
باتنــة يف  "العقـرب" تقتل 
لقيت طفلتني حتفهما خالل 72 �ساعة االأخرية بوالية باتنة، جراء ت�سممهن ب�سم العقرب يف كل من بلديتي عني 

معافة وبني ف�سالة التابعتني لدائرة عني التوتة، حيث ذكرت م�سادر ا�ست�سفائية اأن ال�سحيتني و�سلتا يف و�سعية 

جد حرجة اإىل امل�ست�سفى اجلامعي بباتنة...

ت�شجيل 144 حالة ل�شعة عقرب عرب خمتلف بلديات �لوالية يف 6 �أ�شهر

�الأخ������ي���������������������������رة ��������ش�������اع�������ة   72 خ�������������ال  ط�����ف�����ل�����ت�����ن  وف����������������اة 
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ال�سحيتني و�سلتا يف و�سعية جد حرجة اإىل امل�ست�سفى اجلامعي بباتنة

مرت �صنتني والغاز مل ي�صل للمنازل

بعد عطب اأ�صاب قناة اجلر

مت تزويدها بغاز الربوبان
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بتب�س��ة "الب��اك"  يف  الريا�سي��ات  م��ادة  امتح��ان  مو�س��وع  م�سرب��ي  توقي��ف 
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طالبوا بتوظيفهم باملحطة اجلديدة

�ص 24

احلرائق تلتهم الرثوة الغابية
�إح�شاء 85 حريق يف �آخر �أ�شبوع من �شهر جو�ن

عني  دائرة  احلا�سي  كدية  امل�سمى  باملكان  الأول  اأم�س  اندلع  حريق  خلف 
جا�سر اإتـالف ع�سرات الهكتارات من اأ�سجار البلوط والعرعـار، حيث تدخلت 
على اإثره م�سالح احلماية املدنية للتحكم يف الو�سع، يف وقت مل ي�سجل هذا 
الأخري اأية خ�سائر ب�سرية، وجدير بالذكر باأن ذات امل�سالح للولية �سجلت يف 
الفرتة املمتدة من 09 جوان اإىل غاية 06 جويلية 85 حريق، �سجل على 

اإثره 131 تدخل يف حني مل ي�سجل  فيه اأية وفيات ت�ستحق الذكر...
�سورة من االأر�سيف�ص 04

اجلزائر ـ غينيااجلمعية العامة الإ�صتثنائية..

بطولة �أمم �فريقيا )م�شر 2019(

اجلزائر  ـ �ساحل العاج
بلما�ضي يجهز حماربي 

ال�ضحراء للإطاحة 
�ص 12بالفيلة الإيفوارية

الدور الربع النهائي )اأم�صية اليوم 17:00(



عبد العايل بلحاج

امل�سوؤولون واملراآة
ال�سيوخ  مــن  كثري  ــدى  ل را�ــســخ  اعتقاد  هــنــاك 

من  االإكــثــار  اأن  يقولون  كــانــوا  فقد  والعجائز، 

النظر يف املراآة ي�سيب �ساحبه بال�سفاهة، اأي اأن 

الرجل الذي يكرث النظر يف املراآة تنق�ص هيبته 

وي�سيع وقاره، واملراأة التي تكرث النظر يف املراآة 

ت�سبح وقحة بع�ص ال�سيء وت�سيع هيبتها كامراأة 

اأي�سا، ويف كال احلالتني فاإن الرجل واملراأة اللذان 

ال  �سخ�سني  ي�سبحان  املـــراآة  يف  النظر  يكرثان 

يعول عليهما كثريا يف امليدان ويف ق�ساء احلاجات 

اأو احلاجات املتعلقة بالنا�ص  �سواء املتعلقة بهما 

االعتقاد  فهذا  االأرجـــح  وعلى  الــعــام،  وال�سالح 

�سحيح.

اليوم، ويف ع�سر التكنولوجيا فقد اأ�سبح للمراآة 

التي  ال�سور  وهي  "ال�سيلفي"،  هي  اأخرى  ت�سمية 

ياأخذها ال�سخ�ص لنف�سه وين�سرها عرب �سفحات 

واإذا  االجتماعي،  التوا�سل  مواقع  على  خمتلفة 

ما اعتربنا الرغبة يف م�ساركة اللحظات اجلميلة 

ما  فاإن  "عاديني" اأمرا عاديا  اأ�سخا�ص  من طرف 

لي�ص عاديا هو اأن ي�سبح امل�سوؤول اأكرث النا�ص ولعا 

ال�سيلفي يف كل خطوة يقوم بها كم�سوؤول،  باأخذ 

اإ�سقاطه  وعند  االأجــداد  اعتقاد  يح�سرنا  وهنا 

الأبعد  �سحيح  اأنــه  جنــد  فاإننا  امل�سوؤولني  على 

واإن كان  ال�سابق  امل�سوؤولون يف  احلدود، فقد كان 

البع�ص منهم "�سراقا وبني حرام" اإال اأنهم كانوا 

يقدمون خدمات معتربة للمواطن ويحاولون حل 

امل�ساكل  وكانوا يدركون معنى اأن يكونوا م�سوؤولني 

بات  فقد  اليوم  اأمــا  امل�سوؤولية،  معنى  ويدركون 

حتى  الأنف�سهم  �سور  باأخذ  من�سغلني  امل�سوؤولون 

عندما يوؤدون واجبهم "االإن�ساين" اجتاه �سخ�ص 

يقومون  عندما  وحتى  بل  امل�ست�سفى  يف  مري�ص 

بتاأدية "ال�سالة يف امل�سجد"، حتى اأ�سبح املواطن 

من  اأكرث  للم�سوؤولني  اليومية  احلياة  على  مطلعا 

م�ساريع  من  عليه  يجب االطالع  ما  على  اطالعه 

يفرت�ص اأن جت�سد على الواقع خدمة له وخدمة 

للمجتمع.

 كثري من امل�سوؤولني اليوم قد اأثر فيهم "ال�سيلفي" 

الذكية  الــهــواتــف  وبــاتــت  �سفهاء،  واأ�ــســبــحــوا 

هيبة  اأ�سقطت  ع�سرية  مراآة  مبثابة  والكامريات 

الوالة  بع�ص  اأن  حتى  والن�ساء" منهم،  "الرجال 
واأن�ساهم يف  "ال�سيلفي" وقارهم  اأذهب عنهم  قد 

اإقليم  املواطن يف  االأ�سا�سية وهي خدمة  مهمتهم 

ملختلف  احللول  واإيجاد  م�ساكله  وحل  الوالية 

االأزمات وجعلهم ين�سغلون فقط باالإ�سهار الأنف�سهم 

النا�ص  فاأ�سبح  نا�ص"  يا  "�سوفوين  م�سمى  حتت 

يرون الوايل اأما عمل الوايل "يجيب رب".

و�ش��وح بكل 

من فرن�سا اإىل لبنان ثم الربازيل 
اأفادت بع�ص امل�سادران النائب العام لدى املحكمة العليا اأ�سدر مذكرة توقيف دولية يف حق وزير ال�سناعة 

اإليها من لبنان فاإن بو�سوارب  ال�سالم بو�سوارب،الذي يوجد يف حالة فرار بالربازيل قادًما  االأ�سبق،عبد 

علمت  اأن  بعد  خا�سة  لالإحراج  منًعا  املغادرة  منه  طلبت  الفرن�سية  ال�سلطات  بفرن�سا،لكن  متواجًدا  كان 

باأمر اإ�سدار الق�ساء اجلزائري ملذكرة توقيف دولية يف حقه،لي�سافر اإىل لبنان التي هي االأخرى ن�سحته 

مبغادرة البالد خ�سية ن�سوب اأزمة ديبلوما�سية مع اجلزائر لي�ستقر اأخرًيا يف الربازيل.

رئا�سة  ح�سم  �سيتم  انه  اليوم  املوؤ�سرات  كل  تتجه 

املجل�ص ال�سعبي الوطني ل�سالح االأمني العام حلزب 

من  الــربملــاين  النائب  و  الوطني  التحرير  جبهة 

والية تب�سة حممد جميعي ليكون خليفة امل�ستقيل 

معاذ بو�سارب بالنظر اأن اأغلبية االأ�سوات بالربملان 

يحوز عليها حزبي "االآفالن" و "االأرندي"،و اأنه ال 

يوجد اأي مناف�ص من الوزن الثقيل باإمكانه مقارعة 

جميعي ،حيث اأن هناك حوايل 160 نائب برملاين 

اأبدى رغبته يف الرت�سح خلالفة بو�سارب،لكن العدد 

7 مر�سحني  االإعالن عن  و مت  ن�سبًيا  يتناق�ص  بداأ 

غرار  على  جميعي  فان  وبذلك  االآن.  حتى  فقط 

"الربملان"  "االأفالن"و  رئا�ستي  يحقق  قد  بو�سارب 

مًعا يف وقت زمني وجيز جًدا.

وزير  نائب  �سالح،  قايد  اأحــمــد  الفريق  ــّدد  ج

ال�سعبي  اجلي�ص  ــان  اأرك رئي�ص  الوطني  الدفاع 

كل  وتقدمي  للعدالة  ومرافقته  دعمه  الوطني، 

الف�ساد  لها يف مهمة تطهري البالد من  ال�سمانات 

يف  "ولكم  الكرمية  باالآية  م�ستدال  واملف�سدين 

الفريق  االألباب".وقال  اأويل  يا  حياة  الق�سا�ص 

هذا  من  البالد  تطهري  موا�سلة  "اإن  قايد  اأحمد 

الداء اخلطري، هي املهمة التي يت�سرف اليوم بها 

اجلي�ص الوطني ال�سعبي من خالل مرافقته جلهاز 

العدالة وتقدمي كافة ال�سمانات، التي تكفل لها 

القيام بهذه املهمة الوطنية النبيلة، واإننا نحييها 

الوطنية  اخلطوات  كافة  ونحيي  املنرب  هذا  من 

التي تقطعها اليوم بقوة القانون وبعدالة احلق، 

ولكم يف الق�سا�ص حياة يا اأويل االألباب".

ردت اخلارجية اجلزائرية بطريقة غري مبا�سرة على مقال ورد يف موقع "اجلزيرة نت" اأول اأم�ص،  ن�سبت 

خالله ت�سريحا للوزير االأول نور الدين بدوي، يقول فيه اإن اللواء املتقاعد الليبي خليفة حفرت ال ميثل 

�سيئا اأمام قدا�سة وعظمة ليبيا واأهميتها اإقليميا ودوليا، حيث اأكد امل�سدر امل�سوؤول اأن "اجلزائر التي ما 

فتئت تدعو اإىل حوار �سامل بني كافة االأطراف الليبية بعيدا عن اأي تدخل اأجنبي"، تبقى على يقني اأن 

"احلل ال�سيا�سي، التفاو�سي واملقبول من قبل كافة اأطراف النزاع وحده كفيل ب�سمان ال�سلم واال�ستقرار 
امل�ستدامني و احلفاظ على امل�سالح العليا لل�سعب الليبي ال�سقيق".واأن "ت�سوية االأزمة الليبية ال ميكن اأن 

تتاأتى اإال من ال�سعب الليبي نف�سه بعيدا عن كل تدخل اأجنبي ومن خالل حوار �سامل بهدف التو�سل اإىل 

حلول توافقية وم�ستدامة ت�سمن وحدة  ليبيا و�سيادتها وان�سجام �سعبها وبناء دولة القانون".

تراجعــت فاتورة واردات اجلزائر مــن املواد الغذائية 

باأزيــد مــن 400 مليــون دوالر )-10.5 يف املائــة( خالل 

اخلم�ــص اأ�سهــر االأوىل من �سنــة 2019،  حيث اأن فاتورة 

ا�ستــرياد املــواد الغذائيــة قد بلغــت حــوايل 3.53 مليار 

دوالر اأمريكــي خــالل اخلم�ــص اأ�سهــر االأوىل مــن ال�سنة 

اجلارية مقابــل 3،95 مليار دوالر خالل نف�ص الفرتة من 

ال�سنــة املن�سرمــة، اأي برتاجع يقــارب 416 مليون دوالر 

)10.52- باملائة(.

بطاقة حمـــــــــراء

قال: خل�رض بن خالف 
)�لنائب عن �لإحتاد من �أجل
 �لنه�ضة و�لعد�لة و�لبناء(
حق  م��ن  �ملجل�س  رئي�س  ..."من�ضب 

�ملعار�ضة".
معار�ضة  راج��������������ل...  ي��ا  ق��ل��ن��ا: 

الكرتون وال نتاع اخلر�ضف.

auresbook

النقــال  للهاتــف  موبيلي�ــص  موؤ�س�ســة  اأن  يبــدو 

مل تعــد حتــرتم زبائنهــا، فرغــم اأن جــل �ســركات 

االت�ســال تنا�سل وجتتهــد من اأجــل اأت تنال ر�سا 

زبائنها علــى االأقل من ناحية اخلدمة الالئقة اإال 

اأن "موبيلي�ــص" باتت تطبق �سيا�ســة االأمر الواقع 

وال تكلف نف�سها عناء اإ�سعار زبائنها قبل منعهم من 

اإجراء ات�ساالت اأو ا�ستقبالها الأي �سبب كان، فبعد 

تذبــذب ال�سبكــة وعدم متكــن الكثري مــن الزبائن 

من اإجراء ات�ســاالت بطريقة �سل�سلة يف املنا�سبات 

هاهي موبيلي�ــص تغلق خطوطهــم دون �سابق اإنذار 

وكاأنهم "خدامني عندها".

موبيلي�س تقلل االحرتام

 400 مليون دوالر 

رقم
اليـــوم
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لكل مقام مقال

حتولت موؤخرا حملة 

زبر اال�سجار ببلدية 

باتنة، اإىل م�سدر 

لرتاكم التفايات 

من اأغ�سان اال�سجار 

واحل�سائ�ص اجلافة، 

حيث دائما ما تقت�سر 

العلمية على الزبر دون 

رفع خملفات ذلك.

اأن�سار اخل�سرة.. 
الفرح اللو بعجلة؟!

هناك فتنتني اأبتلي بهما ال�سعب اجلزائري زيادة 

عن َكمٍّ ال يح�سى من الفنت خالل اأجيال متعاقبة "كرة 

القدم" و"الكالم يف ال�سيا�سة".. رغم اأننا ميدانيا 

اأقرب اإىل "الف�سل" يف كليهما.. لكن "حل�سن حظنا" 

كجزائريني اأن "الكرة" مت ت�سيي�سها و"ال�سيا�سة" 

مت اللعب بها "ككرة" فنتج ذاك التالحم واالندماج 

حا�سم  كروي  موعد  كل  اإحياوؤه  يتم  "التاريخي" الذي 
لتغيري االهتمام "العام" وتوجيهه مبكر ومن ثّم 

ا�ستغالله يف جتيي�ص "العواطف"... واإذا تعلق االأمر 

بالكرة فهو اأ�سبه باجلنون واأقرب منه للهو�ص.. حتى 

اأنه قيل اأن اجلزائري اأ�سله "برازيلي"؟!.. 

واإذا اعتربنا اأن املنتخب اجلزائري ا�ستعاد بف�سل 

ناخبه "َوْزَنه" الذي فقده عند "ريجيم" رابح ماجر 

الذي مل يحظ من ا�سمه بن�سيب الربح بقدر "ما جّر" 

الفريق اإىل هاوية الفرق املناف�سة.. فاإن نافذة االأمل 

بالفوز بكاأ�ص االأمم االإفريقية اأ�سبحت مفتوحة 

على م�سراعيها خا�سة بعد التاأهل اإىل الربع نهائي 

والتخل�ص من لعنة "الفراعنة"..

واأن�سار اخل�سرة "زهوانيني" ويتابعون احلدث 

باأعرا�ص ا�ستثنائية والنتائج املحققة كانت يف م�ستوى 

تطلعاتهم ح�سب رئي�ص الدولة الذي جند "اأ�سطوال" من 

املحاربني "االأن�سار" لغزو "م�سر" بالتطبيل والتزمري 

والهتافات املزلزلة با�سم حمرز واإخوانه.. وهنا يجب 

التحفظ على كلمة اإخوانه نظرا للح�سا�سية املفرطة 

التي يعانيها امل�سريون من الكلمة.

ويعني  العادة  يف  نقول  ْبَعْجَلة" كما  اَلُلو  "والَفْرْح 
ال ت�ستعجل "الَفْرْح".. فقد ال ياأتي ـ ال قدر اهلل ـ 

ويعلم اجلميع اأن "ال�سفاية اأكرث من العزاية".. واإن 

كنا نتمنى اأن يحدث وناأمل اأن يتحقق.. الأن "الدقيقة 

الت�سعون" قد حت�سم ل�سالح اخل�سرة يف نهاية املطاف 

اأو قد "تخبط" الكرة بالعار�سة وترتد على "نتيجة" 

غري متوقعة "على ح�ساب حمى التفاوؤل" التي اأخرجت 

اجلماهري اجلزائرية يف كل بقاع العامل مواطنني 

ومقيمني للتعبري عن اأفراحهم "�سلفا"..

�سحيح اأن التفاوؤل باخلري قد يكون �سببا يف بعثه 

من "الالممكن" و"غري املعقول".. و"املتوقع" اأي�سا.. 

وال�سعي للفوز بجدارة هو ما يركز عليه "�سي جمال 

بلما�سي".. لكن لي�ص من التقاليد اجلزائرية اأن 

ْبَعْجَلة"  اَلُلو  "الَفْرْح  الأن  العر�ص..  "ن�سطحوا" قبل 
ومن ا�ستعجل ال�سيء قبل اأوانه عوقب بحرمانه... ويا 

�سماتة ال�سامتني حينها؟!.
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اخلارجية تكذب اجلزيرة

دميا زيتنا يف دقيقنا يف الربملان

االألباب" اأويل  يا  حياة  الق�سا�س  يف  "ولكم 

هذه مواجهات اخل�سر �سد كوت ديفوار 
يلتقي ع�سية اليوم اخلمي�ص منتخبا اجلزائر وكوت ديفوار، يف ربع نهائي كاأ�ص اأمم افريقيا 2019، و�سبق اأن 

التقى املنتخبان 7 مرات يف بطولة اأفريقيا، حققت اجلزائر الفوز مرتني وتعادال مثلهما وفازت كوت ديفوار 3 

مرات، وكانت اآخر مباراة اأقيمت بني الفريقني، يف ربع نهائي 2015، وفازت بها كوت ديفوار وتوجت باللقب.

الفوز  االأفيال  وحقق  بغانا،  اأقيمت  التي   1968 ن�سخة  يف  كانت  افريقيا  اأمم  يف  املنتخبني  مواجهات  بداية 

بثالثية نظيفة، اأما املباراة الثانية فاأقيمت عام 1988 باملغرب وتعادال بهدف لكل منهما.

املباراة الثالثة كانت يف 1990 باجلزائر، وحقق حماربو ال�سحراء اأول فوز لهم بثالثية نظيفة، ورد االأفيال 

على اجلزائر بنف�ص النتيجة يف املواجهة الرابعة التي اأقيمت بال�سنغال 1992.

مقابل  بثالثية  اجلزائر  وفــازت  النهائي  ربع  يف   2010 اأجنــوال  ن�سخة  يف  فاأقيمت  اخلام�سة  املواجهة  اأمــا 

هدفني.

والتقى املنتخبان جمددا يف بطولة 2013 بجنوب اأفريقيا، يف دور املجموعات وتعادال 2/2.

اآخر املواجهات كانت يف ربع نهائي 2015 بغينيا اال�ستوائية، وفازت كوت ديفوار بثالثية مقابل هدف.

�سماح خميلي



قا�ضي التحقيق باملحكمة العليا ياأمر بو�ضع 
يو�ضف يو�ضفي حتت الرقابة الق�ضائية

كل من ميلك ملفات ف�ضاد فليقدمها للعدالة 
ول توجد اأي �ضغوطات علينا

هيئة الدفاع عن بورقعة 
تقاطع جل�ضة غرفة التهام

رئي�س نقابة الق�صاة: 

اجتمع اأكرث من 600 م�سارك يف املنتدى الوطني للحوار، ميثلون اأحزاب �سيا�سية ونقابات وجمعيات من املجتمع املدين وتنظيمات 
مهنية وطالبية، و�سخ�سيات وطنية الداعمة للتطلعات ال�سعبية، املتمثلة اأ�سا�سا يف التغيري اجلذري للنظام ال�سيا�سي، باملدر�سة العليا 

للفندقة والإطعام بعني البنيان، لو�سع ت�سور م�سرتك وتبني اأر�سية حوار وطني �سيد للخروج من الأزمة.

خالل  �سالح  قايد  الفريق  اأكد 

اجلي�ص  ج��ائ��زة  ت�سليم  حفل 

عمل  الأف�سل  ال�سعبي  الوطني 

ل�سنة  واإع��الم��ي  وثقايف  علمي 

اجلي�ص  ق��ي��ادة  اأن   ،2019
بكل  "تعمل  ال�سعبي  الوطني 

دولة  بناء  �سمان  على  اإ���س��رار 

�سليمة  ا���س�����ص  ذات  ق���وي���ة 

ظروف  يف  وبلوغها  و�سحيحة 

يقلق  ما  وه��و  وم�ستقرة،  اآمنة 

باتت  التي  واأذنابها  الع�سابة 

جتاه  ت�سكيك  بحمالت  ت��ق��وم 

ك���ل م���ا ت���ق���وم ب���ه امل��وؤ���س�����س��ة 

الع�سكرية".

هذا  اأن  باملنا�سبة  واأو����س���ح 

���س��ل��ب  "ميليه  ال���ت���ح���ذي���ر 

للجي�ص  املخولة  ال�سالحيات 

وت�ستوجبه  ال�سعبي  الوطني 

طبيعة املهام النبيلة واحل�سا�سة 

بتحمل  ع��ل��ي��ه��ا  ي�����س��رف  ال��ت��ي 

وزرها، هذه املهام احليوية التي 

ال�سيادة  على  املحافظة  تعترب 

ال��وط��ن��ي��ة و���س��ي��ان��ة ال��وح��دة 

للجزائر  وال�سعبية  الرتابية 

وا�ستقرارها،  اأمنها  ودمي��وم��ة 

مبثابة حجر زاويتها".

الوطني  "اجلي�ص  اأن  واأ���س��اف 

التحرير  جي�ص  �سليل  ال�سعبي، 

�ساخمة  ق��ل��ع��ة  ه��و  ال��وط��ن��ي، 

ال��ب��ن��ي��ان و���س��ل��ي��م��ة اجل����ذور، 

تاريخية  قاعدة  على  تاأ�س�ست 

القلوب  يف  ت��ب��ع��ث  ���س��ح��ي��ح��ة 

للتاريخ  ترعى  التي  املخل�سة 

ح���ق���ه ك����ل ب����واع����ث ال��ف��خ��ر 

واالعتزاز".

"هذا  اأن  ال�سياق  ذات  يف  وذكر 

اأ�سبح  ال���ذي  ال�����س��ادق  ال��ع��ه��د 

الع�سابة  اأتباع  يقلق  به  الوفاء 

باتوا  اأنهم  درجة  اإىل  واأذنابها 

ت�سكيك  ب��ح��م��الت  ي��ق��وم��ون 

م��ع��روف��ة امل��رام��ي يف ك��ل عمل 

الع�سكرية  املوؤ�س�سة  به  تقوم 

كل  ويف  النوفمربية،  وقيادتها 

لهذا  خمل�ص  كل  به  يقوم  جهد 

الوطن، حيث تبنوا من اأجل ذلك 

اإىل  ال�سريحة  ال��دع��وات  نهج 

رف�ص كل عمل باإمكانه االإ�سهام 

اأنهم  معتقدين  االأزم��ة،  حل  يف 

قب�سة  م��ن  االإف���الت  باإمكانهم 

القانون".

رئي�ص  اأك��د  ال�سدد،  ه��ذا  ويف 

ال�سعبي  الوطني  اجلي�ص  اأركان 

�سديد  نحذرهم  "اإننا  ق��ائ��ال: 

اأغلى  اجل��زائ��ر  ب��اأن  التحذير 

لها  ي��ت��ع��ر���ص  اأن  م��ن  واأ���س��م��ى 

العمالء  ه��وؤالء  مثل  ول�سعبها، 

ال����ذي����ن ب����اع����وا ���س��م��ائ��ره��م 

بل  طيعة  اأدوات  واأ���س��ب��ح��وا 

وخطرية بني اأيدي تلك الدوائر 

املعادية لوطننا".

اآن  "لقد  بالقول:  وا�ستطرد 

املعتمد  ال�����س��ارم  النظر  اأوان 

العليا  امل�سلحة  حماية  على 

كافة  ات��خ��اذ  ب�ساأن  للجزائر، 

حيال  القانونية  االإج����راءات 

العمالء  ه��وؤالء  به  يقوم  ما  كل 

وم�سري  ال�سعب  م�ستقبل  حق  يف 

جهاز  اأن  واالأك���ي���د  ال���وط���ن، 

العدالة هو من �سيقوم بالبت يف 

و�سيقوم  العمالء  ه��وؤالء  م�سري 

ب��ات��خ��اذ ك��اف��ة االإج������راءات 

العادلة، لكنها رادعة و�سارمة، 

ف��م��ن ي��ت��ج��راأ ع��ل��ى اجل��زائ��ر 

ودميومة  �سعبها  م�ستقبل  وعلى 

العقاب  م��ن  يفلت  ل��ن  دول��ت��ه��ا، 

طال  اأم���ره  العدالة  و�ستتوىل 

الزمن اأم ق�سر، اإنه اآخر حتذير 

لكل هوؤالء املتاجرين مب�ستقبل 

الوطن ومب�سلحته العليا".

"برفع  االإط���ار  ه��ذا  وذك���ر يف 

ومف�سوحة  ك��اذب��ة  ���س��ع��ارات 

االأهداف والنوايا مثل املطالبة 

ولي�ست  امل���دن���ي���ة  ب���ال���دول���ة 

اأفكار  اإنها  الع�سكرية،  الدولة 

دوائر  عليهم  اأملتها  م�سمومة 

وملوؤ�س�ساتها  للجزائر  معادية 

حقدا  تكن  دوائ��ر  الد�ستورية 

ال�سعبي،  الوطني  للجي�ص  دفينا 

الوطني،  التحرير  جي�ص  �سليل 

اأثبتت  التي  الوطنية  ولقيادته 

خدمة  يف  اأنها  والعمل  بالقول 

لل�سعب  املبدئي  الوطني  اخلط 

الوفاء  ثابتة  واأنها  اجلزائري 

اأمام  قطعته  ال��ذي  العهد  على 

اهلل وال�سعب والتاريخ".

�سالح  ق��اي��د  ال��ف��ري��ق  واأك����د 

بخ�سو�ص اأولئك الذين "جعلوا 

ال�سعب  ح���ق  يف  اأج�����رم  مم���ن 

املعتقلني  مب��ث��اب��ة  وال����وط����ن 

ال�سيا�سيني و�سجناء الراأي"، اأن 

ينخدع  "لن  اجلزائري  ال�سعب 

ولن  واالأالعيب  الرتهات  بهذه 

رايته  يهني  اأن  كان  الأي  ي�سمح 

اأن  بالقول  م�سيفا  الوطنية"، 

هوؤالء "لي�سوا اأبناء هذا ال�سعب 

وال يعرفون �سلب قيمه ومبادئه 

الوطني،  بتاريخه  تعلقه  ومدى 

املف�سدين،  عقلية  ه��ي  وتلكم 

عنه  �سينجر  الفا�سد  فالعقل 

الراأي الفا�سد والت�سرف الفا�سد 

وال�سلوك الفا�سد، وهذه طبيعة 

االأ�سياء".

الدولة عازمة على ال�ستمرار 
يف مكافحة الف�ساد واجتثاثه

الدفاع  وزي���ر  ن��ائ��ب  اأك���د  كما 

ال��وط��ن��ي، ع���زم ال���دول���ة على 

الف�ساد  مكافحة  يف  اال�ستمرار 

اآفة  ح��ارب��ت  مثلما  واجتثاثه 

االإرهاب املقيتة.

"مكافحة  ب��اأن  الفريق  وق��ال 

بالدنا  م��ن  واجتثاثه  الف�ساد 

ملحاربة  طبيعيا  ا�ستمرارا  يعد 

الفرن�سي  اال�ستعمار  مفا�سد 

اآفة  ملحاربة  اأي�سا  وا�ستمرارا 

انت�سر  وكما  املقيتة،  االإره��اب 

على  ب��االأم�����ص  االأب����ي  �سعبنا 

اال���س��ت��ع��م��ار وع��ل��ى االإره�����اب، 

اآفة  على  حمالة  ال  �سينت�سر 

الف�ساد".

قائال:  ب��امل��ن��ا���س��ب��ة  واأ����س���اف 

الف�ساد،  عن  نتكلم  دمنا  "وما 
املقام  هذا  يف  علينا  يتعني  فاإنه 

الوجوه  ه��ذه  واأم����ام  امل��ح��م��ود 

ال�سعب  باأن  هنا  التذكري  النرية 

مفا�سد  حارب  الذي  اجلزائري 

باالأم�ص  الفرن�سي  اال�ستعمار 

وا�ستطاع، رفقة جي�ص التحرير 

بعد  عليه  ينت�سر  اأن  الوطني، 

على  ويتغلب  ج�سام  ت�سحيات 

كافة مفا�سده املتعددة االأ�سعدة 

اأي�سا  ا�ستطاع  ق��د  واالأب���ع���اد، 

بكل  االإره���اب  اآف�ة  يحارب  اأن 

اخلطرية  و�سلوكياته  مفا�سده 

واملقيتة".

ال��ذي  "ال�سعب  اأن  واأو����س���ح 

وانت�سر  اال�ستعمار  على  انت�سر 

على االإرهاب هو االآن اأمام حتد 

اآخر ال يقل خطورة وال تهديدا 

عن �سابقيه، اإنه الف�ساد بكل ما 

تعنيه هذه العبارة من معنى".

"االأكيد  ال�سدد:  وقال يف هذا 

الوطني  اجلي�ص  به  يقوم  ما  اأن 

ال�سعبي يف هذا امل�سعى هو جهد 

الق�ساء  ق��وام��ه  ي�����س��اه��ى،  ال 

املربم على اآخر معقل من معاقل 

اال�ستعمار يف بالدنا، فالف�ساد هو 

�سكل اآخر من اأ�سكال اال�ستعمار، 

اإنه ا�ستعمار الذهنيات وا�ستعمار 

مقتل  يف  ي�سيب  ال��ذي  العقول 

قابلية  لها  التي  ال�سمائر  كل 

اال�ستعمار."

اأن  االإط�����ار  ه���ذا  يف  واع��ت��رب 

انك�سف  التي  اليوم  "الع�سابة 
مفا�سد  م��ن  اأ���س��م��رت��ه  م��ا  ك��ل 

ومريدون  اأتباع  لديها  الي��زال 

ه��ذه  ت�����زال  وال  امل��ج��ت��م��ع  يف 

واأدق،  اأو�سح  ب�سفة  الع�سابة، 

التغلغل  ع��ل��ى  ج��اه��دة  تعمل 

وت�سعى  ال�سعبية  امل�سريات  يف 

والتاأثري  �سفوفها  اخ��رتاق  اإىل 

ال�سعبية  املطالب  طبيعة  على 

امل�سروعة، بل وحماولة توجيه 

التي  الوجهة  اإىل  املطالب  هذه 

الدنيئة  االأغرا�ص  مع  تتما�سى 

ي�ستلزم  ما  وهو  الع�سابة،  لهذه 

فيما  اأخ����ذ احل��ي��ط��ة واحل����ذر 

يتعلق بتاأطري هذه امل�سريات".

ويف ذات ال�سياق، �سدد الفريق 

"موا�سلة  ع��ل��ى  ���س��ال��ح  ق��اي��د 

ال��داء  ه��ذا  م��ن  ال��ب��الد  تطهري 

هي  "هذه  اأن  موؤكدا  اخلطري"، 

بها  اليوم  يت�سرف  التي  املهمة 

من  ال�سعبي  ال��وط��ن��ي  اجلي�ص 

العدالة  جلهاز  مرافقته  خالل 

التي  ال�سمانات  كافة  وتقدمي 

املهمة  بهذه  القيام  لها  تكفل 

نحييها  واإننا  النبيلة،  الوطنية 

م��ن ه���ذا امل��ن��رب ون��ح��ي��ي كافة 

اخلطوات الوطنية التي تقطعها 

وبعدالة  القانون  بقوة  اليوم 

احلق".

تاأييد املقاربة التي ت�سمنها 
خطاب رئي�س الدولة الأخري 

للخروج من الأزمة
قايد  اأح��م��د  الفريق  واأع���رب 

ملحتوى  ت��اأي��ي��ده  ع��ن  ���س��ال��ح، 

اخلطاب  ت�سمنها  التي  املقاربة 

عبد  ال��دول��ة  لرئي�ص  االأخ���ري 

جادة  كخطوة  �سالح  بن  القادر 

م��ن اأج����ل اإخ�����راج ال��ب��الد من 

االأزمة احلالية.

ما  بقدر  "اننا  الفريق  واأو�سح 

فاإننا  حمتواها،  ونوؤيد  ن�سجعها 

خطوة  باأنها  م�سعاها  يف  ن��رى 

الواجب  اخلطوات  �سمن  جادة 

اإيجاد احللول  قطعها على درب 

املنا�سبة لهذه االأزمة ال�سيا�سية 

موؤكدا  البالد"،  بها  مت��ر  التي 

الرئا�سية  "االنتخابات  ب���اأن 

الد�ستورية  ثمرتها  هي  املقبلة 

لهذه  االأوىل"  وال�����س��رع��ي��ة 

احللول.

وا�ساف باملنا�سبة قائال "نعترب 

باأنها حتمل يف طياتها -احللول- 

ما يكفل موا�سلة اأ�سواط اإر�ساء 

قواعد دولة احلق والقانون التي 

االقت�سادية  النه�سة  ت�سودها 

والرخاء االجتماعي والتما�سك 

االأمن  عليها  ويخيم  املجتمعي 

واال�ستقرار".

كل  اأن  ال�سياق  ه��ذا  يف  واأ���س��ار 

املوؤ�س�سة  بذلتها  التي  اجلهود 

الع�سكرية حتى االآن هي "جهود 

اأ�سا�سا للم�سلحة العليا  مراعية 

للوطن، هذه امل�سلحة العليا التي 

جتميع  ب��ال�����س��رورة  ت�ستوجب 

اأبناء  من  اخلريين  كافة  جهود 

يف  هممهم  وا�ستنها�ص  اجلزائر 

واجلاد  الفاعل  التح�سري  �سبيل 

الرئا�سية  االنتخابات  الإجراء 

اأقرب االآجال، وذلك  املقبلة يف 

احلوار  اأ�سلوب  تبني  خالل  من 

الذي  والبناء  اجل��اد  الوطني 

اأ���س��ارت اإل��ي��ه ك��اف��ة امل��ب��ادرات 

الواقعية  مب�سامينها  اخل��رية 

واملعقولة".

ك��م��ا اع��ت��رب ال��ف��ري��ق اأح��م��د 

قايد �سالح اأن هذه االنتخابات 

بناء  اإىل  ل��ل��ول��وج  "مفتاحا 
�سليمة  اأ�س�ص  ذات  قوية  دول��ة 

قيادة  تعمل  دول��ة  و�سحيحة، 

بكل  ال�سعبي  الوطني  اجلي�ص 

يف  بلوغها  �سمان  على  اإ���س��رار 

على  وم�ستقرة  اأم��ن��ة  ظ���روف 

الرغم من العقبات التي يحاول 

لهذا  احل�سن  لل�سري  الراف�سون 

ال�سائب  ال��د���س��ت��وري  امل�����س��ار 

و�سعها يف الطريق.
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ال�سعبي  املجل�ص  لرئا�سة  �سنني  �سليمان  الوطني،  التحرير  جبهة  حزب  كتلة  زكت 

باملجل�ص  القاعات  اإحدى  احت�سنتها  مراطونية  مفاو�سات  جل�سة  نهاية  يف  الوطني 

ال�سعبي الوطني.

نواب  اتفاق  ال�سيخ،  بربارة  ال�سعبية،  للحركة  الربملانية  الكتلة  رئي�ص  اأعلن  كما 

ال�سعبية  واحلركة  اجلزائر  اأم��ل  وجتمع  الدميقراطي  الوطني  التجمع  اأح��زاب 

جديد  رئي�ص  انتخاب  عملية  يف  �سنني،  �سليمان  م�ساندة،  على  امل�ستقبل  وجبهة 

للمجل�ص ال�سعبي الوطني.

العليا  باملحكمة  التحقيق  قا�سي  اأم��ر 

االأ�سبق  ال��وزي��ر  بو�سع  االأرب��ع��اء،  اأم�ص 

حتت  يو�سفي  يو�سف  واملناجم  لل�سناعة 

اال�ستماع  بعد  وذلك  الق�سائية،  الرقابة 

ق�سايا  يف  التحقيق  اإط��ار  يف  اأقواله  اإىل 

من  مقرب  م�سدر  من  علم  ح�سبما  ف�ساد، 

ذات املحكمة.

املحقق  امل�ست�سار  اأمام  يو�سفي،  مثل  وقد 

اأ�سبق  وزي��ر  ب�سفته  العليا  املحكمة  لدى 

تتعلق  ق�سايا  يف  وامل��ن��اج��م،  لل�سناعة 

مبنح  تتعلق  بتهم  يتابع  حيث  بالف�ساد، 

واإب����رام  ل��ل��غ��ري   م�ستحقة  غ���ري   م��ن��اف��ع 

للت�سريع  خم��ال��ف��ة  وع��ق��ود  �سفق����ات 

اإ���س��اءة  وك���ذا  عمومية  اأم���وال  وتبديد 

كان  عندما  ع��م��دا  الوظيفة  ا�ستغالل 

وزيرا لل�سناعة واملناجم حيث ورد ا�سمه 

تركيب  �سركات  تخ�ص  ق�سايا  ع��دة  يف 

ال�سيارات باجلزائر.

وكانت النيابة العامة لدى املحكمة العليا 

الق�سائية  املتابعة  اإج��راءات  با�سرت  قد 

وفقا  ال�سابقني  امل�سوؤولني  من  العديد  �سد 

يف  عليها  املن�سو�ص  واالأو���س��اع  لالأ�سكال 

قانون االإجراءات اجلزائية ب�سبب اأفعال 

يعاقب عليها القانون.

اأم�ص االأربعاء كل من بحوزته ملفات الف�ساد  دعا رئي�ص نقابة الق�ساة ي�سعد مربوك 

اإىل تقدميها للعدالة نافيا ما يتم تداوله بخ�سو�ص االنتقائية وال�سغوط يف معاجلة 

امللفات.

املنظمة  واملرا�سيم  الطفل  "قانون  حول  درا�سي  يوم  هام�ص  على  مربوك  ي�سعد  واأكد 

الف�ساد وتقدمي ملفات عنه  للتبليغ عن  العدالة مفتوحة  اأبواب  اأن  له"  بوالية ميلة 

اأي  اأي انتقائية يف معاجلة امللفات واأي �سغوطات متار�ص على الق�ساة يف  مفندا وجود 

ملف معني.

واعترب رئي�ص نقابة الق�ساة، اأن احلديث الذي يدور اليوم حول قطاع العدالة جمرد 

ت�سخيم اإعالمي ينح�سر يف زوايا �سيقة ومن ميلك دليال على وجود تدخل اأو توجيه 

فليقدمه لف�سح االأمر.

خل�سر  املجاهد  عن  الدفاع  هيئة  قررت 

اأمر  ا�ستئناف  جل�سة  مقاطعة  بورقعة 

م�ستوى  على  اأم�ص  يوم  املربجمة  االإي��داع 

غرفة االتهام مبجل�ص ق�ساء العا�سمة.

وقال املحامي عبد الغاين بادي ''اإن قرار 

هيئة  لدى  قناعة  نتيجة  جاء  املقاطعة 

�سيا�سي  قرار  بورقعة  توقيف  اأن  الدفاع 

وهو ما يجعل االإجراءات املتبعة يف امللف 

تخ�سع لقرار �سيا�سي''.

حمامي   100 م��ن  اأك��ر  اأن  ب��ادي  واأك���د 

جمل�ص  مقر  يف  اجتمعوا  نقباء  واأرب��ع��ة 

املقاطعة  قرار  واتخذوا  العا�سمة  ق�ساء 

يف  الق�ساء  توظيف  رف�����ص  ع��ن  كتعبري 

خ�سومات �سيا�سية.

ويتواجد بورقعة يف احلب�ص املوؤقت باأمر 

قا�سي التحقيق مبحكمة بئر مراد راي�ص 

منذ يوم 30 جوان الفارط، بتهمة اإهانة 

هيئة نظامية وامل�ساهمة يف اإ�سعاف الروح 

املعنوية لدى اجلي�ص الوطني ال�سعبي.

مواقفنا ثابتة و�صادقة حيال الوطن وال�صعب

بعد حرب كوالي�س داخل مبنى زيغود يو�صف..

الفريق قايد �ضالح يوجه حتذيرا اإىل "اإتباع الع�ضابة واأذنابها"

�ضليمان �ضنني رئي�ضا للربملان بتزكية من الأفلن

ق. و

الوطني

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و



خال 72 �شاعة �الأخي���رة

يف مرحلة �أولية..

مرت �شنتن و�لغاز مل ي�شل منازل �ل�شكان 

عمال  من  كبري  عدد  يتواجد 

بوالية  االجتماعية  ال�سبكة 

دون  اأ�سهر  عــدة  منذ  باتنة، 

اأجور، ما ولد حالة من الغ�سب 

واال�ستياء لدى اأغلبهم، وياأتي 

ــى خــلــفــيــة الـــقـــرار  ذلــــك عــل

من  االآالف  م�ص  الذي  الوطني 

هوؤالء منذ  مدة طويلة، فبعد 

هذه  اأ�سحاب  ــاج  اإدم تقرر  اأن 

العقود والتكفل بهم واإدماجهم 

مع برنامج االإدماج االجتماعي 

ا�سطدم  عقودهم،  متديد  مع 

امل�ستفيدون من تاأخر الرواتب 

مل  حني  يف  منهم  البع�ص  لدى 

ال�ساعة  حلــد  اآخـــرون  يتلقى 

مقابال.

"االأورا�ص  علمته  ما  وح�سب 

مديرية  م�سالح  مــن  نيوز"، 

الن�ساط االجتماعي والت�سامن 

اأن هذا القرار ال�ساري منذ �سنة 

يف  العمال  با�ستفادة   2011
العقود  متديد  من  االإطار  هذا 

على  مت  متتابعة،  لــ�ــســنــوات 

خلفيته اإ�سافة ح�سة جديدة 

 2635 بـ  تقدر   2018 �سنة 

اأجــور  �سب  مت  حيث  من�سب، 

حوايل 200 م�ستفيد من عمال 

وح�سب  االجتماعية،  ال�سبكة 

باقي  عــرف  فقد  امل�سدر  ذات 

الرواتب  تــاأخــر  امل�ستفيدين 

لــالأ�ــســهــر الــثــالثــة االأخــــرية، 

اإىل  بح�سبهم  ذلـــك  ويــرجــع 

اأن  �ساأنها  اإدارية من  اإجراءات 

تعرقل عملية �سب االأجور.

اأنــه  املــ�ــســالــح،  ذات  وك�سفت 

ــود  ــق ع مــــن  1000عامل 
الــ�ــســبــكــة االجــتــمــاعــيــة لن 

ت�سب حلد ال�ساعة مرتباتهم، 

االأمر  اأن  امل�سدر  ذات  واأو�سح 

يـــعـــود لــلــحــجــم الــكــبــري من 

الكبري  وال�سغط  امل�ستفيدين 

الربنامج  "اللوجي�سيال"  على 

املعلومات  بـــاإدخـــال  اخلــا�ــص 

املتعلقة بامل�ستفيدين اإىل حني 

�سعيد  وعــلــى  رواتــبــهــم،  �سخ 

معتربة  بن�سب  ي�ستفيد  اآخــر 

االجتماعية   ال�سبكة  عمال 

العاملني يف قطاع البلديات من 

قرار االإدماج يف منا�سب دائمة 

عمال  ــي  ــاق ب يــلــقــى  حـــني  يف 

القطاعات االأخرى اأنف�سهم مع 

للعقود  الزمنية  املــدة  انتهاء 

بالرغم  البطالة  حتمية  اأمام 

الراتب  لتدنى  خ�سوعهم  من 

�سد  يكفي  ال  الـــذي  ال�سهري 

يتم  الغالب  ويف  حاجياتهم 

غي�ص  تثري  بجرعات  تلقيه 

العديد منهم.

عمال ال�سبكة االجتماعية 
بباتنة دون اأجــور 

ال�سحية  اأن  امل�سدر،  ذات  وح�سب 

االأوىل والبالغة من العمر 6 �سنوات 

تا�سرغيبت  ــة  ــري ق مـــن  تــنــحــدر 

اإىل  تعر�ست  حيث  معافة،  ببلدية 

لدغة عقرب كانت �سببا يف فراقها 

اإ�سعافها  تاأخر  بعد  خا�سة  احلياة 

وتلقيها امل�سل امل�ساد، رغم تاأكيدات 

ــتــوفــره على  اجلـــهـــات الــو�ــســيــة ب

اأما  التوتة،  عني  م�سحات  م�ستوى 

تبلغ  طفلة  وهي  الثانية  ال�سحية 

9 �سنوات توفيت هي االأخرى خالل 
حتويلها  بعد  االأخــرية،  �ساعة   72
اإقامتها  مقر  ف�سالة  بني  بلدية  من 

اإثــر  الــتــوتــة  عــني  م�ست�سفى  نحو 

اإ�سابتها بلدغة عقرب، قبل اأن يتم 

م�ست�سفى  نحو  ثانية  مرة  حتويلها 

انت�سار  اإىل  بالنظر  باتنة اجلامعي 

تلقيها  وتــاأخــر  ج�سدها  يف  ال�سم 

امل�سل امل�ساد.

بداية  منذ  مت  اأنه  بالذكر  جدير 

من   30 غاية  واإىل  احلالية  ال�سنة 

 144 ت�سجيل  املا�سي،  جــوان  �سهر 

خمتلف  عــرب  عقرب  ل�سعة  حالة 

عادة  حيث  باتنة،  واليــة  بلديات 

�سنة  كل  من  الفرتة  هذه  ت�سهد  ما 

واالأفاعي  للعقارب  خطريا  انت�سار 

التي تبحث عن اأماكن بادرة هروبا 

من اأ�سعة  ال�سم�ص احلارقة.

"ال�سفاح"  م�ستة  �سكان  عــرب 

واليــة  يف  الــطــوب  فــم  ببلدية 

وتذمرهم  ا�ستيائهم  عن  باتنة 

الـــوعـــود  اإزاء  الــ�ــســديــديــن 

"الكاذبة" التي تطلقها ال�سلطات 
يف كل مرة يطالبون فيها بربط 

منازلهم ب�سبكة الغاز الطبيعي.

جراء  امل�ستة   �سكان  ويتكبد 

الطبيعي  بالغاز  ربطهم  عــدم 

طويلة  مل�سافات  التنقل  عناء 

البوتان كون  للح�سول على غاز 

امل�ستة تقع يف منطقة ومنعزلة 

وبعيدة عن مركز البلدية ناهيك 

عن امل�ساربة يف اأ�سعارها وهو ما 

زاد من معاناتهم، كما اأن م�سروع 

مبنازل  الطبيعي  الغاز  اإي�سال 

"ال�سفاح"مر  مب�ستة  ال�سكان  

ليبقى  �سنتني  مــن  اأكـــرث  عليه 

جمرد وعود فقط مل تنجز على 

اأر�ص الواقع رغم اأن العديد من 

لذات  التابعة  االأخــرى  امل�ساتي 

البلدية مما زاد من تاأزم الو�سع 

من  وزاد  ال�سكان  حفيظة  واأثار 

تاأزم الو�سع كون ال�سكان يردون 

وراء  احلقيقة  االأ�سباب  معرفة 

الربط  اأ�سغال  يف  املبا�سرة  عدم 

بالغاز الطبيعي.

"ال�سفاح"  م�ستة  قــاطــنــوا   

املعنية لو�سع  ينا�سدون اجلهات 

كل  تـــزداد  التي  ملعاناتهم  حــد 

لطبيعة  ــرا  ــظ ن ــتــاء  �ــس فــ�ــســل 

بالربودة  تتميز  التي  املنطقة 

تعاين  امل�ستة  اأن  كما  ال�سديدة، 

ويف  النقائ�ص  مــن  الــكــثــري  مــن 

تاأتي  حيث  املــيــاديــن،  خمتلف 

راأ�سها  على  العمرانية  التهيئة 

ــرافــق  ــاب اأبــ�ــســط امل وكــــذا غــي

الوعود  رغم  للحياة  ال�سرورية 

مما  مــرة  كــل  يف  يتلقونها  التي 

جعلها خارج جمال التنمية.

فــتــحــت الـــوكـــالـــة الــوالئــيــة 

لــلــقــر�ــص املــ�ــســغــر بــبــاتــنــة 

املحالت  مــن  اال�ــســتــفــادة  بـــاب 

التجارية يف اإطار دعم امل�ساريع 

التمويل  ب�سيغة  اال�ستثمارية 

ــي )اقــتــنــاء الــعــتــاد(  ــالث ــث ال

حمل   18 حوايل  بتوفري  وذلك 

ـــة يف  ـــي ــــاري كــمــرحــلــة اأول جت

انتظار تخ�سي�ص حمالت اأخرى 

الرتقية  ديــوان  من  لكل  تابعة 

ووكــالــة  ــعــقــاري،  ال والت�سيري 

الوطنية  املوؤ�س�سة  وكذا  عدل، 

للرتقية العقارية.

من جهته اأكد املكلف باالإعالم 

الوالئية  الوكالة  م�ستوى  على 

اال�ستفادة  اأن  امل�سغر  للقر�ص 

اأو  ــراء،  ــك ال طــريــق  عــن  �ستتم 

البيع بالكراء، اأو البيع النهائي 

حاليا،  الــ�ــســاغــرة  لــلــمــحــالت 

يف  الراغبني  على  يرتتب  حيث 

و�سع  املــحــالت  مــن  اال�ستفادة 

ملف يت�سمن طلب خطي يو�سح 

وامل�ساحة  موؤ�س�سته  املعني  فيه 

باالإ�سافة  مل�سروعه،  املطلوبة 

خالله  من  يوؤكد  ت�سريح  اإىل 

عدم امتالكه ملحل جتاري واأنه 

غري م�ستفيد من برنامج املحالت 

ــة  ــس املــهــنــيــة، حــيــث يــتــم درا�

الحقا  ليتم  املــودعــة  امللفات 

االعالن عن قائمة امل�ستفيدين 

من املحالت التجارية، كما اأكد 

اأي  يحظر  باأنه  املتحدث  ذات 

ن�ساط ي�سكل خطرا على حياة 

التلوث  يف  ي�ساهم  اأو  ال�سكان 

اإحــداث  يف  يت�سبب  اأو  البيئي 

الــ�ــســجــيــج يف قــلــب االأحــيــاء 

ال�سكانية.

من جهة اأخرى اأكد العديد من 

ال�سباب الراغبني يف اال�ستفادة 

مــن قــرو�ــص اأجـــهـــزة الــدعــم 

ت�سكل  التجارية  املــحــالت  اأن 

طريقهم،  يف  الــكــربى  العقبة 

ب�سبب غالء اأ�سعار الكراء التي 

تثقل كاهلهم وحتبط عزميتهم 

اإطــار  يف  م�ساريع  يف  لل�سروع 

اأن  خا�سة  اأوجنــام  اأو  اأون�ساج 

م�سمونة  غــري  امل�ساريع  جنــاح 

الذين  ال�سباب  بع�ص  ح�سب 

و�سرحوا  التجربة  خا�سوا 

ــق  ــوي ــس ــ� ــت بــــــاأن �ــســعــف ال

امل�ستودة  ال�سلع  ومناف�سة 

ــنــاق عــلــى جناح  �ــســيــق اخل

م�ساريعهم االنتاجية.

72 �ساعة الأخرية بولية باتنة، جراء ت�سممهن ب�سم العقرب يف كل من بلديتي عني معافة وبني ف�سالة  لقيت طفلتني حتفهما خالل 
التابعتني لدائرة عني التوتة، حيث ذكرت م�سادر ا�ست�سفائية اأن ال�سحيتني و�سلتا يف و�سعية جد حرجة اإىل امل�ست�سفى اجلامعي بباتنة.

باتنــــة يف  طفلتني  "العقرب" تقتل 

م�ساريع  لدعم  جتاري  حمل   18
القر�س امل�سغر بباتنة

م�ستة "ال�سفاح" بفم الطوب 
�سحية وعود كاذبة  
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حفيظة. ب

�إح�شاء 85 حريق يف �آخر 

�أ�شبوع من �شهر جو�ن

خلف حريق اندلع اأم�ص 

الثالثاء باملكان امل�سمى 

كدية احلا�سي دائرة عني 

جا�سر اإتـالف ع�سرات 

الهكتارات من اأ�سجار البلوط 

والعرعـار، حيث تدخلت 

على اإثره م�سالح احلماية 

املدنية للتحكم يف الو�سع، 

يف وقت مل ي�سجل هذا 

االأخري اأية خ�سائر ب�سرية، 

وجدير بالذكر باأن ذات 

امل�سالح للوالية �سجلت 

يف الفرتة املمتدة من 09 

جوان اإىل غاية 06 جويلية 

اإثره  على  �سجل  85حريق، 
مل  حني  يف  تدخل   131

ي�سجل  فيه اأية وفيات 

ت�ستحق الذكر.

احلرائق تلتهم 
الرثوة الغــابية

حفيظة. ب

حفيظة. ب

�سميحة. ع     

اإميان. ج

تذبذب يف �شب �لرو�تب و�ملديرية مت�شح 

�ملو�س يف "�للوجي�شيال" 

يف �إطار �الحتفاالت �ملخلدة لعيدي �ال�شتقال و�ل�شباب

راأ�ــص  اأمــ�ــص، رئي�ص دائـــرة  اأ�ــســرف 

الــعــيـــــون بــواليــة بــاتــنــة، حـــاج بن 

�سطة، على و�سع حيز اخلدمة لعدد 

بلديات  عرب  التنموية  امل�ساريع  من 

االحتفاالت  اإطار  يف  وذلك  الدائرة 

اال�ستقالل  عيدي  لذكرى  املخلدة 

وال�سباب.

راأ�ــص  ببلدية  كــنــدة  مب�ستة  ومت 

ل�سبكة  اخلدمة  حيز  و�سع  العيون 

ال�سكان  فرحة  و�سط  الطبيعي  الغاز 

اخلطوة  بــهــذه  �ــســُيــودعــون  ــن  ــذي ال

قارورات غاز البوتان التي �ساحبتهم 

يف  �سببا  ــت  وكــان طــويــلــة  لــ�ــســنــوات 

ف�سل  يف  خا�سة  اليومية  معاناتهم 

املقدمة  ال�سروحات  وح�سب  ال�ستاء، 

يف عني املكان، فاإن 582 منزال ا�ستفاد 

بهذه امل�ستة من الغاز الطبيعي، حيث 

الــوايل  اأعطى  ــذي  ال امل�سروع  ميتد 

اإ�سارة انطالقه �سهر جانفـي  ال�سابق 

 64 م�سافة  على  احلالية  ال�سنة  من 

كيلومرت، كما مت يف ذات ال�سياق و�سع 

 160 بطاقة  ملحولني  اخلدمة  حيز 

KV مبنطقة معروف وذلك لتزويد 
الريفية. بالكهرباء  م�سكن   39

و�سع  مت  فقد  قيقبة  بلدية  يف  اأمــا 

م�سروع �سبكة املياه ال�ساحلة لل�سرب 

خزان  تد�سني  مت  كما  اخلدمة  حيز 

اأ�سرف  حي  يف  �سيهب،  اأوالد  مب�ستة 

ــع حيز  رئــيــ�ــص الـــدائـــرة عــلــى و�ــس

اخلدمة لنقب تافزة وم�سروع �سبكة 

جر  مب�ستة  لل�سرب  ال�ساحلة  املياه 

النعامة يف بلدية تاخلمت.

كبرية  م�ساريع  اأن  بالذكر  جدير 

ُيرتقب  الطبيعي  بــالــغــاز  لــلــربــط 

العيون  دائـــرة  ببلديات  ا�ستالمها 

بعد  القادمة،  االأ�سهر  خالل  ال�ستة 

م�ستواها  عــلــى  ــال  ــغ ــس االأ� ــالق  ــط ان

ا�ستفادت  حيث  اأ�ــســهــر،  ــدة  ع قبل 

م�سروع  من  لوحدها  تاخلمت  بلدية 

عرب  مــنــزل   2000 اأزيـــــد  لــربــط 

املادة  بهذه  البلدية  م�ساتي  خمتلف 

الطاقوية.

تد�سني عدد من امل�ساريع التنموية ببلديات راأ�س العيون

نا�سر. م



طالبو� برحيل "�ملري"

بعد عطب �أ�شاب قناة �جلر

املمونة  اجلــر  قناة  م�ص  عطب  ت�سبب 

لبلديتي املحمل واأوالد ر�ســـا�ص بخن�سلة، 

اجلماعتني  �ــســكــان  ــد  ــزوي ت تــوقــف  يف 

لل�سرب،  الــ�ــســاحلــة  بــاملــيــاه  املحليتني 

املحلية  املديرية  من  اأ�ستفيد  ح�سبما 

ملوؤ�س�سة  اجلزائرية للمياه.

االإعالم  خلية  عن  �سادر  بيان  واأو�سح 

ب�سبب  اأنــه  املوؤ�س�سة،  لــذات  واالت�سال 

ملم   700 قطر  اجلــر  قناة  م�ص  عطب 

مكعب  مرت  اآالف   3 خزان  بني  الرابطة 

بخن�سلة وخزان األف مرت مكعب ببلدية 

مقاولة  فيها  ت�سببت  ــتــي  وال املــحــمــل 

 2000 م�سروع  باإجناز  املكلفة  كو�سيدار 

الوالية  بعا�سمة  اإيجاري   عمومي  �سكن 

باملياه  والتموين  ال�سخ  عملية  وقف  مت 

املحمل  بلديتي  عــن  لل�سرب  ال�ساحلة 

ال�سبت  ليلة  من  بداية  ر�سا�ص،  واأوالد 

اإىل االأحد.

تذبذب  فــاإن  امل�سدر،  لــذات  وا�ستنادا 

�سيتوا�سل  لل�سرب  ال�ساحلة  املياه  توزيع 

التاأكيد  مع  العطب  ت�سليح  غاية  اإىل 

املادية  االمــكــانــات  كافة  ت�سخري  على 

الإ�سالح  بفعالية  للتدخل  والب�سرية 

التوزيع  عملية  تعود  اأن  على  العطب،   

تدريجية  ب�سفة  الطبيعية  حالتها  اإىل 

املحمل  بلديتي    وم�ساتي  اأحــيــاء  عرب 

موؤ�س�سة  اعتذرت  كما  ر�سا�ص،   واأوالد 

لزبائنها  بخن�سلة  للمياه(  )اجلزائرية 

اإرادتها  عن  ــارج  اخل االنقطاع  هــذا  عن 

-وفقا للبيان- داعية املواطنني القاطنني 

التموين  بانقطاع  املعنية  بالبلديات 

كامل  اأخذ  اإىل  لل�سرب  ال�ساحلة  باملياه 

اإىل  ال�ساأن  بهذا  الالزمة  احتياطاتهم 

قناة  م�ستوى  على  االأ�سغال  اإنهاء  غاية 

اجلر بور�سة م�سروع 2000�سكن عمومي  

اإيجاري )كو�سيدار(.

انقطاع املياه عن بلديتي 
املحمل واأوالد ر�سا�س

اأم البواقــي

خن�شـلة

قاملــة

ــة بـــواليـــة اأم  ــاق ــط ــر ال ــدي كــ�ــســف م

  98 تزويد   يف   ال�سروع  عن  البواقي، 

بلديات  عرب  موزعة  ابتدائية  مدر�سة 

والع�سرون   الت�سعة  البواقي   اأم  والية 

بخزانات  غاز الربوبان،  م�سيفا اأن هذه 

مقاطعة   عليها  ت�سرف  التي   العملية 

الــبــواقــي   الأم  املــمــيــع  الـــبـــرتول  ـــاز  غ

"نفطال " والتي  مت متويلها من ميزانية 
الــتــي  تقع يف   الــواليــة مت�ص املــدار�ــص 

تبعد  التي   والنائية  املعزولة  املناطق 

التدفئة  توفري  بهدف  الغاز  �سبكة  عن 

للمتمدر�سني.

ــذه  ه اأن  املــتــحــدث  ذات  ــــاف  واأ�ــــس

كل  �ست�ستفيد  االبتدائية  املوؤ�س�سات 

من  العملية  هــذه  �سمن  منها  واحـــدة 

  1750 ب�سعة   الــربوبــان  لغاز  خــزان 

كلغ،  الفتا اإىل اأن هذه اخلزانات تزود 

املدار�ص االبتدائية وحتى بع�ص املراكز 

تكون  الــتــي   و  لها  التابعة  ال�سحية 

لالأهداف  وفقا  و�سيتم  منها،  قريبة 

اإ�سغال تزويد جميع  ا�ستكمال  امل�سطرة 

�سمن  املربجمة  االبتدائية  املــدار�ــص 

ال�ستاء  ف�سل  حلول  قبل  العملية  هذه 

متدر�ص  ظــروف  توفري  اأجــل  من  املقبل 

مالئمة للتالميذ .

تعرف اأ�سغال 40+60 �سكن ت�ساهمي 

اأم  بــواليــة  البي�ساء  عــني  مبدينة 

االجنــاز  يف  كبريا  تــاأخــرا  الــبــواقــي، 

2006، حيث مل  والتي انطلقت �سنة 

تتجاوز ن�سبة االجناز ال 58 باملائة. 

ــوعــود  ـــك بــالــرغــم مــن ال يــاأتــي ذل

ــف املـــ�ـــســـوؤولـــني  ــل ــخــت املــ�ــســتــمــرة مل

يتم  مل  لكن  بــالــواليــة،  التنفيذيني 

 13 من  اأزيــد  منذ  امل�سروع  يف  الف�سل 

امل�ستفيدين  �سخط  اأثار  ما  �سنة، وهو 

مطالبني  ال�سكنية،  احل�سة  هذه  من 

العاجل  بالتدخل  الو�سية  الـــوزارة 

من  لتمكينهم  االأ�سغال  يف  واالإ�ــســراع 

ا�ستالم �سكناتهم. 

اأن امل�ستفيدين تلقوا  جتدر االإ�سارة، 

�سكناتهم  بت�سليمهم  م�ستمرة  وعــود 

لكنها  وجويلية،  مار�ص  �سهري  خالل 

واأن  خا�سة  منفذة  غري  وعــود  بقيت 

اأزيــد  منذ  حاليا  متوقفة  االأ�ــســغــال 

ملجاأ  الور�سة  واأ�سحت  �سهرين،  من 

للعديد من امل�سبوقني ق�سائيا، ناهيك 

عن النهب امل�سجل ملواد البناء يف ظل 

الور�سة  على  االأمنية  الرقابة  غياب 

ال�سكنية.

بحي  االإقامات  عديد  �سكان  يعاين 

العمرانية  بالواجهة  �سكن   500
بعا�سمة  م�سكانة  بطريق  اجلديدة 

الوالية خن�سلة، من عديد النقائ�ص 

التي �سعبت عليهم احلياة على غرار 

نق�ص املاء ال�سروب وانت�سار القمامـة 

وكذا اهرتاء الطرقات.

من  االإقــامــات  هــذه  قاطنو  وطالب 

وتوفري  التدخل  �سرورة  ال�سلطات 

خمتلف ال�سروريات حيث اأكدوا اأنهم 

يعانون خا�سة اأثناء ت�ساقط االأمطار 

ما ي�سعب عليهم التنقل واخلروج من 

منازلهم وكذا النق�ص الكبري يف املاء 

ال�سروب وكرثة الت�سربات ما جعلهم 

ينتقلون لالأماكن املجاورة جللب املاء 

انت�سار  اإىل  ــاروا  اأ�ــس كما  الــ�ــســروب، 

واأن  خا�سة  كبري  ب�سكل  القمامة 

يف  مرة  تاأتي  القمامة  رفع  �ساحنة 

الذي  الطبيعي  الغاز  وكذا  االأ�سبوع 

منذ  االإقامات  بع�ص  قاطنو  ينتظره 

التحاقهم ب�سكناتهم كل هذه امل�ساكل 

ظل  يف  جحيم  اإىل  حياتهم  حولت 

قاطنوا  احتار  وقد  التهيئة،  نق�ص 

ملن  اجلــديــدة  العمرانية  الواجهة 

يقدموا �سكواهم وطالبوا من امل�سوؤول 

التدخل  الوالية �سرورة  االأول على 

واإن�سافهم.

االإقامـات  خمتلف  قاطنوا  ليبقى 

ظل  يف  يــعــانــون  �ــســكــن   500 بــحــي 

وتوفري  املعنية  اجلهات  حترك  عدم 

انتظار  خمتلف �سروريات احلياة يف 

اأن يتم ربط هذه االإقامات مبختلف 

ال�سبكات والق�ساء على امل�ساكل التي 

يعانون منها.

نظم اأم�ص، الع�سرات من �سكان جبالة 

احتجاجية  حركة  بقاملة،  خمي�سي 

ياأتي  التي  املطالب  من  جملة  رافعني 

احل�سري  التح�سني  م�سكل  راأ�سها  على 

املدر�سي  والنقل  البلدية    الأحــيــاء 

ــاء الــريــفــي وفــتــح حتــقــيــق يف  ــن ــب وال

ع�سرون  ــدة  مل االنتخابية  الــعــهــدات 

�سنة.

املحتجون قاموا بغلق باب مقر البلدية 

االأموال  ورغم  باأنه  موؤكدين  بالطوب، 

اإنها  اإال  للبلدية  الدولة  متنحها  التي 

بوادر  فيها  ظلت  بل  التغيري  تعرف  مل 

التنمية غائبة، ناهيك على ما و�سفوه 

بتوزيع ال�سكن الريفي باملح�سوبية مما 

من  البلدية  مواطني  من  العديد  حرم 

رئي�ص  داعيني   ال�سكن،  من  النوع  هذا 

البلدية للرحيل من على راأ�ص املجل�ص 

ال�سعبي البلدي.

ان�سغاالت  على  رده  ويف  جهته  مــن 

اأنه  البلدية  رئي�ص  قــال  املحتجني، 

15 �سخ�ص  قام باالجتماع مع حوايل 

فرقة  رئــيــ�ــص  مبعية  املــحــتــجــني  ــن  م

بتفوي�ص  وطالبهم  الوطني  الـــدرك 

معهم  للتحاور   منهم  اأ�سخا�ص  اأربعة 

يخ�ص  فيما  اأما  ذلك،  رف�سوا  اأنهم  اإال 

التح�سني  يف  املتمثل  ال�سكان   مطالب 

مت    2014 �سنة  خالل  اأنه  احل�سري، 

اإعادة  اإطار  م�سروع قطاعي يف  اإطالق 

خمي�سي  جبالة  مدينة  �سوارع  تهيئة 

تكفلت  والتي  ال�سابي  �سلطاين  وحــي 

اأن  اإال  مقاولة خا�سة  بعملية االجناز 

هذه االأخرية  هجرت املوقع قبل نهاية 

العملية الأ�سباب يقال اأنها مالية، ليعاد 

بعث امل�سروع من جديد مع نف�ص املقاولة 

املقاولة  اأن  اإال  �سنة2018   ــالل  خ

غادرت امل�سروع الأ�سباب تظل جمهولة 

حلث  الو�سية  باجلهات  ات�سالنا  رغم 

اأما  بالعودة،  بامل�سروع  املكلفة  املقاولة 

فيما يخ�ص ال�سكن الريفي قال رئي�ص 

خا�ص  طلب   800 هناك  اأنه  البلدية 

امل�سكل  اإن  اإال  ال�سكن  من  النوع  بهذا 

يبقى يف عدم توفر البلدية على وعاء 

ي�سمح من خالله اجناز  فوقه  عقاري 

هذه ال�سكنات.

املازوت مدافىء  ُتودع  ابتدائية  مدر�سة   98
مت تزويدها بغاز �لربوبان

بالرغم من �لند�ء�ت �مل�شتمرة بتدخل �لوز�رة

التابعة  بو�سالمة  قرية  �سكان  اأقدم 

لبلدية الر�سفة جنوب والية �سطيف 

على غلق مقر البلدية وهذا احتجاجا 

منهم على عدم جت�سيد وعود ال�سلطات 

�سكناتهم  بــربــط  املتعلقة  املحلية 

والكهرباء  الطبيعي  الــغــاز  ب�سبكة 

املحتجني  ال�سكان  وح�سب  الريفية، 

حرب  بقيت  تلقوها  التي  الوعود  فــاإن 

ل�سكان  الكبرية  املعاناة  رغم  ورق  على 

ال�ستاء  هذه القرية خ�سو�سا يف ف�سل 

العائالت  من  الكثري  جلــوء  خــالل  من 

التدفئة  يف  التقليدية  الــطــرق  اإىل 

نتيجة �سعوبة احل�سول على قارورات 

ربط  يف  ال�سكان  وياأمل  البوتان،  غاز 

قبل  احليوية  ال�سبكة  بهذه  م�سكانهم 

ذاته  القادم وهو احلال  ال�ستاء  حلول 

والذين  الريفية  الكهرباء  طالبي  مع 

م�ساكنهم  ربط  �سنوات  منذ  ينتظرون 

التي  الكثرية  الطلبات  رغم  بالكهرباء 

قدموها اإىل مديرية الطاقة وم�سالح 

�سونلغاز.

ومديرة ال�سحة تقدم وعود
 ملحتجي بني عزيز 

وال�سكان  ال�سحة  مــديــرة  قــدمــت 

جملة  املري  بن  دليلة  �سطيف  لوالية 

من  املحتجني  مــن  لعدد  الــوعــود  مــن 

بــنــي عــزيــز والــذيــن قاموا  دائــــرة 

بــوقــفــة احــتــجــاجــيــة مــنــذ بــدايــة 

املطالبة  اأجــل  من  اجلــاري  االأ�سبوع 

اجلديد  امل�ست�سفى  دخــول  بت�سريع 

حيز اخلدمة، واأكدت املديرة على مل 

التقنية  االإجــراءات  بع�ص  اإال  يتبق 

والغاز  الكهرباء  مراقبة  اإعادة  مثل 

وبع�ص االأمور االأخرى من اأجل و�سع 

التاأكيد  مع  اخلدمة،  حيز  امل�ست�سفى 

اأي�سا اأن امل�ست�سفى جمهز كليا بالعتاد 

وال ميكن حتويله الأي مكان اأخر، كما 

تقرر اأي�سا اإر�سال جلنة خمت�سة اإىل 

الإجراء  اخلدمات  املتعددة  العيادة 

متعلقة  ف�ساد  ق�سايا  يف  حتقيقات 

بهذه العيادة. 

ق�ساء  مبجل�ص  االتهام  غرفة  تنظر 

من  املقدمة  ال�سكوى  ق�سية  يف  �سطيف 

ال�سعبي  املجل�ص  اأع�ساء  بع�ص  طرف 

حميدا�ص  املجل�ص  رئي�ص  �سد  الوالئي 

بالتزوير  متعلقة  ق�سية  يف  نورالدين 

بامل�سادقة  املــتــعــلــقــة  املـــداولـــة  يف 

نواب  وتعيني  الداخلي،  النظام  على 

ــان وهــي  ــج ــل الــرئــيــ�ــص وتــ�ــســكــيــلــة ال

احلرب  من  الكثري  اأ�سالت  التي  املداولة 

عقدها  االأفالن  كتلة  اأع�ساء  منع  بعد 

لي�سطر  للمداوالت  الرئي�سة  بالقاعة 

رئي�ص املجل�ص عقدها مع اأع�ساء كتلة 

االأرندي وحم�ص بقاعة االجتماعات.

ال�سعبي  املجل�ص  اأعــ�ــســاء  ويــرتقــب 

االتهام،  غرفة  به  �ستنطق  ما  الوالئي 

على  كبري  انعكا�ص  له  �سيكون  والــذي 

ومن  م�ستقبال،  املجل�ص  هيئات  ت�سكيل 

االأ�سبوع  بــدايــة  تنطلق  اأن  املنتظر 

ــقــادم مــ�ــســاورات جــديــة مــع رئي�ص  ال

ت�سكيل  حول  الوالئي  ال�سعبي  املجل�ص 

دورة  بعقد  لل�سماح  املجل�ص  هياكل 

هياكله  بت�سكيل  اخلــا�ــســة  املجل�ص 

عقد  ثــم   ، الــقــادم  جويلية   20 قبل 

جويلية  �سهر  نهاية  قبل  اأخــرى  دورة 

االإ�سافية  امليزانية  على  للم�سادقة 

2019 واحل�ساب االإداري ل�سنة  ل�سنة 

.2018
ال�سعبي  املجل�ص  هياكل  جميع  وتبقى 

رئي�ص  تن�سيب  منذ  معطلة  الــوالئــي 

�سهر  حــمــيــدا�ــص  ــورالــديــن  ن املجل�ص 

كلي  تــغــيــيــب  مـــع   ،2017 ديــ�ــســمــرب 

ال�سفقات  جلنة  يف  املجل�ص  الأع�ساء 

اتخذت  الــتــي  بــالــواليــة  العمومية 

ال�سعب  ممثلي  غياب  يف  كثرية  قرارات 

حول  ت�ساءل  من  اأكــرث  يطرح  ما  وهــو 

اللجنة،  لقرارات  القانونية  ال�سحة 

بت�سوية  اخلا�سة  الطعون  جلنة  وكذا 

 ،08/15 املــطــابــقــة  ــري  غ الــبــنــايــات 

اخلا�سة  الــوالئــيــة  الــطــعــون  وجلــنــة 

بال�سكن االجتماعي. 

العالية  ال�سكانية  الكثافة  ت�سفع  مل 

ببلدية  ناجي  ناجي  حي  تقطن  التي 

هذا  وقـــدم  ــة  ــراق ع وال  الــ�ــســريــعــة 

من  املحلية  ال�سلطات  لــدى  االأخـــري، 

الفعلي  حقهم  قاطنوه  ينال  اأن  اأجل 

ــي يــعــاين  ــق ــث ب ــي ــتــنــمــيــة، ح مـــن ال

التهمي�ص التام.

معاناة  يــعــاين  ــي  احل اأن  واملــالحــظ 

بداية  النواحي،  جميع  من  �سديدة 

تكون  تكاد  التي  العمرانية  بالتهيئة 

الطرقات  ذلك  �سبيل  وعلى  منعدمة 

املـــهـــرتئـــة، فــــاإن احلــــي عـــبـــارة عن 

جمموعة من احلفر تتحول اإىل برك 

مليئة  و�سحراء  ال�ستاء  يف  اأوحـــال 

النق�ص  عــن  ناهيك  �سيفا،  بالغبار 

الفادح يف املياه ال�ساحلة لل�سرب التي 

تغيب عن احلنفيات يف بع�ص االأحيان 

اأكرث من ال�سهر.

فيما  ــفــة،  االأر�ــس اأيــ�ــســا  تغيب  كما 

يوؤدي  الذي  الرئي�سي  الطريق  حتول 

اإىل احلي اإىل م�سلك ترابي  مما جعل 

با�ستعمال  �سواء  �سعبًا  فيه  التنقل 

كما  االأقــدام،  على  �سريا  اأو  ال�سيارات 

اأكد �سكان احلي اأن الطرقات مل ت�سهد 

اأي عملية تهيئة، �سف اإىل ذلك غياب 

هوؤالء  وركــز  هذا  العمومية،  ــارة  االإن

ال�سكان اأي�سا على �سرورة تهيئة احلي 

مفتوحا  جماال  اأ�سبح  بعدما  وتنقيته 

الربو  و  االأمــرا�ــص  مــن  العديد  على 

الذي  التنف�سي  باجلهاز  يتعلق  ومــا 

اأ�ساب العديد من االأ�سخا�ص وخا�سة 

هذه  مع  بــاملــوازاة  ال�سن،  كبار  منهم 

النقائ�ص ي�سهد احلي تذبذب كبري يف 

عملية التزود باملياه وهو االأمر الذي 

اأثقل كاهلهم خا�سة يف ف�سل ال�سيف 

يجعلهم  مما  احلــرارة  درجة  وارتفاع 

يف حاجة ما�سة اإىل املاء.

مدينة  مــن  االأخـــرى  الناحية  ويف 

خملوف  حي  �سكان  ا�ستب�سر  ال�سريعة 

م�سروع  مــن  ا�ستفادتهم  بعد  خــريا 

حيث  املهرتئة،  املــيــاه  �سبكة  تهيئة 

م�ستوى  على  احلفر  اأ�سغال  انطلقت 

ال�سكان  قــيــام  بعد  ـــام  اأي منذ  ــي  احل

وقيامهم  ال�سكاوي  ع�سرات  بتقدمي 

�سركة  اأمـــام  احتجاجية  بــوقــفــات 

ان�سغالهم  لنقل  للمياه  اجلــزائــريــة 

بخ�سو�ص ندرة املياه يف احلي.

�سكان اأوالد بو�سالمة يغلقون مقر 
البلدية للمطالبة بالغاز والكهرباء 

اأزمة املجل�س الوالئي اأمام العدالة جمددا 

اأعرق اأحياء بلدية ال�سريعة 
خارج جمال التنمية

م�سروع 100 �سكن ت�ساهمي
 ور�سة مفتوحـة منــذ 13 �سنة 

نقائ�س باجلملة يف التجمعات 
ال�سكنية اجلديدة 

مواطنون يغلقون مقر بلدية "جبالة خمي�سي" بالطوب

فو�سى بخطوط
 نقل امل�سافرين 

باأوالد حملة
طالب ع�سرات ال�سائقني 

القائمني على حافالت نقل 

امل�سافرين على م�ستوى خط 

اأوالد حملة- عني مليلة  

بوالية اأم البواقي، ب�سرورة 

التدخل العاجل للم�سوؤولني 

بقطاع النقل من اأجل تنظيم 

حركة حافالت النقل من 

اأماكن توقف احلافالت وكذا 

توقيت االنطالق والو�سول، 

باالإ�سافة اإىل اإن�ساء حمطة 

م�سغرة للحافالت خا�سة واأن 

عمل احلافالت على م�ستوى 

اخلط يتم بطرق ع�سوائية، 

ما ي�سطر امل�سافرين للوقوف 

ل�ساعات طويلة يف انتظار 

قدوم حافلة تنقلهم، وهو ما 

اأثار ا�ستياء املواطنني خا�سة 

خالل ف�سل ال�سيف، ما يجعلهم 

يقفون حتت اأ�سعة ال�سم�ص  

القوية ل�ساعات طويلة.

هذا وتعرف خطوك النقل 

مبنطقة اأوالد حملة تو�سعا 

ملحوظا يف عدد حافالت 

النقل، ما ي�ستدعي تنظيم 

حركة ال�سائقني داخل وخارج 

مدينة اأوالد حملة.
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وزير التكوين والتعليم املهنيني يوؤكد على:

للنهو�س بالقطاع

اأم�س مب�ستغامن على �سرورة حت�سني قابلية ت�سغيل  اأول  اأكد وزير التكوين والتعليم املهنيني بلخري دادة مو�سى 
املتكونني بعد التخرج واإدماجهم يف �سوق العمل.

الإ�سرتاتيجية  اأن  العا�سمة،  باجلزائر  اأم�س  اأول  م�سعود،  بن  القادر  عبد  التقليدية،  وال�سناعة  ال�سياحة  وزير  اأكد 
الوطنية للنهو�س بالقطاع ل ميكن جت�سيدها دون العناية بالعن�سر الب�سري والتكوين املتخ�س�س.

اإقت�صاداخلمي�س 30 يونيو 2969/ 11  جويلية 2019 املوافق لـ 08 ذو القعدة 071440
املتكونني ت�شغيل  قابلية  حت�شني  "�شرورة 
 بعد التخرج واإدماجهم يف �شوق العمل"

وزير ال�شياحة يوؤكد على اأهمية التكوين املتخ�ش�ص 

فتح خط جوي مو�شمي "�شارتر" 
يربط بني املدينتني

 ارتفاع اأ�شعار النفط جمددا

حفل  خ��الل  مو�سى  دادة  ال�سيد  و���س��رح 

املهني  التكوين  مبركز  اأقيم  رم��زي  تخرج 

مب�ستغامن  �ساعة  ب��ن  خم��ط��اري  والتمهني 

القطاعات  مع  تعمل  الوزارية  دائرته  اأن 

امل�ساريع  اإن�ساء  تي�سري عملية  االأخرى على 

من  واملرافقة  التكوين  توفري  و  امل�سغرة 

لتح�سني  الت�سغيل  دع���م  اأج��ه��زة  ط���رف 

يف  واإدم��اج��ه��م  املتخرجني  ت�سغيل  عملية 

على  ال�سدد  هذا  يف  حث  كما  العمل،  �سوق 

مع  )تكوين-ت�سغيل(  ال�سراكة  تعزيز 

وخ�سو�سا  االقت�ساديني  الفاعلني  خمتلف 

مدونة  حتيني  بهدف  املحلي  امل�ستوى  على 

ح�سب  التكوين  نحو  والتوجه  التخ�س�سات 

اأو�سح  كما  اتفاقيات،  على  بناءا  و  الطلب 

ال�سيد دادة مو�سى اأن تعزيز هذه ال�سراكة 

القطاع  �ستمكن  )راب��ح-راب��ح(  قاعدة  على 

من اإعداد تقييمات دورية لعرو�ص التكوين 

مع اإمكانية تغيريها ح�سبما متطلبات �سوق 

االقت�سادي،  الن�سيج  احتياجات  و  العمل 

املهني  التكوين  ق��ط��اع  اأن  ال��وزي��ر  وق���ال 

يعرف ارتفاعا ملحوظا يف عدد املتخرجني 

متخرج  األ��ف   285 من  مر  حيث  �سنة  كل 

العام  األف متخرج   314 اإىل   2017 خالل 

املا�سي.

وتخرج خالل دورة فيفري املهنية لوحدها 

 158 امل�سوؤول-  ذات  -ي�سيف  ال�سنة  هذه 

 344 و  مهنية  �سعبة   23 يف  متخرج  األ��ف 

تت�سمنه  تخ�س�ص   495 بني  من  تخ�س�ص 

وتخ�س�سات  ل�سعب  ال��وط��ن��ي��ة  امل���دون���ة 

التكوين املهني.

هذا  خالل  مو�سى  دادة  ال�سيد  وق��ام  هذا 

 25 يف  متفوق  متخرج   30 بتكرمي  احلفل 

االأوىل  باملرتبة  والفائزة  مهني  تخ�س�ص 

امل�سابقة  يف  م�ستغامن  والي��ة  م�ستوى  على 

الوطنية للثقافة املالية املنظمة �سهر مار�ص 

جممع  ت�سغيل  عن  االإع��الن  مت  كما  املا�سي 

االإلكرتونيك  يف  متخ�س�ص  وطني  �سناعي 

ل�سبعة متخرجني من دفعة 2019-2018، 

 16 ع��ل��ى  م�ستغامن  والي���ة  ت��ت��وف��ر  ح��ي��ث 

ا�ستقبال  باإمكانها  املهني  للتكوين  موؤ�س�سة 

اآخرين   800 اإي���واء  و  مرتب�ص   4.725
وعلى 15 مدر�سة خا�سة معتمدة من طرف 

الدولة بقدرة 560 مقعد بيداغوجي وفقا 

الوالئي  امل��دي��ر  قدمها  التي  لل�سروحات 

التكوين  موؤ�س�سات  من  تخرج  كما  للقطاع، 

بن  لل�سيد  -وفقا  م�ستغامن  بوالية  املهني 

�سنوات  اخلم�ص  خ��الل  نا�سر-  بن  حل�سن 

املا�سية اأزيد من 24 األف متخرج من بينهم 

و1.790   2018 خالل  مرتب�ص   4.300
مرتب�ص يف دورة فيفري 2019.

ولدى اإ�سرافه على حفل تخرج طلبة جدد من 

املدر�سة العليا لل�سياحة )العا�سمة( واملعهدين 

من  ل��ك��ل  وال�����س��ي��اح��ة  للفندقة  ال��وط��ن��ي��ني 

م�سعى  اأن  الوزير  اعترب  وزو،  وتيزي  بو�سعادة 

احلكومة يف تنويع االقت�ساد الوطني مير عرب 

قطاعا  باعتبارها  لل�سياحة  االأهمية  اإعطاء 

ال�سغل،  وملنا�سب  للروة  خالقا  ا�سرتاتيجيا 

اإال  جت�سيده  ميكن  ال  امل�سعى  ه��ذا  اأن  م��ربزا 

وذكر  الب�سري،  للعن�سر  خا�سة  عناية  باإيالء 

يف ذات ال�سياق اأن املخطط التوجيهي للتهيئة 

خا�سة  مكانة  التكوين  عن�سر  منح  ال�سياحية 

ال�سياحية  اخلدمات  جودة  خمطط  لتكري�ص 

من جهة وتزويد املوؤ�س�سات الفندقية باإطارات 

ملقت�سيات  ت�ستجيب  متخ�س�سة  عاملة  وي��د 

املعمول  االمتياز  وملعايري  الع�سرية  ال�سياحة 

بها عامليا من جهة اأخرى، م�سددا على �سرورة 

بنوعية  واالرت���ق���اء  اجل����ودة  ره����ان  ك�����س��ب 

املوؤهلة  االإط��ارات  تكوين  خالل  من  اخلدمات 

اال�ستجابة  بغر�ص  املتخ�س�سة  العاملة  واليد 

حيث  م��ن  للقطاع  احلقيقية  لالحتياجات 

باملنا�سبة مبا مت  الوزير  الب�سري، وذكر  املورد 

ال�سيما  امل�سطرة،  االأه��داف  لتج�سيد  اجن��ازه 

التمهني  منط  واعتماد  التكوين  برامج  حتيني 

يف بع�ص التخ�س�سات، اإ�سافة اإىل اإدراج نظام 

"لي�سان�ص- ما�سرت-دكتوراه" باملدر�سة الوطنية 
العليا لل�سياحة باإ�سراك عدة قطاعات وزارية 

،على غرار التعليم العايل والبيئة.

وقد جرى حفل تخرج الطلبة اجلدد بح�سور 

فاطمة  املتجددة،  والطاقات  البيئة  وزي��رة 

العايل  التعليم  ووزي���ر  زرواط����ي،  ال��زه��راء 

والبحث العلمي، الطيب بوزيد، اللذين اأكدا من 

جانبهما على �سرورة االهتمام باملورد الب�سري 

لتاأهيل قطاع ال�سياحة ب�سفته واجهة البلد.

العليا  املدر�سة  املتخرجة من  الدفعات  وت�سم 

من  طالب   331 للفندقة  الوطنيني  واملعهدين 

لي�سان�ص-ما�سرت-دكتوراه  بنظام   59 بينهم 

و136 طالب من بلدان افريقية �سديقة.

ة و العليا ملجمع �صونلغاز لفائدة الإطارات امل�صريرّ

الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية متول تكوينا خا�شا
اجلزائر  اإىل  بها  ق��ام  ال��ت��ي  ال��زي��ارة  ت��ن��درج 

للتجارة  االأمريكية  الوكالة  يف  �سامي  م�سوؤول 

جهود  اإطار  يف  املا�سي،  جوان  �سهر  يف  والتنمية، 

�سراكات  اإقامة  اإىل  الرامية  املتحدة  الواليات 

االقت�سادية،  التنمية  جمال  يف  اجلزائريني  مع 

ومب��وج��ب ات��ف��اق وّق��ع خ��الل ال��زي��ارة االأخ��رية 

قامت  اجل��زائ��ر،  اإىل  ك��ر���ص  ب��ي  ك���ارل  ال�سيد 

بتمويل  والتنمية  للتجارة  االأمريكية  الوكالة 

تكوين حول الت�سيري والريادة واالأعمال لفائدة 

ملجمع  العليا  واالإط�����ارات  امل�����س��رية  االإط�����ارات 

�سونلغاز، وا�سرف على تقدمي هذا التكوين �سركة 

جينريال ايليكرتيك.

وا�ستقبل الرئي�ص املدير العام لل�سركة الوطنية 

يف  كر�ص  ال�سيد  ح�سي�سي،  ر�سيد  للمحروقات 

املتحدة  الواليات  اإطار تنظيم مهمة جتارية يف 

ترمي اإىل اإقامة ات�ساالت بني قادة �سوناطراك 

واملوؤ�س�سات االأمريكية التي تتوفر على جتهيزات 

تدعم  اأن  ميكن  والتي  والتكنولوجيا  وخدمات 

اأهداف التنمية الطاقوية للجزائر، ح�سبما اأكد 

ذات امل�سدر.

الرئي�ص  ط��رف  من  كر�ص  ال�سيد  ا�ستقبل  كما 

اإطار  يف  بوخلرا�ص،  �ساهر  ل�سونلغاز  العام  املدير 

بني  التقني  بالتعاون  املتعلقة  االأ�سغال  موا�سلة 

التقى  باجلزائر،  اإقامته  وخ��الل  املوؤ�س�ستني، 

اإدارة غرفة  اأي�سا مع جمل�ص  االأمريكي  امل�سوؤول 

التجارة االأمريكية باجلزائر العا�سمة للحديث 

االقت�سادية  ال�سراكة  لرتقية  طرق  اأف�سل  عن 

بني الواليات املتحدة و اجلزائر، واأو�سح البيان 

ملثل  تكون  اأن  يف  تاأمل  االأمريكية  احلكومة  اأن 

هذه ال�سراكات بني الواليات املتحدة و اجلزائر، 

على  الطويل  امل��دى  على  ايجابي  و  ه��ام  تاأثري 

التنمية االقت�سادية للبلدين.

و�سيدخل هذا اخلط اجلوي املو�سمي 

�سهر  خ��الل  اخل��دم��ة  حيز  اجل��دي��د 

ذهابا  رحلتني  مب��ع��دل  املقبل  اأوت 

الوكاالت  اأح��د  من  طلب  بعد  واإيابا 

ق��ارة  ت�سريح  ح�سب  ال�سياحية، 

اجلوي  اخلط  هذا  اأن  م�سريا  تركي، 

اأوت  و31   19 يومي  �سيكون  ال��ذي 

القادم ذهابا واإيابا يكر الطلب عليه 

هناك  اأن  م�سيفا  امل�سافرين،  قبل  من 

مو�سمي  ج���وي  خ��ط  ف��ت��ح  اإم��ك��ان��ي��ة 

وه��ران  مدينتي  ي��رب��ط  "�سارتر" 
بناء  )تركيا(  واأنطانيا  )اجلزائر( 

ال�سياحية،  الوكاالت  من  طلب  على 

اخلطوط  اأن  امل�سوؤول  نف�سي  واأب��رز 

اجلوية اجلزائرية دعمت رحلتها يف 

من  انطالقا  اال�سطياف  مو�سم  اإط��ار 

مطار وهران نحو املطارات الفرن�سية 

الطلب  لتلبية  وذل��ك  اال�سبانية  و 

املقيمة  اجلزائرية  للجالية  املتزايد 

باخلارج

عدد  رف��ع  مت  فقد  ال�سياق  ذات  ويف 

رح��الت اخل��ط اجل��وي ال��راب��ط بني 

رحالت   3 مبعدل  باري�ص  و  وه���ران 

يوميا بعدما كانت على مدار ال�سنة ما 

بني رحلة اإىل رحلتني يف اليوم ح�سب 

بني  ال��راب��ط  اجل��وي  للخط  الطلب 

وهران و مر�سيليا، كما برجمت رحلة 

وه��ران  ب��ني  ال��راب��ط  للخط  يومية 

رحالت   6 مبعدل  كانت  بعدما  وليون 

وكذا  ال�سنة  م��دار  على  االأ�سبوع  يف 

رحلة يومية للخط اجلوي بني وهران 

تركي  ق��ارة  ال�سيد  ح�سب  وت��ول��وز، 

�ستعزز  الرحالت  هذه  اأن  اأبرز  الذي 

اإ���س��اف��ي��ة يف ظرف  اأي�����س��ا ب��رح��الت 

ق�سري قبيل الدخول املدر�سي لتوفري 

اأح�سن ظروف لعودة املغرتبني.

للخط  يومية  كما مت برجمة رحلة 

واأليكانت  الرابط بني وهران  اجلوي 

االأ�سبوع  يف  رح��الت  و3  اال�سبانية 

للخط الرابط بني وهران وبر�سلونة 

ب��ع��دم��ا ك��ان��ت مب��ع��دل رح��ل��ت��ني يف 

االأ�سبوع على مدار ال�سنة اإىل جانب 

يف  رح��الت   6 اإىل   3 بني  ما  برجمة 

االأ�سبوع ح�سب الطلب للخط الرابط 

كما  الرتكية،  واإ�سطنبول  بني وهران 

اأ�سري اإليه.

وملواجهة التدفق املتزايد للم�سافرين 

باخلارج  املقيمة  اجلالية  خ�سو�سا 

تدعيم  مت  اال�سطياف  مو�سم  خالل 

مطار وهران الدويل "اأحمد بن بلة" 

برنامج  �سمن  مو�سميا  عامال   25 ب 

خا�سة  للت�سغيل  الوطنية  الوكالة 

يف جمال �سحن االأمتعة واال�ستقبال، 

للخطوط  اجل���ه���وي  امل���دي���ر  ي�����س��ري 

اجلوية اجلزائرية لوهران.

بعد  النفط   اأ���س��ع��ار  اأم�����ص،  ارتفعت 

انخفا�ص  للقطاع  بيانات  اأظ��ه��رت  اأن 

االأمريكية  اخل��ام  النفط  خم��زون��ات 

املخاوف  قل�ص  مما  املتوقع،  من  اأك��ر 

من فائ�ص معرو�ص، بينما اأخلى منتجو 

نفط كبار بالواليات املتحدة من�سات يف 

خليج املك�سيك قبل عا�سفة و�سيكة.

بتوقيت   06:41 ال�ساعة  وبحلول 

اجلزائر، ارتفعت العقود االآجلة خلام 

 85 االأمريكي  الو�سيط  تك�سا�ص  غرب 

�سنتا مبا يعادل 1.5 باملئة اإىل 58.68 

دوالر للربميل، وزاد �سعر خام القيا�ص 

العاملي برنت 65 �سنتا اأو واحدا باملئة 

اإىل 64.80 دوالر للربميل بعد اأن بلغ 

يف وقت �سابق 64.95 دوالر.

منذ  وبرنت  االأمريكي  اخل��ام  وارتفع 

ب��داي��ة ال��ع��ام يف ال��وق��ت ال��ذي تقل�ص 

للبرتول  امل�سدرة  البلدان  منظمة  فيه 

االإن��ت��اج  رو���س��ي��ا  مثل  ك��ب��ار  ومنتجون 

ل��ت��ع��زي��ز االأ����س���ع���ار، ل��ك��ن ال��ت��وت��رات 

يف  �سعف  من  املخاوف  تثري  التجارية 

اأدلة  عن  امل�ستثمرون  ويبحث  الطلب، 

االإنتاج  يف  ال�سريعة  الزيادة  اأن  على 

االأمريكي يجري ا�ستهالكها.

واأظ���ه���رت ب��ي��ان��ات م��ع��ه��د ال��ب��رتول 

خمزونات  اأن  االأول،  اأم�ص  االأمريكي، 

ال��ن��ف��ط اخل����ام ت��راج��ع��ت اأك����ر من 

تقل�ست  بينما  املا�سي،  االأ�سبوع  املتوقع 

خمزونات  وزادت  البنزين  خمزونات 

البيانات،  وبح�سب  التقطري،  ن���واجت 

مليون   8.1 اخل��ام  خم��زون��ات  هبطت 

برميل يف االأ�سبوع املنتهي يف 5 جويلية 

461.6 مليون مقارنة مع توقعات  اإىل 

مليون   3.1 ق��دره  النخفا�ص  املحللني 

برميل.

وهران )اجلزائر( و�صرم ال�صيخ )م�صر(

�سيتم فتح خط جوي مو�سمي "�سارتر" يربط مدينتي وهران )اجلزائر( و �سرم 
ال�سيخ )م�سر( وذلك مبنا�سبة مو�سم ال�سطياف، ح�سبما ا�ستفيد اأول اأم�س من 

املدير اجلهوي للخطوط اجلوية اجلزائرية لوهران قارة تركي.



احتلت فنزويال املرتبة االأوىل 

بني دول اأمريكا اجلنوبية، من 

حيث عدد اجلرائم التي مت 

ارتكابها يف تلك البلدان عام 

.2017
جاء ذلك بح�سب ما ذكرته 

العديد من ال�سحف وو�سائل 

االإعالم الفنزويلية، اأول اأم�ص، 

نقاًل عن تقرير ملكتب االأمم 

املتحدة املعني باملخدرات 

واجلرمية.

وذكر تقرير املكتب االأممي، 

اأن فنزويال حتتل قائمة بلدان 

اأمريكا اجلنوبية من عدد 

اجلرائم املرتكبة بها عام 2017، 

م�سرًيا اأن الن�سبة التي ح�سلت 

عليها كاراكا�ص هي 57 يف املئة 

األف، بعد اأن كان هذا الرقم 13 

يف املئة األف عام 1991.

وبن�سبة 122 يف املئة األف، 

جاء عدد اجلرائم يف العا�سمة 

الفنزويلية كاراكا�ص، �سعف 

اجلرائم يف جميع اأنحاء 

البالد التي ت�سهد منذ فرتة 

اأزمات �سيا�سية، واقت�سادية، 

واجتماعية.

وبعد فنزويال جاءت الربازيل يف 

املرتبة الثانية بن�سبة 30 يف املئة 

األف، كثاين اأكرب دولة باأمريكا 

اجلنوبية من حيث عدد اجلرائم.

فنزويال اأكرث بلدان 

اأمريكا اجلنوبية من 

حيث عدد اجلرائم 

يف 2017

ق. د

حلماية املياه

امل�سرتكة  ــان  االأرك هيئة  رئي�ص  قال 

دانفورد  جوزيف  اجلرنال  االأمريكية 

ت�سكيل  تريد  املتحدة  الــواليــات  اإن 

حتالف ع�سكري يف غ�سون اأ�سبوعني اأو 

نحو ذلك حلماية املياه االإ�سرتاتيجية 

تنحي  حيث  والــيــمــن،  اإيـــران  قبالة 

ومقاتلني  اإيــران  على  باللوم  وا�سنطن 

تدعمهم طهران يف تنفيذ هجمات.

مبوجب  املتحدة  الــواليــات  و�ستوفر 

اخلطة، التي مل تتبلور �سوى يف االأيام 

القليلة املا�سية، �سفن قيادة للتحالف 

للمراقبة  جهوده  و�ستقود  الع�سكري 

دانفورد  اأو�ــســح  حيث  واال�ــســتــطــالع، 

اأعقاب  يف  لل�سحفيني  التفا�سيل  تلك 

اأحدهما  التحالف  ب�ساأن  اجتماعني 

مارك  الدفاع  وزير  باأعمال  القائم  مع 

اخلارجية  وزيـــر  مــع  واالآخــــر  اإ�ــســرب 

مايك بومبيو اأول اأم�ص، وقال دانفورد 

الدول  من  عدد  مع  االآن  "�سنتوا�سل 
ت�سكيل  باإمكاننا  كان  اإذا  ما  لتحديد 

كل  يف  املالحة  حرية  ي�سمن  حتالف 

من م�سيق هرمز وم�سيق باب املندب"، 

من  اأن  اأعتقد  فاإنني  "ولذا  م�سيفا 

االأ�سبوعني  خالل  نحدد  اأن  املحتمل 

االإرادة  لديها  التي  الـــدول  املقبلني 

ال�سيا�سية لدعم هذه املبادرة و�سنعمل 

اجليو�ص  مع  مبا�سر  ب�سكل  ذلــك  بعد 

التي  املــحــددة  االإمــكــانــيــات  لتحديد 

�ستدعم ذلك.

طويلة  ـــرتة  ف مــنــذ  ـــــران  اإي وتــهــدد 

منه  مير  الذي  هرمز،  م�سيق  باإغالق 

مل  اإن  العاملي،  النفط  خم�ص  قرابة 

اأمر  وهــو  نفطها،  ت�سدير  من  تتمكن 

دونالد  الرئي�ص  اإدارة  اإلــيــه  ت�سعى 

طهران  على  �سغط  كو�سيلة  تــرامــب 

على  جديد  من  التفاو�ص  على  حلملها 

برناجمها النووي.

اخلا�ص  االأمريكي  املقرتح  ويكت�سب 

حلماية  دويل  حتـــالـــف  بــتــ�ــســكــيــل 

دافعة  قوة  هرمز  م�سيق  يف  املالحة 

ويونيو  اأيـــار  مــايــو  يف  هجمات  منذ 

مياه  يف  نفط  ناقالت  على  حــزيــران 

اخلليج. واأ�سقطت اإيران ال�سهر املا�سي 

امل�سيق،  م�سرية قرب  اأمريكية  طائرة 

اأمرا  ي�سدر  اأن  اإىل  ترامب  دفــع  مما 

بتوجيه �سربات جوية انتقامية قبل 

االأخـــرية،  اللحظات  يف  يــرتاجــع  اأن 

نائب  نــوجــامــي  كــوتــارو  امتنع  فيما 

الياباين  الــوزراء  جمل�ص  اأمناء  كبري 

دانفورد،  ت�سريحات  على  التعليق  عن 

وقال نوجامي خالل موؤمتر �سحفي يف 

اأنهم قلقون للغاية ب�ساأن  اأم�ص  طوكيو 

االأو�سط  ال�سرق  يف  التوتر  ت�ساعد 

و�سمان املرور االآمن عرب م�سيق هرمز 

وكذلك  بالدهم  يف  الطاقة  الأمن  مهم 

ـــدويل،  ال املجتمع  ورفــاهــيــة  لــ�ــســالم 

ات�سال  على  �ستظل  اليابان  اأن  م�سيفا 

ـــدول  وثــيــق بــالــواليــات املــتــحــدة وال

االأخرى املعنية و�ستوا�سل بذل اجلهود 

يف �سبيل اال�ستقرار وتهدئة التوتر يف 

ال�سرق االأو�سط.

اخلارجية  وزارة  اأعلنت 

الربيطانية، اأم�ص، ا�ستقالة 

وا�سنطن،  ـــدى  ل �ــســفــريهــا 

ـــم داروتـــــــ�ـــــــص، عــلــى  ـــي ك

للرئي�ص  انتقاداته  خلفية 

االأمريكي دونالد ترامب.

انتقادات  غداة  ذلك  جاء 

عرب  ترامب  وجهها  الذعــة 

لل�سفري  "تويرت"  من�سة 

و�سف  الــــذي  ــاين  ــط ــربي ال

مــوؤهــل  غـــري  بـــاأنـــه  االأول 

له،  خمزية  نهاية  وتــوقــع 

كما اأظهرت ت�سريبات.

اإعالمية  و�ــســائــل  ونــقــلــت 

الربيطانية  اخلارجية  عن 

اإعالنها ا�ستقالة "داروت�ص" 

بعد اأيام من انتقاده ترامب، 

ال�سفري الربيطاين يف  وقال 

اأن  رغم  اإنــه  اأم�ص،  ر�سالة، 

هذا  نهاية  �ستنتهي  واليته 

العام، لكنه يرى اأنه يف ظل 

يبقى  الــراهــنــة  الــظــروف 

ال�سماح بتعيني �سفري جديد 

ــو املــ�ــســار املــ�ــســوؤول، كما  ه

جلميع  امتنانه  عن  ــرب  اأع

ــات  ــوالي ال االأ�ــســخــا�ــص يف 

املــتــحــدة وبــريــطــانــيــا ممن 

ــه دعــمــهــم خالل  ــوا ل ــدم ق

هذه االأيام الع�سيبة.

فيما اأعربت رئي�سة الوزراء 

اأ�سفها  ــن  ع مــــاي،  ــزا  ــريي ت

داروت�ص،  ا�ستقالة  حيال 

وفق الوكالة نف�سها.

ن�سرت  املــا�ــســي،  وال�سبت 

بريطانية،  اإعالمية  و�سائل 

مرا�سالت دبلوما�سية �سرية 

ــة غري  ــق ــري ــط ــة ب ــرب ــس ــ� م

لندن  �سفري  بعثها  معروفة 

حلكومته،  وا�سنطن  لــدى 

م�سوؤول  "�سحتها"  واأكــــد 

اإن  "�سي  ملــوقــع  بــريــطــاين 

وبــــداأت  االأمـــريـــكـــي،  اإن" 

الربيطانية،  اخلــارجــيــة 

يف  حتقيًقا  املا�سي،  االأحــد 

التي  ــالت  ــس ــرا� امل ت�سريب 

و�سف فيها داروت�ص ترامب 

واأنــه  الكفاءة"،  بـ"عدمي 

نهاية  وتوقع  موؤهل"،  "غري 
"خمزية" لواليته، مرجحا 

اإعادة انتخابه رغم ذلك.

عرب  ترامب  هاجم  واأم�ص 

الربيطاين،  ال�سفري  تويرت 

وا�سًفا اإياه بال�سفري االأحمق 

بريطانيا  فر�سته  ـــذي  ال

على الواليات املتحدة، وهو 

به،  �سعيدين  ل�سنا  �سخ�ص 

م�سيفا  جدا،  غبي  فتى  اإنه 

�سد  هجومه  متابًعا  ترامب 

اأعــرف  ال  "اأنا  داروتـــ�ـــص: 

اإنــه  يل  قــيــل  لــكــن  ال�سفري 

ــربوه  اأخ متعجرف،  اأحمق 

لديها  املتحدة  الواليات  اأن 

يف  وجي�ص  اقت�ساد  اأف�سل 

العامل". 

بح�سب تقرير �سادر عن مكتب االأمم 

املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية
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وقالت اآنيا�ص كاالمار، خالل حديثها يف 

فعالية خا�سة بحقوق االإن�سان يف لندن، 

و�سفته  ما  اإال  االآن  حتى  تتلق  مل  اإنها 

وا�سنطن،  مــن  املــ�ــســاعــدة  مــن  بالقليل 

ويجب  خيارا،  لي�ص  ال�سمت  اأن  م�سيفة 

هذا  ولكن  وب�سراحة،  بحرية  الكالم 

اإجراء،  اتخاذ  يجب  كافيا،  لي�ص  اأي�سا 

اإن على تركيا - وهي  كما قالت كاالمار 

خا�سقجي  فــيــه  اخــتــفــى  ـــذي  ال الــبــلــد 

يف  ال�سعودية  القن�سلية  دخــولــه  بعد 

تعرفه،  ما  ن�سر   - اأكتوبر  يف  ا�سطنبول 

ب�ساأن  جنائي  بتحقيق  اأي�سا  مطالبة 

امل�سوؤول الرئي�سي وراء القتل.

وقد رف�ست ال�سعودية اتهامات كاالمار 

حتقيق  اإجــــراء  ت�ستطع  مل  بــاأنــهــا  لها 

تو�سلت  قد  كاالمار  كانت  فيما  منا�سب، 

يف  خا�سقجي  مقتل  اأن  اإىل  حتقيقها  يف 

اإطار  خارج  اإعداما  كان  بالده  قن�سلية 

الق�ساء، وقالت اإن على الواليات املتحدة 

واآخر  مدنيا،  قانونيا  حتقيقا  تبداأ  اأن 

الفيدرايل،  التحقيقات  مكتب  يجريه 

الواليات  اإن خا�سقجي كان مقيما يف  اإذ 

املتحدة، وكان يكتب ل�سحيفة وا�سنطن 

بو�ست.

البالغ   - كـــاالمـــار  تــقــريــر  يف  وجـــاء 

اأن  جوان  يف  ن�سر  والذي  �سفحة،   101
العهد  ويل  اأن  على  معقولة  اأدلة  هناك 

وم�سوؤولني  �سلمان،  بن  حممد  ال�سعودي، 

م�سوؤولون  املــ�ــســتــوى،  رفــيــعــي  ــن  ــري اآخ

مقتل  عن  ال�سخ�سية  ب�سفتهم  قانونيا 

خا�سقجي.

خا�سقجي  �ــســعــوديــون  عــمــالء  وقــتــل 

لكن  ا�سطنبول،  يف  القن�سلية  داخـــل 

مل  اأنهم  على  ت�سر  ال�سعودية  ال�سلطات 

يت�سرفوا بناء على اأوامر من حممد بن 

�سلمان، حيث دعت كاالمار االأمني العام 

غويرتي�ص،  اأنتونيو  الدولية،  للمنظمة 

يف  دويل  جــنــائــي  حتــقــيــق  بـــدء  اإىل 

�سلطة  من  هذا  اإن  قال  ولكنه  الق�سية، 

الدول االأع�ساء، قائلة اإن الغرب يواجه 

اال�ستجابة  يف  دميقراطيا"  "عجزا 
لغ�سب النا�ص من قتل خا�سقجي.

مقتل خا�شقجي: 

يوم  الالجئني  ل�سوؤون  املتحدة  ال�سامية لالأمم  املفو�سية   قالت 

ل�سربة  تعر�ص  الذي  طرابل�ص  يف  املهاجرين  مركز  اإن  اأم�ص 

جوية مميتة االأ�سبوع املا�سي يجري اإخالوؤه تدريجيا بعد قرار 

ال�سلطات الليبية اإطالق �سراح نزالئه.

الالجئني  ل�سوؤون  املتحدة  لالأمم  ال�سامية  املفو�سية  قالت   

ل�سربة  تعر�ص  الذي  طرابل�ص  يف  املهاجرين  مركز  اإن  الأم�ص 

جوية مميتة االأ�سبوع املا�سي يجري اإخالوؤه تدريجيا بعد قرار 

ال�سلطات الليبية اإطالق �سراح نزالئه، كما قالت االأمم املتحدة 

�سخ�سا   350 نحو  يوؤوي  الذي  املركز  على  اجلوية  ال�سربة  اإن 

هذا االأ�سبوع رمبا ترقى اإىل جرمية حرب.

تدريب  طائرتي  اإن  اأم�ص  يوم  القطرية  الدفاع  وزارة  قالت   

القفز  من  متكنا  الطيارين  لكن  اجلو  يف  ا�سطدمتا  ع�سكريتني 

منهما ب�سالم.

رحلة  اأثناء  اأنه  تويرت  على  ح�سابها  على  للوزارة  بيان  وذكر 

قائدا  ومتكن  تدريبيتني  طائرتني  بني  ت�سادم  حدث  تدريبية 

الطائرتني من اخلروج �ساملني با�ستخدام الكر�سي القاذف.

قتل م�سلحون ما ي�سل اإىل 18 �سخ�سا من بينهم ن�ساء واأطفال 

يف قرية نائية يف بابوا غينيا اجلديدة وذلك يف اأحدث �سحايا 

اأم�ص  مارابي  جيم�ص  الوزراء  رئي�ص  تعهد  فيما  قبلي  نزاع 

مبالحقة القتلة.

وتعاين الدولة الواقعة يف املحيط الهادي والغنية باملوارد من 

بال�سدمة،  الفقري  البلد  اأ�ساب  االأخري  الدم  نزيف  لكن  العنف 

فيه  وقع  الذي  هيال  اإقليم  حاكم  يونديالو  فيليب  قال  حيث 

اأن  م�سيفا  للغاية"،  حزينة  واقعة  "اإنها  الهاتف  عرب  الهجوم 

التي تقع على بعد  القتل يف قرية كاريدا  الدافع وراء عمليات 

بورت  العا�سمة  من  الغربي  ال�سمال  اإىل  كيلومرتا   630 نحو 

يف  ت�سعيد  اأحدث  هي  العنف  اأعمال  لكن  معروف  غري  مورزبي 

�سراع ممتد منذ �سنوات.

بال�سجن مدى احلياة على طالب  اأم�ص حكما  اأملانية  اأ�سدرت حمكمة 

جلوء عراقي اأدين باغت�ساب وقتل مراهقة، يف واقعة ا�ستغلها اليمني 

املتطرف لتغذية خطاب الكراهية �سد املهاجرين امل�سلمني.

باغت�ساب  مذنب  �سنة(   22( ب�سار  علي  املتهم  اأن  املحكمة  وجدت 

مدينة  يف   2018 مايو   23 بتاريخ  �سنة(   14( فيلدمان  �سوزانا  وقتل 

في�سبادن.

�سراح  اإطالق  العراقي  املواطن  منح  اإمكانية  املحكمة  وا�ستبعدت 

م�سروط بعد 15 عاما نظرا النطواء اجلرمية على ق�سوة ا�ستثنائية.

العراقية وم�سادر يف م�ست�سفى  قال م�سوؤولون بال�سرطة 

اإن ثالثة اأ�سخا�ص على االأقل قتلوا واأ�سيب اأربعة عندما 

ب�سمال  ال�سرقاط  بلدة  �سقطت ثالث قذائف مورتر على 

العراق اأول اأم�ص.

وقال م�سوؤولو ال�سرطة يف املنطقة اإن عنا�سر من تنظيم 

"داع�ص" املت�سدد �ساركت يف الهجوم، واأ�سافوا اأن قذائف 
ين�سط  يزال  اأطلقت من منطقة جبلية قريبة ال  املورتر 

املت�سددون فيها.

اإن  ال�سرقاط  �سرطة  مدير  ال�سحن  خليل  العقيد  وقال 

عنا�سر تنظيم "داع�ص" يختبئون يف منطقة جبل خمول 

وي�ستخدمونها كقاعدة انطالق ل�سن هجماتهم

اإخالء تدريجي ملركز للمهاجرين 
يف طرابل�س تعر�س للق�سف

ت�سادم طائرتي تدريب 
ع�سكريتني قطريتني دون اإ�سابات

اإطار  م�سلحني يف  بنريان  قتيال    18
نزاع قبلي يف بابوا غينيا اجلديدة

املوؤبد لعراقي اغت�سب وقتل 
مراهقة باأملانيا

مقتل 3 يف �سمال العراق يف 
هجوم باملورتر

حــول

الوكاالت  

العــامل

دولـي
مقررة الأمم املتحدة اخلا�شة بالتحقيق تطالب "�شي اآي اإيه" بك�شف ما لديها

اأمريكا تريد ت�شكيل حتالف ع�شكري قبالة اإيران واليمن

ا�شتقالة �شفري لندن بوا�شنطن على خلفية انتقاداته لرتامب

ق. د

ق. د

ق. د

املركزية  ال�ستخبارات  وكالة  خا�سقجي،  جمال  ال�سعودي،  ال�سحفي  مقتل  يف  حتقق  التي  املتحدة  الأمم  مقررة  طالبت 
الأمريكية، �سي اآي اإيه، بك�سف ما لديها من �سجالت ا�ستخبارية ب�ساأن القتل.



ملنتخب  الفرن�سي  الفني  املدير  ديبوى  نيكوال  اأعرب 

مدغ�سقر، عن تقديره للمنتخب التون�سي قبل املواجهة 

لكاأ�ص  الثمانية،  دور  مباريات  ، �سمن  بينهما  املرتقبة 

اأمم اأفريقيا، التى �ستقام فى التا�سعة م�ساء على ملعب 

ال�سالم، بالقاهرة.

وقال ديبوى يف املوؤمتر ال�سحفي التقدميي للمباراة، 

اإذ  "مباراة الغد لها ح�سابات خا�سة،  اليوم االأربعاء: 

تلعب  التى  القوية  الفرق  من  التون�سي  املنتخب  يعد 

االإطاحة  يف  جناحه  اإىل  باالإ�سافة  هجومية،  كرة 

مبنتخب قوى مثل املنتخب الغاين، ولديهم الطموح يف 

بلوغ الدور قبل النهائي".

رئــيــ�ــص االحتـــاد  اأحــمــد  اأحــمــد  "وجود  واأ�ـــســـاف: 

االأفريقي، امللغا�سي اجلن�سية، اأمر ي�سعدين، و�سيعطينا 

دفعة معنوية ملوا�سلة االأداء والنتائج املتميزة خالل 

هذه البطولة".

وبدنية  فنية  حالة  يف  الالعبني  "جميع  وتــابــع: 

قبل  للدور  الو�سول  على  االإ�ــســرار  ولديهم  طيبة، 

يف  االأوىل  للمرة  م�ساركتنا  من  الرغم  على  النهائى 

البطولة القارية".

بدءا  "فار"  الفيديو  تقنية  ا�ستخدام  على  وعلق 

الأنها  جيد،  "اأمر  فقال:  للبطولة،  الثمانية  دور  من 

�ست�سمن اإعطاء كل فريق حقه خالل املباراة".

الكرة  فى  جديد  تاريخ  لكتابة  "ن�سعى  واختتم: 

االأفريقية، من خالل التاأهل للدور قبل النهائى".

غريي�س يخ�ضى 
الإرهاق اأمام مدغ�ضقر

�سدد اآالن غريي�ص املدير الفني ملنتخب 

تون�ص، على �سعوبة مواجهة مدغ�سقر، 

يف ربع نهائي بطولة اأمم اأفريقيا،وقال 

غريي�ص يف املوؤمتر التقدميي "منتخب 

مدغ�سقر ا�ستطاع اأن يت�سدر جمموعته 

يف الدور االأول على ح�ساب نيجرييا، 

�سنخو�ص مباراة �سعبة اأمامه".

واأ�ساف "منتخب مدغ�سقر ال يعتمد على 

القوة البدنية مثل اأغلب منتخبات القارة 

ال�سمراء، العبو اخل�سم ميتلكون مهارات 

خا�سة ويلعبون بحما�ص �سديد".

وتابع "خ�سنا مباراة �سعبة اأمام غانا 

ملدة 120 دقيقة، ثم ح�سلنا على يومني 

للراحة فقط، �سنحاول بذل ق�سارى 

جهدنا رغم تخوفنا من اإرهاق الالعبني".

وكان املنتخب التون�سي قد تاأهل لدور 

الثمانية بعد فوزه على املنتخب الغاين، 

االإثنني املا�سي، 5-4 بركالت الرتجيح.

مباريات اليوم
 )الربع النهائي كاأ�س اأمم اإفريقيا(

اجلديد اجلزائر – �ساحل العاج  ال�سوي�ص  ملعب   17:00
القاهرةتون�ص – مدغ�سقر  ال�سالم  ملعب    20:00

ابدى الناخب الوطني جمال بلما�سي 

املرتقبة  املــقــابــلــة  مـــن  تــخــوفــه 

مواجهة  �سعوبة  الــيــوم  اأم�سية 

نهائي  ربـــع  يف  ديـــفـــوار،  كـــوت 

وقال   2019 اإفريقيا  اأمم  كاأ�ص 

ال�سحفي  املوؤمتر  خالل  بلما�سي، 

"منتخب كوت  التقدميي للمباراة: 

قوي  وفريق  كبري،  تاريخ  له  ديفوار 

منذ  الــقــاري  اللقب  حقق  اأن  �سبق  جــدا 

 ، املوقعة  لهذه  جيًدا  اال�ستعداد  علينا  ويجب  قريبة،  �سنوات 

خا�سًة اأنها لن تكون �سهلة على الطرفني".

اإىل  ن�سعى  جدا..  مهم  �سيء  وهذا  قويا،  دفاعا  "منتلك  وتابع: 

هدف  لديه  املنتخب  يف  واجلميع  �سباكنا،  نظافة  على  احلفاظ 

واحد وهو اللقب القاري".

"لكني ال  الكبرية  يف العبيه قائال:  بلما�سي عن ثقته  واأعرب 

بالبطولة  الفوز  املباراة..  من  امل�سروع  القلق  بع�ص  وجود  اأنكر 

كتيبة  املختارين، منلك  الالعبني  يحتاج ثقة قوية يف جمموعة 

قوية لديها االإ�سرار على اإ�سعاد �سعب اجلزائر".

ووا�سل: "يجب علينا التعامل ب�سكل جيد، بعد تغيري ملعبنا من 

الدفاع اجلوي اإىل ال�سوي�ص.. در�سنا فريق كوت ديفوار جيدا، كل 

ال ُنخدع يف اللقاء".

من  اأكــرث  راحــة  يــوم  على  "ح�سولنا  حديثه  بلما�سي  ووا�ــســل  

�ساحلنا  يف  لكنه  املــبــاراة،  نتيجة  يف  مــوؤثــرا  يكون  لن  اخل�سم، 

بالطبع.. كوت ديفوار ح�سمت مواجهة مايل باخلربة، رغم قوة 

االأخرية".

العاج  و�ساحل  اجلزائر  منتخبا  يلتقي 

اأمم  كــاأ�ــص  نهائي  ربــع  يف  الــيــوم،  اأم�سية 

اجلديد  الــو�ــســويــ�ــص  مبلعب  اإفــريــقــيــا، 

قيا�سا  ثــــاأري  بــطــابــع  الــلــقــاء  و�ــســيــكــون 

فيها  التقى  التي  ال�سابقة  باملنا�سبات 

�سبق  اإذ  االيفوارية،  الفيلة  �سد  اخل�سر 

بطولة  يف  مــرات   7 املنتخبان  التقى  واأن 

مرتني  الفوز  اجلــزائــر  حققت  اأفريقيا، 

 3 وتــعــادال مثلهما وفـــازت كــوت ديــفــوار 

مرات.

وكانت اآخر مباراة اأقيمت بني الفريقني، 

كوت  بها  وفـــازت   ،2015 نهائي  ــع  رب يف 

بداية  وكانت  باللقب،  وتوجت  ديــفــوار 

اإفريقيا كانت  اأمم  املنتخبني يف  مواجهات 

بغانا،  اأقــيــمــت  الــتــي   1968 ن�سخة  يف 

نظيفة،  بثالثية  الفوز  االإفواريني  وحقق 

 1988 عام  فاأقيمت  الثانية  املباراة  اأما 

اأما  منهما،  لكل  بهدف  وتــعــادال  باملغرب 

 1990 يف  كانت  فقد  الثالثة  املباراة  عن 

اأول  ال�سحراء  حماربي  وحقق  باجلزائر، 

االأفيال  ورد  نظيفة،  بثالثية  لهم  فــوز 

على اجلزائر بنف�ص النتيجة يف املواجهة 

الرابعة التي اأقيمت بال�سنغال 1992.

اأما املواجهة اخلام�سة فاأقيمت يف ن�سخة 

وفــازت  النهائي  ربــع  يف   2010 ــغــوال  اأن

مباراة  يف  هديف  مقابل  بثالثية  اجلزائر 

املــدرب  ا�سبال  فيها  تفوق  دراماتيكية 

يف  جمددا  املنتخبان  ليتقى  �سعدان،  رابح 

دور  يف  اأفريقيا،  بجنوب   2013 بطولة 

املجموعات وتعادال 2/2.

اآخر املواجهات كانت يف ربع نهائي 2015 

ديفوار  كوت  وفــازت  اال�ستوائية،  بغينيا 

بثالثية مقابل هدف.

الفني  املدير  كمارا،  اإبراهيما  اأكــد 

جاهزية  ديـــفـــوار،  كـــوت  ملنتخب 

ربع  يف  اجلزائر،  ملواجهة  فريقه 

نهائي كاأ�ص اأمم اإفريقيا 2019.

خالل  االأفــيــال،  مــدرب  واأ�ساف 

املــــوؤمتــــر الــ�ــســحــفــي الــتــقــدميــي 

بذل  اإىل  يحتاج  "الفوز  للمباراة: 

والنظر  وذهني،  بــدين  جمهود  اأق�سى 

وهيبة  ا�سم  على  احلفاظ  �ــســرورة  اإىل  فقط 

قويا  فريقا  �سنواجه  اأننا  خا�سًة  ديفوار،  كوت 

ومنظما، ويف حالة ا�ستنفار دائم".

واأ�ساد كمارا بجودة جميع املالعب يف م�سر، قبل 

متابًعا:  للجزائر،  االأمامي  اخلط  قوة  يربز  اأن 

لكن  رائعة،  كانت  االأربع  "مبارياتهم 
�سيكون  املواجهة  هذه  النهاية  يف 

لها طابع خا�ص".

ا مدى قوة  اأي�سً "نعلم  ووا�سل: 

التي مل ت�ستقبل  دفاع اجلزائر، 

ب�سكل  ــك  ــذل ل ــد  ــع ون هــــدف،  اأي 

ثابت  ت�سكيل  لدينا  لي�ص  خا�ص.. 

املــبــاراة..  يــبــداأ  ــزة  ــه واالأج للفريق، 

املنتخب اجلزائري لديه نقاط �سعف، و�سنلعب 

عليها من البداية".

كالعبني  جيدة  مبرحلة  "منر  بقوله:  وختم 

الفوز  حلم  حتقيق  اإىل  ون�سعى  فني،  وجــهــاز 

بالبطولة".

يخو�ص املنتخب التون�سي، مواجهة حمفوفة باملخاطر، 

عندما يواجه مدغ�سقر، اليوم ، على ملعب ال�سالم، يف ربع 

بني  االإمكانيات  فارق  ورغم  اأفريقيا،  اأمم  بطولة  نهائي 

املتوج  التون�سي،  املنتخب  ل�سالح  ي�سب  والذي  املنتخبني، 

قرطاج  ن�سور  مينع  ال  ذلــك  اأن  اإال   ،2004 عــام  باللقب 

التي  مدغ�سقر،  مفاجاآت  اأمــام  احلذر  توخي  �سرورة  من 

تاريخها.وظهر  يف  االأوىل  للمرة  اأفريقيا  اأمم  يف  ت�سارك 

ن�سبيا  اأف�سل  ب�سكل  الغاين  نظريه  اأمام  التون�سي  املنتخب 

مما قدمه يف دور املجموعات، وكان قريًبا من ح�سم التاأهل 

من  عك�سيا  هدفا  مرماه  تلقي  لوال  االأ�سلي،  الوقت  خالل 

العبه رامي البدوي يف اللحظات االأخرية.

يجدر الذكر اأن التاأهل لدور الثمانية، جاء ليخفف ن�سبيا 

من حدة االنتقادات املوجهة للفرن�سي اآالن غريي�ص مدرب 

وو�سائل  التون�سية  اجلماهري  جانب  من  تون�ص،  منتخب 

االإعالم هناك، ب�سبب توا�سع نتائج الفريق.

وهبي  املخ�سرم  النجم  على  التون�سية  اجلماهري  وتاأمل 

اخلزري و�سانع االألعاب يو�سف امل�ساكني يف �سناعة الفارق 

للفريق، الذي مل ي�سجل �سوى 3 اأهداف طوال م�سريته يف 

لقاء  يف  �سوى  �سباكه  نظافة  على  يحافظ  ومل  امل�سابقة، 

وحيد وظهر منتخب مدغ�سقر ب�سكل مبهر طوال م�سواره 

من  خاليا  �سجله  على  حمافظا  ظل  حيث  امل�سابقة،  يف 

الهزائم طوال مبارياته االأربع التي خا�سها يف البطولة.

وت�سدر منتخب مدغ�سقر، ترتيب املجموعة الثانية بدور 

املجموعات بر�سيد 7 نقاط، عقب تعادله مع غينيا وفوزه 

على بوروندي ونيجرييا، قبل اأن يوا�سل مفاجاآته ويطيح 

بالكونغو الدميقراطية من دور الـ 16.

ا�ستمرارنا  "روؤية  مدغ�سقر  مدرب  ديبوي  نيكوال  وقال 

يف �سنع التاريخ اأمر جيد. اأمتنى اأن نتمكن من اال�ستمرار 

بهذه الطريقة".

البطولة الإفريقية للأمم )الطبعة 32(
اإعـــــــــــداد: اأ. ج
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م�صر 2019

)21 جون-19 جويلية(

اليوم،  اأم�سية  يلتقي، 

ـــي  ـــوطـــن ـــب ال ـــخ ـــت ـــن امل

ــنــظــريه  ـــــري ب ـــــزائ اجل

يف  العاج  �ساحل  منتخب 

الربع  الدور  بر�سم  لقاء 

النهائي من مناف�سة كاأ�ص 

و�سيكون  اإفريقيا،  اأمم 

اجلديد  ال�سوي�ص  ملعب 

املوقعة  لــهــذه  م�سرحا 

قيا�سا  االأوان،  قبل  النهائي  مبثابة  تعترب  التي 

اللذان  واالإيــفــواري  اجلزائري  املنتخبني  بحجم 

يعدان من ابرز املر�سحني للتتويج باللقب القاري، 

هذا وبعد تاألق حماربي ال�سحراء يف الدور الثمن 

النهائي وتاأهلهم على ح�ساب غينيا بثالثة نظيفة 

الظهور  موا�سلة  يف  باليلي  يو�سف  رفقاء  ياأمل 

بنف�ص امل�ستوى والوجه الطيب واالإطاحة برفقاء 

�سرييديي.

بلما�سي  جمال  الوطني  الناخب  ويــدرك  هــذا 

املاأمورية  ب�سعوبة  العبيه  وكذا  الفني  وطاقمه 

�سحن  بحيث  قــاريــا،  ثقيل  وزن  له  منتخب  ــام  اأم

بقوة  اللقاء  يف  الدخول  ق�سد  العبيه  بلما�سي 

لتحقيق الفوز وموا�سلة ال�سري بخطى ثابتة نحو 

الهدف املن�سود وهو العودة الأر�ص املليون والن�سف 

بالتاج  �سهيد  ــيــون  ــل امل

القاري.

املنتخب  ــه  ــت جــه مـــن 

من  وبالرغم  االإيفواري 

وتاأهله  م�ستواه   تراجع 

على  ـــص  ـــ� ـــف االأن ــق  ــس ــ� ب

ح�ساب مايل هذا االأخري 

بالطول  �سيطر  ـــذي  ال

جمريات  على  والعر�ص 

�سيناريو  لتكرار  يتطلع  االأخري،  يف  واأق�سي  اللقاء 

الربع  الدور  يف  اجلزائر  على  فاز  عندما   2015
باللقب،  ــوج   وت م�سواره  وا�سل  وبعدها  النهائي 

كامارا  ابراهيما  ا�سبال  وتطلعات  اأمــال  ليتكون 

كبرية لتحقيق الهدف وتخطي عقبة اجلزائر ومن 

ثم التفكري يف االأدوار القادمة والتتويج باللقب.

االإثـــارة  مــن  بالكثري  تعد  املوقعة  هــذه  لتبقى 

القائد  ــالء  زم يوا�سل  اأن  ــل  اأم على  والتناف�ص، 

التاأهل  تاأ�سرية  ويقتطعون  تاألقهم  حمرز  ريا�ص 

للدور الن�سف النهائي.

جمال بلما�ضي:
 "اخل�ضم الإيفواري قوي وهدفنا 
واحد ويتمثل يف اللقب القاري"

اأف�ضلية اإفوارية يف تاريخ املقابلت بني اجلزائر و�ضاحل العاج 

اإبراهيما كامارا: "نعرف نقاط �ضعف اجلزائر و�ضرنكز عليها"

ن�ضور قرطاج يف مهمة �ضعبة اأمام املنتخب امللغا�ضي العنيد 

بلما�ضي يجهز حماربي ال�ضحراء للإطاحة بالفيلة الإيفوارية

"ال���������ك���������ان"

قوي  اجلزائري  ماك�س غراديل:"املنتخب 

لكننا نحرتمه ول نخ�ضاه"
غراديل،  ماك�ص  قال 

جنـــم مــنــتــخــب كــوت 

املوؤمتر  ديــفــوار،خــالل 

التقدميي  ال�سحفي 

مواجهة  اإن  للمباراة 

اجلزائر اليوم ، حل�ساب 

ربـــع نــهــائــي كــاأ�ــص اأمم 

املقابلة  "�ستكون   ،2019 اإفريقيا 

للقاء،  جاهزون  لكننا  للغاية  �سعبة 

ومنلك العديد من الالعبني اجليدين 

اجلزائري  الفريق  املــراكــز،  كــل  يف 

قوي، اإال اأننا نحرتمه وال نخ�ساه".

العبي  اأن  جيدا  "اأعلم  ــاف:  واأ�ــس

فنية  اإمــكــانــيــات  لديهم  اجلــزائــر، 

والكثريون  عالية،  وبدنية 

منهم لعبوا معي يف فرن�سا، 

عبور  على  قـــادرون  لكننا 

موقعة الغد".

"اأتوقع  بقوله:  وخــتــم 

م�ساندة جماهريية كبرية 

لــلــمــنــتــخــب اجلـــزائـــري، 

امل�سجعني  مــن  الكثري  لدينا  لكننا 

ا، وبالطبع �سيزحفون خلفنا اإىل  اأي�سً

ال�سوي�ص ملوؤازرتنا".

هذا  بلغت  قد  ديفوار  كــوت  وكانت 

الدور، بعد الفوز على مايل )0-1(، 

بينما تاأهلت اجلزائر باالنت�سار على 

غينيا )3-0(، يف ثمن النهائي.

الدور الربع النهائي )اأم�صية اليوم 17:00(

�ضاحل العاج  اجلزائر – 

مدغ�ضقر  تون�س – 

نيكول ديبوى: 
تاريخ  لكتابة  "ن�ضعى 
جديد من بوابة تون�س"

"كاف" تعيني  الــقــدم  لكرة  االأفــريــقــي  االحتـــاد  اأعــلــن 

كاأ�ص  نهائي  ربع  مباراة  الإدارة  نيانت  األيوم  الكامريوين 

اأمم اأفريقيا بني تون�ص ومدغ�سقر، التى �ستقام على ملعب 

ال�سالم، بالقاهرة.

مينكواندي  اإيفاري�ست  مواطنيه  نيانت  و�سي�ساعد 

من  اأوتوغو  اإريك  �سيكون  الرابع  واحلكم  نوفو،  واإلفي�ص 

عن  م�سوؤوال  �سيكون  ميلوت  بينوا  والفرن�سي  الغابون، 

."VAR" تقنية الفيديو امل�ساعد

امل�ساعد  الفيديو  حكم  تقنية  اأن  اإىل  االإ�ــســارة  جتدر 

بدًءا  اأفريقيا  اأمم  كاأ�ص  تاريخ  فى  االأوىل  للمرة  �ستظهر 

من الدور ربع النهائي.

�ضافرة كامريونية 

ملباراة تون�س ومدغ�ضقر



اأمل مروانة

الرابطة الوالئية لكرة القدم بخن�سلة 
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يف  ميدون  رم�سان  الفريق  رئي�ص  �سرع 

خالل  مــن  اجلــديــد  للمو�سم  التح�سري 

العبي  بع�ص  وكذا  املدرب  مع  التفاو�ص 

النادي  حميط  وينتظر  املنق�سي  املو�سم 

�سمري  املـــدرب  مــع  العقد  تر�سيم  موعد 

معه  االإدارة  تو�سلت  الـــذي  بومتجت 

ومل  العقد  بنود  اأغلب  على  اتفاق  اإىل 

يتبق �سوى التوقيع على العقد اجلديد، 

على  ي�سر  ـــري  االأخ هــذا  جعل  مــا  وهــو 

حني  اإىل  ت�سريح  بـــاأي  االإدالء  ــدم  ع

مل  ذلــك  اأّن  ولــو  اخلطوة،  هــذه  جت�سيد 

تبادل  مــن  املــ�ــســادر  بع�ص  ح�سب  مينع 

واملــدرب  ميدون  الرئي�ص  بني  النقا�ص 

امل�سائل  من  العديد  بخ�سو�ص  بومتجت 

والرتكيبة  العمل  طريقة  تخ�ص  التي 

يتعلق  ما  غــرار  على  للنادي،  الب�سرية 

خالل  �سي�ساعدانه  اللذين  بــاملــدربــني 

التي  العنا�سر  اإىل  اإ�سافة  عمله  فرتة 

�سيتم ا�ستقدامها وفقا حلاجيات النادي 

التي  احل�سا�سة  املنا�سب  مــن  ــدد  ع يف 

اإىل  حــاجــة  ويف  ن�سبيا  نق�سا  تــعــاين 

الدعم الالزم والبداية بحرا�سة املرمى 

مرورا اإىل الدفاع والهجوم.

من  املــقــربــة  املــ�ــســادر  بع�ص  واأ�ـــســـارت 

واملدرب  االإدارة  اأّن  اإىل  النادي  حميط 

التي  النقاط  مــن  عــدد  على  اتفقا  قــد 

�سمان  اأوالهــا  باالإ�سرتاتيجية  و�سفت 

الرتكيبة  مــ�ــســتــوى  عــلــى  ــقــرار  ــت ــس اال�

الب�سرية للنادي وعدم الت�سحية بجيل 

اأبلت  التي  ال�سابة  العنا�سر  من  كامل 

بالء ح�سنا رغم ال�سقوط لينتظر اأن يتم 

اإحداث  مقابل  العبا   12 بـ  االحتفاظ 

املنا�سب  بع�ص  يف  جــذريــة  انــتــدابــات 

حت�سني  �سرورة  اإىل  اإ�سافة  احل�سا�سة، 

خالل  مــن  والتحفيزي  املـــايل  اجلــانــب 

الالعبني  م�ستحقات  ت�سوية  على  ال�سهر 

حتى  م�سبقا،  عليه  االتفاق  مت  ما  وفق 

وترتجم  الفني  الطاقم  مهمة  ت�سهل 

جهود العمل املبذول ب�سورة اإيجابية يف 

املحطات الر�سمية.

بالبقاء  اقــتــنــعــوا  الــالعــبــني  بــعــ�ــص 

واآخرون حتّفظوا ب�سبب ال�سق املايل

عقدها  التي  التفاو�ص  جل�سات  خّلفت 

ميدون مع بع�ص العنا�سر نتائج متباينة، 

البقاء  يف  االأ�سماء  اأغلب  رغبة  ورغــم 

بع�ص  هناك  اأن  اإال  امل�سرية  وموا�سلة 

بالن�سبة  املادي  اجلانب  حول  اخلالفات 

حتفظا  اأبـــدوا  الذين  الالعبني  لبع�ص 

اأو  عليهم  املقرتحة  الرواتب  قيمة  على 

العملية  جعل  ما  وهو  ت�سويتها،  طريقة 

تتحدث  الذي  الوقت  يف  ما  نوعا  تتاأخر 

اإىل  النادي  من  املقربة  االأطــراف  بع�ص 

هام  عدد  مع  اتفاق  اإىل  الرئي�ص  تو�سل 

طيب  وجه  عن  اأبانت  التي  الركائز  من 

يوحي  ما  وهــو  املن�سرم،  املو�سم  خــالل 

هذه  مع  اتفاق  اإىل  التو�سل  باإمكانية 

املتوا�سلة  اللقاءات  �سوء  على  العنا�سر 

بحر هذا االأ�سبوع.

بعد الغمو�ص ال�سائد يف الرابطة الوالئية 

لكرة القدم بخن�سلة ب�سبب جتميد مكتبها 

بي�ساء  بطولة  عنه  اجنر  والــذي  ال�سابق 

الفرق  تنف�ست  اأخــريا  متتاليني  ملو�سميني 

جديد  م�سري  مكتب  بانتخاب  اخلن�سلية 

خالل  الــهــادي  عــمــراين  الرئي�ص  بقيادة 

واأمــور  اإداريـــة  والأ�سباب  املنق�سي  املو�سم 

بينما   ، بطولة  تنظيم  يعرف  مل  اأخـــرى 

ــروف مــهــيــاأة ح�سب  ــظ هــذا املــو�ــســم كــل ال

الهادي  عمراين  الرابطة  رئي�ص  ت�سريح 

مع  اجتماع  اأول  عقد  قــرر  اأنــه  اأكــد  الــذي 

16 حني  روؤ�ـــســـاء الــفــريــق الــوالئــيــة الــــ 

مبقر  اخلمي�ص  اليوم  �سباح  املوعد  �سيكون 

و�سيكون  زوي  بطريق  الكائن  الــرابــطــة 

واردة  تعليمات  مناق�سة  االأ�سغال  حمــور 

املناف�سة  بتنظيم  اخلا�سة  الفدرالية  من 

وحتديد  ــدة  ــدي ج ــني  ــوان ق ــن  م ورد  ومـــا 

�سروط االنخراط، خا�سة اأن معظم الفرق 

الرابطة  اأن  اخلن�سلية فقرية ولذا يرتقب 

دفع  طريقة  يف  الت�سهيالت  باب  تفتح  قد 

حقوق االنخراط.

الرئي�ص  عنه  ك�سف  مــا  وح�سب  كذلك   

الرابطة عمراين اأن امل�سكل العوي�ص والتي 

ال  التي  املالعب  هي  كبريا  عائقا  يكون  قد 

اللقاءات  احت�سان  �ــســروط  على  تتوفر 

ميدانية  بزيارة  يقوم   قد  ،ولذا  الر�سمية 

روؤ�ساء  لتح�سي�ص  خن�سلة  بلديات  ملختلف 

البلدية بتهيئة املالعب يف وقتها  املجال�ص 

املحدد الأن البطولة من املرتقب اأن تنطلق 

وزارة  اأن  ناهيك  املقبل  اأكتوبر  �سهر  يف 

بالغة  اأهمية  اأعطت  والريا�سة  ال�سباب 

لكامل الريا�سات.

اأن  املــتــحــدث  ك�سف  اآخـــر  �سعيد  وعــلــى 

موؤخرا  وقامت  عملها  يف  �سرعت  الرابطة 

املناف�سة  على  امل�سرفة  اللجان  بتن�سيب 

وحت�سري برنامج ن�ساطاتها للمو�سم الريا�سي 

، كذلك �سرعت   2020  /  2019 اجلديد  

يف ا�ستقبال ملفات احلكام الوالئيني اجلدد 

ترب�ص  يف  دخــلــوا  والــذيــن   14 وعــددهــم 

انطالق  مــوعــد  مــع  جــاهــزيــة  يف  ليكونوا 

اآخر  �سعيد  على  كذلك   ، قريبا  البطولة 

�سنف  املدربني  ملفات  الرابطة  ا�ستقبلت 

والئي  ترب�ص  يف  قريبا  ليدخلوا   FAF1
اجلهوية  الفنية  املديرية  اإ�ــســراف  حتت 

يوم  الوالئية  الرابطة  عقدت  كما  باتنة، 

الثالثاء املا�سي اجتماعا لكل احلكام ق�سد 

حت�سري رزنامة التكوين واإعطاء توجيهات 

خا�سة بالبطولة.

�سفقة  اإبرام  من  الربج  اأهلي  اإدارة  متكنت 

جديدة يف فرتة التحويالت ال�سيفية وهذا 

من خالل التعاقد مع و�سط امليدان الهجومي 

ال�سابق لدفاع تاجنانت حممد الطيب الذي 

كما  حــمــادي،  بن  الرئي�ص  اإدارة  مع  اإتفق 

وقع اأي�سا املدافع ال�سابق ل�سباب ق�سنطينة 

عرو�سي �سعيد على عقد ملو�سمني مع االأهلي 

جديدة  اأ�سماء  مع  التعاقد  انتظار  يف  وهذا 

قائمة  تــبــقــى  حــيــث  املــقــبــلــة  االأيـــــام  يف 

االإ�ستقدامات مفتوحة اإىل حد االآن. 

الرتب�ص  حتــويــل  ــي  االأهــل اإدارة  ـــررت  وق

تركيا  من  بــدال  تون�ص  دولــة  اإىل  ال�سيفي 

وهذا ب�سبب التاأخر الكبري يف احل�سول على 

الرتكية،  االأرا�سي  اإىل  الدخول  تاأ�سريات 

جويلية   18 مــن  االأهــلــي  ترب�ص  وي�ستمر 

اأن  على  القادم،  اأوت   3 غاية  اإىل  اجلــاري 

يوا�سل االأهلي حت�سرياته فيما بعد مبدينة 

ومن  البطولة،  انطالقة  غاية  اإىل  الــربج 

فراندك  الفرن�سي  املــدرب  قرر  اأخــر  جانب 

الرديف  الفريق  من  3 العبني  دوما ترقية 

االأمر  ويتعلق  االأول  الفريق  تدريبات  اإىل 

زايد، لعالوي ول�سهب، حيث من  بكل من بن 

يف  حا�سرا  الثالثي  هــذا  يكون  اأن  املنتظر 

ترب�ص الفريق بتون�ص.

مع  حمادي  بن  الرئي�ص  اإدارة  وتعاقدت 

وهــذا  الــديــن  �سياء  بوحلجيالت  املـــدرب 

الفنية  العار�سة  على  االإ�ــســراف  اأجــل  من 

اجلديد،  املو�سم  بطولة  يف  الرديف  للفريق 

كما تدعم تعداد الفريق الرديف بخدمات 

و�سط امليدان الدفاعي لفريق اإحتاد بلعبا�ص 

االأهلي  العبو  قــام  فيما  حميدة،  زغــنــون 

ال�سرورية  الطبية  الفحو�سات  بــاإجــراء 

وهذا بغية دفع ملفات تاأهيلهم لدى الرابطة 

الوطنية يف االآجال املحددة.

 ومن جانب اأخر تدر�ص اإدارة االأهلي خيار 

املو�سم  بداية  مع  الــربج  خــارج  اال�ستقبال 

اأ�سغال  انطالق  تاأخر  ظل  يف  وهذا  اجلديد 

يرف�ص  حيث  اأوت   20 ملعب  اأر�سية  تهيئة 

هذه  على  باال�ستقبال  املغامرة  دوما  املدرب 

االأر�سية مطالبا بالبحث عن مالعب اأخرى 

ملعبي  غرار  على  فيها  اال�ستقبال  اأجل  من 

مقرة اأو �سطيف. 

تعاقدت اإدارة دفاع تاجنانت مع املدرب 

التون�سي ي�سعد معمر من اأجل االإ�سراف 

على العار�سة الفنية للفريق اإىل غاية 

نهاية املو�سم القادم حيث مت االتفاق بني 

الرئي�ص الطاهر قرعي�ص واملدرب التون�سي 

على لعب االأدوار االأوىل يف البطولة، 

وجاء التعاقد مع املدرب ل�سعد يف ظل ف�سل 

املفاو�سات التي جرت مع املدرب التون�سي 

االأخر املي�ساوي ب�سبب مطالبه املالية، ومت 

تعيني التقني بن كتفي من�سب م�ساعد يف 

انتظار تعيني مدرب للحرا�ص وكذا حم�سر 

بدين خالل االأيام املقبلة.

و�سرعت ت�سكيلة الدفاع اأم�سية اأم�ص 

يف حت�سرياتها للمو�سم اجلديد مبلعب 

لهوى اإ�سماعيل وهذا يف انتظار التنقل 

اإىل تون�ص خالل االأيام املقبلة ملبا�سرة 

الرتب�ص التح�سريي مبنطقة حمام 

بورقيبة، كما متكنت اإدارة الدفاع من 

التعاقد مع املهاجم ال�سابق لفريق جمعية 

وهران عبد العايل حاجي الذي وقع على 

عقد ملو�سمني مع الدفاع بعد اأن ف�سخ العقد 

الذي وقعه يف وقت �سابق مع اأوملبي املدية، 

ودخلت اإدارة الدفاع يف مفاو�سات مع 

حار�ص نادي الرغاية �ساو�ص �سهر الدين 

من اأجل �سمه اإىل تعداد الفريق خا�سة 

بعد مغادرة احلار�سني بوفنو�ص ومقراين 

للتعداد، علما اأن اإدارة الدفاع تدر�ص 

الكثري من املقرتحات املتعلقة بالتعاقد مع 

العبني ن�سطني يف بطوالت الهواة وما بني 

الرابطات، حيث من غري امل�ستبعد اأن يتم 

فتح باب التجارب النتقاء اأف�سل الالعبني.

وحت�سلت اإدارة الدفاع على ال�سطر االأول 

من �سفقة حتويل الالعب بن �ساحة اإىل 

الرتجي الريا�سي التون�سي بقيمة ت�سل 

اإىل 3 ماليري �سنتيم وهي القيمة التي 

قررت اإدارة الدفاع تخ�سي�ص جزء كبري 

منها لت�سوية م�ستحقات عدد من الالعبني 

القدامى وهذا لتفادي حرمان الفريق من 

تاأهيل الالعبني اجلدد يف فرتة التحويالت 

ال�سيفية.

عبد  �سطيف  لوفاق  االأ�سبق  الرئي�ص  اأكد 

امل�سري  يف  الثقة  و�سع  �سرورة  �سرار  احلكيم 

وليد �سادي من اأجل قيادة الوفاق يف الفرتة 

ال�سركة  اأو  الهاوي  النادي  يف  �سواء  املقبلة 

اإخــراج  على  قــادر  لكونه  وهــذا  التجارية 

فيها،  يتواجد  التي  الو�سعية  من  الــوفــاق 

وجاءت هذه الدعوة يف ظل االإنتقادات التي 

ال�ساعات  يف  للوفاق  املوؤقتة  االإدارة  طالت 

اإىل  املــيــاه  تــعــود  اأن  قبل  وهـــذا  الــفــارطــة 

جماريها بني اأع�ساء املكتب امل�سري.

وفيما يتعلق بح�سة اال�ستئناف املقررة هذا 

الدعوة  وجهت  الوفاق  اإدارة  فاإن  اخلمي�ص 

ملبا�سرة  احل�سور  اأجل  من  الالعبني  جلميع 

التدريبات  يــقــود  اأن  عــلــى  الــتــحــ�ــســريات 

انتظار  يف  وعبا�سن  بلخري  فالحي،  الثالثي 

ومت  اجلــديــد،  املــدرب  مع  االتــفــاق  تر�سيم 

من  القدامى  الالعبني  من  جمموعة  تعيني 

املدرب اجلديد وهذا  الف�سل يف هوية  اأجل 

النظر  وجهات  يف  الكبري  االختالف  ظل  يف 

مع  خا�سة  االأنــ�ــســار  وحتى  امل�سريين  بــني 

الطاو�سي  ر�سيد  املغربي  املــدرب  اإ�سم  ظهور 

الذي يحظى بدعم من بع�ص امل�سريين رفقة 

كل من زكري، م�سوي وحتى ال�سوي�سري اأالن 

غيغر.

توري  بجاية  مولودية  ثنائي  اإقرتاح  ومت 

ودباري من اأجل تقم�ص األوان الوفاق وهذا 

متوا�سلة  املفاو�سات  تبقى  الذي  الوقت  يف 

الــذي منح  كــروم  وهــران  مع العب جمعية 

موافقته املبدئية على االإن�سمام اإىل �سفوف 

الوفاق بعد العر�ص الذي و�سله من االإدارة 

على  االإدارة  اأكــدت  كما  للفريق،  املوؤقتة 

املغرتبني  الالعبني  من  لعدد  الدعوة  اإر�سال 

االأيام  خالل  �سطيف  اإىل  احل�سور  اأجل  من 

عقودهم  على  التوقيع  اأجـــل  مــن  املقبلة 

مبا�سرة مع الفريق، وهذا يف اإنتظار ح�سور 

�سطيف  اإىل  اإيفايني  النيجريي  املــدافــع 

عقده  ف�سخ  اأجــل  من  املقبلة  الفرتة  خالل 

مع الوفاق بعد جتربته الفا�سلة مع الفريق 

خالل املو�سم الفارط.

اأمام  التجارب  باب  الوفاق  اإدارة  وفتحت 

�سيتم  والــتــي  للفريق  ال�سبانية  الــفــئــات 

حيث  بلديات  عــدة  يف  ــرة  امل هــذه  اإقامتها 

�ستكون البداية من بوقاعة يوم 13 جويلية 

اجلاري ثم عمو�سة وبعدها بئر العر�ص، حي 

500 م�سكن، عني احلجر عني ال�سبت ويكون 
وهي  جويلية   24 يوم  وملان  عني  يف  اخلتام 

 ،14 من  اأقل  الفئات  تخ�ص  التي  التجارب 

15، 17 و19 �سنة على التوايل حيث يبقى 
حتى  اجلميع  اأمــام  مفتوحا  امل�ساركة  بــاب 

للقادمني من الواليات املجاورة. 

اأهلي الربج

وفاق �سطيف دفاع تاجنانت 

حتويل الرتب�س ال�ضيفي اإىل تون�س 

ونحو ال�ضتقبال خارج الربج

التون�ضي ل�ضعد 

مدربا جديدا للدفاع 

وحاجي يوقع ملو�ضمني 

�ضرار ي�ضاند �ضادي لرتاأ�س الوفاق 

والطاو�ضي مقرتح للعودة 

عمراين يجتمع بروؤ�ضاء الأندية اليوم 

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب
العاي�ص.�ص

الإدارة تبقي 

على املدرب 

بومتجت 

وتتفاو�س 

مع بع�س 

الركائز



 

ركزت بع�ص ال�سحف االإيطالية، 

ال�سادرة اأم�ص ، على حقبة جوفنتو�ص اجلديدة، 

حيث ي�سري النادي يف طريق التعاقد مع النجوم ال�سباب، من اأجل 

م�ستقبل اأف�سل.

ويف �سياق اآخر، عنونت �سحيفة "الغازيتا ديللو �سبورت": 

خامي�ص  اأجل  من  ا  عر�سً يقدم  نابويل  �ساخنة:  "مفاو�سات 
رودريغيز.. وروما يقرتب من مان�سيني".

واأ�سافت: "مقابلة مع العب اإنرت اجلديد.. تيكي تاكا �سين�سي: 

ت�سايف هو منوذج كرة القدم الكتالونية، ن�ساأت على م�ساهدة 

مقاطع فيديو للبار�سا، واأرغب يف مواجهته بدوري اأبطال 

اأوروبا".

وتابعت ال�سحيفة: "ميالن اجلديد، يا لها من عاطفة، ااَلالف 

يف اأول تدريب باملع�سكر التح�سريي.. وبوبان يقول: �سنحاول 

القيام بانقالب كبري".

 

وخرجت �سحيفة "كوريري ديللو �سبورت" بعنوان: "رودريغو، هجوم 

نابويل: جيونتويل مدير نابويل يبطئ املفاو�سات ب�ساأن اإيكاردي، ويطري 

اإىل فالن�سيا من اأجل الرقم 9.. اأما خامي�ص فياأخذ وقًتا: ريال مدريد ي�سر 

على بيعه والالعب يريد اأن�سيلوتي".

ووا�سلت "ت�ساجن االبن يف ال�سني من اأجل املوافقة لباريال، اإنرت تو�سل التفاق مع كالياري، 

فقط ينتظر ال�سوء االأخ�سر من �سونينغ".

واأردفت: "مغامرة جوفنتو�ص تبداأ مع �ساري، ويتوقع و�سول دي ليخت يوم ال�سبت".

 

عنونت �سحيفة "توتو �سبورت": "حقبة جوفنتو�ص اجلديدة.. دميرييل 21 �سنة، دي ليخت 

."24 رابيو   ،19 كني   ،19
ووا�سلت: "اإ�سرتاتيجية البيانكونريي: تواجد اأف�سل الالعبني ال�سغار بهدف 

اال�ستمرار يف الفوز.. باراتي�سي لديه جمموعة جنوم حتت 30 �سنة.. 

اليوم يبداأ مع�سكر جوفنتو�ص ومت ا�ستدعاء 33 العبا، 

بينما رونالدو �سين�سم ال�سبت".

حقبة 
جوفنتو�س 
وانقالب 

ميالن 
يت�سدران 

�سحف اإيطاليا

 ال�صحافة معـــــــــــــــــــــــر�ض

ريا�صة اخلمي�س 30 يونيو 2969/ 11  جويلية 2019 املوافق لـ 08 ذو القعدة 141440

ريال مدريد يحدد �سرطه لتحقيق اأمنية كلوب

نابويل ي�ستغل رحلة مدريد 
ب�سربة مزدوجة

�سول�سكاير ينتقد ترب�س االإعالم �سد بوغبا

حلم االأندية الكربى يقرتب من زيا�س

ريال  ن��ادي  العبي  اأب���رز  اأح��د  ليفربول،  ي�سع 

اأجل  م��ن  ال�سيف؛  ه��ذا  ل�سمه  كهدف  م��دري��د، 

تدعيم اخلط الهجومي.

"موندو ديبورتيفو" االإ�سبانية،  وقالت �سحيفة 

 74 بقيمة  عر�ص  لتقدمي  م�ستعٌد  ليفربول،  اإنَّ 

اأ�سين�سيو، جنم  اأجل �سم ماركو  مليون يورو، من 

ُيفكر  ال  مدريد  "ريال  واأ�سافت  م��دري��د،  ري��ال 

اإطالقا يف التفريط يف خدمات اأ�سين�سيو حالًيا، 

ا مهًما للغاية، اأو اإذا كان �سمن  اإال اإذا تلقى عر�سً

�سفقة التعاقد مع �ساديو ماين، الذي ُيعترب اأحد 

اأبرز اأهداف زين الدين زيدان، مدرب املرينغي".

التي  البديلة  االأوراق  اأب��رز  من  اأ�سين�سيو،  كان 

مع  االأوىل  واليته  خ��الل  زي��دان  عليها  اعتمد 

ُيثري  املا�سي،  املو�سم  يف  ال�سيئ  اأداءه  لكن  امللكي، 

ال�سكوك حول ا�ستمراره مع الفريق.

ويحظى اأ�سين�سيو بثقة كبرية من االأملاين يورجن 

كلوب املدير الفني لليفربول، والذي ي�سعى ل�سمه 

لتدعيم اخلط الهجومي للريدز.

على  عينه  ن��اب��ويل  ن��ادي  و�سع 

االإ�سباين  فالن�سيا  جن��وم  اأح��د 

االنتقاالت  فرتة  خالل  ل�سمه، 

ال�سيفية اجلارية، وفق ما اأكده 

تقرير �سحفي اإيطايل.

"�سبورت  ���س��ب��ك��ة  وق����ال����ت 

يدر�ص  نابويل  اإن  ميديا�ست"، 

رودريغو  م��ع  التعاقد  اإمكانية 

م�سرية  فالن�سيا،  مهاجم  مورينو، 

انتقاالت نابويل،  اأن قائمة  اإىل 

خامي�ص  ال��ك��ول��وم��ب��ي  ت�سم  ال 

ريال  األ��ع��اب  �سانع  رودري��ج��ي��ز، 

مدريد فقط.

كري�ستيانو  اأن  اإىل  واأ����س���ارت 

الريا�سي  امل��دي��ر  ج��ي��ون��ت��ويل، 

مب�سوؤويل  التقى  نابويل،  لنادي 

ف��ال��ن�����س��ي��ا، خ����الل وج�����وده يف 

اإ�سبانيا الإنهاء �سفقة خامي�ص.

حاول  جيونتويل  اأن  واأو�سحت 

اأن  اإال  اخلفافي�ص،  مع  التفاو�ص 

رودريغو،  ل�سم  املقدم  العر�ص 

يورو،  مليون   30 قيمته  البالغ 

مل ي��ن��ا���س��ب ت��ط��ل��ع��ات ال��ن��ادي 

االإ�سباين.

�سعف  من  بالرغم  اأنه  واأ�سافت 

مدير  اأن  اإال  امل����ادي،  امل��ق��اب��ل 

ن���اب���ويل ع����اد مب�����س��اع��ر اأك���ر 

فالن�سيا  رغبة  ورغم  اإيجابية، 

مليون   70 ع��ل��ى  احل�����س��ول  يف 

يورو، اإال اأن الطرفني اقرتبا من 

التو�سل التفاق.

وخ��ت��م��ت ب�����اأن رودري����غ����و هو 

املهاجم املثايل الذي يبحث عنه 

على  لتميزه  نظًرا  اأن�سيلوتي، 

امل�ستويني البدين والفني.

لفريق  الفني  املدير  �سول�سكاير  جونار  اأويل  قلل 

رغبة  حول  التكهنات  اأهمية  من  يونايتد  مان�س�سرت 

و�سائل  اإن  وق��ال  ال��ن��ادي،  م��غ��ادرة  يف  بوغبا  ب��ول 

االإعالم لديها "اأجندة" �سد الالعب الفرن�سي الفائز 

بكاأ�ص العامل.

واأبلغ وكيل اأعمال بوجبا �سحيفة تاميز اأخريا باأن 

الالعب البالغ من العمر 26 عاما ينوي الرحيل عن 

ال�سهر  طوكيو  يف  نف�سه  الالعب  قال  بينما  يونايتد، 

حتد  اأج��ل  "من  ح��ان  الوقت  اأن  يعتقد  اإن��ه  املا�سي 

جديد يف مكان اآخر".

وذكرت تقارير اأن جوفنتو�ص وريال مدريد يرغبان 

يونايتد يف رحلته  التكهنات  يف �سم بوغبا والحقت 

يواجه  حيث  اجلديد،  للمو�سم  ا�ستعدادا  الأ�سرتاليا 

بريث غلوري وديا.

ي�سمح  بند  وجود  مع  بوغبا  عقد  يف  عامان  ويتبقى 

انتقادات  �سول�سكاير  ووج��ه  ثالث،  لعام  بتمديده 

الأحاديث  العنان  اإطالق  ب�سبب  االإعالم  و�سائل  اإىل 

االنتقاالت.

واأبلغ املدرب الرنويجي ال�سحفيني يف بريث: "وكالء 

ال  قلت،  مثلما  ال��وق��ت.  طيلة  يتحدثون  الالعبني 

ما  ك��ل  ه��ذا  ن��اد.  اأي  م��ن  ع��رو���ص  اأي  لدينا  يوجد 

اأ�ستطيع قوله ب�ساأن هذا االأمر".

اإنه  )بوغبا(،  ب��ول  �سد  اأج��ن��دة  "هناك  واأ���س��اف: 

�سخ�ص بارز، والعب حمرتف رائع ومل يكن هناك اأي 

م�ساكل على االإطالق وميتلك قلبا من ذهب".

 2016 واختري بوغبا، الذي انتقل ليونايتد يف اوت 

قادما من جوفنتو�ص يف �سفقة قيا�سية وقتها بلغت 

 112.43( ا�سرتليني  جنيه  مليون   89.3 قيمتها 

مليون دوالر(، �سمن فريق العام بالدوري االإجنليزي 

املمتاز املو�سم املا�سي و�سجل 31 هدفا يف 142 مباراة 

بجميع امل�سابقات.

م�ستواه  ب��اه��ت��زاز  امل�سجعني  اإح��ب��اط  اأث���ار  لكنه 

و�سل�سلة من العرو�ص ال�سعيفة املو�سم املا�سي توجت 

الهزمية  خالل  الغا�سبة  اجلماهري  مع  با�ستباكات 

االأخ��رية  اجلولة  يف  الهابط  �سيتي  ك��اردي��ف  اأم��ام 

للمو�سم.

ون�سر مان�س�سرت يونايتد ت�سجيال للفريق وهو يتجول 

التوا�سل  مواقع  على  ح�ساباته  يف  بريث  �سوارع  يف 

االج��ت��م��اع��ي يف وق���ت ���س��اب��ق ه���ذا االأ���س��ب��وع، لكن 

املو�سيقى امل�ساحبة للفيديو مل ت�ستطع اإخفاء ما بدا 

اأنه نقا�ص حاد بني بوغبا وزميله جي�سي لينغارد.

وو�سع  الثنائي  بني  ليندلوف  فيكتور  املدافع  ودخل 

لكن  امل�سي  يف  ا�ستمرارهما  مع  بوغبا  حول  ذراع��ه 

داخل  خالفات  وجود  حول  تكهنات  اأث��ارت  اللقطة 

الفريق.

�سيء،  اأي  بها  لي�ص  اللقطة  اإن  �سول�سكاير  وق��ال 

م�سيفا: "على �سبيل املثال، جي�سي وبول ي�سريان ومت 

ت�سوير االأمر على اأنها م�ساجرة بني الالعبني".

ال�سحف  بيع  اأج��ل  من  هنا  اأنكم  "اأعرف  واأردف: 

م�ساكل  هناك  لي�ص  �سيء،  يوجد  ال  لكن  والق�س�ص 

فرتة  حمرتفون.  كلهم  االإط��الق.  على  الالعبني  بني 

االإعداد جيدة جدا حتى االآن".

�سد  اجل��دي��د  املو�سم  يف  م�����س��واره  يونايتد  وي��ب��داأ 

ت�سيل�سي مبلعب اأولد ترافورد يوم 11 اوت.

به  ظهر  ال��ذي  للجدل  املثري  امل�ستوى  رغ��م 

منتخب  مع  زيا�ص  حكيم  املغربي 

االأمم  ك����اأ�����ص  يف  ب������الده 

توديع  قبل  االأفريقية، 

البطولة من دور ال�16، 

يوؤثر  مل  ذل��ك  اأن  اإال 

االأندية  اهتمام  على 

ال����ك����ربى ب���ال���الع���ب، 

املميز  للم�ستوى  بالنظر 

الذي قدمه مع فريقه اأياك�ص 

اأم�سرتدام يف املو�سم املا�سي.

اأن نادي بايرن ميونخ  اأملانية  وك�سفت تقارير 

ي�سعى للتعاقد مع العب الو�سط املغربي حكيم 

اأم�سرتدام  اأياك�ص  ب�سفوف  املحرتف  زيا�ص، 

الهولندي، للمو�سم القادم.

الفريق  اأن  االأملانية  "بيلد"  �سحيفة  وذكرت 

ا�ستعدادا  هجومه  لتعزيز  ي�سعى  البافاري 

للمو�سم املقبل بالتعاقد مع زيا�ص، الذي قدم 

بثنائية  خالله  توج  اأياك�ص  مع  رائعا  مو�سما 

للو�سول  اإ�سافة  املحليني،  والكاأ�ص  ال��دوري 

لن�سف نهائي الت�سامبيونز ليغ.

عاما  ال�26  �ساحب  و�سجل 

 21 اإجمايل  املو�سم  هذا 

م��ب��اراة،   49 يف  ه��دف��ا 

يف  ه���دف���ا   16 م��ن��ه��ا 

يف  و3  املحلي  ال���دوري 

كما  االأب���ط���ال،  دوري 

�سنع 24 هدفا.

وان��ت��ق��ل زي��ا���ص، امل��ول��ود يف 

�سيف  يف  اأياك�ص  ل�سفوف  هولندا، 

اللعب  واخ��ت��ار  تفينتي،  من  قادما   2016
ملنتخب املغرب االأول يف 2015، رغم ارتدائه 

قمي�ص هولندا مع منتخبات ال�سباب.

باإ�سبيلية  اأخريا  ارتبط  قد  زيا�ص  ا�سم  وكان 

خمتلفة،  اإعالم  لو�سائل  وفقا  لكن  االإ�سباين، 

ي�سعى الالعب لالن�سمام لناد اأعرق، وارتبط 

مثل  باأندية  املا�سية  االأ�سابيع  خالل  ا�سمه 

مان�س�سرت يونايتد، واإنرت ميالن وتوتنهام.

مي�سي خارج الت�سكيلة املثالية لكوبا اأمريكا
اأعلن احتاد اأمريكا اجلنوبية لكرة القدم، الت�سكيلة املثالية لبطولة 

كوبا اأمريكا 2019 التي توج بها منتخب الربازيل عقب التغلب على 

بريو، يف املباراة النهائية )1-3(.

التوا�سل  موقع  على  اأمريكا  كوبا  لبطولة  الر�سمي  للح�ساب  ووفًقا 

االجتماعي "تويرت"، فاإنَّ اللجنة الفنية يف احتاد اأمريكا اجلنوبية 

هي من اختارت الت�سكيلة املثالية.

الت�سكيلة، بعدما  وغاب ليونيل مي�سي، جنم منتخب االأرجنتني، عن 

ف�سل يف قيادة راق�سي التانغو لبلوغ املباراة النهائية، باالإ�سافة اإىل 

ظهوره باأداء باهت خالل بع�ص اللقاءات.

باللقب   املتوج  الربازيل  منتخب  جنوم  من   5 الت�سكيلة  �سمت  بينما 

حرا�سة  يف  )الربازيل)   بيكر  األي�سون  املثالية  الت�سكيلة  يف  وجاء   ،

ماريا  خو�سيه  )ب���ريو(،  ت��راوك��و  ميغيل  ال��دف��اع  خ��ط  ام��ا  امل��رم��ى، 

األفي�ص )الربازيل )ويف  خيمينيز )اأوروغ��واي(، تياغو �سيلفا، داين 

خط الو�سط اآرثر ميلو )الربازيل(، لياندرو باريدي�ص )االأرجنتني(، 

اأرتورو فيدال )ت�سيلي(  يف حني جاء يف الهجوم اإيفرتون )الربازيل(، 

خامي�ص رودريغيز )كولومبيا(، باولو جرييرو )بريو(.

�سرط وحيد ينقل 
مدافع مان�س�سرت 

يونايتد اإىل اليويف
ك�سف تقرير �سحفي 

اإيطايل، اأن نادي 

جوفنتو�ص 

�سيتحرك 

للتعاقد 

مع اأحد 

مدافعي 

مان�س�سرت 

يونايتد خالل 

حالة املريكاتو ال�سيفي يف 

واحدة.

ووفًقا ل�سحيفة "كوريري ديللو �سبورت" 

االإيطالية، فاإن اإدارة جوفنتو�ص ت�ستهدف �سم 

ماتيو دارميان، ظهري مان�س�سرت يونايتد، هذا 

ال�سيف.

واأ�سارت اإىل اأن اإدارة ال�سيدة العجوز �ستتحرك 

�سوب دارميان، لكن ذلك يبقى مرهونا ببيع 

الظهري الربتغايل جواو كان�سيلو، الذي يحظى 

باهتمام بر�سلونة وبايرن ميونخ ومان�س�سرت 

�سيتي.

وجاء قرار بيع كان�سيلو بناء على طلب 

االإيطايل ماوري�سيو �ساري، املدير الفني اجلديد 

لل�سيدة العجوز.

يذكر اأن دارميان كان خارج ح�سابات مان�س�سرت 

يونايتد خالل املو�سم املنتهي، ومل ي�سارك �سوى 

يف 7 مباريات باإجمايل 533 دقيقة دون اأن 

ي�سنع اأو ي�سجل اأي هدف.



بعيون �مر�أة

الكالم... فارغ؟!
ت�سكل الفو�سى وقلة النظام اأو انعدامه واالزدحام، 

االجتماعية  ــاة  ــي احل ــــرواز  ب يف  يــومــيــة  ــورة  ــس �

�سبقنا  وقد  اإال  وجهة  نق�سد  اإن  للجزائريني..فما 

بنا  ت�سيق  زاويــة  يف  جميعا  فنلتقي  اإليها  املئات 

وذوي  و"املعارف"  للمح�سوبية  املجال  ُف�سح  كلما 

النفوذ.. لُيحال املواطن العادي على هام�ص حقوقه 

اال�ست�سفائية  واملــرافــق  االإدارات  يف  االعتيادية 

يقحمنا  ما  االإلغاء..  اأو  التاأجيل  اأو  التاأخري  على 

يف م�ساهد يندى لها جبني احلا�سرين املرغمني على 

م�سادات  روؤية  اأو  والبذيء  الفاح�ص  الكالم  �سماع 

فاقدة  اإدارة  وال�سبب  فيها..  االأرواح  ت�سقط  تكاد 

احرتام  ي�سكل  وعمال  املمنهج  الت�سيري  مليكانيزما 

ومواطن  لهم  هم  اآخر  واالإن�سان،  واملواعيد  الوقت 

غري مدرك للطرق املثلى لتح�سيل خدمات �سّخرتها 

الدولة له دون امتياز وال حماباة...

املواطن عادة ما يتذمر وهو غري را�ص على االأداء 

في�سب  فيها،  حاجة  له  تكون  وجهة  "املعيق" لكل 
حل  يف  يــقــدمــون  ال  اأ�ــســخــا�ــص  على  غ�سبه  جــام 

 .. مثله  �سحايا  هم  ما  بقدر  يوؤخرون  وال  م�سكلته 

مركز  يف  االأمــن  حار�ص  ي�سب  وهو  اأحدهم  �سمعت 

اإىل  ا�ست�سفائي ويحمله م�سوؤولية طبيب ال يح�سر 

هذا  العا�سرة،  اأو  والن�سف  التا�سعة  بعد  اإال  عمله 

م�سهد  يف  ينتظرونه  والع�سرات  باحل�سور  تكرم  اإن 

ماأ�ساوي بدا وكاأنه ُمهرب من مدينة حتت الق�سف.. 

منهم من تنقل من واليات اأو دوائر بعيدة ليعي�سوا 

ويالت يومهم ويعودون خائبني..

الفارغ" ما دام  "الكالم  �سوى  وال ت�سمع من حولك 

ال يتجاوز امل�سامع وال ال�سفاه اأحيانا.. فما معنى اأن 

ت�سرخ بوجه اأحدهم اأو ت�سربه.. ما معنى اأن ينتظر 

ملواطن  حالته  ويــروي  همومه  يفرغ  وهو  املواطن 

االأحداث  اأكرث  وما  يعينه..  من  اإىل  بحاجة  مثله 

وم�ست�سفياتنا  االإداريـــة  مرافقنا  يف  تتكرر  التي 

اأن بع�سهم يدخل مري�سا فيخرج متهما  اإىل درجة 

اأف�سى  "عجز  اأو  العجز  اإىل  مف�سي  �سرب  بق�سية 

اإىل ال�سرب" كلٌّ ي�سفها من زاوية روؤياه.. 

املعنى  لفهم  "القلم"  اأهمية  املــواطــن  عــرف  ولــو 

ومــا  ــم  ــل ــق وال "ن  بـــه  االإلـــهـــي  للق�سم  احلــقــيــقــي 

ال  التي  الب�سيطة  االأداة  هذه  واأن  ي�سطرون.."، 

االأوىل يف طريق  اإمنا هي اخلطوة  الكثري  بها  يهتم 

على  الواجبات  ممار�سة  وفر�ص  احلقوق  حت�سيل 

الكرا�سي  ونك�سر  نتذمر  اأن  فبدل  االأكمل..  وجهها 

التي نعاقب فيما بعد بانعدامها يف قاعات االنتظار 

اأو ِقّلتها.. ماذا لو نكتب ال�سكاوى اجلماعية للجهات 

امل�سوؤولة ونحملهم كتابيا م�سوؤولية غياب وتهاون.. 

وال مباالة.. وال منل من الكتابة اإىل اأن نغري واقعنا 

الأمانته"  "اخلائن  املوظف  ونعلم  ح�ساري  باأ�سلوب 

كيف يكون جديرا مبن�سبه.
�سماح خميلي

بريكةنقاو�صمروانةاآري�صعني التوتةباتنةالتاريخ

اخلمي�ص  11 جويلية 2019
دومنجي حكيمة/ نهج حممد بو�سياف،

 طريق امل�ست�سفى/ 0338527416

م�سمودي حممد

033350456
قريف حفيظة

�سعدي �سعيدمرزوق نذيرعنون عائ�سة033202099

اجلمعة  12 جويلية 2019
دحماين وليد/ 8 �سارع قا�سي عي�سى، مقابل 

بريد تام�سيط/ 033293837
عبود كرميةبلح�سن اآمالمازوزي ر�سيدنوراين وحيد

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

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

االأ�سبوع من 07/11/ 2019 

اإىل 2019/07/17

وار�ست كرمية

من�سر دنيازاد033221555
مغ�سو�ص عبد الكرمي

رما�ص مباركة033268491
�سويف اإليا�ص

033349113
تاوليلت مفيدة

033201446
مرزوقي توفيق

033346258
دبدوب حممد

033333464
بن غزال

 عذراء كهينة

م�ستاري حممد

033265123
زعرور توفيق

033895071
دري�ص يو�سف

033898123
بن عيا�ص جربان

033370134

قيقبةق�سباتاأوالد �سي �سليمان �سفيانزانة البي�ساءاأوالد �سالمتاخلمتبوزينةثنية العابدتكوتعني ياقوتاأوالد فا�سلالبلدية

االأ�سبوع من 07/11/ 2019 

اإىل 2019/07/17

براج حنان

خياري اأحمد033299190
عثماين خمتار

حب الدين تفاحة033340076
غ�س��ام

 ر�سوان م�سطفى

عمران �سعاد

033334277
�ساعد العربي

يو�سف �سهام033289290
ملليزي عبد الغاين

033375228
�ساكري �سهيلة

عيا�ص مني�������ربن من�سور فاروق033373332

جدول املناوبة لل�سيادلة عرب بلديات والية باتنة ل�سهر جـــويلية

مطالب بفر�س �سعر مرجعي للفحو�سات الطبية عند اخلوا�س

نادي الرفق باحليوان يطلق م�سروع تبني احليوانات امل�سردة يف باتنة

بعد اأن و�صلت اإىل م�صتويات قيا�صية 

ويقول عدد من املواطنني اأن ت�سعرية الفح�ص 

�ستينيات  بداية  مع  اخلــوا�ــص  لــدى  الطبي 

املا�سي يف اجلزائر، كانت حمددة مبا  القرن 

يعادل قيمة كيلوغرام حلم الغنم، ومل تكن 

 1000 اإىل   600 تتعدى  قريب  حــد  اإىل 

دج، لكنها قفزت يف غ�سون ال�سنوات القليلة 

 2000 ــدود  ح اإىل  �سريع  ب�سكل  االأخـــرية 

لبع�ص  بالن�سبة  واأكــرث،  دج   3000 وحتى 

م�سطردة،  زيـــادات  م�سجلة  التخ�س�سات، 

تراوحت بني 60 يف املائة اإىل غاية 100 يف 

املائة واأحيانا اأكرث من ذلك، ما انعك�ص �سلبا 

وا�ستنزاف  للمواطنني  العامة  القدرة  على 

الطبية  الفحو�سات  اأن  خا�سة  ميزانيتهم، 

هي خدمات ذات �سلة مبا�سرة بحياة املر�سى 

تكاليف  ارتفاع  من  االأمرين  يعانون  الذين 

اخلوا�ص  االأطباء  لدى  الطبية  الفحو�سات 

حتليل  خمابر  وحتى  والعامني  املتخ�س�سني 

الدم.

اأ�سعار  يف  ال�ساروخي  االإرتــفــاع  اأدى  وقــد 

املر�سى  ــال  ــب اإق تــراجــع  اإىل  الفحو�سات 

املدة  يف  اخلوا�ص  االأطباء  على  اجلزائريني 

االأخرية، ب�سبب ارتفاع تكاليف العالج، حيث 

3500 دج  ما ال يقل عن  املواطن يدفع  بات 

الذي  املخت�ص  للطبيب  الواحدة  الزيارة  يف 

على  يجريها  باأ�سعة  فح�سه  غالبا  يرفق 

اأكرث  الو�سعية  وتتفاقم  عيادته،  م�ستوى 

اجتماعيا  املوؤمنني  غري  للمر�سى  بالن�سبة 

والذين يجربون على دفع مبالغ مالية كبرية 

دون  واالأدويــة  واالأ�سعة  بالفح�ص  متعلقة 

اال�ستفادة من اأي تعوي�ص.

ميلكون  ال  فاإنهم  املر�سى  حــظ  �سوء  ومــن 

وهذا  اخلوا�ص،  لدى  العالج  غري  اآخر  خيارا 

يقدمها  التي  املتوا�سعة  اخلــدمــات  ظــل  يف 

ببع�ص  يكتفي  من  ومنهم  العمومي،  القطاع 

اأوجاعه،  تخفيف  منها  ياأمل  التي  االأع�ساب 

املعلن  وغري  املفاجئ  االإرتفاع  هذا  اأن  علما 

يجدوا  ومل  املواطنني  من  كثري  يه�سمه  مل 

اأو تربيرات مقنعة، حيث يرى  له تف�سريات 

بالنظر  معقولة  غري  الــزيــادات  اأن  املر�سى 

امل�ساريف  مــع  خا�سة  الــراهــنــة  لــلــظــروف 

ال�سرائب  قيمة  بارتفاع  املتعلقة  الكثرية 

قانون  وتداعيات  الدينار  قيمة  وانخفا�ص 

اال�سترياد، ويرمى املر�سى الكرة مبا�سرة يف 

مطالبني  االجتماعي  ال�سمان  م�سالح  ملعب 

من  املــ�ــســتــفــيــديــن  قــوائــم  بتحيني  اإيـــاهـــا 

اإطار  يف  الك�سف  ت�سعريات  ورفــع  التعوي�ص 

يرون  املر�سى  من  العديد  اأن  كما  التعاقد، 

ال  اخلوا�ص  طرف  من  املقدمة  اخلدمات  اأن 

ترقى اإىل م�ستوى املبالغ املالية الكبرية التي 

يدفعونها من اأجل اإجراء فحو�سات ال تتعدى 

مدتها يف الغالب من 10 اإىل 20 دقيقة على 

االأكرث. 

اخلوا�ص  االأطــبــاء  بع�ص  ــاإن  ف جهته،  مــن 

ــرا  ــوؤخ ــة م ــس ــرو� ــف يـــــربرون الــــزيــــادات امل

وكذا  احلياة  تكاليف  بارتفاع  ويتحججون 

ذات  النفقات  وخمتلف  ال�سهري  االإيــجــار 

ال�سلة بن�ساطهم، على اعتبار اأنهم مواطنون 

دخلهم  حت�سني  حقهم  ومن  املجتمع  هذا  يف 

واحد  فكل  الكرمي،  العي�ص  من  ميكنهم  مبا 

منا�سبا  يــراه  الــذي  و�سعره  منطقه  يفر�ص 

الت�سريع  اأن  علما  يقدمها،  التي  للخدمات 

الوحيد املوجود يعود اإىل عام 1987 حيث 

حددت االأ�سعار مببلغ 100 دج لدى الطبيب 

ومنذ  العام،  الطبيب  لدى  دج  و50  املخت�ص 

ذلك التاريخ مل يطراأ عليها اأي جديد، علما 

ال  الك�سوفات  اأ�سعار  يف  الزيادة  ظاهرة  اأن 

حيث  اخلوا�ص،  االأطباء  جميع  على  ت�سري 

اليوم  غاية  اإىل  يرف�ص  منهم  البع�ص  مازال 

االإبقاء على  االأ�سعار من خالل  زيادة يف  اأي 

ذات االأ�سعار املعمول بها منذ �سنوات طويلة، 

خالل  من  �سطيف  واليــة  يف  احلــال  هو  كما 

حمافظة الكثري من االأطباء )القدامى( على 

نف�ص االأ�سعار وغالبا ما تكون الزيادة يف �سعر 

الفح�ص رمزية فقط.

وال�سمان  الــعــمــل  مــ�ــســالــح  �ــســعــي  ورغــــم 

اإىل  االأخـــرية  ال�سنوات  خــالل  االجتماعي 

التفكري  خالل  من  املع�سلة  لهذه  حل  اإيجاد 

الك�سوفات  عــن  املر�سى  لتعوي�ص  اآلــيــة  يف 

املتعاقدة  اخلا�سة  والعيادات  االأطباء  لدى 

مع �سندوق ال�سمان االجتماعي، اإال اأن هذه 

االآلية مل تر النور اإىل غاية االآن، رغم اأنها 

املر�سى  تعوي�ص  اأجــل  من  ناجعا  حال  تبقى 

اأجل  من  يدفعونها  التي  الكبرية  املبالغ  عن 

بع�ص  اأن  كما  اخلــوا�ــص،  لــدى  العالج  تلقي 

ال�سعر  ت�سقيف  ب�سرورة  يطالبون  املواطنني 

املرجعي للفحو�سات عند اخلوا�ص واأن يكون 

يف متناول اجلميع.

امل�سردة،  احلــيــوانــات  تبني  اإجــــراءات 

املتبعة  اإىل حد كبري االإجراءات  حتاكي 

ح�سب  ال�سغار  االأطفال  تبني  عملية  يف 

ما اأدلت به رئي�سة النادي نرميان لو�سان، 

لهذا  الرئي�ص  الــهــدف  بــاأن  اأكـــدت  التي 

ــدد ممكن من  ــج اأكـــرب ع املــ�ــســروع هــو دم

احليوانات امل�سردة �سمن عائالت م�سئولة 

وقــــادرة عــلــى تــوفــري احلــمــايــة واملــــاأوى 

واملاأكل وامل�سرب لهذه املخلوقات ال�سعيفة 

ال�سحية  التغطية  تــوفــري  عــن  ناهيك 

ال�ساملة لها.

وتتم عملية التبني ح�سب ذات املتحدثة 

اإدارة  طرف  من  ر�سمية  وثيقة  بتحرير 

�سخ�سية  معلومات  على  حتتوي  النادي 

بطاقة  كرقم  املتبني  بال�سخ�ص  تتعلق 

تعريفه وعنوان اإقامته ورقم هاتفه حتى 

يبقى هذا االأخري على توا�سل م�ستمر مع 

على  بــدورهــا  ت�سهر  التي  الــنــادي  اإدارة 

املتبني  ملــنــزل  ـــة  ــارات دوري ــزي ب الــقــيــام 

باحليوان  اهتمامه  مــدى  على  لــالطــالع 

لل�سروط  تــوفــريه  ـــدى  وم تــبــنــاه  ـــذي  ال

املطلوبة لعي�سه يف جو مالئم يتوفر على 

كل متطلبات احلياة اجليدة للحيوان.

املعلومات  ال�سهادة على  كما حتتوي ذات 

وجن�سه  ونــوعــه،  للحيوان،  ال�سخ�سية 

وف�سيلته ولونه، باالإ�سافة اإىل احتوائها 

من  يــوؤكــد  للمتبنى  �سريف  ت�سريح  على 

خالله بالتزامه باملحافظة على احليوان 

به  واالعتناء  املخاطر  كل  من  وحمايته 

من حيث توفري املاأوى املنا�سب له وتوفري 

املاأكل وامل�سرب والعالج وغريها.

التطعيم ح�سب ما ذكرته نرميان لو�سان، 

يف  ــواردة  ال البنود  اأهــم  من  كذلك  يعترب 

�سهادة التبني حيث يجب اأن تبني الوثيقة 

للتطعيمات  خ�سع  قد  احلــيــوان  كــان  اإن 

اإىل  باالإ�سافة  االأمــرا�ــص،  �سد  الالزمة 

تقرير  ومنح  التعقيم  لعملية  خ�سوعه 

قبل  ال�سحية  حالته  عــن  مف�سل  طبي 

بيطري  طبيب  عند  يتم  وبعده  التبني 

احليوانات  �سالمة  مــن  للتاأكد  خمت�ص 

املتبناة من اأية اأمرا�ص خطرية ومعدية.

هذا واأثنى مدافعون عن حقوق احليوان 

ون�سطاء يف جمال حماية البيئة بوالية 

نادي  اأطلقها  التي  املــبــادرة  على  باتنة 

ــات  احلــيــوان لتبني  ــوان  ــي ــاحل ب الــرفــق 

ب�سرورة  املواطنني  وحت�سي�ص  امل�سردة 

هذه  من  املزيد  فتح  اإىل  داعني  حمايتها، 

املراكز وتطويرها الحتواء اأكرب عدد من 

احليوانات امل�سردة التي تعاين االأمرين يف 

والعط�ص،  اجلوع،  من  والطرقات  ال�سوارع 

الب�سر  واعتداء  واحلــوادث،  واالأمرا�ص، 

اجلائر عليها.
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جدول املناوبة لل�شيادلة بولية باتنة ل�شهر جـــويلية 2019

عرفت اأ�سعار الفحو�سات الطبية 
لدى العيادات والأطباء اخلوا�س 
خالل ال�سنتني املا�سيتني ارتفاعا 

كبريا، و�سل يف بع�س الأحيان 
اإىل رفعه اإىل ال�سعف وهذا و�سط 

تذمر كبري من املواطنني خا�سة 
منهم اأ�سحاب الدخل ال�سعيف 

واملتو�سط الذين اأفاقوا على ارتفاع 
كبري، دون اأن تكون لهم اأي قدرة 

على تغيري هذه الو�سعية اأو 
رف�سها يف ظل الزيادات اجلماعية 

واملتزامنة لالأطباء اخلوا�س.  

اأطلق نادي الرفق باحليوان م�سروع تبني احليوانات امل�سردة يف باتنة يف مبادرة لحتواء هذه املخلوقات ال�سعيفة، وذلك عرب ا�ست�سدار وثيقة اإدارية ت�ستعمل عند التبني ب�سفة 
ر�سمية من طرف املواطنني املهتمني برتبية القطط والكالب امل�سردة وغريها من الأنواع احليوانية التي تعاين القهر وال�سطهاد والعذاب يف ال�سارع.

عبد الهادي.ب  

اإميان.ج



ويڤ  زاٱرعــاٱن  ئ�ساٱّناناٱن  وؤذ  ياٱّتاف  

 Wig .ـــاٱر ـــاٱجم �ــص-مــاّتــا اهـــــاٱن  ي

 zerεen/wi yri/isennanen
 ud yettaf s-matta ahen
yemjer = من  زرع  ال�ّسوك  اليجد 
ي�سرب   او  يقال   �سيح�سدها؟.  مباذا 

فاليتوّقع   ــري  ــغ ال اىل   ا�ـــســـاء  ـــن   مل

اال�ساءة. وكذلك  ي�سرب  ملن  مل  يرّب  

ال�سغر   يف   ح�سنة   تربّية   ابــنــاءه  

ي�سعب  عليه  معاجلة  انحرافهم  يف  

الكرب. ويقال  كذلك: 

ياٱّتاف    وؤذ   ئ�ساٱّناناٱن   زاٱرعـــاٱن   وي  

 Wi zerεen ياٱجماٱر  اهــاٱن   ماّمك  

 isennanen ud yettaf
زرع   mamk ahen yemjer=من 
يح�سدها؟  كيف   اليــجــد   ــوك   الــ�ــسّ

من   ح�سادها(.  لكيفّية   )اليهتدي  

مل  يرّب  او  مل  يفعل  اخلري ومل  ي�سع  

اليه  فال  يجد الكيفية /الّطريقة/ 

اخلري،  ثمار  جني   بها  ميكنه   التي  

االفعال   ــذه   ه عليه  �ستنعك�ص   بــل  

اوالت�سّرفات  �سلبا. يقال  اي�سا:

-ويڤ  زاٱرعاٱن  ئ�ساٱّناناٱن  وؤذ  ياٱّتاف  

 Wig zerεen ياٱجماٱر.  هــاذ   ماّتا 

 isennanen ud yettaf matta
had yemjer / =من  زرع ال�ّسوك  ال 
يجد ماذا يح�سد. كا�سابقيه  ي�سرب  

للذي  مل يرّب  ابناءه    على  االخالق  

اهملهم   بحيث   ال�سغر  يف   احل�سنة  

وتركهم  عر�سة  للف�ساد واالنحراف  

فاّنه ي�سعب  عليه الحمالة  تقوميهم  

ــم   وهـــم كــبــار، وبذلك   ــه ــالح ــس وا�

�سيكون  من  اخلا�سرين. 

ـــڤ  زاٱرعـــــاٱن  ا�ــســو اذ يــاٱجمــاٱر  -وي

الــّريــح يح�سد  اڤــاٱ�ــســرور= مــن  زرع  

 Wig zerεen adu ad.الغبار

يف  yemjer agedrur=يقال  
حياته   بنى   وملــن    ، االبناء  تربية  

باّنه   والّنفاق   والغ�ّص   الكذب   على  

�سوف  يجني اخل�سارة. 

ياٱّنا�ص   مــاٱّجــر   وؤذ  يـــاٱيّل   -يــاٱّنــا�ــص  

 Yennas جمــاٱر.  هــات   ماّتا  واٱاّل  

 yelli ud mejjer yennas
قال    =wella matta hat mjer
لي�ص  فــًاجــابــه  حت�سد  ال  ابــنــي  ــه  ل

ما �سوف حت�سده.ي�سرب  هذا  هناك 

لّلذي  ي�سرتط بع�ص  اّل�سروط  وهي  

بالعامّية:/ نقول   �سرورية   لي�ست  

ــان  تكون   يــربــح  العيب  بــال�ــص/. ك

ا�سبحت  الّزمن   عنها  عفى   �سروط  

غري مطلوبة، اأو اأ�سياء تق�سى من  غري 

احلاجة  اإىل  طلبها.

-ّات  هاال�ص  اماٱيريو  ّنك  ّاواٱذ  ياٱت�ص  

  at  halac      .)وؤناٱخجوف )ابهلول

  ameyriw  nnek  awed  yec
حتّرك   unexjuf -abehlul-ال 
يقال   االأهــبــل.  يــاأكــل   لكي  ال  فّكك  

هذا املثل  للنهي  عن  فعل   يوهم  ذوي  

العقول  ال�سعيفة  او االغبياء  على   

جالب   او   م�ستملح   غــري   وهــو  فعله  

لل�سرر  وال�سر.

ـــراٱت  زاٱغ ــا�ــص   ــان واٱّن ثاناٱخجوفث  

ولويل.  وقالولها  )�سّليالٱو(=هبالء 

 tanexjuft  we nnanas
zeγret -sllilew-:هذا املثل  مثل  
�سابقه ال ت�سّجع  من ال يدرك  االأمور 

ال�سالح   بــني   ميّيز  ال  مــن   تكّلف  او 

�سي�سّبب   حمالة   ال  فــاإّنــه  والطالح، 

رر. االزعاج  وال�سّ

اآّتاماٱن   ْنعاٱّميم   ئذ   )ْك�سا(  -رواٱ�ــص 

عــاٱّمــيــم= قــم  بــالــرع  مــع عمك  وال 

 Rwes/sreh/idفيه تـــثـــق 

 n-εmmim attamen εemmi
.: مقولة االم  البنتها لتنبهها لتكون  

فطنة، وال تكون  مغّفلة. كما يقال/ 

اعرف    مبعنى   ./ ماتخدع  ماتامن  

كيف  تت�سّرف  وكن  حذرا من  الّنا�ص  

حّتى  من  اقرب  الّنا�ص  اليك 

ييني   اذ  ــر  ــسّ � يـــــاٱّقـــــاراٱن   -ئـــمـــي  

ـــذي  يــتــفــّوه  بال�سّر  خلــري=الــفــم  ال

  imi yeqqaren .فاليتفّوه باخلري

القول   ccer ad yini lxir:هذا 
للحّث  على  فعل اخلري . /ادفع  بالتي  

هي  اح�سن /.

-وؤذ ت  م�ساٱلقا�ص  هيّثيث  اْتالٱّژيث 

ال�سفا  ــع   م الــ�ــســوفــة   تــتــالقــى   =ال 

  ud-t mselqa-c يجتمعان  ال 

هذا  ي�سرب    :  hizzit  tt lezzit
املــثــل  لــعــدم  اخلــلــط  بــني اال�سغال  

واالأعمال  لكل  وقته  وظروفه  التي  

تالئمه. خدمة  ال�سوف  حتتاج اىل   

وقت   فراغ   ولهذا  خدمتها  ال تاأتي   

مع  ال�سيف  الأن  ال�سيف  ي�ستغل يف  

احل�ساد   والدر�ص  وخدمة  اال�سجار 

فتاتي  ال�سوف   اّمــا  ذلــك،  وما�سابه  

خدمتها  يف  ال�ستاء  غالبا 

- وا ها ذ  يزاٱمراٱن  ا�ص-ييني  ئ-ّوار  

 Wa ha ّنــك.  ييمي   ياٱ�ّسور�ساٱ�ص  

 d yzemren as-yin i-wwar
من   =:yessursed yimi nnek
ي�ستطيع  اأن  يقول  لالأ�سد  فمك  ننت 

.ي�سرب  هذا املثل  عند ما  يتغا�سى 

النا�ص  عن  غلطات  ومثالب  االقوياء  

بط�سهم  ـــن   م ــا  ــوف خ اجلـــــاه   وذوو 

و�سرورهم  او احلاق  االذى  وال�سرر 

بهم.

    - اّطــف  ذاٱڤ  الٱّقا�ص  وؤغــاٱرزول  

  Attf  . �ــســوف  ــيــغــراٱذ   �ــسّ ات   ـــد   ال

 deg  leqqad  uγerzul  ald
بذيل   at  ssiyred  suf=ام�سك  
مبعنى:/  الّنهر.  تعرب  حّتى   الكلب  

ال�سرورات  تبيح  املح�سورات /او : /

لل�سرورة  احكام/ اأي: حالف  الدون 

ثّم   ال�ّسّدة،  وقــت   حتتقره(  )الــذي  

فيما  حتالفه   عــواقــب   مــن   تخّل�ص 

بعد .

ياٱزماٱر  اٱذ  قي�ص   ئ  زاٱمــــراٱن   -وي  

 Wi  zemren  i-qic ئالبا�ص. 

ad  yezmer  i-labas:من  
ميكنه   القليل  يفعل   ان   ا�ستطاع  

ي�سرب   املثل   هذا  الكثري.  يفعل   ان  

ء  ال�سي  �سرق   من   مبعنى:  لل�سرقة  

ال�سيء   ي�سرق   ان   ميكنه   ال�سغري 

الكبري. كما يقال  اي�سا:

ويڤ  وؤكراٱن  هاماّللت  اذ ياكاٱر الغاٱم 

=)من  �سرق  بي�سة  �سي�سرق جمال ).  

 Wig ukren hamellalt ad
وكراٱن   وؤّڤ   او:    -yaker alγem
الغاٱم=)من   يــاكــاٱر  اذ   ثي�ّساٱڤنيث  

  Wig . )سرق  ابرة  �سي�سرق  جمال�

  ukren  tissegnit  ad yaker
 alγem

ظـــلـــت مـــديـــنـــة بــاتــنــة 

يجمع  الذي  املف�سل  املكان 

املنطقة  مثقفي  مــن  ثلة 

خمتلف  عــلــى  و�سيوخها 

ــم،  ــاره ــك تــوجــهــاتــهــم واأف

ومنهم من عا�ص ومات بها، 

وهنالك من ف�سل االبتعاد 

بالقرى  والــعــيــ�ــص  عــنــهــا 

لها،  ــاورة  ــج امل واالأريـــــاف 

كانوا  ا�ــســتــثــنــاء  ــــدون  وب

تكون  ــى  ــت ح ـــهـــا  يـــزورون

وخا�سة  �سانحة  الفر�سة 

املــنــا�ــســبــات  بـــعـــ�ـــص  يف 

هي  كانت  فباتنة  الهامة. 

لطالب  ــات  ــط ــح امل اأوىل 

العلم الذين كانوا يتجهون 

�سوب مدينة ق�سنطينة اأو 

العائدين منها اإىل قراهم 

كانت  كــمــا  ــرهــم،  ومــدا�ــس

ــن  اأي الرئي�سية  احلــطــة 

النا�ص يلتقون ببع�ص  كان 

ــــوه مــــن احلـــركـــة  ــــوج ال

اال�ــســالحــيــة واالأحــــزاب 

املن�سورات  فكل  الوطنية، 

اأو  �سحف  من  واملطبوعات 

�سرية  ومنا�سري  جمــالت 

كانت متر بها لتوزع بالقرى 

االأورا�سية، لذا فقد عرفت 

ثقافية  حــركــة  املــديــنــة 

وتفاعال مع ما كان يجري 

وخارج  الوطن  اأحداث  من 

الوجوه  اأبرز  ومن  الوطن، 

وال�سيوخ نذكر:

عبد  حمــمــود  ال�سيخ   *

تتلمذ  الـــــذي  ــد  ــم ــس ــ� ال

 19 القرن  يف  بق�سنطينة 

ــة عبد  ــالم ــع ال يـــد  ــى  عــل

القادر املجاوي.

* ال�سيخ الطاهر م�سعودان 

ولد بجرمة 1887 وتويف 

ودفن بباتنة عام 1974.

روابح  الطاهر  ال�سيخ   *

ب�سعبة  ـــد  ول الــ�ــســلــيــحــي 

 1895 عــام  �سليح  اأوالد 

ودفــن   1960 عــام  تــويف 

بباتنة.

حممد  �سوهايل  ال�سيخ   *

بحيدو�سة  ولــد  بلقا�سي 

عام 1890، وتويف بباتنة 

تالميذ  مــن   1975 عـــام 

حمداين لوني�سي.

بن  حـــمـــودة  الــ�ــســيــخ   *

عام  بباتنة  ــد  ول �ساعي 

بها  ودفــن  وتــويف   1902
مفكر  وهــو   ،1998 عــام 

وفيل�سوف.

بن  الـــغـــزايل  الــ�ــســيــخ   *

ثنية  ب�سري  ولـــد  دعــا�ــص 

عام  وتويف   1909 العابد 

.2002
املجيد  عــبــد  الــ�ــســيــخ   *

ــــواد املـــاء  بـــوزيـــد ولــــد ب

ودفن  وتــويف   1915 عــام 

بباتنة عام 1985.

دردور  عــمــر  الــ�ــســيــخ   *

ــويف  وت  1913 عـــام  ولـــد 

ودفن بباتنة عام 2009، 

بادي�ص  "ابن  ي�سمى  كــان 

االأورا�ص".

* ال�سيخ اأحمد بن عثمان 

اأوالد  بجبال  ولد  العريف 

�سلطان عام 1894، تاريخ 

الوفاة جمهول.

الزموري  اأحمد  ال�سيخ   *

بــوادي   1907 عــام  ولــد 

عبدي، تويف 1993 ودفن 

بباتنة.

الوردي  العابد  ال�سيخ   *

ولــد   1900 ــــام  ع ــــد  ول

عـــام  يف  تـــــويف  بــ�ــســتــمــة 

بباتنة. دفن   1989
تيمقلني  اأحمد  ال�سيخ   *

 1890 ولـــد  الــ�ــســرحــاين 

تويف عام 1971.

�سي  حــمــودة  الــ�ــســيــخ   *

 1918 �سنة  ولد  زكرياء 

�سنة  تـــــويف  ــص  ــ� ــون ــس ــ� مب

بباتنة. دفن   2011
بن  احلــنــقــي  الــ�ــســيــخ   *

اللعوبي  بـــن  الــهــا�ــســمــي 

منطقة   1875 �سنة  ولد 

القبائل تويف ودفن بباتنة 

عام 1976.

�سنة  ولد  كا�سة  ال�سيخ   *

نهاية  ودفن  تويف   1916
الت�سعينات بباتنة.

معا�ص  الطيب  ال�سيخ   *

�سليح،  اأوالد   1897 ولــد 

�سنة  بباتنة  ودفــن  تــويف 

.1900
من  الـــكـــثـــري  ـــك  ـــال ـــن وه

الرجال وال�سيوخ االأجالء 

هامة  اأدوارا  لعبوا  الذين 

ال�سيا�سات  مــقــاومــة  يف 

اال�ستعمارية الرامية اإىل 

الوطنية  الــهــويــة  م�سخ 

�ساحلي  املـــولـــود  اأمـــثـــال 

الذين  من  وغريه  الزريبي 

لقلة  وذلـــك  اأذكــرهــم  مل 

ح�سويل  وعـــدم  املــ�ــســادر 

على املعلومات الكافية.

من اأعالم منطقة باتنة وم�شلحيها قراءنا االأعزاء، 

نغ" �سفحة  "اأورا�ص 
تهتم باملوروث 

والرتاث االأورا�سي 

من )عادات وتقاليد، 

هند�سة معمارية 

اأورا�سية قدمية، 

اأعالم االورا�ص، 

تاريخ االأورا�ص 

وجغرافيته، 

االأ�ساطري والطقو�ص، 

اأ�سماء االأماكن 

ومعانيها، ال�سناعة 

التقليدية...( رغبة 

منا يف اإعادة اإحياء 

وبعث موروثنا الثقايف 

االأمازيغي، ومب�ساركة 

ثلة من الباحثني 

واملهتمني بالرتاث 

املادي والالمادي 

لالأورا�ص الكبري.

ولكل مهتم تفتح لكم 

جريدة االأورا�ص نيوز 

�سفحتها للم�ساركة 

عرب االمييل التايل: 

auresanagh@
gmail.com

باتنة... حكاية مدينة
الباحث والكاتب �سليم �سوهايل

اأر�سيف مب�ساعدة الباحث والكاتب �سلي���م �سوه�����ايل
�صورة من اأر�صيف الأورا�س

الت�شرفـــات
ة( ِمـَن الأْوَرا�س ـاويَّ اأْمَثـاٌل  واأَْقـَواٌل  اأََمــازيغّيٌة )�صَ

ِئْن��َزاْن   ْذ-  َواَواالٱْن )اّناواٱن(�س��اٱڤ  اأْوَرا�ص /للكاتب والباحث حممد مردا�سي
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جاءت كلمات ر�سول اهلل واأفعاله 

االإن�سان  تكرمي  على  �ساهد  خري 

خطبة  ففي  حقوقه،  واح���رتام 

الوداع - التي كانت مبنزلة تقرير 

�سامل حلقوق االإن�سان- قال : "... 

َعَلْيُكْم  ْم��َواَل��ُك��ْم  َواأَ ِدَم��اَءُك��ْم  َف���اإَِنّ 

َح���َراٌم َك��ُح��ْرَم��ِة َي��ْوِم��ُك��ْم َه���َذا يِف 

اإِىَل  َه��َذا  َبَلِدُكْم  يِف  َه��َذا  �َسْهِرُكْم 

ُكْم..." َيْوِم َتْلَقْوَن َرَبّ

النبوية  اخلطبة  ه��ذه  ف��اأك��دت 

جملة من احلقوق؛ اأهمها: حرمة 

واالأعرا�ص،  واالأم���وال،  ال��دم��اء، 

وغريها.

من  ُيَعّظم  اهلل  ر�سول  جند  كما 

ة؛  عاَمّ ة  االإن�سانَيّ النف�ص  �ساأن 

حقوقها  اأع���ظ���م  ل��ه��ا  ف��ي��ح��ف��ظ 

ر�سول  فيقول  احل��ي��اة،  ح��ُقّ  وه��و 

الكبائر:  ع��ن  �ُسِئل  عندما  اهلل 

َوَق��ْت��ُل   ... ِ
َّ

ِب�������اهلل "االإِ�ْسَراُك 

النف�ص  كلمة  ْف�ِص..." فجاءت  الَنّ

دون  ُتقتل  َنْف�ٍص  اأَيّ  لت�سمل  ة  عاَمّ

. وجه حٍقّ

وقد ذهب ر�سول اهلل اإىل اأكر من 

ذلك حني حمى حياة االإن�سان من 

االنتحار،  بتحرمي  وذل��ك  نف�سه، 

َفَقَتَل  َجَبٍل  ِمْن  ى  َتَرَدّ "َمْن   : فقال 

ى  َدّ َي��رَتَ َم،  َجَهَنّ َن��اِر  يِف  َفُهَو  َنْف�َسُه 

ِفيَها  ��َلّ��ًدا  خُمَ َخ��اِل��ًدا  ِفيِه 

ا  �ُسًمّ ى  �َسّ حَتَ َوَم���ْن  اأََب����ًدا، 

يِف  ��ُه  ��ُمّ َف�����سُ َنْف�َسُه  َف��َق��َت��َل 

َم  َجَهَنّ َناِر  يِف  اُه  َيَتَح�َسّ َيِدِه 

اأََبًدا،  ِفيَها  َلًّدا  خُمَ َخاِلًدا 

َنْف�َسُه ِبَحِديَدٍة؛  َوَمْن َقَتَل 

َيَجاأُ  َي��ِدِه  يِف  َفَحِديَدُتُه 

َم  ِبَها يِف َبْطِنِه يِف َناِر َجَهَنّ

ِفيَها  ����َلّ����ًدا  خُمَ َخ���اِل���ًدا 

اأََبًدا".

االإ���س��الم كل  كما ح��رم 

حق  م��ن  ينتق�ص  ع��م��ل 

احل���ي���اة، ����س���واء اأك����ان 

اأو  تخويفا،  العمل  هذا 

فعن  �سربا..  اأو  اإهانة، 

قال:  حكيم،  بن  ه�سام 

يقول:  اهلل  ر�سول  �سمعُت 

ُبوَن  ُيَعِذّ اَلِّذيَن  ُب  ُيَعِذّ  
َ
اهلل "اإَِنّ 

ْنَيا". ا�َص يِف الُدّ الَنّ

مقا�سد  معرفة  اأهمية  ترجع 

ال���ع���ب���ادات؛ ح��ت��ى ت����وؤدى كما 

والتغافل،  الغفلة  تدفع  ينبغي، 

وطرد  اخلريات،  اإىل  وامل�سارعة 

والقيام  وو�سو�سته،  ال�سيطان 

اأن  وي��ع��ل��م  ك��ث��رًيا،  اهلل  ب�سكر 

حياة  يف  اأث���ره���ا  ل��ل��ع��ب��ادات 

االإن�سان امل�سلم.

ه��ن��اك  اأن  امل���الح���ظ  ف��م��ن 

مقا�سد عامة م�سرتكة يف جميع 

العبادات، ومن هذه املقا�سد:

ا�سرتاط النية  -  1
ف��ج��م��ي��ع ال���ع���ب���ادات ت����وؤدى 

التوجه  يجوز  ال  املق�سد،  بهذا 

وح��ده،  اهلل  اإىل  اإال  والعبادة 

َفَطَر  ِل��لَّ��ِذي  َوْج��ِه��َي  ��ْه��ُت  َوجَّ  "
َوَما  َحِنيًفا  َوااْلأَْر���َص  َماَواِت  ال�سَّ

]االأنعام:   " امْلُ�ْسِرِكنَي  ِمَن  اأََنا 

79[، وال عمل بدون نية؛ فهو 
اإال  يزكي  وال  هلل،  اإال  ي�سلي  ال 

هلل، وال ي�سوم اإال هلل، وال يحج 

ال  ذل��ك  غ��ري  فعل  واإن  هلل،  اإال 

يقبل منه هذا العمل؛ " َفَمْن َكاَن 

َعَماًل  َفْلَيْعَمْل  ��ِه  َربِّ ِلَقاَء  َيْرُجو 

ِه  َربِّ ِبِعَباَدِة  ُي�ْسِرْك  َواَل  ا  احِلً �سَ

 ،]110 ]الكهف:   " اأََح���ًدا 

و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  ويقول 

واإمنا  بالنيات،  االأعمال  "اإمنا 
لكل امرئ ما نوى".

ربط العباد بالله �سبحانه  -  2
كلها  ال���ع���ب���ادات  اأن  ف��ن��ج��د 

تربط االإن�سان باهلل يف توجهه 

ي�سلي  فهو  واأدائ��ه��ا؛  وحياته، 

ي��وم خم�ص  - كل  االأق��ل  - على 

مرات، ويوؤدي زكاة ماله، وي�سوم 

على االأقل �سهرا كل عام، ويحج 

يجعل  ذل��ك  وك��ل  ا�ستطاع،  اإن 

مرتبطا  لربه،  ذاك��را  االإن�سان 

به جل وعال.

بالفتقار  العباد  ا�ست�سعار   -  3
ل��رياق��ب��وه  ال��ل��ه:  اإىل  ال���دائ���م 
فدائما  ال��ع��ب��ودي��ة؛  فيحققوا 

ي���وؤدون  وه��م  العباد  ي�ست�سعر 

اإىل  مفتقرون  اأن��ه��م  عبادتهم 

اأع��م��ال��ه��م  ق��ب��ل��ت  وه����ل  اهلل، 

عليهم  ردت  اأم  اهلل،  فيحمدون 

العبودية  مق�سد  يحقق  وه��ذا 

اخلال�سة هلل عز وجل.

احل���رج:  ورف���ع  التخفيف   -  4
جعل  اأن  علينا  اهلل  نعم  فمن 

ال��ت��خ��ف��ي��ف ورف����ع احل����رج من 

م��ق��ا���س��د ال����ع����ب����ادات؛ ق���ال 

َف   اأَْن ُيَخفِّ
ُ َّ
�سبحانه: " ُيِريُد اهلل

 " ِعيًفا  �سَ ااْلإِْن�َساُن  َوُخِلَق  َعْنُكْم 

]الن�ساء: 28[.

�سافر  اإذا  ال�������س���الة:  ف��ف��ي 

�سالته  يف  ق�����س��ر  االإن�������س���ان 

كان  واإذا  وج��م��ع،  ال��رب��اع��ي��ة 

يجوز  ونحوه،  مطر  اأو  ا،  مري�سً

ل��ه اجل��م��ع ب��ني ال�����س��ل��وات، ويف 

اإال  ال��زك��اة  ال���زك���اة: ال جت��ب 

وقت  وج��اء  الن�ساب  بلغت  اإذا 

ج��واز  ال�����س��وم:  ويف  اأدائ���ه���ا، 

ويف  وامل�سافر،  للمري�ص  االإفطار 

 " امل�ستطيع  على  جعل  احل��ج: 

َمِن  اْلَبْيِت  ِحجُّ  ا�ِص  النَّ َعَلى   ِ
َّ

َوهلِل

َكَفَر  َوَم��ْن  �َسِبياًل  اإَِلْيِه  ا�ْسَتَطاَع 

 َغ��ِن��يٌّ َع��ِن اْل��َع��امَلِ��نَي " 
َ َّ
َف���اإِنَّ اهلل

]اآل عمران: 97[.

وت�سحيح  وتطهري  تهذيب   -  5
تهذب  ف��ال��ع��ب��ادات  ل��ل��ن��ف��و���س: 
وت�سحح  وت��ط��ه��ره��ا،  النف�ص، 

اإِنَّ   " ال�سالة:  ففي  النفو�ص؛ 

اْلَفْح�َساِء  َع��ِن  َتْنَهى  ��اَلَة  ال�����سَّ

اأَْك����رَبُ   ِ
َّ

اهلل َوَل���ِذْك���ُر  َوامْلُ���ْن���َك���ِر 

 " ��َن��ُع��وَن  َت�����سْ َم���ا  َي��ْع��َل��ُم   
ُ َّ
َواهلل

ويف   ،]45 ]ال��ع��ن��ك��ب��وت: 

ْم��َواِل��ِه��ْم  ال��زك��اة: " ُخ���ْذ ِم���ْن اأَ

ِبَها  يِهْم  َوُتَزكِّ ُرُهْم  ُتَطهِّ َدَقًة  �سَ

اَلَتَك �َسَكٌن َلُهْم  لِّ َعَلْيِهْم اإِنَّ �سَ َو�سَ

 �َسِميٌع َعِليٌم " ]التوبة: 
ُ َّ
َواهلل

.]103
�سلى  ق��ول��ه  ال�����س��ي��ام:  ويف 

يدع  مل  "َمن  و�سلم:  عليه  اهلل 

فلي�ص  ب��ه،  والعمل  ال��زور  ق��ول 

طعامه  ي�����َدَع  اأن  ح��اج��ة  هلل 

و�سرابه".

��ُه��ٌر  اأَ���سْ ����جُّ  " احْلَ احل���ج:  ويف 

جَّ  ِفيِهنَّ احْلَ َفَر�َص  َفَمْن  َمْعُلوَماٌت 

َفاَل َرَفَث َواَل ُف�ُسوَق َواَل ِجَداَل يِف 

َيْعَلْمُه  َتْفَعُلوا ِمْن َخرْيٍ  َوَما  جِّ  احْلَ

اِد  ُدوا َف��اإِنَّ َخ��رْيَ ال��زَّ  َوَت���َزوَّ
ُ َّ
اهلل

ُقوِن َيا اأُويِل ااْلأَْلَباِب  ْقَوى َواتَّ التَّ

.]197 " ]البقرة: 
الأم��ة:  وح��دة  على  احل��ث   -  6
وذلك باحلث على اأداء العبادات 

القيام  �ساأن  اهلل  ورفع  جماعة، 

ال�سالة:  ف��ف��ي  ج��م��اع��ة،  ب��ه��ا 

ويف  جماعة،  ال�سالة  �سرعت 

ال�سيام: ي�سومون �سهًرا واحًدا، 

وه��و رم�����س��ان، يف وق��ت واح��د، 

ويف  واح��د،  وق��ت  يف  ويفطرون 

بجانب  االأغنياء  يقف  الزكاة: 

تكافل  ف��ي��ح�����س��ل  ال���ف���ق���راء، 

وقت  يف  احل���ج:  ويف  وت���ع���اون، 

وزي  واح���دة،  ومنا�سك  واح��د، 

واحد.

وهذا  امل�ساواة:  مبداأ  تاأكيد   -  7
م��ا اأك����ده االإ����س���الم م��ن خالل 

ال��ع��ب��ادات ال��ت��ي ف��ر���س��ه��ا اهلل 

�سبحانه، ففي ال�سالة: افرت�ست 

ا  على جميع النا�ص، ويقفون �سفًّ

واحًدا، ويف ال�سيام: كل النا�ص 

من  كل  ال��زك��اة:  ويف  ي�سومون، 

احلج  ويف  ي��زك��ي،  الن�ساب  بلغ 

مبنا�سك واحدة، وزي واحد.

مقا�سد ال�سالة

اهلل  اأظهر  ال�سالة  ومقا�سد 

وا�ستنبط  بع�سها،  �سبحانه 

زال  وال  منها،  ج���زءا  العلماء 

يظهر  مل  مقا�سدها  من  الكثري 

احلكيم  األ��ف  وق��د  االآن،  حتى 

الثالث  ال���ق���رن  يف  ال���رتم���ذي 

ال�سالة  مقا�سد  �سماه:  كتابا 

مقا�سد  اأه��م  وم��ن  واأ���س��راره��ا، 

ال�سالة:

 " اهلل:  عبودية  حتقيق   -1
اَلَة ِلِذْكِري " ]طه:  َواأَِقِم ال�سَّ

.]14
اأَْف���َل���َح  َق���ْد   " اخل�����س��وع:   -2
اَلِتِهْم  امْلُوؤِْمُنوَن * الَِّذيَن ُهْم يِف �سَ

��ُع��وَن " ]امل��وؤم��ن��ون: 1،  َخ��ا���سِ

.]2

قيام  م��ن  هلل:  ��ل  ال��ت��ذلُّ  -3
وهذا  ودع��اء،  و�سجود  ورك��وع، 

اأ���س��م��ى م��رات��ب ال��ع��ب��ودي��ة هلل 

اآَمُنوا  الَِّذيَن  َها  اأَيُّ َيا   " �سبحانه 

ُكْم  اْرَكُعوا َوا�ْسُجُدوا َواْعُبُدوا َربَّ

 " ُتْفِلُحوَن  َلَعلَُّكْم  رْيَ  اخْلَ َواْفَعُلوا 

]احلج: 77[.

قال  ال�����س��ل��وك؛  تهذيب   -4
اإِنَّ  ��اَلَة  ال�����سَّ " َواأَِق�����ِم  ت��ع��اىل: 

اْلَفْح�َساِء  َع��ِن  َتْنَهى  ��اَلَة  ال�����سَّ

اأَْك����رَبُ   ِ
َّ

اهلل َوَل���ِذْك���ُر  َوامْلُ���ْن���َك���ِر 

 " ��َن��ُع��وَن  َت�����سْ َم���ا  َي��ْع��َل��ُم   
ُ َّ
َواهلل

]العنكبوت: 45[.

5- نظام االألفة بني امل�سلني: 
ول��ذل��ك ���س��رع��ت امل�����س��اج��د يف 

امل����ح����ال؛ ل��ي��ح�����س��ل ال��ت��ع��اه��د 

بني  ال�سالة  اأوق��ات  يف  باللقاء 

اجلريان.

يتعلم  ح��ي��ث  التعليم:   -6
اجل��اه��ل م��ن ال��ع��امل م��ا يجهله 

من اأحكام ال�سالة.

واخلطايا:  الذنوب  حمو   -7
عنه،  اهلل  ر���س��ي  ع��ث��م��ان  ع��ن 

عليه  اهلل  ���س��ل��ى  ال��ن��ب��ي  ع���ن 

م�سلم  امرئ  من  "ما  قال:  و�سلم 

حت�سره �سالة مكتوبة، فُيح�سن 

وركوعها،  وخ�سوعها  و�سوءها 

من  قبلها  مل��ا  ك��ف��ارة  ك��ان��ت  اإال 

الذنوب، ما مل يوؤَت كبرية، وذلك 

الدهَر كلَّه".

ع��ل��ى  ال�������س���رب  ت���ع���ل���م   -8
��ُل *  مِّ امْلُ��زَّ ��َه��ا  اأَيُّ " َي��ا  ال�سدائد: 

َفُه  ِن�سْ  * َقِلياًل  اإِالَّ  اللَّْيَل  ُق��ِم 

ِزْد  اأَْو   * َقِلياًل  ِمْنُه  اْنُق�ْص  اأَِو 

 * َتْرِتياًل  اْل��ُق��ْراآَن  ��ِل  َوَرتِّ َعَلْيِه 

 " َثِقياًل  َقْواًل  َعَلْيَك  �َسُنْلِقي  اإِنَّا 

]املزمل: 1 - 5[.

النف�ص:  طماأنينة  جتلب   -9
ع��ن اأن�����ص ب��ن م��ال��ك ر���س��ي اهلل 

�سلى اهلل عليه  النبي  اأن  عنه: 

الن�ساء  اإيلَّ  َب  "ُحبِّ قال:  و�سلم 

يف  عيني  ق��رة  وجعل  والطيب، 

�سلى  النبي  وك���ان   ، ال�سالة" 

اهلل عليه و�سلم اإذا حزبه قال: 

بالل". يا  بال�سالة  "اأِرْحنا 

لَّ اأَْعَماَلُهْم }  ِ اأَ�سَ
َّ

وا َعْن �َسِبيِل اهلل دُّ قال تعاىل:{الَِّذيَن َكَفُروا َو�سَ

                                                                             �سورة حممد االآية 1

بني يدي أية

ي��ق��ول ت��ع��اىل: } ال��ذي��ن ك��ف��روا{ 

 { غريهم  و���س��دوا{   { اهلّل  ب��اآي��ات  اأي 

اأي  اأع��م��ال��ه��م{  اأ���س��ل  اهلّل  �سبيل  ع��ن 

ثوابًا  لها  يجعل  ومل  واأذهبها،  اأبطلها 

وقدمنا   { تعاىل:  كقوله  ج��زاء،  وال 

هباء  فجعلناه  عمل  من  عملوا  ما  اإىل 

والذين   { وعال  جلَّ  قال  ثم   ، منثورًا{ 

اآمنت  اأي  ال�ساحلات{  وعملوا  اآم��ن��وا 

ل�سرع  وان��ق��ادت  و�سرائرهم،  قلوبهم 

واآمنوا   { وبواطنهم،  جوارحهم  اهلّل 

خا�ص  عطف  حم��م��د{  على  ن���ّزل  مب��ا 

�سرط  اأن��ه  على  دليل  وه��و  ع��ام،  على 

اهلّل  يف �سحة االإميان بعد بعثته �سلى 

 { وتعاىل:  تبارك  وقوله  و�سلم،  عليه 

معرت�سة  جملة  ربهم{  من  احل��ق  وه��و 

ح�سنة، ولهذا قال جلَّ جالله: } كفر 

عنهم �سيئاتهم واأ�سلح بالهم{ قال ابن 

جماهد:  وق��ال  اأم��ره��م؛  اأي  عبا�ص: 

والكل  حالهم،  ق��ت��ادة:  وق��ال  �ساأنهم، 

العاط�ص  ت�سميت  حديث  ويف  متقارب، 

قال  ثم  بالكم(،  وي�سلح  اهلّل  )يهديكم 

كفروا  الذين  ب��اأن  ذل��ك   {  : وج��لَّ ع��زَّ 

اأعمال  اأبطلنا  اإمنا  اأي  الباطل{  اتبعوا 

االأبرار،  �سيئات  عن  وجتاوزنا  الكّفار، 

كفروا  الذين  الأن  �سوؤونهم؛  واأ�سلحنا 

الباطل  اخ��ت��اروا  اأي  الباطل،  اتبعوا 

اتبعوا  اآمنوا  الذين  واأن   { احلق،  على 

احلق من ربهم كذلك ي�سرب اهلّل للنا�ص 

اأمثالهم{ اأي يبني لهم ماآل اأعمالهم، وما 

ي�سريون اإليه يف معادهم.

ال�سالة اأوال...جتارة اإميانية ال تبور

الإ�شالم يحفظ النف�س الب�شرية

عن اأبي هريرة ر�سي الله عنه قال: قال ر�سول 
" اإن الله طيٌِّب ل  الله �سلى الله عليه و�سلم: 
يقبل اإل طيبًا، واإن الله اأمر املوؤمنني مبا اأمر به 
َها الرُّ�ُسُل ُكُلوا ِمَن  املر�سلني فقال تعاىل: { َيا اأَيُّ
يِّبَاِت َواْعَمُلوا �َساحِلًا }]املوؤمنون: 51[، وقال  الطَّ
َها الَِّذيَن اآَمُنوا ُكُلوا ِمْن َطيِّبَاِت َما  تعاىل: { َيا اأَيُّ
َرَزْقنَاُكْم } ]البقرة: 172[ ثم ذكر الرجل يطيل 
ال�سفر اأ�سعَث اأغربَ ميد يديه اإىل ال�سماء: يا رب 
وُغِذَي  وم�سربه حراٌم،  ومطعمه حراٌم،  رب،  يا 

باحلرام، فاأنى ي�ستجاب له" رواه م�سلم
عن  م��ن��زه  اأي:  "؛  ط��ي��ٌب  اهلل  "اإن   

النقائ�ص، ومقد�ص عن االآفات والعيوب، 

�سفاته،  يف  وط��ي��ب  ذات����ه،  يف  وط��ي��ب 

وطيب يف اأفعاله.

ال  اإن���ه  اأي:  "؛  طيًبا  اإال  يقبل  "ال    

ا  خال�سً ك��ان  م��ا  اإال  االأع��م��ال  م��ن  يقبل 

من  وال  والُعجب،  كالرياء  املف�سدات  من 

االأموال اإال ما كان حالاًل؛ الأن لفظ طيب 

يتقرب  ف��ال  والت�سريف،  امل��دح  يت�سمن 

يف  ينا�سبه  مبا  اإال  وتعاىل  �سبحانه  اإليه 

االأعمال  يف  االإخال�ص  وهو  املعنى،  ذلك 

َفَمْن   } تعاىل:  قال  كما  االأموال؛  وخيار 

ا  احِلً ِه َفْلَيْعَمْل َعَماًل �سَ َكاَن َيْرُجو ِلَقاَء َربِّ

} ت��ع��اىل:  وق���ال   ،]110 }ال��ك��ه��ف: 

 { ُتْنِفُقوَن  ِم��ْن��ُه  ��ِب��ي��َث  اخْلَ ُموا  َتَيمَّ َواَل 

]البقرة: 267[.

  "واإن اهلل " ملا خلق لعباده ما يف االأر�ص 

ما حرم عليهم   �سوى  لهم  واأباحه  جميًعا 

"اأمر املوؤمنني "؛ اأي: واملوؤمنات  "مبا اأمر 
اخلطاب  يف  بينهم  ى  ف�سوَّ  " املر�سلني  به 

 } تعاىل:  "فقال  احل��الل،   اأك��ل  بوجوب 

اأي:  }؛  َباِت  يِّ الطَّ ِمَن  ُكُلوا  �ُسُل  الرُّ َها  اأَيُّ َيا 

ا }، وقال تعاىل:  احِلً احلالل، {َواْعَمُلوا �سَ

َما  َباِت  ِمْن َطيِّ ُكُلوا  اآَمُنوا  الَِّذيَن  َها  اأَيُّ َيا   }

اإنَّ   ،"  ]172 ]البقرة:   { َرَزْقَناُكْم 

للموؤمنني  واأم��ره  للر�سل  تعاىل  اهلل  اأم��َر 

واأم��ا  الطيبات،  م��ن  ي��اأك��ل��وا  اأن  واح���د؛ 

اخلبائث فاإنها حرام عليهم؛ لقوله تعاىل 

يف و�سف الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم: 

َعَلْيِهُم  ُم  َوُي��َح��رِّ َباِت  يِّ الطَّ َلُهُم  َوُي��ِح��لُّ   }

َباِئَث } ]االأعراف: 157[. اخْلَ

  "ثم ذكر "؛ اأي: النبي �سلى اهلل عليه 

و�سلم  "الرجل يطيل ال�سفر اأ�سعث اأغرب 

اإنه  اأي   :- اهلل  رحمه   - النووي  قال   "
كحجٍّ  الطاعات؛  وج��وه  يف  ال�سفر  يطيل 

وزيارة م�ستحبَّة، و�سلة رحم، وغري ذلك؛ 

اه�.

يرفعهما   " ال�سماء  اإىل  يديه  "ميد    

داعًيا متذلاًل،  "يا رب " اأعطني كذا،  "يا 

رب " ا�سرف عني كذا

ح��راٌم،  وم�سربه  ح���راٌم،  "ومطعمه    

كيف   اأي:  "؛  ف��اأن��ى  ب��احل��رام،  وُغ����ِذَي 

"ي�ستجاب له " وهذه �سفُته، وهذا حاله، 
فال ي�ستجاب له؛ الإثم مطعمه وم�سربه.

اأ�سباب اال�ستجابة
وما ينطق عن �لهوى

زاويةمن نور

هذه ال�سفحة حتتوي على اأحاديث نبوية واآيات قراآنية فال تهينوها

ا  ا َرَزْقَناُهْم �ِسرًّ اَلَة َواأَْنَفُقوا مِمَّ ِ َواأََقاُموا ال�سَّ
َّ

قال اهلل تعاىل: {اإِنَّ الَِّذيَن َيْتُلوَن ِكَتاَب اهلل

اَرًة َلْن َتُبوَر } َوَعاَلِنَيًة َيْرُجوَن جِتَ

�سورة فاطر اتاآية 29

الدعاء
اللهم افتح لنا اأبواب الربكة والرزق والتي�سري والفالح، و اأحفظنا من كل �سر ومن 

كل �سوء ومن كل بالء برحمتك يا اأرحم الراحمني، اللهم اغفر لنا كل �سالة تهاونا 

فيها وكل �سالة اأخرناها وكل �سالة مل نوفها حقها، وجتاوز عنا �سيئاتنا يا رحمن 

يا رحيم، لك احلمد حتى تر�سى و�سلي اللهم على خري اخللق اأجمعني �سالة تليق 

مبقامه املحمود. اآمني

ال�سيعة  ح��ق��ي��ق��ة  ال��ك��ت��اب  ي��ت��ن��اول 

األفه  ال�سنة،  الأه��ل  وروؤاه��م  وعقيدتهم 

 230 عن  يزيد  فيما  املو�سلي  اهلل  عبد 

كل  القاطعة  ب��االأدل��ة  خل�ست  �سفحة 

العقائد  عن  امل�سلم  يعرفه  اأن  يجب  ما 

وهو  الدينية،  واالن��ح��راف��ات  الفا�سدة 

يك�سف االأالعيب والد�سائ�ص واملخططات 

الفرقة وما عليها  اإليها هذه  التي ت�سعى 

من ماآخذ عرب التاريخ..جدير بالقراءة 

يف  املنت�سرة  واملغالطات  اللب�ص  لك�سف 

زماننا.

�ملكتبة �لإ�سالمية
كتاب "حتى ال تنخدع" حقيقة ال�سيعة

عبد العزيز رجب 

من اأقوال 
ال�صاحلني

لالإن�سان  " ينبغي 
اأن يقراأ التواريخ 

واأن يطلع على ال�سري 

وجتارب االأمم 

في�سري بذلك كاأنه 

يف عمره الق�سري قد 

اأدرك االأمم اخلالية 

وعا�سرهم وعرف 

خريهم و�سرهم ". 

موفق الدين عبد 

اللطيف
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العثور على رفات
 "اأ�شهر" جرنالت نابليون

�شرق حيوانا نادرا من احلديقة 
حلوله اإىل نوع منزيل

�شرق حيوانا نادرا من احلديقة 
حلوله اإىل حيوان منزيل

يرتدي 15 قمي�شا لتجنب ر�شوم الوزن الزائد 

�شاب يتقدم للزواج من حبيبته
 فوق �شخرة بني جبلني

ال  ال��زائ��د  ال���وزن  م��ع  امل�سافرين  ط��رائ��ف 

�سيا�سة  ك��ان��ت  اإذا  خ�سو�سا  ل��ه��ا،  ح���دود 

�سركات الطريان �سارمة والوزن الزائد لي�ص 

بالكثري.

اأقدم  ما  موؤخرا،  الطرائف  تلك  اأبرز  ولعل 

عليه اال�سكتلندي جون اإيرفني عندما رف�ص 

طلب املوظفة يف �سركة طريان "اإيزي جيت" 

مبطار ني�ص الفرن�سي بدفع مبلغ اإ�سايف نظري 

من  عودته  اأثناء  اأمتعته،  يف  الزائد  الوزن 

فرن�سا اإىل ا�سكتلندا.

كان  وبينما  نيوز"،  "غولف  ل�سحيفة  ووفقا 

يف  غال�سكو،  مدينة  من  اأ�سال  وهو  اإيرفني، 

 8 اأمتعته  الزيادة يف وزن  بلغت  ني�ص،  مطار 

كيلوغرامات.

الزائدة،  االأمتعة  ر�سوم  دفع  يتجنب  ولكي 

 15 وارتدى  حقائبه  فتح  اإىل  اإيرفني  �سارع 

قمي�سا فوق بع�سها البع�ص لي�سل اإىل الوزن 

حرارة  درج��ة  ظل  يف  وذل��ك   ، به  امل�سموح 

ابنه  ك��ان  فيما  مئوية،  درج���ة   30 بلغت 

جو�ص ي�سوره بوا�سطة هاتفه املحمول.

عاما،   17 العمر  من  البالغ  جو�ص،  ون�سر 

القم�سان  يرتدي  وهو  وال��ده  وفيديو  �سور 

مثل  �ساحكة،  تعليقات  مع  ع�سر،  اخلم�سة 

مع  مرفقة  يغلي"  "اإنه  يتعرق"..  "والدي 
ب�سمات "�سمايلي".

من  طلبت  املطار  موظفة  اأن  جو�ص  واأو�سح 

والده اأن يدفع ر�سوم الوزن الزائد فقال لها 

"انتظري وراقبي"، و�سارع اإىل فتح احلقيبة 
يغ�سى  كاد  اأن��ه  م�سيفا  القم�سان،  وارت��داء 

عليه من ال�سحك.

اأن  بعد  بالعبور  اأخ��ريا  له  �سمح  اأن��ه  ورغ��م 

رجال  اأن  اإال  به،  امل�سموح  ال��وزن  اإىل  و�سل 

تهريب  يحاول  اأنه  معتقدين  اأوقفوه  االأمن 

اأن  قبل  دقيق  لتفتي�ص  واأخ�سعوه  ما،  �سيء 

ي�سمح له بال�سعود اإىل الطائرة.

االأوىل  امل���رة  لي�ست  ه���ذه  اأن  اإىل  ي�����س��ار 

مالب�ص  "طبقات  م�سافر  فيها  يرتدي  التي 

االأمتعة  ر���س��وم  دف���ع  لتجنب  اإ�سافية" 

الزائدة.

وين  ن��ات��ايل  جتنبت  امل��ا���س��ي،  اأف��ري��ل  ففي 

65 جنيها اإ�سرتلينيا  دفع ر�سم اإ�سايف قدره 

رحلة  اأثناء  اإ�سافية  كيلوغرامات   4 نظري 

فويرتيفنتورا  اإىل  م��ان�����س�����س��رت  م���ن 

تابعة  طائرة  منت  على  الكناري  بجزر 

 7 ارت���دت  بعدما  ك���وك،  ت��وم��ا���ص  ل�سركة 

ف�ساتني، وزوجني من االأحذية، وزوجني من 

ال�سراويل، وتنورة و�سرتة �سوفية.

تخطى  املا�سي،  العام  يف  نف�سه،  الوقت  ويف 

اأحد ركاب طريان "رايان اإير" �سيا�سة اأمتعة 

اليد املجانية باأ�سلوب مبتكر.

بدل  جنيهات،   6 قدره  ر�سما  يدفع  ال  ولكي 

حقيبة يد ثانية، قرر يل �سيمينو )30 عاما( 

حتويل معطف قدمي اإىل ما ي�سبه احلقيبة 

من  العديد  اأخاط  حيث  لالرتداء،  القابلة 

اجليوب يف املعطف القدمي، بحيث ي�ستوعب 

دفع  يتجنب  وبالتايل  املقتنيات  من  الكثري 

ر�سم احلقيبة الثانية.

منوعات
ي����ع����ت����ق����د 

ع�����ل�����م�����اء 

اآث�����ار اأن��ه��م 

على  ع��روا 

رف���ات اأح��د 

ج�������رناالت 

ن���اب���ل���ي���ون 

ب���ون���اب���رت 

قاعة  اأ�سفل  م��راآب  يف  مدفونًا  املف�سلني 

رق�ص، وذلك بعد اأكر من 200 عام من 

يف  به  حلقت  باإ�سابات،  متاأثرًا  وفاته 

رو�سيا.

وت���ويف اجل����رنال ���س��ارل اإت��ي��ان ج���ودا، 

يف  الن�سر  قو�ص  على  ا�سمه  املنقو�ص 

عام  اأوت   22 يوم  عامًا   44 عن  باري�ص 

1812، بعد اإ�سابته بطلقة مدفع خالل 
غزو نابليون الفا�سل لرو�سيا.

�سخ�سيًا  ج���ودًا  ي��ع��رف  نابليون  وك���ان 

قلبه  انتزاع  مت  وفاته  وبعد  ويحرتمه، 

ونقله اإىل باري�ص، حيث و�سع يف كني�سة 

�سغرية يف مقربة بري ال�سيز يف العا�سمة 

الفرن�سية.

وي������وج������د 

مت�������ث�������ال 

ن���������س����ف����ي 

جل�������������ودًا 

ق�����س��ر  يف 

ف���ر����س���اي، 

يحمل  ك��م��ا 

������س�����ارع يف 

باري�ص ا�سمه.

الفرن�سيني  االأثريني  من  فريق  ويعتقد 

ال�ساد�ص  يف  اكت�سفوا  اأن��ه��م  وال��رو���ص 

ج��ودا  رف���ات  اأن���ه  يعتقد  م��ا  يوليو  م��ن 

مدينة  يف  تنقيب  خالل  وذل��ك  املفقود، 

كيلومرت   400 تبعد  التي  �سمولين�سك، 

غربي مو�سكو.

 ويقول علماء االآثار اإن االآثار املوجودة 

نع�ص  يف  عليه  عروا  الذي  الرفات  على 

لها  تعر�ص  التي  االإ�سابات  مع  تتوافق 

عالية  "بدرجة  يعتقدون  واإنهم  جودا، 

ذلك  على  ع��روا  اأن��ه��م  االحتمال"  م��ن 

الثورة  ح��روب  يف  �سارك  ال��ذي  النبيل 

الفرن�سية ونابليون.

من  �سرق  اأن��ه  كاليفورنيا  �سكان  اأح��د  اأق��ر 

حديقة حيوانات، اأكرب ليمور خلقي الذيل 

جلعله  ال�سمالية  اأمريكا  يف  االأ�سر  يف  �سنا 

حيوانًا منزليًا.

اأك��ي��ن��ا���ص ك��ا���س��ب��ار )19 ع��ام��ًا(  واأو����س���ح 

حديقة  اإىل  دخ��ل  اإن��ه  حملي  قا�ص  اأم��ام 

احليوانات يف �سانتا اآنا قرب لو�ص اأجنلو�ص 

 2018 جويلية  ليايل  اإح���دى  يف  خل�سة 

وهو  عامًا(   32( اإيزاك  احليوان  ليخطف 

من ف�سيلة الليموريات.

وتظهر وثائق املحكمة اأن ال�ساب تخلى عن 

احليوان يف اليوم التايل تاركًا اإياه يف علبة 

ق�سرية  ر�سالة  مع  فندق  اأم��ام  بال�ستيكية 

احليوانات،  حلديقة  ملك  اأن��ه  اإىل  ت�سري 

وقد �سلم احليوان اإىل ال�سرطة.

ومل يلحق اأي �سرر باحليوان الذي عاد اإىل 

حظريته �ساملًا.

�سرطة  اأوق��ف��ت��ه  ال���ذي  "اخلاطف"  اأم���ا 

نيبورت بيت�ص يف ق�سية �سرقة فهو يواجه 

غرامة  وفر�ص  �سنة،  ملدة  �سجنه  اإمكانية 

عليه قدرها مئة األف دوالر.

على  بحلقات  الذيل  حلقي  ليمور  ويتميز 

اأكر  بني  من  وهو  واالأبي�ص،  االأ�سود  ذيله 

عمومًا  ويعي�ص  مهددًا،  ثدييًا  حيوانًا   25
بني 20 اإىل 25 �سنة.

ن�سرت و�سائل االإعالم فيديو مرعبا حلادث 

ال�سني،  يف  التجارية  املراكز  اأحد  يف  وقع 

كهربائي  �سلم  على  طفل  �سقوط  ج��راء 

متحرك.

وت��ظ��ه��ر م�����س��اه��د ال��ف��ي��دي��و ط��ف��ال يهبط 

مبدينة  جت��اري  مركز  يف  كهربائيا،  �سلما 

حلظة  ويف  وال��دت��ه،  برفقة  يواجنيانغ، 

املتحرك  ال�سلم  على  الطفل  ي�سقط  اأخرى 

ب�سبب  اإن��ق��اذه  بكيفية  وال��دت��ه  وحت��ت��ار 

دخول يده يف الفجوة بني درجات ال�سلم.

ويهرع �سهود العيان النت�سال الطفل، واأي�سا 

الت�سوق  مركز  حار�ص  ومتكن  ج��دوى،  بال 

اللحظة  يف  امل��ت��ح��رك  ال�سلم  اإي��ق��اف  م��ن 

احلا�سمة.

 ،Daily Mirror �سحيفة  وذك��رت 

ق�سى  �سنتني،  العمر  من  البالغ  الطفل  اأن 

ح���وايل 45 دق��ي��ق��ة ق��ب��ل و���س��ول رج��ال 

يده  اإخ���راج  ا�ستطاعوا  ال��ذي��ن  االإن��ق��اذ، 

اإىل  ونقلوه  املتحرك  ال�سلم  م�سننات  من 

امل�ست�سفى وهو االآن يتلقى العالج فيها على 

الرغم من عدم معرفة حالة يده بدقة.

رمب�������ا ت�����ك�����ون حل��ظ��ة 

جعلها  ت��ه��ورول��ك��ن��ه 

ب��ال��ف��ع��ل ذك�����رى ال 

تن�سى، حيث تقدم 

�����س����اب ب��ع��ر���ص 

لفتاة خالل  زواج 

وق���وف���ه���م���ا ع��ل��ى 

بولنت  كغرياج  �سخرة 

�سقي  ب��ني  ت��ق��ع  وال��ت��ي 

على  ال���رنوي���ج،  يف  ج��ب��ل 

فوق  م��رت  اآالف   3 ارت���ف���اع 

�سطح البحر.

ريت�ساردز،  كري�ستيان  يدعى  �ساب  اقرتح 

على �سديقته  بيك�ص موريل الزواج على 

الرنويج  دولة  فى  بولنت  كغرياج  �سخرة 

املثبتة  اآالف قدم،   3 ارتفاع  املثبتة على 

ميل"  "ديلى  جلريدة  وفقا  جبلني،  بني 

الربيطانية. 

بيك�ص  �سديقته  ري��ت�����س��اردز،  ا�سطحب 

ليطرح  بولنت  كغرياج  �سخرة  اإىل  موريل 

�سوؤال االرتباط باأكر الطرق رومان�سية 

والتي وافقت على الزواج،  لينزال ب�سرعة 

خوفًا  ال�سخرة  على  من 

من ال�سقوط.

و���س��ف ري��ت�����س��اردز، 

������س�����ع�����وره ع���ن 

اللحظة،  ت��ل��ك 

ن  اإ " : ئاًل قا

ه��ذه  يف  ال���رج���ال 

ي�سعرون  قد  اللحظة 

ب����اخل����وف م����ن رف�����ص 

�سديقاتهم لطلب الزواج، 

من  خائفا  كنت  اأن���ا  ول��ك��ن 

اأعلى  ال�����س��ق��وط م��ن  اآخ����ر وه���و  ���س��ىء 

ال�سخرة، وحل�سن حظي اإنتهى املوقف يف 

اأ�سرع وقت، بعد اأن وافقت على الفور".

بولنت"،  "كغرياج  با�سم  ال�سخرة  وتعرف 

يف  ك��غ��رياج  جبل  حافة  على  تقع  حيث 

اآالف   3 ارتفاع  فوق  بالرنويج،  روغاالند 

اإليها  وي��ذه��ب  ال��ب��ح��ر،  �سطح  ف��وق  م��رت 

املتعة  ع��ن  يبحثون  ال��ذي��ن  ال�سائحون 

ق�ساء  اأج���ل  م��ن  بحياتهم  وامل��خ��اط��رة 

اأ�سهر  عطلة ال ميكن ن�سيانها، وتعترب من 

االأماكن ال�سياحية هناك.

�صدق 

ال ت�صدق
اأو

ل�س ي�ستويل على 120 
األف تذكرة يان�سيب 

 12000 اقتحم م�ستبه به ملثم متجرا، و�سرق 

واربح"،  "اك�سط  ن���وع  م��ن  يان�سيب  ت��ذك��رة 

من  كرتونيا  �سندوقا   170 اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 

ال�سجائر يف وقت مبكر من �سباح اأحد اأيام هذا 

مقاطعة  �سرطة  قائد  ذكر  ما  بح�سب  االأ�سبوع، 

�ستافورد.

والية  يف  الواقعة  املقاطعة،  �سرطة  واأف���ادت 

زال  ما  امللثم  ال�سارق  اأن  االأمريكية،  فرجينيا 

طليقا، بح�سب ما ذكر موقع "بيزني�ص اإن�سايدر" 

االإخباري.

وا�ستجابت نائبة قائد �سرطة مقاطعة �ستافورد 

"فا�ص  متجر  م��ن  انطلق  ال��ذي  االإن���ذار  جلهاز 

اأن  بعد  غاري�سونفيل،  �سارع  يف  الواقعة  مارت" 

والن�سف  الرابعة  ال�ساعة  يف  الل�ص  اقتحمها 

ال�سرطة  اإدارة  عن  �سادر  بيان  بح�سب  �سباحا، 

يف املقاطعة.

موقع  اإىل  ال�سرطة  قائد  نائبة  و�سلت  وعندما 

نوافذ  اإح��دى  اأن  الحظت  وال�سرقة،  االقتحام 

طلب  اإىل  دفعها  ال��ذي  االأم��ر  حمطمة،  املتجر 

الدعم.

موقع  بتفتي�ص  ال�����س��رط��ة  رج���ال  ق���ام  وف��ي��م��ا 

اجلرمية، كان الل�ص قد اختفى عن االأنظار مع 

ما �سرقه.

واأظهر ت�سجيل لكامريا املراقبة الل�ص امللثم وهو 

التعرف  يتم  مل  لكن  وي�سرقه،  امل�ستودع  يقتحم 

عليه ب�سبب اللثام.

 10 ب��ني  مب��ا  اليان�سيب  ت��ذك��رة  قيمة  وت��ق��در 

و30 دوالر للتذكرة الواحدة، وبذلك فاإجمايل 

قيمتها يقدر مبا بني 120 و360 األف دوالر.

تاميز- "ري�سموند  ل�سحيفة  وف��ق��ا  اأن���ه  غ��ري 

دي�سبات�ص"، فاإن امل�سوؤولني عن اليان�سيب متكنوا 

وبالتايل  امل�سروقة،  التذاكر  جميع  اإلغاء  من 

فاإنه مل يعد لها قيمة بعد ال�سرقة.

طلبت  فقد  طليقا،  زال  م��ا  الل�ص  الأن  ون��ظ��را 

اآخر  اأي �سخ�ص  اأو  اأهايل املنطقة،  ال�سرطة من 

تزويدها مبعلومات عن ال�سارق امللثم.

مل يعد لها اأي قيمة بعد �صرقتها
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حتديًثا   Pro  7  OnePlus الهاتف  تلقى 

من  تعاين  التي  اجلوانب  بع�ص  لتح�سني  اأخــر 

بع�ص النق�ص يف الهاتف. هذا التحديث اجلديد 

 Pro  7  OnePlus الذي ح�سل عليه الهاتف 

 OxygenOS االإ�ــــســــدار  يــحــمــل 

طويلة  قائمة  معه  ويجلب   ،9.5.9
اأ�سا�ًسا  يركز  ولكنه  التغيريات،  من 

اأف�سل  امل�ستخدم  جتربة  جعل  على 

على الهاتف.

ال�سا�سة  ح�سا�سية  حت�سني  مت 

وحت�سني  االأداء،  لتعزيز  للم�ص 

اأكرث  لت�سبح  الب�سرية  ــرات  ــوؤث امل

ردود  حت�سني  عــن  ف�سال  �سال�سة، 

املفاتيح،  للوحة  االإهتزازية  الفعل 

التلقائي،  الــ�ــســطــوع  وح�سا�سية 

اإيقاف  اأثناء   GPS ودقة  و�سرعة 

ت�سغيل ال�سا�سة. وعالوة على ذلك، 

التحديث  ــذا  ه يف  كــذلــك  مت  فقد 

التلقائي  التغيري  حت�سني  اجلديد 

لدقة ال�سا�سة.

اإهتزازية  فعل  ردود  ا  اأي�سً هناك 

الطرف  تطبيقات  الإ�سعارات  اأف�سل 

ال�سوت  ـــودة  ج وحتــ�ــســني  ــثــالــث،  ال

 OnePlus Bullets Wireless ل�سماعات 

2. واإىل جانب ذلك، فهذا التحديث يجلب معه 
ف�سال  يونيو،  ل�سهر  االأمنية  االإ�سالحات  كذلك 

عن العديد من االإ�سالحات والتح�سينات املعتادة 

الأداء واإ�ستقرار نظام الت�سغيل يف الهاتف.

الكامريا، فقد مت حت�سني جودة  وفيما يخ�ص 

 48 اإلــتــقــاطــهــا بــدقــة  JPG الــتــي يــتــم  �ــســور 

ميغابك�سل يف و�سع Pro Mode، وكذلك اأداء 

الكامريات  من  التبديل  اأثناء  الكامريا  تطبيق 

على  وعــالوة  االأمامية.  الكامريا  اإىل  اخللفية 

ذلك، فقد اأ�سبح ال�سبط التلقائي لل�سورة اأ�سرع، 

ا على حت�سينات  اأي�سً البانورامي  وح�سل الو�سع 

كذلك على م�ستوى اجلودة.

هذا  يف   OnePlus �سركة  قــامــت  اأخــــرًيا، 

ميزة  اإىل  م�ساعدة  اإ�ساءة  باإ�سافة  التحديث 

 ،Face Unlock الــوجــه  طريق  عــن  الفتح 

 VoWiFi و   VoLTE دعم  اإىل  باالإ�سافة 

 Three الــ�ــســويــديــة  االإتــ�ــســاالت  لــ�ــســركــات 

.Telenor Sweden و   Sweden
الوقت  بع�ص  ي�ستغرق  قــد  التحديث  ــذا  ه

بك،  اخلا�ص  الهاتف  اإىل  ي�سل  اأن  قبل 

ت�ستطيع  ال  كنت  اإذا  حالة  يف  ولكن 

هذا  على  للح�سول  وتتطلع  االإنتظار 

الــقــريــب،  امل�ستقبل  يف  الــتــحــديــث 

هذا  تــوفــر  مــن  التحقق  فباإمكانك 

خالل  من  يدويا  جلهازك  التحديث 

 ” ــدادات  االإع تطبيق  اإىل  الذهاب 

ذلك  بعد  والذهاب   ”  Settings
 About ” اجلــهــاز  ــول  ح خــيــار  اإىل 

اإىل  “، والتوجه بعد ذلك   Device
 System ” خيار حتديثات النظام

.“  Updates
باإمكانك  احلـــال،  وبطبيعة 

حتـــمـــيـــل هــــــذا الـــتـــحـــديـــث 

االإنرتنت  بيانات  باإ�ستخدام 

ــتــخــدام  ــس ــاإ� ب اأو  ــة  ــول ــم ــح امل

من  الــرغــم  على   WiFi �سبكة 

�سبكة  باإ�ستخدام  دائما  نو�سي  اأننا 

بتحميل  االأمــر  يتعلق  عندما   WiFi
اإ�ستنزاف  عــن  يغنيك  ــك  ذل الأن  التحديثات 

بــيــانــات االإنـــرتنـــت املــحــمــولــة اخلــا�ــســة بك. 

ن�سخ  بعمل  تقوم  اأن  تن�سى  ال  احلال،  وبطبيعة 

فقدان  لتجنب  هاتفك  ملحتويات  اإحتياطي 

�ساءت  حال  يف  بك  اخلا�سة  والبيانات  امللفات 

االأمور اأثناء تثبيت التحديث.

ح�سل تطبيق Spotify بدوره 

تدعى  خفيفة  ن�سخة  على  االآن 

الن�سخة  وهي   ،Spotify Lite
االأ�سا�ص  يف  ت�سميمها  مت  الــتــي 

ي�ستخدمون  الــذيــن  لالأ�سخا�ص 

خطط البيانات املحدودة والذين 

على  حمـــدودة  م�ساحة  ميلكون 

يــاأخــذ  الــذكــيــة. ال  هــواتــفــهــم 

تطبيق Spotify Lite �سوى 10 

ميغابايت من الذاكرة التخزينية 

االأ�سلي  التطبيق  عك�ص  عــلــى 

ميغابايت   100 ي�ستهلك  ــذي  ال

وعالوة  التخزينية.  الذاكرة  من 

 Spotify فتطبيق  ذلـــك،  على 

مراقبة  ا  اأي�سً لك  يتيح   Lite
االإنرتنت  بيانات  كمية  وتقييد 

التي ت�ستهلكها.

 Spotify Lite من  كاًل  يدعم 

املجانية  ــات  ــاب ــس ــ� احل مـــن  كـــاًل 

مع  ويــاأتــي  املميزة  واحلــ�ــســابــات 

البحث  مثل  االأ�سا�سية  املــيــزات 

االأغاين  واإكت�ساف  الفنانني  عن 

اجلديدة، ودعم قوائم الت�سغيل. 

فتطبيق  تتوقع،  اأن  ميكنك  وكما 

خم�س�ص   Spotify Lite
اإطالقه  و�سيتم  النامية  لالأ�سواق 

اأنــحــاء  جميع  يف  دولـــة   36 يف 

وال�سرق  الالتينية  واأمريكا  اآ�سيا 

حت�سل  لــن  واأفريقيا.  االأو�ــســط 

ــــات املــتــحــدة  ــــوالي ـــــــا وال اأوروب

يف  التطبيق  عــلــى  االأمــريــكــيــة 

البداية.

الكاملة  الــقــائــمــة  يــلــي  فــيــمــا 

للدول التي �ستح�سل على تطبيق 

Spotify Lite : الربازيل، كندا، 
املك�سيك، االأرجنتني، بريو، �سيلي، 

كو�ستاريكا،  بوليفيا،  كولومبيا، 

جـــمـــهـــوريـــة الـــدومـــيـــنـــيـــكـــان، 

االإكوادور، ال�سلفادور، غواتيماال، 

بنما،  نــيــكــاراغــوا،  ــص،  ــدورا� ــن ه

اململكة  اأوروجــــواي،  بــاراجــواي، 

م�سر،  ــعــوديــة،  ــس ــ� ال الــعــربــيــة 

تون�ص،  املغرب،  لبنان،  اجلزائر، 

عمان، االأردن، البحرين، االإمارات 

قطر،  الكويت،  املتحدة،  العربية 

اإندوني�سيا،  اإفــريــقــيــا،  جــنــوب 

الفلبني، فيتنام، ماليزيا، الهند.

ي�ساعد  اأن   Spotify تــاأمــل 

تــطــبــيــقــهــا اخلــفــيــف اجلــديــد 

خطط  لديهم  الذين  امل�ستخدمني 

زيادة  اأجــل  من  حمــدودة  بيانات 

يف  لــديــهــا  امل�ستخدمني  قــاعــدة 

االأ�ـــســـواق الــنــامــيــة. مت اإطـــالق 

يف  مــبــا�ــســرة   Spotify خــدمــة 

املا�سي  مــار�ــص  �ــســهــر  يف  الــهــنــد 

فقط  ــًدا  واح اأ�سبوًعا  واإ�ستغرق 

مليون  مــن  اأكـــرث  على  للح�سول 

م�ستخدم.

ال�سائعة  التطبيقات  ت�سمل 

االأخرى التي ح�سلت بدورها على 

كل   Lite اخلفيفة  ــدارات  االإ�ــس

 Facebook و Facebook من

و   Tinder و   Messenger
من  لذلك   ،Skype و   Twitter
من  يكفي  مــا  هناك  اأن  الوا�سح 

الطلب عليها.

Mozilla هي �سركة قد يكون 
لكونها  بها  درايــة  على  معظمكم 

املت�سفح  تــطــويــر  وراء  تــقــف 

يف  ــكــن  ول الــ�ــســهــري،   Firefox
االأونة االأخرية، يبدو اأن ال�سركة 

منتجاتها،  قائمة  تو�سيع  قــررت 

العام،  هــذا  مــن  �سابق  وقــت  ويف 

خدمة  بــاإطــالق  ال�سركة  قامت 

من  للم�ستخدمني  ميكن  لالأخبار 

االأخبار،  على  احل�سول  خاللها 

متاًما كما فعلت ال�سركات االأخرى 

.Opera مثل

املهتمني  الأولــئــك  وبالن�سبة 

باإلقاء نظرة على خدمة االأخبار 

 ،Mozilla �سركة  من  املدفوعة 

جديد  تقرير  موؤخًرا  �سدر  فقد 

ت�ستعد  ــركــة  ــ�ــس ال بــــاأن  يــقــول 

الإطالق هذه اخلدمة يف امل�ستقبل 

ت�سعريها  يــتــم  وقــــد  ــب  ــري ــق ال

يف  اأمــريــكــيــة  دوالرات   5 بنحو 

اخلدمة  هـــذه  �ستوفر  الــ�ــســهــر. 

من  االأخبار  اأحدث  للم�ستخدمني 

دون اإعالنات، وهو ما ُتطلق عليه 

 ” اإ�سم  �سابًقا   Mozilla �سركة 

من  اخلايل  الفايرفوك�ص  اإنرتنت 

االإعالنات “.

بعد،  اخلــدمــة  اإطـــالق  يتم  مل 

�سركة  اأن  تدعي  التقارير  ولكن 

الإطـــالق  تــ�ــســتــعــد   Mozilla
تر�سل  الأنها  التجريبية  الن�سخة 

الدعوات عرب الربيد االإلكرتوين 

اإىل امل�ستخدمني، وت�ساألهم عما اإذا 

تدعي  بامل�ساركة.  مهتمني  كانوا 

�سيتم  ـــه  اأن  Mozilla �ــســركــة 

م�ساركة قيمة االإ�سرتاك البالغة 

5 دوالرات اأمريكية مع املن�سورات 
حيث  امل�ستخدمون  يقراأها  التي 

ن�سارك  نحن   ”  : ال�سركة  تقول 

املواقع  مع  مبا�سرة  مدفوعاتك 

التي تقراأها. اإنهم يك�سبون املزيد 

ميكنهم  اأنــه  يعني  ممــا  املــال  مــن 

دون  رائع  حمتوى  لك  يجلبوا  اأن 

من  اإنتباهك  �سرف  اإىل  احلاجة 

قبل االإعالنات “.

ـــح مـــا مــدى  ـــس ـــوا� مـــن غـــري ال

بها  �ستحظى  ــي  ــت ال الــ�ــســعــبــيــة 

املدفوعة  االإخــبــاريــة  اخلــدمــة 

 ،Mozilla لــ�ــســركــة  الــتــابــعــة 

وخا�سة اأن ال�سوق غمرته الكثري 

ــرى،  االأخ املماثلة  اخلــدمــات  من 

لذلك يتعني علينا االإنتظار لرنى 

ما �ستوؤول اإليه االأمور م�ستقباًل.

الـــعـــالمـــة الــتــجــاريــة الــفــرعــيــة 

 Huawei التابعة ل�سركة Honor
هواتفها  �سل�سلة  تــعــزيــز  تــوا�ــســل 

باإزاحة  الــيــوم  قامت  فقد  الذكية، 

 Honor الهاتف  عن  ر�سمًيا  ال�ستار 

8. ومع ذلك، نود اأن ن�سري اإىل   Play
جديد  ذكــي  هاتف  ميثل  ال  هــذا  اأن 

اأن  ال�سينية  لل�سركة  �سبق  فقد  كلًيا، 

اإ�سم  قامت باإطالق هذا الهاتف حتت 

باأن  يعني  ما  وهــذا   ،8S  Honor
قررت   Honor التجارية  العالمة 

يف   8S  Honor الــهــاتــف  ــــالق  اإط

.8 Honor Play ال�سني حتت اإ�سم

 Honor الهاتف  ي�سم  للتذكري، 

5.71 اإن�ص  LCD بحجم  8S �سا�سة 
�سغري  بقطع  متــتــاز   HD+ وبــدقــة 

الإحتواء  العلوي  االأو�سط  اجلــزء  يف 

دقتها  تبلغ  التي  االأمامية  الكامريا 

خا�سية  عن  وامل�سوؤولة  ميغابك�سل   5
لغياب  نــظــًرا  الــوجــه  على  الــتــعــرف 

م�ست�سعر ب�سمات االأ�سابع يف الهاتف، 

وي�سم كذلك كامريا واحدة يف اخللف 

عد�سة  ــع  م ميغابك�سل   13 بــدقــة 

 LED بفال�ص  مرفوقة   1.8 بفتحة 

واحد.

ــا�ــســة  وبـــغـــ�ـــص الـــنـــظـــر عــــن الــ�ــس

 8S  Honor فالهاتف  والكامريات، 

من  النوى  ثماين  معالج  كذلك  ي�سم 

 ،MediaTek Helio A22 فئة 

 ،2GB بحجم  ع�سوائية  وذاكــــرة 

وذاكرة داخلية بحجم 32GB قابلة 

للتو�سع عن طريق الذاكرة اخلارجية 

بطارية  عــن  ف�سال   ،MicroSD
ب�سعة 3020mAh تقبل ال�سحن من 

.MicroUSB خالل منفذ

فالهاتف  تتوقع،  اأن  ميكنك  وكما 

ال�سماعات  منفذ  ي�سم   8S  Honor
نظام  مع  م�سبًقا  وياأتي   ،3.5mm
واجهة  ومــع   Pie  9  Android
اأن  نود  اخلتام،  وقبل   .9  EMUI
 Honor Play ن�سري اإىل اأن الهاتف

ال�سني  يف  لل�سراء  متوفًرا  �سيكون   8
ب�سعر 599 يوان �سيني، وهو ما يعادل 

اأمريكي. دوالر   120

ت�ستند على الذكاء االإ�سطناعي ملكافحة امل�سايقات والتنمر

اإن�ستاجرام ُتطلق ميزات جديدة

اليوم  اإن�ستاجرام  �سبكة  داأت 

باإ�سدار ميزات جديدة على من�ستها 

ملكافحة امل�سايقات والتنمر، خا�سة 

بني امل�ستخدمني املراهقني.

الذكاء  االأوىل  امليزة  ت�ستخدم 

على  تلقائًيا  للتعرف  اال�سطناعي 

ما اإذا كان �سخ�ص ما ين�سر تعليقات 

يكتب  اأن  بعد  ُم�سايقة.  اأو  ُمعادية 

اأ�سفل  التعليق  هذا  مثل  امل�ستخدم 

�سورة ما، �سي�ساأله التطبيق تلقائًيا 

عما اإذا كان يريد حًقا امل�سي قدًما 

كان  اإذا  ما  اأو  التعليق  هــذا  ون�سر 

وحذفه.  فيه  النظر  اإعــادة  يريد 

هذا ي�سع الكرة يف ملعبه ويتيح له 

التفكري مرة اأخرى يف ت�سرفاته.

اإىل  بحاجة  كنت  اإذا  ذلــك،  ومع 

ال�سيء،  بع�ص  فعالية  اأكــرث  �سيء 

فهناك ميزة اأخرى ت�سمى ” تقييد 

ت�ستخدم  عندما   .“  Restrict
امل�ستخدمني،  اأحد  على  امليزة  هذه 

يرى  ـــذي  ال الــوحــيــد  هــو  �سيكون 

يكون  ولــن  ن�سرها  بعد  تعليقاته 

االآخـــريـــن  اأن  فــكــرة  اأي  لــديــه 

ــهــا. وتــ�ــســمــى هــذه  ــاهــدون يــ�ــس ال 

وهي   ،“ الظل  حظر   ” الطريقة 

تدابري  اإتــخــاذ  من  ال�سخ�ص  متنع 

م�سادة �سد احلظر الأنه لي�ص لديه 

ميزة  متنع  حظره.  مت  ــه  اأن فكرة 

ا هذا  ” اأي�سً  Restrict ” التقييد 

تكون  عندما  روؤيتك  من  ال�سخ�ص 

مت�ساًل اأو اإذا كنت قد قراأت ر�سائله 

املبا�سرة.

ميزة  اإطـــــالق  حــالــًيــا  يـــجـــري 

الذكاء  على  ت�ستند  التي  التو�سية 

ميزة  و�ــســتــظــهــر  ــي،  ــاع ــن ــط ــس االإ�

التقييد ” Restrict ” قريًبا.

 Pro 7 OnePlus الهاتف
يتلقى حتديث جديد يجلب معه قائمة طويلة من الإ�ضلحات والتح�ضينات

�ضركة Mozilla ت�ضتعد لإطلق خدمتها الإخبارية املدفوعة

Google Play Store على متجر Spotify Lite اإطلق تطبيق
لأولئك الذين ميلكون خطط بيانات حمدودة

3020mAh بحجم 5.71 اإن�س، وبطارية ب�ضعة

 Honor الإعلن ر�ضمًيا عن الهاتف

HD+ �ضا�ضة  مع   8  Play



بعد تتويجها بجائزة علي معا�صي للمبدعني ال�صباب ملوؤلفها "عبد الرزاق طواهرية"

باتنة

من  يح�سب  دائما  منتع�ص  اأدبــي  نوع  البولي�سي.  بــاالأدب  كبري  ولع  هنالك 

القراء ما ال يح�سبه اي نوع اآخر. وهو نوع يكتبه الكتاب الكبار مثلما يكتبه 

 pulp fiction الرخي�ص  الورق  وكتاب  املحطات  كتاب  من  دونهم  هم  من 

مثلما ي�سمون يف اأمريكا. 

يف اجلزائر مل نبق مبعزل عن هذه العادة، واأ�سبحت لدينا اليوم ن�سو�ص 

م�سهودة انت�سرت يف الت�سعينيات نعرب عن املقاربة البولي�سية لالزمة؛ رواية 

التي يعد االإرهاب  "حمايد" يتحرى بحثا عن احلقيقة  تتحدث عن حمقق 

فيها حمركا للحدث... من باب كون االإرهاب �سببا كبريا خطريا لكل ما حدث 

ويحدث يف الت�سعينات ومنذ تلك الفرتة.

ما هو نظام التحقيق البولي�سي/االأدبي يا ترى؟ 

جزائر  واقع  بني  التي  امل�سافة  داخل  التحقيق  يعمل  كيف  اآخر:  وبتعبري 

الت�سعينات وبني اأدبها الذي هو مراآتها...�سيبداأ الناقد االأدبي باالعرتا�ص 

littérature noireب�سبب  قائال: االأدب البولي�سي ي�سمى االأدب االأ�سود 

االأ�سود، واالأذواق  اللون  اأ�سياء حتب  التي هي  ارتباطه باجلرمية وال�سرور 

املرايا  حول  اأ�سئلة  تطرحون  فكيف  التحقيق(...  اإطار  يف  )اإال  تناق�ص  ال 

يف الليل؟

ولكن املرايا يف الليل تزداد ف�ساحة.

من قال هذا؟... ال اأدري وال يهم اأن اأدري.

"النظام"...فكيف يحقق رجل  اأن املحقق الت�سعيني رجل وليد  الواقع هو 

هو �سانع للحقيقة اأو �ساهد �سامت على �سناعتها؟

هل �سيجد املحقق �سيئا اآخر عدا ما هو مربمج للبحث عنه؟

الواقع اأن اأعماال كالتي كتبها يا�سمينة خ�سره نالت الرواج املنتظر يف اللغة 

الفرن�سية التي هي لغة جزء منها �سانع حلقيقتنا الت�سعينية، �سانع جمرم 

منها  املتبقي  الكبري  واجلزء  االإجرامي،  عمله  على  ت�سادق  باأعمال  يحتفي 

واملحتفي بالعمل هو جزء "قراء ُتّبع" الذين يقروؤون باإيعاز من امليديا.

الروايات مل تلق الرواج نف�سه حينما ترجمت. 

ملاذا ال ينجح املحقق اجلزائري الت�سعيني )املحقق يف جرائم االإرهاب يف 

�سكله القاعدي: ملتحون يقتلون اأبرياء بجنون غري مربر( بعد عودته من 

الفرن�سية اإىل العربية؟

اإىل  ال�سر.  اإىل  ينجذب  ما  عامة  البولي�سية  الرواية  قارئ  اأن  هو  الواقع 

تخ�سع  الت�سعينية  والتحقيقات  املتخفية.  احلقيقة  عن  البحث  �سرورة 

مل�سادرة ال�سلطة على احلقيقة. 

الرجل الذي طرح ال�سوؤال: "من يقتل من؟ " قد مات هو اأي�سا. ا�سمه غري 

مذكور يف التحقيق. حتفظات امنية.

واإذا كانت القبور – فل�سفيا- تتكلم، فاإن القبور يف ظل االأنظمة ال�سمولية 

ال متلك احلق املطلق يف الكالم. اجلثث خا�سعة مل�سادرات اأ�سحاب القرار. 

يبداأ يوم املحقق يف االأدبيات البولي�سية الغربية بالبحث عن االأخبار يف 

هو  هدفه  القرار؛  اأ�سحاب  اأوامر  حتت  املحلي  املحقق  يوم  وي�سري  الهوام�ص، 

ميلك  ال  "ر�سمية"  حقيقة  تثبيت  على  العمل  معلومة،  حقيقة  عن  الدفاع 

املحقق )ومن ورائه الكاتب( احلق يف مناق�ستها.

عمل املحقق مع اجلمهور هو طم�ص احلقيقة ولي�ص البحث عنها.

املادةاللغوية  من  بولي�ص  �سيقول:  املقال  كاتب  ي�سكن  الــذي  االأكــادميــي 

وتغطية  باحلقيقة  والتالعب  اخفاء  حول  تدور  )ب.ل.�ص(...ومهانيها 

"ك�سف" اجل�سد....واإبلي�ص  العقل ومناورة احلوا�ص... اللبا�ص غطاء مينع 

�سمي هكذا لتالعبه بعقولنا، والتلبي�ص تغطية احلقائق ...

وجود  عدم  م�سكل  ي�ساف  اال�ستعماري  التاريخ  ذات  ال�سمولية  الــدول  يف 

احلق يف الكالم بالن�سبة "لالأهايل"...االأهايل ال يجيدون الكالم، يرببرون 

ويبلبلون، رطانتهم غري جديرة باملعنى... �سكلهم غري جدير بال�سطوع الكبري 

للحقيقة... ولهذا ي�سبح التحقيق كتما ل�سوت النا�ص الذين رمبا يخم�سون 

اأنف احلقيقة... قد يجرحون احلقيقة "الر�سمية"...

�سيتكلم داخلي الفي�سلون احُلْمُر املعتادون...

اأما  كل واحد فينا يعاين منذ الوالدة من ازدواجبة كبرية يف ال�سخ�سية، 

االأقل حظا منا؛ اأق�سد الفنانني، فيطورون الداء كثريا وي�ساب الواحد منا 

بتعدد يف ال�سخ�سيات يجعل احلد االأدنى هو ثالث �سخ�سيات. بالن�سبة يل 

اأنا، اأ�سبحت اأتعرف داخلي على اأربع اأ�سخا�ص:

الكاتب الر�سمي وتعرفه بابت�سامته الر�سمية. ال�ساعر وتعرفه بابت�سامته 

الالمبالية التي ال تقيم ح�سابا ل�سيء. الفيل�سوف وتعرفه بيقظته املزعجة 

الذي  اجلامعي  االأكــادميــي  ثم  اجلميع.  يغفلها  التي  للتفا�سيل  وانتباهه 

يتحرى يف كل �سيء باحثا عن "املنهج" الذي ننطق انطالقا منه وباحثا عن 

مراجع لكل االأقوال من باب االأمانة العلمية. 

رواية  م�سروع  اأنها  يعلم  الأنــه  اجلرمية  اإزاء  �سي�سكت  الر�سمي  الكاتب 

جميلة. 

يف  وو�سعها  اجلثة  لتغطية  الكايف  بالقدر  �سميكة  كلمات  يف  يفكر  ال�ساعر 

اجلثة(  من  للتخل�ص  دائما  القتلى  يفعل  )كما  ال�سعرية  ال�سيارة  �سندوق 

الأجل رميها يف بركة املجاز...يف الربكة؛ اجلثة تغري و�سعها فهي موجودة 

وغري موجودة.

الفي�سلوف فهم الق�سة وهو يغري املو�سوع با�ستعمال اأقوال حتول القتل اإىل 

واملحو  العادة  و�سلطة  والتاريخ  احلتميات  حول  الفل�سفي  اخلطاب  من  نوع 

اجل�سدي من الزاوية االنرثوبوجلية. ا�ستوقفه وجه املحقق ...كان �سفحة 

ال�سفراء  ــورود  ال "الرخي�ص"...  الــورق  طريقة  ...على  م�سفرة  بي�ساء 

جميلة ت�سر الناظرين والوجوه ال�سفراء تفوح منها رائحة املوت...ن�سفها 

مات بالقتل والن�سف تقتله ذكريات املوت...

االأكادميي وقف مع املحقق �سائال: ما هي املراجع التي اعتمدمتوها للو�سول 

اإىل هذه النتائج؟

فوقية.  وتعليمات  اأوامــر  �سوتك..هنالك  خف�ص  �سرا:  املحقق  له  هم�ص 

عن  تخفى  التي  االأمــور  هذه  جيدا  يعرف  الأنه  وان�سرف  االأكادميي  �سمت 

املقال الذي بني اأيدينا.

اإدغار اآال  بو )اأحد االآباء ال�سرعيني لالدب البولي�سي( قال قولة �سهرية: 

عينيه... اأمــام  املكتب  على  ف�سعها  ما  حمقق  عن  وثيقة  اإخفاء  اأردت  اإذا 

�سيكون ذلك هو املكان الذي لن ينتبه اإليه ولن يبحث فيه اأبدا. 

حقائق حتقيقاتنا مو�سوعة بــ)ــال(ــعناية على اأر�ص املقال ولكن الكاتب/

اأن  تعود  كما  متاما  احلقيقة،  عن  املجنون  البحث  يف  بعيدا  �سيذهب  املحقق 

يفعل...

هوام�س حتقيق اأدبي

عال" ب�صوت  "التفكري 

زاوية اأ�سبوعية 
يكتبهــــــا:

االأحمر في�سل   

اإ�صدار

االورا����ص  ليومية  حديثه  ويف 

اأن  "طواهرية"  ق����ال  ن���ي���وز 

عدة  مبعاجلة  انفردت  الرواية 

موا�سيع ونظريات علمية نادرة، 

�سحيحة  عنها  املعلومات  تبقى 

ا، ول��ع��لَّ اأب��رزه��ا م��ا يعرف  ج���دًّ

بنظرّية  العلمية  ال�ساحة  يف 

االأخرية  هذه  املجوفة!  االأر���ص 

ال�سهري  ال��ع��امل  و���س��ع��ه��ا  ال��ت��ي 

الفلكي  هايل"..  مذنب  مكت�سف 

هايل"!  "اإيدموند  للجدل  املثري 

ال�سواب  تقبل  ولكونها  النظرية 

لتكون  فقط  جاءت  اخلطاأ،  كما 

ال��رواي��ة،  ع��امل  يحتوي  وع���اء 

هذه  خبايا  عن  ال�ستار  ويك�سف 

الغام�سة  الداخلية  االأرا���س��ي 

وعن ال�سعوب التي ت�ستوطنها.

اأن  امل���ت���ح���دث  ذات  واأ�����س����اف 

على  اح��ت��وت  ال��رواي��ة  ف�سول 

وملفات  لوثائق  حقيقية  �سور 

���س��رّي��ة م�����س��رب��ة م��ن االن��رتن��ت 

 the dark web امل��ظ��ل��م 

م��ن��ظ��م��ات وه��ي��اك��ل  ت��ب��ن��ت��ه��ا   ،

العامل  يف  ح�سا�سة  حكومية 

النازية،  الكرميلني،  غ��رار  على 

 ...-FBI-CIA-NCI نا�سا،

حجبت  ال��وث��ائ��ق  ه���ذه  ب��ع�����ص 

بنّية  كتاباتها  وُظللَّت  معلوماتها 

اأن  رغم  املثرية،  احلقائق  طم�ص 

ال�سرّية  رفع  ت�ستوجب  القوانني 

ع��ن��ه��ا ب��ع��د ف����رتة ط��وي��ل��ة من 

ك�سفها  االآخ��ر  والبع�ص  الزمن، 

�سّحوا  �سجعان  اأ�سخا�ص  للعامة 

لالغتيال  وتعر�سوا  بحياتهم 

تنبغي  ال  ملعلومات  ك�سفهم  نظري 

يعرف  ملا  حتّديهم  بعد  للجميع، 

باحلكومة اخلفّية.

ا،  �سريًّ ا  م�سروعًّ  16 م��ن  اأك���ر 

وحقائق  م��رع��ب��ة  ات��ف��اق��ي��ات 

مل  ا،  لعقًّ العقول  تلعق  رهيبة 

يف  النور  راأى  واأن  الأغلبها  ي�سبق 

وحتى  عربية،  اأدب��ي��ة  اأع��م��ال 

يكون  فلن  ا  م�سبقًّ بع�سها  ذكر  اإن 

اأتت  ال��ذي  التف�سيل  ه��ذا  مبثل 

املراجع  كون  "�سيفا"،  رواية  به 

امل�ستخدمة خال�سة نقية ومادة 

املظلم  االنرتنت  مواقع  من  خام 

''املرجع الر�سمي للحقيقة".

ون���وه ال��ك��ات��ب ط��واه��ري��ة عبد 

الرزاق اأن خمطوطة "�سيفا" هي 

الّلب االأ�سا�سي للرواية واملفاجاأة 

والأول  �ستلفظ  التي  احلقيقية 

�سنة  ال�100  ���س��ي��ن��اري��و  م���رة 

نحن  �سنعي�سها  ال��ت��ي  ال��ق��ادم��ة 

واأح��ف��ادن��ا، اأح���داث ُخ��ّط��ط لها 

بعناية بالغة، �سارك فيها بع�ص 

ال�سابقني،  الفيزيائيني  العلماء 

من  منهم  املعا�سرين  حاربها  كما 

اأمثال،.. "ميت�سيو كاكو"، تايزون 

نيل ديغرا�ص"، �ستيفن هوكينغ"، 

وح�سبه  اين�ستاين"،...  "األبريت 
ف��ف�����س��ول ال����رواي����ة االأخ�����رية 

"�سيفا" اآلهة  �ستك�سف ما عالقة 

متعددة  الهندو�سية،  ال��دم��ار 

الثالثة،  العني  �ساحبة  االأذرع، 

كما  ال�سرّية...  الوثائق  بهذه 

تثبت لكم اأن العامل يعي�ص كذبة 

كبرية تدعى التاريخ!.

فتيحة  ل��ل��ك��ات��ب��ة  م���وؤخ���را  ���س��در 

بعنوان  ق�س�سية  جمموعة  نقاب 

ثماين  م��ن  ت��ت��ك��ون  "بالريينا"، 
ق�س�ص ق�سرية، تت�سمن توليفة من 

النف�سي،،  واالإغرتاب  القلق،  و�سائج 

وح�����االت االإح����ب����اط، وه��واج�����ص 

ب�ساحبها  ت����وؤدي  ال��ت��ي  اخل����وف، 

وهي  واالن���ع���زال،  االن���ط���واء،  اإىل 

اأب��ط��ال  يعي�سها  ال��ت��ي  احل�����االت 

كل  خمتلفة،  مب�ستويات  املجموعة 

اأو حالته  ح�سب واقعه االجتماعي 

يعاين  حيث  امل��ر���س��ي��ة،  النف�سية 

ال��وح��دة و���س��ع��وب��ة ال��ت��وا���س��ل مع 

يف  بو�سوح  ذلك  ويتجلى  االآخرين، 

ق�سة "بالريينا"حني جتل�ص البطلة 

وحيدة،  تنتحب  العر�ص  نهاية  يف 

يت�سور  كما  �سعيدة  تكون  اأن  ب��دل 

اجلمهور.

ق�سة  يف  امل�����س��اع��ر  ه���ذه  ون��ل��م�����ص 

الق�سة  بطلة  تقع  حيث  "زهامير" 
ب��ع��دم��ا  اج��ت��م��اع��ي��ة،  ع���زل���ة  يف 

وفقدت  ب��ال��واق��ع،  و�سلها  ان�����س��رم 

الوحدة  بوتقة  يف  ودخلت  ذاكرتها 

اأما  �سورهما،  اأعمق  يف  واالغ��رتاب 

فنجد  غفوت"  اإن  "اأيقظيني  ق�سة 

غربة املكان التي اختارتها الكاتبة 

ال�سغرية  الطفلة  وه���ي  لبطلتها 

مكان  يف  العزلة  اأمها-  -مع  لتعي�ص 

م��ه��ج��ور وم��وح�����ص، وه���و م��ا عمق 

اإح�سا�سها بالوحدة والغربة. 

جتري  التي  "انف�سام"  ق�سة  ويف 

حيث  نف�سية  م�سحة  يف  وقائعها 

االإن�����زواء  ح��ال��ة  ال��ب��ط��ل��ة  تعي�ص 

�سخ�سيتني  ب����ني  واالن������ط������واء 

م��ت��ن��اق�����س��ت��ني، ت��ت��ن��ازع��ان اأن��اه��ا 

اأما  ح��رية،  يف  وتوقعانها  امل��ه��زوزة، 

الق�سة  بطل  فنجد  "دي�ستوبيا"  يف 

وال�سياع،  القهر،  من  حالة  يعي�ص 

تقدر  �ساعات  يف  واالأمل،  والعزلة 

هذه  من  النهاية  يف  ويخرج  بدهر، 

كان  اأن��ه  يكت�سف  اأن  بعد  ال��دوام��ة 

يختلف  وقد  كابو�ص،  رحمة  حتت 

"طائر  االأمر بع�ص ال�سيء يف ق�سة 

الفينق" حيث حتاول بطلة الق�سة 

االإنزالقات  هذه  ملثل  حال  تقدم  اأن 

منوذج  اتخاذ  خ��الل  من  النف�سية، 

ناجح يف املجتمع، وجعله رمزا لل�سري 

على خطاه.

وبطريقة م�سابهة جند بطلة ق�سة 

حت�ص  التي  احلياة"  تزورين  "حني 

البنتها  ت��رتك  نهايتها،  ب��اق��رتاب 

القادمة و�سية تخط م�سار حياتها، 

ا���س��ت��ث��ن��اء، وت��ن��اأى  ت��ك��ون  اأن  وه���ي 

ملوث،  ���س��وداوي  ع��امل  عن  بنف�سها 

ي�سوده ال�سر كما ت�سوره لها، وت�سفه 

بعامل ال�سياطني، فيما تبقى "ر�سائل 

حب �سرقية " وهي الق�سة الطويلة 

حتمل اإدانة للذهنية ال�سرقية التي 

وتهمي�سها،  املراأة  اإق�ساء  على  داأبت 

جعل  مما  اأحالمها،  على  ومعاقبتها 

نف�سها  وب��ني  بينها  تعي�ص  البطلة 

ق�سة حب خيالية، حيث تهرب فيها 

الوجدانية،  وهواج�سها  اأحالمها، 

عرب ر�سائل حب اأخفتها عن االأعني 

داخل  مراهقتها،  �سنني  املرت�سدة 

�سندوق ابتاعته لهذا الغر�ص. 

�سيفا الأكرث مبيعا يف معر�س �سيال 2018، والتي توجت بجائزة علي معا�سي للمبدعني ال�سباب اأين افتكت اللقب، وتعود ل�ساحبها عبد الرزاق طواهرية، وهي الروية التي قال عنها 
اأنها تنتمي اإىل اأدب اخليال العلمي ال�سعب، الذي ل يحيد عن النظرّيات العلمّية، ذلك الأدب الذي عادة ما ير�سم لنا عوامل خيالية ممزوجة بنوع من احلقائق التي تثري ف�سول القارئ 

وترحل به اإىل عوامل بعيدة، عوامل ترتكز على اأ�س�س علمية ل اأفكار تخيلية بحتة! جتاوزت الرواية عتبة 47000 كلمة يف حدود 303 �سفحة، ق�سمت جميعها يف 16 ف�سالًّ.

�سالح  اإ�سعاد  اجل��زائ��ري  املخرج  اختار 

الت�سوير  م��واق��ع  ك��اأح��د  امل��ع��ذر  دائ���رة 

املنتظر  ومن  "املكتوب"،  اجلديد  لفيلمه  

ال�سينمائي  اأن تعر�ص وقائع هذا االإنتاج 

الدويل،  كان  ملهرجان  املقبلة  الطبعة  يف 

من  كبري  عدد  العمل  هذا  يف  �سارك  وقد 

جن�سيات  غرار  على  اجلزائريني  املمثلني 

االجتماعي  الفيلم  هذا  ويعد  اأجنبية، 

اأحياء  بع�ص  م��ن  خمرجه  اخ��ت��ار  ال��ذي 

بع�ص  لت�سوير  م��وق��ع��ا  امل��ع��ذر  م��دي��ن��ة 

للتعريف  فر�سة  بالتايل  ويعد  م�ساهده، 

على  العمراين  وطابعها  املنطقة  بهذه 

طبيعية  مناظر  من  عليه  حتوز  ما  غ��رار 

مف�سلة  وج��ه��ة  ب��ذل��ك  لت�سبح  خ��الب��ة، 

وجدير  ال�سينمائية،  االأف���الم  لت�سوير 

انتباه  �سدت  الت�سوير  مواقع  باأن  بالذكر 

الذي  ال�سينمائي  العمل  لهذا  املعذر  �سكان 

حاز على اهتمام العديد منهم ممن راحوا 

كوالي�ص  لبع�ص  ف��ي��دي��وه��ات  ي�����س��ورون 

مواقع  على  لقطاته  ويعر�سون  الفيلم 

تفاعال  لقيت  التي  االجتماعي  التوا�سل 

ملحوظا من الن�سطاء الفاي�سبوكيون.

و���س��ع��ت ب��ل��دي��ة ب��ات��ن��ة ال��ع��دي��د من 

لليايل  اإح��ي��اء  الثقافية  االأن�����س��ط��ة 

االإط��ار  ذات  يف  برجمت  اأي��ن  ال�سيف 

ب��رن��اجم��ا ل��ف��ائ��دة االأط��ف��ال م��ن اأج��ل 

مب�ساركة  ال�سفية  بالعطلة  اال�ستمتاع 

والتعاونيات  اجلمعيات  م��ن  ال��ع��دي��د 

املعتادة على تقدمي العرو�ص لالأطفال.

خ�س�ستها  التي  امل�سرحية  العرو�ص 

حتت�سنها  االأطفال  لفئة  باتنة  بلدية 

اأفراج"  "بارك  بحي  ال�سينما  قاعة 

ليت�سنى  جويلية   13 تاريخ  من  بداية 

بجميع  اال�ستمتاع  االأط��ف��ال  جلميع 

العرو�ص خا�سة واأنها تنطلق كل يوم يف 

ال�ساعة العا�سرة �سباحا، اإىل جانب اأن 

العرو�ص  برجمت  اإىل  عمدت  البلدية 

حمتوى  ذات  ت��ك��ون  ال��ت��ي  امل�سرحية 

واملعرفية  الذهنية  للمكت�سبات  ي�سيف 

لالأطفال من اأجل اأن تكون عطلة جتمع 

بني املتعة واالإفادة. 

موعد  ح��ددت  باتنة  بلدية  اأن  يذكر 

ال�سبت  امل�سرحية يوم  العرو�ص  تقدمي 

والذي ي�سادف يوم العطلة االأ�سبوعية 

ب��ال��ن�����س��ب��ة ل���الآب���اء اأي����ن ���س��ي��ت��اح لهم 

ال�سينما  قاعة  اإىل  اأبنائهم  ا�سطحاب 

هذه  خ���الل  ال��ع��رو���ص  حتت�سن  ال��ت��ي 

الفرتة ال�سيفية، كما �سين�سط العرو�ص 

امل�سرحية العديد من الوجوه الفكاهية 

املعروفة يف املنطقة، الربنامج املخ�س�ص 

املفاجئات  من  الكثري  يحمل  لالأطفال 

واالأن�سطة الفكرية لالأطفال.

املعذر يف مهرجان كان الدويل
 بفيلم "املكتوب"

بلدية باتنة تنظم عرو�س م�سرحية 
ترفيهية لفائدة االأطفال 

�سرية ملفات  تق�ست  التي  "�سيفا" الرواية 
 م�سربة على طريقة اأدب اخليال العلمي 

الواقع  تتناول  ق�س�سية  "بالريينا" جمموعة 
االإجتماعي بتعقيداته واأمرا�سه
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رابط مقد�س
يف حلظة غ�سب قالت له

خذ كل ما متلك 

وارحل

فاأم�سك بيدها ف�سعرت 

باخلجل وابت�سمت

فقال لها: نحي 

مل�ساي�ص يل 

جبتهملك؟!!.

�سبب وجيه
يف الفيتنام اللي حب 

يتزوج 

الزم يجيب تقرير طبي يثبت اأنه بكامل 

قواه العقلية

عندنا يف اجلزائر يقولك

زوجوه باالك يعقال!!.

م�ساعر
قالك واحد على فرا�ص املوت

حاكم يد مرتو وقالها

نهار جابوين برا من اخلدمة 

وقفتي معايا

قالت لو اإيه �سح

ونهار خ�سرت دراهمي كامل ما 

�سمحتي�ص فيا

قالت �سح

و�سرك راين نطلع يف الروح و 

انت واقفة معايا

قالت �سح

قالها ما روماركيتي�ص بللي انت وجه 

نح�ص؟!!.

معلومات م�سلية

قو�س 
قزح

�أمثال �سعبية

• �سبب كرثة اخليال واالأفكار قبل النوم هو 
اأن العقل يكون اأكرث ن�ساطا يف فرتة امل�ساء.

ولكن  ال�سيب،  ظهور  يف  يعجل  قد  • اخلوف 
يحدث  والتوتر  فاخلوف  حلظي،  ب�سكل  لي�ص 

عن  امل�سوؤولة  امليالنني  مــادة  يف  ا�سطرابات 

تلون ال�سعر على املدى البعيد.

هي  االأ�ــســنــان  لتفري�ص  طريقة  اأف�سل   •
االأعلى  من  عموديًا  االأ�سنان  فر�ساة  بتمرير 

اإىل  اليمني  من  اأفقيا  ولي�ص متريرها  لالأ�سفل 

الي�سار.

وت�سرع  الــذاكــرة  حت�سن  الفطور  وجبة   •
حرق  على  ت�ساعد  التي  االأيــ�ــص  عملية  من 

الدهون وبالتايل فهي مفيدة جدا للحمية.

هناك:  االأمريكية  املتحدة  الواليات  يف   •
املدينة  ا�سمها  بلدة   14 ا�سمها مكة  بلدة   11
ا�سمها  بلدة   25 القد�ص  ا�سمها  بلدة   23

القاهرة 21 بلدة ا�سمها دم�سق.

مري�ص  �سخ�ص  �سوت  ت�سجيل  يتم  • عندما 
اإعـــادة  يتم  ثــم   ، ال�سخ�سية  يف  بانف�سام 

من  يتمكن  لن  فاإنه  الحــق  وقــت  يف  ت�سغيله 

التعرف على �سوته.

23 modhik@yahoo.com : :اإ�سرتاحةالأورا�س�ساركنا ال�سفحة على الربيد االإلكرتوين
ا�سحك وال�سحك بال�س.. قبل ما يغلى وتقول يامن عا�س

جو�ب 
�ملحاجية

حاجيتك 

على عمي 

القاف 

الب�ص �سبع 

عبايات على 

الزعاف

حدث يف مثل هذا اليوم
احلادي ع�سر من �سهر جويلية

1857 ـ نهاية احلملة الفرن�سية امل�سماة 
القبائل  منطقة  على  جرجرة"  "حملة 
واأ�سر  هناك  الــثــورة  باإخماد  باجلزائر 

حاملة لواء اجلهاد اللة فاطمة ن�سومر.

ال�سني. عن  منغوليا  ا�ستقالل  ـ   1921
يقارب  ما  يقتلون  ال�سهاينة  ـ   1948
التي  الــلــد  مدينة  يف  فل�سطيني   426

احتلتها مع مدينة الرملة.

جميلة  حماكمة  يف  ال�سروع  ـ   1956
تعذيب  اإىل  تعر�ست  اأن  بعد  بــوحــريد 

التابعة  املظليني  قــوات  قبل  من  وح�سي 

للجرنال ما�سو.

يف  ي�سرع  اال�ستعماري  اجلي�ص  ـ   1959
"اإيتان�سال"  ا�سم  حتت  ع�سكرية  عملية 

اإطـــار  يف  احل�سنة  جــبــال  يف  )�ـــســـرارة( 

خمطط �سال.

ال�سعبية  ــدة  ــوح ال حكومة  ـ   1971
توؤمم  األيندي  �سلفادور  بزعامة  بت�سيلي 

مناجم النحا�ص.

1978 ـ وقوع "كارثة لو�ص األفاكي�ص" يف 
حتفهم  �سخ�ص   215 لقي  عندما  اإ�سبانيا 

بالوقود  حمملة  �ساحنة  انحرفت  بعدما 

بالقرب  لتنفجر و�سط خميم  عن م�سارها 

من الطريق.

�سكاي  الف�ساء  �سفينة  عــودة  ـ   1979
الب االأمريكية اإىل كوكب االأر�ص.

1982 ـ تتويج املنتحب االإيطايل بكاأ�ص 
بتاريخها  مرة  لثالث  القدم  لكرة  العامل 

ــا عــلــى املــنــتــخــب االأملـــــاين يف  ــوزه بــعــد ف

املباراة النهائية.

عدد  اأن  تعلن  املتحدة  االأمم  ـ   1987
ن�سمة  مليار   5 بلغ  االأر�سية  الكرة  �سكان 

وذلك ح�سب تقديراتها.

لل�سحفيني  احتـــاد  تاأ�سي�ص  ـ   1964
اجلزائريني.

يعني  للدولة  االأعلى  املجل�ص  ـ   1993
وزيــرا  زروال  اليمني  املتقاعد  العميد 

للدفاع.

ـ راتكو مالديت�ص يرتكب جمزرة   1995
بحق م�سلمي البو�سنة مبدينة �سربرنيت�سا 

اأدت اإىل مقتل املئات من املدنيني العزل.

ببطولة  يتوج  اإ�سبانيا  منتخب  ـ   2010
كاأ�ص العامل للمرة االأوىل يف تاريخه بعد 

املباراة  يف  الهولندي  املنتخب  على  فــوزه 

النهائية بهدف مقابل ال �سيء.

لرت�سيم  اتفاقية  على  التوقيع  ـ   2011
احلدود البحرية بني اجلزائر وتون�ص .

مــن   3 �ــــســــراح  ــــــــالق  اإط ـ   2012
من  ــايل  م يف  املختطفني  الدبلوما�سيني 

بلدة  يف  واجلهاد  التوحيد  حركة  طرف 

حتتجز  مازالت  والتي  مايل،  �سمايل  غاو 

اجلزائري  القن�سل  منهم  دبلوما�سيني،   4
العام يف غاو.

اأدوات  يكت�سفون  عــلــمــاء   -  2018
�سنة  مليون  لـ2.1  تاريخها  حجرية يعود 

وهي  ال�سني  يف  االأثري  �سانغ�سن  موقع  يف 

خــارج  الب�سر  تــواجــد  على  دلــيــل  ـــدم  اأق

اإفريقيا.

� ما معنى الغرفة ال�سفلى للربملان يا 

�سي عالوة؟

ونا�ص كيحل امل�سيلة

على ح�ساب الت�سمية عندها عالقة 

واهلل  والتمربيط  االأ���س��ود  بال�سحر 

اأعلم؟!.

اأحدهم باحلجر اقذفه  اإذا قذفك   �

تكون  حتى  عالوة  �سي  يا  بالورد  اأنت 

متح�سرا اأكر منه؟

�سفيان تاغالبت خن�سلة

مزهرية  يف  ال��ورد  يكون  اأن  ب�سرط 

ر وحدك يا �سي  تاع حديد..َوالَّ حت�سّ

�سفيان؟!.

� ك��ل��م��وين ت���اين ع��ن��ك ف��ك��روين..

قلبي  يف  ال�سوق  ن��ار  فكروين..�سحو 

ويف عيوين؟

اإميان.ي العلمة

وا����ص ت��ق�����س��دي ي��ا اإمي����ان ال��ه��درة 

راين  جارك..وال  على  معايا..واملعنى 

غالط؟!.

اأغ�سب  اأال  ���س��ب��اح  ك��ل  يف  اأق����رر   �

األتقي  ث��م  ه��ادئ��ا،  يومي  اأق�سي  واأن 

ذلك  يجعلون  الذين  االأغبياء  ببع�ص 

م�ستحيال؟

جلول العربي باتنة

قليل  مع  ممكن  اإىل  امل�ستحيل  حّول 

والتغا�سي  وال��ت��ج��اه��ل  ال�����س��رب  م��ن 

وال��ت��غ��اب��ي..ودع ي��وم��ك ه��ادئ��ا كما 

خططت واأكر!؟.

حت�سن  اأن  ت�ستطيع  هل  عالوة  �سي   �

اإىل من اأ�ساء اإليك؟

هناء.�ص �س�سار

اأ���س��ت��ط��ي��ع جت��اه��ل وج����وده..اأم����ا 

�سغري  قلبوا  فخوك  اإليه  االإح�سان 

االأم����ور  ت��ل��ك  اح���ت���واء  ي�ستطيع  ال 

الكبرية!؟.

تخاريف 
�سي عالوة املو�سطا�ش

عندك تقطع اجلورنان

هههههه

�سي عالوة ينتظر اأ�سئلتكم ليجيب عليها، �ساركونا بها 

modhik@yahoo.com :على الربيد االإلكرتوين
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دخل لدارك غري القمح 

وال�سعري..حتى من الفول يقربع حكـــمة
يتحدثون خلفك، لأنهم 

بالفعل خلفك

حالة 

امل�سوؤولني 

اليوم.. 

الهربة 

ت�س����ّلك؟!

�سورة م�سحكة
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�صكوك يف تلوث املياه وم�صالح البلدية تقوم بقطع التموين

ف�صيحة نفطال والبنك العمومي وحمطات الوقود اخلا�صة

عرفــت العيــادة املتعــددة اخلدمــات 

بعــني احلجــر توافــد اأكــرث مــن 100 

طفــل تقل اأعمارهم عن 14 �ســنة بعد 

اإ�سابتهم يف اليومني االأخريين باإ�سهال 

وارتفاع يف درجة حرارة اجل�سم.

وقامت مديرة ال�ســحة باإيفاد جلنة 

خا�ســة ملتابعة الو�سعيــة حتت رئا�سة 

الدكتــور ال�سامــني كو�ســة والــذي اأكد 

اأنه فعال مت ت�سجيــل ع�سرات احلاالت 

الأعرا�ص مت�سابهــة تتمثل يف االإ�سهال 

الب�سيط وارتفاع درجة حرارة اجل�سم 

وهي كلهــا الأطفال �سغار تلقــوا العالج 

اإىل منازلهــم وو�سعيتهــم ال  وغــادروا 

تدعــو اإىل القلــق واأ�ســاف اأن م�سالــح 

الو�سعيــة  تتابــع  ال�سحــة  مديريــة 

وتنتظــر نتائــج حتليــل عينــات امليــاه 

التي �ستكون جاهــزة اليوم على اأق�سى 

تقديــر، موؤكــدا اأنــه ال ميكنــه اإعطاء 

مزيــد من التفا�سيل حتــى ظهور نتائج 

التحاليــل مع عــدم خطــورة الو�سعية 

مري�ــص  اأي  دخــول  عــدم  بدليــل 

للم�ست�سفى.

مــن جهته رئي�ص بلديــة عني احلجر 

اأحمد نويــوة �ســرح اأن م�ساحله قامت 

مبا�سرة بعد اإبالغهــا بحاالت الت�سمم 

بقطــع امليــاه واإعــالم املواطنــني بعــد 

�ســرب مياه احلنفيــات اإىل اإ�سعار اآخر، 

كمــا قامــت م�سالــح البلديــة باإ�ســالح 

بع�ــص الت�سربات يف قنوات املياه، واإىل 

غايــة ظهــور نتائــج التحاليــل لعينات 

امليــاه يبقــى ال�ســكان بعــني حلجــر يف 

حالة ترقــب واندها�ص خا�ســة واأنهم 

دقــوا ناقو�ــص اخلطــر منــذ اأيــام عرب 

مواقــع التوا�ســل االجتماعي ب�سرورة 

امليــاه  قنــوات  يف  الت�سربــات  اإ�ســالح 

اأي�ســا  وطالبــوا  لل�ســرب  ال�ساحلــة 

مبراقبــة اخلزانات املائيــة وتنظيفها 

وو�سع احلرا�سة عليها. 

�صي االأورا�صي..

وجب الكالم

hamzalaribi005@gmail.com
حمزه لعريبي

وا�س ربحوا؟
اإن ما يحدث بداية من الثاين والع�سرين من 

ع�سرين  حوايل  بعد  يحدث  الزال  وما  فيفري 

�سنة من الظن واالعتقاد باأن بوتفليقة �سيخلد 

نظن  كنا  زمــن  يف  جــديــدة  اآيــة  لهو  احلكم  يف 

فما  وىل،  قد  واالآيــات  املعجزات  ع�سر  اأن  فيه 

بفرتة  اأ�سبه   كان  �سنة  ع�سرين  طوال  ع�سناه 

ا�ستح�سرنا فيها زمن عبادة االأوثان واالإ�سراك 

اأ�سبه  بوتفليقة  العزيز  عبد  كان  فقد  بــاهلل، 

اأن  حتى  يليق  ال  ممن  لكثري  بالن�سبة  باآلهة 

يف  ال�سيتة  الأن  "ال�سياتني"  لقب  عليهم  نطلق 

مفهومها العام هو التملق من اأجل الو�سول اإىل 

غاية ما اأو حتقيق هدف ما، لكن ما حدث لكثري 

هو  االأ�سبق  الرئي�ص  حميط  يف  االأ�سخا�ص  من 

اأ�سبه مب�ص يتخبط اأ�سحابه ويقولون كالما ال 

يتقبله العقل.

باأن  االأ�سبق  الرئي�ص  عهد  يف  قال  من  هناك 

العزيز  عبد  جمــيء  قبل  اجلــزائــري  ال�سعب 

بوتفليقة قد كان ياأكل احل�سي�ص، واأنا �سخ�سيا 

مل اأذكر اأين اأكلت احل�سي�ص يوما رغم ما كانت 

تعانيه البالد من ح�سار اقت�سادي يف �سنوات ما، 

وما تعانيه من اأزمة اأمنية اأي�سا، وال اأدر هل اأن 

قائل هذه العبارة قد كان يف وعيه عندما قال 

ذلك اأم اأنه كان "حم�س�سا" فعال.

ــت بــاأنــه يــتــوجــب على  امـــــراأة اأخــــرى قــال

للرئي�ص  الذهب  من  متثال  �سنع  اجلزائريني 

اجلزائر"،  "عزيز  لقب  عليه  ويطلق  االأ�سبق 

جتاهلت  قد   ــراأة  امل هذه  اأن  هل  اأي�سا  اأدر  وال 

املزابل  من  يقتاتون  ومن  اجلزائر  فقراء  كل 

وراحت توثر عليهم "رئي�سها وعزيزها" بتمثال 

تاأثرت ب�سخ�سية زليخة يف  اأنها  اأم  الذهب  من 

جت�سد  اأن  واأرادت  ال�سالم،  عليه  يو�سف  ق�سة 

مع  ـــزوايل  ال الفقري  ال�سعب  بخيانة  العك�ص 

"التمثال"؟
ال اأدر اأين ذهب هوؤالء االآن، وبح�سب العبارة 

ال�سكرة  فبعد  ال�سوريني  الأ�سقائنا  ال�سهرية 

بعد  ا�ستيقظوا  اأن هوؤالء قد  اأي  الفكرة،  جات 

يقولونه  كانوا  ما  بــاأن  واأدركـــوا  طويلة  �سكرة 

حق  يف  اإجراما  اأكرث  لهو  به  يقومون  كانوا  وما 

حق  يف  العمالء  اإجرام  من  واالأدب"  "احلياء 
ال�سعب،  حق  يف  وال�سراق  والل�سو�ص  الوطن 

الأمثال  در�ص  لهو  اليوم  الع�سابة  �سقوط  والإن 

هوؤالء ال�سكريين ورمبا فائدة عظيمة قد تعلم 

اأن يكون  امل�ستقبل معنى  اأن يتملق يف  من ينوي 

احلمق". لدرجة  "�سياتا 

�سراين وكر�سو كبرية... مايعرف 

حرية على للبالد والغرية... 

يحو�ص يبلع بال ماي�سبع ويخرب 

اجلرية... ويوم اجلمعة يتو�سى 

وي�سلي ويخرج يف امل�سرية...

�صطيف

خن�صلة

تب�صة

لقيت طفلة تبلغ من العمر 3 �سنوات حتفها 

�سيارة  طــرف  مــن  للده�ص  تعر�ست  اأن  بعد 

ببلدية  دنفري  بحي  �سكنها  مقر  من  بالقرب 

االأمر  ويتعلق  �سطيف،  واليــة  �سرق  العلمة 

احلياة  فارقت  التي  "مرمي.�ص"  بال�سحية 

متاأثرة باجلروح اخلطرية التي تعر�ست لها. 

ــاب يف  ــس ــــدم �ــســبــاح اأمــ�ــص االأربــــعــــاء، � اأق

و�سع حد  العمر على حماولة  من  الثالثينات 

بلدية  دار  مبنى  اأعلى  �سعوده  بعد  حلياته 

املزرعة، حامال معه اآلة حادة، احتجاجا على 

عدم ا�ستفادته من ال�سكن بالرغم من اأقدمية 

ملفه ح�سب اأقواله.

 املعني باحلادثة، يعد حديث الزواج وك�سف 

امتالكه  عدم  ب�سبب  زوجته  بتطليق  قام  اأنه 

منذ  البلدية  مبنى  فوق  �سعد  حيث  لل�سكن، 

عيان  �سهود  وح�سب  االأوىل  ال�سباح  �ساعات 

مهددا  حادة  ب�سفرة  نف�سه  باإيذاء  قام  فاإنه 

من  اأحد  اأو  مواطن  اأي  جتراأ  اإذا  نف�سه  بقتل 

م�سالح الدرك واحلماية االقرتاب منه االأمر 

الذي اأخاف اجلموع احلا�سرة والذين اكتفوا 

بالوقوف وامل�ساهدة.

مت اأم�ص االأول، حجز جمموعة من اخلرفان 

املذبوحة بطريقة غري �سرعية وغري �ساحلة 

لال�ستهالك وذلك بو�سط مدينة ال�سريعة، 

ح�سب ما علم من عنا�سر ال�سرطة الأمن 

دائرة ال�سريعة.

واأو�سح ذات امل�سدر، باأن هذه العملية 

جاءت على اإثر دورية اأين قاموا مبراقبة 

�ساحنة من نوع "ديافا�سكا" كان بقيادتها 

�سخ�ص يبلغ من العمر 35 �سنة تبني اأنها 

حتمل ذبائح خروف مذبوحة بطريقة 

غري �سرعية مو�سوعة بال�سندوق اخللفي 

للمركبة.

اإجــراءات  خن�سلــة  حمكمــة  وا�سلــت 

ال�سمــاع لعدد من امل�ستبه فيهــم يف ف�سيحة 

�سركــة نفطال والبنــك العمومي واملحطات 

عــرب  املنت�ســرة  الوقــود  لتوزيــع  اخلا�ســة 

خمتلــف بلديــات الواليــة اأيــن مت ال�سمــاع 

ل 20 �سخ�ــص، اأيــن مت اإيــداع مدير البنك 

�سابقــا رهن احلب�ص خــالل االأ�سبوع املا�سي 

ليتــم خالل هذا االأ�سبــوع اإ�سدار اأمر اإيداع 

احلب�ــص ملحا�سب �سركة نفطــال وكذا و�سع 

عدد مــن اإطارات ال�سركة مــن بينهم املدير 

حتت الرقابة الق�سائية، اإ�سافة اإىل و�سع 

عدد من رجال االأعمــال واأ�سحاب حمطات 

الوقــود الذيــن لهم عالقــة مبا�ســرة بهذه 

الف�سيحة حتــت الرقابــة الق�سائية وكذا 

�سحب جوازات �سفرهــم اإىل غاية االنتهاء 

التحقيقــات  وت�ستمــر  التحقيقــات،  مــن 

مــع عديــد اجلهــات التي لهــا عالقــة بهذه 

الق�سية.

ف�سيحــة  ملــف  العدالــة  فتحــت  وقــد 

�سيكات والتالعبــات باالأموال العمومية يف 

�سركــة نفطال والتي تعــود اإىل �سنة م�ست 

وقــد ا�سدر قا�ســي التحقيــق جمموعة من 

القــرارات التحفظيــة مــن اجــل حماربــة 

الف�ســاد والتالعبات يف انتظــار امل�ستجدات 

عنــه  �ست�سفــر  ومــا  االأيــام  هــذه  خــالل 

التحقيقات.

متكنــت فرقــة مكافحــة اجلرائــم 

الوالئيــة  بامل�سلحــة  املعلوماتيــة 

واليــة  باأمــن  الق�سائيــة  لل�سرطــة 

اأ�سخا�ــص   3 توقيــف  مــن  تب�ســة، 

تــرتاوح اأعمارهم بــني 17 و26 �سنة 

مــن بينهــم فتــاة تورطــوا يف ق�سيــة 

امتحــان  مو�ســوع  وعر�ــص  تــداول 

مــادة الريا�سيــات اخلا�ــص ب�سهــادة 

 2019 جــوان  دورة  البكالوريــا 

االجتماعــي  التوا�ســل  موقــع  عــرب 

فاي�سبــوك، ومتت العمليــة بعد ر�سد 

ح�سابــات اإلكرتونيــة حتمــل اأ�سمــاء 

م�ستعــارة والتــي قــام اأ�سحابها بن�سر 

مــادة الريا�سيــات  مو�ســوع امتحــان 

دورة  البكالوريــا  ب�سهــادة  اخلا�ســة 

جوان 2019.

التحريــات التقنية املنجزة يف هذا 

ال�ســاأن مــن قبــل ذات امل�سلحة مكنت 

مــن ا�سرتجــاع اأرقام هواتــف خا�سة 

باملتورطني من خالل التحقيق املنجز 

يف الق�سية اثبت تورط امل�ستبه فيهم 

والذيــن �سرحــوا باأنهــم لي�ســوا على 

علــم اأن هــذه االأفعــال يعاقــب عليها 

القانــون، وعليــه وبعــد اإمتــام كافــة 

مت  الالزمــة  القانونيــة  االإجــراءات 

تقدميهــم اأمــام العدالة اأيــن �سدرت 

�سدهم رقابة ق�سائية.

�شطيف

تب�شة

وفاة طفلة ده�سا 
حتت عجالت �سيارة 

 اأزمة ال�سكن تدفع 
�سابا ملحاولة االنتحار

حجز حلوم فا�سدة بال�سريعة

ت�سمم 100 طفـل يف عني احلجـر

حب�س املحا�سب املايل
 والرقابة الق�سائية ملدير ال�سركة

توقيف م�سربي مو�سوع مادة الريا�سيات يف "الباك"

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

معاوية. �ص

عنرت. ح

عنرت. ح

عنرت. ح

عبد الهادي. ب

متكنت م�سالح احلماية املدنية 

لوالية �سطيف من اإخماد احلريق 

الذي اندلع بكل من قرى اأقرار، 

الدار احلمرة، دوار بوحلليب ودوار 

لفاللقة ببلدية معاوية �سمال �سرق 

�سطيف، واجتاح احلريق ما يقارب 

واالأحرا�ص  االأدغال  من  هكتار   200
ف�سال عن حقل من القمح القائم 

ومئات من االأ�سجار املثمرة الأ�سناف 

اللوز، التني والزيتون، ناهيك عن 

800 رزمة تنب وهذا من دون ت�سجيل 
خ�سائر يف االأرواح..

ومت اإخماد احلريق الذي اندلع 

اأم�سية اأول اأم�ص بغابة والبان 

ببلدية عني ال�سبت �سمال �سرق 

�سطيف، وهو احلريق الذي اجتاح 

م�ساحة ما يقارب 30 هكتارا من 

االأ�سجار الغابية اإ�سافة اإىل 300 

رزمة تنب و200 �سجرة زيتون، وبيت 

بال�ستيكي فارغ لرتبية الدواجن. 

احلرائق توا�سل ح�سد 
االأخ�سر والياب�س 

اإخماد حريق

 اجتاح 200 هكتار

 من الأدغال والأحرا�س


