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مت نقل اثنني منهم اإىل م�ست�سفى 

عني مليلة خلطورة اإ�سابتهم
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فيما اأ�سرف  مالكي 

على ح�سة ال�ستئناف

مولودية باتنة

حت�ضل على اأكثـر من 70% من الأ�ضوات

قي�س �شعيد رئي�شا لتون�س
تفّوق  كون�ساي  �سيغما  موؤ�س�سة  �أجرته  للر�أي  ��ستطالع  �أظهر 
�لرئا�سية  �النتخابات  من  �لثاين  �لدور  �سعّيد يف  قي�س  �ملرت�ّسح 
72.3% من �الأ�سو�ت فيما  بـ  �لتون�سية، بح�سوله على ن�سب 
�الأ�سو�ت،  من   %27.47 على  �لقروي  نبيل  مناف�سه  حت�ّسل 
�أكتوبر   13 �الأحـــد  �الآر�ء،  ل�سرب  �أمـــرود  وكــالــة  �أعلنت  كما 
مقابل7   %72.53 �سعيد  قي�س  �ملر�سح  تقدم   ،2019

�لرئا�سة... �نتخابات  يف  �لقروي  �ص 27.409% لنبيل 

بداية اأ�ضبوع على وقع االحتجاجـات بخن�ضلة
ت�شاعدت موجة االحتجاجات بوالية خن�شلة، ب�شكل ملفت خالل االآونة االأخرية، حيث �شهدت اأم�ص الوالية 

االأربعون عدة حركات احتجاجية متفرقة، اأين مت غلق الطريق ببلدية بابـار، اإ�شافة اإىل احتجاج الع�شرات 

من مواطني بلدية �ش�شار مطالبني بتطبيق القانون على املتابعني ق�شائيا من املنتخبني دون ا�شتثناء وكذا مطالبة 

�شكان بلدية بغاي بربجمة حملة ت�شجري باملدينة والتي طال انتظارها منذ �شنوات...

ت�ضاعدت ب�ضكل ملفت خالل الأيام الأخيـرة

غيابات باجلملة
يف �صفوف البوبية

�ص 05

بالت�ضعيـد ويـــهـــددون  يــحــتــجــون  بــقــايــ�ــس  الــتــكــويــن  معهد  واأ�ــضــاتــذة  عــمـــــال 
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�ضيودة يوقف رئي�ضي بلدية
م�صو�س ونظريه  بني  لبلدية  ال�صعبي  املجل�س  رئي�س  العا�صمة عبد اخلالق �صيودة  اأوقف وايل 

اجلزائر،  لوالية  بيان  اأفاد  حيث  البلدية،  بنف�س  منتخبني  نواب  و3  ق�صنطينة  ج�صر  لبلدية 

يف  املوؤرخ   10  11- رقم  قانون  من   43 املادة  لن�س  طبقا  الق�صائية  املتابعات  لثبوت  "تبعا  اأنه 

22 جوان 2011 املت�صمن قانون البلدية"، قام الوايل �صيودة بتوقيفهم اإىل غاية الف�صل يف 
الق�صية من طرف العدالة.

nawara.boubire@gmail.com

نوارة بوبري

كثريا ما ناق�صنا مو�صوع ت�صدير اجلزائر 

للغاز الطبيعي يف حني حرمان اجلزائريني 

منه وعرب عديد القرى واملدا�صر وحتى 

االأحياء املتواجدة بقلب مدن كبرية، 

ورفع ت�صعريته وتعطل م�صاريعه رغم اأنها 

من البلدان املنتجة له وبامتياز، لنتفاجاأ 

باأنف�صنا ونحن نناق�س احتمال تقلب املوازين 

وا�صطرارنا اإىل ا�صترياد هذه املادة احليوية 

الهامة من دول اخلارج، وهو ما بات ي�صبه 

التهديد واالبتزاز الذي اأطلقه وزير الطاقة 

حممد عرقاب على خلفية طرح بع�س 

اخلطوط العري�صة يف قانون املحروقات 

اجلديد الذي واجه رف�صا كبريا، �صواء 

على ال�صعيد "التخ�ص�صيّ" اأو"العام" لدى 

املواطنني الذين رفعوا �صعارات �صد بيع البالد 

بتفعيل هذا القانون.

كما اأن ت�صريحاته الغريبة التي تفيد بان 

اجلزائر م�صطرة لتمرير هذا القانون حتت 

�صغط ال�صركات االأجنبية ال تدل اإال على 

اأن االقت�صاد اجلزائري مازال يتخبط حتت 

رحمة التدخالت االأجنبية، ومازال ي�صري وفق 

املناهج "القدورية" التي كنا ن�صن اأن زمنها قد 

وىل مع زمن الع�صابة لي�صطر ال�صعب جمددا 

اإىل الوقوف �صاعات اأمام مقر الربملان لرف�س 

القانون ومطالبة الربملان  بعدم متريره حتى 

ال ي�صري الرئي�س القادم جمربا على تقبله 

وحذو حذوه اإن مل يكن الرئي�س يف حد ذاته 

م�صريا حتت �صغط الغرباء واالنتهازيني الذي 

يحاولون ا�صتغالل اال�صطرابات ال�صيا�صية 

واالقت�صادية للبالد، وها هو ال�صعب يقف 

وقفة من  يخاف على م�صتقبل االأجيال 

واقت�صاد بلده الذي �صيباع يف �صوق النخا�صة 

باأفكار اقل ما ميكن اأن يقال عنها اأنها 

"جنا�صة".
فاأكرث اجلراح اإيالما بالن�صبة للمواطن 

الب�صيط هي الغاز والكهرباء التي اأ�صبحت 

فواتريها ت�صكل هاج�صا يثري قلقا ملحوظا، 

ولعل ذلك ما دفع بعرقاب للرتكيز عليها الأنه 

على علم بان ال�صعب يعرف اأهمية الغاز يف 

حياته اليومية وان دخول الغاز للبالد عن 

طريق اال�صترياد لي�س كخروجه للت�صدير 

و�صتان بني االأمرين واملوقفني، فهل ميار�س 

ح�صرة الوزير لعبة "الياوؤورت" ب�صيغة ما 

بعد احلراك؟؟؟

م�صلحة  بباتنة  اآري�س  دائــرة  رئي�س  معاينة  بعد 

االأمومة اأول اأم�س ال�صبت، مل�صلحة االأمومة باآري�س 

يتوفر على جميع  م�صتقل  اأين مت تخ�صي�س جناح 

الذي  االأمــر  ال�صرورية،  التجهيزات  مع  ال�صروط 

لر�صمية  ال�صفحة  على  الدائرة  من�صور  عليه  ركز 

باأن ما قام به امل�صوؤول �صجل ا�صتح�صان لدى عامالت 

امل�صلحة وهو ما جعل التعليقات تتهاطل وتوؤكد باأن 

االأهم هو املري�صات ولي�س العامالت م�صيفني اأي�صا 

ولي�س  املخت�صني  االأطباء  ا�صتقدام  هو  االأهــم  اأن 

�صراء الثالجات واأجهزة التلفاز و"�صوية �صبيغة" 

الديكور  هــذا  فائدة  عن  مت�صائلني  اجلــدار  على 

الطبية  واللوازم  التجهيزات  غياب   يف  واملاكياج 

ي�صوف  "راح  ــدائــرة  ال رئي�س  فحتى  واالأدويــــة، 

على  نظرة  باإلقاء  يتكرم  ومل  االأمــومــة  م�صلحة 

حديثي الوالدة" يقول اآخر.

قال: فاروق ق�سنطيني )حمام وحقوقي(
..."ف�سائح اخلليفة و�سوناطراك والطريق ال�سيار 

ال ت�سقط بالتقادم".
الت�آمر  ب�ش�أن  م�ذا  راجل...  ي�  قلن�: 

على �شلطة اجلي�ش؟

auresbook

زيارة العامالت ولي�س املري�ضات باآري�س 

�ضاو�ضي امل�ضو�س ...!!

كولومب�س يكت�ضف اأمريكا ويغلق ال�ضفارة باجلزائر

والتخلي  �صاو�صي  ال�صابق فوزي  الدويل  اأهلي برج بوعريريج  ف�صخ عقد احلار�س  اإدارة  قررت 

عن خدماته بناء على طلب من مدرب الفريق الفرن�صي فرانك دوما وذلك الأ�صباب ان�صباطية 

بهدف احلفاظ على املجموعة بعد الت�صرفات غري  الريا�صية وغري املربرة خ�صو�صا بعد دخوله 

يف مناو�صات مع االأن�صار عقب ما حدث قبل املباراة االأخرية بر�صم البطولة اأمام �صبيبة ال�صاورة 

والتي انتهت ل�صالح الفريق ال�صيف بهدف مقابل ال �صيء، من جهة ثانية فقد لقي قرار  اإبعاد 

�صاو�صي من الت�صكيلة ا�صتح�صان اجلراد االأ�صفر الذين تنقلوا باأعداد غفرية مللعب التدريبات 

للمطالبة مبعاقبة احلار�س الدويل ال�صابق .

اأغلقت ال�صفارة االأمريكية باجلزائر اأم�س االأحد اأبوابها مبنا�صبة "يوم كولومب�س" الذي يعترب  

عيد وطني يف الواليات املتحدة ويف مناطق اأخرى من اأمريكا اجلنوبية، باالإ�صافة اإىل كل من 

اإ�صبانيا واإيطاليا، على اعتبار اأنه منا�صبة ال�صرتجاع ذكرى اكت�صاف املغامر االإيطايل كري�صتوفر 

كولومبو�س العامل اجلديد، الذي �صمي الحقا اأمريكا .

هــو مــا ي�صتهلكــه اجلزائريــون مــن ال�صكــر �صنويــا، و9 باملائة 

مــن هذه الكميــة تذهب اإىل منتجــي امل�صروبات، حيــث اأن حجم 

ا�صتهــالك اجلزائريــني لل�صكر ارتفــع مقارنة بال�صنــوات املا�صية 

مبقــدار مليــون و800 األــف طــن ن�صبة ا�صتهــالك �صنويــا ويتعلق 

االأمر ب�صنة 2018 وهو نف�س الرقم املرتقب ل�صنة 2019 اأي�صا، 

لــذا �صي�صرع منتجي امل�صروبات يف حملة للتقليل من ن�صبة تواجد 

ال�صكر يف منتجاتهم.

مليون و800 األف

رقم
اليـــوم
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لكل مقام مقال
قانون "املخروقات"؟!

تعترب ق�صية املحروقات وم�صادر الطاقة يف اجلزائر 

من بني الق�صايا التي تلقى الكثري من "الت�صاربات" يف 

حتليلها والتدقيق يف م�صامينها وال�صروط والقوانني التي 

ت�صبطها ما يجعلها االأكرث غمو�صا بني موؤيدين ومعار�صني 

وُتّبع بني الفئة االأوىل والثانية )ماهم فاهمني والو(..

وقد اأثار قانون املحروقات 2020 الذي �صادق عليه 

جمل�س الوزارء اأم�س موجة غ�صب �صعبي اعتربت القانون 

يف جممله "بيعا" جزافيا للبالد دون مراعاة لل�صيادة 

الوطنية وال للم�صلحة العامة و"اغت�صابا" )م�صتويف 

االأركان( حلقوق االأجيال القادمة يف ثروات الوطن 

و�صمان ا�صتثمار "وطني" بعيدا عن التبعية االأجنبية..

بع�صهم يرى اأن اال�صتعانة بال�صريك االأجنبي 

واال�صتفادة من خرباته املتطورة ب�صركاته العاملية 

املتخ�ص�صة يف التنقيب باآليات وتكنولوجيا جد متطورة 

نفتقر اإليها كدولة )راقدة يف ق�صها( ال ي�صكل اأي خطورة 

على االقت�صاد الوطني وال مي�س ال�صيادة )ب�صعرة( واأن 

اأي حديث عن "اخليانة" و"رهن" )لبالد( زوبعة يف 

)مرميطة( فال�صركات التي متنح "امتياز" اال�صتثمار 

عندنا تعمل مبوجب عقود وهذه العقود هي االأخرى 

تخ�صع لبنود مبوجبها حُتفظ احلقوق والواجبات..واأن 

م�صاألة "اخل�صوع" لهيمنة ال�صركات االأجنبية نوع من 

"املغالطات" املنت�صرة بني العوام وبع�س النخبة..وهذا ما 
اأجج فتيل "الرف�س" والتنديد لقانون املحروقات 2020 

وما قبله من قوانني تخدم م�صالح دول اأجنبية على 

ح�صاب م�صلحة اجلزائر..

اأما البع�س االآخر والذي اأجج "الفتيل" املذكور اآنفا 

يرى يف قانون املحروقات اجلديد )ا�صتعمار( اقت�صادي 

�صي�صيطر الأجيال و ما يثري "املخاوف" اأنه مّت ت�صطريه من 

طرف من ُيعتربون "بقايا" حكومة "بوتفليقة" الذين لهم 

ما لهم وعليهم ما عليهم من "االأحكام"، واأن الت�صريع ب�صن 

قوانني بحد ذاته و قبل اإجراء االنتخابات الرئا�صية 

وجتاهل  البالد  برثوات  للمراحل" وجمازفة  "حرق 
ملطالب ال�صعب برف�س هذا القانون الذي اأحدث "ان�صدادا" 

على م�صتوى لغة احلوار بني ال�صعب وال�صلطة..

والنتيجة �صعب راف�س وحكومة ما�صية يف اأداء 

مهامها..وم�صتقبل على )كف عفريت( وقوانني يتم 

متريرها يف الوقت "ال�صائع"..

 يف حني و�صفها رئي�س الدولة باأنها اإ�صالحات عميقة 

يف قطاع الطاقة مواكبة للتطورات التي ي�صهدها العامل 

واجلزائر ب�صفة خا�صة مع مراعاة املطالب امللحة 

العقالين  اال�صتغالل  الدولة على  "للمواطنني" مع حر�س 
والذكي للرثوات الباطنية خدمة للتنمية امل�صتدامة 

)واهلل يدمي املعروف(؟!.

الأورا�س بلو�س+   االثنني  03  كوبر  2969/ 14 اأكتوبر 2019 املوافق لـ 15 �صفر 021441

زووووووم الأورا�س....

�صورة ملطعم مدر�صي باحدى املوؤ�ص�صات الرتبوية ببلدية عني كر�صة، الي�صت �صناعة مثل هذا املنظر  ا�صهل 

من "�صناعة املعاناة" وقهر التالميذ واكل مال احلرام؟

فرن�ضا توقف منح "الفيزا" للجزائريني
اأعلنت القن�صلية العامة الفرن�صية باجلزائر اإيقاف عملية منح التاأ�صريات منذ �صبيحة 

واالإت�صاالت  للربيد  التنظيمية  اجلهة  قبل  من  اجلانب  اأحــادي  قــرار  نتيجة  اأم�س، 

القن�صلية  باأن  امل�صدر  اأو�صح  حيث  املركز،  عن  االأنرتنت  قطع  عنه  جنم  االإلكرتونية 

العامة لفرن�صا يف اجلزائر مل تعد قادرة على معاجلة طلبات التاأ�صرية.

ويف ال�صياق دعت القن�صلية العامة العامة الفرن�صية باجلزائر اجلهات الو�صية ل�صرورة 

VSF غلوبال  اإعادة النظر يف هذا القرار واإتخاذ التدابري ال�صرورية لت�صــغيل مركز 

يف اجلزائر.

�شماح خميلي

دخــول الغــاز
 لي�س "كخروجه"...

بطاقة حمـــــــــراء

                                                              غيضس من فيضس 
يف الوقت الذي يطالب فيه فالحو باتنة مبنع ا�صترياد 

التفــاح، ي�صر بع�صهم على ممار�صة الغ�س املعتاد كل عام 

مــن خــالل ت�صويــق اجا�ــس اأبــى اإال ان يواكــب املو�صة 

ويتزين باللــون االأحمر، حيث ان بع�س الفالحني باتوا 

ي�صبغــون االجا�س باأحمــر �صفاه كي يظهــر للعيان على 

انــه ذو جودة عالية، فهل يريــد فالحو والية باتنة اأن 

مينعوا اال�صترياد كي ينفردوا بال�صوق ويخ�صعوا التفاح 

يف قادم ال�صنوات لعملية نفخ "�صفايف"؟

حتى االإجا�س يتزين



جدد رئي�ص الدولة، عبد القادر بن �شالح، اأم�ص االأحد، التاأكيد على حر�ص الدولة على اال�شتغالل "العقالين والذكي" للموارد 

الوطنية والرثوات الباطنية يف خدمة التنمية امل�شتدامة واملحافظة على الطابع االجتماعي للدولة.

متكنت م�شالح اجلمارك على 

م�شتوى املركز احلدودي احلدادة 

التابع ملفت�شية اأق�شام اجلمارك 

�شوق اأهرا�ص بتاريخ 11 اأكتوبر من 

حجز كمية معتربة من االأقرا�ص 

املهلو�شة قدرت بـ 3622 قر�ص.

ومت على م�شتوى نف�ص املركز 

احلدودي، يوم ال�شبت، واأثناء اإمتام 

اإجراءات الدخول اإىل الرتاب 

الوطني، مت حجز من م�شافر 

جزائري كمية اأخرى من االأقرا�ص 

املهلو�شة قدرت بـ 7810 قر�ص 

كانت خمباأ باإحكام داخل جتاويف 

ال�شيارة.

ويف نف�ص ال�شياق، مت حجز 468 

قر�ص مهلو�ص على م�شتوى مطار 

هواري بومدين، اأثناء مراقبة 

رحلة قادمة من مدينة مر�شيليا، 

واالأقرا�ص كانت خمباأ يف علبة 

الب�شكويت داخل حقيبة امل�شافر.

كما متكنت م�شالح اأمن والية 

تيارت موؤخرا من تفكيك �شبكة 

وطنية خمت�شة يف املتاجرة 

باملخدرات وحجز اأزيد من 11 كلغ 

من الكيف املعالج ح�شبما اأفادت به 

ذات امل�شالح.

بن  علي  احلريات،  طالئع  حزب  رئي�ص  دعا 

وا�شت�شارات  �شامل  حــوار  ''فتح  اإىل  فلي�ص، 

كل  مــع  ــات''،  ــروق ــح امل قــانــون  ــول  ح وا�شعة 

الأنه  اجلزائري  لل�شعب  املكونة  ''الفعاليات 

لل�شعب  بالن�شبة  م�شريي  و  ا�شرتاتيجي  ملف 

و للبلد''.

�شفحته  عــرب  من�شور  يف  فلي�ص  بــن  وقـــال 

من  ''مــوقــفــي  اإن  في�شبوك  على  الر�شمية 

وال  ظرفيا  لي�ص  املحروقات  وملف  مو�شوع 

خاليف  �شبب  وهــو  ثابت  هــو  بــل  منا�شباتيا 

الرئي�شي مع بوتفليقة يف عهدته االأوىل �شنة 

املحروقات''. قانون  م�شروع  وهو   2003
واأ�شاف ''ال اأت�شور اإطالقا اأن ملف املحروقات 

يفتح بدون حوار �شامل وا�شت�شارات وا�شعة مع 

لل�شعب اجلزائري الأنه  املكونة  الفعاليات  كل 

لل�شعب  بالن�شبة  وم�شريي  ا�شرتاتيجي  ملف 

وللبلد''.

يعقل  ''ال  اأنه  االأ�شبق  رئي�ص احلكومة  واأكد 

بعدم  يتميز  والــذي  اخلا�ص  الظرف  هذا  يف 

و  احلكومة  باخل�شو�ص  و  املوؤ�ش�شات  �شرعية 

الربملان اأن يت�شرف يف م�شري خريات اجلزائر، 

م�شيفا يف نف�ص ال�شياق باأن ''احلكمة والعقل 

الإرادة  واال�شتماع  الــراأي  و�شداد  والتب�شر 

ال�شعب ميلون على اجلميع اإرجاء البث يف هذا 

موؤ�ش�شات  تن�شيب  غاية  اإىل  امل�شريي  امللف 

تتمتع بال�شرعية ولها القدرة لفتح حوار جاد 

بالن�شبة  امل�شريي  املو�شوع  هذا  حول  ومعمق 

لالأمة''.

اجلزائريني،  للعمال  العام  ــاد  االحت رف�ص 

وزارة  تقرتحه  الذي  التقاعد  قانون  م�شروع 

اأن  مو�شحا  االجتماعي،  وال�شمان  العمل 

العمال يطالبون بالعودة اإىل النظام القدمي 

الذي يتيح التقاعد امل�شبق.

للمركزية  ــعــام  ال االأمــــني  م�شت�شار  وقـــال 

النقابية، حممد خلظر بدر الدين، يف ت�شريح 

املركـــزية  اإن  اأم�ص،  لالإذاعـــــة اجلـــزائرية، 

باملكت�شبات  امل�شـــــا�ص  ترف�ص  النقابية 

هذه  عــرب  العمالية  الفئة  ل�شالح  املحققة 

التعديالت املقرتحة.

وال�شمان  والت�شغيل  الــعــمــل  ـــر  وزي وكـــان 

اأكد  قد  هــدام،  ح�شان  تيجاين  االجتماعي، 

التقاعد  معا�شات  ب�شمان  الــدولــة  الــتــزام 

االجتماعي  ال�شمان  منظومة  وا�ــشــتــمــرار 

الظروف  كــانــت  مهما  وذلـــك  عــامــة،  ب�شفة 

تعرف  للتقاعد  الوطنية  املنظومة  اأن  كا�شفا 

منذ �شنوات �شعوبات مالية كبرية، م�شريا اإىل 

اأن ا�شتمرار �شب معا�شات التقاعد منذ 2017 

ب�شكل عادي مت بف�شل الدعم املايل للدولة.

ق. و

ق. و

الوطني،  الــدفــاع  ــر  وزي نائب  ا�شتعر�ص 

ال�شعبي،  الوطني  اجلي�ص  اأركـــان  رئي�ص 

االأحد،  اأم�ص  �شالح،  قايد  اأحمد  الفريق 

م�شروع  ــــوزراء،  ال جمل�ص  اجتماع  خــالل 

للم�شتخدمني  الــعــام  االأ�ــشــا�ــشــي  الــقــانــون 

االأحكام  من  جملة  املت�شمن  الع�شكريني، 

على  اإحالته  بعد  الع�شكري،  على  تفر�ص 

ال�شر  التزامات  من  بع�شا  املدنية،  احلياة 

املهني.

رقم  االأمــر  يتمم  مب�شروع  االأمــر  ويتعلق 

 2006 فيفري   28 يف  ـــوؤرخ  امل  02-06
ــي الــعــام  ــش ــا� ــش واملــتــ�ــشــمــن الــقــانــون االأ�

بيان  بح�شب  الع�شكريني،  للم�شتخدمني 

�شادر عن رئا�شة اجلمهورية.

ويهدف هذا التعديل، ''اإىل اإ�شفاء التنا�شق 

بني اأحكام القانون االأ�شا�شي للم�شتخدمني 

الع�شكريني والقانون الع�شوي رقم 10-16 

بنظام  املتعلق   2016 اأوت   25 يف  املــوؤرخ 

االنتخابات املعدل واملتمم باإلزام الع�شكري 

العامل املقبول للتوقف نهائيا عن اخلدمة 

بعدم  ال�شعبي  الوطني  اجلي�ص  �شفوف  يف 

اأن  اأو  حزبي  �شيا�شي  ن�شاط  اأي  ممار�شة 

انتخابية  �شيا�شية  وظيفة  الأيــة  يرت�شح 

لفرتة مدتها خم�شة )05( �شنوات ابتداء 

من تاريخ التوقف''.

التعديل  ''وياأتي هذا  امل�شدر  لذات  ووفقا 

موؤ�ش�شات  واحــرتام  ب�شرف  م�شا�ص  اأي  ملنع 

للموؤ�ش�شة  املميزة  بال�شمعة  وكذا  الدولة 

املقبول  العامل  الع�شكري  كون  الع�شكرية 

اإىل  يــحــال  اخلــدمــة  عــن  نهائيا  للتوقف 

االحتياط يف و�شعية اال�شتيداع مما ي�شعه 

حتت ت�شرف اجلي�ص الوطني ال�شعبي ملدة 

خاللها  ميكن  حيث  �شنوات   )05( خم�شة 

تطبيقا  وقــت  اأي  يف  ا�ــشــتــدعــاوؤه  يتم  اأن 

الأحكام املادتني االأوىل والثالثة من االأمر 

رقم 76-110 املوؤرخ يف9 دي�شمرب 1976 

للمواطنني  الع�شكرية  الواجبات  املت�شمن 

اجلزائريني.

الع�شكري  و�ــشــعــيــة  تــبــقــى  وبـــالـــتـــايل 

ال�شعبي  الــوطــنــي  للجي�ص  االحــتــيــاطــي 

القانونية  الو�شعية  هذه  فرتة  كل  خالل 

حزبي  �شيا�شي  ن�شاط  اأي  مع  ''متعار�شة 

عمومية''،  انتخابية  لوظيفة  الرت�شح  اأو 

ي�شيف بيان رئا�شة اجلمهورية.

بن فلي�س يعلن عن موقفه 
من قانون املحروقــات

املركزية النقابية ترف�س تعديل قانون التقاعد

االثنني  03  كوبر  2969/ 14 اأكتوبر 2019 املوافق لـ 15 �صفر 031441

كلمة جديدة للفريق اأحمد قايد �صالح 

خالل اجتماع جمل�س الوزراء

اإلزام الع�صكريني بعدم ممار�صة اأي ن�صاط 

�صيا�صي ملدة 5 �صنوات بعد التقاعد

ــص،  ــ� ــعــمــومــي، اأم اأكــــد الــتــلــفــزيــون ال

نائب  �شالح  قــايــد  اأحــمــد  الــفــريــق  اأن 

ـــان  ـــر الــدفــاع الــوطــنــي رئــيــ�ــص اأرك وزي

كلمة  األــقــى  ال�شعبي  الوطني  اجلي�ص 

ون�شر  ـــوزراء.  ال جمل�ص  اجتماع  خــالل 

االجتماع  من  �شورا  العمومي  التلفزيون 

م�شروع  على  للم�شادقة  خ�ش�ص  الــذي 

2020، دون االإ�شارة  قانون املالية لعام 

اإىل ق�شية م�شروع قانون املحروقات.

االجتماع  فــاإن  ذاتــه،  امل�شدر  وح�شب 

�شالح  قايد  اأحمد  ح�شور  �شهد  ــذي  ال

اأركان  رئي�ص  الوطني  الدفاع  وزير  نائب 

األقى  الــذي  ال�شعبي،  الوطني  اجلي�ص 

كلمتني  جــانــب  اإىل  باملنا�شبة  كلمة 

لرئي�ص الدولة وكل من الوزير االأول نور 

الدين بدوي دون الك�شف عن م�شمونها.

ق. و

الوطني

تفر�س بعد اإحالتهم على احلياة املدنية..

جدد حر�س الدولة على ال�ستغالل العقالين للموارد الوطنية.. 

جمل�ص  اجــتــمــاع  افــتــتــاح  يف  لــه  كلمة  ويف 

الن�شو�ص  اأن م�شاريع  الوزراء، قال بن �شالح 

م�شروعا  خا�شة  املجل�ص،  على  املعرو�شة 

املحروقات  وقانون   2020 لـ  املالية  قانون 

�شياق  يف  جريئة  تدابري  "يت�شمنان  اجلديد 

من  الــدولــة  تــهــدف  �ــشــعــب،  ودويل  وطــنــي 

ورائهما اإىل خلق ديناميكية جديدة من �شاأنها 

تاأهيل اقت�شادنا الوطني وحت�شني منظومتنا 

االجتماعية على اأ�ش�ص �شحيحة وم�شتدامة 

من خالل تر�شيد النفقات العمومية وتقلي�ص 

عجز ميزانية الدولة وو�شع اآليات حتفيزية 

العليا  واله�شاب  اجلــنــوب  مناطق  لتنمية 

�شغل  منا�شب  واإنــ�ــشــاء  جاذبيتها  وحت�شني 

اال�شتثمارات  ا�شتقطاب  وكــذا  بها  جديدة 

مناخ  خلق  طريق  عن  واالأجنبية  الوطنية 

التنويه  ت�شتحق  جهود  كلها  وهــي  حمفز، 

والتقدير".

واالمتنان  االإ�ــشــادة  الدولة  رئي�ص  وجــدد 

لقيادة اجلي�ص الوطني ال�شعبي نظري مت�شكها 

على  باحلفاظ   والتزامها  الد�شتوري  بالنهج 

املوؤ�ش�شات واإ�شرارها على الوقوف اإىل جانب 

ال�شعب يف هذه املرحلة امل�شريية.

التعليمات  ــدى  ــش اأ� بــاأنــه  �شالح  بــن  وذكـــر 

اأجل حتويل  لل�شلطات العمومية من  الالزمة 

ذات  الــعــمــومــيــة  االإدارة  �ــشــالحــيــات  كــل 

الوطنية  ال�شلطة  اإىل  باالنتخابات  ال�شلة 

القرار  هذا  اأن  معتربا  لالنتخابات،  امل�شتقلة 

والتزامها  للدولة  ال�شادقة  النية  يرتجم 

باحلياد وحر�شها ال�شديد على �شمان نزاهة 

جميع  يف  املقبل  االنــتــخــابــي  اال�شتحقاق 

مراحله.

وتابع رئي�ص الدولة: ''اإن احل�شيلة امل�شجلة 

رغم  ــة  ــدول ال اأن  بحق  تــربهــن  الــيــوم  اإىل 

الت�شكيك والعقبات قد اأوفت بالتزاماتها ومل 

حتد يوما عن م�شعاها ال�شادق من اأجل متكني 

بكل  اجلمهورية  رئي�ص  اختيار  من  ال�شعب 

حرية و�شيادة''.

املالية  قانون  م�شروعي  اأن  �شالح  بن  واأكــد 

املحروقات  قــانــون  وم�شروع   2020 ل�شنة 

�شياق  يف  جريئة  تدابري  يت�شمنان  اجلديد 

الــدولــة من  ــدف  ــه �ــشــعــب، وت وطــنــي دويل 

من  جديدة  ديناميكية  خلق  اإىل  خاللهما 

وحت�شني  الوطني  االقت�شاد  تاأهيل  �شاأنها 

املنظومة االجتماعية على اأ�ش�ص م�شتدامة.

وقال بن �شالح اإن م�شروع قانون املحروقات 

اإ�شالحات عميقة  �شي�شمح مببا�شرة  اجلديد 

التي  الــتــطــورات  ملواكبة  الطاقة  قطاع  يف 

يعرفها على امل�شتويني الوطني والعاملي، وكذا 

توفري ال�شروط ال�شرورية لتج�شيد خمطط 

تطوير �شوناطراك.

رئي�ص  برئا�شة  الــــوزراء،  جمل�ص  و�ــشــادق 

اجتماع  يف  �شالح،  بن  القادر  عبد  الــدولــة، 

ل�شنة   املالية  قانون  م�شروع  على  اأم�ص،  له 

املحروقات. قانون  وم�شروع   2020
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اأن  املتحــدث،  ذات  واأ�صــاف 

انقطــاع امليــاه �صيكــون ملــدة 24 

امليــاه  تعــود  اأن  علــى  �صاعــة، 

التوزيــع  ح�صــب  احلنفيــات  اإىل 

اأن  اأي  منطقــة،  لــكل  املربمــج 

اإىل  �صتعــود  التوزيــع  عمليــة 

و�صعهــا الطبيعــي تدريجيــا بعد 

انتهاء م�صالح �صونلغاز من عملية 

�صونلغــاز  م�صالــح  اأمــا  التدخــل، 

فقــد اأكدت لـ"االأورا�ــس نيوز" اأن 

اجلزائريــة للميــاه طلبــت ذلــك 

ل�صونلغــاز  التابعــة  اخلليــة  مــن 

م�صتــوى  علــى  للتدخــل  بتمقــاد 

املحول اخلا�س بهم نظرا الأ�صغال 

تخ�صهم، كون اجلزائرية للمياه 

ملزمــة بالعديــد مــن التدخالت 

الدوريــة فيما يخ�ــس اخلزانات 

اأو حتــى املحوالت ل�صمان التزود 

املواطنني باملياه بالكمية املحددة 

لــكل جهــة يوميا �صيمــا التي يتم 

متوينها من �صد كدية ملدور.

جديــر بالذكــر اأن عــدد زبائــن 

اجلزائريــة للميــاه بلــغ اأكرث من 

186 األف م�صرتك، منها 73 األف 
م�صــرتك ببلدية باتنة، فيما بلغ 

حجم امليــاه ب�صد كدية ملدور 35 

مليــون مــرت مكعــب �صيمــا، حيــث 

يزود ال�صــد 20 باملائة من �صكان 

اأحدهــا  اأروقــة،   3 باتنــة عــرب 

عــني  بلديــات  بتزويــد  خا�ــس 

التوتــة، بريكة، تازولــت وجزء 

كبري من مدينة باتنة ورواق ثان 

يــزود بلديــة اأري�س، اأمــا الرواق 

الثالــث فيــزود جــزءا كبــريا من 

بلديات والية خن�صلة.

ي�صــري القطاع الفالحي ببلدية 

الــوراء  اإىل  ب�صقانــة،  تيالطــو 

املــادي  الدعــم  غيــاب  ب�صبــب 

لفالحي املنطقة باالإ�صافة اإىل 

افتقــار هــذه االأخــرية للتغطية 

الريفيــة،  بالكهربــاء  ال�صاملــة 

�صلــل  اإىل  اأدى  الــذي  االأمــر 

يف مــوارد املــاء وذلــك مــا جعــل 

ع�صــرات الهكتارات من االأرا�صي 

املثمــرة  واالأ�صجــار  املزروعــة 

يف  واملــوت،  للجفــاف  عر�صــة 

منطقــة يعتمــد كل �صكانها على 

بالدرجــة  الفالحــي  الن�صــاط 

االأوىل لتوفري لقمة عي�صهم.

غيــاب الدعــم الفالحــي م�ــس 

بلديــات كثرية مــن والية باتنة 

حيــث مل ي�صتفــد الع�صــرات من 

الفالحني من الربامج التنموية 

التــي مــن �صاأنها تطويــر القطاع 

وحت�صــني مردوديتــه كما ونوعا 

مــن  الكثــري  اأكــده  مــا  وذلــك 

البلديــات  بعديــد  الفالحــني 

تيالطــو  بلديــة  راأ�صهــا  وعلــى 

التــي تعتــرب الفالحــة كغريهــا 

مــن البلديات بالواليــة القطاع 

االقت�صــادي االأول فيها، غري اأن 

هذا القطــاع مل يلقــى االهتمام 

�صــوء  ب�صبــب  ي�صتحقــه  الــذي 

الت�صيــري وعــدم اإدراج البلديــة 

�صمن برامج التنمية الفالحية 

ح�صــب مــا عرب عنــه العديد من 

ال�صكــان، وذلك مــا كر�س تخلف 

عــدم  ب�صبــب  خا�صــة  القطــاع 

الزراعيــة  االأرا�صــي  تزويــد 

االأمــر  الريفيــة،  بالكهربــاء 

الــذي جعل الكثري من الفالحني 

يعانــون من �صعف التــزود مبياه 

ال�صقي ل�صقي اأرا�صيهم املزروعة 

التــي اأ�صبحت يف الوقت الراهن 

ومتــاوت  للجفــاف  عر�صــة 

الع�صــرات مــن االأ�صجــار املثمرة 

فيها.

وعلى �صوء ذلك ينا�صد فالحو 

املحليــة  ال�صلطــات  املنطقــة 

لاللتفــات  الفالحــة  وم�صالــح 

مبنطقتهــم  الفالحــي  للواقــع 

ومنحهــم الدعم، باالإ�صافة اإىل 

الكهربــاء  ب�صبكــة  تزويدهــم 

الريفيــة للتمكــن مــن ا�صتغــالل 

االآبار االرتوازية املوجودة على 

م�صتوى البلدية.

عبـر عدد من قاطني حي بوزوران ببلدية 

باتنة، عن ا�صتيائهم وتذمرهم ال�صديدين 

اإليها  ــت  اآل التي  الكارثية  احلــالــة  ــراء  ج

على  للحي  الداخلية  ال�صوارع  من  العديد 

غرار �صارع م�صطفى حاّلق، حيث مل ي�صتفد 

�صنوات  منذ  تهيئة  عملية  اأي  من  االأخيـر 

الريفية  بامل�صالك  اأ�صبه  طرقاته  اأن  رغم 

وتتحول اإىل برك واأوحال مبجرد ت�صاقط 

قطرات من االأمطار.

معاناتهم  فــاإن  ال�صكان،  ذكــره  ما  وح�صب 

اأيــن  ال�صتاء  ف�صل  ــالل  خ خا�صة  تــتــاأزم 

ي�صعب  واأوحال  اإىل برك  ال�صوارع  تتحول 

جتاوزها �صواء بالن�صبة للمارة اأو ال�صائقني 

الذين �صئموا من احلفر واملطّبات املنت�صرة 

على طول هذه الطرقات املهرتئة، م�صيفني 

يختلف  ال  ال�صيف  ف�صل  خالل  و�صعهم  اأن 

ال�صمة  الغبار  يبقى  اإذ  ال�صتاء  ف�صل  عن 

ويف  االأتــربــة،  تراكم  ب�صبب  لهم  املالزمة 

ال�صكان تدخل اجلهات  ينا�صد  ال�صدد  هذا 

املعنية الأجل رفع الغنب عن قاطني ال�صوارع 

املهرتئة تزامنا وحلول ف�صل ال�صتاء الذي 

قد يحيل حياتهم اإىل جحيم حقيقي.

�ستعرف �ليوم �أحياء بلدية باتنة وكذ� �لبلديات �لتي يتم متوينها باملياه �نطالقا من �سد كدية ملدور �نقطاعا يف �لتزود باملاء �ل�سروب، على 
غر�ر �أري�س، �أ�سمول وكذ� بريكة، و�أكد �ملكلف باالإعالم بوحدة �جلز�ئرية �ملياه، �أن �أ�سباب �النقطاع يعود لتدخل مربمج ل�سركة �سونلغاز 

الإ�سالح خالل على م�ستوى �ملحول �لكهربائي ذو 30 �ألف KVA ملحطة �ملعاجلة �لتابعة لوحدة �الإنتاج ل�سد كدية ملدور بتيمقاد.

�صهــدت اأم�ــس، بلديــة بوزينـــة 

بواليــة باتنــة، حادثــة غريبة 

مــن نوعهــا، بعــد اأقدمــت نائــب 

باملجل�ــس ال�صعبــي البلــدي علــى 

احتجاجــا  الدائــرة  مقــر  غلــق 

منها علــى رف�س رئي�ــس الدائرة 

ا�صتقبالها والتــي كانت �صتعر�س 

ق�صيــة  م�صادرنــا  ح�صــب  عليــه 

عــدم ا�صتفــادة اأحــد اأقاربها من 

حيــث  الريفــي،  ال�صكــن  اإعانــة 

املنطقــة  �صــكان  معهــا  ت�صامــن 

وان�صــم اإليها ع�صــرات املواطنني 

احتجاجــا منهــم علــى القائمــة 

اال�صمية للم�صتفيدين من ح�صة 

بعــد  خا�صــة  ريفــي،  �صكــن   30
اإق�صاء الكثريين ممن ي�صتحقون 

اال�صتفادة.

من جهتــه رئي�س الدائرة ك�صف 

يف ات�صال لـ"االأورا�س نيوز"، اأنه 

با�صــر يف اإجــراء حتقيــق معمــق 

ودقيق بخ�صو�س طعن اأ�صخا�س 

5 م�صتفيديــن �صمــن قائمــة  يف 

يف  والف�صــل  ريفــي  �صكــن   30
االأمــر يف اأولويــة اال�صتفادة من 

هــذه ال�صيغــة ال�صكنيــة �صيكون 

قريبا.

م�ضالح �ضونلغـاز �ضتتدخل لإ�ضالح خلل على م�ضتوى حمول �ضد كدية ملدور

بعد رفضس رئي�س الدائرة ا�ضتقبالها

الفالحون يطالبون م�ضالح الفالحة بالتدخل

ال�ضكان ينا�ضدون ال�ضلطات بالتدخل

انقطاع التزود باملاء عبـر بلديات باتنـة

نائب باملجل�س البلدي تغلق مقر دائرة بوزينـة !

مئات االأ�ضجار مهددة باجلفاف يف تيالطو

حمليات االثنني  03  كوبر  2969/ 14 اأكتوبر 2019 املوافق لـ 15 �صفر 041441

مل جتد وليـة تلميـذ يدر�س بال�صف 

ابــتــدائـــــي يف مــدر�ــصــة عبد  ــع  ــراب ال

القادر رحموين بوادي الطاقـة، �صوى 

لطرح  نيوز"  "االأورا�س  ــواب  اأب طرق 

ق�صية ابنها الذي تعر�س ح�صبها اإىل 

اأ�صتاذته،  قبل  من  والتعنيف  ال�صرب 

بعد اأن اأُو�صدت يف وجهها كل االأبواب 

التي حالت  خا�صة مبديرية الرتبية 

بالف�صل  املدير  بلقاء  حماوالتها  كل 

ا�صتقبالها  ـــري  االأخ ــذا  ه رفــ�ــس  بعد 

وتوجيهها يف كل مرة اإىل االأمني العـام 

ملديرية الرتبية.

مروان"،  "ق.  املدعو  التلميذ  وليـة 

نيوز"  لـ"االأورا�س  مبـــرارة  حتدثت 

عن االأ�صرار التي حلقت بابنها جراء 

من  والتعنيف  ال�صرب  اإىل  تعر�صه 

اأن االأخيـر  اإىل درجة  اأ�صتاذته،  قبل 

نف�صية  ا�صطرابات  من  يعاين  اأ�صبح 

متابعة  حتت  و�صعه  األــزمــت  معقدة 

جل�صات  وفق  خمت�س  نف�صاين  طبيب 

طبية، خا�صة بعد اأن رف�س االلتحاق 

له،  تعر�س  ممــا  �صدة  مــن  باملدر�صة 

التي تلقت  ال�صكاوي  وح�صب عدد من 

"االأورا�س نيوز" ن�صخة منها واملوجهة 
اإىل مدير الرتبية حول ذات الق�صية 

اإ�صابات على  اإىل  فقد تعر�س الطفل 

م�صتوى الراأ�س كما مت �صربه بوا�صطة 

ج�صمه  من  عديدة  مناطق  يف  لوحة 

خملفة بقع زرقاء.

التي  ال�صكـوى  �صاحبة  واأ�ــصــافــت 

الوالية  لوايل  الرتبية  مدير  ا�صتكت 

كما  لــهــا  ا�ــصــتــقــبــالــه  رفــ�ــصــه  ب�صبب 

وقدمت �صكوى لدى املحكمة، اأن مدير 

طلبها  البداية  يف  جتاهل  املوؤ�ص�صة 

ق�صم  نحو  ابنها  حتويل  بخ�صو�س 

عند  درو�صه  مزالة  ال�صتحالة  اآخــر 

نف�س املعلمة مراعاة حلالته النف�صية 

يدر�س  املعني  بقي  حيث  املتدهورة، 

ذلك  مــن  واالأكـــرث  املعلمة  ذات  عند 

خالل  من  تهمي�صه  االأخــرية  وا�صلت 

من  ومنعه  االأخيـر  املقعد  يف  و�صعه 

امل�صاركة وهو ما اأّزم من و�صعية حالته 

حماوالتها  كل  وباءت  كما  النف�صية، 

حتويل  ب�صرورة  املديـر  اإقناع  حول 

ابنها اإىل ق�صم اآخر بالف�صل، م�صيفة 

اأن ت�صرف اإدارة املوؤ�ص�صة نحو ق�صية 

عمومية  دعــوى  حُتــّرك  جعلها  ابنها 

الوطني  الــدرك  م�صالح  م�صتوى  على 

للطب  طبية  ب�صهادة  اإّيــاهــا  مدعمة 

النف�صي  الطب  تقرير  وكذا  ال�صرعي 

على م�صتوى م�صت�صفى باتنة اجلامعي، 

يف  حتقيق  بفتح  املــعــنــيــة  وطــالــبــت 

الق�صية ، خا�صة اأن ذات املعلمة حمل 

�صكاوي �صابقة من قبل االأوليـاء ب�صبب 

ت�صرفاتها القا�صية مع التالميذ.

و�صعيا  نيوز"  "االأورا�س  جهته  مــن 

يف  الرتبية  مديرية  راأي  الأخــذ  منها 

الق�صية، مل يت�صّنى لها ذلك بعد رف�س 

باأي  االإدالء  للمديرية  العام  االأمــني 

ت�صريــح. 

ولـية تلميذ تقا�ضي اأ�ضتـاذة اعتدت 
�ضربا على ابنها بوادي الطاقة

�ضوارع بطرقـات ترابية
 بحي بوزوران يف باتنـة

مل تن�سفهـا الو�سايا واأو�سدت يف وجهها كل الأبواب
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طالبوا بتج�ضيد م�ضروع العيادة املتعددة اخلدمات 

بعد اأ�ضبوع متوا�ضل من الحتجاجات 

و�ضط عزوف الت�ضجيل مبعهدي الريا�ضة والهند�ضة

توزيع اأزيد 3400 
�ضكن اجتماعي 

قريــبا

�ضكان بلدية الفي�س 
حتت رحمة العط�س

ت�ضاعدت ب�ضكل ملفت خالل الأيام الأخيـرة

حتويالت مفتعلة واملدير الولئي متهم بالتع�ضف 

ــة من  ــوج وتــ�ــصــهــد بــلــديــة بـــابـــار م

قرية  تالميذ  طــرف  من  احتجاجات 

عني اللحمة واأولياءهم وذلك من خالل 

غلق الطريق الرابط بني بلدية بابار 

مفرتق  يف  خن�صلة  الوالية  وعا�صمة 

للمطالبة  وذلك  اللحمة  عني  الطرق 

والوالئية  املحلية  ال�صلطات  بتدخل 

ال�صروريات  خمتلف  توفري  اأجــل  من 

لهم على راأ�صها النقل املدر�صي، اأين قام 

الع�صرات من قاطني قرية عني اللحمة 

ما  احلجارة،  با�صتعمال  الطريق  بغلق 

ت�صبب يف زحمة مرورية كبرية ا�صتاء 

لها وم�صتعملو الطريق الذين اأكدوا اأن 

بهذه  تتكرر  ما  كثريا  الو�صعية  هــذه 

املنطقة وتت�صبب يف تعطيل م�صاحلهم 

طالبوا  فقد  املحتجون  اأمــا  اخلا�صة، 

وتطبيق  ال�صلطات  تدخل  ب�صرورة 

الوعود على اأر�س الواقع خا�صة واأنهم 

�صئموا من ال�صكاوي املتكررة التي يتم 

رفعها ملختلف اجلهات لكن دون جدوى، 

من جهته رئي�س بلدية بابار تنقل اإىل 

املحتجون  مبحاورة  وقــام  املكان  عني 

اأخذها  �صيتم  مطالبهم  اأن  لهم  واأكــد 

بعني االعتبار.

من  الــعــ�ــصــرات  ــام  ق اآخـــر  �صياق  ويف 

وقفة  بتنظيم  �ص�صار  بلدية  �صكان 

وذلك  الدائرة  مقر  اأمــام  احتجاجية 

القانون  تطبيق  ب�صرورة  للمطالبة 

املتابعني  جــمــيــع  عــلــى   43 ـــــادة  وامل

اإىل  باالإ�صافة  ا�صتثناء،  دون  ق�صائيا 

جمموعة  ع�صوية  بتجميد  مطالبتهم 

متابعة  حمل  هم  الذين  املنتخبني  من 

العام  املال  تبديد  ق�صايا  يف  ق�صائية 

ح�صب ما اأكده املحتجون الذين قاموا 

منه  ن�صخة  ــال  ــص اإر� مت  بــيــان  بو�صع 

خن�صلة  واليــة  وامــن  الوطني  للدرك 

لوالية  الــعــ�ــصــكــري  الــقــطــاع  ــد  ــائ وق

واأمن  �ص�صار   ــرة  دائ ورئي�س  خن�صلة 

ن�صخة  نيوز  االأورا�س  ت�صلمت  الدائرة 

وايل  من  املحتجون  طالب  اأيــن  منه، 

وتطبيق  التدخل  ب�صرورة  الــواليــة 

هذه  وجـــاءت  اجلميع،  على  القانون 

رئي�س  ا�صتقالة  عقب  االحتجاجات 

املجل�س ال�صعبي البلدي مباركي حكيم 

وهو ما ا�صتنكره انت�صار رئي�س البلدية 

املــ�ــصــتــقــيــل مـــا جــعــلــهــم يـــعـــربون عن 

القانون  بتطبيق  ومطالبتهم  �صخطهم 

يف  االأنف�س  تــهــداأ  حتى  اجلميع  على 

بلدية �ص�صار التي تعرف اأخذ ورد بني 

وكذا  امل�صتقيل  البلدية  رئي�س  ان�صار 

املعار�صني له.

بوالية  بغاي  بلدية  �صكان  بدورهم 

خن�صلة نا�صدوا وايل الوالية من اأجل 

الوالئية  الت�صجري  حملة  بــرجمــة 

 25 للت�صجري  الوطني  لليوم  املوافقة 

بلدية  كــون  وهــذا  ببلديتهم  اأكتوبر 

بغاي مل تربمج بها مثل هذه احلمالت 

منذ �صنة 1982، اأين طالب �صكان بغاي 

بني  الرابط  البلدي  الطريق  بت�صجري 

بلديتهم ومركز الردم التقني من اأجل 

املنبعثة  الكريهة  الروائح  من  التقليل 

اأنهم  ال�صكان  اأكد  وقد  املكان،  هذا  من 

ات�صلوا يف وقت �صابق برئي�س الدائرة 

الغابات  وحمــافــظ  البلدية  ورئي�س 

واكتفوا  طلباتهم  يلبوا  مل  اأنهم  اإىل 

على  تطبق  مل  التي  الكاذبة  بالوعود 

يقومون  جعلهم  ما  وهو  الواقع  ار�ــس 

يف  االأول  امل�صوؤول  اإىل  ان�صغالهم  برفع 

الوالية.

العمال  عــ�ــصــرات  اأمـــ�ـــس،  احــتــج 

واالأ�ــــصــــاتــــذة بــاملــعــهــد الــوطــنــي 

املتخ�ص�س يف التكوين املهني ال�صهيد 

قاي�س22  ببلدية  ملرييحي  �صريف 

خن�صلة،  والية  عا�صمة  غرب  كلم 

واأقـــدمـــوا عــلــى �ــصــل املــعــهــد ومنع 

املرتب�صني من االلتحاق مبقاعدهم 

حتويل  ــرار  ق �ــصــدور  خلفية  على 

املديرة احلالية للمعهد ما اعتربوه 

تع�صفا يف حق هذه االأخرية وظلما  

الفجائية  التحويالت  ق�صية  يثري 

ما  بــالــذات،  املعهد  بهذا  املتعلقة 

ي�صع املدير الوالئي حمط ا�صتفهام 

كبري. 

فاق  الذين  املحتجني  بع�س  واأكــد 

عــددهــم 45 عــامــال مــن اأ�ــصــل 65 

"االأورا�س  مــع  لهم  حــديــث  ــالل  خ

تتوقف  ولن  مل  الق�صية  باأن  نيوز" 

التي كانت متفانية يف  املديرة  عند 

الهام  املرفق  هذا  راأ�ــس  على  عملها 

ليتم حتويلها بعد �صكاوى مل تت�صح 

جيدا وبعد ح�صور جلنة تفتي�س مل 

ت�صتجوب كل العاملني واالأ�صاتذة ما 

لي�صدر  املو�صوع،  حول  �صكوكا  اآثار 

التفاهم  رغم   فجاأة  حتويلها  قرار 

العمال  غالبية  وبني  بينها  الكبري 

م�صادر  اأكدت  وقد  هذا  واالأ�صاتذة، 

مقربة اأن املعهد بات مهددا بالت�صيب 

والــــرتاجــــع بــ�ــصــبــب الــتــحــويــالت  

وهو  للمدراء  املربرة  وغري  املفتعلة 

ما حدث مع املدير ال�صابق الذي ظل 

�صنوات فقط  راأ�س عمله ثالث  على 

ليتم حتويله هو االآخر.

اإىل  باملحتجني  دفــع  ــذي  ال االأمــر 

منا�صدة وايل الوالية كمال نوي�صر 

للتدخل يف القريب العاجل من اأجل 

املعهد وفتح حتقيق حول  اأزمة  حل 

عمل  عطلت  التي  التحويالت  هذه 

هذا االأخري الذي يجد نف�صه كل مرة 

تدوم  ال  جديد  مدير  و�صاية  حتت 

اأكرث من ثالث �صنوات دون غريه من 

فعال  ي�صتدعي  ما  بالوالية،  املعاهد 

البحث يف الق�صية وهو االأمر الذي 

والعمال  االأ�ــصــاتــذة  ا�صتياء  اأثـــار 

تكوين  يف  ي�صاهم  ـــذي  ال باملعهد 

ال�صعب،  عديد  يف  وطلبة  اإطـــارات 

كما هددوا بالت�صعيد يف حال عدم 

للنظر  الــو�ــصــيــة  ــات  ــه اجل حتـــرك 

ـ  تع�صفا  املديرة  حتويل  ق�صية  يف 

ح�صبهم ـ.

ت�ساعدت موجة �الحتجاجات بوالية خن�سلة، ب�سكل ملفت خالل �الآونة �الأخرية، حيث �سهدت �أم�س �لوالية 
�الأربعون عدة حركات �حتجاجية متفرقة، �أين مت غلق �لطريق ببلدية بابـار، �إ�سافة �إىل �حتجاج �لع�سر�ت 
من مو�طني بلدية �س�سار مطالبني بتطبيق �لقانون على �ملتابعني ق�سائيا من �ملنتخبني دون ��ستثناء وكذ� 

مطالبة �سكان بلدية بغاي بربجمة حملة ت�سجري باملدينة و�لتي طال �نتظارها منذ �سنو�ت.
بلدية  �صكان  مــن  الع�صرات  نظم 

ال�صمالية  اجلهة  يف  اإيفا�صن  تالة 

اأمــام  اعت�صاما  �صطيف  ــة  والي مــن 

مقر البلدية متبوع مب�صرية يف و�صط 

الوطني  الطريق  غلق  مع  املدينة 

�صطيف  بـــني  الـــرابـــط   75 رقــــم 

منهم  احــتــجــاجــا  وهـــذا  وبــجــايــة 

املحلية  ال�صلطات  وفــاء  عــدم  على 

بخ�صو�س  قطعتها  التي  بالوعود 

اإجنــــاز عــيــادة مــتــعــددة اخلــدمــات 

بالبلدية وهو امل�صروع الذي كان من 

اأ�صغاله  ال�صروع يف  اأن يتم  املفرت�س 

خالل �صهر جانفي اإال اأنه ظل جمرد 

وعد ح�صب املحتجني الذين طالبوا 

اأجل  مــن  الـــوايل  ح�صور  بــ�ــصــرورة 

اإنهاء االعت�صام وغلق الطريق.

وحـــ�ـــصـــب الـــ�ـــصـــكـــان املــحــتــجــني 

مناطق  خمــتــلــق  مــن  ــنــحــدريــن  وامل

ــــاإن هـــذا املــ�ــصــروع مت  الــبــلــديــة ف

ــبــاب  ــوات الأ�ــص ــن ــص جتــمــيــده مــنــذ �

املا�صة  احلاجة  رغم  وهذا  جمهولة 

ال�صحي  املرفق  لهذا  املنطقة  ل�صكان 

من  العديد  ل�صكان  بالن�صبة  ال�صيما 

البلدية  مقر  عن  البعيدة  املناطق 

تيزي  ال�صكني  التجمع  غــرار  على 

على  قاطنوه  ــد  اأك والـــذي  نــرباهــم 

وجود قاعة عالج بها طبيب واحد 

مبكر  وقت  يف  اأبوابها  وتغلق  فقط 

للتنقل  م�صطرين  املر�صى  جعل  مما 

تلقي  اأجل  من  بعيدة  م�صافات  على 

العالج، حيث تبقى اأقرب نقطة هي 

بلدية بوقاعة التي تبعد بنحو 20 

كلم.

يناهز  مايل  غالف  تخ�صي�س  ومت 

هــذا  ــــاز  الإجن �صنتيم  مــلــيــار   11
امل�صروع وهذا منذ 06 �صنوات اإال اأن 

تربع  رغم  بعد  تنطلق  مل  االأ�صغال 

اخلا�صة  باالأر�صية  اخلوا�س  اأحــد 

من  االنتهاء  امل�صروع كما مت  الإجناز 

منح  ومنها  االإداريــــة  ــــراءات  االإج

يف  وهذا  املقاوالت،  الإحدى  امل�صروع 

بلدية  م�صالح  اأكــدت  الــذي  الوقت 

يف  ال�صروع  تاأخر  اأن  اإيفا�صن  تالة 

جت�صيد امل�صروع خارج عن نطاقها. 

ــرطــان الــثــدي  ــص ــاين مــر�ــصــى � ــع ي

جهاز  غــيــاب  ــن  م �صطيف  ــة  ــوالي ب

ــثــدي  ــل الــتــ�ــصــويــر الــ�ــصــعــاعــي ل

وهــو   ،)Mammography(

مر�صى  معاناة  من  زاد  الــذي  االأمــر 

الوالية وحتى املر�صى القادمني من 

الواليات املجاورة وهذا على الرغم 

الــتــي بذلتها  الــكــبــرية  مــن اجلــهــود 

مديرية ال�صحة من اأجل توفري هذا 

اجلهاز ال�صروري للمر�صى.

فــاإن  املــتــوفــرة  املعلومات  وح�صب 

الوالية حتوز على جهازين، فاالأول 

بعيادة  االأ�صبوع  يف  مرة  يعمل  كان 

العمومية  للموؤ�ص�صة  التابعة  بيزار 

عليه  وت�صرف  اجلــواريــة  لل�صحة 

العمل منذ  طبيبة وهو متوقف عن 

اجلهاز  اأمــا  بالق�صرية،  لي�صت  مــدة 

ــود مبــركــز معاجلة  ــوج وامل الــثــاين 

حيز  يو�صع  فلم  بالباز  ال�صرطان 

من  اأكرث  قبل  اقتنائه  منذ  اخلدمة 

افتقاره  ب�صبب  وهذا  �صنوات،   08
الأحد اللواحق ال�صرورية وهو االأمر 

الت�صاوؤالت  من  الكثري  يطرح  الــذي 

عن اخللل احلا�صل يف �صفقة اقتناء 

الدولة  خزينة  كلف  الــذي  اجلهاز 

ا�صتغالله  يتم  اأن  دون  طائل  مبلغ 

املر�صى وعدد من  ونا�صد  االآن،  حلد 

من  امليدان  يف  النا�صطة  اجلمعيات 

هذا  يف  للنظر  التدخل  املــديــريــة 

االإ�ــصــكــال واإنــهــائــه يف اأقـــرب وقت 

ممكن.

مركز  �صجل  ـــر  اأخ �صعيد  وعــلــى 

خالل  ب�صطيف  ال�صرطان  مكافحة 

غاية  اإىل  ال�صنة  بداية  من  الفرتة 

اإجراء  الفارط  �صبتمرب  �صهر  نهاية 

طب  يف  متخ�ص�س  فح�س   12785
 8829 اإجــراء  عن  ناهيك  االأورام 

الكيماوي  بالعالج  تـــداوي  ح�صة 

مب�صلحة  مري�س   3762 وا�صتقبال 

العالج التلطيفي. 

ال�صباب  ع�صرات  اأم�س،  �صباح  قــام 

مبــديــنــة عـــني فـــكـــرون بـــواليـــة اأم 

رقم  الوطني  الطريق  بغلق  البواقي، 

10 يف �صقه الرابط بني مدينتي عني 
م�صتوى  على  الــبــواقــي،  واأم  فــكــرون 

اأوني�س"،  "�صيدي  منطقة  منطقة 

وحرق  احلــجــارة  بــذلــك  م�صتعملني 

العجالت املطاطية، مطالبني ب�صرورة 

يف  والنظر  الو�صية  اجلهات  تدخل 

يتخبطون  التي  املعي�صية  الــظــروف 

م�صاتي  اأغــلــب  يف  عزلة  بطالة  مــن 

الــبــلــديــة، وتــطــرق املــحــتــجــون اإىل 

الغاز الطبيعي بالرغم  م�صكل انعدام 

للمجال�س  املــ�ــصــتــمــرة  الـــوعـــود  ــن  م

لكنها  بالغاز  املنطقة  بربط  البلدية 

تعبري  حد  على  وهمية  وعودا  بقيت 

املحتجني.

التي  االحتجاجات  بعد  ذلك  ياأتي 

خالل  فــكــرون  عــني  مدينة  عرفتها 

االأ�صبوع املا�صي، اأين طالبوا ب�صرورة 

تــدخــل الــعــاجــل لــــوايل واليــــة اأم 

البواقي للف�صل يف النزاع امل�صجل على 

بعد  خا�صة  البلدي،  املجل�س  م�صتوى 

اأع�صاء  رفعها  التي  االأخرية  ال�صكوى 

املجل�س ال�صعبي البلدي بتدخل رئي�س 

والتحقيق يف  اأمن دائرة عني فكرون 

جملة من امل�صاريع التي ا�صتفادت منها 

بلدية عني فكرون والتي مت الت�صرف 

فيها بطرق م�صبوهة ح�صب ما جاء يف 

ال�صكوى.

اجلامعية  ال�صنة  افتتاح  اأم�س،  مت 

2019- 2020 على م�صتوى جامعة 
ــي بـــن مــهــيــدي مبــديــنــة اأم  ــرب ــع ال

حفل  اجلامعة  نظمت  اأين  البواقي، 

ال�صنة  يف  املتفوقني  للطلبة  تكرميي 

اجلامعية املا�صية، وكذا ترقية عدد 

من االأ�صاتذة.

هذا وقد �صجل التحاق 3200 طالب 

التابعة  الكليات  مبختلف  جــديــد 

ت�صجيل  يتم  مل  وقــت  يف  للجامعة، 

اأي طالب جديد على م�صتوى كليتي 

الرتبية املدنية والهند�صة املعمارية 

منذ �صنتني. هذا وقد ارجع امل�صوؤولني 

الرتفاع  ال�صبب  اجلــامــعــة  بــــاإدارة 

ب�صعبتني،  اخلا�س  الت�صجيل  معدل 

قبول  مــعــدل  ي�صرتط  ــان  ك ـــذي  وال

ي�صل 14 لاللتحاق ب�صعبة الهند�صة 

لاللتحاق   12 معدل  وكــذا  املدنية، 

بتخ�ص�س الرتبية املدنية. يف املقابل 

ال�صعبيتني  على  وا�صع  اإقبال  ي�صجل 

على م�صتوى اأغلب اجلامعات بال�صرق 

اجلزائري، ما ي�صتدعي تدخل جدي 

اأ�صباب  لبحث  اجلــامــعــة  لرئي�س 

�صهادة  يف  الناجحني  الطلبة  عزوف 

البكالوريا للت�صجيل بال�صعبتني.

بلكاتب  حممد  �صطيف  وايل  قام 

بلدية  اإىل  بــزيــارة  االأمــ�ــس  نــهــار 

والية  �صمال  الواقعة  بوعندا�س 

مطالب  يف  للنظر  وهـــذا  �صطيف 

يف  دخــلــوا  الــذيــن  البلدية  �صكان 

االأ�صبوع  منذ  احتجاجية  حركة 

الفارط من اأجل املطالبة مبحا�صبة 

)عبد  التلميذ  مقتل  يف  املتورطني 

ـــــق/ب( اإثــــر �ــصــقــوط جـــدار  احل

مرحا�س مبتو�صطة زرماين.

مع  حديثه  اأثناء  الــوايل  وجــدد 

على  التاأكيد  البلدية  مواطني 

طرف  مــن  التحقيقات  موا�صلة 

يف  للتحقيق  ــة  ــي ــن االأم اجلـــهـــات 

اإىل  والو�صول  احلادثة  مالب�صات 

�صيتم  والتي  املتورطة  االأطـــراف 

االأمر  اأن  خا�صة  ق�صائيا  متابعتها 

ــروف  ظ يف  تلميذ  ــاة  ــوف ب يتعلق 

كارثية. 

لقائه  فر�صة  الــوايل  ا�صتغل  كما 

مفتوح  لقاء  يف  البلدية  مبواطني 

الن�صغاالتهم  اال�صتماع  اأجــل  من 

الو�صع  حـــول  متـــحـــورت  والـــتـــي 

املوؤ�ص�صات  مـــن  ــدد  ــع ل ــي  ــارث ــك ال

الرتبوية عرب تراب البلدية وكذا 

الو�صع اخلطري الذي تتواجد عليه 

وهو  اخلــدمــات  متعددة  الــعــيــادة 

يعطي  الـــوايل  جعل  الــذي  االأمـــر 

تعليمات �صارمة بخ�صو�س ال�صروع 

يف  املوجودة  النقائ�س  تــدارك  يف 

بالتن�صيق  وهــذا  املــرافــق  خمتلف 

غرار  على  املعنية  ال�صلطات  مــع 

مديرية  ــذا  وك ال�صحة  مديرية 

بلدية  م�صالح  واأيــ�ــصــا  الــرتبــيــة 

بوعندا�س. 

خن�شلة

ب�شكـرة

اأم البواقـي

ك�صف مدير ديوان الرتقية 

والت�صيري العقاري لوالية �صوق 

اأهرا�س موؤخرا عن انطالق 

عملية التهيئة اخلارجية 

اخلا�صة بال�صكنات االجتماعية 

املرتقب توزيعها قبل نهاية 

ال�صنة اجلارية، وقد قدر عددها 

بحوايل 3458 �صكن اجتماعي 

جاري اجنازه بن�صب خمتلفة عرب 

عديد بلديات الوالية، ما من 

�صانه التخفيف من اأزمة ال�صكن 

القائمة منذ �صنوات طويلة، ومن 

جهة اأخرى ك�صف مدير الطاقة 

بالوالية باأنه �صيتم ربط ما يزيد 

عن 7000 �صكن بالوالية ب�صبكة 

الغاز الطبيعي، كما اأن عملية 

االجناز �صتخ�صع الإجراءات 

�صارمة و�صيتم منحها ملقاوالت 

وفق �صروط معينة ل�صمان 

�صريورة امل�صاريع وحترك وترية 

اجنازها ب�صكل �صريع وعدم 

توقفها الأي �صبب من االأ�صباب.

نا�صد عديد �صكان بلدية الفي�س 

ال�صلطات املحلية واجلهات املعنية 

وعلى راأ�صها امل�صوؤول عن قطاع 

الري للتدخل يف القريب العاجل، 

من اأجل حل م�صكل نق�س تدفق 

املاء ال�صروب اإىل حنفياتهم خالل 

االآونة االأخرية، ما خلق اأزمة 

عط�س بالبلدية، وخا�صة اأن النقب 

الذي يزود هذه االأخرية يتواجد 

على بعد 23 كلم بقرية �صيدي 

حامد اإذ تعد الكمية غري كافية 

مقارنة بتزايد عدد �صكان البلدية 

الذي جتاوز 13 األف �صاكن.

وح�صب رئي�س البلدية ال�صيد رزقي 

نوي فهذه االأزمة مازالت ت�صكل اأهم 

ان�صغاالت مواطني البلدية وتت�صدر 

م�صكالتهم اليومية وخا�صة خالل 

االآونة االأخرية اإذ ت�صعى م�صالح 

البلدية جاهدة لتوفري احللول 

الالزمة حيث ا�صتفادت من منقبني 

جديدين كما يتطلب االأمر من 

م�صالح الري التحرك بعجلة .

�ضكان تالة اإيفا�ضن 
يغلقون طريقا وطنيا 

غياب جهاز الت�ضوير ال�ضعاعي يزيد 
من معاناة مر�ضى �ضرطان الثدي 

الوايل يزور بوعندا�س جمددا 
ويطمئن املحتجني 

غلق طريق وطني ب�ضبب البطالة 
يلتحقون وانعدام الغاز ب عني فكرون جديد  طالب   3200

بجامعة اأم البواقي
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عبد الهادي. ب
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عبد الهادي. ب

بداية اأ�ضبـوع على وقع االحتجاجــات بخن�ضلـة

عمـال معهد التكوين بقاي�س يحتجون ويهددون بالت�ضعيـد

�شطيف
�شوق اأهرا�س

ال�ضلطات املحلية عجزت

 عن القضضاء على الأزمـة



ح�سب احد اخلرباء الطاقويني :

اأول  لــوكــال  حممد  املــالــيــة،  وزيـــر  ك�شف 

غالف  منح  عن  العا�شمة  باجلزائر  اأم�ص 

التجميد  لرفع  دينار  مليار   17 يفوق  مايل 

املن�شاآت  وجتهيز  بناء  م�شاريع  بع�ص  على 

ال�شحية بواليات اجلنوب واله�شاب العليا.

جمعه  لقاء  خالل  لوكال  ال�شيد  واأو�شح 

ــيــة واجلــمــاعــات  بــكــل مــن وزيــــر الــداخــل

الدين  �شالح  العمرانية،  والتهيئة  املحلية 

واإ�شالح  وال�شكان  ال�شحة  ووزيــر  دحمون 

امل�شت�شفيات، حممد مرياوي اإىل جانب والة 

اجلنوب  لواليات  ال�شحة  لقطاع  وممثلي 

الغالف  ذلك  منح  مت  اأنه  العليا،  واله�شاب 

امل�شاريع  بع�ص  عن  التجميد  لرفع  املــايل 

التي تعنى باإجناز وجتهيز  املن�شاآت بواليات 

ت�شجيل  وكــذا  العليا  واله�شاب  اجلــنــوب 

م�شاريع اأخرى بقيمة 42 مليار دج يف قانون 

الوزير  وا�شتطرد   ،2020 ل�شنة  املالية 

قائال اأن 7ر8  مليار دج من املبلغ املخ�ش�ص 

من  مقتطعة  ديــنــار(  مليار   17 من  ــرث  )اأك

و  باجلنوب  بالتنمية  اخلا�ص  ال�شندوق 

ال�شندوق  من  مقتطعة  دج  مليار  13ر9 
اخلا�ص بالتنمية يف اله�شاب العليا، مو�شحا 

اأن ر�شد ذلك الغالف املايل �شي�شمح بتجهيز 

21 م�شت�شفى ذات قدرة ا�شتيعاب ترتاوح من 
60 اإىل 120 �شرير وموؤ�ش�شات ا�شت�شفائية 
ل60  ت�شع  ــال  ــف واالأط بــاالأمــهــات  خا�شة 

3 عيادات متعددة اخلدمات  �شرير واجناز 

الدم  لت�شفية  اآالت  اقتناء  اإىل  باالإ�شافة 

الدفع جمهزة،  رباعية  اإ�شعاف  �شيارة  و12 

ف�شال عن اقتناء 15 عيادة متنقلة.

يج�شد  هذا  التجميد  رفع  اأن  لوكال  واأكد 

من  عدد  لبعث  العمومية  ال�شلطات  اإرادة 

لفائدة  امل�شجلة  املحلية  التنموية  امل�شاريع 

واليات اجلنوب واله�شاب العليا، م�شيفا اأن 

كونه  التفاوؤل  بعث  اإىل  يهدف  القرار  ذلك 

امل�شاريع  من  لعديد  جديدا  منطلقا  ي�شكل 

والتي  االجتماعي  الطابع  ذات  التنموية 

تكت�شي اأهمية على امل�شتوى املحلي، كما اأكد 

مالية  مبالغ  بتخ�شي�ص  احلكومة  قرار  اأن 

العليا  واله�شاب  اجلنوب  واليــات  ل�شالح 

وموا�شلة  امل�شاريع  بعث  اإطـــار  يف  يــنــدرج 

التكفل بحاجيات هاته املناطق عن طريق 

بقطاع  اخلا�شة  التحتية  البنى  تعزيز 

ال�شحة، كما �شدد ال�شيد لوكال على �شرورة 

الإجناز  املتاحة  االإمكانيات  كافة  جتنيد 

ومت  االآجـــال،  اقــرب  يف  امل�شطرة  امل�شاريع 

التمويل  قــرارات  توزيع  اللقاء  هذا  خالل 

واخلا�شة  ــايل،  امل املراقب  لتوقيع  حاملة 

ال�شحة  قطاع  ممثلي  على  امل�شاريع  باإجناز 

ووالة واليات اجلنوب واله�شاب العليا.

يف  وامل�شت�شار  الــفــالحــي  اخلــبــري  يـــرى 

اجلزائر  اأن  من�شور  عي�شى  الت�شدير 

املعامل  وا�شحة  اإ�شرتاتيجية  اإىل  تفتقر 

االأموال  فرغم  الفالحة،  قطاع  لتطوير 

االآن  حلــد  زلنا  ال  �شرفت  التي  الكبرية 

ن�شتورد اأكرث من 70 % من اخلارج بتكلفة 

تفوق 2 مليار دوالر �شنويا وهو ما يجعلنا 

بعيدين عن حتقيق االكتفاء الغذائي.

الربامج  اأهــداف  اأن  اأم�ص،  عي�شى  واأبــرز 

الوطني  املــخــطــط  فيها  ــا  مب الــوطــنــيــة 

دوالر  مليار   30 ا�شتهلك  الــذي  للتنمية 

الفالحة،  قطاع  لتطوير  �شطرت  والتي 

غياب   جــانــب  اإىل  يتحقق  مل  معظمها 

امل�شاربني  وتاأثري  ال�شوق  ل�شبط  اآليات 

تطرق  كما  باالأ�شعار،  يتالعبون  الذين 

بالدور  تقم  مل  التي  التقنية  املعاهد  اإىل 

ال�شعب  تطوير  يف  واملتمثل  بها  املنوط 

ت�شم  اأنها  من  بالرغم  وذلــك  الفالحية 

اإطارات وكفاءات ال ي�شتهان بها.

وعن واردات �شعبة احلبوب اأ�شار اخلبري 

اأنه ال يوؤمن باالأرقام  الأنه  الفالحي اإىل 

ورغم ارتفاع اإنتاج احلبوب يف 2018 اإىل 

60.5 مليون قنطار، بعدما كان 34 مليون 
قنطار يف 2017، واعتبار الوزارة املعنية 

بان املو�شم احلايل كان ا�شتثنائيا ، غري اأن 

فاتورة اال�شترياد مل تنخف�ص، م�شريا اإىل 

 1.4 واردات القمح اللني التي و�شلت اإىل 

تخزين  اأن  بالقول  واأ�شاف  دوالر،  مليار 

احلبوب طرح م�شكال كبريا مادامت  قدرات 

مليون   31 تفوق  ال  بالدنا  يف  التخزين 

قنطار، مع العلم انه مت  ت�شجيل م�شاريع 

يف 2013  الجناز 30 هيكل حديدي و9 

هياكل ا�شمنتية التي مل يتم يتحقق منها 

اأن  م�شيفا  ا�شمنتيني،  هيكلني  اجنــاز  اإال 

25 باملائة من املنتوج اتلف ب�شبب �شعف 
التخزين ح�شب املخت�شني.

لالأنابيب  الــوطــنــيــة  املــوؤ�ــشــ�ــشــة  اأطــلــقــت 

)اأنابيب-  ال�شطحية،  املنتوجات  وحتويل 

اإمييطال  ملجمع  التابعة   )ANABIB
املنتوجات  من  جمموعة   IMETAL  -

احلديثة واملبتكرة يف جمال الري، ح�شبما 

ورد اأول اأم�ص يف بيان لل�شركة.

البيان  ذات  يف  اأنابيب  �شركة  واأو�شحت 

ــي عــر�ــشــت يف  ــت ال ــتــوجــات  ــن امل هـــذه  اأن 

الدويل  لل�شالون  ع�شر  التا�شعة  الطبعة 

للزراعة وتربية املوا�شي والعتاد الفالحي 

نظم  الــذي   ،)  2019 فالحة  ،)�شيب�شا- 

يف  تتمثل  اجلــاري،  اأكتوبر   10 اإىل   7 من 

عتاد ري ميكن اأن يعمل بالطاقة ال�شم�شية 

اإىل  اإ�شافة  بعد  عن  للتحكم  باآلية  ومزود 

ال�شنع،  حملي  منــوذجــي  بال�شتيكي  بيت 

هاذين  واإنــتــاج  ت�شميم  اأن  البيان  م�شيفا 

ــدة  ــد مت عــلــى مــ�ــشــتــوى وح املــنــتــوجــني ق

بوعريريج  بربج  الكائنة   IRRAGRIS
والبال�شتيك  الــري  مــواد  يف  واملتخ�ش�شة 

ال�شم�شية  الطاقة  ا�شتعمال  اأن  اإىل  م�شريا 

تطوير  ــدة  وح م�شتوى  على  تطويره  مت 

من   UDES/CDER ال�شم�شي  العتاد 

ال�شم�شية  الطاقة  ملجموعة  منوذج  خالل 

ميكنها ت�شغيل، على �شبيل التجربة، عتاد 

الري الأربع هكتارات ملدة اأربع �شاعات.    

�شنة  مــن  ابــتــداء  اأنــه  ال�شركة  واأعلنت 

كاملة  جمموعة  اأنابيب  �شتعر�ص   2020
جنوب  يف  �شيما  ال  لزبائنها  احلــلــول  مــن 

والذي  القدمي  العتاد  مكان  لتحل  الوطن 

يكلف كثريا من الناحية املالية، كما كانت 

�شركة اأنابيب قد عر�شت يف نف�ص ال�شالون 

حمليا  م�شنعة  املنتجات  مــن  جمموعة 

القريب  املا�شي  يف  كانت  بــالــري  متعلقة 

يف  ال�شركة  م�شيفة  بالكامل،  ت�شتورد 

بيانها اأن ت�شنيع هذه املنتجات حمليا �شمح 

 200.000 اأرباح قدرت ب  باحل�شول على 

اجلهد  هذه  اأن  مذكرة   ،2019 �شنة  يورو 

املبذول يف جمال التكنولوجيا يندرج متاما 

يف م�شعى الدولة الهادف اإىل خف�ص فاتورة 

الت�شنيع  ت�شجيع  ــالل  خ مــن  اال�ــشــتــرياد 

املحلي.

اأي�شا  و كان البيت البال�شتيكي قد عر�ص 

يف  باجلزائر  �شناعته  و�شتتم  ال�شالون  يف 

يف  رائدة  ا�شبانية  �شركة  مع  �شراكة  اإطار 

املجال. 

للزراعة  الدويل  لل�شالون  زيارته  وخالل 

اأ�شاد  الفالحي  والعتاد  املوا�شي  وتربية 

وال�شيد  الريفية  والتنمية  الفالحة  وزير 

�شركة  مببادرة  عوماري  �شريف  البحري، 

ال�شناعة  قطاعات  جمعت  التي  اأنابيب 

م�شاريع  حول  العلمي  والبحث  والفالحة 

مبتكرة خدمة للفالحة.

اإقت�صاداالثنني  03  كوبر  2969/ 14 اأكتوبر 2019 املوافق لـ 15 �صفر 071441
تخ�صي�ص اأكرث من 17 مليار دج لرفع التجميد 

على م�صاريع باجلنوب واله�صاب العليا 

الري جمال  يف  مبتكرة  منتوجات  "اأنابيب" تطلق 

ال نزال ن�صتورد اأكرث من 70 % ب�صبب افتقارنا 

الإ�صرتاتيجية فالحية وا�صحة

اخلبري عي�سى من�سور يوؤكد: 

فيما مت ت�سجيل م�ساريع بقيمة 42 مليار دج يف قانون املالية ل�سنة 2020

بودوح عبد الوهاب بن العاي�س �صد رحموين الطاهر بن حممد.. و .. جنيحي �صليم بن م�صعود.. 

و..بن عبا�س عبد العايل بن حممد

 18/01261 19/01/27 جدول:  مبوجب حكم �صادر عن الق�صم التجاري مبحكمة اأري�س يف: 

فهر�س:19/00109.

مت حل ال�صركة ذات امل�صوؤولية املحدودة امل�صماة: ''بروفواكه''، �صنع املعلبات.

مقرها: بالطريق الوطني 87 غرب منعة والية باتنة.

راأ�صمالها: 100.000 دج.

ومت تعيني االأ�صتاذ: عاي�صي عبد العزيز/ ب�صفته كم�صف لهذه ال�صركة ومقره: 10 �صارع ''اأ. ي'' 

بوعقال الثالث باتنة.

مب�صاعدة: بن عبا�س عبد العايل.

حل �ضركة

االأورا�س نيوز ـ العدد: 1379 ـ االثنني 14  اأكتوبر  2019

مكتب االأ�صتاذ: عاي�صي عبد العزيز

خبري حما�صب

 07  .73  .75  .17  .09 الهاتف:  ـ  باتنة  الثالث  بوعقال  .ي''  ''اأ  �صارع   10

اإ�ضهار

منتدى روؤ�صاء االأعمال يدعم بقوة 
مراجعة القاعدة 51/49

كفاءات  اأعدته  املحروقات  "قانون 
جزائرية ومل ميَل من طرف االأجانب"

�شحفية  نـــدوة  ــالل  خ لــه  ت�شريح  ويف 

اأكــد  نظمت عــلــى هــامــ�ــص هـــذا احلــــدث، 

�شامي  املوؤ�ش�شات،  روؤ�ــشــاء  منتدى  رئي�ص 

من   2009 منذ  رافعت  منظمته  اأن  عقلي 

التي تعرقل  القاعدة  اأجل مراجعة هذه 

اال�شتثمارات االأجنبية، وهذا الأننا، يقول 

لل�شركاء  يعود  اأنــه  نعترب  عقلي،  ال�شيد 

االأ�شهم  وت�شارك  عالقاتهم  ت�شيري  مهمة 

التي  االإ�شرتاتيجية  القطاعات  با�شتثناء 

بخ�شو�شها،  ت�شري  الــقــاعــدة  تـــزال  ال 

واعترب امل�شوؤول ذاته اأن املناخ االقت�شادي 

اإطــالق  م�شى  وقــت  اأي  من  ــرث  اأك يتطلب 

تفكري جدي مع ال�شهر على درا�شة جميع 

�شمان  بهدف  املنا�شبة  واحللول  البدائل 

الوطني،  لالقت�شاد  وم�شتدام  اآمن  اإطالق 

املرتبطة  الــعــراقــيــل  ـــع  رف اأن  مــ�ــشــريا 

حت�شني  �شاأنها  مــن   51-49 بــالــقــاعــدة 

جاذبية االقت�شاد الوطني.

التي  االأخــرى  املقرتحات  بخ�شو�ص  اأما 

 ،2020 املالية  قانون  م�شروع  ت�شمنها 

روؤ�شاء  منتدى  عن  االأول  امل�شوؤول  حــذر 

املوؤ�ش�شات اأن اأي رفع يف ال�شرائب يف هذا 

الظرف يعد "ر�شالة �شلبية" للم�شتثمرين 

عن  اأمــا  عــام،  ب�شكل  الوطني  ولالقت�شاد 

التي ت�شمنها نف�ص  ال�شريبة على الرثوة 

القانون، اأكد ال�شيد عقلي اأن املنتدى الذي 

�شريطة  امل�شاركة  مع  كان  طاملا  ال  يراأ�شه 

املوؤ�ش�شات  املنا�شب، الأن  الوقت  تتم يف  اأن 

تعي�ص حاليا �شعوبات مالية ال ت�شمح لها 

ال�شيد  واعترب  موظفيها،  رواتب  بت�شديد 

و  �شعبة  مرحلة  يف  االقت�شاد  اأن  عقلي 

االأزمــة  ا�شتثنته  قطاع  هناك  يوجد  ال 

التي تعي�شها اجلزائر، ويف رده عن �شوؤال 

ال�شيد  اأكــد  املنتدى،  ت�شيي�ص  بخ�شو�ص 

عقلي اأن املنتدى غري منخرط يف ال�شيا�شة 

هذا  مع  مربزا  النحو،  هذا  على  و�شيبقى 

بخ�شو�ص  اأحــرار  هم  املنتدى  اأع�شاء  اأن 

اآراوؤهم ال�شيا�شية وباتخاذ قرارات ب�شكل 

فردي، ثم ا�شرت�شل يقول اأن عدم انخراط 

ل�شنا  اأننا  يعني  ال  ال�شيا�شية  يف  املنتدى 

مهتمني بالو�شع ال�شيا�شي للبالد.

على  هي  التي  املوؤ�ش�شات  بخ�شو�ص  اأمــا 

للقاء  عقلي  ال�شيد  اأ�شار  االإفال�ص،  و�شك 

بهدف  املنتدى  واأع�شاء  العمل  وزير  بني 

اإعطاء اآجال للموؤ�ش�شات التي ال ت�شتطيع 

بال�شرائب  املتعلقة  ــاء  ــب االأع ت�شديد 

دفع  يف  �شعوبات  جتــد  والــتــي  والــر�ــشــوم 

يتم  مل  امل�شاألة  اأن  غري  عمالهم،  رواتــب 

يقول  ورافــع  ال�شاعة،  حلد  فيها  الف�شل 

املوؤ�ش�شات  على  يتعني  اأنـــه  �شحيح  اأن 

اجتاه  بالتزاماتها  الوفاء  االقت�شادية 

تتدخل  الدول  اأن  غري  الدولة،  موؤ�ش�شات 

ق�شد  ــة  اأزم حــاالت  هناك  تكون  عندما 

منحها اآجال اإ�شافية.

بـــوزارة الطاقة  املــحــروقــات  ــال مــديــر  ق

ا�شتهالك  ا�شتمر  اإذا  اأنه  حنيفي  م�شطفى 

ال�شريع  النمط  الغاز يف اجلزائر على هذا 

تغطية  يف  عجز  ت�شجيل  اأمـــام  ف�شنكون 

ال�شوق املحلية يف 2030.

واأ�شار حنيفي اأنه قد ن�شطر اإىل ا�شترياد 

الغاز من اخلارج اإذا مل نطبق القانون اجلديد 

املحروقات  قانون  اأن  موؤكدا  للمحروقات، 

اجلديد اأعدته كفاءات جزائرية ومل ميلى 

العاملية،  ال�شركات  اأو  االأجانب  طرف  من 

واأكد املتحدث اأن تعديل قانون املحروقات 

تعقيدا،  االأمــور  �شوى  يزد  مل   2013 �شنة 

ومنذ  اأنـــه  اإىل  ال�شياق  نف�ص  يف  م�شريا 

تعديل القانون �شنة 2013، اأم�شت �شركة 

�شوناطراك �شوى 4 عقود فقط من بني 13 

�شفقة، كما اأكد مدير املحروقات اأن اخليار 

املحروقات  قــانــون  تعديل  ــان  ك الوحيد 

باجلزائر،  اال�شتثمارات  وتو�شيع  جلــذب 

من  �شوناطراك  عجز  عن  حنيفي  واعرتف 

الناحية املالية واليد العاملة،م�شريا اأنها ال 

ت�شتطيع اال�شتثمار يف القطاع لوحدها دون 

ال�شريك االأجنبي، كا�شفا اأن االإنتاج �شجل 

التوجه الكت�شافات  ما حّتم  تراجع كبريا، 

جديدة.

املناه�شة  االحــتــجــاجــات  وبــخــ�ــشــو�ــص 

كيف  ت�شاوؤل  االنتقادات،  وبع�ص  للقانون، 

مو�شحا  بــعــد،  يعر�ص  مل  قــانــون  ينتقد 

يوجه  اإبــرامــه  يتم  عقد  كــل  اأن  حنيفي 

لوكالة النفط للف�شل فيه، واإذا كان مطابق 

عليه  ويــ�ــشــادق  لــلــوزيــر  يــوجــه  للقوانني 

اأن  املتحدث  اأكــد  كما  احلكومة،  قبل  من 

اجلزائر مل ت�شجل اأي خ�شارة يف منازعاتها 

الدولية، بل قامت مبفاو�شات وا�شعة حلل 

تلك املنازعات.

حنيفي  اأ�شار  اناداركو،  ق�شية  وبخ�شو�ص 

الوحيد  ــول  ــخ امل ــو  ه الــطــاقــة  وزيـــر  اأن 

لتحويل اأ�شول ال�شركة، كا�شفا اأن يف ق�شية 

�شراء  اأولــهــا  اأ�شا�شيني  �شقيني  اأنــاداركــو 

يف  اأناداركو  �شركة  "اوك�شيدونتال" اأ�شول 
العامل، مبا فيها اجلزائر.

 �أكد �مل�ساركون يف �أ�سغال �لطبعة �ل5 للجامعة �ل�سيفية ملنتدى روؤ�ساء �ملوؤ�س�سات 
دعمهم �لكامل ملر�جعة �لقاعدة 49/51.

اعتربوها معرقلة ال�ستثمارات الأجنبية

مدير املحروقات ب�سونطراك ي�سرح:



فتحت مر�كز �القرت�ع يف تون�س �أبو�بها �أمام �لناخبني على �ل�ساعة �لثامنة �سباحا بالتوقيت �ملحلي )07.00 بتوقيت 
غرينت�س( �سباح �أم�س، يف �لدور �لثاين لالنتخابات �لرئا�سية

هونغ  منطقة  يف  ــواطــنــني  امل مــئــات  نــظــم 

مظاهرات  اأم�س،  اخلا�صة،  االإداريـــة  كونغ 

الذي  احلظر  رغــم  باالأقنعة،  احتجاجية 

فر�صته احلكومة االأ�صبوع املا�صي على ارتداء 

االأقنعة يف املظاهرات.

وذكرت و�صائل اإعالمية، اأن مئات املتظاهرين 

مالأوا �صوارع هونغ كونغ وهم يرتدون االأقنعة، 

جرت  االحتجاجية  املظاهرات  اأن  مو�صحة 

بطريقة هادئة، لكن عدد امل�صاركني كان اأقل 

من االأ�صابيع املا�صية.

االأمريكي  الرئي�س  اأعلن  املا�صية،  واجلمعة 

ن�صبة  لزيادة  خطة  تعليق  ترامب  دونالد 

الر�صوم اجلمركية على ال�صني، بعد اتفاق يف 

هذا االإطار جرى التوقيع عليه مع بكني، وقال 

بالن�صبة  اإيجابية  كانت  ال�صفقة  اإن  ترامب 

يف  االحتجاجات  زخم  اإن  وقال  كونغ  لهونغ 

ا. املنطقة �صي�صهد تناق�صً

وكان اآخر اإجراءات اتخذتها �صلطات هونغ 

ارتداء  لوقف االحتجاجات هي حظر  كونغ 

اأثناء  وجــوهــهــم  على  اأقــنــعــة  املتظاهرين 

الدعوة  من  اليوم  حتــذر  اأن  قبل  التظاهر، 

الذي  القانون،  ين�س  حيث  ال�صني،  لتدخل 

على  املا�صي،  االأ�صبوع  التنفيذ  حيز  دخــل 

وغرامة  عــام  اأق�صاها  ملــدة  ال�صجن  عقوبة 

قدرها 3200 دوالر ملرتدي االأقنعة.

كونغ،  هــونــغ  ت�صهد  املــا�ــصــي،  جـــوان  ومــنــذ 

اأزمة  اأ�ــصــواأ  �صابقا،  الربيطانية  امل�صتعمرة 

عام  الــ�ــصــني  اإىل  ــا  ــه اإعــادت مــنــذ  �صيا�صية 

1997، حيث متثلت االأزمة يف اندالع حركة 
الرئي�صة  حكومة  حماولة  �صد  احتجاجية 

قانون  م�صروع  مترير  الم،  كاري  التنفيذية 

يقر ت�صليم مطلوبني اإىل ال�صني.

اإىل  اأم�س،  بولندا،  يف  الناخبون  توّجه 

يف  باأ�صواتهم  لالإدالء  االقرتاع  �صناديق 

االنتخابات الت�صريعية.

البالغ  بولندا  يف  الناخبون  و�صيختار 

اأع�صاء  ن�صمة،  مليون   38 �صكانها  عــدد 

وجمل�س  مقعدًا،   460 من  املكون  الربملان 

�صت�صتمر  حيث  مقعد،   100 ال�صيوخ 

ال�صابعة  ال�صاعة  بني  الت�صويت  عملية 

التوقيت  والتا�صعة م�صاء بح�صب  �صباحًا 

املحلي.

ــات  ــص ــ� ــص ــوؤ� ــب م ومـــــن املـــتـــوقـــع بــحــ�ــص

القانون  حزب  فوز  الــراأي،  ا�صتطالعات 

وذلك  االنتخابات،  يف  احلاكم  والعدالة 

الكبرية  االجتماعية  االإنفاقات  بف�صل 

البالد،  يف  الــقــوي  االقت�صادي  والنمو 

يف  اأجــري  للراأي  ا�صتطالع  اآخر  وبح�صب 

بولندا، فاإن احلزب احلاكم �صيح�صل على 

االأ�صوات. من  املئة  يف   45

باالأقنعة.. مظاهرات احتجاجية
 يف هونغ كونغ

البولنديون يتوجهون اإىل �صناديق 

االقرتاع يف االنتخابات الت�صريعية

اعتقاالت وجرحى خالل احلراك الـ48
 لـ"ال�صرتات ال�صفراء" بفرن�صا

ق. د

ق. د

ق. د
ق. د

وافق الرئي�س االأمريكي دونالد 

ترامب، فجر اأم�س، على تخ�صي�س 

مبلغ 50 مليون دوالر مل�صاعدة 

املوؤ�ص�صات واملنظمات التي تعتني 

بحماية حقوق االأقليات العرقية 

والدينية يف �صوريا.

وذكر بيان للبيت االأبي�س، اأن 

ترامب يويل اأهمية كبرية لالأقليات 

العرقية والدينية التي تعاين يف 

�صوريا، م�صيفا اأن ترامب اأفرج عن 

م�صاعدة بقيمة املبلغ املذكور من 

اأجل حت�صني حقوق االإن�صان وحماية 

االأقليات العرقية والدينية التي 

تعاين يف �صوريا.

واأ�صار اإىل اأن امل�صاعدة �صيتم 

اإر�صالها اإىل موؤ�ص�صات ومنظمات 

تدافع عن حقوق االإن�صان ومنظمات 

املجتمع املدين وموؤ�ص�صات تعتني 

بعمليات اإعادة التاأهيل يف �صوريا، 

دون تفا�صيل اإ�صافية.

وا�صنطن تخ�ص�ص 50 
مليون دوالر لدعم 
االأقليات العرقية 
والدينية ال�صورية

اأم�س،  الفرن�صية،  ال�صرطة  األــقــت 

يف  امل�صاركني  مــن  ــدد  ع على  القب�س 

لـ"ال�صرتات  واالأربعني  الثامن  احلراك 

جنوب  تولوز،  مدينة  يف  ال�صفراء"، 

غربي البالد.

وقالت �صرطة املدينة، اإنها اأوقفت 17 

�صخ�صا الرتكابهم خمالفت متعددة مل 

حتددها، ح�صبما نقلت و�صائل اإعالمية، 

عـــدد من  �ــصــقــوط  اإىل  ـــارت  اأ�ـــص كــمــا 

ال�صرطة  من  طفيفة  بجروح  امل�صابني 

التي  االحتجاجات  اإثر  واملتظاهرين 

�صهدتها مدينة تولوز، وقدرت ال�صرطة 

تولوز  يف  ــيــوم،  ال املتظاهرين،  ــدد  ع

بـ"عدة اآالف"، ح�صب امل�صدر ذاته.

اأكرث  تــولــوز  يف  امل�صرية  ت�صتمر  ومل 

�صحب  متــالأ  اأن  قبل  دقــائــق  عــدة  مــن 

املدينة  �ــصــوارع  للدموع  امل�صيل  الغاز 

اإىل  املتظاهرون  ليتفّرق  الرئي�صية، 

تولوز  تعد  حيث  اأ�صغر،  جمموعات 

ال�صفراء"  "ال�صرتات  حركة  معقل 

ال�صرطة  بني  �صدامات  �صهدت  ولطاملا 

واملتظاهرين.

ــرق(،  ــص � ــمــال  ويف مــديــنــة مــتــز )�ــص

�ــصــهــدت الــتــظــاهــرات مــنــاو�ــصــات بني 

خرج  عندما  واملتظاهرين،  ال�صرطة 

�صباب  معظمهم  املتظاهرين،  ع�صرات 

يــرتــدون الــلــون االأ�ــصــود، مــن م�صرية 

طرق  اإىل  التوجه  وحــاولــوا  رئي�صية 

�صرطة  عن  االإعــالم  نقل  حيث  امل�صاة، 

احلجارة  األــقــوا  ال�صباب  اأّن  املدينة، 

االأمن،  عنا�صر  على  حارقة  قنابل  و3 

لكن دون الت�صبب يف وقوع اأي اإ�صابات، 

تظاهرات  ت�صهد  اأن  املعتاد  من  بات  اإذ 

"ال�صرتات ال�صفراء" امل�صتمرة منذ 10 

احلكومة  �صيا�صة  �صد  فرن�صا  يف  اأ�صهر 

ــوادث  ح وال�صريبية،  االجتماعية 

من  عدد  واعتقال  مدن،  عدة  يف  عنف 

املتظاهرين.

ال�صفراء  ال�صرتات  اأ�صحاب  ويوا�صل 

احتجاجاتهم منذ 17 نوفمرب 2018، 

 11 لقي  ــدء االحــتــجــاجــات،  ب ومــنــذ 

من  اأكــرث  واأ�صيب  م�صرعهم،  �صخ�صا 

 1797 بينهم  اآخرون  و245  اآالف   4
اأكرث  ال�صرطة  اأوقفت  فيما  �صرطيا، 

من 12 األف حمتج.

ق. د
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اأم�س، مقتل  اأول  اأمنية يف بوركينا فا�صو،  اأعلنت م�صادر 

هجوم  يف  املا�صية  اجلمعة  م�صاء  االأقل  على  �صخ�صًا   16
ا�صتهدف م�صجدًا مبدينة �صلمو�صي، �صمايل البالد.

يف  الكبري  امل�صجد  هاجموا  م�صلحني  اإن  امل�صادر  وقالت 

على  اأ�صلحتهم  نريان  وفتحوا  اجلمعة،  م�صاء  �صلمو�صي 

النا�س فقتلوا 16 �صخ�صا"، ح�صبما نقلت و�صائل اإعالمية، 

اإثر  الفور  على  قتلوا  �صخ�صًا  ع�صر  ثالثة  اأن  م�صيفة 

�صاعات  بعد  م�صرعهم  اآخرون  ثالثة  لقي  فيما  الهجوم، 

متاأثرين باإ�صاباتهم، كما اأ�صفر الهجوم عن اإ�صابة اثنني 

الزاال يتلقيان العالج، ح�صب امل�صدر ذاته.

اأعلنت �صرطة نيويورك االأمريكية، اأول اأم�س، اأن اأربعة 

نار  اإطالق  يف  اآخرون،  ثالثة  وجرح  قتلوا  اأ�صخا�س 

مبدينة بروكلني.

ونقلت و�صائل اإعالمية حملية عن ال�صرطة، اأن اإطالق 

النار وقع يف منطقة كراون هايت�س، م�صيفة اأنه مت نقل 

اجلرحى اإىل م�صت�صفيات.

 12:40 ال�صاعة  االأمريكية حتى  ال�صبكة  ومل تك�صف 

تغ، عن هوية مطلق النار اأو دوافعه.

قذائف  ثالث  عن  يقل  ال  ما  اإن  دبلوما�صي  م�صدر  قال   

االأحد مما  يوم  الدويل  ا�صتهدفت مطار مقدي�صو  مورتر 

اأ�صفر عن اإ�صابة �صتة اأ�صخا�س.

وي�صم املطار جممعا لعدد من ال�صفارات اإىل جانب مقار 

م�صدر  واأكد  االأفريقي،  واالحتاد  املتحدة  االأمم  بعثتي 

له  يت�صن  مل  لكن  الهجوم  مقدي�صو  يف  املتحدة  باالأمم 

حتديد عدد امل�صابني.

اأفاد م�صدر اأمني عراقي، اأم�س، بانفجار �صيارة مفخخة 

يف ق�صاء الرطبة التابع ملحافظة االأنبار غربي البالد، 

اأ�صفر عن مقتل �صابط وجنديني.

يف  انفجرت  مفخخة  �صيارة  اإن   ،RTلـ امل�صدر  وقال 

منطقة ال�صبعات التابعة لق�صاء الرطبة غربي حمافظة 

اأ�صفر عن مقتل �صابط وجنديني اثنني، م�صريا  االأنبار، 

اأن التفجري ا�صتهدف �صيارة تابعة للجي�س العراقي.

ومل يذكر امل�صدر مزيدا من التفا�صيل.

و�صهدت املنطقة انت�صارا اأمنيا كثيفا، فيما اأعلن عن فتح 

حتقيق ملعرفة اأ�صباب واجلهة التي تقف وراء احلادث.

 6 اجتاح  الذي  هاغيبي�س  اإع�صار  �صحايا  عدد  ارتفع 

مناطق ال�صبت يف اليابان، اإىل 19 قتيال.

وال يزال البحث جاريا عن 16 مفقودا جراء االإع�صار، 

اأوردت  ح�صبما  �صخ�س،   100 نحو  باإ�صابة  ت�صبب  الذي 

و�صائل  ذكرت  فيما  اأم�س،  اليابانية  املحلية  ال�صحافة 

اإعالم حملية، اأن ال�صيول اجتاحت العديد من املدن، فيما 

انقطع التيار الكهربائي عن نحو 500 األف منزل، واأعلن 

حينها عن 7 قتلى.

اعتبارا  بالرتاجع  االإع�صار  تاأثري  يبداأ  اأن  املنتظر  ومن 

من م�صاء اأم�س.

مقتل 4 وجرح 3 يف اإطالق نار 
مبدينة بروكلني االأمريكية

مقتل 16 على االأقل يف هجوم 
ا�ضتهدف م�ضجدا ببوركينا فا�ضو

اإطالق قذائف مورتر على 
مطار مقدي�ضو الدويل

انفجار �ضيارة مفخخة يودي بحياة 
ثالثة رجال اأمن بينهم �ضابط بالعراق

ارتفاع �ضحايا اإع�ضار هاغيبي�س 
اإىل 19 قتيال باليابان

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل
يف  الرئا�صية  االنتخابات  واأفـــرزت 

املا�صي  �صبتمرب   15 االأول،  دورهـــا 

�صعيد  قي�س  امل�صتقل،  املر�صح  تاأهل 

)61 عاما( اأ�صتاذ القانون الد�صتوري 

من  ــائــة  بــامل  18.4 عــلــى  ــل  احلــا�ــص

االأ�صوات، ومر�صح "حزب قلب تون�س" 

رجل  عــامــا(،   56( الــقــروي  نبيل 

 15.58 بن�صبة  املــعــروف،  االأعــمــال 

الناخبني  عــدد  يبلغ  حيث  باملائة، 

7 ماليني  الت�صويت،  لهم  الذين يحق 

و155 األفا، م�صجلني يف ك�صوف هيئة 

االنتخابات.

 4 ــتــخــابــات  االن هــيــئــة  وخ�ص�صت 

 13 ت�صم  اقــرتاع  مركز  و564  اآالف 

يف  البالد،  داخل  ت�صويت  مكتب  األف 

تون�س  داخــل  انتخابية  دائــرة   33
العليا  الهيئة  وبح�صب  وخــارجــهــا، 

امل�صتقلة لالنتخابات تفتح نحو 242 

مكتب اقرتاع يف توقيت ا�صتثنائي على 

 09.00( �صباحا  العا�صرة  ال�صاعة  

بتوقيت غرينتي�س( وتغلق يف ال�صاعة 

ح�صب   15.00( الظهر  بعد  الرابعة 

املناطق  يف  وذلك  غرنيتي�س(  توقيت 

الغربية الأ�صباب اأمنية.

الثانية  اجلولة  يف  الت�صويت  عملية 

للرئا�صيات كانت قد انطلقت اجلمعة 

اليوم  غاية  اإىل  وتتوا�صل  باخلارج، 

التون�صيني  ت�صويت  موعد  االأحـــد، 

بالداخل.

وكان من املقرر اأن جترى االنتخابات 

 17 يف  االأوىل  دورتها  يف  الرئا�صية 

نوفمرب، اإال اأن الهيئة العليا امل�صتقلة 

 15 اإىل  موعدها  قدمت  لالنتخابات 

الباجي  الرئي�س  وفاة  اإثر  �صبتمرب، 

قائد ال�صب�صي يف 25 جويلية املا�صي 

وت�صلم رئي�س الربملان من�صب الرئا�صة 

ب�صكل موؤقت.

انطلقت  ــــاري،  اجل اأكــتــوبــر   3 ويف 

للرئا�صية  االنــتــخــابــيــة  احلــمــلــة 

حتى  ــدت  ــت وام الثانية  جولتها  يف 

بعدها  لتبداأ  اجلمعة،  ليل  منت�صف 

حتى  االنــتــخــابــي  ال�صمت  مــرحــلــة 

اإغالق اآخر مكتب اقرتاع يف تون�س مع 

اأم�س، وحتديدًا يف متام  �صم�س  مغيب 

املحلي  بالتوقيت   18:00 ال�صاعة 

)17:00 ت.غ(.

الرئا�صية  االنتخابات  هــذه  وتعد 

منذ  الـــبـــالد،  يف  عــ�ــصــر  احلـــاديـــة 

 ،1956 يف  فرن�صا  عــن  ا�صتقاللها 

االأ�صبق  الرئي�صني  بعهدي  مـــرورا 

 1957 من  )حكم  بورقيبة  احلبيب 

العابدين  زيــن  واملخلوع   ،)1987 ـ 

و�صوال   ،)2011 ـ   1987( علي  بن 

 2011( ــثــورة  ال بعد  مــا  ــرتة  ف اإىل 

هي   ،2019 ورئــا�ــصــيــات   ،)2019 ـ 

الثورة  بعد  رئا�صية  انتخابات  ثاين 

جانفي  يف  علي  بــنب  ــت  ــاح اأط الــتــي 

.2011

التون�صيون يتوجهون ملراكز االقرتاع يف جولة 

الرئا�صيات الثانية
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اإدارة وفاق �صطيف مفاو�صاتها مع  توا�صل 

املدرب  خالفة  اأجــل  من  املــدربــني  من  عــدد 

ال�صابق خري الدين م�صوي، حيث اأكد رئي�س 

الوفاق فهد حلفاية على اأن املدرب اجلديد 

وجود  عدم  ظل  يف  اأجنبيا  �صيكون  للفريق 

اأ�صماء ثقيلة على ال�صاحة املحلية من اأجل 

املتوفرة  املعلومات  وح�صب  الفريق،  قيادة 

مع  ات�صاالت  يف  دخلت  الوفاق  اإدارة  فــاإن 

اأنيغو  املدرب ال�صابق لالأهلي امل�صري خوزي 

حال  يف  الوفاق  بتدريب  اإقناعه  اأجــل  من 

موافقته على القيمة املالية املعرو�صة عليه 

من اإدارة الوفاق، وهذا يف وقت اأكدت م�صادر 

التقني الفرن�صي �صيموندي يبقى  اأن  اأخرى 

املقبلة  الفرتة  يف  الوفاق  لتدريب  االأقــرب 

اتفاق بني  وهذا يف ظل حديث عن ح�صول 

والتقني  الــوفــاق  اإدارة  من  املقربني  بع�س 

واعتذر  الفارطة،  االأيــام  خــالل  الفرن�صي 

التقني الفرن�صي كوربي�س عن االإ�صراف على 

العار�صة الفنية فيما مل يلق مقرتح التعاقد 

بيت  يف  االإجماع  غيغر  اأالن  ال�صوي�صري  مع 

الوفاق.

ومن جانب اأخر اأكد خلفاية على اأن اإدارة 

كبري  مدرب  مع  التعاقد  على  تراهن  الوفاق 

يكون يف م�صتوى �صمعة الوفاق وهذا ردا على 

مت  اأن  بعد  االإدارة  طالت  التي  االنتقادات 

تداول عدة اأ�صماء مغمورة من اأجل تدريب 

الوفاق، وعلى �صعيد اأخر يعقد جمل�س اإدارة 

الوفاق اجتماعا يوم 24 اأكتوبر اجلاري من 

اأجل الف�صل يف خليفة الرئي�س احلال ملجل�س 

يف  يرغب  والــذي  عزالدين  اأعــراب  االإدارة 

االن�صحاب نهائيا من الفريق. 

ــج الــطــاقــم الــفــنــي لــلــوفــاق مــبــاراة  ــرم وب

مقرة  جنم  فريق  اأمــام  اليوم  اأم�صية  وديــة 

 08 مبلعب  اخلام�صة  ال�صاعة  مــن  بــدايــة 

الالعبني  اإبقاء  اأجل  من  وهذا   1945 ماي 

مــازال  اأخــر  جانب  ومــن  املناف�صة،  جــو  يف 

العام فريد ملويل يف رحلة البحث  املناجري 

نهاية  مع  وديــا  ملواجهته  اأخــر  مناف�س  عن 

االأ�صبوع اجلاري وهذا يف ظل ركون الت�صكيلة 

تاريخ  غاية  اإىل  الراحة  اإىل  ال�صطايفية 

اجلولة  مباراة  موعد  اجلاري  اأكتوبر   23
الثامنة اأمام اأوملبي ال�صلف. 

�صكة  اإىل  العودة  من  عنابة  اإحتــاد  متكن 

االنت�صارات بعد �صل�صلة التعرثات ال�صابقة 

حيث متكنت الت�صكيلة العنابية من جتاوز 

عقبة ال�صيف اأمل بو�صعادة ب�صعوبة بالغة 

انتظر  حيث  مقابل،  دون  هــدف  بنتيجة 

االأخـــرية  اللحظات  غــايــة  اإىل  اجلمهور 

الالعب  بوا�صطة  الــفــوز  هــدف  لت�صجيل 

من  ــاد  االإحت مكن  الــذي  الفوز  وهــو  �صيف 

 07 بر�صيد  الـ13   ال�صف  اإىل  االرتــقــاء 

�صعوبات  االإحتاد  ت�صكيلة  ووجدت  نقاط، 

كبرية لتحقيق الفوز رغم النق�س العددي 

بع�صرة  اللقاء  اأكمل  الذي  املناف�س  للفريق 

ـــرد الـــالعـــب غـــزالـــة يف  ــني بــعــد ط ــب الع

بو�صعادة  مباراة  وعرفت  االأول،  ال�صوط 

من  االإحتــاد  جلمهور  كلية  �صبه  مقاطعة 

خالل ح�صور عدد حمت�صم من االأن�صار اإىل 

املدرجات وهذا ب�صبب االنطالقة الكارثية 

التي �صجلها الفريق يف بطولة هذا املو�صم.

فريقه  باأن  موا�صة  كمال  املدرب  واعرتف 

مل ي�صل بعد اإىل اجلاهزية املطلوبة وهو 

ما يف�صر املردود الذي ظهر به الفريق لكن 

الفوز يف  االأهم يف نظر موا�صة هو حتقيق 

االأولوية  تبقى  حيث  بالذات  الوقت  هذا 

اأجــل  مــن  االأداء  ح�صاب  على  للنتيجة 

اخلروج من منطقة اخلطر، وتعود ت�صكيلة 

االإحتاد نهار اليوم اإىل اأجواء التح�صريات 

اإىل  الفريق  تنتظر  التي  للخرجة  حت�صبا 

لقاء  يف  املحلية  اجلمعية  ملواجهة  وهران 

ال�صبت  يوم  البطولة  من  التا�صعة  اجلولة 

ـــل تواجد  ــاراة االأم ــادم، وعــرفــت مــب ــق ال

القائمة  املدافع عادل معيزة الأول مرة يف 

وهذا  الثاين  ال�صوط  يف  بديال  دخل  حيث 

يف اإنتظار ا�صرتجاعه مل�صتواه املعهود خالل 

امل�صاركة  له  املقبلة حتى يت�صنى  االأ�صابيع 

مع الت�صكيلة االأ�صا�صية. 

اأمام  املتاأخرة  املقابلة  يف  ب�صكرة  اإحتاد  تعرث 

هدفني  مقابل  بثالثية  بلوزداد  �صباب  امل�صيف 

يف اللقاء الذي جرى مبلعب 20 اأوت بالعا�صمة، 

بثنائية  النتيجة  يف  متخلفا  االإحتـــاد  وكــان 

يف  الــعــودة  من  متكن  اأنــه  اإال  اللقاء  بداية  مع 

طريق  عن  خل�صاري  من  كل  بوا�صطة  النتيجة 

قوية،  بت�صديدة  قــويــدر  ــن  وب جـــزاء  �صربة 

يف  الثالث  الهدف  الفريق  يتلقي  اأن  قبل  وهذا 

اللحظات االأخرية بعد خطاأ من الدفاع يف اإبعاد 

يف  لي�صكنها  ن�صاخ  الالعب  وجــدت  التي  الكرة 

�صباك احلار�س بلكرو�س، وتراجع االإحتاد بعد 

اأهلي  ال�صاد�صة رفقة  املرتبة  اإىل  الهزمية  هذه 

الربج بر�صيد 09 نقاط.

الفنية  العار�صة  عــن  االأول  املــ�ــصــوؤول  واأكـــد 

لالإحتاد نذير لكناوي اأن الت�صكيلة كانت تراهن 

املباراة  هذه  يف  اإيجابية  بنتيجة  العودة  على 

وكانت قريبة من حتقيق هذا الهدف لوال نق�س 

الرتكيز يف اللحظات االأخرية، م�صيفا اأن الهزمية 

اأكدت على  لن توؤثر على ت�صكيلة االإحتاد التي 

اأنها متلك تعداد يف امل�صتوى وقادرة على الوقوف 

يف وجه اأي فريق مهما كان م�صتواه.

وت�صرع الت�صكيلة االإحتاد يف حت�صرياتها ملباراة 

اأكتوبر   23 يــوم  املــقــررة  مليلة  عــني  جمعية 

مبلعب زوبري خليفي وهي اخلرجة الثانية على 

التوايل الأ�صبال لكناوي الذي يبقى يراهن على 

فرتة توقف البطولة من اأجل ت�صحيح االأخطاء 

التي وقع فيها الفريق خالل املباريات ال�صابقة 

الالعبني  من  عدد  خدمات  اإ�صرتجاع  عن  ف�صال 

�صانحة  التوقف  فــرتة  �صتكون  كما  امل�صابني، 

يعاين  الـــذي  املـــايل  امل�صكل  ت�صوية  اأجـــل  مــن 

بتلقي  الالعبني  مطالبة  ظل  يف  الفريق  منه 

م�صتحقاتهم املالية. 

الإدارة فاو�صت 

عديد املدربني 

و�صالطني وحوحو 

الأقرب لتويل 

العار�صة الفنية

حلفاية يوؤكد على التعاقد مع مدرب كبري 
والوفاق يواجه مقرة وديا 

البابية تك�صب الرهان يف تاجنانت 
وحتول الهدف من البقاء اإىل ال�صعود 

اجلمهور يقاطع املباريات وموا�صة 
يربر توا�صع امل�صتوى 

الإحتاد �صيع نقطة يف 20 اأوت ولكناوي يعد بالتدارك اأمام ل�صام

ثمينا  تعادال  خن�صلة  احتاد  حقق 

يف اجلولة املا�صية اخلام�صة من عمر 

خارج  هــواة  الثاين  الق�صم  بطولة 

االإيجابي  التعادل  وفــر�ــس  ديـــاره 

على الرائد ال�صابق مولودية باتنة 

وهي  �صبكة،  كل  يف  هدف  وقع  على 

البوبية  زحــزحــت  التي  النتيجة 

عن كر�صي الريادة مكرهة وجمربة 

ال�صويف  الــتــ�ــصــامــن  و�ـــصـــاأن  �ــصــاأنــهــا 

ــادل يف  ــع ــت الــــذي بــــدوره �ــصــجــل ال

املحلي  االأمل  اأمام  املظاهرات  ملعب 

االأوىل  املرتبة  غــادرا  خالله  ومــن 

الثنائي  ن�صيب  مــن  اأ�صبحت  التي 

اأوالد  و�صباب  ق�صنطينة  مولودية 

نقطة   11 بر�صيد  منا�صفة  جالل 

رفعوا  اخلنا�صلة  بينما  فريق،  لكل 

بعزميتهم  نقاط   6 اإىل  ر�صيدهم 

قوية من اأجل حتقيق نتائج اأف�صل مع 

مرور الوقت �صيما بعد التاأخر الذي 

التح�صريات  يف  االإحتــاد  فيه  �صرع 

النتائج يف  والذي كان وراء تذبذب 

بداية م�صوار املناف�صة، كذلك اأن�صار 

كبرية  وثقتهم  متفائلني  "ليا�صمكا" 
اأن  وح�صبهم  ال�صعود  حتقيق  يف 

فريقهم لن ير�س اإال بال�صعود.

م�صادر  ك�صفت  اآخــر  �صعيد  وعلى 

موثوقة لـ "االورا�س نيوز " اأن اإدارة 

ات�صلت  ولــيــد  بــوكــرومــة  الرئي�س 

عليهم  وعــر�ــصــت  ــدربــني  امل ببع�س 

ما  اخلن�صلي  الــنــادي  قــيــادة  فكرة 

تبقى من عمر البطولة، وح�صب ذات 

مراد  �صالطني  املدربني  اأن  امل�صدر 

بكثري  االأقـــرب  هما  �صمري  وحوحو 

لتويل العار�صة الفنية يف ال�صاعات 

راأ�س  على  احدها  و�صيكون  املقبلة 

الفريق.

حتقيق  يف  العلمة  مولودية  ت�صكيلة  جنحت 

الفوز الثاين على التوايل يف بطولة هذا املو�صم 

دفاع  ح�صاب  على  وهــذا  الديار  خــارج  واالأول 

املباراة  يف  مقابل  دون  هدف  بنتيجة  تاجنانت 

حمل  بهدف  اإ�صماعيل  لهوى  مبلعب  جرت  التي 

من  االأول  ال�صوط  يف  بو�صيف  الالعب  توقيع 

العلمية  الت�صكيلة  فيها  ظهرت  التي  املــبــاراة 

املولودية  ورفــعــت  للغاية،  مقبول  مب�صتوى 

العا�صرة  املرتبة  يف  نقطة   11 اإىل  ر�صيدها 

ت�صتقبل  املولودية  اأن  علما  العام،  الرتتيب  يف 

يوم  املدية  اأوملبي  ال�صيف  التا�صعة  اجلولة  يف 

ال�صاعة  من  بداية  زوغار  مبلعب  املقبل  ال�صبت 

اخلام�صة م�صاءا.

بخ�صو�س  للفريق  الطبي  الطاقم  وطــمــاأن 

مت  ــذي  ال جبايلي  للمدافع  ال�صحية  احلــالــة 

الدفاع  لقاء  نهاية  قبل  امل�صت�صفى  اإىل  نقله 

الالعب  غادر  حيث  قوي،  لتدخل  تعر�صه  بعد 

على  التاأكيد  مع  عادية  ظــروف  يف  امل�صت�صفى 

اأن  املنتظر  ومن  الالعب،  اإ�صابة  خطورة  عدم 

اإىل  ت�صل  منحة  على  الفريق  العبو  يتح�صل 

06 ماليني �صنتيم نظري الفوز املحقق، وهذا يف 
انتظار ت�صوية اأجرتني �صهريتني بحر االأ�صبوع 

اأموال  من�صحب  امل�صريين  متكن  حال  يف  اجلاري 

االإفريقي  النادي  من  �صنيحي  الالعب  حتويل 

البنوك  اأحـــد  يف  �صخها  مت  والــتــي  التون�صي 

الوطنية بالعا�صمة.

وفاق �سطيف

مولودية العلمة 

اإحتاد عنابة احتاد خن�سلة

اأعترب املدرب التوهامي �صحراوي اأن الفوز 

لتاأكيد  وقته  يف  جاء  الدفاع  على  املحقق 

اأن  م�صيفا  للفريق  احلقيقية  االنطالقة 

بداية  منذ  �صعبة  بفرتة  مــرت  املولودية 

�صبه  ب�صفة  جتــدد  التعداد  لكون  املو�صم 

غري  العبني  مــع  التعاقد  خــالل  مــن  كلية 

الذي  االأمر  وهو  امل�صتوى  هذا  يف  معروفني 

واالأن�صار  الالعبني  بني  حاجز  مبثابة  كان 

خالل اجلوالت االأوىل ولو اأن اإبن قالل اأكد 

اأنه الحظ عدم وجود فرق يف امل�صتوى بني 

بطولة الهواة الثاين واملحرتف الثاين حيث 

بني  كبري  حد  اإىل  متقارب  امل�صتوى  يبقى 

اأغلب الفرق، بدليل اأن فريقه لوال امل�صاكل 

التح�صريات  انطالق  يف  والتاأخر  الكثرية 

لكان يف مقدمة الرتتيب حاليا.

�صيمكن  الفوز  هذا  اأن  �صحراوي  واأ�صاف 

الفريق من التخل�س نهائيا من ال�صغط الذي 

كان مفرو�صا منذ 

مــــــــدة، حــيــث 

الرهان  يبقى 

اجلــــوالت  يف 

هو  املــقــبــلــة 

ـــع اأكـــــرب  ـــم ج

من  ممكن  عــدد 

الــنــقــاط الإنــهــاء 

مــرحــلــة الـــذهـــاب يف 

اأف�صل مرتبة ممكنة، و�صكر �صحراوي اأن�صار 

الذي قاموا به  الكبري  التنقل  الفريق على 

املولودية  اأن�صار  �صجل  حيث  تاجنانت  اإىل 

اأكرب تنقل لهم هذا املو�صم م�صيفا اأن وقوف 

اأن ي�صهل  �صاأنه  الفريق من  االأن�صار بجانب 

الفني  والطاقم  الت�صكيلة  اأكرث على  املهمة 

تاأخر  رغم  ال�صعود  هدف  حتقيق  اأجل  من 

الفريق نوعا ما يف الرتتيب. 

توهامي �صحراوي: )مدرب م العلمة(

الرابطة  بني  امل�صتوى  يف  فرق  "ل 
املحرتفة الثانية وق�صم الهواة"

بدري.ع

بدري. ع

عبد الهادي. ب 

عبد الهادي. ب 

عبد الهادي. ب 

العاي�س.�س 

اإحتاد ب�صكرة



حت�صرياتها  تب�صه  احتاد  ت�صكيلة  توا�صل 

عندما  الثالثاء  الغد  اأم�صية  املرتقب  للقاء 

مولودية  الرائد  و�صيف  الكناري  ي�صتقبل 

باتنة فبعد حتقيق الفوز يف اجلولة املا�صية 

يعمل  البطولة   يف  انت�صار  اأول  وحتقيق 

على  املحافظة  على  للفريق  الفني  الطاقم 

واال�صتثمار  االيجابية  النتائج  ديناميكية 

يف املعنويات العالية لالعبني بغية موا�صلة 

هذا  قمة  يف  بال�صيوف  واالإطــاحــة  التاألق 

الثالثاء.

النقائ�س  معاجلة  يف  بــوعــرعــارة   و�صرع 

بداية من ح�صة ال�صبت بعد اأن منح الطاقم 

الفني لالعبني راحة ملدة يوم واحد لي�صرع 

م�صاعده  رفقة  بوعرعارة  اجلديد  املــدرب 

التي  االأخــطــاء  ت�صحيح  يف  لطفي  جابري 

تابع  ـــه  واأن خا�صة  الــفــريــق  على  �صجلها 

املا�صية و�صجل  مقابلة عني فكرون اجلولة 

حيث  الت�صكيلةـ،  على  مهمة  مــالحــظــات 

دخل التقني الباتني يف �صلب املو�صوع بغية 

حت�صني اأداء الفريق نحو االأف�صل وتطويره 

تدريجيا بداية من لقاء مولودية باتنة.

كما اأبدى املدرب ر�صاه على بع�س الالعبني 

ــد خــالل  الـــذيـــن يــظــهــرون مــ�ــصــتــوى جــي

جل  امكانيات  على  تعرف  اأيــن  التدريبات 

التعداد واملنا�صب التي ي�صغلها الالعبون على 

عليه  ي�صهل  مما  الثالثة  اخلطوط  م�صتوى 

وتقدمي  الفريق  اأجواء  يف  �صريعا  الدخول 

التي  االأعمال  بني  ومن  املنتظرة،  االإ�صافة 

عمل  ور�صة  فتح  الباتني  التقني  بها  بــداأ 

على م�صتوى خط الو�صط حيث يعمل رفقة 

م�صاعده جابري على اإيجاد الثالثي املنا�صب 

الذي يعول عليه يف ا�صرتجاع الكرات وبناء 

الهجمات من اخللف وكذلك �صناعة الفر�س 

املواجهة  اأطــوار  خالل  للتهديف  ال�صانحة 

وهو ما يعنى اأن خط الو�صط �صيعرف بدوره 

تغريات جديدة خالل لقاء البوبية.

ويعترب تغيري الطاقم الفني اأمور ايجابية 

ي�صعفهم احلظ  الذين مل  بالن�صبة لالعبني 

حيث  ال�صابقة  املقابالت  خالل  للم�صاركة 

املناف�صة  جديد  من  بوعرعارة  املدرب  بعث 

الت�صكيلة  يف  للم�صاركة  �صواء  الالعبني  بني 

االأ�صا�صية وكذلك للتواجد يف قائمة اللقاء 

ت�صكيلة  تــعــرف  اأن  ينتظر  حيث  الــقــادم 

الفريق بع�س التغيريات.

وفاق تب�سة مولودية باتنة 

احتاد تب�سة 

اإحتاد �سطيف 

وداد بي�ساء برج

جمعية اخلروب  غيابات باجلملة يف �صفوف البوبية
 ومالكي اأ�صرف على ح�صة ال�صتئناف

بوعرعارة ي�صرع يف التدريبات 
ويدخل لعبيه اأجواء مقابلة البوبية

بوعراطة يطالب بت�صوية امل�صتحقات
 املالية قبل تاأزم الو�صع 

منايل برج  يف  الفوز  "القرونة" ت�صيع 
 وتفرط يف الريادة 

الوداد يتعادل يف اأول لقاء

 و"ديراكتوار" لت�صيري الفريق 
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فريق  ت�صكيلة  االأول  اأم�س  ع�صية  عــادت 

مبلعب  التدريبات  الأجــواء  باتنة  مولودية 

االأخرية  املباراة  بعد  �صاوي،  اللطيف  عبد 

واالنــتــكــا�ــصــة داخــــل الـــديـــار �ــصــد احتــاد 

تعادال  فر�س  الــذي  االأخـــري  هــذا  خن�صلة 

على البوبية، مما اأ�صفر اإعالن املدرب في�صل 

الفنية  العار�صة  وترك  ال�صتقالته  لعالوي 

م�صاعد  حتى  وال  مدرب  دون  من  للمولودية 

زيداين  م�صعود  الرئي�س  اإدارة  لتجد  مدرب، 

نف�صها يف ورطة، خا�صة واأن الفريق تنتظره 

مقابلة يوم الغد �صد احتاد تب�صة.

الفريق  اإدارة  حـــاولـــت  اأن  ــد  ــع وب ـــذا  ه

حممد  للفريق  الفني  باملدير  اال�صتنجاد 

تدريبات  عــلــى  ــراف  لــالإ�ــص خــيــرث  الــ�ــصــالــح 

حاج  لزهر  رفقاء  مع  التنقل  وكــذا  الفريق 

تب�صة،  احتاد  مقابلة  يف  وتوجيههم  عي�صى 

مل يلتحق خيرث حممد ال�صالح بالفريق ومل 

عليها  ي�صرف  ومل  اال�صتئناف  ح�صة  يح�صر 

مثلما كان مربجما لدى اإدارة الفريق.

قــدور  احلــرا�ــس  مـــدرب  ــذا  ه بعد  لي�صرف 

التي  اال�صتئناف   ح�صة  قيادة  على  مالكي 

الفريق،  �صفوف  يف  باجلملة  غيابات  عرفت 

االإ�صابة،  ب�صبب  اإيهاب  نفار  من  كل  غاب  اإذ 

اأمني غ�صبان وبن بلقا�صم حكيم،  �صاأن  �صاأنه 

املدين  بالزي  عي�صى  حاج  لزهر  ح�صر  كما 

حني  يف  التدريبية،  احل�صة  يف  ي�صارك  ومل 

بقي الالعب �صياب ينتظر اإذن رئي�س الفريق 

لي�صارك يف احل�صة التدريبية وهذا لتربير 

غياباته املتكررة.

يجدر الذكر، اأن م�صاكل املولودية مل تتوقف 

لالإ�صابات  تعدت  بل  فقط  املــدرب  رحيل  يف 

اأجرى  اإذ  التي تالحق الالعبني يف كل مرة، 

عملية  غ�صبان  اأمني  املهاجم  اأم�س  �صبيحة 

بن  تعر�س  كما  اليد،  م�صتوى  على  جراحية 

بلقا�صم الإ�صابة يف اآخر لقاء وبعد خ�صوعه 

�صيغيب  اأنه  الفريق  طبيب  اأكد  لفحو�صات 

ملدة �صهر كامل ليبقى �صبح االإ�صابات يالحق 

العبي البوبية.

اأن�صار  بع�س  ح�صر  �صلة،  ذات  �صياق  ويف 

مطوال  وحتدثوا  اال�صتئناف  ح�صة  الفريق 

مع الالعبني معربين عن تذمرهم و�صخطهم 

احتاد  من  كل  �صد  الـاأخريين  التعرثين  بعد 

قائد  ليطالب  خن�صلة  احتاد  وكذا  ال�صاوية 

االأن�صار  مــن  عي�صى  حـــاج  لــزهــر  الــفــريــق 

والعودة  االأزمة  هذه  لتخطي  معهم  الوقوف 

ل�صكة النتائج االإيجابية.

على  ثمينا  فوزا  اخلروب  جمعية  حققت 

ح�صاب ال�صيف اأوملبي اأرزيو بنتيجة هدف 

دون مقابل على اأر�صية ملعب ال�صهيد عابد 

اإىل  اجلمعية  ت�صكيلة  وارتقت  حمداين، 

وبفارق  نقطة   15 بر�صيد  الثالث  ال�صف 

وداد  احلــايل  الــرائــد  عــن  واحـــدة  نقطة 

طموحات  جعل  الذي  االأمــر  وهو  تلم�صان 

اأن�صار الفريق تكرب يف التناف�س على اإحدى 

بعد  املو�صم  هذا  لل�صعود  االأربعة  االأوراق 

الفريق،  حققها  التي  اجليدة  االنطالقة 

خالل  من  قيا�صيا  رقما  اجلمعية  و�صجلت 

التوايل  على  مقابلة   34 يف  االنهزام  عدم 

انت�صارات   04 وت�صجيل  الــديــار  داخـــل 

بداية  مــنــذ  حــمــداين  مبــلــعــب  متتالية 

املو�صم.

عرفت  املباراة  نهاية  اأن  اإال  الفوز  ورغم 

ترك  خالل  من  اجلمعية  العبي  احتجاج 

قم�صانهم فوق اأر�صية امليدان وهذا تعبريا 

مل�صتحقاتهم  تلقيهم  لــعــدم  غ�صبهم  عــن 

املالية منذ بداية املو�صم اجلاري، حيث اأكد 

ت�صريحاتهم  يف  اجلمعية  العبي  من  عدد 

على �صرورة ت�صوية هذا االإ�صكال يف اأقرب 

وقت ممكن من طرف امل�صريين خا�صة اأنهم 

اأرباب عائالت ويف حاجة ما�صة الأجورهم 

ال�صهرية.

بوعراطة  ر�صيد  املدرب  قال  جانبه  ومن 

تنعدم يف اجلمعية  العمل  اأدنى ظروف  اأن 

بالفريق  التحاقه  منذ  عليه  وقف  ما  وهو 

وهو االأمر الذي حاول التكيف معه اإال اأنه 

ينبغي ح�صب الدكتور حل امل�صاكل احلالية 

اأقــــرب وقـــت ممــكــن مــن خـــالل تدخل  يف 

وقال  الفريق،  مل�صاعدة  املحلية  ال�صلطات 

الو�صع  احــتــواء  من  متكن  اأنــه  بوعراطة 

قبل هذه املباراة واإقناع الالعبني بتفادي 

ياأمل  اأنــه  اإال  اللقاء  ومقاطعة  االإ�ــصــراب 

القادمة  املباراة  يف حل هذا االإ�صكال قبل 

اأن  ت�صريحاته  خمتتما  االنفجار  لتفادي 

لو  ال�صعود  ورقــة  لعب  على  قــادر  الفريق 

جهتها  ومن  الالزمة،  الظروف  توفري  يتم 

اإدارة الفريق وعدت بت�صوية اأجرة �صهرية 

رغم  اجلاري  االأ�صبوع  نهاية  قبل  لالعبني 

منها  يعاين  التي  اخلانقة  املالية  ــة  االأزم

الفوز  منحة  بت�صوية  ــود  وع مــع  الفريق 

العــب،  لكل  �صنتيم  مــاليــني   04 بقيمة 

اجلولة  لقاء  املحرتفة  الرابطة  وبرجمت 

اجلمعية  تنقل  تــعــرف  والــتــي  التا�صعة 

يوم  املحلية  ال�صبيبة  ملواجهة  بجاية  اإىل 

اخلمي�س بدال من يوم ال�صبت. 

على  احلفاظ  فر�صة  �صطيف  اإحتــاد  �صيع 

املجموعة  الرابطات  بني  ما  بطولة  ريــادة 

بنقطة  اكتفى  اأن  بعد  ال�صرقية  الو�صطى 

برج  اإىل  قادته  التي  اخلرجة  يف  التعادل 

انتهت  حيث  املحلي  ال�صباب  ملواجهة  منايل 

املباراة على نتيجة التعادل االإيجابي هدف 

االإحتاد  ت�صكيلة  كانت  اأن  بعد  �صبكة  كل  يف 

من  تتمكن  مل  اأنها  اإال  النتيجة  يف  متفوقة 

القرونة  وتراجعت  التفوق،  على  احلفاظ 

 08 بر�صيد  الرتتيب  يف  الثاين  ال�صف  اإىل 

القرارم  جنم  اجلديد  الرائد  خلف  نقاط 

خارج  اجلولة  هذه  يف  الفوز  من  متكن  الذي 

البويرة  مولودية  فريق  ح�صاب  على  الديار 

بنتيجة هدف دون مقابل.

الفنية  العار�صة  عن  االأول  امل�صوؤول  وبدا 

نتيجة  عــن  را�ــصــيــا  زرقـــان  مليك  لــالإحتــاد 

اأن  رغــم  ال�صباب  لقاء  يف  املحقق  التعادل 

املواجهة  ح�صم  على  ـــادرا  ق ــان  ك الــفــريــق 

زرقان  ووقف  الرتكيز،  نق�س  لوال  ل�صاحله 

منها  تعاين  التي  النقائ�س  من  العديد  على 

الت�صكيلة يف انتظار ت�صحيحها خالل الفرتة 

اجلهات  بــني  مــا  رابــطــة  وبــرجمــت  املقبلة، 

بني  البطولة  من  اخلام�صة  اجلولة  مباراة 

 17 اخلمي�س  يــوم  بوعقال  وجنــم  االإحتــاد 

اأكتوبر اجلاري مبلعب 08 ماي 1945 بداية 

من ال�صاعة الثالثة م�صاءا.

تعادل وداد بي�صاء برج الن�صط يف بطولة 

اأول  يف  ق�صنطينة  لرابط  الثاين  اجلهوي 

اأمــام  املو�صم  هــذا  بطولة  يف  لــه  مقابلة 

ال�صيف �صباب ق�صر االأبطال بنتيجة هدف 

يف كل �صبكة يف املباراة التي جرت مبلعب 

عني اأزال بعد اأن كانت مقررة مبلعب حمام 

امللعب  غلق  توا�صل  ظل  يف  وهذا  ال�صخنة 

البلدي ببي�صاء برج ب�صبب عدم �صالحية 

اإيجابية  النتيجة  وتعترب  ــيــة،  االأر�ــص

يف  انطلق  الفريق  لكون  بالنظر  لــلــوداد 

التح�صريات منذ اأيام قليلة فقط. 

تعيني  مت  االإداري  الــ�ــصــعــيــد  وعــلــى 

بقيادة  موؤقتا  الفريق  لت�صيري  ديراكتوار 

وهذا  ال�صابقني  امل�صريين  مــن  جمموعة 

العامة النتخاب  اإىل غاية عقد اجلمعية 

الرئي�س  ا�صتقالة  بــعــد  جــديــد  رئــيــ�ــس 

ال�صابق ر�صوان الب�صري، وجاء قرار ت�صكيل 

الذي  النادي  اإنقاذ  اأجل  من  الديركتوار 

هذا  بداية  مع  متعددة  م�صاكل  من  يعاين 

املدرب  اأ�صبال  طموح  يبقى  حيث  املو�صم 

حربي هو حتقيق البقاء يف بطولة املو�صم 

يــعــاين من  الــفــريــق  اأن  ـــايل خــا�ــصــة  احل

الوداد  امل�صاكل حيث مل يتمكن  الكثري من 

التعاقد مع العبني جدد قبل انطالق  من 

املو�صم  بالعبي  االحتفاظ  وتقرر  املو�صم 

الفارط وترقية عدد من الالعبني ال�صبان 

اإىل الفريق االأول، فيما مت حرمان الفريق 

ب�صبب  للبلدية  اإ�صافية  ميزانية  اأي  من 

العجز املايل الذي تعاين منه البلدية. 

عبد الهادي ب
ب.ع

الوفاق ي�صقط 

برباعية اأمام مولودية 

بريكة واملدرب حقيق 

يرمي امل�صنفة 

مل يــتــمــكــن وفـــــاق تــبــ�ــصــة يف 

بريكة  مــديــنــة  اإىل  خــرجــتــه 

اجلديد  ال�صاعد  اأمــام  وب�صبط 

بني  مـــا  الــقــ�ــصــم  حـــظـــرية  اإىل 

ال�صرقية  جمموعته  يف  اجلهات 

مني  اإذ  املحليني،  جمابهة  مــن 

يد  على  قا�صية  بهزمية  الوفاق 

فريق مولودية بريكة بالنتيجة 

مقابل  برباعية  و�صقط  واالأداء 

هدف يتيم، هذا ومل يكن التعرث 

ــقــوط مــنــتــظــرا مـــن قبل  ــ�ــص وال

على  اأماال  علقوا  الذين  االأن�صار 

االأ�صرار  باأخف  للعودة  العبيهم 

من مدينة بريكة.

تنقل  الــوفــاق  اأن  الذكر  يجدر 

ـــط  مبــــدرب االأ�ــصــبــال واالأوا�ـــص

�صمري  وجابري  الهادي  عزيزي 

ان�صحاب  اأعلن  اأن  بعد  يف  وهــذا 

املدرب حقيق من العار�صة الفنية 

للوفاق، وهي العوامل التي اأثرت 

�صلبا على الفريق، لتنطلق معاناة 

املو�صم  اأن  رغم  الوفاق  ت�صكيلة 

اأبدى  وبهذا  بدايته  يف  يــزال  ال 

تخوفهم  الفريق  �صوؤون  متتبعي 

من دخولهم مرحلة فراغ يف وقت 

ع. عبا�صيمبكر.

بدري.ع

اأمري.ج

ع. عبا�صي



بات املغربي حكيم زيا�ص، جنم اأياك�ص، يف 

مقدمة الالعبني الذين يرغب ريال مدريد 

يف �شمهم خالل املريكاتو ال�شتوي املقبل.

ووفًقا ل�شحيفة "�شبورت" االإ�شبانية، 

فاإنه رغم ت�شدر ريال مدريد لليغا، اإال اأن 

االنطالقة املخيبة يف دوري اأبطال اأوروبا، 

جعلت االإدارة تفكر يف اإبرام �شفقات 

قوية خالل ال�شتاء.

واأ�شارت اإىل اأن زيا�ص هو هدف الريال 

الرئي�شي لدعم الهجوم، ال �شيما اأن 

الالعب يتطور يف ال�شنوات االأخرية ب�شكل 

مثايل.

واأو�شحت اأن الدويل املغربي ي�شتطيع 

اللعب يف خط الو�شط اأو على االأطراف، 

ولذلك فاإنه يعد هدًفا رئي�شًيا لكبار 

اأوروبا.

واأكدت ال�شحيفة اأن اأياك�ص يحاول 

حت�شني الالعب من اأطماع كبار اأوروبا، 

ولكن قد تف�شل خطته يف حالة تقدمي 

مقابل مادي من 50 اإىل 60 مليون يورو.

وختمت باأن ريال مدريد لديه اأهداف 

اأخرى يف املريكاتو ال�شتوي اأبرزها دوين 

فان دي بيك )اأياك�ص(، وكري�شتيان 

اإريك�شن )توتنهام(.

زيا�س يت�ضدر 
اأهداف ريال 

مدريد يف ال�ضتاء

ركزت 

ال�صحف االإيطالية ال�صادرة، على 

تاأهل منتخب اإيطاليا ملناف�صات بطولة يورو 2020، بعد 

فوزه على اليونان )2-0( مبرحلة الت�صفيات، و�صمان التاأهل ب�صكل 

ر�صمي.

وعنونت �صحيفة "الغازيتا ديللو �صبورت": "اإيطاليا تتاأهل بالفعل 

ليورو 2020، االأزوري يح�صل على ال�صوء االأخ�صر بعد هدفني 

من جورجينيو وبريناردي�صكي، لتفوز اإيطاليا يف روما بالقمي�س 

االأخ�صر".

واأ�صافت "اإنرت ميالن وثنائيات الالعبني املختلفة، هناك قلق حول 

حالة �صان�صيز، بعدما تعر�س الإ�صابة يف الكاحل مع منتخب بالده 

الت�صيلي".

فيما عنونت �صحيفة "كوريري ديللو �صبورت": "�صجل اليورو القيا�صي، اإيطاليا باملركز االأول 

مبجموعة الت�صفيات وت�صمن التاأهل ر�صمًيا قبل نهاية الت�صفيات بـ3 مباريات".

واأ�صافت "اإيطاليا متحي عار الغياب عن كاأ�س العامل يف رو�صيا بالفوز على اليونان )2-0( بهديف 

جورجينيو وبريناردي�صكي، ليتاأهل املنتخب ليورو 2020 ر�صمًيا".

وتابعت "بالن�صبة ملان�صيني، حقق االأزوري حتت قيادته 8 انت�صارات متتالية، 

ويوم الثالثاء ميكن اأن يعادل رقم بوزو بالفوز يف 9 مباريات على التوايل". 

وحملت �صحيفة "توتو �صبورت" عنوان: "اإيطاليا، رقم قيا�صي بعد التاأهل.. 

اأوروبا، نحن هنا.. جورجينيو وبريناردي�صكي مينحان اإيطاليا الفوز على 

اليونان 2-0.. املهمة اكتملت قبل نهاية الت�صفيات بثالث مباريات".

وتابعت "اإنرت: كونتي واإنذار �صان�صيز، املهاجم تعر�س لالإ�صابة خالل مباراة 

كولومبيا وت�صيلي".

وختمت "جوفنتو�س، هنا االأ�صماء التي ي�صعها باراتي�صي يف قائمته للفرتة 

املقبلة، هناك بوغبا واإيكاردي وويليان، بجانب العبني �صباب مثل تونايل". 

تاأهل االأزوري 
ليورو 2020 
يت�ضدر �ضحف 

اإيطاليا

 ال�صحافة معـــــــــــــــــــــــر�ض

يرف�ص م�شوؤولو جوفنتو�ص، اال�شت�شالم 

جنوم  اأحد  مع  للتعاقد  حماوالتهم  يف 

فريق ميالن، هذا املو�شم.

�شبورت"  "توتو  �ــشــحــيــفــة  وقـــالـــت 

االإيطالية اليوم االأحد، اإن جوفنتو�ص 

رومانيويل،  األي�شيو  يتابع  يـــزال  ال 

يف  �شمه  ملحاولة  ميالن،  وقائد  مدافع 

اأي وقت.

ال�شفقة،  اأنَّ  اإىل  ال�شحيفة،  واأ�شارت 

لي�شت  لكنها  ليوفنتو�ص،  �شعبة  تبدو 

م�شتحيلة.

فقدان  من  حالًيا  جوفنتو�ص،  وُيعاين 

ب�شبب  الــدفــاع؛  يف  كيلليني  جورجيو 

عمر  تقدم  اإىل  باالإ�شافة  االإ�شابة، 

ليونارود بونوت�شي، 32 عاًما.

تنتظر  جوفنتو�ص  اإدارة  اأنَّ  واأو�شحت 

فر�شة حاجة ميالن، اإىل اأموال فورية، 

لتتدخل وحت�شم ال�شفقة ل�شاحلها.

ُيذكر اأن جوفنتو�ص يراقب رومانيويل 

اأن  ــرى  ي مــيــالن  لكن  عــامــني،  اآخـــر  يف 

ا للبيع باأي ثمن. الالعب لي�ص معرو�شً

ك�شف تقرير �شحفي اإ�شباين، عن تزايد فر�ص 

االنتقاالت  ــالل  خ بر�شلونة،  ثنائي  رحــيــل 

ال�شتوية املقبلة.

ديبورتيفو"  "موندو  �شحيفة  وبــحــ�ــشــب 

اإيفان  الو�شط  خط  ثنائي  ــاإن  ف االإ�شبانية، 

راكيتيت�ص وكارلي�ص األينيا هو �شاحب الفر�ص 

ظل  يف  املقبل،  يف  البار�شا  عن  للرحيل  االأكــرب 

املو�شم،  هذا  املباريات  يف  كثريا  م�شاركته  عدم 

رغم اأن النادي مل ُيقرر ذلك بعد.

بر�شلونة  مت�شك  "رغم  ال�شحيفة:  واأ�شافت 

اأبرزها  عرو�ص  عدة  ميتلك  فاإنه  براكيتيت�ص 

من جوفنتو�ص واإنرت ميالن".

وتابعت: "اإيفان بعد اأن كان قطعة اأ�شا�شية يف 

ت�شكيلة فالفريدي، �شارك هذا املو�شم يف مباراة 

واحدة كاأ�شا�شي، وبديل يف 5 مواجهات اأخرى، 

حيث اأ�شبح ال ميتلك دورا رئي�شيا بعد التعاقد 

مع فرينكي دي يونغ.

األينيا الذي رف�ص  "املوقف نف�شه مع  واأ�شارت: 

بر�شلونة رحيله اإىل ريال بيتي�ص يف اللحظات 

اإقناعه  ومت  املا�شية،  االنتقاالت  من  االأخرية 

باأن له مكان يف الفريق".

اجلولة  يف  اأ�شا�شًيا  �شارك  "بالفعل  وختمت: 

ال�شوط  اأتلتيك بيلباو وخرج بعد  االأوىل �شد 

 7 يف  القائمة  يدخل  مل  ذلــك  ومنذ  االأول، 

مقاعد  على  مــبــاراتــني  يف  وجل�ص  مــبــاريــات، 

البدالء".

ك�شف تقرير �شحفي اإ�شباين، عن توجه جديد 

لرب�شلونة فيما يتعلق بخططه لدعم الفريق.

ووفًقا ل�شحيفة "موندو ديبورتيفو" االإ�شبانية، 

التوقيع مع مدافع  فاإن بر�شلونة مل يعد ي�شع 

جديد �شمن اأولوياته يف الفرتة املقبلة.

تواجد  بــ�ــشــاأن  ارتــيــاح  هــنــاك  اإىل  واأ�ــشــارت 

ــو  اأراوخ ورونــالــد  توديبو  كلري  جــان  الثنائي 

حتى  جتربتهما  و�شيتم  االأول،  الفريق  رفقة 

نهاية املو�شم احلايل.

ا يف معرفة مدى قدرة  كما يرغب بر�شلونة اأي�شً

بعد  م�شتواه،  ا�شتعادة  على  اأومتيتي  �شامويل 

تعر�شه الإ�شابات متتالية.

مع  فاتي  اأن�شو  تاألق  اأن  ال�شحيفة  واأو�شحت 

بر�شلونة  نظر  لفت  املو�شم،  هذا  االأول  الفريق 

اإىل اإمكانية اأن يكون الالعبون ال�شباب اأ�شحاب 

جودة عالية، وبالتايل يجب منحهم الفر�شة، 

اآخــريــن يف  اأمـــوال على  قبل الــذهــاب الإنــفــاق 

املريكاتو.

ــويــة  االأول اأن  ديبورتيفو"  "موندو  واأكــــدت 

مع  التعاقد  هــي  حالًيا  لرب�شلونة  الق�شوى 

مهاجم �شريح مميز، ب�شبب خوف امل�شوؤولني من 

تقدم عمر لوي�ص �شواريز الذي �شيتم 33 عاًما 

خالل �شهر جانفي املقبل.

بايرن  قـــرار  بر�شلونة  يــرتقــب 

ميونخ، بتفعيل خيار �شراء النجم 

الربازيلي فيليب كوتينيو، املعار من 

البافاري،  اإىل  الكتالوين  الفريق 

ملدة مو�شم واحد، مع اإمكانية البيع 

النهائي مقابل 120 مليون يورو.

"ماركا"  ــفــة  ــحــي �ــش وبــحــ�ــشــب 

كوتينيو  عـــودة  فـــاإن  االإ�ــشــبــانــيــة، 

ظل  يف  بالتعقيد،  تت�شم  لرب�شلونة 

يف  اللعب  اأ�شلوب  مع  تكيفه  �شعوبة 

كامب نو.

بر�شلونة  يــراقــب  ــك،  ذل على  وبــنــاًء 

موقف كوتينيو مع بايرن ميونخ ب�شكل 

م�شتمر، حيث ت�شري االأمور ب�شكل جيد 

الذي  لــالعــب،  بالن�شبة  االآن  حتى 

مركزه  يف  اأملانيا  بطل  برفقة  ي�شارك 

تت�شمنه  ال  الـــذي   ،)10( االأ�ــشــلــي 

طريقة لعب البلوغرانا.

العب  يــوا�ــشــل  اأن  الــبــار�ــشــا  ــل  ــاأم وي

نف�ص  تــقــدمي  ــابــق  ــ�ــش ال ــيــفــربــول  ل

ــتــوى،  املــ�ــش

مــــن اأجــــل 

بايرن  دفــع 

ل�شراء عقده، 

ال�شيف املقبل.

البافاري  العمالق  وجه وكان  قــد 

بو�شلته لكوتينيو، بعد اإ�شابة لريوي 

�شاين جنم مان�ش�شرت �شيتي، الذي كان 

على راأ�ص اأهداف بايرن ال�شيفية.

قرر االإ�شباين بيب غوارديوال، املدير 

احلفاظ  �شيتي،  ملان�ش�شرت  الفني 

على اأحد جنوم الفريق حتى نهاية 

املو�شم املقبل.

�شن"  "ذا  ــحــيــفــة  ــ�ــش ل ووفـــــًقـــــا 

قرر  غــوارديــوال  ــاإن  ف الربيطانية، 

متــديــد عــقــد فــرنــانــديــنــيــو، العب 

يف  ينتهي  الــــذي  الــ�ــشــيــتــي،  و�ــشــط 

12 �شهًرا  ال�شيف املقبل، وذلك ملدة 

اإ�شافية.

ينجح  حتى  غوارديوال،  قرار  وجاء 

ظهرت  التي  الفجوة  �شد  يف  ال�شيتي 

املو�شم  ــذا  ه امللعب  ـــارج  وخ داخـــل 

ب�شبب  الــربميــريلــيــغ،  لقب  حلــامــل 

رحيل قائد الفريق ال�شابق فين�شنت 

كومباين.

واأ�شارت اإىل اأن اإدارة مان�ش�شرت �شيتي 

تخطط لعقد جل�شة مع فرناندينيو 

�شروط  ملناق�شة  امليالد،  اأعياد  بعد 

التجديد ملدة مو�شم واحد.

موؤخًرا  اأجرب  قد  فرناندينيو،  وكان 

ــاع ل�شد  ــدف ال قــلــب  الــلــعــب يف  عــلــى 

العجز يف ذلك املركز، ب�شبب اإ�شابة 

ــط اخللفي  ــب يف اخل مــن الع اأكـــرث 

لل�شيتي.

ا  انخفا�شً اأن  �شن"  "ذا  واأو�ــشــحــت 

لالعب  احلــايل  الراتب  يف  طفيفًيا 

الفريق  داخــل  با�شتمراره  مرتبط 

احلايل  راتبه  يبلغ  اإذ  االإجنليزي، 

األـــــــف   120
اإ�ـــشـــرتلـــيـــنـــي يف 

االأ�شبوع.
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جوفنتو�س ينتظر 
عرثة ميالن

اخلوف يحدد مالمح خطة بر�ضلونة للمريكاتو

تاألق كوتينيو يخدم توجه بر�ضلونة

غوارديوال ُيبقي على جنم مان�ض�ضرت 
�ضيتي ب�ضرط

ثنائي بر�ضلونة على اأعتاب الرحيل يف ال�ضتاء

اأ�شطورة  جــــريارد،  �شتيفن  ــاد  ــش اأ�

الــذي  احلـــايل  بــــاالأداء  ليفربول، 

البطوالت  كــل  يف  ــريــدز  ال يقدمه 

االأملــاين يورغن  املــدرب  حتت قيادة 

كلوب.

وقال جريارد، يف ت�شريحات اأبرزها 

اأ�شبح  "لقد  املوقع الر�شمي للريدز: 

اآخر  يف  رائــع  ب�شكل  يــوؤدي  الفريق 

فل�شفته  كلوب  طبق  بعدما  عامني، 

اأخرًيا".

مب�شاهدة  االآن  "ا�شتمتع  واأ�ــشــاف: 

الفريق، واأوؤمن دائًما اأنهم �شيحققون 

الفوز بغ�ص النظر عن املناف�ص �شواء 

كانوا 

يلعبون 

يف دوري اأبطال اأوروبا اأو يف الدوري 

االإجنليزي املمتاز".

لديه  "ليفربول  جـــريارد:  وتــابــع 

م�شتوى  يـــقـــدم  ــي  ــوم ــج ه ثـــالثـــي 

بع�ص  يف  اإيــقــافــه  ميكن  وال  ــا  ــًع رائ

االأحيان".

فارًقا  اأحــدث  دايــك  "فان  ووا�شل: 

اإىل  جنًبا  الــفــريــق،  رفــقــة  كــبــرًيا 

وباقي  املــرمــى  حرا�شة  مــع  جنب 

ا". الالعبني اأي�شً

واأمت النجم االإجنليزي: "اإنهم فريق 

وهم  اجلماهري  اإعجاب  وينال  رائع 

االآن يف �شدارة الدوري االإجنليزي، 

نفكر  وكلوب  اأنني  من  متاأكد  لكنني 

بنف�ص الطريقة، فهو يفكر يف نف�ص 

ال�شيء فقط، وهو حماولة الفوز يف 

املباراة املقبلة فقط".

جريارد: فل�ضفة كلوب ممتعة.. وثالثي ليفربول ال ميكن اإيقافه

 1  /  3 بلعايبة  �صريع  الدو�صن-   اإحتــاد 

مولودية را�س امليعاد- اأوملبي جمانة 2 / 1 

 1  /  4 منعة  اإحتــاد  الن�صر-  ثنية  �صباب 

ترجي بارك افوراج- اإحتاد ثنية العابد 1 

 3/4 1 تاأهل االإحتاد بركالت الرتجيح   /

ــــى-  ــــــدي عــــيــــ�ــــص ــــــي ــــــص ـــــــــــــــــاد � اإحت

 0  /  1 ـــــــــوادي   ال زريــــبــــة  مـــولـــوديـــة 

ـــة-  ـــب ـــع ـــص ـــ� ال وادي  مــــــولــــــوديــــــة 

ـــــــــــــــربج مـــــوؤجـــــلـــــة �ـــــصـــــبـــــيـــــبـــــة ال
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منتوجات وماأكوالت تقليدية تعود للواجهة عرب االأ�ضواق االلكرتونية 

اجلزائرية   العائالت  يف  االندثار  ياأبى  برنامج �ضحي وحت�ضي�ضي مكثف للك�ضف "العولة" تقليد 
عن �ضرطان الثدي مبختلف بلديات الوالية

يف  الطريقة  هــذه  اأ�صبحت  وقــد  هــذا 

وتعرف  جناعة  اأكرث  املنتجات،  ت�صويق 

ترويجا ملختلف ال�صلع واملعرو�صات التي 

املاكثات يف  منهن  الن�صاء خا�صة  تقدمها 

البيت والتي دفعتهن احلاجة اإىل امتهان 

والعمل  عليها  واملــداومــة  احلــرف  بع�س 

على ت�صويقها عرب االنرتنت مبا توفره من 

امتيازات و�صهولة يف الرتويج، ف�صال عن 

كونها متاحة يف كل وقت ودون خ�صائر اأو 

العديد  تتخوف  حني  يف  تذكر،  �صرائب 

من الن�صاء من فتح مراكز ومواقع خا�صة 

واأعمالهن  منتوجاتهن  لت�صويق  بهن 

واالأكــالت  احللويات  �صناعة  يف  �صواء 

وبع�س  الفخار  �صناعة  يف  اأو  التقليدية 

حتتاج  والتي  وغــريهــا،  التزيني  اأدوات 

اإ�صافية،  وجهود  ووقــت  طائلة  الأمــوال 

البيوت  ربــات  من  العديد  وجــدت  بينما 

جتارب  خو�س  على  ــربات  جم اأنف�صهن 

لها  والت�صويق  املنتوجات  هذه  �صناعة 

املادية  لظروفهن  بالنظر  االنرتنت  عرب 

وك�صب  للعمل  دفعتهن  الــتــي  الــقــاهــرة 

توفري  يف  للم�صاهمة  النقود  من  املزيد 

م�صتلزمات املنزل.

هذا وتلقى املنتوجات وال�صلع املعرو�صة 

واالن�صتغرام  الفاي�صبوك  �صفحات  عرب 

رواجا  االلكرتونية،  املواقع  من  وعــدد 

حيث  بها،  طبيعي  غري  واهتماما  كبريا 

ما  اقتناء  اإىل  املهتمني  من  العديد  يلجاأ 

ورغباتهم  �صروطهم  وفق  عنه  يبحثون 

اللواتي  والعار�صات  ال�صفحات  هذه  من 

يقدمن خدمات مببالغ متوا�صعة، خا�صة 

بالن�صبة للماأكوالت التقليدية امل�صنوعة 

ال�صخ�صوخة،  "الك�صك�س،  مثل  باليد 

والتي  وغــريهــا،  الزيراوي"  الرفي�س، 

توفرها  ال  خ�صو�صية  ملــذاقــهــا  يبقى 

االأخرى، يف  ال�صناعية  املنتوجات  بع�س 

املاأكوالت  اأ�صبحت العديد من هذه  وقت 

�صركات  قبل  مــن  الفــت  ب�صكل  متوفرة 

وم�صانع خا�صة.

التقليدية  املالب�س  تعرف  جهتها،  من 

واالفر�صة واالأغطية اخلا�صة بالعرائ�س 

بعدما  اأي�صا،  كبريا  ــا  رواج واالأطــفــال، 

اإىل  الن�صاء  من  العديد  احلاجة،  دفعت 

م�صدرا  تبقى  التي  اليد  حلرفة  العودة 

بها،  اال�صتثمار  يتم  لــو  ــلــرزق  ل كــبــريا 

ال  اللواتي  احلرائر  �صواعد  يف  خا�صة 

واإمكانياتهن  قدراتهن  اإبراز  يف  يتوانني 

التقليدية  الن�صاطات  على  احلفاظ  يف 

احلرفية، تلك التي تبقى دائما تعرب عن 

ودورها  املجتمع  يف  املراأة  مكانة  قدا�صة 

مثل  ولعل  وتكوينه،  املجتمع  يف  الفعال 

باالإ�صافة  تبديها  التي  الت�صحيات  هذه 

وم�صوؤولياتها  اليومية  املنزلية  الأعمالها 

على  دليل  خلري  واأبنائها،  زوجها  جتــاه 

قوتها وقدرتها على �صناعة التغيري نحو 

الفر�صة  لها  اأتيحت  فقط  لو  االأف�صل، 

ت�صجيع  خــالل  من  اأكــرث  ذاتها  الإثــبــات 

مثل  لتبقى  تــقــدمــه،  مــا  ــل  وك اأعمالها 

وال�صفحات  االلكرتونية  املــواقــع  هــذه 

لها  الوحيد  املنفذ  هي  املتابعة  وا�صعة 

واإبــراز  و�صناعاتها  منتجاتها  لت�صويق 

اإىل  اإ�صافة  نف�صه،  الوقت  يف  كينونتها 

املال لرتبية  املزيد من  عملها على ك�صب 

احتياجاتهم  خمتلف  وتــوفــري  اأبنائها 

الظروف  مع  باملقارنة  وم�صتلزماتهم، 

املعي�صية ال�صعبة التي تعي�صها العائالت 

وغالء  املعي�صي  للم�صتوى  انخفا�س  من 

ت�صتلزم  التي  ال�صروريات  من  للعديد 

لتجاوز  جنب  اإىل  جنبا  الزوجني  عمل 

ــاديــة  الــعــقــبــات وخمــتــلــف املــ�ــصــاكــل امل

ــي تــكــون يف الــعــادة  ــت بــاخلــ�ــصــو�ــس وال

ال�صراعات  وراء  الرئي�صي  ال�صبب  هي 

والنزاعات التي حتدث داخل االأ�صر.

واالأ�صغال  االأعــمــال  هــذه  مثل  لتبقى 

يجعل  منفذا  التقليدية  وال�صناعات 

ميكن  املجتمع،  يف  فعاال  فــردا  املــراأة  من 

هذه  لتطوير  م�صتقبال  عليها  االعتماد 

ال�صناعات وتوفري منا�صب عمل يف املنزل 

على  الت�صجيع  خالل  من  البيوت  لربات 

ن�صاطهن وعملهن.

االأورا�ـــس  مبنطقة  البيوت  ربــات  حتر�س 

على ا�صتقبال مو�صم ال�صتاء بتح�صري عديد 

اللوازم  املتعلقة بهذه الفرتة الأجل جمابهة 

موجات الربد القار�صة وتفاديا يف اآن واحد 

والتي  منها  الغذائية  املـــواد  بع�س  لــنــدرة 

جنونيا  ارتفاعا  الف�صل  هذا  خالل  تعرف 

اأ�صعارها ي�صعب اقتنائها وباالأخ�س لدى  يف 

حمدودي الدخل.

تدخل  التي  املواد  تلك  من  متنوعة  قائمة 

االأورا�ــصــي  املجتمع  لــدى  يــعــرف  مــا  �صمن 

بـ"العولة"، منها الفلفل، الطماطم املجففة، 

حت�صري  غــرار  على  اأي�صا،  املجفف  امل�صم�س 

هذه  جنيه  مو�صم  يتزامن  الــذي  الزيتون 

اأي�صا  بعيد  وغري  اخلريف،  ف�صل  مع  الفرتة 

وقبيل حلول هذا املو�صم تكون ربات البيوت 

"الرببو�صة"  اأو  الك�صك�س  اأي�صا  ح�صرن  قد 

كــمــا يــحــب ا�ــصــطــالحــه يف املــنــطــقــة ويف 

تقليدي  ديكور  و�صط  اأي�صا  "تويزة"  �صكل 

طعام  لل�صتاء  ـــرن  ادخ قــد  الن�صاء  تــكــون 

"الرببو�صة"  اأي�صا  وتدخل  املف�صل،  العائلة 

و"العي�س" �صمن املواد الغذائية التي تدخر 

ملوؤونة ال�صتاء.

الثوم  توافر  وقت  البيوت  ربات  تعمل  كما 

والب�صل على توفريها بطرق تقليدية جدا، 

حني  يف  عليها،  للمحافظة  تعليقها  يتم  اأين 

قدمية  بطرق  بتح�صريها  اأخــريــات  تقوم 

واىل  الأخـــرى،  عائلة  من  تختلف  متعددة 

جانب ذلك يتم االحتفاظ اأي�صا بالبقوليات 

التي تعرف ا�صتهالكا وا�صعا يف ف�صل ال�صتاء، 

�صمن  اختالفها  على  املخلالت  تعد  حني  يف 

ـــواد الــتــي تــدخــر ا�ــصــتــعــدادا لهذا  اأكـــرث امل

املو�صم.

من جهة اأخرى، حت�صر الطماطم بتجفيفها 

لك�صادها  تفاديا  �صل�صة  اإىل  حتويلها  اأو 

وا�صتهالكها خالل ارتفاع ثمنها حيث ي�صعب 

الغذائية  ـــواد  امل بــني  مــن  وتــعــد  اقتنائها، 

النادرة وت�صم اأي�صا ربات البيوت اإىل قائمة 

هو  جتفيفه  اإما  يتم  الذي  "العولة"الفلفل 

واالحتفاظ  اأي�صا  برحيه  القيام  اأو  االآخر 

به يف علب زجاجية.

 وامللفت يف االنتباه اأن "العولة" تعد من بني 

اجلدات  تناقلها  على  حر�صت  التي  العادات 

املناطق  يف  ال�صيما  الزمن،  من  عقود  خالل 

التنقل  والتي ي�صعب على قاطنيها  املعزولة 

لندرتها  وتــفــاديــا  الغذائية  ـــواد  امل جللب 

لتظهر  اأي�صا  الربد  ملجابهة  اإليها  واحلاجة 

ي�صحنب  وكيف  �صطارتهن  الن�صوة  بالتايل 

العوز  فــرتة  خــالل  بيوتهن  عــن  مــ�ــصــوؤوالت 

واحلاجة.

ــــوردي احلـــايل،  تــزامــنــا والــ�ــصــهــر ال

ال�صحة  مــديــريــة  مــ�ــصــالــح  �ــصــطــرت 

�صحيا  ــاجمــا  بــرن خن�صلة  لـــواليـــة 

من  بــدايــة  ــك  وذل مكثفا  وحت�صي�صيا 

13 من �صهر اأكتوبر اجلاري، من خالل 
مهمة  تتوىل  �صحية  قوافل  تنظيم 

الثدي  �ــصــرطــان  عــن  املبكر  الك�صف 

وهذا عرب عديد بلديات الوالية، اأين 

اأكدت م�صالح مديرية ال�صحة اأن هذا 

نهاية  غاية  اإىل  �صي�صتمر  الربنامج 

هذه  �صتنطلق  حيث  اجلـــاري،  ال�صهر 

باملنطقة  حــديــدان  بقرية  احلملة 

كما  �ص�صار  بدائرة  للوالية  اجلنوبية 

�صتم�س خمتلف الدوائر التي تتواجد 

بها كثافة �صكانية كبرية.

هذا واأكدت م�صالح مديرية ال�صحة، 

ملكافحة  اجلهود  تكثيف  �صرورة  على 

احلمالت  اأن  واأ�ــصــافــت  الــــداء،  ــذا  ه

فئة  �صتم�س  املربجمة  التح�صي�صية 

الن�صاء  ذلك  يف  مبا  الن�صاء  من  كبرية 

على  واملر�صى  احلوامل  من  النزيالت 

اال�صت�صفائية  املــوؤ�ــصــ�ــصــات  م�صتوى 

العاديات،  الن�صاء  وكـــذا  املختلفة 

حول  معلومات  تــقــدمي  �صيتم  حيث 

داء �صرطان الثدي، اأ�صبابه، اأعرا�صه 

تقدمي  مــع  مــنــه،  الــوقــايــة  وكيفية 

املعنيات،  لفائدة  جمانية  فحو�صات 

هذه  خــالل  الــرتكــيــز  �صيتم  حــني  يف 

بالفح�س  ي�صمى  مــا  على  احلــمــالت 

هذا  بطرق  الن�صاء  وتوعية  الذاتي 

لتمكينهن  به  القيام  وكيفية  الفح�س 

وت�صهيل  مبدئيا  اأنف�صهن  فح�س  من 

للمر�س،  املبكر  الت�صخي�س  عمليات 

كما �صرتكز هذه القافلة على خمتلف 

على  تتوفر  ال  التي  النائية  املناطق 

الن�صاء  اأمرا�س  يف  متخ�ص�س  طبيب 

جمانية  فحو�صات  توفري  ي�صتدعي  ما 

اأن  بــاعــتــبــار  املــنــاطــق،  هـــذه  لن�صاء 

الــوقــايــة والــكــ�ــصــف املــبــكــر مــن اأهــم 

من  موؤخرا  رفعها  مت  التي  التحديات 

ال�صحي،  القطاع  على  القائمني  قبل 

باملري�صات  املدمج  التكفل  جانب  اإىل 

وعالج  �صريع  ك�صف  توفري  خالل  من 

عدة  ــاذ  ــخ ات ــن  ع ف�صال  ــعــة،  بــاالأ�ــص

لنق�س  حد  و�صع  اأجــل  من  اإجـــراءات 

العالجات  عر�س  وحت�صني  االأدويـــة 

الطبية  االأورام  علم  م�صتوى  على 

والعالج باالأ�صعة.

بريكةنقاو�صمروانةاآري�صعني التوتةباتنةالتاريخ

االإثنني 14  اأكتوبر 2019
بوزيتة نور الدين ممرات االخوة منا�شرية، 12 حي 

الن�شر 033273499
خنوفة ن�شيم

تاملي�شت �شالح الدين

مدا�شي جناة033345258
كوحيل تيجاين

بن بعطو�ص ح�شينة033376240

ال�صيادلة املناوبون خالل الفرتة الليلية )من ال�صاعة 19:00 اإىل ال�صاعة 08:00 �صباحا(

راأ�ص العيونبيطامجزار�شريانةعني جا�شرواد املاءمنعةوادي الطاقةاإي�شمولال�شمرةاملعذرتيمقادتازولتالبلدية

االأ�صبوع من 10/10/ 2019 

اإىل 2019/10/16
هادف �صعيدة

فا�شل رم�شن

033211270
�شعدي م�شعود

033268527
غ�شبان �شماح

بورنان لويزة033327416
اأو�شن ليلى

بوقبال ونا�شة033201352
بوزينة عبد الفتاح

033333505
بلوني�ص �شمري

033245129
عثماين جناة

033265094
زردومي ن�شيمة

033895071
نوي�ص �شافية

خنتي نوال033898460

قيقبةق�شباتاأوالد �شي �شليمان �شفيانزانة البي�شاءاأوالد �شالمتاخلمتبوزينةثنية العابدتكوتعني ياقوتاأوالد فا�صلالبلدية

االأ�صبوع من 10/10/ 2019 

اإىل 2019/10/16
مرزوق عبد املومن

�شاحلي دورية

033985461
تيطاوين �شادية 

033340498
يوبي مفيدة

جمادبة هجرية033341572
بلعيد يا�صني

033334457
بورعية ربيع اأوني�ص

033289135
قا�شي زوينة

033876271
عريوة يا�شني

033375332
بن مربي اأ�شماء

033373433
حوفاف فتيحة

داودي �شم�ص الدين033383008

جدول املناوبة لل�صيادلة عرب بلديات والية باتنة ل�صهر اأكتوبر

جـــدول املنــــــــاوبة لل�صيادلة بوالية باتنة ل�صهر اأكتوبر 2019

تعرف �لع�سر�ت من �ل�سفحات و�ملو�قع �اللكرتونية �نتعا�سا و��سعا خالل �الأيام �جلارية بعدما قامت �لعديد من �لن�ساء �ملتفننات يف �لطبخ بعر�س منتوجاتهن وكل ما جادت به �سو�عدهن يف �الأعمال و�الأ�سغال �ليدوية 
�ملنزلية من �سناعة �لفخار و�أو�ين �لزينة و�ملاأكوالت �لتقليدية وبع�س �الفر�سة و�الأغطية �خلا�سة بالعر�ئ�س و�الأطفال �لر�سع وغريها، وهي �ملنتوجات �لتي القت �هتماما كبري� بالنظر �إىل عدد �ملتابعني و�ملتابعات �لذين 

يتهافتون على هذه �ل�سفحات و�ملو�قع.

�سواعد ن�ساء يتحدين الظروف وق�ساوة الفقر  

خن�صلة

معاوية.�س حفيظة.ب

فوزية.ق
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امل�شلم غري حما�شب على االأفكار 

التي تراوده طاملا كان كارها لها، 

وغريه  م�شلم  �شحيح  يف  ورد  ملا 

عن اأبي هريرة قال: جاء نا�ص 

اهلل  �شلى  النبي  اأ�ــشــحــاب  مــن 

جند  اإنــا  ف�شاألوه:  و�شلم  عليه 

اأن  اأحدنا  يتعاظم  ما  اأنف�شنا  يف 

يتكلم به، قال: وقد وجدمتوه؟ 

�شريح  ذاك  قــال:  نعم،  قالوا: 

االإميان. 

االإميان كراهة  واملراد ب�شريح 

وكراهة  بغ�ص  اأي  وبغ�شه  ذلك 

واإمنا  والو�شاو�ص،  االأفكار  هذه 

ــان عــلــى تلك  ــش ــ� يــحــا�ــشــب االإن

قلبه  وعقد  بها  اآمن  اإذا  االأفكار 

ــه، قــال  ــي ــتــقــرت ف ــش عــلــيــهــا وا�

 
ُ
اهلّل اِخـــُذُكـــُم  ُيـــوؤَ الَّ  تــعــاىل:) 

اِنُكْم َوَلِكن ُيوؤَاِخُذُكم  ِباللَّْغِو يِفَ اأَمْيَ

َغُفوٌر   
ُ
َواهلّل ُقُلوُبُكْم  َك�َشَبْت  ا  مِبَ

َحِليٌم( }البقرة:225{. واالآية 

"بالفتح"  االأميان  يف  وردت  واإن 

ــتــدالل بــهــا يف االإميـــان  فــاال�ــش

يف  لال�شرتاك  "بالك�شر" وا�شح، 
فيهما  احلقيقة  مــدار  اإذ  املعنى 

على عمل القلب...

دليل  االآيــة  يف  النووي:  وقال 

اأفعال  اأن  ال�شحيح  املذهب  على 

ا�شتقرت،  اإن  بها  يوؤاخذ  القلوب 

عليه  اهلل  �ــشــلــى  ــه  ــول ق واأمـــــا 

الأمتي  جتــاوز  اهلل  "اإن  و�شلم: 

مل  مــا  اأنف�شها  بــه  حدثت  عما 

تكلم به اأو تعمل" فمحمول على 

احلافظ  قال  ت�شتقر،  مل  اإذا  ما 

ي�شتدل  اأن  وميكن  حجر:  ابــن 

لذلك من عموم قوله "اأو تعمل" 

الأن االعتقاد هو عمل القلب. 

االأفـــكـــار من  هـــذه  و 

ال�شيطان،  ــاو�ــص  و�ــش

داود  اأبـــي  �شنن  يف  ملــا 

وم�شند اأحمد عن ابن 

عبا�ص قال: جاء رجل 

اهلل  �شلى  النبي  اإىل 

يا  فقال:  و�شلم  عليه 

اأحدنا  اإن  اهلل  ر�شول 

يجد يف نف�شه يعر�ص 

يكون  الأن  بال�شيء 

حممة اأحب اإليه من 

فقال:  به،  يتكلم  اأن 

اهلل اأكرب، اهلل اأكرب، 

احلمد  اأكـــــرب،  اهلل 

هلل الذي رد كيده اإىل 

الو�شو�شة.

يكون  اإمنــا  ذلــك  عــالج  و�شبيل 

ـــار  ـــك ــك االأف ــل بــالــتــلــهــي عـــن ت

والـــتـــ�ـــشـــاغـــل 

عنها وعدم اال�شرت�شال معها، مع 

االبتهال والت�شرع اإىل اهلل جل 

وعال اأن ي�شرفها عنا.

كلها،  احلــيــاة  ت�شمل  االأمــانــة 

تعاىل  اهلل  ــول  ق اإىل  ولن�شتمع 

مبينا  الرهيب  املهيب  البيان  بهذا 

َنا  َعَر�شْ اإِنَّا   } االأمانة:  �شاأن عظم 

َوااْلأَْر�ــِص  َماَواِت  ال�شَّ َعَلى  ااْلأََماَنَة 

َيْحِمْلَنَها  اأَْن  َفـــاأََبـــنْيَ  ـــاِل  ـــَب َواجْلِ

َواأَ�ْشَفْقَن ِمْنَها َوَحَمَلَها ااْلإِْن�َشاُن اإِنَُّه 

َكاَن َظُلوًما َجُهواًل }]االأحزاب: 

.]72
معنى  بني  قد  احلكيم  وال�شارع 

االأمانة اإجماال واحلديث ال�شريف 

فقال  اخليانة  مواقف  بع�ص  بني 

ــلــم: )اآيـــة  �ــشــلــى اهلل عــلــيــه و�ــش

املنافق ثالث: اإذا حدث كذب واإذا 

وعد اأخلف واإذا ائتمن خان( متفق 

عليه. ويف رواية: واإن �شام و�شلى 

وزعم اأنه م�شلم.

اليمان  بن  حذيفة  حديث  ويف 

ر�شي اهلل عنه اأن ر�شول اهلل �شلى 

اأ�شحاب  حــدث  و�شلم  عليه  اهلل 

الــرجــل  اأن  االأمــــانــــة؛  ـــع  رف عـــن 

من  االأمانة  فتقب�ص  النومة  ينام 

يتبايعون  النا�ص  في�شبح  قلبه... 

فال يكاد اأحد يوؤدي االأمانة، حتى 

اأمينًا  اإن يف بني فالن رجاًل  يقال: 

ــا اأجــلــده  حــتــى يــقــال لــلــرجــل: م

قلبه  يف  وما  اأعقله  ما  اأظرفه  اإما 

مثقال حبة من خردل من االإميان. 

وهذه االأحاديث ح�صٌّ للم�شلم على 

حفظ االأمانة.

كلها  احلياة  ت�شمل  االأمــانــة  اإن 

قال �شلى اهلل عليه و�شلم: )كلكم 

راع وكل راع م�شوؤول عن رعيته(.

واالأمــــانــــة تــ�ــشــمــل كـــل مــكــارم 

االأخـــــــالق؛ تــ�ــشــمــل االإخـــال�ـــص 

والــ�ــشــدق والـــرب والــعــفــة وحفظ 

وحفظ  الــوديــعــة،  وحــفــظ  ال�شر 

يكون  ال  حتى  ــارة  ــش واالإ� االإميـــاء 

هي  فاالأمانة  ملــازا  همازا  �شاحبها 

مكارم االأخالق.

ولقد كرثت الفنت يف هذه االأيام، 

قنوات  على  العامل  انفتاح  نتيجة 

العقائدي  االإف�شاد  ينقل:  اأكرثها 

واالنحطاط اخللقي.

بحفظ  اهلل  طـــاعـــة  فــلــيــ�ــشــت 

االأمانة، اإال حفاظا على امل�شلم اأن 

فالذي  الــهــالك،  حماأة  يف  يــرتدى 

لنف�شه،  يقدمها  الــطــاعــة  يــقــدم 

يجني  اإمنــا  املع�شية  يفعل  والــذي 

ت�شره  ال  فاهلل  نف�شه،  على  بذلك 

مع�شية عبد وال تنفعه طاعته.

يقدمون  الـــذيـــن  يف  اهلل  ـــال  ق

ويـــذبـــحـــون  احلـــــج  يف  ــك  ــش ــ� ــن ال

االأ�شاحي تقربًا اإليه تعاىل: { َلْن 

وُمَها َواَل ِدَماوؤَُها َوَلِكْن   حُلُ
َ َّ
َيَناَل اهلل

]احلج:   { ِمْنُكْم  ْقَوى  التَّ َيَناُلُه 

.]37
لنف�شه  بفعله  مــرهــون  فالعبد 

�شرر  يــعــود  وعليه  اخلـــري،  يفعل 

اإِْن   } تــعــاىل  اهلل  قــال  املع�شية 

اِلأَْنُف�ِشُكْم  ــْنــُتــْم  اأَْحــ�ــشَ ــْنــُتــْم  اأَْحــ�ــشَ

]االإ�شراء:   { َفَلَها  ــاأْمُتْ  اأَ�ــشَ َواإِْن 

7[. وقال جل �شاأنه عن النف�ص 
َوَعَلْيَها  َك�َشَبْت  َما  َلَها  االإن�شانية: { 

َما اْكَت�َشَبْت } ]البقرة: 286[ 

مبا  ينتفع  اأن  امل�شلم  اأحـــرى  فما 

ي�شمع من احلكمة، فاحلكمة �شالة 

املوؤمن اأينما وجدها فهو اأحق بها.

يحر�ص  النبل،  خُلق  واالأمــانــة 

على هذا اخللق كل ذي دين، ولو مل 

يكن �شاحب دين لوجب اأن يحر�ص 

وهكذا  حمــبــوب،  فــاالأمــني  عليه، 

قبل  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  ــان  ك

ا�شمه  يكن  ومل  وبعدها،  الر�شالة 

اهلل  قال  االأمــني،  اإال  اجلاهلية  يف 

َر�ُشوِل  يِف  َلُكْم  َكــاَن  َلَقْد   } تعاىل: 

َيْرُجو  َكــاَن  مِلـَـْن  َح�َشَنٌة  اأُ�ْشَوٌة   ِ
َّ

اهلل

 َكِثرًيا 
َ َّ
 َواْلَيْوَم ااْلآِخَر َوَذَكَر اهلل

َ َّ
اهلل

} ]االأحزاب: 21[.

على  االأمــانــة  يْق�شرون  الــعــوام 

اأن حقيقتها يف  الودائع، مع  حفظ 

دين اهلل اأ�شخم واأثقل.

به  يتوا�شى  التي  الفري�شة  اإنها 

وي�شتعينون  برعايتها،  امل�شلمون 

باهلل يف حفظها حتى غنه عندما 

ال�شفر  اأهبة  على  اأحدهما  يكون 

يقول له اأخوه: اأ�شتودع اهلل دينك 

واأمانتك وخواتيم عملك.

عن اأن�ص بن مالك ر�شي اهلل عنه 

قال: قلما خطبنا ر�شول اهلل �شلى 

اهلل عليه و�شلم اإال قال: "ال اإميان 

ملن ال اأمانة له، وال دين ملن ال عهد 

له".

اهلل  ر�شوان  ال�شحابة  �شار  وقد 

حفظ  وعــلــى  املنهج  على  عليهم 

اأنه تاأخر  اأن�ص  االأ�شرار فروي عن 

ما  فــقــالــت:  يـــوم  اأمـــه ذات  عــلــى 

اهلل  ر�شول  بعثني  قلت:  اأبطاأك؟ 

حاجة،  يف  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى 

اإنــهــا �شر،  قــالــت: ومــا هــي؟ قلت: 

الذكية  الواعية  املوؤمنة  فقالت 

لالأمهات  در�شا  لتعطي  الب�شرية، 

االأ�شرار،  حفظ  الطفل  تعليم  يف 

ر�شول  ب�شر  تخربن  ال  لــه:  قالت 

اهلل اأحدا.

والطاعة  الدين  واالأمانة ت�شمل 

بها  قــام  اإن  واحلـــدود  والفرائ�ص 

عوقب،  تركها  واإن  اأثيب،  االإن�شان 

جميعا  االأنــبــيــاء  خلق  واالأمــانــة 

وال�شاحلني، فقد كانت هذه ال�شفة 

نبوتهم،  قبل  لــالأنــبــيــاء  مــالزمــة 

وال�شالم  ال�شالة  عليه  والر�شول 

االأمني  بال�شادق  �شمي  نعرف  كما 

قبل اأن ير�شل، وكذلك مو�شى عليه 

�شقى  حني  ير�شل  اأن  قبل  ال�شالم 

معهما  كان  ال�شالح  الرجل  البنتي 

َقاَلْت   ﴿ تعاىل  قال  اأمينًا  عفيفًا 

َخرْيَ  نَّ  اإِ ِجْرُه  ا�ْشَتاأْ َيااأََبِت  اإِْحَداُهَما 

ـــنُي ﴿  ِم ــَقــِويُّ ااْلأَ ــَتــاأَْجــْرَت اْل َمــِن ا�ــشْ

]الق�ش�ص: 26[.

ولالأمانة ثمرات عديدة منها

اهلل  يحبه  االأمني  االإن�شان   -1
ور�شوله.

منزلة  لــالأمــني  اهلل  اأعـــد   -2
جنة  وهــي  االآخــــرة  يف  عظيمة 

َوالَِّذيَن   } تعاىل  قال  الفردو�ص 

َراُعــوَن  َوَعْهِدِهْم  اِلأََماَناِتِهْم  ُهــْم 

َلَواِتِهْم  �شَ َعــَلــى  ُهــْم  ـــِذيـــَن  َوالَّ  *

اْلَواِرُثوَن  ُهُم  اأُوَلِئَك  ُيَحاِفُظوَن * 

ــِذيــَن َيــِرُثــوَن اْلــِفــْرَدْو�ــَص ُهْم  * الَّ

َخَلْقَنا  ــْد  ــَق َوَل  * َخـــاِلـــُدوَن  ِفيَها 

ِطــنٍي }  ــْن  ِم �ُشاَلَلٍة  ــْن  ِم ــاَن  ااْلإِْنــ�ــشَ

]املوؤمنون: 8 - 12[.

الثقة  تـــوجـــد  االأمــــانــــة   -3
املجتمع  اأفـــراد  بــني  والطماأنينة 

واالأخـــوة  املحبة  اأوا�ــشــر  وتــقــوي 

والتعاون بينهم(

 )ومن معاين االأمانة و�شع ال�شيء 

يف املكان اجلدير به واالأليق له، فال 

ي�شند من�شب اإال ل�شاحبه احلقيق 

بالرجل  اإال  وظيفة  متالأ  وال  به، 

الذي ترفعه كفايته اإليها.

اهلل  �ــشــلــى  اهلل  ـــول  ر�ـــش قــــال   

رجاًل  ا�شتعمل  )مــن  و�شلم  عليه 

اأر�شى  هو  من  وفيهم  ع�شابة  على 

ور�شوله  اهلل  ــان  خ فقد  منه  هلل 

ر�شول  ي�شاأل  رجل  جاء  واملوؤمنني( 

متى  و�شلم:  عليه  اهلل  �شلى  اهلل 

�شيعت  )اإذا  لــه  فقال  ال�شاعة؟ 

االأمانة فانتظر ال�شاعة قال: كيف 

االأمر  و�شد  اإذا  قــال:  اإ�شاعتها؟ 

ال�شاعة.  فانتظر  اأهله  غري  اإىل 

ن�شطفي  ـــاأن  ب تق�شي  ــة  ــان فــاالأم

بها،  قياما  النا�ص  اأح�شن  لالأعمال 

لهوى  غــريه  اإىل  عنه  ملنا  فـــاإذا 

ارتكبنا  فقد  قرابة،  اأو  ر�شوة  اأو 

العاجز  وتولية  الــقــادر  بتنحية 

خيانة فادحة.

خا�ص  اعتبار  فله  القلب؛  اأمــا 

�شلطان  فهو  وحفظها  االأمــانــة  يف 

اأو  عليه  يــرد  مــا  يقبل  اجلــــوارح، 

الباطن،  باالإثم  املعني  وهو  ينفي، 

وهو التفكري يف املحرم.

القراآنية  االألفاظ  من  فاالأمانة، 

املــعــجــزة الــداللــة، ولــو األــفــت يف 

حقها  وفتها  ما  جملدات  جماالتها 

ويكفي اأن نقول: االأمانة حفظ ما 

حرم اهلل يف ال�شر والعلن.

قال ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم: " كلكم راع وكل راع م�صوؤول عن رعيته "

امل�ضلم بني حفظ االأمانة وت�ضييعها

ما ك�سبت القلوب

عن اأبي عبد الرحمن عبد الله بن م�ضعود ر�ضي الله 
عنه قال: حدثنا ر�ضول الله �ضلى الله عليه و�ضلم وهو 
ال�ضادق امل�ضدوق:  "اإن اأحدكم يجمع خلقه يف بطن 
اأمه اأربعني يوما - نطفة  - ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم 
يكون م�ضغًة مثل ذلك، ثم ير�ضل اإليه امللك فينفخ فيه 
الروح، ويوؤمر باأربع كلماٍت: بَكْتِب رزقه واأجله وعمله، 
و�ضقي اأو �ضعيٌد، فوالذي ال اإله غريه اإن اأحدكم ليعمل 
بعمل اأهل اجلنة حتى ما يكون بينه وبينها اإال ذراع، 
في�ضبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اأهل النار فيدخلها، 
واإن اأحدكم ليعمل بعمل اأهل النار حتى ما يكون بينه 
بعمل  فيعمل  الكتاب،  عليه  في�ضبق  ذراٌع،  اإال  وبينها 

اأهل اجلنة فيدخلها "؛ رواه البخاري وم�ضلم.
 قال: حدثنا ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم 

قبل  حتى  يقوله،  ما  جميع  يف   " ال�شادق  وهــو 

النبوة، وال�شدق: اخلرب املطابق للواقع.

  "امل�شدوق " فيما اأوحي اإليه، والذي ي�شدقه 

املعجزات  باإظهار  الر�شالة  دعواه  يف  تعاىل  اهلل 

على يديه، وي�شدقه اخللق فيما يقول.

  "اأحدكم "؛ اأي: مع�شر بني اآدم  "يجمع خلقه 

الرجل  ماء  بني  يجمع  باأنه  يراد  اأن  يحتمل   "
واملراأة فيخلق منهما الولد.

  "يف بطن "؛ اأي: رحم  "اأمه "، وهو من قبيل 

ذكر الكل واإرادة البع�ص، واهلل �شبحانه وتعاىل 

يجعل ماء الرجل واملراأة جميًعا  "اأربعني يوًما " 

"، والنطفة  "نطفة  حتى يتهياأ للخلق وهو فيها  

املني، واأ�شلها املاء القليل، وجمعها: نطاف - قاله 

"؛  "يكون  االأربعني   " عقب تلك  "ثم    - النووي 

املتجمد   الغليظ  الدم  " وهو  "علقًة  ي�شري   اأي: 

مر،  الذي  الزمن  ذلك  مقدار  اأي:  "؛  ذلك  "مثل 
" عقب االأربعني الثانية   "ثم  وهو اأربعون يوًما،  

اأي: قطعة حلم �شغري بقدر ما  "؛  "يكون م�شغًة 
مي�شغ.

" وهو الزمن املذكور، وهو اأربعون  "مثل ذلك    

متت  اإذا   " "ثم  الثالثة،   االأربــعــون  وهــي  يوًما، 

و�شار ابن مائة وع�شرين يوما  "ير�َشل اإليه املَلك 

"، واملر�ِشل هو اهلل تعاىل، كما �شرح به م�شلم يف 
رواية، وهذا هو امللك املوكل بالرحم باأن  "ينفخ 

فيه الروح ".

  "ويوؤمر "؛ اأي: ياأمر اهلل امللك  "باأربع كلماٍت 

عليه  اهلل  �شلى  بينها  ولذلك  يكتبها؛  اأي:  "؛ 
و�شلم؛  "بَكْتِب " ما هو الٍق بني عينيه،  "رزقه " 

قلياًل اأو كثرًيا.

 "واأجله "؛ اأي: مدة حياته،  "وعمله " �شاحًلا 

اأو فا�شًدا،  "و�شقي اأو �شعيٌد " �شقي يف االآخرة اأو 

�شعيد فيها.

  "فوالذي ال اإله غريه " اإذا كان كل من ال�شقاوة 

معبود  ال  الذي  باهلل  فاأق�شم  مكتوًبا،  وال�شعادة 

بحق غريه  "اإن اأحدكم ليعمل بعمل اأهل اجلنة 

املنهيات   ويــرتك  بالطاعات  ياأتي  بــاأن  اأي:  "؛ 
وبينها  "بينه  يوجد   ال  اأي:  "؛  يكون  ما  "حتى 
"؛ اأي: اجلنة  "اإال ذراٌع "، وهي كناية عن �شدة 
 " الكتاب  "عليه  يغِلب   اأي:  "؛  "في�شبق  القرب،  

اأهل  بعمل  "فيعمل  اأمــه   بطن  يف  له  كتب  الــذي 

النار " من املعا�شي، كفًرا كانت اأو كبرية، باإرادته 

القيامة،   النار يوم  اأي:  "؛  "فيدخلها  واختياره،  

ما  حتى  النار،  اأهل  بعمل  ليعمل  اأحدكم  "واإن 
يكون بينه وبينها اإال ذراٌع، في�شبق عليه الكتاب، 

فيعمل بعمل اأهل اجلنة فيدخلها " باأن يتوب من 

واإما باالإقالع  اإن كان كافرا،  اإما باالإ�شالم  ذنبه، 

والندامة ورد املظامل اإن كان م�شلًم.

خلق االإن�ضان
وما ينطق عن �لهوى

زاويةمن نور

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

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

كل �شوء ومن كل بالء برحمتك يا اأرحم الراحمني، اللهم اغفر لنا كل �شالة تهاونا 

فيها وكل �شالة اأخرناها وكل �شالة مل نوفها حقها، وجتاوز عنا �شيئاتنا يا رحمن 

يا رحيم، لك احلمد حتى تر�شى و�شلي اللهم على خري اخللق اأجمعني �شالة تليق 

مبقامه املحمود. اآمني

ا�شتخرجها  التي  الكتب  اأحد  النبالء  اأعالم  �شري 

ال�شخم  كتابه  من  748هـ(   - )673هـ  الذهبي 

تاريخ االإ�شالم، ومن اأمتع كتب الرتاجم واأجلها، مما 

ال ي�شتغني عنها باحث اأو قارئ.

طرر  على  خمطوطا  جــاء  النبالء  ــالم  اأع �شري  و 

املجلدات املوجودة يف مكتبة ال�شلطان اأحمد الثالث، 

االأوىل  الن�شخة  وهــي   ،A  /  2910 الرقم  ذوات 

التي بخطه وكتبت  املوؤلف  ن�شخة  ن�شخت عن  التي 

يف حياته يف ال�شنوات 739 - 743 هـ، وهو العنوان 

االأكرث دقة وكماال زمن تاأليف الكتاب .

بعد  النبالء  اأعالم  �شري  كتابه  الذهبي  األف  وقد 

امل�شاهري  ووفيات  االإ�شالم  "تاريخ  العظيم  كتابه 

�شنة  مرة  اأول  تاأليفه  من  انتهى  الذي  واالأعالم"، 

714هـ ثم اأعاد النظر فيه، وبي�ص ق�شما منه �شنة 
726هـ.

�ملكتبة �لإ�سالمية د. اأحمد. خ

من اأقوال 
ال�صاحلني

" اإن اأقواكم عندي 
ال�شعيف حتى 

اآخذ له بحقه، واإن 

اأ�شعفكم عندي 

القوي حتى اآخذ 

منه احلق " اأبو 

بكر ال�شديق ر�شي 

اهلل عنه

كتاب �ضري اأعالم النبالء

قال تعاىل ههنا: } فقد كذبوا ف�شياأتيهم 

فقد  اأي  ي�شتهزئون{  بــه  كــانــوا  مــا  ــبــاء  اأن

نباأ  ف�شيعلمون  احلق،  من  جاءهم  مبا  كذبوا 

ه تعاىل على  نبَّ التكذيب بعد حني، ثم  هذا 

القاهر  وهو  قدره،  وجاللة  �شلطانه  عظمة 

العظيم القادر الذي خلق االأر�ص واأنبت فيها 

وحيوان،  وثمار  زروع  من  كرمي،  زوج  كل  من 

فمن  االأر�ص،  نبات  من  النا�ص  ال�شعبي:  قال 

فهو  النار  فهو كرمي، ومن دخل  دخل اجلنة 

لئيم، } اإن يف ذلك الآية{ اأي داللة على قدرة 

ورفع  االأر�ــص،  ب�شط  الذي  لالأ�شياء،  اخلالق 

النا�ص،  اأكرث  اآمن  ما  هذا  ومع  ال�شماء  بناء 

ربك  واإن   { وقوله:  وبر�شله،  به  كذبوا  بل 

وقهره  �شيء  كل  عز  الــذي  اأي  العزيز{  لهو 

وغلبه، } الرحيم{ اأي بخلقه فال يعجل على 

من ع�شاه بل يوؤجله وينظره ثم ياأخذه اأخذ 

يف  العزيز  العالية:  اأبــو  قال  مقتدر،  عزيز 

نقمته وانت�شاره ممن خالف اأمره وعبد غريه 

الرحيم مبن تاب اإليه واأناب.

      قال اهلل تعاىل: 

ُبوا َفَسَيْأِتيِهْم أَْنَباُء َما َكاُنوا ِبِه َيْسَتْهزُِئوَن ﴾    ﴿َفَقْد َكذَّ
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تد�وال  �ل�سلع  �أكرث  من  و�حــد�  ويعد  �لــدول،  بع�س  يف  �القت�ساد  لعجلة  حمركا  و�أ�سبح  �لعامل  �أنحاء  خمتلف  يف  كبري�  رو�جــا  القى  �لذي  �مل�سروب  ذ�ك  �لقهوة،  من  فنجان  ملياري  من  �أكرث  يوميا  �لعامل  ي�ستهلك 
ما  لكن  منازع.  بال  �ملف�سل  �لعامل  م�سروب  �لقهوة  ت�سبح  قد  كال�سني،  لل�ساي،  بع�سقها  �ملعروفة  �لدول  بع�س  �سكان  �أفئدة  �سحرها  ��ستهوى  �أن  وبعد  �لقهوة.  دون  من  �حلياة  يت�سور  �لبع�س  يكاد  وال  �لعامل.  يف 
�ملناخ؟ تغري  عن  �لناجتة  �لتحديات  مز�رعوها  يتفادى  وكيف  و�لتجمع؟  للتالقي  و�سيلة  �أ�سبحت  الأنها  �أم  �لع�سبي  للجهاز  �ملن�سط  تاأثريها  �أم  بالرو�ئح،  و�ملفعم  �حلاد  مذ�قها  ب�سبب  بالقهوة، هل  �ملفرط  �ل�سغف  �سر هذ� 

مرتفعات  مــن  طريقها  القهوة  تــبــداأ 

النب  �صجرة  مهد  اخلــ�ــصــراء،  اأثيوبيا 

العربي "اأرابيكا". وتبدو ثمار ال�صجرة 

ــرز،  ــك ــبــه بــحــبــات ال ــص ــة اأ� ــداي ــب يف ال

ثم  وجُتــفــف  الــبــذور  منها  وت�صتخرج 

اجلوز  كحبات  �صلبة  وت�صبح  حتم�س 

وتكون جاهزة للطحن.

ويقال اإن اأول من اكت�صف التاأثري املنبه 

اإثيوبيا،  االأورومــو يف  �صعب  كان  للقهوة 

وال تزال القهوة مكونا مهما يف مطبخهم 

التقليدي.

انت�صرت  وكيف  متى  املعلوم  غري  ومــن 

الوثائق  لكن  اإثيوبيا،  ــارج  خ القهوة 

ال�صوفيني  اأن  اإىل  ت�صري  التاريخية 

القهوة  ع�صقوا  من  اأول  كانوا  اليمنيني 

الو�صطى،  الع�صور  يف  اأفريقيا  خارج  من 

وثيقا  ــا  ــاط ــب ارت ــقــهــوة  ال ــت  ــط ــب وارت

بطقو�صهم و�صعائرهم.

وتقول كلوديا رودين، كاتبة يف جمال 

االأطعمة: "مل تخل حلقة ذكر واحدة 

من القهوة". اإذ كان الكافيني ي�صاعدهم 

على ممار�صة طقو�صهم اآناء الليل، وكان 

حتمي�س حبوب القهوة يرمز اإىل ال�صمو 

الروحاين.

ال�صرق  القهوة يف  انت�صرت  ما  و�صرعان 

العثمانية،  واالإمــرباطــوريــة  االأو�ــصــط 

الغربيني،  التجار  اأنــظــار  لفتت  حيث 

القرن  يف  اأوطانهم  اإىل  القهوة  وجلبوا 

يف  �صعبية  القت  وهناك  ع�صر.  ال�صابع 

البداية ب�صبب فوائدها ال�صحية.

اإحدى  يف  اإعالن  اإىل  رودين  اأ�صارت  اإذ 

امل�صروب  و�صف   1657 عــام  ال�صحف 

القلب،  ويقوي  املعدة  فم  "يغلق  باأنه 

ويــ�ــصــاعــد عــلــى الــهــ�ــصــم ويــبــعــث على 

الن�صاط''.

بع�س  اأيـــدتـــهـــا  املـــالحـــظـــات  وهـــــذه 

الدرا�صات، اإذ اأ�صار ا�صتعرا�س للدرا�صات 

ــن معهد  اأجــرتــه �ــصــوزانــا الر�ـــصـــون، م

كوب  كل  اأن  اإىل  بال�صويد،  كارولين�صكا 

من القهوة يوميا يقلل خماطر االإ�صابة 

بن�صبة  ال�صكري  داء  من  الثاين  بالنوع 

�صتة يف املئة.

فان  الورا  اأجــرتــهــا  درا�ــصــة  وخل�صت 

بهولندا،  واغننغن  جامعة  من  دونغن، 

اإىل اأن املواظبة على �صرب القهوة تقلل 

باأمرا�س  االإ�صابة  املوت جراء  خماطر 

القلب بن�صبة 20 يف املئة على االأقل.

اإىل  االأوروبية  القهوة  بيوت  وحتولت 

ملتقيات لرجال االأعمال، وبع�صها �صهد 

مثل  ال�صهرية،  املالية  املوؤ�ص�صات  والدة 

خرجت  التي  للتاأمني،  "ليودز"  �صركة 

القرن  يف  "ليودز"  مقهى  يف  النور  اإىل 

الثامن ع�صر.

القهوة  امل�صتوطنون االأوروبيون  وجلب 

واأمريكا  اآ�صيا  يف  م�صتعمراتهم  اإىل 

وفيتنام  الـــربازيـــل  مــثــل  اجلــنــوبــيــة، 

بيع  ارتــبــط  اأن  لبث  ومــا  وكولومبيا. 

القهوة بتجارة العبيد التي كانت مباحة 

من  اخلم�صينيات  حتى 

يف  ع�صر  التا�صع  القرن 

كولومبيا والثمانينيات 

من القرن التا�صع ع�صر 

يف الربازيل.

ــوة  ــه ــق ال تــــــزال  وال 

االقت�صاد  روافــد  اأهــم 

وفيتنام  الــربازيــل  يف 

التي حتتل  وكولومبيا، 

االأوىل  الثالث  املراتب 

يف قائمة الدول املنتجة 

الواليات  بينما تت�صدر  القهوة،  حلبوب 

الدول  قائمة  وفرن�صا  واأملانيا  املتحدة 

امل�صتوردة لها.

توازن دقيق

ا�صتهرت اأ�صجار النب ب�صعوبة زراعتها، 

ـــايل رغـــم تطور  ــت احل ــوق ال حــتــى يف 

التكنولوجيا الزراعية. فاإن اأ�صجار النب 

معظم  يف�صله  الذي  "اأرابيكا"،  العربي 

درجات  يف  اإال  تنمو  ال  القهوة،  ع�صاق 

حرارة حمددة ترتاوح ما بني 15 و24 

درجة مئوية، وحتتاج الأمطار غزيرة. 

البيئة  على  اخلمر  جودة  تعتمد  وكما 

يعتمد  كذلك  العنب،  فيها  ينمو  التي 

الظروف  على  القهوة  توليفة  مــذاق 

احلــبــوب.  فيها  تنمو  الــتــي  البيئية 

يف  جراي�س  مينا�س  واليــة  يف  وتتوفر 

الربازيل الظروف املثالية لنمو القهوة، 

اإذ يوفر ارتفاع املزارع اإىل ما ي�صل اإىل 

البحر  �صطح  م�صتوى  فوق  مرت   1000
املطلوبني  والــربودة  املثالية  الرطوبة 

ــذور، ورغـــم ذلـــك، يحفظ  ــب الإنــبــات ال

اليافعة  النب  اأ�صجار  اأوراق  املزارعون 

ذات االأن�صجة الرقيقة يف الظل لتفادي 

تعر�صها الأ�صعة ال�صم�س املبا�صرة.

اإىل  ت�صل  عندما  االأ�ــصــجــار  وتثمر 

مرحلة البلوغ اأزهارا بي�صاء ت�صقط بعد 

يحتوي  الذي  الكرز  حملها  ليحل  حني 

املح�صول  يح�صد  وال  النب.  حبوب  على 

عامني  بــعــد  اإال  الـــنب  ل�صجرة  االأول 

ون�صف من زراعة ال�صجرة.

يتذوق  اأن  بعد  اإال  احل�صاد  يبداأ  وال 

مراقب اجلودة احلبوب ليتاأكد من اأنها 

مطابقة ملعايري اجلودة املثلى. ثم تفرز 

احلبوب وتغ�صل وت�صنف وتفرد لتجف، 

من  مفرغة  اأكــيــا�ــس  يف  تعباأ  وبعدها 

الهواء وتنقل يف ال�صاحنات اإىل خمتلف 

الوجهات. ويعتمد اأكرث من 120 مليون 

عامل واأ�صرهم حول العامل على زراعة 

واإنتاج النب كم�صدر دخل اأ�صا�صي.

و�صفة للنمو

االأوىل  املرحلة  اإال  الزراعة  متثل  ال 

يف اإنتاج م�صروب القهوة، فبعد احل�صاد 

الــقــهــوة.  ــوب  ــب ح تــطــهــى  اأن  يــنــبــغــي 

احلبوب  خــلــط  ويــعــد 

بع�س  يف  وحتمي�صها 

اإيطاليا،  مثل  الـــدول، 

تاريخ  فيها  يعود  التي 

اإىل  الــقــهــوة  �صناعة 

ع�صر،  ال�صاد�س  القرن 

من احلرف التي تتطلب 

مهارة ا�صتثنائية.

ـــاردو  ـــون ـــي ويــــقــــول ل

بتحمي�س  خبري  ليلي، 

اإىل  "اأ�صتمع  الــقــهــوة: 

لونها  ـــب  واأراق احلــبــوب،  ت�صقق  �صوت 

الــتــي تــفــوح منها،  ــح  ــروائ واأتــ�ــصــمــم ال

النار  اأطفئ  ن�صجت،  اأنها  اأ�صعر  وعندما 

واأتركها لتربد''.

ـــاآالت  ــا ب ــص ــ� ــا اأي ــي ــهــرت اإيــطــال ــت ــص وا�

من  املــذاق  ت�صتخل�س  التي  االإ�صرب�صو 

النب املطحون. اإذ تدفع االآلة املاء املغلي 

لتح�صل يف  النب حتت �صغط عال،  عرب 

النهاية على كوب مركز من القهوة تعلوه 

طبقة الرغوة ع�صلية اللون املميزة.

االإ�صرب�صو  اآالت  ن�صر  الف�صل يف  ويعود 

مدير  �صولتز،  هــاورد  اإىل  العامل  حول 

اأحد املقاهي ال�صغرية يف والية �صياتل، 

الذي وقع يف غرام االإ�صرب�صو االإيطالية 

ا�صتحوذ  وبعدها  مليالنو.  زيارته  اأثناء 

�صولتز على ح�صة االأغلبية يف املقاهي 

�صل�صلة  د�صن  حتى  التو�صع  يف  واأخـــذ 

يف  �صهرة  ــرث  االأك "�صتاربك�س"  مقاهي 

�صناعة القهوة يف العامل.

مذاق  اإىل  ينجذب  مل  �صولتز  اأن  غري 

االإ�صرب�صو بقدر اجنذابه للمجتمع الذي 

مبثابة  اأ�صبحت  التي  املقاهي،  يف  راآه 

ا�ــصــرتاحــة بــني املــنــزل والــعــمــل، حيث 

اأعمارهم،  اختالف  على  النا�س،  يلتقي 

ويتجاذبون  اليوم،  اأثناء  وقت  اأي  ويف 

وجبة  تناول  اأثــنــاء  احلديث  اأطـــراف 

االآن  الــنــا�ــس  ويهتم  �صهية.  خفيفة 

الذي  واملكان  ومذاقها  القهوة  مب�صدر 

يحت�صونها فيه اأكرث من اأي وقت م�صى، 

للتالقي  و�ــصــيــلــة  الــقــهــوة  واأ�ــصــبــحــت 

يعد  هذا  ولعل  االآخرين،  مع  والتجمع 

�صببا يف �صعبية املقاهي املتخ�ص�صة.

اإىل  النظرة  ــذه  ه جـــذور  تــعــود  ــد  وق

اإىل  معا،  النا�س  جلمع  كو�صيلة  القهوة 

االأو�صط،  ال�صرق  يف  ال�صوفية  الطرق 

حني كانت القهوة حا�صرة يف الكثري من 

طقو�صهم و�صعائرهم. وتقول رودين يف 

املنطقة  هذه  "يف  القهوة:  عن  درا�صتها 

التي ا�صتهر �صكانها بكرم ال�صيافة، تعد 

القهوة رمزا حلفاوة اال�صتقبال''.

التحدي املقبل

يف  حتى  وا�صعا  انت�صارا  القهوة  القت 

لل�صاي،  بع�صقها  عــرفــت  الــتــي  ـــدول  ال

د�صن   1999 عــــام  فــفــي  ــني.  ــ�ــص كــال

"�صتاربك�س" اأول مقهى يف بكني، واليوم 
 15 كل  ال�صني  يف  جديدا  مقهى  يفتتح 

�صاعة.

للقهوة  االجــتــمــاعــي  اجلــانــب  واأخـــذ 

االآونــة  يف  ال�صيني  ال�صباب  يجتذب 

االأخرية، الذين زاد اإقبالهم على املقاهي 

توليفات  مييزون  واأ�صبحوا  املتخ�ص�صة 

القهوة الفاخرة.

و2017،   1992 بــني  مــا  الــفــرتة  ويف 

زيادة  اآ�صيا  يف  القهوة  على  الطلب  �صهد 

اأعلى  اأي  املئة،  يف  �صتة  قدرها  �صنوية 

من معدل الزيادة يف الطلب على القهوة 

اأمثال،  بثالثة  العامل  اأنحاء  �صائر  يف 

لكنه مل ي�صل بعد اإىل م�صتوى الطلب يف 

الدول املعروفة بع�صقها للقهوة.

اأن ثمة عقبات تواجه هذا الطلب  اإال 

املناخ.  اأولها تغري  القهوة،  املتزايد على 

تتحمل  ال  العربي،  الــنب  اأ�صجار  ــاإن  ف

ارتفاع  يوؤثر  وقــد  اجلــويــة،  التقلبات 

انتظام  وعدم  العاملية  احلرارة  درجات 

هطول االأمطار على بقاء هذه االأ�صجار 

على املدى الطويل.

اال�ــصــتــوائــيــة  ـــة  ـــزراع ال ــز  ــرك م ويف 

اأوفـــال  اأوريـــانـــا  تــوقــعــت  بكولومبيا، 

تقفد  اأن  التجارب،  اإحــدى  يف  ريفريا، 

ــي  ــص املــئــة مــن االأرا� 25 يف  الــربازيــل 

بحلول  العربي  النب  لزراعة  املنا�صبة 

عام 2050.

بحدائق  الباحث  ديفيز  اأرون  ويقول 

االأرا�صي  بع�س  اإن  بلندن،  غاردنز  كيو 

يف  كــانــت  الــتــي  اإثــيــوبــيــا،  يف  املرتفعة 

ب�صبب  الــنب  لزراعة  ت�صلح  ال  ال�صابق 

درجات  ارتفاع  بعد  �صت�صبح  برودتها، 

احلرارة العاملية منا�صبة لزراعة النب. 

اإنتاج  مراكز  انتقال  اإىل  �صيوؤدي  وهذا 

القهوة اإىل مناطق اأخرى.

زراعة  الرتكيز على  املقابل، ميكن  ويف 

االأكرث  الــنب  اأ�صجار  من  االأنـــواع  بع�س 

حتمال لتقلبات الطق�س، مثل "روب�صتا"، 

ي�صت�صيغونها  ال  القهوة  ع�صاق  اأن  رغم 

اإنــتــاج  ميــكــن  ورمبـــا  مــرارتــهــا.  ب�صبب 

حما�صيل بنف�س مذاق بن "اأرابيكا" لكنها 

با�صتخدام  التحمل،  على  قــدرة  اأكــرث 

اأ�صاليب االنتقاء اال�صطناعي. وجتري 

جتارب  املــزارع  بع�س  احلايل  الوقت  يف 

الظروف  يف  املحا�صيل  اأف�صل  الإنــتــاج 

البيئية غري امل�صتقرة.

ويف الوقت احلايل، ياأمل املاليني الذين 

القهوة،  واإنــتــاج  زراعــة  يف  ينخرطون 

الذين  القهوة  ع�صاق  جميع  وكــذلــك 

ي�صتمتعون بقهوة ال�صباح لتن�صيطهم يف 

بداية اليوم، باأن تنجح هذه التجارب.
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ما �ّضر ال�ضغف العاملي مب�ضروب القهوة؟

جلب امل�صتوطنون الأوروبيون القهوة اإىل م�صتعمراتهم يف اآ�صيا واأمريكا اجلنوبية، 

مثل الربازيل وفيتنام وكولومبيا. وما لبث اأن ارتبط بيع القهوة بتجارة العبيد التي 

كانت مباحة حتى اخلم�صينيات من القرن التا�صع ع�صر يف كولومبيا والربازيل

من غري املعلوم متى وكيف 
انت�صرت القهوة خارج 
اإثيوبيا، لكن الوثائق 

التاريخية ت�صري اإىل اأن 
ال�صوفيني اليمنيني كانوا 

اأول من ع�صقوا القهوة من 
خارج اأفريقيا يف الع�صور 

الو�صطى، وارتبطت 
القهوة ارتباطا وثيقا 

بطقو�صهم و�صعائرهم.



هاجيبي�س ي�سل احلركة يف طوكيو

يف اأيام معدودة

يف يوم ميالدها

  الطعام ال�صحي ي�صاعد مر�صى االكتئاب 

مارجريت تات�صر املراأة احلديدية 

التي اأنهى الزهامير م�صريتها

اأقوى اإع�صار ي�صرب اليابان منذ عقود 

البالغني  اأن  اإىل  حديثة  درا�ــشــة  اأ�ــشــارت 

�شحي  غري  غذائيا  نظاما  يتبعون  الذين 

ويعانون من االكتئاب قد ي�شاعدهم الطعام 

ال�شحي يف حت�شني حالتهم.

تراجعت  باأ�شرتاليا،  ع�شوائية  جتربة  ويف 

ون�شاء  رجـــال  لـــدى  ــئــاب  االكــت اأعـــرا�ـــص 

بعد  عاما  و35   17 بني  اأعمارهم  تراوحت 

ثالثة اأ�شابيع من حتولهم اإىل نظام غذائي 

�شحي.

ـــة )بــلــو�ــص وان(  واأفــــاد بــاحــثــون يف دوري

االأغذية  تناول  وا�شلوا  الذين  اأولئك  باأن 

يف  ا�شتمروا  اأ�شهر  ثــالثــة  ــدة  مل ال�شحية 

ال�شعور بالتح�شن.

فريق  قــادت  التي  فران�شي�ص  هيذر  وقالت 

البحث وهي من جامعة ماكوراي يف �شيدين 

من  فاعلية  اأكرث  وهو  اجلميع،  يهم  "هذا 
عالجية  بــطــرق  مــقــارنــة  التكلفة  حــيــث 

اأخرى وهو﴿ ﴿اأحد اأوجه العالج التي ميكن 

لالأفراد اأنف�شهم التحكم فيها".

واأ�ـــشـــافـــت لـــرويـــرتز هــيــلــث عـــرب الــربيــد 

االإلكرتوين "هذا يثري احتمالية اأن التغيري 

عالج  مبثابة  يكون  قد  الغذائي  النظام  يف 

لتخفيف اأعرا�ص االكتئاب".

 76 وزمالئها  فران�شي�ص  درا�ــشــة  و�شملت 

اثنني  على  مرتفعة  درجات  �شجلوا  �شخ�شا 

من مقايي�ص االكتئاب والقلق مما ي�شري اإىل 

�شديدة  اأو  متو�شطة  اأعرا�ص  من  معاناتهم 

يف  مرتفعة  درجــات  �شجلوا  كما  لالكتئاب 

الغنية  االأطعمة  ا�شتهالك  عن  ا�شتبيان 

بالدهون وال�شكر.

ملدة  جمموعتني  على  امل�شاركني  توزيع  ومت 

اأنظمتها  االأوىل  ــريت  غ اأ�ــشــابــيــع،  ثــالثــة 

الغذائية يف حني ا�شتمرت املجموعة الثانية 

يف تناول ما اعتادت عليه من طعام. وتلقت 

اأخ�شائي  من  اإر�ــشــادات  االأوىل  املجموعة 

مدته  فيديو  �شريط  على  م�شجلة  تغذية 

13 دقيقة مما يعني اأن بو�شعهم م�شاهدته 
اأكرث من مرة اإذا اقت�شى االأمر.

ومن بني االإر�شادات زيادة تناول اخل�شر اإىل 

خم�ص ح�ش�ص يوميا والفاكهة اإىل ح�شتني 

اإىل ثالث  الكاملة  يوميا واحلبوب  اأو ثالث 

من  اخلالية  والربوتينات  يوميا  ح�ش�ص 

يوميا ومنتجات  اإىل ثالث ح�ش�ص  الدهون 

يوميا  ح�ش�ص  لثالث  املحالة  غري  االألبان 

واالأ�شماك اإىل ثالث ح�ش�ص اأ�شبوعيا.

اليومي  باال�شتهالك  الربنامج  اأو�شى  كما 

والبذور،  املك�شرات  من  كبرية  مالعق  لثالث 

وملعقتني كبريتني من زيت الزيتون، وملعقة 

كما  والقرفة.  الكركم  من  واحــدة  �شغرية 

الكربوهيدرات  بتقليل  امل�شاركون  ُن�شح 

امل�شنعة  اأو  الدهنية  واللحوم  وال�شكريات 

وامل�شروبات الغازية.

متو�شط  انخف�ص  اأ�ــشــابــيــع،  ثــالثــة  وبــعــد 

يف  الطبيعي  املعدل  اإىل  االكتئاب  درجــات 

الغذائي،  النظام  غــريت  التي  املجموعة 

جمموعة  يف  �شديدا  اأو  مرتفعا  ظل  بينما 

النظام الغذائي املعتاد. كما ا�شتمر التح�شن 

بعد ثالثة اأ�شهر.

اجلبارة.. كما و�شفها ال�شا�شة املحيطون بها نظرا 

هيبته  له  كان  الذي  وح�شورها  �شخ�شيتها  لقوة 

اخلا�شة، وطريقة كالمها الهادئة التي حتمل يف 

يف  الن�شاء  اأقوى  من  فهي  الناعمة،  القوة  طياتها 

مرموقة  ملراكز  و�شلن  والالتي  احلديث،  الع�شر 

اأنف�شهن على املوؤرخني  واأثبنت جدارتهن و فر�شن 

لذكرهن، هي مارجريت تات�شر

عام  اأكــتــوبــر   13 يف  تات�شر  مــارجــريــت  ولـــدت 

وكان  بريطانيا،  �شرق  جرانثام  مبدينة   ،1925
والدها األفرد روبرت�ص ع�شًوا يف حزب املحافظني، 

اأ�شرة  و�ــشــط  ونــ�ــشــاأت  ذاتــهــا،  البلدية  وعــمــدة 

متوا�شعة ومتدينة مع والديها و�شقيقتها مورييل، 

وتعلمت من عائلتها اال�شتقاللية واالعتماد على 

النف�ص يف كل �شيء.

اأوك�شفورد  بجامعة  تات�شر  مارجريت  التحقت 

العريقة يف تخ�ش�ص الكيمياء وتنقلت من وظيفة 

نف�شها  وتثبت  تتفوق  دائما  كانت  فقد  الأخــرى، 

اأظافرها، وخالل عملها  نعومة  يف كل جمال منذ 

و�شعودها ال�شيا�شي املتدرج يف حزب املحافظني من 

عام 1947 تزوجت عام 1951 من ال�شري ديني�ص 

تات�شر، ال�شابط ال�شابق يف �شالح املدفعية امللكية، 

الذي كان يعمل مبجال البرتول.

حتقق  اأن  ا�شتطاعت  قليلة،  �ــشــنــوات  وخـــالل 

حلزب  رئي�شة  فانتخبت  ال�شيا�شي،  طموحها 

وزراء  رئا�شة  وتــولــت   ،1975 عــام  املحافظني 

 ،1990 ــام  ع حتى   1979 ــام  ع مــن  بريطانيا 

تاريخ  يف  حكومة  لرئي�ص  حكم  فرتة  اأطول  وهي 

قوتها  من  بالرغم  كانت  فقد  واأوروبــا،  بريطانيا 

حولها،  من  الكثري  اإعجاب  حمط  ولكن  و�شدتها 

لتكون  ت�شعى  كانت  اأنها  لدرجة  قوية  كانت  فقد 

يروق  كان  التفكري  وذلك  عظمى،  قوة  بريطانيا 

لذلك  الوقت  ذلــك  يف  وال�شيا�شيني  للقادة  جــدا 

كانت تتمتع بقبول �شديد الأفكارها وتطلعاتها يف 

احلكم.

مر�ص  اأعرا�ص  ببداية  اأ�شيبت   1975 يف  ولكن 

مل  ولــذلــك  مذكراتها،  يف  ــرت  ذك كما  الزهامير 

وبداأت  الــوزراء  رئا�شة  يف  جديدة  لفرتة  ترت�شح 

انتهاء عملها  ال�شيا�شية بعد  ال�شاحة  تختفي من 

جلربوتها  نــظــرا  لربيطانيا،  وزراء  كرئي�شة 

عليهما،  احلفاظ  حتاول  كانت  اللذين  وكربيائها 

التي  الــ�ــشــورة  على  احلــفــاظ  تــريــد  كــانــت  فقد 

اأ�شيبت بجلطة  القوية حتى  ل�شخ�شيتها  ر�شمتها 

2013 ت�شببت يف  اأبريل   8 دماغية مفاجـئة يف 

وفاتها.

جدير بالذكر اأن تات�شر كانت حتتل مكانة كبرية 

يف قلوب الربيطانيني من جموع ال�شعب، فقد ُذكر 

يف تقارير اأن جنازتها كانت ت�شبه جنازة االأمرية 

ديانا اإىل حد ما.
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عجوز ياباين ينتقم بـعد �صرقته 

بـ'طريقة غريبة'

رجل اأعمال يفقد 3.5 مليار دوالر 

من ثروته

هز  قوي  الإع�شار  اأيــام  منذ  اليابان  تعر�شت 

ب�شبب  مواطنيها  من  ع�شرات  و�شرد  اأرجاءها، 

قوته، وذكرت و�شائل اإعالم حملية يف اليابان 

من  املت�شررين  ح�شيلة  ارتــفــاع  تتوقع  اأنــهــا 

االإع�شار.

اإع�شار اليابان

ح�شيلة  اليابانية  "كيودو"  وكالة  واأعلنت 

مت�شرري اإع�شار "هاجيبي�ص" التي و�شلت اإىل 

وفقدان  �شخ�شا   150 نحو  واإ�شابة  قتيال   18
اأكرث من 22 �شخ�شا ب�شبب االإع�شار الذي فتك 

باملواطنني.

طوكيو  يف  الــريــاح  �شرعة  اأن  بالذكر  جدير 

اأي ما يكفي  41.5 مرت يف الثانية،  اإىل  و�شلت 

اأ�شجار  واقتالع  بحديد  حمملة  �شاحنة  لقلب 

يف  االإع�شار  ذلــك  وت�شبب  ـــارة،  االإن واأعــمــدة 

التيار  وانقطاع  املنازل  بع�ص  اأ�شقف  اقتالع 

منزل  مــلــيــون  ن�شف  حـــوايل  ــن  ع الــكــهــربــي 

األـــف منزل،   14 املــيــاه عــن  ــــدادات  اإم وقــطــع 

ال�شوارع الطرق  املرور يف  و�شلل يف حركة �شري 

الرئي�شية. 

اإع�شار هاجيبي�ص

اأ�شد موجة  "هاجيبي�ص" معه  اإع�شار  ويحمل  

يو�شيهيد  وقــال  عاما،   60 منذ  وريــاح  اأمطار 

اليابانية،  احلكومة  با�شم  املتحدث  �شوجا، 

يف  ت�شبب  الرئي�شي  "االإع�شار  اإن  لل�شحفيني 

 27 ُن�شر  وقد  اليابان،  �شرقي  ج�شيمة  اأ�شرار 

األف جندي ورجل اإنقاذ يف هذه العملية".

اليابان  �شرب  قد  "هاجيبي�ص"  اإع�شار  وكان 

اإزو  جزيرة  و�شبه  املا�شي،  ال�شبت  م�شاء  يف 

م�شحوبا  طوكيو،  العا�شمة  غــرب  الواقعة 

توقف  يف  ت�شببت  �شديدة  ــاح  وري بفي�شانات 

الرحالت اجلوية من واإىل اليابان. 

اإع�شار هاجيبي�ص ي�شيب اليابان بال�شلل

واأوقف مطار هانيدا يف طوكيو ومطار ناريتا يف 

ت�شيبا هبوط الطائرات، كما مت تعليق رحالت 

القطارات اإليهما، مما ت�شبب يف اإلغاء اأكرث من 

األف رحلة جوية.

مرة  الأول  طوكيو  يف  ــد  الن ديـــزين  واأغــلــقــت 

ب�شبب �شوء االأحوال اجلوية منذ عام 1984، 

ونفدت ال�شلع التي ت�شتخدم يف اأوقات الكوارث 

والبطاريات  املياه  زجاجات  مثل  املتاجر  من 

وغريها.

االإع�شار االأقوى يف اليابان من 60 �شنة

جدير بالذكر اأن اليابان ت�شرب بنحو ع�شرين 

"هاجيبي�ص"،  فقبل  �شنة،  كل  اليابان  اإع�شارا 

�شخ�شني  مقتل  اإىل  "فاك�شاي"  االإع�شار  اأدى 

باأ�شرار  �شبتمرب وت�شبب  على االأقل يف بداية 

اأو  وت�شررت  طوكيو،  �شرقي  �شيبا  يف  ج�شيمة 

دمرت 36 األف منزل وحرمت منازل كثرية من 

الكهرباء الأ�شابيع.

يبلغ  رجال  اليابانية  ال�شرطة  اعتقلت 

من العمر 61 عاما من مقاطعة اأوتا وارد 

بانتهاج  قيامه  اإثــر  طوكيو،  بالعا�شمة 

�شرقة  بعد  لالنتقام،  غريبة  طريقة 

مقعد دراجته العام املا�شي.

واتهمت ال�شرطة اليابانية اأكيو هاتوري، 

ب�شرقة 159 مقعدا للدراجات، ور�شدت 

املا�شي  اأغ�شط�ص  يف  املــراقــبــة  كــامــريا 

الرجل الياباين وهو يخلع مقعد دراجة 

�شخ�ص وي�شعه يف �شلة دراجته ثم يهرب 

به بعيدا.

بــاإبــالغ  ال�شحية  قـــام  حــظــه،  ولــ�ــشــوء 

الب�شيطة"،  "ال�شرقة  هذه  عن  ال�شرطة 

مما جعلها تتعقب الرجل، وعندما تعرف 

منزله  وداهموا  هاتوري  على  ال�شباط 

العثور  املتوقع  من  كان  املا�شي،  االأ�شبوع 

على املقعد امل�شروق.

اخليال،  من  اأغــرب  كان  جرى  ما  اأن  اإال 

حيث عرثت ال�شرطة بحوزة الرجل على 

منزله. يف  للدراجات  مقعدا   159
العجوز،  الياباين  مــع  التحقيق  وعند 

دراجته  اإن  وقال  الق�شة،  تفا�شيل  �شرد 

 ،2018 عام  �شيف  يف  لل�شرقة  تعر�شت 

اأنه اأراد  وكان ي�شعر بخيبة اأمل لدرجة 

اأن ي�شعر االآخرون باأمله.

لذا بدال من االإبالغ عن ال�شرقة اأو على 

االأقل حماولة التعرف على الل�ص، حتى 

هاتوري  حتول  منه،  االنتقام  من  يتمكن 

يف  بنف�شه  الدراجات  مقاعد  �شارق  اإىل 

اليابان.

ــــــال هـــــاتـــــوري لــلــ�ــشــرطــة خـــالل  وق

التحقيقات: "ا�شطررت اإىل �شراء مقعد 

دراجة اآخر بعد �شرقة مقعدي يف �شيف 

اأن  اأردت  الثاأر.  بداأت  ذلك  بعد   .2018
يعرف االآخرون ال�شعور نف�شه".

اجلرائم  موجة  يف  حتقيق  فتح  وبعد 

ك�شفت  هاتوري،  ارتكبها  التي  ال�شغرية، 

كامريات  فيديو  اأ�شرطة  عن  ال�شرطة 

مقاعد  ب�شرقة  يــقــوم  وهـــو  املــراقــبــة 

العا�شمة  يف  جتوله  خــالل  ــدراجــات  ال

الـ159  وعــر�ــشــت  طــوكــيــو،  اليابانية 

مقعدا امل�شروقة على و�شائل االإعالم.

قـــالـــت جمـــلـــة فــوربــ�ــص 

اإن  االأمـــــريـــــكـــــيـــــة 

نيومان  اآدم  ثـــروة 

جمموعة  موؤ�ش�ص 

ــــــــــــــــــوورك"  "وي
العمالقة يف جمال 

املكاتب،  تــ�ــشــارك 

قد تراجعت لت�شبح 

دوالر  مــلــيــون   600
بعد ما كانت 4.1 مليارات 

دوالر قبل 7 اأ�شهر فقط.

الف�شل  من  اأ�شهر   7 خــالل  اأن  واأ�شافت 

املحدد،  الــوقــت  يف  البور�شة  ــول  دخ يف 

دوالر  مليار   3.5 من  ــرث  اأك نيومان  فقد 

مليون  بـ600  مقدرة  لت�شبح  ثروته،  من 

دوالر فقط، بعد اأن كان على قائمة اأثرى 

اأثرياء العامل يف مار�ص املا�شي.

االأربعني  �شاحب  نيومان  اأن  واأو�شحت 

ب�شاأن  وا�ــشــعــة  انــتــقــادات  تطاله  عــاًمــا 

اأ�شاليبه يف االإدارة واملحا�شبة، 

ف�شال عن اتهامات بت�شارب 

امل�شالح.

وكان نيومان قد ا�شتقال 

عام  كمدير  مهامه  من 

اأ�ش�شها  التي  لل�شركة 

نهاية  مــع   2010 يف 

ب�شغط  اال�شي،  �شبتمرب 

جمل�ص  يف  كرث  اأع�شاء  من 

على  حافظ  اأنــه  اإال  ـــه،  اإدارت

ن�شبة الـ18% خا�شته.

من  اأكــرث  حالًيا  "ويوورك"  اأن  وتابعت 

 12 فيها  ويعمل  بلًدا   30 يف  موقع   500
األفا و500 �شخ�ص.

لل�شركة  املفرت�شة  القيمة  وتــراجــعــت 

 20 مــن  اأقـــل  اإىل  دوالر،  مليار   47 مــن 

العام،  مطلع  يف  اأخري  تقييم  خالل  ملياًرا 

"وول  بور�شة  اإىل  الدخول  ــرتاب  اق مع 

�شرتيت".

ميكنك اأن ت�شدق اأن اأحدهم ميكنه ال�شري 

وهو نائم ويذهب مثال اإىل املطبخ لي�شرب 

اأو يتحرك يف املكان، لكن ال ميكن اأن ي�شل 

االأمر اإىل جرمية قتل.

ووفقا ملا ورد يف �شحيفة "مريور" 

الربيطانية، فاإن راندي البالغ من العمر 

اأن  بعد  بقتل �شديق عمره  32 عاما، قام 
عادا من اجلامعة ذات يوم يف االأ�شبوع 

املا�شي.

وذكر �شديقهما الثالث الذي كان معهما 

حتى عادا اإىل املنزل، اأمام هيئة املحكمة 

اأنهما ت�شاجرا اأثناء نهاية اليوم الدرا�شي 

وعادا اإىل املنزل ومل ير كل منهما ملدة 

يومني.

يف البداية، قال راندي للقا�شي اإنه قتل 

�شديقه اأثناء نومه، فقد اأكد اأنه ي�شري 

اأثناء النوم وهي حالة مر�شية ت�شيبه 

منذ �شباه، اإال اأن القا�شي مل يقتنع.

وحني �شاأله القا�شي عن �شالح اجلرمية، 

اأجاب املتهم قائال: "�شكني حادةط، 

ولكن اأكدت حتريات ال�شرطة اأنها عرثت 

على اأداة اجلرمية اأ�شفل ال�شرفة، اأي 

اأنه كان يف وعيه عندما تخل�ص من �شالح 

اجلرمية، وحكم عليه بال�شجن 20 عاما.

ب�صبب ال�صري اأثناء النوم.. 

قتل �صديق عمره 
بع�صرين طعنة 

�صدق 

ال ت�صدق
اأو
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على  باالإ�صتحواذ  اآبــل  �صركة  قامت 

املودمات  تطوير  عن  امل�صوؤول  الق�صم 

من  �صابق  وقــت  يف   Intel �صركة  يف 

رقاقات  لتطوير  العام يف حماولة  هذا 

االإعتماد  دون  بــهــا  اخلــا�ــصــة  املــــودم 

البحث  مهمة  وت�صريع  ال�صركاء  على 

من  الكثري  هناك  يــزال  ال  والتطوير. 

اآبل  �صركة  على  يتعني  الــذي  العمل 

على  ذلـــك  يتحقق  حــتــى  ــه  ب الــقــيــام 

الــرغــم مــن اأن هــنــاك مــ�ــصــدًرا داخــل 

�صركة اآبل ك�صف اأن مودم 5G اخلا�س 

هواتف  اإىل  ي�صل  لن  االأخـــرية  بهذه 

.2022 العام  قبل   iPhone
املودمات  حالًيا  ت�صتورد  اآبــل  �صركة 

الذكية  هواتفها  يف  ت�صتخدمها  التي 

ــاأن  ــع الــعــلــم ب ــن �ــصــركــة كــوالــكــوم م م

�صركة  بتزويد  وعــدت  االأخـــرية  هــذه 

ــل هواتف  اأج 5G مــن  ــل مبــودمــات  اآب

ذلك،  ومع  املقبل.  العام  يف   iPhone
التي مرت  ال�صعبة  ال�صنة  اإىل  بالنظر 

بها كلتا ال�صركتني، والقتال يف املحكمة 

ب�صاأن الرتاخي�س واملمار�صات اخلاطئة، 

نف�صها  االإعتماد على  اآبل  �صركة  تريد 

البحث  فــريــق  بـــداأ  لــقــد  م�صتقباًل. 

املودم  لرقاقات  بها  اخلا�س  والتطوير 

يف  الال�صلكية  االإتــ�ــصــاالت  ورقــاقــات 

كاليفورنيا،  بوالية  دييغو  �صان  مدينة 

املقر  يتواجد  حيث  املدينة  نف�س  وهي 

مهمة  ــكــوم،  كــوال ل�صركة  الرئي�صي 

التطوير.

 2022 اأن  امل�صدر  ك�صف  ذلــك،  ومــع 

�صركة  اإلــيــه  ت�صعى  الــتــي  الــهــدف  هــو 

اإذا متت عملية الت�صنيع يف  اآبل. حتى 

الوقت املحدد، فيجب اأن يتم تخ�صي�س 

لتح�صني  لــالإخــتــبــارات  الــوقــت  بع�س 

واحل�صول  املـــودم،  يف  اجلــوانــب  كافة 

اإمتثال  ت�صمن  التي  ال�صهادات  على 

مودم ال�صركة للمعايري العاملية، وكذلك 

الفيدرالية  االإت�صاالت  جلنة  معايري 

املحلية.

االأ�صا�س ت�صمني  اآبل يف  �صركة  تريد 

املركزية  ــات  ــاجل ــع امل يف   5G مــــودم 

اإ�صتهالك الطاقة،  اخلا�صة بها لتقليل 

 Fast مــ�ــصــدر  اأن  مـــن  الـــرغـــم  عــلــى 

Company يقول اأنه من املرجح اأن 
يكون املودم منف�صاًل عن املعالج املركزي 

يف هواتف iPhone القادمة يف العام 

املعاجلات  باأن  يعني  ما  وهذا   ،2022

ت�صل  لن  املدمج   5G مودم  ت�صم  التي 

 iPhone هواتف  اإىل  االأرجـــح  على 

حتى العام 2023.

�صركة  قــامــت  املــقــارنــة،  اأجــــل  مــن 

ــوجن بــالــكــ�ــصــف عـــن املــعــالــج  ــامــ�ــص ــص �

 5G 980 الذي ي�صم مودم Exynos
مدمج يف �صهر اأغ�صط�س املا�صي و�صيظهر 

يف الهواتف الذكية بنهاية هذا العام، 

بالفعل   Huawei �صركة  تبيع  بينما 

 5G  30  Huawei Mate الهاتفني 

 5G  Pro  30  Huawei Mate و 

 HiSilicon واللذان ياأتيان مع املعالج

مودم  ي�صم  الذي   5G  990  Kirin
داخله. مدمج   5G

االأ�صهر  الفوري  املرا�صلة  تطبيق  اأكد 

التطبيق  اأن   ،WhatsAp" وات�صاب 

اأخرى اإىل متجر جوجل بالي  عاد مرة 

اختفائه  بعد   ،"Google Play"
ب�صورة مفاجئة من املن�صة خالل االأيام 

اأخرى  مرة  متاًحا  اأ�صبح  واأنه  املا�صية، 

تعمل  التي  الذكية  الهواتف  مل�صتخدمي 

بنظام الت�صغيل اأندرويد.

 techno" موقع  ــره  ذك مــا  وبح�صب 

اختفاء  �صبب  يـــزال  ال   ،"secrets
بالي  جوجل  متجر  من  وات�صاب  تطبيق 

غري وا�صح، حيث ذكر موقع "وابيتااإنفو" 

يــوم  ــاب  ــص ــ� وات اأخـــبـــار  يف  املتخ�ص�س 

اجلمعة، اأن التطبيق غاب ب�صكل مفاجئ 

التطبيقات يف خطوة غريبة  عن متجر 

حتدث الأول مرة.

اآيفون  هــواتــف  م�صتخدمو  يبلغ  ومل 

التطبيق  وبقي  التطبيق،  اختفاء  عن 

"اآي  تطبيقات  متجر  على  اأي�صا  متاحا 

ذلك  اإىل  باالإ�صافة  "اأبل"،  من  اإ�س"  اأو 

لالأعمال  واتــ�ــصــاب  تطبيق  يختفي  مل 

مثل   "WhatsApp Business"
االإ�صدار الر�صمي.

للخدمة  املــالــكــة  ال�صركة  اأن  يــذكــر 

خدمة  توقف  عن  اأعلنت  "في�صبوك"، 
على  نهائًيا  وات�صاب  الفورية  املرا�صلة 

جمموعة من الهواتف الذكية يف 1 فرباير 

2020، حيث يخطط اإىل اإيقاف الدعم 
ب�صكل نهائي عن االأنظمة والهواتف التي 

تعمل بنظام ت�صغيل قدمي.

الهاتف  عن  �صام�صوجن  �صركة  اأعلنت  بينما 

املا�صي فقط،  ال�صهر  5G يف   Galaxy A90
يبدو اأن خليفته يف طريقه اإلينا بالفعل. �صيوفر 

املوا�صفات  نف�س   Galaxy A91 الهاتف 

 Infinity-U �صا�صة  ذلــك  يف  مبا  التقنية، 

 Snapdragon واملعالج  اإن�س،   6.7 بحجم 

تدعم   4500mAh ب�صعة  وبطارية   ،855
.45W ال�صحن ال�صريع بقوة

التغيري البارز امللحوظ هو عدم دعم �صبكات 

ينبغي  الذي  االأمــر  وهو   ،5G اخلام�س  اجليل 

 Galaxy الهاتف  �صعر  تقلي�س  اإىل  يوؤدي  اأن 

 Galaxy A90 الهاتف  مع  مقارنة   A91
.5G

الهاتف  بــاأن  ُي�صاع   ،5G عن  النظر  وبغ�س 

يف  كــامــريات  ثــالث  �صي�صم   Galaxy A91
اخللف بدقة 48 ميغابك�صل للكامريا االأ�صا�صية 

الوا�صعة  للكامريا  ميغابك�صل   12 وبــدقــة 

على  الثالثة  الكامريا  �صتعمل  بينما  الزاوية، 

االأرجح على اإ�صت�صعار معلومات العمق. وعندما 

يتعلق االأمر بالكامريا االأمامية، فهي �صتحتفظ 

على االأرجح بدقة 32 ميغابك�صل.

 Galaxy A91 حتت الغطاء، �صي�صم الهاتف

 Snapdragon معالج ثماين النوى من طراز

855، وذاكرة ع�صوائية بحجم 8GB، وذاكرة 
بطارية  عن  ف�صال   ،128GB بحجم  داخلية 

ال�صريع  ال�صحن  تدعم   4500mAh ب�صعة 

ــقــوة  ب

 .4 5 W
اإذا ومع ذلك، فال يزال من غري الوا�صح  ـــا  م

�صاحن  بت�صمني  �صتقوم  �صام�صوجن  �صركة  كانت 

يتعلق  وعندما  ال.  اأم  الهاتف  علبة  يف   45W
الهاتف  اأن  تردد  فقد  الت�صغيل،  بنظام  االأمــر 

Galaxy A91 �صياأتي ب�صكل م�صبق مع نظام 
.10  Android

ال توجد معلومات عن ال�صعر حتى االآن، ولكن 

بع�س التقارير تفيد باأنه �صيتم اإطالق الهاتف 

الهند  مثل  البلدان  بع�س  يف   Galaxy A91
قبل نهاية هذا العام.

اآبل تخطط لت�صمني مودم 5G اخلا�س بها يف هواتف 
2022 العام  يف  القادمة   iPhone

Google Play وات�صاب يظهر مرة اأخرى على 

الهاتف Galaxy A91 �صي�صل مع موا�صفات راقية، 
45W و�صيدعم ال�صحن ال�صريع بقوة

ــــعــــديــــد مــن  ــــد ال ــــوج ت

هاتفك  جتعل  التي  الطرق 

رائع  مظهر  ذا  ــد  ــدروي االأن

ــل  ــه ــص ـــكـــن اأ� وجــــــــذاب، ول

ـــ  ــة هـــي حتــمــيــل ال ــق ــري ط

ثيمات Themes اخلا�صة 

بهواتف اأندرويد.

وفــيــمــا يــتــعــلــق بــذلــك، 

"اأندرويد  مــوقــع  يــعــر�ــس 

بيت" التقني قائمة باأف�صل 

املجانية  االأندرويد  ثيمات 

ــفــاء  ــهــا اإ�ــص الــتــي بــاإمــكــان

هاتفك  ل�صا�صة  رائــع  �صكل 

وللتطبيقات املوجودة عليه 

اأي�صا.

ومن اأبرز تلك الثيمات هو 

مل�صغل  Ocean Dream

 ZenUI Launcher
 Glasklart ثيم  ويليه 

 Apex launcher مل�صغل

املعروف بت�صميمه الرائع.

ـــا الــثــيــم الــثــالــث، فهو  اأم

مع  يــاأتــي  الــذي   White
 CM Launcher م�صغل 

بت�صميمه  ــاز  ميــت ــــذي  وال

واأي�صا  الب�صيط،  ال�صتوي 

ملــ�ــصــغــل   Pinko ـــم  ـــي ث

 APUS Launcher
يف  الثيمات  اأف�صل  بني  من 

عن  م�صئول  وهــو  القائمة، 

هاتفك  �صا�صة  مظهر  جعل 

تبدو اأكرث اأناقة.

والــــثــــيــــم االأخـــــــــري هــو 

 Windows Mobile
الـــــذي   KLWP  95
ذكريات  لديهم  من  �صيحبه 

الت�صغيل  نظام  مــن  رائــعــة 

نظام   -  95  Windows
ــغــيــل الـــــذي يــزيــن  الــتــ�ــص

املنزلية  الكمبيوتر  اأجهزة 

البدائية لدينا بكل ما فيها 

من جاللة.

الثيم،  هـــذا  ال�ــصــتــخــدام 

 ،KLWP اإىل  �صتحتاج 

حية  خلفية  �ــصــانــع  وهـــو 

ي�صمح لك بتحرير وت�صغيل 

 Android صمات اأندرويد�

املخ�ص�صة.

اأف�صل 5 ثيمات لهاتفك الأندرويد

 Windows 10 ثغرة اأمنية خطرية يف
Mobile ت�ضمح للمت�ضللني ب�ضرقة �ضورك 

اكت�صفت موؤخرا ثغرة اأمنية خطرية 

 Windows الــتــ�ــصــغــيــل  ــنــظــام  ب

للمت�صللني  ت�صمح   ،"Mobile  10
بالو�صول اإىل معر�س ال�صور اخلا�صة 

وتوؤثر   ،Cortana با�صتخدام  بك، 

الذين  امل�صتخدمني  على  امل�صكلة  هذه 

قفل  على   Cortana بتمكني  قاموا 

اإىل  فقط  حتــتــاج  بحيث  ال�صا�صة، 

تعطيله، للتاأكد من اأنه ال ميكن الأحد 

الو�صول اإىل �صورك.

وبـــحـــ�ـــصـــب مـــــا ذكـــــــــره مـــوقـــع 

تقوم  ــن  ل  ،"mspoweruser"
�صركة مايكرو�صوفت بت�صحيح امل�صكلة 

امل�صتخدمني  تو�صي  ولكن  االآن،  حتى 

�صا�صة  عــلــى   Cortana بتعطيل 

حتتاج  �صوف  بذلك  وللقيام  القفل، 

اإىل اتباع اخلطوات التالية.

من   Cortana تطبيق  افتح   .1
�صا�صة التطبيقات.

خطوط  الثالثة  على  ا�صغط   .2
ي�صار  ــى  ــل اأع الــقــائــمــة  زر  االأفــقــيــة 

تطبيق  اإعـــــــــداد  مــــن  الـــ�ـــصـــا�ـــصـــة 

.Cortana
االإعــدادات  خيار  على  ا�صغط   )3

."Settings"
خيار  متــريــر  �صريط  ا�صبط   )4
 "Off" اإيــقــاف  على  ال�صا�صة  قفل 

قفل  عند  التطبيق  اإىل  الو�صول  ملنع 

اجلهاز.

الثغرة  اكــتــ�ــصــاف  مت  اأنــــه  ــر  ــذك ي

االإ�صرائيلي  املعهد  بوا�صطة  االأمنية 

�صركة  ــــالغ  اإب ومت  لــلــتــكــنــولــوجــيــا، 

"Microsoft"، يف دي�صمرب 2018، 
الثغرة  ــالح  ــص اإ� قـــررت عــدم  والــتــي 

االأمنية ب�صبب حمدودية م�صتخدمي 

 10  Windows الت�صغيل  نــظــام 

Mobile، ومتطلبات الو�صول املادي 
الإعادة اإنتاج هذه امل�صكلة.

بعد اختفائه ب�سكل مفاجئ



باتنة 

على مدار ع�سرة اأيام كاملة

حــوار

باتنة 

ب�صكرة

�صطيف

دار الثقافة بباتنة حتت�ضن االأيام 
الوطنية للم�ضرح

ب�ضكرة حتيي الذكرى 12 لوفاة العالمة ال�ضيخ "
ح�ضنني حممد بن مو�ضى االإدري�ضي"

اجلزائر"...  يف  الع�ضور  عرب  واملاء  االأثري  "الرتاث 
تاريخ امللتقى الوطني الثاين ب�ضطيف

املا�ضي  عن  تنب�س  " كاتبة  "
وتعيد اإحياء روح االأجداد يف "حرب نوبليزا"

يبدو  "نوبليزا"  حـــرب   -1
قراأت  واأنيقا،  مثريا  العنوان 

حيث  منه،  املقتطفات  بع�ص 

"�شاحب  ا�شميته  مبا  تالقيت 

والقلب  العقل  النبيل"  ــدم  ال

ــاأ، مـــا الــــذي حتــاولــني  ــط ــخ امل

اقحامه داخل ن�شك الروائي؟

روايتي تت�شمن اإىل جانب الدم 

و  العقل  اأو�شحت  كما  واحلــرب 

اإىل  روايــتــي  يف  اأ�شعى  القلب، 

اإقحام روؤية فل�شفية متزج بني 

املــزدوج،  والعقل  القلب  حتكم 

اأدجمـــــت اجتـــاهـــي نحو  كــمــا 

االأخالقية  ــادئ  ــب امل تر�شيخ 

جزء  تبني  والتي  و�شرورتها 

كبري من اأقدارنا امل�شتقبلية.

 

زمن  اإىل  بالذاكرة  تعيدين   -

عائلة  ـــرار  ـــش اأ� عــن  الــكــ�ــشــف 

ميكن  هل  ا�شبانية،  من  اأ�شولها 

التوثيق  حتاولني  اأنــك  القول 

مهمة  تـــاريـــخـــيـــة  ملـــرحـــلـــة 

من  فــجــاأة  انفلتت  بــاجلــزائــر 

اأعني الباحثني؟

بــالــتــاأكــيــد عــلــى الـــرغـــم من 

التفاتتي  على  ــز  اأرك مل  اأنني 

�شكلت  اأنــنــي  اإال  التاريخية، 

اأجداد  حياة  �شرد  طريق  عن 

امتزاج عرقي بني  البطلة عن 

اال�شبان واجلزائر.

غريه"  لــيــ�ــشــيء  "يحرتق   -

"حرب  ـــــة  مـــن رواي ــبــا�ــص  اقــت

اإىل  حتنني  اأنك  اأرى  نوبليزا"، 

ــة االأجـــــداد وحتــاولــني  ــح رائ

الــكــ�ــشــف عـــن تــلــك االأمـــاكـــن 

املقرتنة  واالأزمنة  وال�شخو�ص 

بهم، األي�ص ذلك �شحيحا؟

يخ�ص  االقــتــبــا�ــص  اأن  ـــم  رغ

الوقت اخلا�ص بجد البطلة اإال 

اأنه و كما ا�شت�شعرت ياأخذ لروح 

�شخ�شية  يف  مكانة  ـــداد  االأج

اأحــفــادهــم  م�شتقبل  وحــتــى 

ــك كانت  بــعــدهــم..و فــكــرة ذل

نتيجة روؤيتي الوا�شحة لنتائج 

واأبنائه  جــدي  مبقارنة  ذلــك 

واإخوته واأبنائهم.

اأي�شا  اأنــك  القول   ميكن  هل   -

نكهة  ا�ــشــفــاء  اإىل  تــعــمــديــن 

موؤلفك،  داخل  اأدبية  ريا�شية 

تخ�ش�شك  ــون  ك مــن  انــطــالقــا 

االأمـــر  يــدعــو  اأال  ريــا�ــشــيــات، 

لالحتفاء بهذه املعادلة؟

من  كثريا  ر�شمت  الريا�شيات 

اأجزاء الرواية وحتى يف �شبيل 

على  اعتمدت  حيث  �شردها، 

عن�شرا  ي�شكل  والذي  التحليل 

ريا�شيا اأ�شا�شيا من خالل حتليل 

الو�شول  ـــد  اأري الــتــي  الــفــكــرة 

معطيات  تــدرج  خــالل  مــن  لها 

ـــوم حــول  ــي حت ــت االأ�ــــشــــرار ال

نف�شه  القارئ  يجد  كما  اجلد، 

براهني،  قـــراءة  �شاكلة  على 

فكل حدث قد كان له �شبب اإما 

ح�شوله.. بعد  اأو  �شابقا  ذكر 

يف  تخ�ش�شي  عــلــى  اعــتــمــدت 

ــو احلد�ص  �ــشــيء جــوهــري وه

عن  اجابتنا  عليه  نبني  الــذي 

للرواية  القارئ  معينة،  حلول 

يدرك اأن كثريا من االأ�شياء قد 

بعد  بالتاأكيد  حلد�شه  تركت 

ر�شم  يف  �شاعدته  قد  اأكــون  اأن 

خميلة احلد�ص.

ال�شغر  منذ  الكتابة  امتهنت   -

كوالي�ص  بجريدتي  ون�شرت 

وال�شباب اجلزائري، هل ميكن 

اأمينة  عن  قليال  تخربينا  اأن 

منا�شرة، الطفلة الكاتبة؟

اأمينة الطفلة الكاتبة ...لنقل 

�شاأكتب  اأنني  اأتخيل  مل  اأنني 

رواية يف بداية م�شواري الأنني 

ال�شعر  كنت منكبة على كتابة 

باأ�شنافه، ولعل من يقراأ بداية 

اإىل  نزعتي  يـــدرك  الــروايــة 

اأكتب  اأكن  ال�شعر...مل  كتابة 

والرواية  واقعية،  اأ�شياء  عن 

قالب  يف  الــواقــع  عــن  تتحدث 

اخليال  لـــذا  خــيــالــيــة،  فــكــرة 

الطفويل �شنع احلدث.

- الــكــتــاب اأيــ�ــشــا مــ�ــشــارك يف 

معر�ص �شيال 2019؟

املدير  ذكر  وكما  االأرجــح  على 

على  �شيكون  ليوتيوبيا  العام 

مقاعد املعر�ص.

"نوبليزا"،  حرب  موؤلفك  بعد   -

هل �شُي�شال حربك على موؤلف 

اآخر، هل هنالك جديد تنوين 

ا�شداره قريبا؟

ال...احلقيقة  قريبا 

لــو كــان االأمـــر بيدي 

الألـــفـــت كــتــابــا اآخـــر 

بــعــد ا�ــــشــــداري هــذا 

الن�شر  نفقات  وب�شبب 

األزم بروؤية  وغري ذلك 

اأوال  الـــروايـــة  �ــشــطــوع 

ثانيا..ما  التفكري  ثــم 

لرمبا  تاأليفه  يف  اأفــكــر 

�شيكون هناك جزء ثاين 

حلرب نوبليزا بفر�ص اأنني 

كتابة  يف  كــثــريا  اأ�ــشــرعــت 

تت�شح  مل  ــذا  ول كتاب  اأول 

اأول كتاب،  مهاراتي كلها يف 

كتابتها  يف  �شرعت  ورواية 

بالتاأكيد  مفاجاأة  �شتكون 

للو�شول  بها  اأطمح  والتي 

اإذا  الــعــاملــيــة  اإىل  لــرمبــا 

ترجمت.

- اأمينة منا�شرة، التي خا�شت 

لها،  ب�شمة  وو�شعت  الكتابة 

اإىل اأين امل�شعى والطموح؟

�شبيل  على  متعددة  امل�شاعي 

على  رواياتي  تن�شر  اأن  املثال  

مالذها  جتد  واأن  اأو�شع  نطاق 

ـــــني  ب

عظيمة  الأفالم  ال�شيناريوهات 

كما اأطمح اأن تكون يل دار ن�شر 

خا�شة..

- كلمة ختامية

واأ�شدقائي  عائلتي  �شكر  اأريد 

كلهم �شواء اأ�شدقائي من بلدية 

العليا  اأو من املدر�شة  العامريه 

لــــالأ�ــــشــــاتــــذة 

ح�شيلة  كان  فتاأليفي  وهــران، 

اأ�شكرك  ت�شجيعهم...كما 

على  دلــت  التي  اأ�شئلتكم  على 

وحتليلكم  نظرتكم  ــق  اأف بعد 

من  الــروايــة  مل�شمون  اجلــيــد 

وملخ�شها.. اقتبا�شاتها  خالل 

وبالتوفيق

اخلليفة  اآل  العيد  حممد  الثقافة  دار  حتت�شن، 

الفرتة  يف  للم�شرح  الوطنية  االأيــام  باتنة،  بوالية 

مب�شاركة  اجلــاري،  اأكتوبر   25 اإىل   16 من  املمتدة 

خمتلف  مــن  واجلمعيات  التعاونيات  مــن  العديد 

اأنحاء الوطن على غرار تعاونية تافتيكا من العلمة، 

تعاونية بور �شعيد من اجلزائر، تعاونية فن بالدي 

البي�شاء  عني  من  القدر  تعاونية  وكــذا  وهــران  من 

بقاعة  �شتكون  للم�شرح  الوطنية  ــام  االأي وغريها، 

العرو�ص ابتداء من ال�شاد�شة م�شاء.

كما اأن التعاونيات وكذا اجلمعيات امل�شاركة يف هذه 

االأيام حاولت االعتماد اأكرث على االأعمال امل�شتقاة 

من الواقع ملناق�شتها اأمام اجلمهور، ناهيك عن اعتماد 

وعر�شها  االجتماعية  االأفكار  على  اأي�شا  البع�ص 

بطريقة كوميدية لتكون قريبة اأي�شا من حمبي فن 

اخل�شبة �شيما واأن هذا النوع يعترب املراآة احلقيقية 

ملا يعي�شه املواطن وحماكاة الأهم ان�شغاالته.

ي�شارك  بباتنة  ال�شينما  متحف  اأن  بالذكر  جدير 

فيلم  بعر�ص  للم�شرح  الوطنية  االأيام  يف  االآخر  هو 

هذا  عر�ص  �شيكون  اأين  القانون"  عن  "اخلارجون 

الفيلم  اأن  كما  لالأيام،  وافتتاحية  ا�شتثناء  الفيلم 

عن  خــارجــون  ويعد  ـــداث،  االأح من  العديد  يــروي 

ر�شيد  ـــراج  اإخ مــن  درامـــا جــزائــري  فيلم  الــقــانــون 

وتدور  اأنديجان،  االأول  لفيلمه  تابع  وهو  بو�شارب، 

على  ويركز  و1962   1945 بني  الق�شة  اأحــداث 

فرن�شا  يف  يعي�شون  الذين  جزائريني  اإخــوة  ثالثة 

بعد اأن جنوا من اأعقاب مذبحة �شطيف.

العمومي  للمتحف  العلمية  اللجنة  اأعلنت 

لالآثار بوالية �شطيف عن تقدمي تاريخ امللتقى 

الوطني الثاين حول الرتاث االأثري واملاء عرب 

 05 املمتدة من  الفرتة  الع�شور يف اجلزائر يف 

07 نوفمرب القادم بدال من �شهر دي�شمرب  اإىل 

كما كان مقررا من قبل، علما اأن امللتقي ينظم 

بجامعة  االأثرية  الدرا�شات  خمرب  مب�شاركة 

�شطيف 2.

ويتناول هذا امللتقى عدة حماور منها االإن�شان 

املــاء،  وا�شتغالل  وتخزين  اكت�شاف  وثقافة 

وحمور  واالأنرثوبولوجية،  العقائدية  االأبعاد 

التوطني  اأمكنة  وتخطيط  تنظيم  عن  اآخــر 

املتو�شط  االأبــيــ�ــص  الــبــحــر  حــو�ــص  بــجــنــوب 

فيتناول  الثالث  املحور  اأمــا  باملاء،  وعالقتها 

اأنظمة  عمارة  وتطور  باملاء  املرتبطة  املن�شاآت 

و�شبكات جلب ونقل املاء عرب الع�شور وعالقتها 

املحور  وي�شتعر�ص  اجلغرافية،  بالنطاقات 

للمخلفات  النظامي  اجلــرد  عمليات  الرابع 

االأثرية الثابتة واملنقولة، وعالقته ب�شبكات 

املياه، اأما املحور اخلام�ص فيتطرق اإىل مو�شوع 

املاء واملهن واحلرف وثقافة الغذاء واالأ�شربة 

ال�شاد�ص  املــحــور  بينما  االإنـــتـــاج،  وتقنيات 

ر�شدها  �شبل  املائية،  التحت  االآثــار  يتناول 

التاريخية،  واأهميتها  وحمايتها  وا�شتخراجها 

البقايا  فيتناول  ــري  واالأخ ال�شابع  املحور  اأمــا 

االأثرية للمن�شاآت املائية وعالقتها بديناميكية 

التعمري مبنطقة �شطيف عرب التاريخ.

هو  املنظمني  ح�شب  امللتقى  هذا  ــداف  اأه ومن 

والتاريخية  االأثرية  املقاربات  خمتلف  و�شع 

وعالقتها  املياه  ب�شبكات  املتعلقة  واجلغرافية 

من  انطالقا  بــاجلــزائــر  الب�شري  بالتواجد 

االأثـــري يف  تاريخية، مع اجلــرد  فــرتة  ــدم  اأق

والتطرق  املائية،  بامل�شادر  وعالقته  اجلزائر 

اأنظمة  بتطور  املتعلقة  االأثرية  البقايا  اإىل 

املن�شاآت  املاء، وخمتلف  جلب و�شرف وتخزين 

واملعا�شر  ــن  ــاح ــط وامل كــاحلــمــامــات  املــائــيــة 

طبيعة  على  التعرف  اإىل  اإ�شافة  والنافورات، 

االآثار املغمورة يف البحار واملحيطات واالأنهار، 

ناهيك عن التطرق اإىل مكانة املاء يف االإبداع 

الفني الب�شري ودور نظم املعلومات اجلغرافية 

امل�شادر  بقايا  حتديد  يف  بعد  واال�شت�شعارعن 

خالل  العمرانية  باملراكز  وعالقتها  املائية 

بنك  وو�ــشــع  الــتــاريــخــيــة،  ــفــرتات  ال خمتلف 

املجموعات  جـــرد  يف  ي�شتعمل  مــعــلــومــاتــي 

املتحفية بطريقة علمية اأكادميية،مع تعريف 

املجتمع باأهمية االآثار املرتبطة ب�شبكة املياه 

حت�شي�ص  وكذا  االأجيال  م�شتقبل  على  واأثرها 

ب�شرورة  املــدين  واملجتمع  املحلية  ال�شلطات 

احلفاظ على املواقع االأثرية املرتبطة باملاء، 

الغري  املناطق  يف  متواجد  واأغلبها  خا�شة 

ح�شرية. 

ال�شيخ  العالمة  زاوية  احت�شنت 

القادرية"  مو�شى  بــن  "حممد 
ببلدية احلو�ص بب�شكرة فعاليات 

الذكرى 12 لوفاة ال�شيخ الروحي 

من  القادرية، مببادرة  للجماعة 

رواد وموؤطري الزاوية وبح�شور 

عديد  مـــن  و�ــشــيــوخ  مـــورديـــن 

واليات الوطن على غرار اجللفة 

و�شعيدة  ــة  ــرداي وغ االأغــــواط 

وتيزي وزو وعني تيمو�شنت، وقد 

اأ�شاتذة  التن�شيط  على  اأ�شرف 

على  ال�شوء  �شلطوا  وحما�شرون 

حممد  ح�شنني  العالمة  �ــشــرية 

وعلى  االإدريـــ�ـــشـــي  مــو�ــشــى  بـــن 

موؤلفاته،  وبع�ص  وورعــه  علمه 

البلدية  رئي�ص  بح�شور  وذلــك 

�شلطان  الــ�ــشــادات  اأنـــور  ال�شيد 

اأن  ــد  واأك التظاهرة  ثمن  الــذي 

منذ  �شنة  كل  حتييها  البلدية 

�شنة 2007، ومتيزت التظاهرة 

متثلت  جماعية  بافتتاحية 

من  ملقاطع  جماعية  ــراءة  ق يف 

ال�شيخ  �شريح  وبزيارة  البوردة 

العالمة واأبناءه.

ر.ل

نوارة. ب

�شميحة. ع

�ضطيف ت�ضارك بفيلمني يف اأيام 
عنابة للفيلم الق�ضري 

ال�شهر اجلاري فعاليات  نهاية  تنطلق مع 

للفيلم  عنابة  اأيــام  من  الثالثة  الطبعة 

اإىل   26 من  املمتدة  الفرتة  بني  الق�شري 

الثقافة حممد  اأكتوبر اجلاري بدار   28
خاللها  وتــعــر�ــص  بــعــنــابــة،  بــو�ــشــيــاف 

اخليالية  ال�شينمائية  ـــالم  االأف اأقـــوى 

والوثائقية، و�شتكون ال�شينما ال�شطايفية 

حا�شرة بقوة يف هذه التظاهرة الثقافية 

اإنتاج  من  �شينمائيني  عملني  خــالل  من 

مركز وطنية لالإنتاج ال�شينمائي، ويحمل 

اخليايل  الطابع  امل�شارك  االأول  الفيلم 

وجاء بعنوان "غياب" للمخرج ال�شينمائي 

يف  تتويج  الـ21  �شاحب  قديدح  اإدري�ص 

تاأليف  ومــن  ال�شينمائية،  املهرجانات 

الفيلم  اأما  بوعظم،  �شالح  ال�شيناري�شت 

 Metal" بعنوان  وثائقي  فهو  الثاين 

Art" للمخرج ال�شاعد اأمين بن وادفل 
ـــداد االإعــالمــيــة مــوين نا�شف،  اإع ومــن 

ح�شد  هو  امل�شاركني  رهــان  يبقى  حيث 

اجلوائز يف هذه الطبعة كما جرت عليه 

حيث  الفارطة  ال�شنوات  خــالل  العادة 

حظيت اأمال فرق والية �شطيف بالكثري 

من التتويجات على امل�شتوى الوطني. 

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

ثقافةاالثنني  03  كوبر  2969/ 14 اأكتوبر 2019 املوافق لـ 15 �صفر 221441
عرو�س  تربعت  املغت�ضبة،  القيم  اأ�ضالء  انترثت  "زمن  بقولها:  الرواية  عرفت  التي  هي 
اأ�ضرة على اأكتاف ميثاق عهد يقت�ضي اإعادة اإحيائها، تقلع رحلة �ضاحبة الدم النبيل والتي 
امتهنت التقيد بعمق االأثالة، باحثة عن اأ�ضرار حرب "نوبليزا" وماآربه املتعددة التي منحت 
ولوج  اإىل  فتعمد  القيم،  تلك  حق  يف  بتجاوزات  فت�ضطدم  عريقة،  �ضرف  تذكرة  عائلتها 
بالدم امل�ضري حلرب  لها، م�ضتعينة يف ذلك  امل�ضاحب  القدر  لتمحوها وتغري  اأ�ضحابها  حياة 

قررت  هكذا  املخطاأ"،  وقلب  النبيل  الدم  �ضاحب  وذاكرة  عقل  بني  �ضراع  "نوبليزا" يف 
املوؤلفة اأمينة منا�ضرة من والية عني تيمو�ضنت اأن ت�ضع ب�ضمتها يف عامل الرواية وراحت 
جعبة  يف  املخباأة  املا�ضي  اآثار  عن  وتبحث  التاريخية  باأزمنتها  واالأماكن  االأ�ضخا�س  حتبك 
ايقاظ  املا�ضي وتعمل على  الزمن  نتوءات  للغو�س يف  اأمينة  فيها  االأجداد، رحلة تقودنا 

اأ�ضرار ما، والعديد من التفا�ضيل يف هذا احلوار:

حوار: رقية حلمر



اأهم اخرتاعات 

القرن..

خوذة حلماية 

االأ�شبع ال�شغري 

بالقدم؟!

الدراهم
ملاذا �شميت "الدراهم" ... بهذا اال�شم

يحكى اأنه كان هناك �شاحبان مي�شيان يف ال�شحراء ، ويف 

اأثناء �شريهما تخا�شما

ف�شفع اأحدهما االأخر فتاأمل 

ال�شاحب ل�شفعة �شاحبه 

ف�شكت ومل يتكلم ، بل كتب 

على الرمل

�شفعني  اأ�شحابي  اعز  "اليوم 
على وجهي"

ووا�شال امل�شري ووجدا واحة 

ماء فقررا اأن ي�شتحما فيها 

ولكن الذي ان�شفع وتاأمل من 

�شاحبه غرق اأثناء ال�شباحة 

فاأنقذه �شاحبه الذي �شفعه ، 

وملا اأفاق من الغرق ابت�شم ثم 

قام ونحت على ال�شخر

حياتي" اأنقذ  اأ�شحابي  اأعز  "اليوم 
ف�شاأله �شاحبه عندما �شفعتك كتبت على الرمل ، لكن 

عندما اأنقذت حياتك من الغرق كتبت على احلجر ، فلماذا 

ابت�شم و اأجابه ...

عندما يجرحنا من نحب علينا اأن نكتب ما حدث على الرمل 

لتم�شحها رياح الت�شامح والغفران ... ولكن عندما يعمل 

احلبيب �شي رائع علينا اأن ننحته على ال�شخر حتى يبقى 

يف ذاكرة القلب حيث ال رياح متحوه

اأما بالن�شبة للدراهم ملاذا �شميت بهذا 

اال�شم..واهلل ما نعرف املهم حبيت 

نبداها بالدراهم نعرفكم كامل حتبو 

الدراهم وتكملوا قراءة الن�ص؟!.

دقة
واحد يعيط ملرتو

�شّهلي رانا طولنا

ردت عليه وهي قلقانة

وا�ص بيك ما تفهم�ص؟

عندي �شاعة وانا نقولك دقيقة!!؟.

ك�ضور
اأ�شتاذة مادة الريا�شيات تعر�شت حلادث

اداوها لل�شبيطار

 قال لها الطبيب : عندك ك�شوور 

 قالت له: وحدو املقامات!!.

معلومات م�سلية

عزرائيل

اأمثال �سعبية

هو  ــس  االأر� وجه  على  �صخ�س  اأغنى  رابــع   •
نف�س  يف  ي�صكن  يــزال  ال  بافت،  وارن  االأمريكي 

على  وهــو  عاما   60 قبل  ا�ــصــرتاه  ــذي  ال البيت 

حاله.

�صركة  متــتــلــك  الــكــاثــولــيــكــيــة  الكني�صة   •
االإباحية  املواد  باإنتاج  تقوم  اأملانيا  يف  اإعالمية 

ومتويل  التن�صري  عمليات  يف  ريعها  من  لت�صتفيد 

الكني�صة.

يف  �صخ�س  لكل  مرحبا  تقول  اأن  اأردت  اإذا   •
العامل �صتحتاج اأن تتعلم 2796 لغة جديدة.

• عام 1938 �صمح هتلر اأن يتم ت�صريح اليهود 
لذلك لكن32  اأملانيا، ومت عقد موؤمتر  �صلميا من 

ذلك  رف�صت  وبريطانيا  اأمريكا  بينها  من  دولة 

لعدم رغبتهم يف اليهود.

وهمي  م�صروب  عن  االإعالن  مت  عام1990   •
بذلك  النا�س  فطالب  االإعــالنــات،  اأثــر  ملعرفة 

كانت  تلك  بتوفريه..  املطاعم  وقامت  امل�صروب 

بداية م�صروب "ليمون بالنعناع".

23 modhik@yahoo.com : :اإ�سرتاحةالأورا�س�صاركنا ال�صفحة على الربيد االإلكرتوين
ا�سحك وال�سحك بال�س.. قبل ما يغلى وتقول يامن عا�س

جواب 
املحاجية

حاجيتك 

على املكني بحرف 

العني و العني يجي 

بال رجلني و ليه عند 

النا�س قدر و قيمة ، 

ا�صرع من رم�س العني 

، ال هو ظامل و ال 

يحب الغبينة

حدث يف مثل هذا اليوم
الرابع ع�شر من �شهر اأكتوبر
زملاط" يهاجم  بن  "م�صعود  الثائر  ـ   1917
مــركــزا لــلــعــدو بــقــريــة فــم الــطــوب قــرب 

اآري�س.

1918 ـ الدولة العثمانية تعلن ا�صت�صالمها 
يف احلرب العاملية االأوىل.

تر�صم  املتحدة  اململكة  حكومة  ـ   1937
احلدود بني �صوريا وفل�صطني.

حلركة  املركزية  اللجنة  اأع�صاء  ـ   1955
يلتحقون  الدميقراطية  للحريات  االنت�صار 

بجبهة التحرير الوطني.

الفرن�صية  الع�صكرية  املحكمة  ـ   1957
على  بـــاالإعـــدام  حكمها  ت�صدر  بــاجلــزائــر 

بوعزة  جميلة  زميلتها  مع  بوحريد  جميلة 

و طالب عبد الرحمان.

1957 ـ اإحتاد الطلبة امل�صلمني اجلزائريني 
ينهي  الــدويل  ــرتاف  االع على  ح�صوله  بعد 

ودام   56 مــاي   19 يف  ــداأه  ب الــذي  اإ�صرابه 

للدرا�صة. العودة   ويقرر  �صهرا    17
التحرير  جي�س  �صربات  اأمـــام  ـ   1957
الفرن�صية  الع�صكرية  ال�صلطات  الوطني، 

القوات  خل�صائر  املرتفعة  بالن�صبة  تعرتف 

جــنــدي   100 ــغــت  بــل الـــتـــي  ــيــة  ــ�ــص الــفــرن

اأ�صبوعيا.

مي�صال  الفرن�صي  االأول  الوزير  ـ   1959
اأنــه ال جدوى  الــربملــان  ــام  اأم ديــربي ي�صرح 

بروز  ت�صبب يف  ما  و هو  املعركة  موا�صلة  من 

تيار من الفرن�صيني املتطرفني.

1967ـ  التوقيع على عقد القتناء االأجهزة 
االأ�صا�صية ملركب احلجار –عنابة-.

يقدم  ال�صعبي  الوطني  اجلي�س  ـ   1987
الب�صري  لل�صمعي  الــوطــنــيــة  للموؤ�ص�صة 

ــاج  ــت االإن جتــهــيــزات  ــن  م �صنتيم  مــلــيــار   2
مكاتب  مـــن  حــ�ــصــة  و  الــ�ــصــيــنــمــاتــوغــرايف 

ال�صيا�صية  للمحافظة  التابع  التقني  املركز 

باجلزائر العا�صمة.

للجامعات  ــدب  ــت ــن امل ـــوزيـــر  ال ـ   1990
جلنة  اأول  ين�صب  �صريف  م�صطفى  ال�صيد 

الوطنية بجامعة  اللغة  لتعليم  بيداغوجية 

العلوم و التكنولوجيا –هواري بومدين-.

2000 ـ الهالل االأحمر اجلزائري يتح�صل 
الفل�صطينية"  لل�صلطة  ال�صحة  "درع  على 

للجمهورية  �صيناء  �صمال  مقاطعة  "درع  و 

العربية امل�صرية".

1953 ـ الفرقة 101 باجلي�س االإ�صرائيلي 
قبية  قرية  تقتحم  �ــصــارون  اأرئــيــل  بقيادة 

اأدى  ما  الــنــريان  وتطلق  ليال  الفل�صطينية 

 45 وتدمري  فل�صطيني   66 م�صرع  اإىل  ذلك 

منزل وهو ما عرف با�صم مذبحة قبية.

اأول  يحقق  باومغارترن  فيليك�س   -  2012
وذلك  ال�صوت  حاجز  ك�صر  يف  قيا�صي  رقــم 

بتنفيذه قفزة حرة من منطاد بلغ ارتفاعه 

اجلوي. الغالف  حدود  عند  مرت  األف   39
2013 - جائزة نوبل يف العلوم االقت�صادية 
فاما  يوجني  من  لكل  منحت   2013 ل�صنة 

والر�س بيرت هان�صن وروبرت �صيلر.

ــات  ــالق ــع وال ـــربامـــج  ال جلــنــة   -  2016
ت�صدر  اليوني�صكو  منظمة  يف  اخلــارجــيــة 

موقعا  االأق�صى  امل�صجد  فيه  تعترب  قــرارا 

على  اإ�ــصــرائــيــل  ــن  ــدي وت مقد�صا  اإ�ــصــالمــيــا 

ممار�صاتها فيه، واالأخرية تعرت�س.

بــذاك  عـــالوة  �ــشــي  يــا  �شمعت  هــل  ـ 

الكويتي الذي اأهدى اأردنيا مليون دوالر 

الأنه اأ�شمى ابنته الكويت؟

حممد قويدر ب�شكرة

ا�شم  عالوة  عمك  له  وقل  عليه  �شلم 

فهو  احلقيقي  اال�شم  اأمــا  فقط  �شهرة 

جمل�ص التعاون اخلليجي!!.

وقد  م�شط�شة..  اأبا  يا  خلطتها  لقد  ـ 

عومت خزها فوق مائها..فاإما اعتدلت 

واإما اعتزلت؟

فريد جحي�ص خن�شلة

خلطتها..لكني  ويـــن  افهمت�ص  مــا 

مت�شبث حيث اأنا..ما نعتدل ما نعتزل..

نو�شلوا  راح  وين  تاعكم  ملعول  و�شوف 

معاه..!!.

م�شببات  اأهــم  اأن  قــراأت  �شي عــالوة  ـ 

النوم..التحدث  اجلوع..قلة  الغ�شب 

مع االأغبياء؟

�شمية عرو�شي عني مليلة

خا�شة التحدث مع االأغبياء..ديري 

عليها ثالثة خطوط حمراء زوج �شوفر 

وتالثة خو�شر..هكذا كل واحد يعرف 

ال�شو يل الزم يوقف عندو؟!.

ـ درا�شة مولها االحتاد االأوروبي تقول 

اجلزائريني  ال�شباب  ثلث  من  اأكرث  اأن 

اأي  يزاولون  ال  �شنة   29 و   15 بني  ما 

ن�شاط؟

يحيى قراب�شي باتنة

يزاولهم...وين  من  هو  الن�شاط  اإذن 

راهو امل�شكل؟!!.

ـ وقتا�ص يتالقى الزلط مع التفرعني 

يا �شي عالوة؟

�شامية عجال عني مليلة

يف مفرتق طرق الفوخ و الزوخ ولع�شا 

تيقرنينة؟!!.

تخاريف 
�سي عالوة املو�سطا�ش

عندك تقطع اجلورنان

هههههه

�صي عالوة ينتظر اأ�صئلتكم ليجيب عليها، �صاركونا بها 
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اأنا ندعي على ولدي وما 

نحب�ص يل يقول اآمني

حكـــمة

ال ت�ستعن بظامل على ظامل، 
لالثنني فري�سة  ت��ك��ون  ال  �ضورة م�ضحكةحتى 



�صهــدت خمتلف الطرقــات املارة بوالية 

قاملــة نهايــة االأ�صبوع املا�صــي، العديد من 

حــوادث املــرور اخلطــرية والتــي خلفــت 

 10 واإ�صابــة  �صخ�ــس  مقتــل  جمملهــا  يف 

هــذه  اخطــر  ولعــل  اآخريــن،  اأ�صخا�ــس 

احلوادث، ذلك الــذي تدخلت له الوحدة 

بو�صقــوف  املدنيــة  للحمايــة  الثانويــة 

مب�صتــة عني اعمــارة وحتديــدا بالطريق 

غري املرقم الرابط بــني بو�صقوف وحمام 

النبائــل بعــد انحــراف وانقــالب �صيــارة، 

ممــا اأدى اإىل اإ�صابة 04 اأ�صخا�س ترتاوح 

اأعمارهــم بــني 35 و74 �صنــة، قدمت لهم 

االإ�صعافــات االأوليــة يف عــني املكــان ومت 

اإجالوؤهــم ب�صيارتي اإ�صعــاف اإىل املوؤ�ص�صة 

العموميــة االإ�صت�صفائيــة بو�صقــوف، اأين 

لف�صــت ال�صحيــة "ح.ج" البالغة 74 �صنة 

باالإ�صابــات  متاأثــرة  االأخــرية  اأنفا�صهــا 

البليغة التي حلقت بها. 

عجلت اأو�صاع قطــاع الرتبية باأم البواقي 

والــذي عــرف الكثري من االإختــالالت خالل 

الدخــول املدر�صي احلايل، باإنهاء مهام مدير 

الرتبيــة وا�صتخالفــه بال�صيــد بــن م�صعــود 

ر�صيد الذي �صغل اأمني عام مبديرية الرتبية 

بواليــة البويــرة، كمــا �صغل مديــر الرتبية 

بالنيابــة واأمني عام بوالية البليدة وح�صب 

لتقــدمي  جاهــدا  �صيعمــل  فاإنــه  ت�صريحــه 

االأح�صــن واالأف�صــل لهــذه الواليــة علما اأن 

عملية ت�صليم املهام قد متت م�صاء اأم�س.

عالء. ع

ميلة 

�صطيف

ع. ب 
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املجل�ــس  ق�صيــة  اإحالــة  تقــرر 

غرفــة  علــى  ل�صطيــف  الوالئــي 

االتهام لدى جمل�س ق�صاء �صطيف 

بعــد اأن مت يف وقــت �صابــق تربئة 

ال�صعبــي  املجل�ــس  رئي�ــس  �صاحــة 

الوالئي من طرف قا�صي التحقيق 

بالغرفة الثالثة مبحكمة �صطيف 

مــن خــالل انتفــاء وجــه الدعوى 

لعدم قيــام اأركــان اجلرمية طبقا 

للمادة 163 من قانون االإجراءات 

اجلزائيــة، غــري اأن طعــن النيابة 

العامــة اأف�صــى اإىل اإحالة ق�صية 

احلــال اأمــام غرفــة االتهــام لدى 

وتعــود  �صطيــف،  ق�صــاء  جمل�ــس 

التــي  الفو�صــى  اإىل  الق�صيــة 

عرفتهــا عمليــة تن�صيــب رئي�ــس 

املجل�ــس ال�صعبــي الوالئــي الــذي 

يبقــى يف حالــة ان�صــداد تــام منذ 

االنتخابات املحلية الفارطة.

ت�صبــب حادث مرور على الطريق البلدي رقــم 110 بقرية غبولة بوردمي ببلدية عني 

لقراج �صمال غرب �صطيف يف وفاة �صاب وجرح اآخرين، ومتثل احلادث يف ا�صطدام �صيارتني 

�صياحيتــني وخلــف وفاة �صاب )زكرياء.غ( بالغ من العمر 32 �صنة وتعر�س �صابني اآخرين 

يبلغان من العمر 32 و37 �صنة الإ�صابات متفاوتة حيث تولت فرق احلماية املدنية ببني 

ورثيالن اإ�صعاف ونقل ال�صحايا اإىل امل�صت�صفى.

متكنــت فــرق احلمايــة املدنيــة �صطيف مــن اإنقــاذ 3 اأفــراد من عائلــة واحدة 

)86، 79 و45 �صنــة( مــن خطر االختناق بالغاز وهذا على اإثر ا�صتن�صاق غازات 

االحرتاق التي كانت يطرحها موقد الطهي )الطابونة( و�صخان املاء ب�صقة على 

م�صتــوى حــي 1292 م�صكــن اله�صــاب �صرق �صطيف، حيــث مت نقــل ال�صحايا اإىل 

امل�صت�صفى اجلامعي لتلقي العالج.

تعر�صــت فتــاة تبلــغ مــن العمر 13 

متعــددة  الإ�صابــات  تعر�صــت  �صنــة 

�صقــة  �صرفــة  مــن  �صقوطهــا  جــراء 

العائلــة بالطابق الرابــع لعمارة بحي 

300 م�صكن ببلدية عني وملان جنوب 
واليــة �صطيف، كما تعر�ــس كهل يبلغ 

مــن العمر 40 �صنــة الإ�صابات متعددة 

اأفقدته الوعي بعــد اأن ده�صته �صيارة 

علــى الطريق الوطني رقم 5 مبحاذاة 

مدينــة  جنــوب  ال�صيــارات  �صــوق 

�صطيف. قاملة

اأم البواقي

�صي االأورا�صي..
هزينا  قــادريــن...  مانا�س  حالنا  �صايفني 

مكاننا  يف  ظلينا  مكتفني...  م�صلمني  ــة  راي

والواقع  واالفرتا�س  بالفم  نغريو  مك�صلني... 

خليناه بعد حني... مانا�س خايفني ويف نف�س 

املتقدمني...  مع  نقدموا  ماقدرنا�س  الوقت 

ر�صينا  الــواقــع  وبــهــذا  املتخلفني...  ا�صمنا 

وفرحانني...

وجب الكالم

hamzalaribi005@gmail.com

حمزه لعريبي

�ضلطة اإ�ضفاء ال�ضرعية
االحتقان  جرعة  زيادة  يف  ت�صبب  وما  موؤخرا  اجلدل  اأثار  ما  اإن 

لدى الكثري من اجلزائريني ومما قد ي�صهم يف قطع ما تبقى من حبال 

الثقة بني كثري من املواطنني وال�صلطة هو قانون املحروقات، خا�صة 

واأن هناك من يعمل على تو�صيع الفجوة بني ال�صعب وال�صلطة واإثارة 

للبالد والعباد  ال�صلطة لي�س خدمة  اأية هفوة من  الفتنة با�صتغالل 

بل خدمة مل�صالح �صيقة، ول�صت ب�صدد احلديث عن قانون املحروقات 

ب�صدد  لكنني  ال،  اأو  الوطن  �صالح  يف  كــان   اإذا  فيما  ــراأي  ال ــداء  واإب

كان  و�صلطة  القوانني  هذه  مثل  ملناق�صة  خمولة  �صلطة  عن  احلديث 

اأ�صخا�صا  ذلك  وقبل  املجاالت  �صتى  يف  خرباء  ت�صم  اأن  بها  يفرت�س 

االأهمية  ال�صمري  يولون  واأ�صخا�صا  وال�صعب  الوطن  يف  اهلل  يخافون 

الق�صوى قبل اأي �صيء اآخر.

القوانني  ت�صريع  مهمتها  ت�صريعية،  �صلطة  هو  االأ�صل  يف  الربملان 

وامل�صادقة عليها بناء على ما يخدم البالد وامل�صلحة العليا للدولة، 

اختيارهم  يتم  االأ�صخا�س  من  جمموعة  هو  االأ�ــصــل  يف  والــربملــان 

بطريقة دقيقة من طرف ال�صعب، وعندما يكون الربملان متكونا من 

"ممثلني حقيقيني لل�صعب" فاإن كل قرار ي�صدر عنهم هو قرار ي�صب 
البالد  م�صلحة  يف  باالأحرى  اأو  الوطن  م�صلحة  يف  احلــال  بطبيعة 

والعباد، وذلك ما ال ميكن اأن يفتح بابا بعد امل�صادقة على اأي قانون 

للتاأويالت واملزايدات وما من �صاأنه اأن يغلق الباب اأمام كل من يحرتف 

تنفيذ  يف  باالأمور  معرفتهم  وعدم  الغا�صي"  بع�س  "حمق  ا�صتغالل 

اأجندته، الأن ال�صعب اإذا اختار خرباء وممثلني حقيقيني فاإنه �صيثق 

يف من اختارهم ويف كل قانون ي�صادقون عليه.

امل�صكلة اليوم باتت كبرية، بل اإن االأمر بات خطريا،  لي�س ب�صبب 

قانون املحروقات وال بغريه، بل الأن الربملان قد اأ�صبح عبارة عن �صلطة 

الإ�صفاء ال�صرعية على اأي قانون حتى واإن كان قانونا يف غري �صالح 

البالد والعباد، واخلطر بات كبريا الأن الربملان الذي كان يفرت�س اأن 

يدقق يف اأي قانون وي�صتدعي كل اخلربات من اأجل الك�صف عما اإذا 

كان يف �صالح البالد اأم ال قد بات برملانا مهمته منح ال�صرعية حتى 

للقوانني التي ال ميكن اأن تكون �صرعية وكلنا يعلم اأن الربملان طوال 

اأ�صبح  غرباال  اأو  م�صفاة  يكون  اأن  بدل  عاما  ع�صر  خم�صة  من  اأكرث 

"ق�صبة" لتمرير اأي قانون اأو لنقل اأية �صفقة، وبالتايل  عبارة عن 

فاإن الربملان مل يعد �صلطة ت�صريعية بقدر ما اأ�صبح �صلطة ت�صرع ما 

لي�س �صرعيا، وهذا ما ي�صعنا اأمام �صرورة اإ�صالح الربملان يف امل�صتقبل 

كي ال نقع يف ما وقعنا فيه من "تلغبيب" وا�صتغالل اأطراف ما "حتول 

برملانا  ال�صارع  من  وجعلت  ال�صرعية"  الإ�صفاء  �صلطة  اإىل  الربملان 

يحلل ويحرم ح�صب اأهواهم مبباركة "الغا�صي".

كي نثق يف القوانني م�صتقبال وال نقع فيما وقعنا فيه وكي ال نتيح 

ال�صارع،  يف  وي�صرع  ويحرم  يحلل  اأن  اأجــل  من  ودب  هب  ملن  فر�صة 

الباب  غلق  خالل  من  الربملان  يف  ال�صعب  ثقة  تعيد  اأن  الدولة  فعلى 

اأمام "احلفافات" واأمام "التجار" وجتعل منه قبة للنخبة ال فر�صة 

احلايل،  للربملان  بالن�صبة  اأما  ال�صعب،  فيه  يثق  ملن  اإال  اإليه  للو�صول 

مالذ  عن  عبارة  "مهمته" وهو  يف  ي�صتمر  اأن  له  كيف  اأ�صتغرب  فاإين 

للمهربني واحلفافات والل�صو�س، وال ميكن لربملان بهذا "املحتوى" اأن 

ي�صرع قانونا اأو اأن يقنع �صعبا ب�صرعية قانون حتى واإن كان يف �صالح 

الف�صاد وال  اأن يحارب  الفا�صد ال ميكنه  البالد والعباد، الأن الربملان 

ميكنه اأن مينع اأية �صفقة يف غري �صالح البالد، والربملان الذي ي�صم 

اأبناء "الزنقة" ال ميكنه اأن يكون �صوى "زقاق" ويف هذه احلالة ي�صبح 

احلق طبعا "للكرثة" والنتيجة كما يراها اجلميع، قانون حمروقات 

كان  "الزقاق" الذي  يف  نكاية  ال�صارع  يف  ويرف�س  ال�صارع  يف  يناق�س 

"برملان"  اأ�ص�س لتحويله من  اأ�صقط من  اإ�صقاطه كما  اأن يتم  يفرت�س 

ملقولة  جت�صيد  قدمي  بربملان  جديدة  فدولة   ، "زقاق"  اإىل  النخبة 

رق�صنا�س". ما  "كلي 

عرفت ليلة اأول اأم�س، منطقة قرعة �صعيدة 

التابعة اإقليميا لدائرة عني كر�صة بوالية اأم 

البواقي، �صجار عنيف بني عائلتني اأدى ل�صقوط 8 

جرحى مت نقل اثنني منهم اإىل م�صت�صفى �صليمان 

عمريات مبدينة عني مليلة خلطورة اإ�صابتهم.

وح�صب م�صادرنا فاإن احلادثة تعود اإىل 

م�صاحنات كالمية وقعت بني �صابني حول اأحقيتهم 

مبلك اأر�س فالحية  والتي تعود جلدهما، ليدخلوا 

يف م�صاحنات لفظية انتهت بتدخل �صباب العائلتني 

م�صتعملني بذلك احلجارة والع�صي، هذا وقد 

با�صرت اجلهات املخت�صة حتقيقاتها املكثفة 

للقب�س على املت�صببني يف العراك واحلد من 

�صجارات العرو�صية التي اأخذت منحة ت�صاعدي 

خالل ال�صنوات االأخرية. 

اأم البواقــي

باتنة

�ضجار  يف  جرحى   8
بني عائلتني بعني كر�ضة

ا�ضرتجاع 10 مركبـات
 وحجز �ضالح ناري تقليدي 

القب�س على 3 �ضبان
 يروجون املهلو�ضات

اإحالة ق�ضية املجل�س الوالئي على غرفة االتهام مبجل�س ق�ضاء �ضطيف 

هالك ثالثيني يف حادث مرور بعني لقراج 

اإنفاذ 03 اأ�ضخا�س من االختناق بالغــاز 

جناة فتاة بعد �ضقوطها 
من الطابق 

الرابع بعني وملان 

م�ضرع امراأة وجرح 3 اأ�ضخا�ضفي حادث مرور 

  اإنهاء مهام مدير الرتبية باأم البواقي

متكنت م�صالح اأمن دائرة عني التوتة بوالية 

باتنة، خالل �صهري �صبتمرب واأكتوبر، من ا�صرتجاع 

بيجو  نوع  من  منها   06 بحث،  حمل  مركبات   07
قولف،  فاغن  فولك�س  نوع  من  ومركبة   406
كما متكنت ذات امل�صلحة من ا�صرتجاع �صالح 

ناري تقليدي ال�صنع و17 خرطو�صة، ويف ذات 

ال�صياق متكنت ف�صيلة مكافحة تهريب و�صرقة 

ال�صيارات بامل�صلحة الوالئية لل�صرطة الق�صائية 

من ا�صرتجاع 04 مركبات باالإ�صافة اإىل �صاحنة 

�صغرية.

األقت فرقة البحث والتدخل باأمـن والية باتنة 

،القب�س على 3 �صبان ترتاوح اأعمارهم بني 19 

و29 �صنة، بعد ورود معلومات عنهم حول قيامهم 

برتويج املوؤثرات العقلية على م�صتوى طريق الوزن 

الثقيل بحي S.A.E بباتنة، حيث مت العثور 

بحوزتهم على كمية من املوؤثرات يقدر عددها 

بـ 550 قر�س مهلو�س وبعد ا�صتيفاء اإجراءات 

التحقيق مت تقدمي امل�صتبه بهم اأمام وكيل 

اجلمهورية مبحكمة باتنة.

ت�صبب انحراف وانقالب جرار فالحي 

يجر عربة بالطريق الوطني رقم 105  

باملكان امل�صمى م�صتة بويغد ببلدية 

وادي النجاء يف اإ�صابة 03 اأ�صخا�س، 

مت حتويلهم من طرف احلماية املدنية 

اإىل م�صلحة اال�صتعجاالت بوادي 

النجاء، وبالن�صبة للخ�صائر املادية 

فتمثلت يف اعوجاج اجلناح اخللفي 

االأمين للجرار من نوع "�صريتا" يحمل 

ترقيم والية ميلة واعوجاج كلي 

للعربة.

جرحى    03
يف انقالب جرار 

بوادي النجاء 
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