف حــل االأزمــــة املــالــيــة الــتــي يــعــاين منها 

يف  حالها  على  تبقى  االأمــور  اأن  اإال  الفريق 

اإعانتي  �سحب  من  امل�سريين  متكن  عدم  ظل 

اإعانة  وكــذا  والريا�سة  ال�سباب  مديرية 

�سنتيم،  مليار   3.6 تقارب  بقيمة  الـــوزارة 

اإيجاد  من  امل�سريين  متكن  عدم  ب�سبب  وهذا 

الذين  الدائنني  حلول توافقية مع عدد من 

للح�سول على  اأحكام ق�سائية  حت�سلوا على 

م�ستحقاتهم املالية.

العلمة  مــولــوديــة  ــم  ــراع ب فــريــق  ومتــكــن 

اإىل  التاأهل  حتقيق  من  �سنة   13 من  ــل  اأق

الت�سفيات النهائية ملناف�سة كاأ�ص اجلمهورية 

لهذا ال�سنف على ح�ساب نظرائهم من وفاق 

املباراة  نهاية  بعد  اجلزاء  ب�سربات  �سطيف 

كل  يف  هدفني  بالتعادل  الر�سمي  وقتها  يف 

خالل  النهائية  الــــدورة  و�ستقام  �سبكة، 

اجلي�ص  حت�سري  مبركز  الربيعية  العطلة 

ب�سيدي مو�سى. 

�شباب عني فكرون 

�شباب باتنة 

اأهلي الربج

مولودية العلمة 
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نتائج الفريق يف تراجع رهيب 

ونق�ص الفعالية هاج�ص الكاب 

تاأخري مباراة اجلمعية يزيد من متاعب دزيري

هرادة يفكر يف االإن�سحاب بعد نهاية املو�سم 

وفاق �شطيف 

فوز  حتقيق  مــن  �سطيف  وفـــاق  متكن 

العا�سمة يف  مهم على ح�ساب مولودية 

 8 مبلعب  جرت  التي  املتاأخرة  املباراة 

ماي 1945 بنتيجة هدفني دون مقابل 

وهو الفوز الذي مكن الوفاق من االإرتقاء 

اإىل املرتبة الرابعة بر�سيد 33 نقطة، 

حيث عاد الوفاق للتناف�ص جمددا على 

مرتبة موؤهلة ملناف�سة قارية مع بقاء 6 

جوالت على نهاية املو�سم، ومنح الطاقم 

على  لالعبني  يومني  ملدة  راحة  الفني 

اأن تكون العودة الإ�ستئناف التح�سريات 

ملباراة  حت�سريا  الثالثاء  هــذا  اأم�سية 

مولودية وهران.

اأن  حمار  ح�سان  الوفاق  رئي�ص  وقــال 

اإحتالل  يف  قائمة  ــاق  ــوف ال حــظــوظ 

املحقق  الفوز  بعد  ــل  االأوائ مع  مرتبة 

كان  الوفاق  اأن  م�سيفا  املولودية  على 

اأن  ولــو  اأثقل  فــوز  حتقيق  على  قــادرا 

اإنتظار  يف  الــفــوز  حتقيق  هــو  االأهــــم 

وهران  مولودية  اأمام  القادمة  املباراة 

مبلعب 8 ماي من اأجل تعزيز احلظوظ 

واأ�ساد  الــبــوديــوم،  �سمن  التواجد  يف 

اجلماهريي  باحل�سور  حمار  الرئي�ص 

الكبري خالل مباراة املولودية قائال اأن 

االأن�سار  جميل  لرد  �ست�سعى  الت�سكيلة 

من خالل اإهدائهم التتويجات يف نهاية 

املو�سم.

وقال حمار اأن الهدف الرئي�سي للوفاق 

هذا املو�سم يتمثل يف التتويج بلقب كاأ�ص 

ح�سان  الرئي�ص  اأن  علما  اجلمهورية، 

حمار قام بت�سوية جزء من امل�ستحقات 

املالية لالعبني وهذا بعد دخول اإعانات 

الفارطة  االأيام  يف  العمومية  ال�سلطات 

اإنتظار  يف  وهــذا  الــنــادي،  خزينة  اإىل 

املولودية  على  الــفــوز  منحة  ت�سوية 

بقيمة 20 مليون �سنتيم. 

عن  بغيابه  نغيز  نبيل  املـــدرب  ــرز  وب

الندوة ال�سحفية يف نهاية املباراة حيث 

اأوكل املهمة للمدرب امل�ساعد بدرالدين 

فالحي الأ�سباب غري معروفة قد تكون 

التي  الــكــثــرية  بــاالإنــتــقــادات  متعلقة 

خياراته  ب�سبب  للمدرب  توجيهها  مت 

الفنية، وقال فالحي يف ت�سريحاته اأن 

الوفاق قدم مباراة جميلة باأداء مميز 

معلومات  على  احل�سول  بعد  وبطويل 

لعبه  وطــريــقــة  املناف�ص  عــن  دقيقة 

يف  للوفاق  بالن�سبة  ــم  االأه اأن  مردفا 

الوقت الراهن هو البقاء يف ديناميكية 

النتائج االإيجابية. 

خلفت اخل�سارة 

التي  ـــــرية  االأخ

فريق  بــهــا  مــنــي 

ــــاب عــني  ــــب ــــس �

ــــــــرون يف  ــــــــك ف

ـــام  ـــي اأم ـــدارب ال

اجلار اإحتاد عني 

البي�ساء العديد 

الفعل  ردود  من 

اجلمهور  و�ــســط 

واالأطــــــــــــــراف 

ل�سوؤون  املتتبعة 

اللونني  اأ�ــســحــاب  كــان  واإذا  الــنــادي 

االأبي�ص واالأ�سود تعودوا على النتائج 

التعرث  اأن  اإال  الديار،  داخل  ال�سلبية 

االأخري ا�سطحبته موجة من ال�سكوك 

حول نوايا بع�ص االأطراف التي �سعت 

اإىل ت�سهيل مهمة املناف�ص وهو ما تاأكد 

على �سوء نتائج اجلولة التي �سبت يف 

توجيه التهمة لبع�ص الالعبني برفع 

اأن طموحات  الرغم من  االأرجل على 

حتقيق  اإىل  �سعوا  الــذيــن  الالعبني 

واالإ�ساعات  ال�سكوك  واإبطال  الفوز 

التي �سنعت احلدث بعد نهاية املباراة 

حيث �سب االأن�سار جام غ�سبهم على 

الالعبني واالإدارة. 

غــــيــــاب �ــســبــه 

للم�سريين  كلي 

يــزيــد مــن حدة 

ال�سكوك

اللقاء  وجـــرى 

و�سط غياب �سبه 

ــاء  ــي الأعــ�ــس كــل

امل�سري  ــكــتــب  امل

الذين  لل�سباب 

ــروا  ــس ــ� ــح ي مل 

حيث  املواجهة 

االبتعاد  ف�سلوا 

التي  الغيابات  وهــي  ــواء،  ــس االأ� عــن 

وزادت  بريئة  غري  البع�ص  اعتربها 

اإمكانية  حــول  ال�سكوك  حــدة  مــن 

خدمة  لــتــقــدمي  فعلية  نــيــة  وجـــود 

اأم�ص احلاجة  للمناف�ص الذي كان يف 

املكتب  اأن  الثالث، ورغم  النقاط  اإىل 

امل�سري اأكد حر�سه على اللعب بنزاهة 

اإال اأن العديد من امل�سادر مل ت�ستبعد 

يف  �سبت  اخلفاء  يف  ممار�سات  وجود 

ما  عملوا  الــذيــن  احلــراكــتــة  خدمة 

بو�سعهم لالإطاحة بال�سباب وا�ستغالل 

النقاط  حل�سد  الكارثية  الو�سعية 

الثالث وهو ما ح�سل يف االأخري.

الن�سر االأ�سود 
يتجاوز 

املولودية 
ويطمح ملناف�سة 

قارية 
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ـــــاد عـــني الــبــيــ�ــســاء حــدا  و�ــســع اإحت

لالإخفاقات املتتالية التي ميزت م�سريته 

�سحق  بعدما  االأخـــرية  ــوالت  اجل خــالل 

�سباب  فريق  �سعدان  فالح  املدرب  اأبناء 

الرابعة  الوالية  داربي  يف  فكرون  عني 

وجتــاوز  الثقة  ا�ستعادة  من  مكنهم  ما 

خالل  مــيــزهــم  ـــذي  ال الــكــبــري  ال�سغط 

االأيام املن�سرمة ب�سبب توايل التعرثات 

الذي  االأمــر  وهو  الديار  وخــارج  داخــل 

يعزز حظوظ احلراكتة يف �سمان البقاء 

�ستة  الكثري من احل�سابات قبل  وتفادي 

هذا  بطولة  انتهاء  عــن  فقط  ــوالت  ج

اأر�سية  البي�ساء  الكتيبة  ودخلت  العام 

تعك�سه  كبري  نف�سي  �سغط  حتت  امليدان 

بها  متر  كانت  التي  ال�سعبة  االأجـــواء 

ما  االإخفاقات،  توايل  ب�سبب  الت�سكيلة 

املرجومة،  النتائج  حتقيق  دون  حــال 

يبدون  ملو�سي  خالد  زمالء  جعل  ما  وهو 

بالنقاط  الظفر  على  وا�سحا  اإ�ــســرارا 

ــثــالث والــتــعــامــل مــن مــوقــع قـــوة مع  ال

بدليل  ــقــة،  دقــي الــتــ�ــســعــني  جمـــريـــات 

�سيطرتهم الوا�سحة مع جمريات اللعب 

احلار�ص  منطقة  على  املركز  وال�سغط 

هذه  يف  ثنائية  تلقى  ـــذي  ال ــال  طــوب

املواجهة الهامة فاالإحتاد طوى �سفحة 

مراهنة  ظل  يف  اللقاء،  هذا  يف  املعاناة 

يف  الفوز  حتقيق  حتمية  على  اجلميع 

عني فكرون وباملرة تفادي متديد االأزمة 

على  �سلبية  ب�سورة  اأثــرت  التي  الفنية 

مكانة النادي يف الرتتيب العام، ويظهر 

دور  لها  كــان  االإحتــاد  العبي  اإرادة  اأن 

العمل  �سوء  على  الفوز  حتقيق  يف  مهم 

الذي قام به الطاقم الفني بغية التغلب 

على ال�سعاب وفتح �سفحة جديدة على 

فراغ  فرتة  بعد  االإيجابية  النتائج  وقع 

وزادت  للت�سكيلة  العام  التوازن  اأفقدت 

من حدة ال�سغط.

حظوظ البقاء تزداد والإدارة ملزمة 
بطي امل�سكل املايل

وعــلــى �ــســوء املــوؤ�ــســرات االإيــجــابــيــة التي 

قد  االإحتــاد  يكون  الداربي  يف  الفوز  خلفها 

مريح  ب�سكل  البقاء  �سمان  يف  حظوظه  عزز 

واالبتعاد تدريجيا عن منطقة اخلطر خا�سة 

بعد التعرثات التي ميزت العديد من االأندية 

اأبناء فالح  ما يجعل  بال�سقوط وهو  املهددة 

اللقاءات  مع  بجدية  بالتفاو�ص  مطالبون 

املتبقية يف الوقت الذي تبقى الهيئة امل�سرية 

الكثري  ح�سب  ملزمة  بركاين  حليم  بقيادة 

لطي  امل�ساعي  وتكثيف  م�سوؤولياتها  بتحمل 

الالعبني  م�ستحقات  وت�سوية  املايل  امل�سكل 

دور  له  كــان  الــذي  االإ�سكال  وهــو  املتخلفة، 

كبري يف تذبذب نتائج الفريق.

العودة  مرحلة  يف  له  خ�سارة  اأول  خن�سلة  احتاد  الرائد  تكبد 

وكان ذلك مبلعب املظاهرات يف اجلولة املا�سية الـ 24 

للمجموعة  الثاين هواة  الق�سم  من عمر بطولة 

�سلغوم  هالل  املحلي  الفريق  اأمــام  ال�سرقية 

هدفني  وقع  على  الفريقني  وافــرتق  العيد 

نظيفني ، وعجز اأ�سبال �سحراوي التهامي 

العودة يف النتيجة بالرغم بع�ص الفر�ص 

الفريق  لــرفــقــاء هـــداف  اأتــيــحــت  الــتــي 

�سنيقر فار�ص ، وللعودة اإىل خملفات هذه 

ت�سريح  ح�سب  متوقعة  كانت  الهزمية 

الطاقم الفني والذي اأكد اأن اأ�سباله خرجوا 

بلغ  بعدما  خا�سة  انطالقتها  قبل  املباراة  من 

والو�سيف  ال�ساوية  احتاد  لقاء  تاأجيل  م�سامعهم 

جمعية اخلروب يف اآخر حلظة قبل موعد توقيت املباريات 

املناف�سة  بلقاء اخلنا�سلة يف ظل  �سلة  لها  كانت  املباراة  الأن هذه 

ال�سر�سة بني الفريقني ، وعلى �سعيد اآخر من جهتها اإدارة النادي 

ا�ستنكرت مثل هذه الت�سرفات وهذا التاأجيل والذي ح�سبها يخدم 

م�سالح بع�ص الفرق ولذا ح�سبهم هذا الفعل غري منطقي وو�سفوه 

بال�سنيع وخارج اإطاره اللعبة معرتفني اأن بع�ص االأطراف لها نفوذ 

كانت وراء تاأجيل هذا اللقاء .

وعربوا  �سمتهم  من  " خرجوا  " ال�سي�سكاوة 
عن تذمرهم من هذه امل�سرحية

اأن�سار  جهتهم  مــن  اآخـــر  �سعيد  وعــلــى 

�سمتهم  ــن  م ــوا  ــرج خ خن�سلة  احتــــاد 

وعربوا وا�ستنكروا مثل هذه الت�سرفات 

هو  فريقهم  اأن  وح�سبهم  الالريا�سية 

والتي  امل�سرحية  ــذه  ه مــن  امل�ستهدف 

الفت  نافذة  اأطــراف  واأخرجتها  اأعدتها 

ال  وح�سبهم   ، العكرة  املياه  يف  اال�سطياد 

يعقل يف اآخر حلظة يتم تاأجيل اللقاء بالرغم 

البواقي  اأم  اإىل  اخلــروب  جمعية  فريق  ح�سور 

االأمن  وحتى  اللقاء  وحمافظ  األتحكيمي  الطاقم  مبعية 

كان موجودا وهو ما يدل على الغرابة وهذه الق�سية تطرح األف 

اأن مثل هذه الت�سرفات هي  �سوؤال ، واأكرث من هذا اأكد اخلنا�سلة 

التي تعيد العنف اإىل املالعب الأن اأن�سار " ليا�سمكا " يوؤكدون اأن 

فريقهم هو ال�سحية ال غري ولذا ح�سبهم لن يتحملوا اأي عواقب 

قد تكون وراء خروج فريقهم من ال�سباق .

اأم�ص  ع�سية  بوعقال  جنــم  فريق  مني 

امل�ست�سيف  اأمــام  عري�سة  بهزمية  االأول 

اأن�سار  ــام  واأم مبلعب  املقرن  اأوملبي  نــادي 

اجلولة  حل�ساب  مباراة  يف  ــري،  االأخ هــذا 

ما  ق�سم  بطولة  من  والع�سرون  الثالثة 

الالعب  رفــقــاء  ظهر  و  الــرابــطــات،  بــني 

حركات بوجه �ساحب يف هذه املقابلة اأين 

ا�ستقبلوا ثالثة اأهداف كاملة من دون رد، 

واالأزرق  االأ�سفر  اللونني  اأ�سحاب  ليف�سل 

اآخر  بتعرث  ويعودون  �سحوتهم  تاأكيد  يف 

كلف النجم تراجعا على م�ستوى الرتتيب 

العام للمجموعة.

هذا وبعد ما اأ�سفرت عليه نتائج اجلولة 

النجم  ــات  ب البطولة،  عمر  مــن  الـ23 

 29 وبر�سيد  ع�سر  احلادي  املركز  يحتل 

التي  مريحة  الغري  املرتبة  وهي  نقطة، 

جتعل من الفريق يبحث عن العودة ل�سكة 

النقاط  مكن  املزيد  وح�سد  االنت�سارات 

لتفادي التدحرج نحو موؤخرة الرتتيب.

بوعقال  جنم  ي�ستقبل  ال�سياق،  ذات  ويف 

يف اجلولة القادمة �سباب الذرعان مبلعب 

اليوم  ويبا�سر  �سفوحي،  م�سطفى  ال�سهيد 

حت�سرياتهم  رحلة  بن  احلق  عبد  اأ�سبال 

الفني  الطاقم  ي�سعى  اذ  املقابلة،  لهذه 

حت�سبا  وجتــهــيــزهــم  العــبــيــه  لتح�سري 

الـــزاد  عــلــى  واحلــفــاظ  ــفــوز  ال لتحقيق 

الكامل بباتنة.
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االإحتاد ي�سقط يف �سلغوم العيد 
واالأن�سار م�ستاوؤون من تاأجيل مواجهة الو�سيف

حظوظ البقاء تزداد بعد االإنت�سار يف الداربي

املوك حتافظ على النزاهة 
وتبطل ال�سكوك

املقرن  اأمام  وينهار  قواعده  خارج  "النجم" ينهزم 

اأ�سعب  جتاوز  يف  العيد  �سلغوم  هالل  جنح 

اأن  بعد  امل�سوم  هذا  بطولة  يف  املنعرجات 

اإحتاد  الرتتيب  برائد  االإطاحة  من  متكن 

مبلعب  جـــرت  الــتــي  املـــبـــاراة  يف  خن�سلة 

اأ�سبال  مكنت  نظيفة  بثنائية  املظاهرات 

اإىل  االإرتــقــاء  مــن  فو�سيل  �ــســامل  ـــدرب  امل

ال�سف ال13 يف الرتتيب العام بر�سيد 27 

وحت�سل  الفكرون،  عني  �سباب  رفقة  نقطة 

اإىل  الهالل على منحة مغرية ت�سل  العبو 

10 ماليني �سنتيم نظري حتقيق الفوز  مبلغ 

يف هذه املباراة.

من  تذمرها  عــن  الــهــالل  اإدارة  واأعــربــت 

الفريق  اأن�سار  بها  قــام  التي  الت�سرفات 

الزائر داخل امللعب وخارج من خالل تاأكيد 

امل�سريين على تخريب بع�ص ال�سيارات ف�سال 

م�ستوى  على  الإ�سابة  منا�سر  تعر�ص  عن 

العني نتيجة حجر طائ�ص وهي الت�سرفات 

التي تبقى غري مفهومة وغري مربرة خا�سة 

امل�ستوى  يف  اإ�ستقبال  خ�س�ص  الفريق  اأن 

يف  الت�سرفات  هذه  �سبب  ويبقى  لالإحتاد، 

الفريق  تقبل  عدم  هو  الهالل  اإدارة  نظر 

اأن  رغم  للمباراة  النهائية  للنتيجة  الزائر 

امليدان  اأر�سية  فــوق  االأف�سل  كــان  الهالل 

املو�سم  بداية  منذ  له  مباراة  اأف�سل  وقدم 

من  متــامــا  متخوفة  غــري  ــدارة  ــغ ال وتبقى 

هم  االإحتــاد  اأن�سار  لكون  بالنظر  معاقبة  

يف  ح�سل  فيما  امل�سريين  ح�سب  املت�سبب 

االأ�سبوع  نهاية  مع  الرابطة  قــرار  اإنتظار 

للهالل  الفني  الطاقم  نظر  ويف  اجلـــاري، 

كان  ـــاد  االإحت لقاء  يف  املحقق  الــفــوز  فــاإن 

حقق  الفريق  اأن  يعني  ال  اأنه  اإال  م�ستحقا 

الهدف امل�سطر حيث يبقى من الواجب على 

خالل  العزمية  بنف�ص  املوا�سلة  الالعبني 

الهالل  �سيكون  حيث  الــقــادمــة  املــبــاريــات 

على موعد مع التنقل اإىل اخلروب ملواجهة 

يف  الثانية  املرتبة  �ساحب  املحلي  الفريق 

لقاء مربمج يوم 16 مار�ص اجلاري. 

يف  ق�سنطينة  مولودية  ت�سكيلة  جنحت 

وفاق  ح�ساب  على  مهم  معنوي  فوز  حتقيق 

التي  املباراة  يف  مقابل  دون  بثنائية  القل 

وهو  املالك  عبد  بن  ال�سهيد  مبلعب  جــرت 

املــدربــني قرام  اأ�ــســبــال  الـــذي مكن  الــفــوز 

ومو�سى مبارك من حتقيق البقاء يف بطولة 

ــواة حــيــث رفـــع الــفــريــق ر�ــســيــده اإىل  ــه ال

يف  ويبقى  ال�سابعة  املرتبة  يف  نقطة   33
البقاء،  نقاط فقط لرت�سيم   3 اإىل  حاجة 

ال�سائعات  كل  املولودية  ت�سكيلة  واأبطلت 

على  التنازل  عن  اللقاء  قبل  حتدثت  التي 

ي�سارع  الذي  املناف�ص  ل�سالح  املباراة  نقاط 

الفريق  خا�ص  حيث  الهبوط  تفادي  على 

بنزاهة تامة.

للفريق  ــرم  املــخــ�ــس ــم  ــاج ــه امل وتـــفـــاجـــاأ 

القا�سية  للعقوبة  حــ�ــســام  بــوحــربــيــط 

امل�سلطة عليه من قبل رابطة الهواة الثاين 

باالإيقاف يف 8 مباريات كاملة وهذا نتيجة 

ت�سرفاته يف املباراة التي اإنهزم فيها الفريق 

بوحربيط  واأعــرب  اخلــروب،  جمعية  اأمام 

اأنهت  التي  العقوبة  مــدة  من  �سدمته  عن 

مو�سمه قبل االأوان فيما يبقى الرهان على 

اأجل  من  الــنــادي  اإدارة  من  املقدم  الطعن 

تخفي�ص مدة العقوبة، ومنح الطاقم الفني 

راحة غلى غاية الغد لت�سكيلة الفريق قبل 

اأمل  العودة للتح�سريات اخلا�سة مبواجهة 

االأ�سبوع  نهاية  جــولــة  يف  العيد  �سلغوم 

اجلاري. 

اإحتاد عني البي�شاء 

مولودية ق�شنطينة

هالل �شلغوم العيداإحتاد خن�شلة 

جنم بوعقال 

اأبناء "ال�ساطو" يتجاوزون منعرج 

خن�سلة ب�سالم يف اإنتظار خرجة اخلروب

اأمري. ج

العاي�ص. �ص

ع. بدري

اأحمد اأمني. ب
بدري. ع

من جهته رئي�ص فريق جنم بوعقال 

والعري�سة  القا�سية  الهزمية  وبعد 

اأمام املقرن حتدث عن اللقاء وقال:" 

و�سربة  مقبول،  اأول  �سوط  اأديــنــا 

كانت  الــثــاين  الــ�ــســوط  اجلـــزاء يف 

بعدها  وتلقينا  ــاراة،  ــب امل منعرجا 

هدفني، يف الوقت الذي ظهر العبي 

الفريق بوجه �ساحب وباأداء خميب، 

االآن وبعد هذه الهزمية التي تخلط 

تراجعا  الفريق  وتكلف  احل�سابات 

يتحمل  الكل  الــرتتــيــب،  �سلم  على 

و�سنجتمع  التعرث،  هــذا  م�سوؤولية 

بالالعبني اأم�سية 

ح�سة  يف  ــــوم  ــــي ال

املتخاذلني  ونحا�سب  االإ�ستئناف 

منهم"

التي  ريا�سية  الغري  االأحداث  وعن 

الفريق  رئي�ص  قــال  اللقاء  �سهدها 

ت�سرفات،  هكذا  حلدوث  نتاأ�سف   ":

على  املح�سوبني  ــــراف  االأط بع�ص 

امل�ست�سيف  الــفــريــق  ـــادي  ن اإدارة 

وهـــددوا  امللعب  اأر�ــســيــة  اقتحموا 

الالعبني ولوال تدخل م�سالح االأمن 

الوطني حلدث اأمور خطرية".

خميب  كان  "اأداوؤنا 
و�سنحا�سب الالعبني 

على التخاذل" 

ر�شيد ربيعي )رئي�س جنم بوعقال(

اأمري. ج
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�سباب براقي- مولودية �سعيدة

م�ستقبل تاجنانت- وفاق عني التوتة

وفاق عني طاية- املجمع البرتويل 

�سباب �سكيكدة- �سباب �سلغوم العيد

نتائج الدور ثمن النهائي
ت�شفيات كا�س اجلمهورية

�سباب عني  االأول فريق  اأم�ص،  حقق، ع�سية 

ياقوت فوزا م�ستحقا وثمينا عندما ا�ست�ساف 

الب�سبا�ص  ال�سيف جنم  اأن�ساره  واأمام  مبلعبه 

يف لقاء حل�ساب اجلولة الثالثة والع�سرون من 

الكامل  الزاد  ما بني اجلهات، وح�سد  بطولة 

حمافظا على النقاط الثالث مبلعبه، لي�سحح 

بهذا اأ�سبال املدرب �سليم عريبي امل�سار ويعدون 

تراجع  اأن  بعد  االإيجابية  النتائج  ل�سكة 

االأخرية،  للمراكز  وتدحرج  الفريق  م�ستوى 

ويرتقي  جديد  من  م�سواره  ال�سباب  ليبعث 

اإىل  للمجموعة  العام  الرتتيب  م�ستوى  على 

وبالرغم  نقطة،   28 بر�سيد  الـ12  املركز 

من هذا اإال اأن ال�سيارباي ال يزال �سمن فرق 

لتبقى  بال�سقوط،  واملهددة  الرتتيب  موؤخرة 

تطلعات الكتيبة الزرقاء يف حتقيق املزيد من 

امل�سطر  الهدف  لتحقيق  االإيجابية  النتائج 

و�سمان البقاء باأريحية.

عرف  فقد  اللقاء  ملجريات  وبالعودة  هــذا 

رغم  املحليني  جــانــب  مــن  مطلقة  �سيطرة 

اإذ  الـــزوار،  �سباك  اإىل  الو�سول  يف  التاأخر 

من  االأوىل  املــرحــلــة  يف  الــفــريــقــني  ـــرتق  اف

ليدخل  ال�سلبي،  التعادل  وقع  على  املباراة 

بعزمية  الثانية  املرحلة  يف  عريبي  اأ�سبال 

اأول  بهدف  الزوار،  دفاع  �سفرة  وفكوا  وارادة 

قائد  لي�سيف  فار�ص،  �سدي  الالعب  اأم�ساه 

الفريق حاجي الهدف الثاين لفريقه ويحرر 

اجلميع، وبهذا يكون ال�سباب قد حقق االأهم 

يف هذه اجلولة.

ت�سكيلة  اليوم  اأم�سية  تعود  اأن  املنتظر  ومن 

واحد  يوم  بعد  التح�سريات  الأجواء  ال�سباب 

لتنطلق  لــالعــبــيــه،  عــريــبــي  منحه  راحـــة 

�سد  الــقــادم  للقاء  حت�سريها  يف  الت�سكيلة 

اأن�سار  واأمــام  مبلعب  قاملة  ترجي  الو�سيف 

ال�سباب لتحقيق ثاين  هذا االأخري، اذ ي�سعى 

بها  يزحف  الــتــوايل  على  ايجابية  نتيجة 

من  مريحة  مراكز  نحو  اأكــرث  حاجي  رفقاء 

الرتتيب العام.

اأم�ص  الفوز  وبعد  النادي،  اإدارة  جهتها  ومن 

اأين  املباراة  منحة  لت�سوية  �سارعت  االأول، 

�سلمت الالعبني منحة حتفيزية، نظري الفوز 

للمقابلة  اأخرى  منحة  خ�س�ست  كما  املحقق، 

القادمة �سد ترجي قاملة، وهذا لرمي الكرة 

يف مرمى الالعبني وحتميلهم م�سوؤولية نتائج 

باقي اللقاءات.

ويف حديثه لـ"االأورا�ص نيوز" عقب اللقاء 

فريق  رئي�ص  اأ�ــســاد  الب�سبا�ص  جنــم  �سد 

ــاأداء  ب عــمــوري  لزهر  يــاقــوت  عــني  �سباب 

اأمام  جيدة  مقابلة  اأدينا  وقال:"  العبيه 

اأكــرث  كــانــوا  الــالعــبــون  حمـــرتم،  مناف�ص 

�سنوا�سل  اإرادة وهو ما جت�سد بفوز ثمني، 

النتائج  املزيد من  لتحقيق  الوترية  بنف�ص 

االإيــجــابــيــة يف اجلـــوالت الــقــادمــة حتى 

من  الفريق  وننقذ  باأريحية  البقاء  ن�سمن 

�سبح ال�سقوط"

واأ�ساف :"ال�سعود لق�سم ما بني الرابطات 

جاء بت�سحيات واملكانة التي نتواجد فيها 

يجعلنا  مــا  وهـــذا  كــبــرية،  بجهود  جـــاءت 

جنتهد اأكرث للبقاء يف هذا الق�سم حظوظنا 

بامل�سوؤولية  واع  والــكــل  وقــائــمــة،  وفــرية 

حتى  العمل  �سنوا�سل  عاتقه،  على  امللقاة 

نحقق االأهداف امل�سطرة ونهي البطولة يف 

مركز مريح".

امل�سار "ال�سيارباي" ي�سحح 
 ويحقق االأهم اأمام جنم الب�سبا�ص

و�سنوا�سل  جيدة  مقابلة  "اأدينا 
بنف�ص الوترية الإنقاذ الفريق"

رابطة باتنة اجلهوية 

�شباب عني ياقوت 

مولودية بريكة

اأمل بريكة

باتنة  ال يزال فريق مولودية 

جمريات  على  هيمنته  يوا�سل 

ـــات يف  ـــه ـــني اجل ـــا ب ــة م ــول ــط ب

جمموعتها ال�سرقية حيث عمق 

اإىل  املا�سية  اجلولة  يف  الفارق 

عاد  عندما  كاملة  نقاط  ع�سر 

بتعادل ثمني من قاملة اأمام فريق 

للمرة  الذي تعرث  الفجوج  ن�سر 

الــثــانــيــة فـــوق مــيــدانــه ودخــل 

دائرة احل�سابات، ليوا�سل رفاق 

هزمية  دون  م�سريتهم  بهلول 

تعرث  م�ستغلني  جولة،   14 منذ 

الــذي  قــاملــة  تــرجــي  الو�سيف 

التي  وهي  قا�سية  هزمية  تلقى 

لل�سرب  كبري  م�سوار  بعد  جاءت 

مل  حيث  هزمية  دون  االأ�ــســود 

ال�ساد�سة،  اجلولة  منذ  يخ�سر 

جدا  كبرية  ن�سبة  بذلك  ليفقد 

من حظوظه يف ال�سعود لبطولة 

الهواة، وعرفت اجلولة الثالثة 

والع�سرين تاألق املتذيل حمراء 

باهر  بفوز  عــادت  التي  عنابة 

اأمام  ميلة  من  نظيفة  وبثنائية 

ال�سباب املحلي �سمح لها مبغادرة 

من  مــرة  الأول  ـــري  االأخ املــركــز 

انطالق البطولة لتبعث ال�سباق 

من  التناف�ص  حــول  جديد  مــن 

املرتبة  تــاركــة  الــبــقــاء،  اأجـــل 

القرارم  جنم  لفريق  االأخــرية 

اأمــام  ميدانه  فــوق  تعرث  ــذي  ال

�سلبا  احلـــجـــار  ــــاد  احت ــق  ــري ف

الرتتيب  يف  و�ــســعــتــه  لــيــعــقــد 

الـــعـــام ويـــرهـــن حــظــوظــه من 

جوالت  �سبع  قبل  البقاء  اأجــل 

ــوار  اأط عن  ال�ستار  اإ�ــســدال  من 

املناف�سة، كما �سجل فريق �سباب 

عني ياقوت ا�ستفاقة يف الوقت 

�سمح  مهما  فوزا  حمققا  املنا�سب 

النقاط  من  ر�سيده  بتدعيم  له 

ع�سر  الثالث  للمركز  واالإرتقاء 

دائرة  يف  دائما  يبقى  اأنــه  غري 

كان  فــوزه  بــالــنــزول،  املهددين 

الذي  لب�سبا�ص  جنم  فريق  اأمام 

اأ�سحى  بعدما  و�سعيته  تعقدت 

حيث  بال�سقوط  فعليا  مــهــددا 

ع�سر  الرابع  املركز  يف  ا�ستقر 

كما  فقط،  نقطة   26 بر�سيد 

خ�سارة  املا�سية  اجلولة  عرفت 

بثالثية  بوعقال  جنــم  فــريــق 

نظيفة اأمام فريق اأوملبي املقرن 

حيث  الرتتيب  و�سط  يف  ليبقى 

ــرى  اأخ لنقاط  بحاجة  يبقى 

قبل تر�سيم البقاء يف حني اأنهت 

وم�ستقبل  احلجار  احتد  اأندية 

الروي�سات بعد �سمانهما البقاء 

ر�سميا.

بنية  اللقاء  املولودية  دخلت 

متكنت  مقدمات  فــبــدون  للفوز 

ـــاب الــتــ�ــســجــيــل عن  مـــن فــتــح ب

بعد  زواوي"   " املهاجم  طريق 

اأفقد  ــا  م زمــيــلــه  ــن  م عــر�ــســيــة 

يفهموا  مل  حيث  الــزوار  تركيز 

ما ح�سل لتوا�سل املولودية بعد 

خالل  اجلميلة  عرو�سها  ذلــك 

اللعب  طــريــق  عــن  20دقيقة 
الق�سرية  ــرات  ــك وال اجلــمــاعــي 

تيهان  و�ــســط  لــكــن  الــ�ــســريــعــة 

املد  واأمــــام  ال�سيوف  قبل  مــن 

اللعب  �سانع  لرفقاء  الهجومي 

" ع�سام خوجة" الذين �سرعان 
ريتمهم مما  وانخف�ص  فقدوا  ما 

االوملبي  لالعبي  ـــروح  ال اعـــاد 

تعديل  ـــن  م متــكــنــوا  ـــن  ـــذي ال

ت�سييع  بعد  مبا�سرة  النتيجة 

امــام  لــهــدف حمقق  املــولــوديــة 

بجانب  تهادت  �ساغرة  �سباك 

بعدها  لي�سنع  االأميـــن  القائم 

الزوار فر�سة من ال �سيء وعك�ص 

جمريات اللعب و و�سط غفلة من 

دفاعات املولودية ليجد املهاجم 

حار�ص  مــع  لوجه  وجها  نف�سه 

املولودية لي�سكنها ال�سباك دون 

ليتوا�سل   ، يذكر  جمهود  ادنــى 

من  ورد  اأخــذ  بني  بعدها  اللعب 

ال�سوط  نهاية  حتى  اجلانبني 

االول بتفوق الزوار.

�سغطت  الــثــاين  الــ�ــســوط  يف 

ــوة ورمــــت بكل  ــق املــولــوديــة ب

خا�سة  ــوم  ــج ــه ال نــحــو  ثــقــلــهــا 

احدثها  الــتــي  الــتــغــيــريات  مــع 

انطالقة  ــع  م الــفــنــي  الــطــاقــم 

اأثمرت  والتي  مبا�سرة  ال�سوط 

ن�سبيا فكانت  اللعب  على حت�سن 

امللعب  للمحليني على   ال�سيطرة 

وبالكرات  والــعــر�ــص  بــالــطــول 

من  والت�سديدات  تارة  الق�سرية 

تارة  العمليات  منطقة  خــارج 

ال26  الدقيقة  حتى  ـــرى  اأخ

جزاء  ركلة  عــن  احلكم  ليعلن 

من  للكرة  مل�ص  بعد  للمولودية 

نفذها  الـــــزوار  ــع  ــداف م طـــرف 

بها  وعــدل   " بــوزيــد   " البديل 

رفــقــاء  يــكــتــف  ومل  الــنــتــيــجــة 

بهدف   " رابــح  "ح�سام  احلار�ص 

التقدم  هدف  فاأ�سافوا  التعادل 

تعديل  من  واحــدة  دقيقة  بعد 

اجواءا  به  لي�سنعوا  النتيجة 

رائــعــة و�ــســط اجلــمــاهــري التي 

عا�ست حالة من القلق والرتقب 

ــتــي  ـــارة ال ـــس ـــ� ـــا مــــن اخل خـــوف

من  املــولــوديــة  ابــعــاد  بامكانها 

ورقة  لعب  على  املناف�سة  دائرة 

ال�سعود ، باقي الدقائق �سريتها 

طريق  عن  ل�ساحلها  املولودية 

وحرمان  بــالــكــرة  االحــتــفــاظ 

ردة  وامت�سا�ص  منها  املناف�ص 

احلكم  اعـــالن  حــني  اىل  فعله 

ــن نــهــايــة الــلــقــاء و�ــســط جو  ع

اأخوي وروح ريا�سية عالية بني 

الفوز  وبهذا  الفريقني،  العبي 

مكانتها  على  املولودية  حتافظ 

وبر�سيد  الثانية  املــرتــبــة  يف 

من  واحدة  نقطة  بعد  على   46
املت�سدر جنم تازقاغت .

بريكة  ـــــل  اأم فـــريـــق  ــي  ــن م

م�سيفه  امام  قا�سية  بخ�سارة 

جنم اليا�سري وذلك يف املباراة 

بر�سم  الفريقني  لعبها  التي 

بطولة  مــن  ال23  اجلــولــة 

االإياب   االأول ملرحلة  اجلهوي 

وانتهت بنتيجة هدفني لهدف 

 .

التي  ــــداء  االأ�ــــس ــب   ــس ــ� وح

و�سلتنا من هناك فاإن عنا�سر 

االأمل مل تدخل مركزة ب�سكل 

والن�سق  ال�سغط  ظل  يف  كبري 

ا�سحاب  به  بداأ  الذي  العايل 

االأر�ص مما كلفهم هدفا مبكرا 

العب  مــن  دفــاعــي  خطاأ  بعد 

اأراد  كان  عندما  وذلك  االأمــل 

ــرة اىل  ــك ــــادة ال ــب اع ــالع ال

املهاجم  ليقتن�سها  حــار�ــســه 

من  ده�سة  و�ــســط  وي�سجلها 

قبل العبي االأمل الذين تلقوا 

بعد  ليحاولوا   ، �سفعة مبكرة 

وتنظيم  جراحهم  مللمة  ذلك 

هجومات  �ــســنــوا  و  اأنف�سهم 

عديدة مل تكن مركزة وفعالة 

بتفوق  االأول  ال�سوط  لينتهي 

الزوار بنتيجة هدف دون رد.

االأمل  ــداأه  ب الثاين  ال�سوط 

ظهر  مــا  عك�ص  مغاير  بوجه 

عليه يف �سابقه و رفعوا الريتم 

والن�سق نوعا ما مما افرز عن 

الدقيقة  يف  النتيجة  تعديل 

ال20 بعد عمل جماعي منظم 

وت�سل�سل بالكرة بني الالعبني 

الــذي  االأمــــل  ملــهــاجــم  لت�سل 

الكرة  و�ــســع  يف  يــتــخــاذل  مل 

ليتوا�سل   ، النجم  �سباك  يف 

�سجاال  وكان  ذلك  بعد  اللعب 

يهاجم  اآخـــر  الفريقني  بــني 

واآخر يرد عليه ، وعند و�سول 

الع�سر دقائق االأخرية وح�سب 

مــدرب  م�ساعد  بــه  �ــســرح  مــا 

االأمل " م�سطفى حاجي" منح 

خيالية  جــزاء  ركلة  احلكم 

مل  الــذيــن  االأر�ـــص  الأ�سحاب 

اىل  ترجمتها  فر�سة  يفوتوا 

باقي  بعدها   ، التقدم  هــدف 

ع�سوائية  كرات  �سهد  الوقت 

على الرغم من حماولة االمل 

للعودة مرة ثانية يف النتيجة 

الــزمــن كـــان قــد م�سى  لــكــن 

لتنتهي املباراة بخ�سارة االأمل 

ر�سيده  ويتجمد  الديار  خارج 

النقطة  عــنــد  ــنــقــاط  ال مــن 

املــرتــبــة  يف  ويــبــقــى  ال31 

اجلهوي  لرتتيب  ال�ساد�سة 

االأول .

ــت ريــادتــه  ــاغ ــازوق ــم ت حــافــظ فــريــق جن

الزوي،  اأمل  اجلار  امام  فوزه  عقبة  للرتتيب 

فريق  املــالحــق  اأمـــام  واحـــدة  نقطة  بــفــارق 

اأمام  ميدانها  فوق  الفائزة  بريكة  مولودية 

على  اخلــنــاق  لي�سدد  امل�سيلة  اأوملــبــي  فريق 

الرائد رفة فريق�سباب احلمادية الذي ق�سف 

كاملة  ب�سدا�سية  جمانة  اأوملبي  فريق  اجلر 

من  ومعقدا  ال�سعود  يف  حظوه  بكامل  حمتفا 

و�سعة املناف�ص ايل يبقى مهددا بال�سقوط يف 

املرتبة ما قبل االأخرية، كما عرفت اجلولة 

املا�سية �سقوطا جديدا لفريق جامعة باتنة 

فوق ميدانها اأمام الكتيل اأحتاد الدو�سن وهي 

بعد  ا�ستفها  عالمة  تطرح  التي  الهزمية 

اربع  �سجلت  التي  للجامعة  الرهيب  الرتاجع 

بباتنةدعالها  اثنيت  منها  متتالية  هزائم 

فرق  �ساأن  �ساأنها  احلمراء  املنقة  من  تقتب 

�سباب عني حا�سر ايل خارج االإطار كلما لعب 

خارج القواعد حيث خ�سر جمددا يف امل�سيلة 

�سبيبة  فريق  كما  املحلية  املولودية  اأمــام 

لتبقى  دراج  اوالد  يف  تعرث  التي  �سريانة 

وجاءت  الهبوط،  خر  ن  بعيدة  غري  بدروها 

غرار  على  منطقية  جــاءت  النتائج  بقية 

احتاد  فــوز  و  باليا�سري  بريكة  اأمــل  هزمية 

طولقة امام مولودية بو�سعادة.
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املولودية تقرتب من ح�سم �سعودها، الرتجي اأنهى مو�سمه

 و"احلمراء"  تنع�ص حظوظها يف البقــاء

املولودية تعود من بعيد وحتقق فوزا ب�سق االأنف�ص

االأمل يخفق يف العودة بنقطة ثمينة من اليا�سري

النجم يحافظ على ال�سدارة والو�سيف ي�سدد اخلناق و�سقوط حر جلامعة باتنة

لزهر عموري )رئي�س �شباب عني ياقوت( 

كــرة اليـد 

برنامج الدور ربع النهائي )29 و30 مار�س 2019(
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بريطاين،  �سحفي  تقرير  ك�سف 

كوتينيو،  فيليب  الربازيلي  اأن 

جناح فريق بر�سلونة االإ�سباين، 

نحو  مفاجئة  خطوة  على  اأقــدم 

خيانة الفريق الكتالوين.

"مريور"  لــ�ــســحــيــفــة  ووفــــًقــــا 

الربيطانية، فاإن كوتينيو حتدث 

مان�س�سرت  العــبــي  مــن  عــدد  مــع 

يــونــايــتــد، بــ�ــســاأن انــتــقــالــه اإىل 

يف  احلــمــر،  ال�سياطني  �سفوف 

�سفقة تقدر بـ100 مليون يورو.

لي�ص  اليونايتد  اأن  اإىل  واأ�سارت 

الوحيد املهتم بخدمات كوتينيو، 

ولكن باري�ص �سان جريمان يراقب 

ا موقف النجم الربازيلي. اأي�سً

يفتقد  باأنه  كوتينيو  واعــرتف 

االإجنليزي  الــــدوري  يف  اللعب 

عدم  يدرك  اأنه  مو�سًحا  املمتاز، 

ال�سابق )ليفربول(  ناديه  رغبة 

يف اإعادته.

قرار  اأن  ال�سحيفة  واأو�ــســحــت 

كوتينيو باالنتقال اإىل مان�س�سرت 

جمهور  يــ�ــســعــد  لـــن  ــد،  ــت ــاي ــون ي

يدعمه  كـــان  الــــذي  لــيــفــربــول 

اأن  خــا�ــســة  الـــريـــدز،  بقمي�ص 

عرب  الــربميــريلــيــغ  اإىل  ــودة  ــع ال

ميثل  االأزيل،  ــرمي  ــغ ال ــة  ــواب ب

خيانة لقلعة االأنفيلد.

تعر�ص  كــوتــيــنــيــو  اأن  يـــذكـــر 

جماهري  من  ا�ستهجان  ل�سافرات 

رايو  ــام  اأم مــبــاراة،  يف  بر�سلونة 

االإ�سباين،  ــدوري  ــال ب فاليكانو 

الالعب  م�ستوى  تراجع  ب�سبب 

الربازيلي يف املو�سم احلايل.

رد حا�سم من غوارديوال حول �سائعات تدريب جوفنتو�ش

�سوالري ي�سع العبي ريال مدريد اأمام احلقيقة املرة

غاتوزو مهدد بالغياب عن ديربي ميالنو

كوتينيو يقرتب من خيانة مزدوجة

ال�سادرة  االإ�سبانية  ال�سحف  �سلطت 

اأم�ص، ال�سوء على مواجهة ريال مدريد وبلد الوليد يف الليجا، 

بدوري  ليون  ملواجهة  واال�ستعداد  فاليكانو  رايو  على  بر�سلونة  وانت�سار 

االأبطال.

وعنونت �سحيفة "ماركا": "الفخر والكربياء".

الوليد  بلد  ويواجه  اليوم،  املحك  على  ما  �سيء  لديه  مدريد  "ريال  واأ�سافت: 

و�سيتم  االإ�سابات  من  العديد  مع  النادي،  تاريخ  يف  ماأ�سوي  اأ�سبوع  اأكرث  بعد 

اإ�سراك الالعبني املن�سيني".

وتابعت: "�سوالري وجه ر�سالة قوية الإي�سكو يف املوؤمتر".

 

ملوقعة  "اال�ستعداد  بعنوان:  ديبورتيفو"  "موندو  �سحيفة  وخرجت 

ليون".

واأ�سافت: "بر�سلونة ُيحقق رميونتادا بعد التاأخر بهدف ُمبكر �سد رايو فاليكانو، 

وُيعزز من �سدارته يف الليغا".

ليون  مواجهة  قبل  و�سواريز  جزاء،  ركلة  من  ومي�سي  بيكيه،  "�سجل  وتابعت: 

بدوري االأبطال".

 

وعلى ال�سفحة الرئي�سية ل�سحيفة "�سبورت" جاء عنوان: "كل �سيء 

جاهز من اأجل دوري االأبطال".

واأ�سافت: "بر�سلونة ا�ستطاع العودة يف النتيجة بف�سل اأهداف بيكيه، 

ومي�سي و�سواريز، واالآن الرتكيز على دوري االأبطال".

ليون، وم�ساركة دميبلي  التفكري يف مباراة  باأقل جمهود ب�سبب  فاز  "البار�سا  وتابعت: 

حمل �سك"

وقالت �سحيفة "�سوبر ديبورتي": "التعادل مل يعد له قيمة".

9 نقاط مع  "املركز املوؤهل لدوري االأبطال على ُبعد  واأ�سافت: 

خيتايف".

رميونتادا 
بر�سلونة 
وكربياء 

ريال مدريد 
يف واجهة 

�سحف اإ�سبانيا

 ال�صحافة معـــــــــــــــــــــــر�ض

ــدو  ــان اأرم دييغو  االأرجــنــتــيــنــي  اعــتــرب 

ملنتخب  الــفــنــي  ــر  ــدي امل اأن  ـــا  ـــارادون م

مل  �سكالوين  ليونيل  االألبي�سيلي�ستي، 

يحرتم اللعبة عندما قرر عدم ا�ستدعاء 

املهاجم �سريجيو اأغويرو.

وقال الالعب ال�سابق الذي يدرب فريق 

دورادو�ص دي �سينالوا املك�سيكي حاليا، 

حني  اللعبة  يحرتم  مل  "�سكالوين،  اإن 

قرر عدم ا�ستدعاء اأغويرو"، م�سيفا اأن 

املدير الفني احلايل للمنتخب "مل يكن 

الأ�سمه  اأكــن  ومل  جــيــدا..  العبا  يوما 

لفريقي".

جنم  عـــــودة  اأن  ــــا  ــــارادون م واعـــتـــرب 

بر�سلونة، ليونيل مي�سي للمنتخب تبعث 

اأن هذا  بــداخــلــه، العــتــبــاره  الــراحــة 

بكرة  ت�ستمتع  اجلماهري  �سيجعل  االأمر 

قدم جيدة.

ا�ستدعاء  عدم  يفهم  ال  اأنــه  اكد  لكنه 

�سيتي  مــانــ�ــســ�ــســرت  العــــب  اأغــــويــــرو، 

ـــزي، لــقــائــمــة االأرجــنــتــني  ـــي ـــل االإجن

اأمــام  املقررتني  الوديتني  للمباراتني 

واأمام  ــاري،  اجل مار�ص   22 يف  فنزويال 

املغرب يف 26 من نف�ص ال�سهر.

وقال اأ�سطورة كرة القدم االأرجنتينية 

اأغويرو  يفعل  اأن  ينبغي  ماذا  اأعلم  "ال 
كي يتم ا�ستدعاوؤه".

على جانب اآخر، اأبدى مارادونا �سعادته 

بعدما فاز فريقه ال�سبت على زاكاتيبيك 

الثانية  الــدرجــة  دوري  يف   )1-2(

املك�سيكي، لي�سعد الفريق للمركز الـ12 

برتتيب امل�سابقة، ليبقي على فر�سه يف 

التاأهل للدوري امل�سغر.

يواجه جينارو غاتوزو، مدرب 

ــاب عن  ــي ــغ مـــيـــالن، خــطــر ال

الديربي اأمام اإنرت ميالن، يوم 

حل�ساب  ــاري،  اجل مار�ص   17
ـــدوري  ال مــن  الـ28  اجلــولــة 

خالل  طرده،  بعد  االإيطايل، 

الـــفـــوز عــلــى كــيــيــفــو فــريونــا 

.)1-2(

للطرد  غـــاتـــوزو  وتــعــر�ــص 

ليذهب  االأول،  الــ�ــســوط  يف 

مع  مــ�ــســادة  بعد  لــلــمــدرجــات 

على  ميغوريني،  كييفو،  العب 

مهدًدا  لي�سبح  التما�ص،  خط 

بالغياب عن املباراة املقبلة.

االحتاد  قرار  ميالن  �سينتظر 

ـــاأن هـــذه  ـــس ـــ� االإيـــــطـــــايل، ب

الواقعة، وما اإذا كان �سيوقف 

باإق�سائه  �سيكتفي  اأم  املدرب، 

من قبل احلكم.

ر�سيده  رفــع  ميالن  اأن  ُيذكر 

بهذا االنت�سار، اإىل 51 نقطة، 

يف املــركــز الــثــالــث، بــفــارق 4 

نقاط موؤقتا عن النرياتزوري، 

�ساحب املركز الرابع.
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�سيتي  مــانــ�ــســ�ــســرت  مــــدرب  غــــوارديــــوال،  بــيــب  رد 

تدريب  لتويل  تر�سيحه  اأنباء  على  االإجنليزي، 

جوفنتو�ص االإيطايل، يف الفرتة املقبلة.

هيئة  نقلتها  ت�سريحات  يف  غــوارديــوال،  وقــال 

مثل  ملاذا تخرج  اأعلم  "ال  الربيطانية  االإذاعة 

التوا�سل  مواقع  اأو  ال�سحف  يف  االأنــبــاء  هــذه 

اأو  ال�سيتي  من  يتاأكدون  ال  ملاذا  االجتماعي، 

وكيلي اأو جوفنتو�ص؟".

لــلــمــدرب  ــاأ�ــســف  مــت "اأنا  واأ�ــــســــاف 

امل�ستحيل  من  األيغري،  ما�سيميليانو 

مغادرة ال�سيتي اإال اإذا متت اإقالتي، 

ــالل  خ ـــيـــويف  ال اإىل  اأذهــــــب  ـــن  ل

املو�سمني املقبلني".

"انتظرنا  غـــوارديـــوال  ــع  ــاب وت

ــــالء �ــــســــدارة  ــــت حلـــظـــة اع

اأ�سهر،   3 ملــدة  الربميريليغ 

ــــوز يف  ــــف يـــجـــب عــلــيــنــا ال

مبارياتنا فقط".

ويت�سدر مان�س�سرت �سيتي، جدول ترتيب الربميريليغ 

واتفورد  �سيفه  على  فوزه  بعد  نقطة،   74 بر�سيد 

عمر  من  الثالثني  اجلولة  اإطــار  يف   ،1-3 بنتيجة 

امل�سابقة.

كان  اإذا  "متاأ�سف  غــوارديــوال  واأو�ــســح 

من  واتــفــورد  �سباك  يف  االأول  الــهــدف 

على  م�ستحًقا  فــوًزا  حققنا  لكن  ت�سلل، 

م�ساحة  اأي  لــديــنــا  يــكــن  مل  اخلــ�ــســم، 

ل�سناعة الفر�ص".

وقال "مل نكن حمظوظني، لكن 

االأف�سل،  كنا  الأننا  ربحنا 

اإنهاء  على  حالًيا  نعمل 

مثالية  بطريقة  املو�سم 

مــثــلــمــا فــعــلــنــا املــو�ــســم 

املا�سي".

واأمت "مواجهة واتفورد 

اأ�ــســهــل مع  ــت  ــح ــب ــس اأ�

ــدف  ــه ــل ــا ل ــن ــل ــجــي ــس تــ�

ديني  ـــروي  ت الــثــاين، 

يف  يتحكم  العــب  اأف�سل 

ا�ستغالل  يف  جنحنا  ذلك  مع  لكن  العالية،  الكرات 

الكرات ل�سناعة الهجمات املرتدة".

عن  اإ�سباين،  �سحفي  تقرير  ك�سف 

�سانتياغو  االأرجنتيني  تاأخر  �سبب 

�سوالري، املدير الفني لريال مدريد 

، عن املوؤمتر ال�سحفي ملباراة املرينغي 

وبلد الوليد املقرر لها.

"ماركا" االإ�سبانية،  ووفًقا ل�سحيفة 

توجيه  على  حر�ص  �ــســوالري  ــاإن  ف

الفريق  العبي  اإىل  �سارمة  ر�سالة 

امللكي، قبل مواجهة بلد الوليد.

عقد  �ـــســـوالري  اأن  اإىل  واأ�ـــســـارت 

جميع  مع  ومكثفة  طويلة  حمادثة 

الالعبني، الإبالغهم باأنهم مل ي�سلوا 

اإىل امل�ستوى املتوقع يف املباريات التي 

اأقيمت باالأ�سابيع االأخرية.

قا�ٍص  باأ�سبوع  مر  مدريد  ريال  وكان 

ودع خالله بطولتي كاأ�ص ملك اإ�سبانيا 

ودوري اأبطال اأوروبا، باالإ�سافة اإىل 

على  املناف�سة  �سباق  عن  االبتعاد 

لقب الدوري االإ�سباين.

خالل  باالنتقادات  �سوالري،  وخ�ص 

جل�سته مع الالعبني، الثالثي املنبوذ 

ــث بيل  ــاري اإيــ�ــســكــو وغ الــفــريــق  يف 

ومار�سيلو.

واأو�سحت اأن اإي�سكو اأغ�سب �سوالري، 

ب�سبب اأنه مل ي�ستقل حافلة الفريق 

اأياك�ص  مــبــاراة  عقب  الالعبني  مع 

اأبطال  ــدوري  ب الـ16  دور  ــاب  اإي يف 

اأوروبا، باالإ�سافة اإىل عدم اهتمامه 

بوزنه.

واأكد املدرب االأرجنتيني اأن مار�سيلو 

ف�سل يف تطوير م�ستواه هذا املو�سم، 

على  اجللو�ص  داوم  ال�سبب  ولــهــذا 

مقاعد البدالء.

اأن  �سبق  الــذي  بيل  م�ستوى  وحــول 

فاإن  املا�سي،  يف  �سوالري  عنه  دافــع 

اأن  اأكــد  االأرجنتيني  الفني  املدير 

الالعب الويلزي مل يرق اإىل م�ستوى 

التوقعات.

ومت اإبــــالغ تـــوين كــرو�ــص ومــاركــو 

يعانيان  اأنــهــمــا  ــا  اأيــ�ــسً اأ�سين�سيو 

الفرتة  يف  ال�سرعة  م�ستوى  على 

االأخرية.

مارادونا 
ي�سب 
غ�سبه 
على 

مدرب 
االأرجنتني



حتت ا�سم "يوتوبرز" و"بلوقرز" 
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ميزها ح�سور فريق جمعية عني مليلة 
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من اأكرث املجاالت التي اختارتها 

الن�ساء الإن�ساء موقعهن اخلا�ص 

واملو�سة،  التجميل  عــامل  هــو 

بحيث تعترب الكثريات منهن اأن 

املجال االأن�سب الذي ميكنهن من 

ال�سهرة والتاأثري ب�سهولة تامة 

ويف وقت وجيز جدا، فيحولهن 

اإىل  ب�سيطات  ن�ساء  جمرد  من 

ميلكن  ومــــوؤثــــرات  نــا�ــســحــات 

اأو  املتتبعني  من  هائلة  ــداد  اأع

"البلوقرز"  عامل  يف  ي�سمى  ما 

من  حتى  ومنهم  "الفانز"،  بـــ 

يتخذهن مثال يقتدى به، الأنهن 

لياأ�س�سن  ال�سفر  مــن  انطلقن 

تقدم  التي  اخلا�سة  مملكتهن 

رغم  ـــادات،  ـــس واالإر� الن�سائح 

الناقدين  مــن  العديد  وجـــود 

هذه  جعل  يتعمدون  ممن  لهن 

على  متطفالت  ال�سخ�سيات 

عامل ال�سهرة من ال �سيء، 

عوائد الإ�سهار راتبهن املادي
"البلوقرز"  اأغــلــب  تتح�سل 

اال�سهار  عوائد  من  ــال  امل على 

خا�سة  �سركات  تقوم  اأن  بعد 

االإعــالن  اأجــل  من  مبرا�سلتهن 

بذلك  فيقمن  منتوجاتهم،  عن 

املنتجات  عــر�ــص  طــريــق  ــن  ع

واالثراء عليها على اأنها جمربة 

االقتناء،  وت�ستحق  وجــيــدة 

ـــك على  ويــحــ�ــســلــن مــقــابــل ذل

مبالغ مالية معتربة، هذا االأمر 

تعتمده  طبيعيا  اأمــرا  كان  واإن 

اأغلب املوؤثرات يف العامل، اإال اأن 

يعتربن  املتتبعات  من  الكثريات 

اأن هذا االأمر غري �سرعي يقوم 

مقابل  امل�سرتكات  خــداع  على 

خا�سة  النقود،  على  احل�سول 

"اليوتوبرز" ي�سهرن  واأن بع�ص 

ملنتجات رديئة ال ت�ستحق حتى 

ال�سينية  خــا�ــســة  الــتــجــربــة 

يتحولن  وبهذا  منها،  واملقلدة 

وماديات  خمادعات  جمرد  اإىل 

ال يبحثن عن م�سلحة املتتبعات 

احل�سول  الــوحــيــد  همهن  بــل 

تربر  حني  يف  مادي،  دخل  على 

اأمر  باأنه  االأمــر  هذا  الكثريات 

مواقع  لقانون  يخ�سع  طبيعي 

الــتــوا�ــســل االجــتــمــاعــي الــذي 

االإعالن  على  االآخــر  هو  يقوم 

املال  حت�سيل  بغية  واالإ�سهار 

اقتناء  مــن  التمكن  وبــالــتــايل 

من  وجتربتها  املــواد  من  املزيد 

كل  البنات،  على  عر�سها  اأجل 

بعامل  خا�سا  مــثــاال  ــان  ك ــذا  ه

االأمثلة  مــن  وغــريه  التجميل 

جماالت،  بعدة  ترتبط  كثرية 

يقوم  "البلوقرز"  ا�ستمرار  الأن 

اال�ستمرار يف ن�سر االإعالنات.

ــظــمــت مـــديـــريـــة الــنــ�ــســاط  ن

لوالية  والت�سامن  االجتماعي 

مديرية  مع  بالتن�سيق  �سطيف، 

ورو�سة  والــريــا�ــســة،  ال�سباب 

م�سابقة  الــ�ــســغــار،  الــعــبــاقــرة 

املوؤ�س�سات  اأطفال  لفائدة  للر�سم 

حتت  املو�سوعني  املتخ�س�سة، 

اأطفال  على  ــالوة  ع الو�ساية، 

من  القادمني  املدجمة،  االأق�سام 

موازاة  الوالية،  مناطق  خمتلف 

ترفيهي  ــامــج  بــرن تــنــظــيــم  مـــع 

لفائدتهم.

وجرت هذه التظاهرة بالقاعة 

باملدر�سة  الريا�سات  املتعددة 

اأيـــن عرفت  بــالــبــاز،  االأوملــبــيــة 

طفل،   200 لــقــرابــة  م�ساركة 

اأطفال  بني  كبري  تناف�ص  و�سط 

واالأق�سام  املوؤ�س�سات  وتالميذ 

الــذهــنــيــة،  االإعــــاقــــة  )ذوي 

القوقعة،  ــــي  وزارع ال�سمعية 

�سعيفي  الــتــوحــد،  ال�سمعية، 

نتائجها  عن  و�سيعلن  الب�سر(، 

باليوم  ــال  ــف ــت االح مبــنــا�ــســبــة 

ذوي  لــالأ�ــســخــا�ــص  الـــوطـــنـــي 

امل�سادف  اخلا�سة  االحتياجات 

�سنة،  كل  من  مار�ص   14 لتاريخ 

مبحطات  �سهر  ملــدة  تعليقها  مع 

مع  بالتن�سيق  �سطيف  ترامواي 

موؤ�س�سة �سيرتام.

برنامج  املنظمون،  �سطر  كما 

اإدخـــال  ق�سد  ـــوزاي  م ترفيهي 

الفرحة يف نفو�ص االأطفال ذوي 

والذين  اخلا�سة،  االحتياجات 

العرو�ص،  خمتلف  مع  تفاعلوا 

خـــا�ـــســـة فــــقــــرات الــبــهــلــوان 

والتن�سيط، عالوة على االألعاب، 

والتزحلق،  القفز  األعاب  ال�سيما 

للغاية،  مــرحــة  اأجــــواء  و�ــســط 

ميزتها براءة الطفولة وتفاعلها 

مع الربنامج امل�سطر.

الر�سم  م�سابقة  �سهدت  كما 

واملت�سمنة اأي�سا برجمة ن�ساطات 

ترفيهية زيارة من نوع خا�ص، من 

عني  جمعية  فريق  اأ�سرة  طرف 

يف  النا�سط  القدم،  لكرة  مليلة 

الرابطة املحرتفة االأوىل، حيث 

تواجده  فر�سة  الفريق،  ا�ستغل 

�سمن ترب�ص حت�سريي باملدر�سة 

االأوملبية  للريا�سات  الوطنية 

ت�سجيع  بــزيــارة  وقـــام  بــالــبــاز، 

كانت  حيث  لالأطفال،  وجماملة 

املدرب  الأ�سبال  �سانحة  الفر�سة 

اأجل  من  جــودي،  اآيت  عزالدين 

ومرحة  �سعيدة  حلظات  تقا�سم 

الذين  الالعبني  ال�سيما  معهم، 

وتفاعلوا  باجلملة  �سورا  اأخذوا 

وانــدجمــوا  والــغــنــاء  بالرق�ص 

االحتياجات  ذوي  االأطفال  مع 

ــص بــالــذكــر  ــ� ــخ ـــة، ون اخلـــا�ـــس

الــالعــب االإفــريــقــي االإيــفــواري 

اإي�سال وبقية زمالئه وهي اللفتة 

ال�سرور  اإدخال  يف  �ساهمت  التي 

على االأطفال.

يوم  �سطيف  مدينة  �ــســوارع  اأغــلــب  خلت 

اأم�ص من و�سائل النقل املختلفة على غرار 

�سيارات  ــذا  وك احل�سري  النقل  حــافــالت 

الــرتامــواي  عمل  توا�سل  فيما  االأجــــرة، 

الــزائــر ملحطة  اأن  عــاديــة، غــري  بــ�ــســورة 

على  يقف  املدينة  مبدخل  الربية  النقل 

اأغلب  توقفت  حيث  الكلية  ال�سغور  حالة 

ـــرة عــن العمل  احلــافــالت و�ــســيــارات االأج

طيلة اليوم االأول من فرتة الع�سيان املدين 

وهو االأمر الذي جعل الكثري من املواطنني 

اإىل  التنقل  اأجل  من  املحطة  بهذه  عالقني 

وجهاتهم املختلفة.

و�سائل  غــيــاب  مــن  م�ستفيد  اأكـــرب  وكـــان 

النقل املختلفة هم اأ�سحاب �سيارات النقل 

الذين  الــفــرود(  )اأ�سحاب  �سرعية  الغري 

املواطنني  جلــوء  ظــل  يف  �سالتهم  وجـــدوا 

تعترب  التي  الو�سيلة  هــذه  ا�ستعمال  اإىل 

الوحيدة للتنقل مما جعل اأ�سحاب �سيارات 

منطقهم  يــفــر�ــســون  "الكلوندي�ستان" 
م�ساعفتها  وحتى  االأ�سعار  برفع  ويقومون 

من  الكبري  ــال  ــب االإق ا�ستغالل  ــالل  خ مــن 

اأجل  من  وهــذا  العالقني  املواطنني  طــرف 

حت�سيل مداخيل مالية كبرية دون اعتبار 

القاطنني  خا�سة  املواطنني  هوؤالء  حلالة 

على م�سافات بعيدة ويف البلديات املجاورة 

لعا�سمة الوالية.

غياب  مــن  املــتــ�ــســرريــن  ـــرث  اأك كـــان  فيما 

ــواليــات  ال اإىل  املتنقلني  هــم  احلــافــالت 

جمربين  اأنف�سهم  وجدوا  والذين  املجاورة 

غياب  ظل  يف  اأتــوا  حيث  من  العودة  على 

و�سائل النقل، ومن ح�سن احلظ اأن خدمة 

اأم�ص  نهار  للمتنقلني  بالن�سبة  الرتامواي 

داخل عا�سمة الوالية كانت ت�سري ب�سورة 

عادية وهو االأمر الذي �سهل مهمة املواطنني 

عمل  حركة  ت�سجيل  مت  فيما  التنقل،  يف 

حمت�سمة على خمتلف اخلطوط املوجودة 

بالبلديات املجاورة.

اأ�سعار االأورو تلتهب يف ال�سوق املوازية 

"االأورو"  االأجنبية  العملة  اأ�سعار  بلغت 

التهابا  �سطيف  بوالية  املوازية  ال�سوق  يف 

�سرف  �سعر  و�سل  حيث  االأ�سعار  يف  كبريا 

دج   22000 يقارب  مبلغ  اإىل  اأورو   100
منذ  دج   21000 ــدود  ح يف  كــان  اأن  بعد 

انهيار  توا�سل  ــربز  ي ممــا  قليلة  اأ�سابيع 

جتار  من  عــدد  واأرجـــع  الوطنية،  العملة 

اإىل  االإرتفاع  هذا  �سبب  بالوالية  العملة 

عليها  املتزايد  والطلب  الراهن  االأو�ــســاع 

احلالية،  االأو�ساع  عنه  �ست�سفر  ملا  حت�سبا 

مر�سحة  االأ�سعار  فاإن  التجار  ذات  وح�سب 

اأكرث يف حال توا�سل االأمور على  لالرتفاع 

حالها خالل االأ�سابيع القادمة. 

متكنت والية ب�سكرة من حتقيق الريادة من 

حيث �سرعة وترية بناء امل�ساجد حيث جتاوز 

336 م�سجد  املا�سية  ال�سنة  عددها وخالل 

بعد اأن كان 304 م�سجد خالل �سنة 2016، 

جديدة  م�ساجد  ع�سرة  فتح  من  متكنت  كما 

بقرارات وزارية خالل نف�ص ال�سنة، وهو ما 

ك�سف عنه مدير ال�سوؤون الدينية واالأوقاف 

اأكد  والذي  لو�سيف  توفيق  ب�سكرة  لوالية 

افتتاح عدة  ال�سنة  الوالية ترتقب هذه  اأن 

م�ساجد جديدة والتي عرفت وترية اجنازها 

�سرعة كبرية بف�سل املداخيل املعتمد عليها 

امل�سلني  تربعات  اإىل  االأ�سل  يف  تعود  والتي 

600 مليون خالل �سالة  التي قد ت�سل اإىل 

اجلمعة الواحدة، كما اأكد ذات امل�سدر على 

متكن م�ساحله من تغطية العجز يف التاأطري 

الذي كانت امل�ساجد تعاين منه ليرتاجع من 

50 باملائة �سجلت �سنة 2016 اإىل حدود 7 
باالإمامة  القائمني  كافة  اإدماج  بعد  باملائة، 

الذين تتم توظيفهم ال�سنة املا�سية، والذين 

�ستة  عقود  اإمتــام  مع  اأمــام   24 عددهم  بلغ 

اإىل  اإ�سافة   30 اإىل  العدد  لي�سل  اآخرين، 

امل�سالح  ذات  ا�ستفادت  كما  اإمام   16 تكوين 

قائم   40 مــن  بــاأكــرث  خــا�ــســة  ــود  ــق ع مــن 

من  التخل�ص  من  الوالية  مكن  ما  باالإمامة، 

العجز الوارد يف عديد الدوائر حيث مل يعد 

هناك وجود ل�سيغة اأئمة متطوعني.

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

ماكثات يف البيت ي�سجلن ب�سماتهن
على مواقع  التوا�سل الجتماعي

م�سابقـــة للر�ســـم على �سرف
 ذوي الحتياجات اخلا�سة ب�سطيف

معاناة  "الكلونيد�سان" ي�ستغلون 
املواطنني ويرفعون الأ�سعار 

ب�ســـكرة حتقــق الريــادة 
يف بنـــاء امل�ســاجد 

بريكةنقاو�سمروانةاآري�سعني التوتةباتنةالتاريخ

االثنني 2019/03/11
بوغري�س حدة/حي ال�سطا

033805540 

حداد حل�سن

يزة نور الهدى033357347
فرحات �سهام

033831256
زروال جميلة

بن يحي عبد البا�سط033376840

ال�سيادلة املناوبون خالل الفرتة الليلية )من ال�ساعة 19:00 اإىل ال�ساعة 08:00 �سباحا(

راأ�س العيونبيطامجزار�سريانةعني جا�سرواد املاءمنعةوادي الطاقةاإي�سمولال�سمرةاملعذرتيمقادتازولتالبلدية

االأ�سبوع من 03/07/ 2019 

اإىل 2019/03/13
بلعقون ريا�ص

مغ�سو�س عبد الكرميتابليت نزيهة

033268491
لعمراوي نعيمة

033237231
�سويف اإليا�س

قاقي �سماعيل�سعبي لمية033349113
دبدوب حممد

033333464
بن غزال 

عذراء كهينة
منا�سر وليد

زعرور توفيق

033895071
دري�س يو�سف

033898123
خماري عمار

033370259

قيقبةق�سباتاأولد �سي �سليمان �سفيانزانة البي�ساءاأولد �سالمتاخلمتبوزينةثنية العابدتكوتعني ياقوتاأوالد فا�سلالبلدية

االأ�سبوع من 03/07/ 2019 

اإىل 2019/03/13

براج حنان

خياري اأحمد033299190
عثماين خمتار

م���دور �سهام033340076
غ����سام 

ر�سوان م�سطفى

ملقار�س دلل

يو�سف �سهامبلغوار ريحانة033334123
ملليزي عبد الغاين

 033375228
�ساكري �سهيلة

عيا�س منريبن من�سور فاروق033373332

جدول املناوبة لل�سيادلة عرب بلدية والية باتنة ل�سهر مار�ص

حولت مواقع التوا�سل الجتماعي باأنواعها اأغلب الن�سوة املاكثات يف املنزل ممن ل ميلكن عمال خا�سا بهن اإىل م�سهورات وموؤثرات يف جمال 
معني يقمن هن بتحديده واعتماده على �سفحاتهن اخلا�سة اأو قنواتهن على موقع يوتيوب، لينتقلن من احلياة الب�سيطة العادية اإىل م�سهورات 
متتلكن مال يقل عن اآلف املتتبعات الالتي ينتظرن ب�سوق جديدهن يف جمالهن الذي ا�ستهرن به، هذا واأتيح للكثريات الدخول لعامل الأعمال 
وال�سهار بعد اأن �سنعن ب�سمتهن اخلا�سة بني املتتبعني وك�سنب ثقة الكثريين لي�سبحن يف فرتة وجيزة �سيدات اأعمال لديهن �سغلهن اخلا�س 

الذي ك�سبنه بعد ك�سب الكثري من املتتبعني، ولنقل اأن املواقع الجتماعية كانت طريقا للكثريات لولوج عامل الأعمال.

�سهيلة. ب

مروى.ق

موديالت  عودة  توؤكد  املو�سة  خطوط   

لترتبع  جديد  من  الكرو�سيه  ف�ساتني 

و�سيف  لربيع  االأناقة  عر�ص  على 

.  2019
لتكون مو�سة اأنيقة تالئم اأغلب 

عرو�ص  يف  فنجدها  ــالت،  ــودي امل

مبالمح  تظهر  العاملية  ـــاء  االأزي

جديدة ومبهرة.

ف�ساتني  العملية  لالأوقات 

على  مرتبعة  الكرو�سيه 

عر�ص االأناقة واملو�سة 

خيوط  ــع  م ــل  ــدخ وي

دقيقة  الــكــرو�ــســيــه 

اجلينز  قما�ص  ال�سنع 

النهاية  يف  لدينا  ليكون 

ت�سميم مميز واأنيق. 

االأوف  اأو  البيج  اللون  ويعترب 

مو�سة  كال�سكيات  اأحد  هو  وايت 

التي  االأنيقة  الكرو�سية  ف�ساتني 

ال�ستينيات  اأناقة  اإىل  بنا  تعود 

مو�سة  الكرو�سيه  كــان  حيث 

لالأنيقات بال منازع. 

ــاتــني  ــــوف جنــــد فــ�ــس و�ــــس

مالئمة  االأكــرث  الكرو�سيه 

والبحر  ال�سيف  ـــواء  الأج

من  العديد  معها  ويتالءم 

مكمالت املو�سة ال�سيفية 

املميزة . 

ف�ساتني  اأن  وجنــــد 

الــكــرو�ــســيــة تــقــتــحــم عــامل 

مو�سة املنا�سبات مبوديالت مميزة ومعها 

والغرزة  اللون  نف�ص  من  مو�سة  مكمالت 

لت�سفي على من ترتدي متيز واناقة . 
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ـــ
�ضـ

مو

مو�سة ف�ساتني الكرو�سيه تعود هذا الربيع من جديد

املكياج بطريقة  باإجادة تطبيق  كل امراأة حتلم 

عن  ك�سفوا  مر�سيه  ــورا  ل جتميل  خــرباء  مثالية، 

مثايل،  مكياج  على  للح�سول  كمحرتفني  اأ�سرارهم 

دون ملعان اأو تكّتل.

احل�سول على مكياج مثايل ال يتطّلب يد حمرتفة، 

على  يعتمد  واإمنــا  الثمن،  باهظة  م�ستح�سرات  اأو 

حيث  امل�ستخدمة،  واالأدوات  املكياج  تطبيق  تقنية 

تنظيف  للب�سرة،  املنا�سب  الــلــون  باختيار  يــبــداأ 

الب�سرة، وترطيبها، ثم مراعاة الن�سائح التالية..

بالربامير: ابدئي   1-

املكياج املثايل يبداأ بتطبيق الربامير، اأو الكرمي 

التمهيدي، فهو يعمل على ترطيب الب�سرة، وتثبيت 

جمال  الإبراز  الالزم  التوّهج  الب�سرة  ومنح  املكياج، 

املكياج، وتوزيعه بنحو مت�ساٍو.

احر�سي على اختيار برامير يحتوي على حم�ص 

الرتطيب  على  احل�سول  ــل  اأج مــن  الهيالورونيك 

والتوهج، وجتّنب جفاف الب�سرة.

فيمكنك  املختلط،  النوع  من  ب�سرتك  كانت  اإن 

كل  لينا�سب  الربامير  من  نــوع  من  اأكــرث  ا�ستخدام 

منطقة يف وجهك، على �سبيل املثال، طبقي برامير 

خاِل من الزيوت يف املناطق الدهنية يف ب�سرتك.

االأ�سا�ص: كرمي   2-

املكياج  مــن  طــبــقــات  عـــدة  تطبيق  ــغــري  امل مــن 

احلر�ص  يجب  ولكن  كاملة،  تغطية  على  للح�سول 

الكميات  اأن  حيث  االأ�سا�ص،  كرمي  ا�ستخدام  عند 

الزائدة منه تعطي عك�ص النتيجة املطلوبة.

كرمي  مــن  زائـــدة  كمية  و�سع  جتّنب  ــل  اأج ومــن 

ا�سفنجة  با�ستخدام  اخلـــرباء  ين�سح  االأ�ــســا�ــص، 

الب�سرة،  االأ�سا�ص على  لتوزيع كرمي  املكياج  تطبيق 

الكمية  امت�سا�ص  على  اال�سفنجة  تعمل  حيث 

الزائدة من الكرمي، وهي خم�س�سة لتوزيع الكرمي 

ب�سورة مت�ساوية على الوجه والعنق.

من اأجل احل�سول على تغطية كاملة، طبقي كرمي 

االأ�سا�ص يف طبقات رقيقة موّزعة جيدًا يف كل مرة.

االأ�سا�ص  كــرمي  بتطبيق  اأي�سًا  ــرباء  اخل ين�سح 

ابتداء من عظام الوجنتني، باجتاه الداخل، وذلك 

لتجنب االإفراط يف الكمية امل�ستخدمة.

االأخرية: اللم�سات  �سعي   3-

اختاري  �سموكي،  عيون  مكياج  على  للح�سول 

ظالل عيون بلون داكن، طّبقيه بكثافة عند قاعدة 

الرمو�ص، ثم خّففيه بلطف با�ستخدام الفر�ساة يف 

اجتاه داخل العني.

الكثريون  يختار  جريئة،  ب�سفاه  مظهرك  اأكملي 

وردي  لون  اختيار  ميكنك  اأحمر،  بلون  �سفاه  طالء 

اأو برتقايل للح�سول على اإطاللة جريئة، براقة، 

ومتميزة.

ن�شائح  جمــــالية

اإليِك ن�سائح 

املحرتفني 

للح�سول

 على مكياج 

مثـــايل

طريقة  عمل  الكب  كيك 
 بخطوات  �سهلة  وب�سيطة

مطبخك

 املكونات:

دقيق كوب   1
�سكر  كوب   2

ملح �سغرية  ¾ ملعقة 
مكعبات مقطعة  الزبدة  من  اأ�سابع   4

كبرية بي�سات   4
الد�سم كامل  لن  كوب   1

الفانيليا  من  �سغرية  ملعقة   1
الطريقة:

قومى بت�سخني الفرن م�سبقا على درجة 162 درجة مئوية

قومى بتجهيز �سينية الكب كيك وذلك بر�ص االأوراق املخ�س�سة للكب كيك 

و�سعيها جانبا.

يخلط الدقيق وال�سكر والبيكنج بودر وامللح يف وعاء عميق، وقومي بخلط 

الدقيق مع ال�سكر وملعقة البيكنج باودر، وا�ستمرى فى اخلفق ملدة 3 دقائق.

مغطى  الزبد  ي�سبح  حتى  وقلبيه  اخلليط،  اإىل  الزبد  مكعبا  اأ�سيفى 

بالدقيق.

اأ�سيفى البي�ص اإىل اخلليط، واحد تلو االآخر وقلبيه حتى ي�سبح متجان�سا 

مع اخلليط.

اأ�سيفى كوب اللن وم�ستخل�ص الفانيليا اإىل اخلليط، قومى بتقليب املقادير 

جيدا حتى ت�سبح متجان�سة متاما.

امالأى ثلثى الكوؤو�ص الورقية باخلليط.

بغر�ص  قومى  دقيقة   15 مرور  وبعد  بالفرن،  دقيقة   17-20 نحو  يخبز 

عود االأ�سنان اخل�سبى فى الكب كيك للتاأكد ن�سجها، اإذا خرج نظيفا تكون قد 

ن�سجت ويجب اإخراجها من الفرن.

تت�سبب  ال  حتى  دقائق   3-5 نحو  ليربد  اتركيه  ليربد،  الكعك  اتركى 

احلرارة فى اإذابة كرمية التزيني.

قومى بتزيني الكعك، ا�ستخدمى ملعقة لو�سع كرمية التزيني ب�سخاء على 

�سطح الكب كيك.

للعناية باجل�شم..
7 خطوات للتخل�س من اجللد 

امليت بكعب القدم
تتعر�ص القدمني خالل 

ف�سل ال�ستاء، للجفاف ثم التق�سري، مما يت�سبب 

فى اإظهار القدمني مبظهر غري الئق، اأثناء ارتداء االأحذية 

املفتوحة، وللتخل�ص من هذه امل�سكلة، يجب اإتباع بع�ص الطرق الطبيعة 

التى ت�ساعد على ترطيب القدمني، والتى نتعرف عليها  من خالل �سل�سلة 

."wikihow" موقع  ذكره  ملا  وفقًا  باجل�سم"،  "العناية 
خطوات العناية بالقدمني :

للنوم. الذهاب  قبل  اجلوارب  وارتداء  يومي  ب�سكل  فازلني  بو�سع  القدمني  ترطيب  1-يجب 
النوم. قبل  وجوارب،  اأكيا�ص،  واإرتداء   ،E فيتامني  بزيت  القدمني  دهن  ا  اأي�سً ميكن   -2

دقيقة،   15-10 ملدة  دافئ  ماء  يف  قدميك  انقعي  و  اال�ستحمام،  حو�ص  حافة  على  3-اجل�سى 
مما ي�ساعد على تنعيم القدمني، والتخل�ص من اجللد امليت.

واحدة  طعام  )ملعقة  اخلبز  �سودا  وبع�ص  ال�سائل  ال�سابون  من  قطرات  ب�سع  اأ�سيفى   -4
لـ 5 لرتات من املاء( يف املاء، الأن �سودا اخلبز ت�ساعد على تليني اجللد امليت وتخفيف 

اإزالته.

امليت. اجللد  من  للتخل�ص  حجر  اأو  مك�سطة  ا�ستخدمى   -5
. دافىء  ماء  فى  قدميك  انقعى   -6

رطوبة  على  للحفاظ  املاء  من  الكثري  �سرب  على  7-احلر�ص 
الب�سرة.



موديالت  عودة  توؤكد  املو�سة  خطوط   

لترتبع  جديد  من  الكرو�سيه  ف�ساتني 

و�سيف  لربيع  االأناقة  عر�ص  على 

.  2019
لتكون مو�سة اأنيقة تالئم اأغلب 

عرو�ص  يف  فنجدها  ــالت،  ــودي امل

مبالمح  تظهر  العاملية  ـــاء  االأزي

جديدة ومبهرة.

ف�ساتني  العملية  لالأوقات 

على  مرتبعة  الكرو�سيه 

عر�ص االأناقة واملو�سة 

خيوط  ــع  م ــل  ــدخ وي

دقيقة  الــكــرو�ــســيــه 

اجلينز  قما�ص  ال�سنع 

النهاية  يف  لدينا  ليكون 

ت�سميم مميز واأنيق. 

االأوف  اأو  البيج  اللون  ويعترب 

مو�سة  كال�سكيات  اأحد  هو  وايت 

التي  االأنيقة  الكرو�سية  ف�ساتني 

ال�ستينيات  اأناقة  اإىل  بنا  تعود 

مو�سة  الكرو�سيه  كــان  حيث 

لالأنيقات بال منازع. 

ــاتــني  ــــوف جنــــد فــ�ــس و�ــــس

مالئمة  االأكــرث  الكرو�سيه 

والبحر  ال�سيف  ـــواء  الأج

من  العديد  معها  ويتالءم 

مكمالت املو�سة ال�سيفية 

املميزة . 

ف�ساتني  اأن  وجنــــد 

الــكــرو�ــســيــة تــقــتــحــم عــامل 

مو�سة املنا�سبات مبوديالت مميزة ومعها 

والغرزة  اللون  نف�ص  من  مو�سة  مكمالت 

لت�سفي على من ترتدي متيز واناقة . 
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مو�سة ف�ساتني الكرو�سيه تعود هذا الربيع من جديد

املكياج بطريقة  باإجادة تطبيق  كل امراأة حتلم 

عن  ك�سفوا  مر�سيه  ــورا  ل جتميل  خــرباء  مثالية، 

مثايل،  مكياج  على  للح�سول  كمحرتفني  اأ�سرارهم 

دون ملعان اأو تكّتل.

احل�سول على مكياج مثايل ال يتطّلب يد حمرتفة، 

على  يعتمد  واإمنــا  الثمن،  باهظة  م�ستح�سرات  اأو 

حيث  امل�ستخدمة،  واالأدوات  املكياج  تطبيق  تقنية 

تنظيف  للب�سرة،  املنا�سب  الــلــون  باختيار  يــبــداأ 

الب�سرة، وترطيبها، ثم مراعاة الن�سائح التالية..

بالربامير: ابدئي   1-

املكياج املثايل يبداأ بتطبيق الربامير، اأو الكرمي 

التمهيدي، فهو يعمل على ترطيب الب�سرة، وتثبيت 

جمال  الإبراز  الالزم  التوّهج  الب�سرة  ومنح  املكياج، 

املكياج، وتوزيعه بنحو مت�ساٍو.

احر�سي على اختيار برامير يحتوي على حم�ص 

الرتطيب  على  احل�سول  ــل  اأج مــن  الهيالورونيك 

والتوهج، وجتّنب جفاف الب�سرة.

فيمكنك  املختلط،  النوع  من  ب�سرتك  كانت  اإن 

كل  لينا�سب  الربامير  من  نــوع  من  اأكــرث  ا�ستخدام 

منطقة يف وجهك، على �سبيل املثال، طبقي برامير 

خاِل من الزيوت يف املناطق الدهنية يف ب�سرتك.

االأ�سا�ص: كرمي   2-

املكياج  مــن  طــبــقــات  عـــدة  تطبيق  ــغــري  امل مــن 

احلر�ص  يجب  ولكن  كاملة،  تغطية  على  للح�سول 

الكميات  اأن  حيث  االأ�سا�ص،  كرمي  ا�ستخدام  عند 

الزائدة منه تعطي عك�ص النتيجة املطلوبة.

كرمي  مــن  زائـــدة  كمية  و�سع  جتّنب  ــل  اأج ومــن 

ا�سفنجة  با�ستخدام  اخلـــرباء  ين�سح  االأ�ــســا�ــص، 

الب�سرة،  االأ�سا�ص على  لتوزيع كرمي  املكياج  تطبيق 

الكمية  امت�سا�ص  على  اال�سفنجة  تعمل  حيث 

الزائدة من الكرمي، وهي خم�س�سة لتوزيع الكرمي 

ب�سورة مت�ساوية على الوجه والعنق.

من اأجل احل�سول على تغطية كاملة، طبقي كرمي 

االأ�سا�ص يف طبقات رقيقة موّزعة جيدًا يف كل مرة.

االأ�سا�ص  كــرمي  بتطبيق  اأي�سًا  ــرباء  اخل ين�سح 

ابتداء من عظام الوجنتني، باجتاه الداخل، وذلك 

لتجنب االإفراط يف الكمية امل�ستخدمة.

االأخرية: اللم�سات  �سعي   3-

اختاري  �سموكي،  عيون  مكياج  على  للح�سول 

ظالل عيون بلون داكن، طّبقيه بكثافة عند قاعدة 

الرمو�ص، ثم خّففيه بلطف با�ستخدام الفر�ساة يف 

اجتاه داخل العني.

الكثريون  يختار  جريئة،  ب�سفاه  مظهرك  اأكملي 

وردي  لون  اختيار  ميكنك  اأحمر،  بلون  �سفاه  طالء 

اأو برتقايل للح�سول على اإطاللة جريئة، براقة، 

ومتميزة.

ن�شائح  جمــــالية

اإليِك ن�سائح 

املحرتفني 

للح�سول

 على مكياج 

مثـــايل

طريقة  عمل  الكب  كيك 
 بخطوات  �سهلة  وب�سيطة

مطبخك

 املكونات:

دقيق كوب   1
�سكر  كوب   2

ملح �سغرية  ¾ ملعقة 
مكعبات مقطعة  الزبدة  من  اأ�سابع   4

كبرية بي�سات   4
الد�سم كامل  لن  كوب   1

الفانيليا  من  �سغرية  ملعقة   1
الطريقة:

قومى بت�سخني الفرن م�سبقا على درجة 162 درجة مئوية

قومى بتجهيز �سينية الكب كيك وذلك بر�ص االأوراق املخ�س�سة للكب كيك 

و�سعيها جانبا.

يخلط الدقيق وال�سكر والبيكنج بودر وامللح يف وعاء عميق، وقومي بخلط 

الدقيق مع ال�سكر وملعقة البيكنج باودر، وا�ستمرى فى اخلفق ملدة 3 دقائق.

مغطى  الزبد  ي�سبح  حتى  وقلبيه  اخلليط،  اإىل  الزبد  مكعبا  اأ�سيفى 

بالدقيق.

اأ�سيفى البي�ص اإىل اخلليط، واحد تلو االآخر وقلبيه حتى ي�سبح متجان�سا 

مع اخلليط.

اأ�سيفى كوب اللن وم�ستخل�ص الفانيليا اإىل اخلليط، قومى بتقليب املقادير 

جيدا حتى ت�سبح متجان�سة متاما.

امالأى ثلثى الكوؤو�ص الورقية باخلليط.

بغر�ص  قومى  دقيقة   15 مرور  وبعد  بالفرن،  دقيقة   17-20 نحو  يخبز 

عود االأ�سنان اخل�سبى فى الكب كيك للتاأكد ن�سجها، اإذا خرج نظيفا تكون قد 

ن�سجت ويجب اإخراجها من الفرن.

تت�سبب  ال  حتى  دقائق   3-5 نحو  ليربد  اتركيه  ليربد،  الكعك  اتركى 

احلرارة فى اإذابة كرمية التزيني.

قومى بتزيني الكعك، ا�ستخدمى ملعقة لو�سع كرمية التزيني ب�سخاء على 

�سطح الكب كيك.

للعناية باجل�شم..
7 خطوات للتخل�س من اجللد 

امليت بكعب القدم
تتعر�ص القدمني خالل 

ف�سل ال�ستاء، للجفاف ثم التق�سري، مما يت�سبب 

فى اإظهار القدمني مبظهر غري الئق، اأثناء ارتداء االأحذية 

املفتوحة، وللتخل�ص من هذه امل�سكلة، يجب اإتباع بع�ص الطرق الطبيعة 

التى ت�ساعد على ترطيب القدمني، والتى نتعرف عليها  من خالل �سل�سلة 

."wikihow" موقع  ذكره  ملا  وفقًا  باجل�سم"،  "العناية 
خطوات العناية بالقدمني :

للنوم. الذهاب  قبل  اجلوارب  وارتداء  يومي  ب�سكل  فازلني  بو�سع  القدمني  ترطيب  1-يجب 
النوم. قبل  وجوارب،  اأكيا�ص،  واإرتداء   ،E فيتامني  بزيت  القدمني  دهن  ا  اأي�سً ميكن   -2

دقيقة،   15-10 ملدة  دافئ  ماء  يف  قدميك  انقعي  و  اال�ستحمام،  حو�ص  حافة  على  3-اجل�سى 
مما ي�ساعد على تنعيم القدمني، والتخل�ص من اجللد امليت.

واحدة  طعام  )ملعقة  اخلبز  �سودا  وبع�ص  ال�سائل  ال�سابون  من  قطرات  ب�سع  اأ�سيفى   -4
لـ 5 لرتات من املاء( يف املاء، الأن �سودا اخلبز ت�ساعد على تليني اجللد امليت وتخفيف 

اإزالته.

امليت. اجللد  من  للتخل�ص  حجر  اأو  مك�سطة  ا�ستخدمى   -5
. دافىء  ماء  فى  قدميك  انقعى   -6

رطوبة  على  للحفاظ  املاء  من  الكثري  �سرب  على  7-احلر�ص 
الب�سرة.



مل يجد العامل الرومانى الذى يعمل فى اإحدى 

اللجوء  اإال  الربيطانية  ــاالوت  ــق امل �سركات 

عدم  نتيجة  غ�سبه  عن  للتعبري  االنتقام  اإىل 

منازل   5 هدم  قرر  حيث  راتبه،  على  ح�سوله 

اإ�سرتلينى،  جنيه  مليون  مــن  قيمتها  تقرتب 

م�ستخدما جرافة.

املنازل بعد اأن قام ال�سباب بتدمريها انتقاما من 

�سركته، بلغ عدد املنازل التى دمرها هذا ال�ساب 

كاملة،  منازل   5 �سركته  من  االنتقام  اأجل  من 

ليعلن بعدها: "لقد اكتفيت.. رائع.. هذا يكفى 

األي�ص كذلك؟"، وظهر ال�ساب وهو يدمر املنازل 

التحدث  املــارة  اأحد  حاول  وحينما  قوة،  بكل 

ل�ست  "اأنا  عليهم  رد  التدمري،  هذا  من  ملنع  معه 

رجال خطريا، اإذا كنت حتب ا�ستدعاء ال�سرطة 

ذلك  فعلت  ولقد  بال�سرطة،  االت�سال  ميكنك 

كل  �سرفت  لقد  املــال..  على  اأح�سل  مل  الأننى 

هذه  مواجهة  قررت  لذلك  معى،  التى  االأمــوال 

امل�سكلة بهذه الطريقة"، وذلك وفًقا ملا ن�سرته 

�سحيفة "ذا �سن" الربيطانية.

من  تقرتب  لل�سركة  خ�سائر  فى  ت�سبب  ال�ساب 

العامل  اعتقال  وبعد  ا�سرتلينى،  جنيه  مليون 

 31 العمر  من  البالغ  نياجو،  دانيل  الرومانى 

اأ�سدر  املتعمد،  التخريب  تهمة  وتوجيه  عاما، 

بحب�سه  حكما  األبانز"  "�سانت  حمكمة  قا�سى 

عند  له  امل�ستحق  املبلغ  وكــان  اأعـــوام،  اأربــعــة 

ال�سركة يبلغ قرابة 6 اآالف جنيه اإ�سرتلينى.

عامل مل يتلق راتبه
 فدمر 5 منازل ثمنها مليون جنيه اإ�سرتليني

وحتــّول  تون�ص،  يف  قــط  �سيت  ذاع 

التوا�سل  مــواقــع  يف  ظــاهــرة  اإىل 

"�سي عبد  االجتماعي التي اختارت 

اجلليل" ا�سمًا ر�سميًا له.

قد  التوا�سل  مواقع  ت�سفح  وعند 

ف�سيلة  من  لقط  �سورة  ت�سادفكم 

)القط   Oriental Shorthair
ب�سارب  ال�سعر(،  ق�سري  ال�سرقي 

وتعليقات  هتلر،  ب�سارب  يذكر  كبري 

يف  يومياته  عــن  تتحدث  �ــســاخــرة 

البيت والعمل.

عبد  "�سي  الــ�ــســفــحــات  ـــّرف  ـــع وت

يعمل  حكومي  موظف  اجلليل" باأنه 

على  للتاأمني  الوطني  ال�سندوق  يف 

كائن  مــتــزوج،  "الكنام"،  ــص  ــر� امل

عائلي، وذو طبع تقليدي.

ــل  ــس ــوا� ــت وجــعــلــت لـــه مـــواقـــع ال

مدّر�سة  تعمل  زوجـــًة  االجتماعي 

للغة العربية، وابنًة ُتدعى �سند�ص 

واأ�سدقاء،  �سكيب،  يــدعــى  وولـــدًا 

طريفة  مــواقــف  جميعًا  يعي�سون 

طوال الوقت وين�سرها املعلقون.

كذلك طورت ق�س�سًا حول يومياته، 

الدوائر  يف  زمالئه  رفقة  يعمل  فهو 

�سوى  لهم  هــّم  ال  حيث  احلكومية، 

كيف  اأو  املـــغـــادرة،  مــوعــد  انــتــظــار 

الكبار  اأوالده  مــع  املــعــانــاة  يعي�ص 

عن  للتعبري  حماولة  يف  وم�ساكلهم، 

احلقيقية  التون�سي  املجتمع  م�ساكل 

حياة  على  واالإ�سقاط  النكتة  عرب 

القط.

ومل يكتِف معلقون بن�سر �سور حول 

الــقــط وعــائــلــتــه ومــغــامــراتــه، بل 

با�سمه،  خا�سة  �سفحات  له  اأن�ساأوا 

وهي حتظى كل يوم باملزيد واملزيد 

من التفاعل واملعجبني.

العي�ساوي  في�ص  العراقي  واآ�سيويا  عربيا  االأطول  الرجل 

يف �سباق وتناف�ص حمموم للظفر بلقب االأطول عامليا، حيث 

�سيدخل يف العا�سر من ال�سهر احلايل ال�سباق يف العا�سمة 

اإ�سبانيا  من  كل  يف  ا�ستعرا�ص  ي�سبقه  لندن،  الربيطانية 

وتركيا واأمريكا، وذلك للمناف�سة على لقب الرجل االأطول 

يف العامل مع االأمريكي جو�سكوم والرتكي �سلطان ق�سوم.

ال�سباق ينظم من قبل مو�سوعة غيني�ص لالأرقام القيا�سية، 

مناف�سيه  بني  االأ�سغر  هو  العي�ساوي  في�ص  العراقي  ويعد 

مع �سعبية اأو�سع متنحه الظفر بلقب الرجل االأطول على 

م�ستوى الكرة االأر�سية.

"�ساأح�سم  قال  نت،  للجزيرة  خا�ص  حديث  يف  العي�ساوي 

اأمر لقب الرجل االأطول يل وفق املعايري الدولية املتبعة 

يف ال�سباق، واأنا موؤهل لذلك، طويل مرتان و٣٧ �سم، بح�سب 

املناف�سنْي  بني  االأ�سغر  اأنا  منها  عدة،  بجوانب  االأحقية 

وهما  القيا�سية"،  لالأرقام  غيني�ص  مو�سوعة  يف  امل�سجلني 

االأمريكي جو�سكوم 2.51 مرت والرتكي ق�سوم 2.41 مرت.

اإىل  بي  اخلا�ص  الت�سويت  معجبي  عدد  "و�سل  واأ�ساف 

قرابة الن�سف مليون، اأما املناف�سان فلم يتجاوزا 50 األف 

�سوت، و�سنخو�ص التناف�ص يف تركيا واإ�سبانيا واأمريكا، ويف 

لندن يف العا�سر من ال�سهر اجلاري".

جنوبي  الديوانية  حمافظة  يف  ولــد  العي�ساوي  في�ص 

العراق يوم 5 نوفمرب/ت�سرين الثاين 1990، وهو خريج 

كلية القانون من جامعة الكوفة مبعدل %98.

و�سط  عريقة  عائلة  من  وينحدر  القومية،  عربي  وهــو 

العراق، ويرف�ص فكرة الزواج ل�سوء االأو�ساع املعي�سية يف 

بلده ويوؤجلها اإىل اإ�سعار اآخر.

وعن عدم ممار�سته كرة ال�سلة واحرتافها وا�ستثمار طوله 

به  واالهتمام  الريا�سيني  دعم  بغياب  ذلك  برر  وعمره، 

رغم ممار�سته للعبة يف مقتبل عمره.

حاز العي�ساوي على لقب االأطول عربيا منذ العام 2005، 

بح�سب كتاب غيني�ص لالأرقام القيا�سية، وثاين اأطول رجل 

يف العامل يف الوقت احلايل، وهو م�ستمر يف التناف�ص العاملي 

للفوز بلقب الرجل االأطول، وكذلك هو االأطول يف القارة 

االآ�سيوية.

والقارة  الــعــرب  ميثل  الــيــوم  ــه  اأن اإىل  العي�ساوي  وي�سري 

االآ�سيوية يف املحفل العاملي لالأرقام القيا�سية، وي�سعى اإىل 

رفع ا�سم العرب والعراق عاليا.

عرو�سا  رف�سه  عن  ك�سف  نــت،  للجزيرة  حديث  وخــالل 

عربية ودولية ملنحه اجلن�سية مقابل متثيل هذه البلدان 

يف املحافل العربية والعاملية.

يف  يــرغــب  وموؤ�س�سية  اإن�سانية  طموحات  عــن  واأعـــرب 

اال�سرتاك فيها على ال�سعيد العراقي والعربي والدويل من 

خالل م�ساريع اإن�سانية يحاول تر�سيخها خلدمة املجتمع.

اجلاحمة  رغبته  مبديا  ال�سيا�سة،  ولــوج  قرر  العي�ساوي 

بدخولها من خالل الرت�سح يف االنتخابات املحلية مر�سحا 

م�ستقال، وذلك لقناعته بالت�سدي للخدمة وتوفريها الأهم 

تعبريه،  حد  على  وال�سباب"  "الفقراء  املجتمع  �سرائح 

منتقدا يف االإطار نف�سه واقع امل�سهد العراقي برمته.

ولفت اإىل اأنه �سيفوز يف االنتخابات و�سُيحارب وقد ُيقتل، 

طبيعية  حياة  يعي�ص  اأنــه  اإىل  م�سريا  قــولــه،  حــد  على 

عرو�ص  رغم  �سخ�سية،  حماية  له  تخ�س�ص  اأن  ويرف�ص 

الدولة واجلهات االأمنية له بهذا االأمر، مربرا ذلك بالقول 

اإنه يريد اأن يبقى بني اأفراد املجتمع اإن�سانا عاديا ميار�ص 

البع�ص  ت�سرفات  من  تذمره  رغم  طبيعي  ب�سكل  حياته 

جتاهه التي ي�سل اأحيانا اإىل �ستمه اأو التنكيل به.

ويتابع اأنه اليوم ميثل ال�سباب العرب والعراقيني يف املحفل 

العربية  الراية  وحمل  التمثيل  بهذا  فخور  وهو  الدويل، 

والعراقية يف املحافل الدولية.

ويلفت اإىل اأن قي�سر االأغنية العربية كاظم ال�ساهر كان 

اأن  العراقيني، ويوؤكد  ال�سباب  لقبه برئي�ص جمهورية  قد 

هذا الو�سف قد و�سعه يف حتٍد كبري لتمثيل ال�سباب خري 

متثيل يف كل خطوات حياته العامة واخلا�سة.

املهم،  اجلانب  هذا  مع  يتعامل  وكيف  ال�سهرة  طبيعة  وعن 

يرى اأن �سهرته العربية والدولية فاقت �سهرته العراقية، 

يف  �سوت  مليون  ن�سف  بقرابة  له  العرب  ت�سويت  بدليل 

الدول  من  اأغلبهم  القيا�سية  لــالأرقــام  غيني�ص  ت�سويت 

اخلليجية.

البلدان  اإىل  الدائم  �سفره  هو  �سهرته  �سبب  اأن  واأو�سح 

الكثري  االأ�سفار  تلك  اأ�سافت  وقد  والعربية،  اخلليجية 

البلدان  تلك  مع  يتعامل  واأنــه  ال�سهرة،  عامل  يف  لر�سيده 

باحرتام وحمبة، موؤكدا اأن تلك املحبة �ست�ستمر حتى نيل 

اأنه  على  في�ص  ي�سر  الذي  العامل  يف  االأطول  الرجل  لقب 

االأحق به من مناف�سْيه.

االأول عربيا واآ�سيويا..
 عراقي ي�سعى للظفر بلقب اأطول رجل يف العامل

وزوجته  اأفــكــان  ح�سني  يعي�ص 

ـــا يف  ـــم ــة اأفـــــكـــــان، وه ــس ــ� ــائ ع

ــمــر، يف  ــع الــ�ــســبــعــيــنــيــات مـــن ال

يف  الــنــائــيــة  ت�سيكك  ــرة  ــزي ج

ما  وفــق  عــامــا،   15 منذ  تركيا 

حملية،  اإعـــالم  و�سائل  ذكـــرت 

االأحد.

تقع  التي  اجلزيرة،  يف  وتنت�سر 

باليك�ص  يف  اأيفاليك  مبقاطعة 

ــجــار الــزيــتــون  ــغــربــيــة، اأ�ــس ال

وال�سنوبر وت�ستهر بوجود اأزهار 

الزوجان  ويحافظ  الرنج�ص، 

على  تعتمد  بدائية  حياة  على 

به  جتود  وما  الدواجن  تربية 

الطبيعة.

املعروفان  الـــزوجـــان  ويعي�ص 

يف  الرتكي"  "روبن�سونز  با�سم 

مبنى حجري قدمي يف اجلزيرة 

مرت   600 بعد  على  تقع  التي 

�سكان  يقطنها  وكــان  الــرب،  مــن 

يونانيون قبل عقود.

ــــزوجــــان اإنــهــمــا  ويـــقـــولـــون ال

الرغم  على  بال�سعادة  ي�سعران 

من كل ال�سعوبات التي يالقيانها 

ذكرت  ما  بح�سب  اجلــزيــرة،  يف 

�سحيفة "حرييت" الرتكية.

 25 ملدة  اأملانيا  يف  العي�ص  وبعد 

اإىل اجلزيرة  عاما، عاد زوجان 

على  فيها،  وترعرعا  ولدا  التي 

مالية  �سعوبات  مواجهتهما  اإثر 

كبرية ب�سبب عالج ابن لهما، كان 

يعاين من نزيف دماغي من العام 

.2003
وقرر الزوجان بعد فقدان ابنهما 

الرحيل عن اأملانيا اإىل اجلزيرة 

التي تغطي م�ساحة �سغرية تبلغ 

وانتقلوا  مربع،  مرت  األف   275
اإذن من  اإليها بعد احل�سول على 

ويدعى  اجلــزيــرة  مالكي  ــد  اأح

نوح كاتارين.

احلديثة،  احلــيــاة  عــن  وبعيدا 

اليوناين  البيت  الــزوجــان  رمم 

تربية  يف  ــا  ــرع ــس و� ـــقـــدمي،  ال

الدجاج والبط واالأغنام.

احتياجاتهما  الزوجان  ويلبي 

من الكهرباء بوا�سطة توربينات 

وينقالن  �سيداها،  الــتــي  ريـــاح 

املياه من بئر يف اجلزيرة.

ال�سباح  يف  الزوجان  وي�ستيقظ 

ويطعمان  يــــوم،  كـــل  ــر  ــاك ــب ال

احلـــيـــوانـــات ثـــم يــتــنــزهــان يف 

اأفكان  ح�سني  ويقول  اجلزيرة. 

�سلمية و�سحية  اإن يعي�ص حياة 

هو  يــ�ــســعــر  وال  اجلـــزيـــرة،  يف 

اأقاربهما  الأن  بامللل،  وزوجــتــه 

غالبا ما ياأتون لزيارتهما.

ل�سوؤون  الــدولــة  وزيـــرة  جيفي  فرانزي�سكا  �ساركت 

مبنا�سبة  باأملانيا،  وال�سباب  واملراأة  ال�سن  وكبار  االأ�سرة 

االحتفال باليوم العاملي للمراأة يف اأعمال جمع القمامة 

مع عمال البلدية.

جلمع  املخ�س�سة  ال�ساحنات  اإحــدى  الوزيرة  وركبت 

القمامة من املنازل ليفاجئ املواطنون باأن الوزيرة هي 

من تقوم بذلك.

ويحتفل العامل يف 8 مار�ص من كل عام بيوم املراأة العاملي 

واالجتماعية  االقت�سادية  االإجنــازات  يحاكي  والذي 

وال�سيا�سية للمراأة، حيث متنح العديد من الدول يف هذا 

اليوم اإجازة تيمنا وتكرميا للمراأة العاملة.

وزيرة اأملانية جتمع القمامة يف عيد املراأة
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وحدهما على جزيرة لـ15 عاما.. 
تركي وزوجته يختار�ن '�أغرب حياة'

ال ت�صدق�صدق 

�أو

رجل ابتلع 40 قطعه 
معدنية يف الهند !!

قطعة   40 يقرب  ما  االأطباء  اأزال 

معدنية، من معدة رجل هندى، تت�سمن 

�سرائح  و  معدنية  وعــمــالت  مفاتيح 

على  اجلــراحــون  عــرث  كما  حمــمــول، 

باالإ�سافة  ر�سا�ص،  قلم  مرباة  �سفرة 

اإىل مغناطي�ص. 

 52 العمر  من  البالغ  الرجل  اأجرى 

جاياكومار،  با�سم  ــروف  ــع وامل عــامــا، 

حواىل  ا�ستغرقت  منهما  كل  عمليتني 

االأ�سياء  تــلــك  ــــة  الإزال دقــيــقــة   45
ال�سبب  باأن  االأطباء  و�سرح  الغريبة، 

فى ابتالعها ترجع الإ�سابته با�سطراب 

نف�سى. 

وقال رئي�ص الفريق الطبى امل�سئول 

راجيف  م�ست�سفى  فى  العملية،  على 

يتم  مل  اإذا  احلكومى،  الــعــام  غــانــدى 

اإزالة تلك االأ�سياء فى الوقت املنا�سب 

اإىل  يــوؤدى  اأن  ميكن  الرجل،  معدة  من 

م�ساعفات خطرية مثل النزيف املعوى 

والتى توؤدى فى النهاية للموت، وذلك 

"ديلى ميل"  ح�سب ما ن�سرته �سحيفة 

الربيطانية".

قطعة  اأ�سغر  اإن  املمر�سون،  وقــال 

�سم،   2 حواىل  الرجل  بطن  فى  كانت 

حول  جتمعت  املـــواد  مــن  عـــددا  واأن 

مرة  الأول  اجــرى  عندما  املغناطي�ص، 

املغناطي�سى  الــرنــني  بجهاز  ت�سوير 

للعالج  يخ�سع  كـــان  حــيــث  ــدمــاغ،  ــل ل

النف�سى ملدة 3 �سنوات، اكت�سف االأطباء 

خالل  معدنية   قطع  املري�ص  ابتالع   ،

حيث  مغناطي�سى،  رنــني  باأ�سعة  قيام 

وفنية  تقنية  م�سكلة  ظهرت  اإىل  اأدى 

على اجلهاز عند قيامه باالأ�سعة.

القط �سي عبد اجلليل 
جنم "في�سبوكي"

 يف تون�ش



الذكاء ال�سناعي 
يدخل جمالت جديدة يف رو�سيا

ميزة  ـــالق  اإط على  "يوتيوب"  مــوقــع  يعكف 

الذي  املحتوى  اإىل  امل�ستخدمني  تنبه  جديدة 

ي�سم اأخبارا زائفة، ح�سبما ك�سفت مواقع مهتمة 

بالتكنولوجيا.

م�ستوى  على  االأ�ــســهــر  الفيديو  من�سة  لكن 

معلومات  تعر�ص  التي  املقاطع  حتذف  لن  العامل، 

مغلوطة.

وذكر متحدث با�سم "يوتيوب"، اأن امل�ستخدمني 

يبحثون  ــني  ح ــزة  ــي امل هـــذه  ــن  م �سي�ستفيدون 

اأو  للدعاية  كبري  ب�سكل  معر�سة  معلومات  عن 

الهند  اأزمـــة  يف  مــوؤخــرا  ح�سل  كما  ال�سائعات، 

وباك�ستان.

واإذا بحث امل�ستخدم عن معلومة واأراد اأن ي�ساهد 

اإىل  �سريى  خاطئة،  معلومة  ي�سم  فيديو  مقطع 

"تنبيه..  عبارة  املعرو�سة  البحث  نتائج  جانب 

خدعة" اأو "مزيف"، بح�سب موقع "بازفيد".

مقطع  يقدم  مثال،  وباك�ستان،  الهند  حالة  ويف 

فيديو تفجريا يف �سوريا على اأنه حدث بني قوات 

البلدين، وهنا ياأتي الدور على املوقع للتنبيه اإىل 

عدم دقة امل�سمون.

واأ�سحى بو�سع عدد حمدود من امل�ستخدمني يف 

الهند اأن ي�ستفيدوا من اخلدمة يف الوقت احلايل، 

على  امليزة  لتعميم  تاريخا  يحدد  مل  املوقع  لكن 

البالد وباقي دول العامل.

وتعد الهند �سوقا مهمة لـ"يوتيوب"، حيث ي�سل 

250 مليون  عدد م�ستخدمي من�سة الفيديو اإىل 

�سخ�ص، ويقول متابعون اإن البلد االآ�سيوي ي�سهد 

مواقع  ب�سبب  الكاذبة  االأخبار  من  الكثري  رواج 

التوا�سل االجتماعي.

بدو اأن تطبيق "وات�ساب" ال�سهري يف طريقه 

بتحويل  ي�سمح  جــديــد،  تعديل  الإ�ــســافــة 

مثل  متاما  "الليلي"،  الو�سع  اإىل  املحادثات 

اإىل  يتحول  الذي  غوغل"  "خرائط  تطبيق 

االألوان الداكنة بعد غروب ال�سم�ص.

اإك�سربي�ص"  "ديلي  �ــســحــيــفــة  وقـــالـــت 

اململوكة  "وات�ساب"  �سركة  اإن  الربيطانية، 

تعديال  جتـــري  اأن  ـــررت  ق لـ"في�سبوك"، 

"الو�سع  خيار  باإ�سافة  التطبيق،  �سكل  على 

الليلي"

"وات�ساب"  املحادثات على  ما تظهر  وعادة 

لكن  البي�ساء،  واخللفية  االأ�ــســود  بالن�ص 

قد  الو�سع  هذا  اأن  ك�سفت  ال�سركة  درا�سات 

يكون متعبا للعني ليال.

وبــحــ�ــســب الــ�ــســحــيــفــة، �ــســيــكــون بــاإمــكــان 

امل�ستخدمني اللجوء اإىل خيار الو�سع الليلي، 

األوان الن�ص وال�سا�سة، مما يتيح  الذي يقلب 

للم�ستخدم الدرد�سة براحة اأكرب مع ال�سوء 

اخلافت.

وجاء االإعالن االأول عن اخلا�سية اجلديدة 

عن طريق موقع "وابيتا اإنفو" املخت�ص باأخبار 

التطبيقات، الذي اأكد اأن ال�سركة بداأت فعال 

بالعمل على اخلا�سية اجلديدة.

ــات  ــي ــرتون ــك االإل �ــســنــاعــة  ــالق  ــم ع ي�ستعد 

من  اجلــديــد  اجلــيــل  ـــالق  الإط  "Xiaomi"
هواتف "Black Shark"، مبوا�سفات جتعلها 

اأف�سل الهواتف لالألعاب يف العامل.

ب�سا�سة  الهاتف  هذا  ياأتي  اأن  املفرت�ص  ومن 

ودقة  بو�سة،   6.2 مبقا�ص   "AMOLED"
 ،)FHD+( بيك�سل   1080/2160 عر�ص 

اأمبري، بخا�سية  4300 ميللي  وبطارية ب�سعة 

ال�سحن ال�سريع.

وال�سور  البيانات  مع  الهاتف  هذا  و�سيتعامل 

معاجله  بف�سل  كبرية  ب�سرعة  والفيديوهات 

النوى،  ثــمــاين   "Snapdragon 855"
الو�سول  وذاكرة  حاليا،  للهواتف  معالج  اأقوى 

الع�سوائي بحجم 8 و12 غيغابايت .

الهاتف مبنظومة تربيد خا�سة  �سيزود  كما 

درجة  ارتفاع  متنع   "Liquid Cool 3.0"
اأو  له،  املطول  اال�ستعمال  اأثناء  املعالج  حرارة 

ت�سغيل االألعاب.

ومن املتوقع اأن يزود اجلهاز بكامريا اأ�سا�سية 

ميغابيك�سل،   )48+16( بــدقــة  مــزدوجــة 

ميغابيك�سل،   20 بــدقــة  اأمــامــيــة  وكــامــريا 

جانبية  قب�سات  �سكل  على  خا�سة  وملحقات 

ت�ستخدم للتحكم باألعاب الفيديو.

ميزة  املــا�ــســي،  الــعــام  في�سبوك،  اأطــلــق 

Watch Party التي القت جناحا كبريا 
الفي�سبوك، ويف وقت الحق،  على جروبات 

التوا�سل االجتماعي ميزة  اختربت �سركة 

مماثلة على تطبيق "م�سنجر" التابع لها.

كران�ص"  "تيك  موقع  ذكــره  ما  وبح�سب 

ميزة  وجن  جــان  اخلــبــرية  ر�ــســدت  التقني، 

 Watch املــ�ــســرتك  الــفــيــديــو  مــ�ــســاهــدة 

Party، املوجودة على جروبات في�سبوك، 
عرب ان�ستجرام، وتتيح هذه امليزة لالأ�سخا�ص 

على في�سبوك م�ساهدة مقاطع الفيديو معا 

يف نف�ص الوقت.

وقالت وجن اإن هذه امليزة �ستكون متوفرة 

املـــوجـــودة   Direct Messages يف 

الفيديو.  مــكــاملــات  يف  انــ�ــســتــجــرام  عــلــى 

هذا  على  التعليق  رف�ص  ان�ستجرام  لكن 

االكت�ساف.

يف   "Oppo" �سركة  ا�ستعر�ست 

 "F11 Pro" هاتف  موؤخرا  الهند 

مبـــيـــزات جتــعــل مــنــه اأحــــد اأكـــرث 

الهواتف تطورا يف العامل.

واأبــــــرز مـــا ميــيــز هــــذا الــهــاتــف 

اأتت  التي  االأمــامــيــة  الــكــامــريا  هــو 

"pop-up"، حيث و�سعها  بتقنية 

الهاتف،  ج�سم  داخـــل  امل�سممون 

عند  فقط  منه  تــخــرج  وجعلوها 

من  مكنهم  ما  ال�ستعمالها،  احلاجة 

لتمالأ  حــواف،  بــدون  ال�سا�سة  �سنع 

االأمامية  الواجهة  م�ساحة  كامل 

تقريبا.

مبا�سح  اجلـــهـــاز  ـــذا  ه ـــاء  ج كــمــا 

الواجهة  على  االأ�ــســابــع  لب�سمات 

اخللفية، وكامريا اأ�سا�سية مزدوجة 

بدقة )16+48( ميغابيك�سل، تعد 

واحدة من اأف�سل كامريات الهواتف 

 6.54 بــحــجــم  و�ــســا�ــســة  ــا،  ــي ــال ح

بو�سة.

ــج  ــال ــع ــــاز م ــــه ويـــ�ـــســـتـــخـــدم اجل

 "MediaTek Helio P70"
ــاين الـــنـــوى، وذاكـــــرة و�ــســول  ــم ث

ع�سوائي 4/6 غيغابايت، وبطارية 

ب�سعة 4000 ميللي اأمبري، بخا�سية 

."VOOC 3.0" ال�سحن ال�سريع

ــا  ــس ــ� اأي  "Oppo" ــــــــه  وزودت

مبنفذين لبطاقات االت�سال، ومنفذ 

 3.5 ومــنــفــذ   ،"microUSB"
 NFC و�ــســرائــح  لل�سماعات،  ملم 

ال�سبكات  مــع  لالت�سال  وبــلــوتــوث 

واالأجهزة االأخرى.

الرو�سي  "في�ستي"  مــوقــع  ذكـــر 

على  االعــتــمــاد  تــنــوي  رو�ــســيــا  اأن 

خدمات  لتطوير  ال�سناعي  الذكاء 

جديدة ت�سهل حياة املواطنني على 

اأرا�سيها.

ــي  ــت ــــوات ال ــــط ومـــــن اأبـــــــرز اخل

ال�سياق،  هــذا  يف  رو�سيا  اتخذتها 

ــا عـــقـــودا جـــديـــدة مع  ــعــه تــوقــي

 "Watcom Group" �سركة 

املتخ�س�سة باإح�ساء وحتليل بيانات 

الزوار يف املراكز التجارية، و�سركة 

الأنظمة  املطورة   "NtechLab"
على  لــلــتــعــرف   "FindFace"
على  معا  �ستعمالن  واللتني  الوجوه، 

تعتمد  موحدة  منظومة  ا�ستحداث 

وتقنيات  ال�سناعي  الــذكــاء  على 

التعرف على الوجوه، بهدف تطوير 

حركة  وت�سرع  ت�سهل  ا�سرتاتيجية 

الكربى  التجارية  املراكز  يف  البيع 

على االأرا�سي الرو�سية.

التي  ــنــظــومــة  امل �ــســتــكــون  ــا  ــم ك

على  قـــادرة  ال�سركتان  �ستطورها 

للباعة  دقــيــقــة  مــراقــبــة  تــوفــري 

وت�سجيل  ــر،  ــاج ــت امل يف  والــــــزوار 

يف  ال�سرقة  اأو  االحــتــيــال  حــاالت 

تلك االأماكن.

ويف �سياق م�سابه، كانت رو�سيا قد 

اأدخلت العام الفائت تقنيات الذكاء 

الوجوه  على  والتعرف  ال�سناعي 

حمطات  يف  املــراقــبــة  اأنظمة  اإىل 

وحمطات  االأنفاق،  مرتو  وقطارات 

النقل العام، والتي �ساعدت بدورها 

لتنظيم  ا�سرتاتيجيات  و�سع  على 

و�ساهمت  االأماكن،  تلك  يف  احلركة 

املطلوبني  من  الكثري  على  بالقب�ص 

واملجرمني.
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في�سبوك يخترب ميزة Watch Party على ان�ستغرام

"يوتيوب" يطلق امليزة التي طال انتظارها

"مريحة" بخا�سية  غوغل"..  "خرائط  "وات�ساب" يقلد 

 "Oppo"
تطلق �أحد 

�أكرث �لهو�تف 
تطور� 

يف �لعامل

العامل يف  للألعاب  هاتف  اأقوى  "Xiaomi" تطلق 



باتنة

ب�ضكرةباتنة

وفاء بن حمودة �ساعرة جزائرية واحدى وردات مدينة الورود البليدة، من مواليد بولوغني العا�سمة اجلزائرية، اأ�سدرت موؤخرا 
"حمطات الذاكرة"ي�سم ق�سائد �سعرية ونرثية حتط رحالها يف كل حمطة من حمطات ذاكرة  باكورة اأعمالها ال�سعرية بديوانها 
ال�ساعرة وفاء، حمطة فرح حمطة وطن، حمطة خذلن، حمطة حب ...والذي �ساركت به يف معر�س �سيال للكتاب 2018 عن 
دار الن�سر"املثقف . لها ديوان اآخر ينتظر الطبع ي�سم ق�سائد خمتلفة �سعرية ونرثية، �ساركت ال�ساعرة يف كتاب "م�ساعل جزائرية 
" جمع واإعداد الناقد والعالمي ال�سعودي "م�سعل العبادي" وي�سم عدد كبري من اديبات اجلزائر  العميقة. كما �ساركت اأي�سا 
يف ديوان " املراأة الإلهية " جمع واإعداد ال�ساعر والإعالمي العراقي"�سباح الزبيدي" وي�سم �سعراء من الوطن العربي والغربي 
ويتحدث عن دور املراأة واأهميتها والذي �سارك به يف مهرجان املراأة ب�سربيا. وحت�سر ال�ساعرة وفاء اأي�سا لدخول عامل الق�سة 
بكتاب ي�سم ق�س�س ق�سرية متنوعة من الواقع، هو ينتظر املراجعة، لها اإلقاءات عديدة يف اليوتوب من كلماتها واأدائها، حتل 

�سيفة جميلة على �سفحات الأورا�س نيوز يف هذا احلوار:

تاأهل 25 مرت�سح اإىل الدور النهائي

حــوار
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•البدايات عادًة ما تكون �سبيهة بالبحث عن النورالذي 
ياأخذك اإىل العامل الذي �سي�سبح

عنه   لنقل  اللقاء  هذا  عن  حديثينا  منك،  جزءًا   

ُمفتعال ً يف عامل ال�سعر والكتابة؟

بداياتي مع ال�سعر مل تكن اأبدا ً ُمفتعلة بل كانت 

�سدفة ً جميلة واأنا بنت احلادية

غروَب  وت��غ��ازُل  املنزل  ب�سطح  تلعُب  �سنة  ع�سر 

�سم�ٍس كاأنها تراها لأول مرة ..تاأمٌل

لتجد  مفقود  �سيٍء  عن  يبحث  اإح�سا�سها  جعل 

نف�سها ت�سارع لورقها الأبي�س ُمدونة ً

ال�سعر  مع  ..البداية  كالكلمات  لي�ست  كلماٍت  به 

بالن�سبة يل كانت معنى الوجود النف�سي الراحة 

التي َتلب�س اأحا�سي�سي، عند جت�سيد كلماٍت مبتعٍة 

مميزٍة وقوايف تعزف مل�سامعي اأحلى مو�سيقى .

 

عن  الرجل  عن  عميقة  كتابات  املراأة  تختلج  ما  •عادةً 
املوا�سيع  عن  ماذا  عنها،  تف�سح  اأن  تريد  التي  ذاتها 

التي حتبني اأن تكون "مدللة" ن�سو�سك ال�سعرية؟
�سعري تاأثر كثريا ً باملدر�سة الواقعية عن غريها 

من مدار�س ال�سعر العربي، كاملدر�سة الرومان�سية 

فاأبي  بها  ع�ست  التي  البيئة  بحكم  والرمزية 

�سيا�سية  وطنية  �سخ�سية  كان  عليه  اهلل  رحمه 

جماهدا ً �سارك يف الثورة التحريرية اجلزائرية 

فكانت  الوطن  فن�ساأت على حميمية كبرية اجتاه 

ُمعاتبة  وتارة  حُمبة  تارة  عنه..  كتاباتي  اأوىل 

الذي  وللحزن  الفل�سطينية  للق�سية  اأي�سا  .كتبت 

وطني  عن  .كتبت  العربية  لأوطاننا  رفيقا ً  بات 

الأول اأمي رحمها اهلل ..عن احلبيب ..عن الرباءة 

..تقريبا ً كل ما لم�س جمتمعي واأثار اأحا�سي�سي 

يحمل  اأن  يجب  يل  بالن�سبة  الق�سيدة  .مو�سوع 

ر�سالة �سادقة للقارئ لأين اأوؤمن اأن املواهب �سالح 

راقي لتطوير الفكر الإن�ساين .

" ..اأي  الذاكرة  " حمطات  اأعمالك  باكورة  لِك  •�سدر 
هل  للقارىء؟،  تقدمييها  اأن  واأردِت  بها  نزلِت  حمطة 
م�ستقبلي  قلق  وفتح  املا�سي  ترك  مدعاة  ن�سو�س  هي 

عرب جتاوز احلا�سر؟
ديواين "حمطات الذاكرة " هو جمموعة حمطات 

لذاكرة عتيقة حملت كل معاين الوفاء وال�سدق.. 

الثناء..  الر�سائل لأرواٍح رحلت ت�ستحق  واأخل�س 

تعاين  لأوط��ان  الفتخار  ي�ستحق  عظيم  لوطٍن 

واخلذلن  التعب  اأنهكها  الرثاء..لقلوٍب  ت�ستحق 

حبه  جفا  حلبيٍب  امل��وا���س��اة..  ت�ستحق  واحل��زن 

امل��ع��ات��ب��ة..ول��رباءٍة  ي�ستحق  ���س��وق��ه  واغ����رب 

ت�سنعه  اأف�سل  لعامل  ندعوها  اأن  ت�ستحق  جميلة 

باخت�سار  ال�سعرية  ن�سو�سي  اأرى  اأحالمهم،  اآمال 

واإح�سا�ٌس  تاأمٌل  و  ..تقديٌر  للما�سي  وفاٌء  �سديد 

الأمل  عباءة  امل�ستقبل  ُيلب�ُس  باحلا�سر..و�سدقٌ  

و الفرح .

حول  والنقاد  القراء  من  كل  فعل  ردة  كانت  •كيف 
الكتابة  موا�سلة  على  ذلك  �سيلهمك  هل  الأول،  عملك 
اآخر  ديوان  اإ�سدار  قبل   ً قليال  الرتيث  تعتزمني  اأنِك  اأم 
؟ دعيني اأطرح �سوؤال اآخر اإذا ما كان هناك حقا ً ديوان 

اآخر جديد يف الأفق .ماذا عنه؟
 " "حمطات الذاكرة  اأوىل عرف ديواين  كتجربة 

قبول ً جيدا ووا�سعا ً لدى قرائي الأعزاء واحلمد 

كانت  التي  التوزيع  �سعوبة  رغم  قو�سني  بني  هلل 

تنوع  حيث  من  كثريا ً  به  .اأ���س��ادوا  عاتقي  على 

.كانت  الراقي  والأ�سلوب  ذلك  واأهمية  املوا�سيع 

ال�ساعر و  اأب��رزه��ا ق���راءة  ل��ه ق���راءات ع��دي��دة 

باإحتاد  ع�سو  العبيدي  مندوب  العراقي  الأ�ستاذ 

الكتاب العرب بالعراق ال�سقيق .كما عرفت اأي�سا 

متابعة  بالفي�س  ل�سعري  الإلقائية  فيديوهاتي 

ال�سيء  �سماعها  على  واأدمنوا  الكثريين  واإعجاب 

الذي �سجعني لأح�سر ديوان اآخر قريبا ً اإن �ساء 

اهلل، هو جاهز ينتظر الطبع فقط .

وت�سع  ال�سعر  قبعة  تنتزع  اأن  وفاء  ال�ساعرة  تنوي  •األ 
اأنِك  اأم  فيهما  جتربة  لِك  وهل  والرواية  للق�سة  اأخرى 

على  �ساعرة  تكوين  اأن  تعتزمني 
الدوام؟

حمال  رقية  عزيزتي  �سراحة 

..لأنه  ال�سعر  قبعة  اأنتزع  اأن 

الأزل��ي��وت��واأم  رفيقي  �سيبقى 

روح��������ي ال����وح����ي����د ال�����ذي 

..و�سيظل  ب��ه  اهلل  اأك��رم��ن��ي 

وفاء  ملوهبة  الأ�سلي  اللقب  ال�ساعرة  لقب 

عرف  ال��ذي  لع�سرنا  جم���اراًة  ولكن  ح��م��ودة  ب��ن 

باإ�سدار  اأفكر  والق�سة،  للرواية  وا�سعا ً  انت�سارا ً 

عليها   كثريا ً �سجعت  التي  الق�سرية  للق�سة  كتاب 

بامل�ستقبل.

ومن  ؟  لل�ساعرات  اأم  لل�سعراء  اأكــر  تقرئني  •ملن 
اهتماماتك  على  ي�ستحوذون  الــذيــن  ال�سعراء  مــن 

وقراءاتك؟
تتلمذت على كتابات ال�ساعر الكبري نزار القباين 

كل  ول��ه  ال�سعر  يف  الأول  عرابي  اأع��ت��ربه  ال��ذي 

اأ�سلوبي  تطوير  يف  الف�سل 

طفولتي  مبراحل  ال�سعري 

ومت��در���س��ي .م���ازل���ت اأق����راأ 

اأح��ب  ق�سائده  واأ���س��م��ع  ل��ه 

الكبري  ال�ساعر  ق�سائد  اأي�سا 

حم��م��ود دروي�������س... واق���راأ 

لل�سباب املوهوبني ب�سفحاتهم 

عامة  ب�سفحة  الفي�سبوكية.. 

والإح�سا�س  اجل��م��ال  ميلك  ح��رف  ك��ل  ي�سدين 

العايل ال�سادق .

ً؟ م�ستقبال  تطمحني  ما  •اإىل 
عرفا  الذي  وتاألقه  ال�سعر  جمد  اأعيد  اأن  اأطمح 

اأن  بالرواية.اأطمح  مقارنًة ً  هذا  بع�سرنا  ركودا ً 

اجلزائري  الأدب  يف  اخلا�سة  ب�سمتي  اأ�سيف 

والعربي .واأن اأكون اإ�سما ً اأدبيا ً م�سرفا ً لوالدي.. 

لنف�سي .. لأ�سرتي ووطني.

نظم الحتاد العام للطلبة اجلزائريني مبكتبه 

التنفيذي باتنة 2 الن�سخة الأوىل من املهرجان 

حيث  الذهبي،  للميكروفون  اجلامعي  الوطني 

مار�س  من   6 و   5 يومي  الفتتاح  حفل  ع��رف 

املن�سرم، الأدوار الت�سفوية للمواهب امل�ساركة، 

مر�سح   100 م��ن  اأزي���د  ا�ستقبال  خاللها  مت 

ليتاأهل اأول اأم�س للدور الن�سف النهائي قرابة 

ال� 60 مر�سح باملكتبة املركزية، وبعدها تاأهل  

25 منهم للنهائي، اأين �سي�ستفيدون من ور�سات 
جمال  يف  اخت�سا�سيني  ط��رف  م��ن  خمتلفة 

ال�سوت واملو�سيقى والأداء خالل العطلة، ومن 

الدخول  بعد  مبا�سرة  النهائيات  اجراء  املقرر 

من العطلة اجلامعية.

اأزيد  م�ساركة  املهرجان  �سهد  ال�سياق  ذات  ويف 

على  املناف�سة  املحاور  ملختلف  ولي��ات   8 من  

الذاع��ي  التن�سيط  ال��ط��رب،  الن�����س��اد  غ��رار 

�سهد  وق��د  واخل��واط��ر،  ال�سعر  والتلفزيوين 

الن�ساد  يف  خ��ا���س��ة  اجل��ن��وب  اأب���ن���اء  ت��األ��ق 

الأ�ستاذ  من  التحكيم  جلنة  وتكونت  وال�سعر، 

العود،  يف  وعازف  اأ�ستاذ  عمورة  ال��روؤوف  عبد 

امل�سرحي   واملمثل  تيربما�سني،  ر�سا  العالمي 

ب�سكيط  ع����ادل  وال��ف��ن��ان  ب��خ��و���س،  ت��وف��ي��ق 

كم�ست�سار فني.

خالل  ب�سكيط  عادل  الفني  امل�ست�سار  واأ�ساف 

اأن املهرجان هو  نيوز  حديثه ليومية الأورا�س 

ف�ساء  موؤطر للطالب لإبراز مواهبه واخلروج 

قليال من الروتني الأكادميي، يف جو فني ثقايف 

وتكوين  ور�سات  تتخلله  للمناف�سة  وكف�ساء 

لفائدة الطلبة املتاأهلني داخل اجلامعة ي�سيف 

املتحدث.

العربية  واللغة  الآداب  ق�سم  احت�سن 

ب��ق��اع��ة امل��ن��اق�����س��ات ال��دك��ت��ور حممد 

بوراكي بكلية الآداب واللغات بجامعة 

علمية  ن��دوة  ب�سكرة  خي�سر  حممد 

والروائية  الأ���س��ت��اذة  اأع��م��ال  ح��ول 

امل��ب��دع��ة ���س��ه��رزاد زاغ���ز وب��اإ���س��راف 

الدكتورة ي�سمينة عبد ال�سالم.

واأ�ساد الدكتور علي بخو�س رئي�س ق�سم 

افتتاح  خالل  العربية  واللغة  الآداب 

الدكتورة  الأ�ستاذة  باأخالق  الندوة 

وال�سخ�سية  املهنية  ن��زي��ه��ة  زاغ���ز 

للطلبة،  �سندا  الوقوف  على  وحر�سها 

حيث  عليها،  احلا�سرين  جميع  واأثنى 

�سهرزاد  الب�سكرية  الروائية  كرمت 

وق���راءات  وق��ف��ات  تقدمي  ومت  زاغ��ز 

اإىل  الأدبية   لأعمالها  وفنية  نقدية 

القلب   بنب�س  كتبت  ق�سائد  ج��ان��ب 

نرثت فيها الأقمار وال�سمو�س كاعراف 

باجلمال بالإن�سان اخلالد يف ن�سو�سها 

ومواقفها يف احلياة. 

وح�سب املنظمني فقد انق�سمت الندوة 

تدر�س  جل�سات  ث��الث  اإىل  العلمية 

والأديبة  الأ�ستاذة  اأعمال  وتناق�س 

والروائية وقد �سارك يف الندوة نخبة 

اأ�ساتذة الق�سم وكذا من اجلامعات  من 

ت��ي��زي وزو  اجل���زائ���ري���ة ك��ج��ام��ع��ة 

قراءات  تلتها  كما  غرداية،  وجامعة 

اأدبية.

بتقدمي  العلمية  ال��ن��دوة  واختتمت 

�سهادات بح�سور القائمني على الندوة 

واأق��ارب  اأه��ل  منهم  ال�سيوف  وكذلك 

الأ�ستاذة الدكتورة زاغز نزيهة الذين 

الروائية  و�ساركوا  الق�سم  دعوة  لبوا 

فرحتها بهذا التكرمي.

الثقافية  لالأن�سطة  ج��اد  موؤ�س�سة  نظمت 

اأحياه  فنيا  حفال  املن�سرم  الأ�سبوع  نهاية 

غرار  على  اجلزائريني  الفنانني  من  كوكبة 

كل من الفنان عقبة جوماتي وال�ساب يون�س 

جانب  اإىل  العنابية  وجميلة  �سيبة  وحليم 

الفرقة اللفكلورية تزامنا واحتفالت اليوم 

العاملي للمراأة.

خالل  نية  بن  خالد  املوؤ�س�سة  رئي�س  وق��ال 

احلفل  اأن  نيوز  الأورا�����س  ليومية  حديثه 

لالألب�سة  ومعر�س  ل��الأزي��اء  عر�س  تخلله 

التقليدية، اإىل جانب الفنانني الذين اأحيوا 

العاملي  يومها  يف  للمراأة  كان  ال��ذي  احلفل، 

املجتمع  يف  تقدمها  التي  املجهودات  نظري 

القاعة  امتالأت  حيث  املجالت،  خمتلف  ويف 

واأبدين  باحلفل،  ا�ستمتعن  اللواتي  بالن�ساء 

خلقت  التي  امل�سرفة  للموؤ�س�سة  امتنانهن 

ولقائهن  والفرجة  الفرح  من  اآخر  جوا  لهن 

جميع  معهم  رددن  حيث  الفنانني،  مبختلف 

الركح،  على  الفنانون  غناها  التي  الأغ��اين 

الألب�سة  الأزياء مبختلف  اإىل جانب عر�س 

الع�سرية والتقليدية.

اأنهم  �سياق حديثه  نية يف  بن  واأ�ساف خالد 

مهرجان  يف  بقوة  احل�سور  على  يعتزمون 

التي  تيمقاد الدويل، وهي من بني الأهداف 

لالأن�سطة  ج��اد  موؤ�س�سة  خاللها  من  ت�سعى 

اأن  لهم  م�سروع  وكحلم  حتقيقها،  الثقافية 

اإىل جانب   ،2019 يكونوا �سمن ركحها عام 

التي  والثقافة  الفنية  الن�ساطات  خمتلف 

�ستقدمها طيلة هذا العام.

ا�ستوقفت  التي  حمودة" ال�ساعرة  بن  "وفاء 
حمطات الذاكرة وراحت تنب�س عن اجلمال

باتنة حتت�سن الن�سخة الأوىل من املهرجان 

الوطني اجلامعي للميكروفون الذهبي 

ندوة علمية حول اأعمال الأديبة 

والروائية "�سهر زاد زاغز"

كوكبة من الفنانني يحيون حفال فنيا

 خا�ســـا باملراأة بدار الثقافـــة

رقية. ل

رقية. ل

رقية. ل

ح���وار: رقي�ة حل��مر



�سعب ميت

يقولك مت من اجلوع

مت من ال�سحك

مت من الربد

مت من احلم�سة

مت من ال�سخانة

قتلنا الروتني

قتلنا لقعاد 

)�سعب ميت واحنا 

مانا�س حا�سني(!!.

الرابعة تابعة

هذا واحد مزوج بثالث ن�سا 

�سق�ساتو وحدة قاتلو عاله مزوج بثالثة؟

 قالها الوىل بنت عمي اديتها على وجه بابا

 والثانية بنت خايل اديتها على وجه ماما

 والثالثة نحبها اديتها عل وجهي

 �سكتت �سوي وقاتلو متكمل�س وتديني اأنا 

الرابعة على وجه ربي؟!!. 

لغـــز

يف واحد لبالد

يخلي املتحجبة ويروح يخطب 

وحدة �سيفيليزي

وي�سرط عليها احلجاب

يخلي يل قاعدة يف الدار ويروح 

للخدامة

وي�سرط عليها تقعد يف الدار..اأين تقع هذه 

معلومات م�سليةالبالد؟!!.

الذئب

اأمثال �سعبية

كتبته  ل�سيء  تــذكــرك  احتمالية   •
احتمالية  مــن  اأكــــرث  االأزرق  ــرب  ــاحل ب

باحلرب  مكتوبا  ال�سيء  لنف�ص  تذكرك 

االأ�سود.

املتحدة  بالواليات  لويزيانا  والية  • يف 
"مدان  ــك  اأن ين�ص  القانون  االأمريكية 

حتى تثبت براءتك" ولي�ص العك�ص.

ا�سمها  اأخت  مــوزارت  للمو�سيقي  كان   •
املو�سيقى  يف  مثله  بارعة  "ماريا" وكانت 
بلغت  عندما  التوقف  على  اأجربوها  لكن 

الثامنة ع�سر 18 لكونها امراأة.

من   %5 تق�سي  اال�ستحمام  عند   •
مت�سي  بينما  ج�سمك،  تنظيف  يف  الوقت 

التفكري. يف  الوقت  95% من 
بـ10  وفاتها  ديانا قبل  االأمرية  • كتبت 
تخربه  ال�سخ�سي  خلادمها  ر�سالة  اأ�سهر 

واأن  لقتلها  يخطط  ت�سالز  ـــري  االأم اأن 

�سبب الوفاة �سيكون حادث �سري.

املتحدة  بالواليات  لويزيانا  والية  • يف 
"مدان  ــك  اأن ين�ص  القانون  االأمريكية 

حتى تثبت براءتك" ولي�ص العك�ص.
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جواب 
املحاجية

حاجيتك 

على اللي قاري 

مَلَْكارة حروْف 

وما يتهول من 

غواث ال�سوف

حدث يف مثل هذا اليوم
احلادي ع�سر من �سهر مار�س

اجلزائري  ال�سعب  حــزب  تاأ�سي�ص  ـ   1937
جنم  حــزب  حــل  بعد  احلـــاج  م�سايل  بــزعــامــة 

االإحـــتـــالل  ادارة  قــبــل  مـــن  افــريــقــيــا  �ــســمــال 

الفرن�سي.

عن  فــرنــ�ــســي  جــنــدي  اآخــــر  جـــالء  ـ   1961
املغرب.

لتخريج  مــدر�ــســة   اأول  تاأ�سي�ص  ـ   1965
البياطرة باجلزائر.

عرف  الــذي  االتفاق  على  التوقيع  ـ   1970
باتفاق 11 مار�ص بني احلكومة العراقية ممثلة 

املال  بقيادة  االأكــراد  واملقاتلني  ح�سني  �سدام  يف 

م�سطفى الريزاين يق�سي بحق االأكراد يف احلكم 

الذاتي .

االإح�ساء. الأعوان  دفعة  اأول  تخرج  ـ   1972
بن�ساط  ت�سمح  اجلزائرية  ال�سلطات  ـ   1990
اجلزائر  يف  الدميقراطية  اأجـــل  مــن  احلــركــة 

املنفى يف  الذي يعي�ص يف  اأحمد بن بلة  بزعامة 

�سوي�سرا منذ 1980 مبمار�سة ن�ساطها.

من�سب  يتوىل  غوربات�سوف  ميخائيل  ـ   1985
ال�سوفياتي،  ال�سيوعي  للحزب  الــعــام  االأمـــني 

يحمل  اأن  قبل  ـــرب،  االأك الــدولــة  رجــل  لي�سبح 

عام  االأعلى"  ال�سوفيات  "رئي�ص  �سفة  ر�سميا 

.1989
ال�سيلي  ديكتاتور  بينو�سيه،  اجلرنال   ـ   1990
ي�ستقيل وكان ا�ستوىل على مقاليد ال�سلطة على 

ال�سيلي  برئي�ص  اأطاحت   ع�سكرية  زمــرة  راأ�ــص 

ال�سرعي �سلفادور األيندي.

 : دولتني  اإىل  ت�سيكو�سلوفاكيا  تفكك  ـ   1993
دولة الت�سيك – ودولة �سلوفاكيا.

مهنة  تنظيم  املت�سمن  القانون  �سدور  ـ   1995
املرتجم.

مدريد    يف  اإ�سباين  قطار  يف  انفجار  ـ   2004
 1800 واإ�ــســابــة  �سخ�ص   190 بحياة  يـــودي 

امل�سري"  احلف�ص  اأبي  "كتائب  ي�سمى  ما  حتملت 

م�سوؤولية التفجري.

يوغو�سالفيا  يف  احلرب  جمرم  وفاة  ـ   2005
�سجن   يف   - ميلوزوفت�ص  �ــســلــوبــودان   - �سابقا 

املحكمة الدولية بالهاي.

�ساركوزي  نيكوال  الفرن�سي  الرئي�ص  ـ   2009
�سمال  حــلــف  قــيــادة  اإىل  فرن�سا  عـــودة  يعلن 

االأطل�سي "الناتو" بعد اأكرث من اأربعة عقود من 

ب�سحب  ديغول  �سارل  الرئي�ص  قيام  اإثر  الغياب 

فرن�سا من القيادة عام 1966 بحجة اإن انتماءها 

للحلف ي�سكل خرقا لل�سيادة الفرن�سية.

ـ زلزال قوي قبالة ال�سواحل اليابانية   2011
العا�سمة  مباين  هز  اإىل  اأدى  درجة    8.9 بقوة 

وقد  كبرية،  ت�سونامي  موجات  و�سدور  طوكيو، 

اأدى الزلزال اإىل حدوث ت�سرب نووي من مفاعل 

فوكو�سيما.

ال�سمال  رعـــد  مـــنـــاورات  اخــتــتــام   -  2016
21 دولة  الع�سكرية يف ال�سعودية بح�سور قادة 

عربية واإ�سالمية.

جيل  اأن  ع�����الوة  ���س��ي  ي���ا  ق���ال���ك   �

ل  بالغولة..لهذا  يوؤمن  ل  الت�سعينات 

ي�سهل ا�ستحماره؟

نذير الزناتي �سطيف

الأزرق  باحلوت  يوؤمن  احلقيقة  يف  هو 

ولعبة مومو لهذا ي�سهل ا�ستبغاله؟!.

واملواد  التجارية  املحالت  غلق  مل��اذا   �

الع�سيان  يف  وال�سيدليات  الغذائية 

املدين؟

عبداحلق �سيد علي ق�سنطينة

عند  ال�سيا�سي  الن�سج  ان��ع��دام  لأن 

احلدوث  نادرة  جانبية  اآثار  له  البع�س 

عند البع�س الآخر؟!.

راك ت�سوف  �سريعة كيفا�س  � يف كلمة 

يف مدى "ال�ستجابة"..راك فاهم؟

م.�سحراوي باتنة

بففففففففففففففففف؟!.

درو�س  من  الكثري  �ستتعلم  عالوة  �سي   �

احلياة، اإذا لحظت اأن رجال الإطفاء ل 

يكافحون النار بالنار؟

�سليم وايف بريكة

وهل ت�سلح رغوة الإطفاء لكل امل�ساكل 

�سية  ل�سيا ا و . . ملهنية ا و . . ل�سخ�سية ا

�ساعات  والكونية..ول  والجتماعية 

فهمت  راين  ال��ن��ار..امل��ه��م  ن�سعلوا  لزم 

الدر�س؟!.

� م��ا راأي����ك يف م��ن ي��ق��ب��ل رج���ل اأم��ه 

وي�سور نف�سه..ثم يكتب كم ت�ستحق من 

"جام"؟
وهيبة بن دعا�س خن�سلة

اإمنا الأعمال بالنيات..و عمك عالوة 

"املق�سود"..اأنا  ر���س��د  ج��ه��از  ميلك  ل 

اآ�سف؟!.

مكانهما  وو�سعوا  عينيك  اقتلعوا  لو   �

اأغلى جوهرة...يا هل ترى..�سرى؟

فوزية عزي ب�سكرة

هناك اأمور ل ُت�سرى!!.

تخاريف 
�سي عالوة املو�سطا�ش

عندك تقطع اجلورنان

هههههه

�سي عالوة ينتظر اأ�سئلتكم ليجيب عليها، �ساركونا بها 
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��������س�������ام..��������س�������ام..

ب�سلة ع��ل��ى  اف���ط���ر  و 

�سورة م�سحكة

حكـــمة

نظرتك  ي�������غ�������ران  �����ش����ي����ئ����ان 
ل���ل���ح���ي���اة امل�����ر������ض وال����غ����رب����ة

هذا هو ال�سبب 

الرئي�سي 

يف التحويل 

املبا�سر

 اإىل ق�سم 

الك�سور 

والر�سو�س ؟!



واأ�سيب  اأ�سخا�ص حتفهم   4 لقي 

عــدة  يف  بــجــروح  اآخـــــرون   15
خالل  �سجلت  ــة  ــروري م حــــوادث 

ال24 �ساعة املا�سية عرب خمتلف 

ح�سيلة  ح�سب  الــوطــن،  واليـــات 

ك�سفت عنها اأم�ص م�سالح احلماية 

املدنية.

اأثقل  اأن  ذاتــه  امل�سدر  واأو�ــســح 

ح�سيلة �سجلت على م�ستوى والية 

واإ�سابة  �سخ�ص  بــوفــاة  اجللفة 

متفاوتة  بـــجـــروح  اآخـــريـــن   6
ا�سطدام  اإثـــر  عــلــى  اخلـــطـــورة، 

م�ستوى  على  و�ساحنة  �سيارة  بني 

على   40 ــم  رق الوطني  الطريق 

م�ستوى بلدية عني و�سارة.

نف�ص  تدخلت  اأخــرى،  جهة  من 

امل�سالح من اأجل تقدمي االإ�سعافات 

االأولية لثمانية اأ�سخا�ص اختنقوا 

ــادي  اأح غــاز  ا�ستن�ساقهم  ــراء  ج

اأك�سيد الكربون املنبعث من خمتلف 

و�سائل التدفئة وم�سخنات احلمام 

البي�ص،  واليـــات  مــن  بكل  واملـــاء 

غليزان، عنابة وتيزي وزو.

باتنة ميلة

تدخلت اأم�ص، م�سالح احلماية املدنية بوالية الطارف بعد ن�سوب 

حريق مهول مب�ستودع لتخزين املحجوزات اجلمركية والتجهيز والعتاد 

وال�سيارات والوقود مبقر ثكنة اجلمارك يف بلدية بوحجار.

احلريق الذي ال تزال اأ�سبابه جمهولة وحمل حتقيق من قبل عنا�سر 

االمن خلف احرتاق ثالث �سيارات و�ساحنتني واتالف 12 الف  لرت من 

مادتي البنزين واملازوت كما انت ال�سنة اللهب على �سكن قدمي، حيث 

متكنت م�سالح احلماية املدنية من اإخماده بعد جهد جهيد فيما ت�ساربت 

االنباء حول ا�سبابه.

حريق مهول ياأتي على م�ستودع 
لتخزين املحجوزات اجلمركية 

�ص. ب

ن. م

�ص. ب
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بــني  ا�سطــدام  حــادث  ت�سبــب 

بالطريــق  و�ساحنــة  �سيــارات   3
الوطنــي رقم 100 مبقطــع ال�سكة 

احلديديــة اأمــام م�سنــع التغذيــة 

لالأنعــام ببلديــة امل�ســرية بواليــة 

اأ�سخا�ــص   04 اإ�سابــة  يف  ميلــة، 

ترتاوح اأعمارهم بني 22 و44 �سنة 

بجــروح متفاوتة اخلطــورة، حيث 

قدمت لهم االإ�سعافــات االأولية من 

طــرف اأعــوان احلمايــة املدنية يف 

عني املــكان ومت نقلهم اإىل م�سلحة 

�سلغــوم  االإ�ستعجــاالت مب�ست�سفــى 

العيد، اأما اخل�سائر املادية فتمثلت 

يف اإعوجــاج موؤخرة �سيــارة من نوع 

واليــة  ترقيــم  "بارثنــار" حتمــل 
باتنة، واإعوجــاج موؤخرة ومقدمة 

�سيارة من نوع "رونو اإ�سبا�ص" حتمل 

واإعوجــاج  ميلــة،  واليــة  ترقيــم 

"كيــا"  نــوع  مــن  �ساحنــة  مقدمــة 

حتمــل ترقيــم واليــة ق�سنطينة، 

واإعوجــاج موؤخــرة ومقدمة �سيارة 

مــن نــوع "رونــو اإك�سرب�ــص" حتمــل 

ترقيم والية ميلة.

اأح�ست م�سالح اأمن 

باتنة، خالل ال�سهر 

املن�سرم ت�سجيل 33 ق�سية 

تخ�ص ترويج املخدرات 

و27 ق�سية تخ�ص احليازة 

واال�ستهالك تورط فيها 

 35 اإيداع  مت  �سخ�ص   86
منهم احلب�ص املوؤقت، 

وح�سب بيان لالأمن فقد مت 

خالل ذات الفرتة حجز 

اأزيد من 8 كيلوغرام من 

الكيف املعالج اإ�سافة اإىل 

مهلو�ص. قر�ص   790

مرور حوادث  يف  جريحا  و15  قتلى   4

ب�ساحنة  �سيارات   3 ا�سطدام  يف  جرحى   4

�صي االأورا�صي..

وجب الكالم

hamzalaribi005@gmail.com

حمزه لعريبي

ال�سعب... طرف اأم و�سيلة؟
ال اأحد ميكنه اأن ينكر باأن الأبناء ال�سعب اجلزائري 

وهــدف  واحـــدة  روؤيـــة  و�سرائحهم  فئاتهم  مبختلف 

واحد  م�ستقبلهم  اأن  طاملا  واحــد  تخوف  وحتى  واحــد 

ال�سعب  باأن  ينكر  اأن  ميكنه  اأحد  فال  واحــد،  وم�سريهم 

خا�سة  البالد  اإليها  اآلت  التي  املزرية  االأو�ساع  �سئم  قد 

يف ال�سنوات االأخرية واأ�سبح يكفر بالعفن والعبثية التي 

طالت كل موؤ�س�سات الدولة وبات يرجو اخلال�ص من كثري 

من امل�سوؤولني املت�سببني يف دخول البالد اإىل نفق مل تر 

نهايته بل نفق لن تكون له نهاية لو اأن ال�سعب بقي �سامتا، 

لهذا فقد كان قرار اخلروج اإىل ال�سارع من طرف ال�سعب 

مطلبا قدميا من اأجل تغيري ما ميكن تغيريه، والتعبري عن 

الرف�ص املطلق للواقع الذي اأ�سبح موؤملا تقبله واخل�سوع 

بوتفليقة  العزيز  عبد  تر�سيح  وكان  فيه،  الواقع  لالأمر 

بها  وبلغ  الكاأ�ص  اأفا�ست  التي  النقطة  خام�سة  لعهدة 

للعهدة  "ال  وقال  اأخــريا  ال�سعب  فانتف�ص  الزبى  ال�سيل 

اخلام�سة" وال ال�ستمرارية العفن.

م�سريات  ويف  واحــدة  وقفة  يف  ال�سعب  يخرج  عندما 

اأن يدخل  العهدة اخلام�سة فذلك ما ميكن  مليونية �سد 

ا�ستفزازات  على  فعل  كـــردة  واملــعــقــول  املنطق  �سمن 

املتملقني واملت�سلقني وال�سياتني" من دعاة اال�ستمرارية، 

تقرير  معركة  يف  مهما  طرفا  ال�سعب  اعتبار  ميكن  وهنا 

امل�سري، لكن اأن ي�سل االأمر الأن ينقاد ال�سعب خلف ر�سائل 

جمهولة امل�سدر فذلك ما يجربنا على الت�ساوؤل حول من 

عرب  واقعها  يف  والتحكم  ال�سعب  اأغلبية  بتوجيه  يقوم 

"املواقع"؟ 
نف�سه بنف�سه  ال�سعب هو من يوجه  باأن  �سلمنا  ما  اإذا 

فذلك ما يعني اأنه �سينق�سم الأنه ي�سري وفق الالمنهجية 

من  كثريا  اأن  كذلك  يعني  ما  وذلــك  الالتخطيط  ووفــق 

هي  االجتماعي  التوا�سل  مواقع  عرب  املن�سورة  الر�سائل 

ر�سائل وتوجيهات فردية تتبناها اجلماعة بعد التكرار 

باقرتاح  يلقي  اأن  �سخ�ص  الأي  ميكن  اأنه  اأي  واالنت�سار، 

اأي�سا  يعني  ما  وذلــك  بالتكرار  انت�ساره  على  ويحر�ص 

اخلطاأ  حتتمل  وقد  ال�سواب  حتتمل  قد  التوجيهات  اأن 

وعندما تكون التوجيهات ع�سوائية لي�ست �سائبة ب�سكل 

ال�سعب"  "ق�سية  على  خطر  اأنها  يعني  ما  فذلك  مطلق 

اأكرث مما هي يف �ساحله.

من  موجها  ال�سعب  يكون  اأن  فر�سية  رجحنا  اإذا  اأما 

طرف جهة ما فذلك اخلطر االأكرب، الأن ال�سعب يف هذه 

باإمكان  اأن  اأي  طرف،  من  اأكرث  من  موجها  ي�سبح  احلالة 

دفعه  خالل  من  كو�سيلة  ال�سعب  ت�ستعمل  اأن  جهة  اأية 

جمهولة  وتوجيهات  مقرتحات  وتنفيذ  اأفكار  تبني  اإىل 

امل�سدر، وهذا ما اأو�سحه اإظهار ال�سعب للوعي من خالل 

ا�ستمراره يف فر�ص ال�سلمية يف كل امل�سريات واملظاهرات 

جتاوز  اأي  ت�سجيل  وعــدم  اأ�سابيع  ثالثة  قرابة  طيلة 

للمتظاهرين  الهائل  العدد  رغــم  "تخريبي"  عمل  اأو 

ومناق�سته لهذا الوعي عندما قرر �سل "احلراك" وقتل 

ال�سعب،  طرف  من  ال�سعب  باأبناء  ال�سرر  باإحلاق  الوعي 

وعندما يناق�ص االإن�سان نف�سه ويظهر مبوقفني خمتلفني 

يف ق�سية واحدة فذلك ما يعني اأن هناك طرفني اأو عدة 

وت�ستعمله  قائد"  بال  ال�سعب  "انقياد  ت�ستغل  ــراف  اأط

لهذا فاحلل  بع�سها بع�ص،  بها  االأطراف  كو�سيلة ت�سرب 

على  "ال�سعب"  يثبت  اأن  هو  االأمر  هذا  لتفادي  الوحيد 

اأي  للتعبري عن رغباته وال ين�ساق وراء  طريقة واحدة 

و�سيلة. ال  طرفا  يكون  اأن  اأراد  ما  "دعوة" اإذا 

احلمار حمارنا وحنا اأحرار فيه... نحرثو 

بيه بالدنا وال نركبو عليه... نخبوه 

الأوالدنا وال نذبحوه وناكلو يل فيه... وا�ص 

دخل يل برا وا�ص �سمعهم بيه... كل �سي 

�سايع م�سريو يرجع ملاليه... واحد ما راح 

يقدر قيمتو وال يفهم معانيه... غري �ساحب 

احلق يل جايب عمرو يحو�ص عليه...

متكنت م�سالح اأمن والية خن�سلة، من توقيف  فتاة 

متتهــن ال�سرقة، بعد قيامها بتهديد اأحد االأ�سخا�ص 

الغربــاء عن الواليــة بال�سالح االأبي�ــص واال�ستيالء 

علــى هاتفــه النقال وذلــك مب�ساعــدة �سخ�سني على 

م�ستوى حي 700 �سكن بعا�سمة الوالية خن�سلة.

وبعــد �سكــوى تقدم بهــا ال�سحيــة با�ســرت م�سالح 

االأمــن حترياتهــا وحتقيقاتها متكنت مــن االإطاحة 

اأ�ســدرت  حيــث  ق�سائيــا،  م�سبوقــة  وهــي  بالفتــاة 

اجلهات الق�سائية حكم حب�ص نافذة وغرامة مالية 

وكذا تعوي�ص مادي لل�سحية.

قامــت اأم�ص م�سالح الــدرك الوطنــي مبدينة عني 

كر�ســة بوالية اأم البواقــي، بتوقيف امــراأة تنحدر 

مــن والية �سكيكــدة يف العقد الثالث مــن العمر، بعد 

عمليــة مداهمة �سنتها الفرق االإقليمية بعد تلقيهم 

معلومــات تفيد بوجود �سخ�ص يقوم ببيع امل�سروبات 

الكحولية داخل اأحد امل�ستودعات املهجورة باملخرج 

ال�سمــايل ملدينة عني كر�سة، لتقــوم مبداهمة املكان 

والعثــور بداخلــه علــى امــراأة  والتــي قامــت برمــي 

قارورة للغــاز يف وجه رجال الدرك الوطني حماولة 

الفــرار على مــنت �سيارة، هــذا وقــد مت  القب�ص على 

العنيــة ليتــم مبا�ســرة التحقيــق معهــا للك�ســف عن 

هوية باقي املتورطني.

لقــي اأم�ص، �ساب يبلغ من العمر 24 �سن حتفه فيما 

اأ�سيب 3 اأ�سخا�ص اآخرين بجروح متفاوتة اخلطورة 

يف حــادث اإثر انحراف و انقالب �سيارة على الطريق 

الوطنــي رقــم 10 الرابط بــني �سيقو�ــص واخلروب، 

حيــث تــرتاوح اأعمــار ال�سحايــا بــني 6 و36 �سنــة، 

اأيــن مت اإ�سعافهــم يف عــني املكان ونقلهــم اإىل العيادة 

املتعددة اخلدمات ب�سيقو�ص.

اأم البواقــي

خن�شلة

القب�ش على فتاة م�سبوقة ق�سائيا 
حترتف االإجرام وال�سرقة

توقيف امراأة تن�سط �سمن 
ع�سابة لرتويج اخلمور

وفاة ع�سريني يف حادث مرور 

معاوية. �ص

عبد الهادي. ب
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