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بعد اأن اأخلف بالوعود التي قدمها

تالميذ يتكبدون عناء التنقل مل�سافات 
طويلة من اأجل التمدر�س

انتف�سوا �سد التهمي�س
 وغياب امل�ساريع التنموية

فيما بات جتديد �سبكة ال�سرف ال�سحي 
اأمرا �سروريا

نظموا احتجاجا  يف يومهم العربي

حتقيق بفتح  طالبوا  اأع�ساءها  من   7

عمال مكتب الدرا�سات 
االقت�سادية والتقنية 
يطالبون برحيل املدير

النقل املدر�سي يتحول 
اإىل "كابو�س" بال�سمـرة

�سكان قرية عني جربوع 
ببابار يغلقون الطريــق

التهيئة منعدمة بحي 
االأمري يف عني كر�ســة

عمال حمو االأمية 
يطالبون بحقهم 

يف االإدمـــــاج

مندوبية ال�سلطة الوطنية 
امل�ستقلة لالنتخابات بقاملــة

 على �سفيح �ساخـــن!!
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باتنة

ب�سبب خالف حول النقل املدر�سي

ناقلو بئر حدادة
 يف اإ�سراب واأزمة نقل

 يف اجلهة اجلنوبية

�شطيف

�س 05

تــبــ�ــســة يف  �ـــســـابـــا  ــل  ــت ــق ت املــو�ــســمــيــة  ـــزا  ــــ ــــ ـــون ـــفـــل الأن ال�سحية كان يعاين من مر�س مزمن

�س 24

باتنـــة ت�ستقبل "ينـــار" 
بعرو�س فلكلورية فنية تراثية
حت�سر والية باتنة احتفاال براأ�س ال�سنة االمازيغية اجلديدة 

واجلمعيات  الدور  خمتلف  عرب  منوعا  تراثيا  برناجما   2970
الثقافية، اأين �ست�سهد دار الثقافة حممد العيد اآل خليفة يف 

الفرتة املمتدة من 09 اإىل غاية 16 من جانفي املقبل معار�س فنية 
متنوعة للمفرو�سات واالألب�سة التقليدية واالأكالت املتنوعة التي 

�ص 22حتاكي اأ�سالة وتراث عا�سمة االأورا�س...

�إىل جانب معار�ض فنية متنوعة للمفرو�شات 
و�لألب�شة �لتقليدية و�لأكالت �ملتنوعة

مولودية باتنة
ريا�شة

�سورة من االأر�سيف

مل تكن حالة الإهمـال والت�سيب التي وقف عليها وايل باتنة، فريد حممدي، خالل زيارته املفاجئة للعيادة متعددة اخلدمات 
يف بلدية اأولد �سـالم، �سوف قطرة من بحـر يف قطاع يعي�ص على وقع نقائ�ص باجلملة ويحتاج اإىل "حراك" حقيقي لنف�ص 

الغبـار عنه، وقال مواطنون تعقيبا على قرار الوايل مبعاقبة املت�سببني يف اإهمال املرافق ال�سحية العمومية، اأن هذه الأخرية 
باتت بحاجة اإىل اأكرث من زيارة فجائية للوقوف على حجم الإهمال والالمبالة والنقائ�ص التي تغرق فيها منذ �سنوات...

مو�طنـون ُيطالبون بـ"حر�ك" حقيقـي لنف�ض �لغبـار عن هذ� �لقطاع �حل�ّشا�ض

�ص 04

ال�سحـة لي�ست بخري بباتنـــة!
�س 13

ا

غيموز مينح املوافقة 
املبدئية لزيداين ويقرتب 

من تدريب البوبية



عبد العايل بلحاج

�سوت ال�سمري اأ�سدق
اليوم  املقرر  من  فاإنه  اخلا�سة  م�سادرنا  ح�سب 
من  منطقة  م�ستوى  على  وطني  طريق  غلق  يتم  اأن 
تلبية  عــدم  على  احتجاجا  باتنة  واليــة  مناطق 
ال�سكان  ــداءات  ــن ل مــا  بــدائــرة  املحلية  ال�سلطات 
رغم  طويلة  مــدة  منذ  م�سكلة  بخ�سو�س  املتكررة 
القانونية  بالطرق  ان�سغالهم  اإي�سال  على  اإ�سرارهم 
ا�ستقينا  الذي  الوقت  نف�س  ويف  ال�سلمية،  وبالطرق 
فيه هذا اخلرب �سادفنا من�سور على اإحدى ال�سفحات 
بوالية  الدولة  موؤ�س�سات  من  ما  ملوؤ�س�سة  التابعة 
باتنة وقد اأتى يف هذا املن�سور اأن "امل�سوؤول" قد قام 
الوالية  بلديات  من  ما  بلدية  اإىل  مفاجئة  بزيارة 
ب�سوت  الم  اأن  بعد  �سارمة  اجــراءات  باتخاذ  وقام 
اأن  "موؤ�س�سة" قيل يف املن�سور  مرتفع امل�سوؤولني على 
"امل�سوؤول" وجدها وقد و�سلت اإىل حالة كارثية من 
امل�سوؤول" الأنه  "لبطولة  الرتويج  مت  وقد  االإهمال، 
اجراءات  واتخذ  فجائية  اأنها  "قيل"  بزيارة  قام 

�سارمة وكاأن االأمر يتعلق مبلحمة.
جميل عندما يكون امل�سوؤول "رجل ميدان" ويعمل 
على  لالإطالع  مفاجئة  زيــارات  يف  ويتنقل  نهار  ليل 
حتت  الــواقــعــة  املوؤ�س�سات  يف  االأمــــور  �سري  ح�سن 
من  كثري  يف  اأعيبه  ــذي  ال االأمـــر  لكن  م�سوؤوليته، 
امل�سوؤولني اجلزائريني عامة ويف م�سوؤول ما "بوالية" 
باتنة خا�سة هو اأن ما يقوم به من زيارات "يقال اأنها 
للع�سالت"  "اإبراز  �سوى  نظري  يف  لي�ست  مفاجئة" 
وت�سويق ل�سورة امل�سوؤول نف�سه على اأنه "خدام"، لكن 
االأمر الذي كان واجبا عليه القيام به قبل "ال�سراخ 
هي  التي  امل�ساكل  امل�سوؤول  يعالج  اأن  هو  والعياط" 
اأمامه وي�ستجيب لالن�سغاالت التي ترفع اإليه يوميا 
�سواء تعلق االأمر باالن�سغاالت التي تر�سل اإليه عرب 
الربيد العادي اأو تلك التي تر�سل اإىل �سفحة خلية 
اأو االن�سغاالت التي تن�سر يوميا  االإعالم واالت�سال 
عرب ال�سحف وخمتلف و�سائل االإعالم، فال ميكن اأن 
يقنعني "م�سوؤول" باأنه "خدام" اإذا كان يتجاهل ما 
يراه اأمامه من م�ساكل وما يقروؤه يوميا من ان�سغاالت 
"با�س يبان"،  "يقال" اأنها مفاجئة  ويقوم بزيارات  
ال  باتنة  واليــة  يف  خا�سة  امل�ساكل  اأن  فــاأرى  لذلك 
ي�سرتط من اأجل حلها القيام بزيارات مفاجئة وال 
ي�سرتط يف حلها "ال�سراخ وال�سوت العايل" يف وجه 
باتنة  والية  يف  امل�ساكل  فحل  "ال�سغار"،  امل�سوؤولني 
قد يتم بالرد على ان�سغاالت املواطنني اليومية، وقد 
على  بلبلة  ودون  "�سو�سرة"  ودون  ح�س"  "بال  يتم 
كان  اإن  امل�سوؤول  الأن  االجتماعي،  التوا�سل  مواقع 
"املواطنني"  خدمة  يف  ونيته  �سمري"  "�ساحب  حقا 
يوميا  ت�ستقبل  واالت�سال  االإعــالم  فخلية  �سادقة 
دور  هذا  اأن  واأرى  وان�سغاالتهم،  املواطنني  �سكاوى 
ال  والفعلي  احلقيقي  واالتــ�ــســال  االإعــــالم  خلية 
�سوت  الأن  "لعنرتيات" امل�سوؤول،  والت�سويق  الرتويج 
"العياط"  مــن  برهانا  اأ�ــســدق  نــظــري  يف  ال�سمري 
جمرد  امل�سوؤول"  "عياط  كان  اإذا  اإال  والفنتازية، 
راين  "�سوفوين  بعنوان  منه  اأعلى  هم  ملن  ر�سالة 

خدام" بهدف احل�سول على "من�سب اأ�سمى"؟

و�شــوح بكل 

بطاقة حمـــــــــراء

قال: اأحمد زغدار 
)ع�ضو جلنة املالية يف الربملان(

... "على احلكومة اجلديدة اال�رساع يف تنويع 
االقت�ضاد".

ومن  الد�ستور  نعدلو  ا�سرب  راج��ل...  يا  قلنا: 
بعد �ساهل.
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اأم�س رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون بت�سكيل جلنة خرباء مكلفة ب�سياغة اقرتاحات ملراجعة  قام 
الد�ستور، حيث �سمت هذه اللجنة عددا من اخلرباء والدكاترة يف القانون وعلى راأ�سهم "احمد لعرابة" 
الربوفي�سور يف القانون العام الدويل غري اأن الغريب هو اأن باتنة مل يتم متثيلها باأي خبري رغم اأنها تزخر 
بالكفاءات واالإطارات يف هذا املجال، فهل هناك معيار ا�ستثنيت على اأ�سا�سه والية باتنة من اأن يكون لها 

�سوت يف اللجنة اأم اأن قدر باتنة اأال تلعب اأي دور يف "نظر ال�سلطة"؟

يف بادرة ا�ستح�سنها الكثريون ومع موجة التجديدات املتوا�سلة وبهدف فر�س الوجود، عمد بع�س الوزراء 
وزيرة  غرار  على  االلكرتوين  الربيد  طريق  عن  مبا�سرة  للوزير  ورفعها  االن�سغاالت  طرح  باب  فتح  اإىل 
القطاع  وموظفي  عمال  بني  االرتياح  من  نوعا  بعث  ما  والتعليم  الرتبية  ووزير  املهنيني  والتعليم  التكوين 
وخا�سة اأولئك الذين عانوا من التع�سف االإداري خالل عهدات �سابقة، واعتربوا املبادرة حماولة جدية 
لفتح قلب الوزارة ملوظفي القطاع واال�ستماع الن�سغاالتهم وتقريبهم من االإدارة املركزية ما من �ساأنه حل 

عديد النزاعات التي مل جتد ف�ساءا لطرحها غري مواقع التوا�سل االجتماعي.

يف افتتاحية العدد االأخريالذي خ�س�سته لنعي فقيد اجلزائر الراحل الفريق اأحمد قايد �سالح، اأكدت اأن 
اجلي�س يوؤمن يقينا اأن االأ�سخا�س مهما طال بهم االأمد م�سريهم الزوال، اأما االأوطان فهي باقية اإىل االأبد، 
كما جاء يف املجلة اأي�سا اأن اللواء �سنقريحة مبعية موؤ�س�سات الدولة وحتت قيادة رئي�س اجلمهورية، �سيظل 
مدافعا عن ا�ستمرارية الدولة وموؤ�س�ساتها، م�سرية اأن انعكا�سات تطورات الو�سع على ال�سعيد االإقليمي على 
حدودنا ال�سا�سعة، يقت�سي ر�س ال�سفوف ملواجهة التهديدات مهما كانت طبيعتها وم�سدرها، م�سددة على اأن 

اجلي�س الوطني ال�سعبي على عهد ال�سهداء �سائر يحفظ الوطن ويحمي االأمانة وي�سري على دربه.

باملبدع  مان�س�سرت  داربي  يف  حمرز  قدمه  الذي  االأداء  تويرت  وتغريدات  الفاي�سبوك  تعليقات  جل  و�سفت 
واملمتع واملبهر جلماهري مان�س�سرت �سيتي االإنكليزي، وحمبيه من ع�ساق "حماربي ال�سحراء"، اأين قدم اأول 
نهائي  ن�سف  يونايتد يف ذهاب  مان�س�سرت  "ال�سيتزن�س"، عندما واجه  مع  مبارياته  اأجمل  اأم�س واحدة من 
"كابو�سًا" للحار�س االإ�سباين ديفيد دي  كاأ�س الرابطة االإنكليزية، واعترب بع�س املغردين اأن حمرز �سكل 
اأر�سًا بطريقة مهينة، واأربكه بف�سل ت�سديداته  خيا، بعد اأن �سّجل يف �سباكه هدفًا رائعًا، وجعله ي�سقط 

املتوا�سلة ومتريراته لزمالئه التي مل حتّول اإىل اأهداف يف غالب االأحيان.

ا�ســتكى العديد من الطلبة والطالبات املقيمني يف خمتلف 
االإقامــات اجلامعيــة بواليــة باتنة مــن ت�ســرفات زمالئهم 
الذيــن اأظهــروا واأن ال عالقــة لهــم باالأخــالق و"الرتبيــة" 
بعد اأن اأ�ســروا على حتويــل االإقامات اجلامعية اإىل "مالهي 
ليليــة" باإقامــة حفــالت �ســاخبة يف عــز اأيــام االمتحانــات 
م�سو�ســني علــى الطلبة الذين قدموا من اأجل الدرا�ســة، فهل 
من رد من طرف امل�سوؤولني على االإقامات اجلامعية اأم اأنهم ال 

يعرفون عن االأخالق �سيئا اأي�سا؟

هو العجز الذي �ســجله امليــزان التجاري للجزائــر خالل الـ 11 
�ســهرا االأوىل مــن 2019، مقابــل عجز بـ 3.88 مليــار دوالر خالل 
نف�س الفرتة من 2018، اأي ما ميثل زيادة بـ 48 باملائة، فيما بلغت 
ال�ســادرات اجلزائريــة مــا يقــارب 32.62 مليــار دوالر خــالل 11 
�ســهرا االأوىل مــن 2019، مقابــل 38.12 مليــار دوالر خالل نف�س 
الفــرتة من ال�ســنة الفارطــة اأي برتاجع قدره -14.44%، ح�ســب 

االإح�سائيات املوؤقتة ملديرية الدرا�سات واال�ست�سراف للجمارك.
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تنطلق حمالت التح�سي�س لت�سجيع التوجه نحو 
ا�ستهالك املنتجات املحلية بحما�سة، ثم �سرعان ما 

تتال�سى اأمام خيارات امل�ستهلك التي تن�ساق للجودة بعيدا 
عن العواطف فهذه االأخرية ال ميكنها تلميع "الرداءة" 

واأكرث ما ي�سوق جزائريا �سواء كان �سناعة داخلية اأو 
خارجية ال يرقى اإىل امل�ستوى ناهيك اإىل املوا�سفات 

واملقايي�س العاملية املتعارف عليها.
ومن امل�ستغرب اأن متنح بع�س املوؤ�س�سات ذات ال�سمعة 

العاملية "تراخي�س" لت�سنيع ما هو خمالف متاما 
ملنتوجاتها االأ�سلية دون االلتفات اإىل كونها توقع 

خ�سارة املاليني من امل�ستهلكني من حيث ال تدري اأو من 
حيث تتجاهل "املواطن اجلزائري" لت�سنيفه خارج 

"االعتبار"..
فال يهم ما يوجه لنا اإذا كان  "املُ�سّنع" ال ي�سعى اإىل 

اإر�ساء الزبون بقدر �سعيه اإىل ترويج �سلعته بوجود 
اأطراف ي�ستهلكون كل ما ُيطرح بغ�س النظر عن جودته، 
وهذا النوع من امل�ستهلكني هم ال�سبب الرئي�سي يف انت�سار 

فو�سى الت�سويق وقلة اجلودة اأو عدمها اأحيانا، الأن 
ْكن على الهام�س �سرعان ما يوؤدي  خيار املقاطعة والرَّ

اإىل حت�سني م�ستوى الت�سنيع خلو�س غمار املناف�سة التي 
يفر�سها "امل�ستهلك" اأو االن�سحاب من ال�ساحة حيث لن 

يكون هناك مكان "للخردة"؟!.
احلا�سل اأن ال�سعب اجلزائري يحتاج اإىل ا�ستيعاب 

مدى قوته يف التغيري لكونه هو املحور الذي تقوم على 
اأ�سا�سه املوؤ�س�سات االقت�سادية باأنواعها املختلفة، وبعيدا 

عن �سيا�سات التنظري البعيدة عن الواقع فعلى امل�ستهلك اأن 
ياأخذ دوره ويوؤمن مبدى فاعلية االمتناع على "�سقوط" 

موؤ�س�سات وقيام اأخرى "باالإقبال" وهكذا �سيكون "ملنتوج 
بالدي" املكانة الالزمة يف الداخل واخلارج حيث اجلودة 

وحدها من حت�سم خيارات "امل�ستهلك".
فمن العيب اأن يتم "الغ�س" ب�سكل ر�سمي حيث يلجاأ 
املواطن اإىل �سراء منتجات ُت�سّنع "حتت الرتخي�س" 
على اعتبار اأنها حتمل ذات املقايي�س فاإذا به يتفاجاأ 

بفارق �سا�سع يف نوعية الت�سنيع وبرداءة املنتج البعيد 
كليا عن ذاك الوارد من البلد االأ�سلي..بينما حقق 

االإ�سهار الت�سليلي غري املطابق كليا للمنتج اأعلى ن�سبة 
ترويج يف �سوق اال�ستهالك اجلزائرية يف حني يكتفي 

املواطن بالتذمر على مواقع التوا�سل وال يكّف عن 
االقتناء واال�ستهالك الع�سوائي غري الواعي لي�سبح كل 

منتوج جزائري �ُسبهة حمتملة يف غياب الرقابة اجلادة 
وال�سارمة التي جتعل من امل�ستهلك امل�ستهدف االأول 

بتقدمي "االأَْليق" واالأجود لتجنب كوارث عانينا من 
اآثارها �سلفا.
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بالوعات م�سدودة مبدينة عني كر�سة، فمن امل�سوؤول هل املواطن اأم ال�سلطات املعنية بت�سريحها 
دوريا ومل تقم بالواجب؟

خن�سلة  �سكان  الحتجاجات  املا�سية  القليلة  االأيام  خالل  لها  عدد  يف  نيوز  االأورا�ــس  تطرقت  اأن  بعد 
يف  قولهم  ح�سب  واإدخالها  بالوالية  التنمية  �سرب  منها  اأ�سباب  لعدة  الــوايل  برحيل  ومطالبتهم 
اأن تكلم ع�سو مبجل�س االأمة عن والية خن�سلة ورافع دفاعا عن الوالية و�سكانها،  "حيط"، مل يلبث 
مطالبا هو االآخر برحيل الوايل احلايل م�سرحا اأن االأخري قد �ساهم ب�سكل كبري يف خلق البلبلة يف 
والية خن�سلة باإثارة الفتنة بني ال�سعب واملنتخبني ودعمه الأميار فا�سدين، حيث مل يخف "ال�سيناتور" 
اإ�سراره على �سرورة تنحية الوايل من على راأ�س الوالية مذكرا اأن "اخلنا�سلة" ال ميكن اأن يتغا�سوا 
اأنها �ستتجاهل  اأم  ال�سلطة للخنا�سلة �سكانا وم�سوؤولني  الوايل، فهل ت�ستجيب  عن جتاوزات وت�سرفات 

حراك "اخلنا�سلة"؟

�سماح خميلي

الأورا�س بلو�س+



ق. و

الو�سع االإقليمي ي�ستلزم 
تعزيز اجلبهة الداخلية
اأكدت افتتاحية جملة اجلي�ص الوطني 
ال�سعبي ل�سهر جانفي، اأن اجلي�ص بقيادة 

اللواء �سعيد �سنقريحة، رئي�ص اأركان 
اجلي�ص الوطني ال�سعبي بالنيابة �سيبقى 

مبعية موؤ�س�سات الدولة حتت قيادة رئي�ص 
اجلمهورية عبد املجيد تبون مدافعا عن 

مبادئ اجلمهورية وعن هيبة الدولة 
وا�ستمراريتها لبناء جزائر قوية ب�سعبها 

واآمنة بجي�سها.
وخ�س�ست الفتتاحية املو�سومة بعنوان 

''الوطن فوق اجلميع'' م�ساحة وا�سعة 
للفريق الراحل اأحمد قايد �سالح الذي 

و�سفته برجل من طينة الكبار انت�سر يف 
كل املعارك التي خا�سها واأفنى حياته 

كلها يف خدمة اجلزائر، ومثلما رافق 
الراحل ال�سعب منذ 22 فيفري ب�سدق 

وبقي وفيا للعهد الذي قطعه على نف�سه، 
اأبى ال�سعب اجلزائري اإل اأن يرافق بدوره 
الفقيد خالل ت�سييع جنازته يف اأبلغ �سور 

رد اجلميل لرجل خدم الوطن والأمة.
و�سدد امل�سدر اأن �سون حا�سر اجلزائر 

وم�ستقبلها ي�ستلزم الوعي ب�سرورة تعزيز 
اجلبهة الداخلية لدرء كل املخاطر 

ومواجهة التحديات الناجمة عن 
تطورات الو�سع على ال�سعيد الإقليمي 

وانعكا�ساته على حدودنا ال�سا�سعة.
وختمت الفتتاحية بالتاأكيد اأن الواجب 

الوطني يقت�سي يف مثل هذه الظروف 
ر�ص ال�سفوف ملواجهة التهديدات مهما 

كانت طبيعتها وم�سدرها فاجلي�ص الوطني 
ال�سعبي على عهد ال�سهداء �سائر بحفظ 

الوطني ويحمي الأمانة.

ديوان  مدير  بح�سور  ال�ستقبال  وجــرى 
رئا�سة اجلمهورية نور الدين عيادي والوزير 
امل�ست�سار لالت�سال الناطق الر�سمي لرئا�سة 
و�ستقوم  اأو�سعيد.  بلعيد حمند  اجلمهورية 
حول  مقرتحاتها  بــرفــع  اخلـــراء  جلنة 

تعديل الد�ستور اإىل رئي�ص اجلمهورية.
القانون  يف  اأ�ــســتــاذ  وهــو  لعرابة  وتـــوىل 
الدويل، مهام اأكادميية كاأ�ستاذ زائر يف عدة 
جامعات اأوروبية وله جتربة معرتف بها يف 
جمال التحكيم الدويل وكم�ست�سار قانوين 

ل �سيما اأمام حمكمة العدل الدولية.
قال  لل�سحافة،  بــه  اأدىل  ت�سريح  ويف 
من  با�ستقبال  حظيت  "لقد  لعرابة  ال�سيد 
�سرفني  الـــذي  اجلمهورية  رئي�ص  ــرف  ط
اقرتاحات  باإعداد  مكلفة  جلنة  برئا�سة 
على  اأ�سكره  واإين  الد�ستور  مراجعة  حول 

الثقة التي و�سعها يف �سخ�سي''.
اللجنة  هــذه  ــاأن  ب لعرابة  ال�سيد  واأفـــاد 

يف  وطنية  ــرات  وخ "كفاءات  من  تتكون 
املجال القانوين، �سيما القانون الد�ستوري"، 
اأخرى  �ستكون هناك فر�ص  اأنه  اإىل  م�سريا 

املهمة  حول  التفا�سيل  من  املزيد  لإعطاء 
التي كلف بها اأع�ساء اللجنة املذكورة.

تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئي�ص  قــرر 
لدى تعيينه يوم اأم�ص الأربعاء للجنة اخلراء 
الد�ستور،  ملراجعة  مقرتحات  ب�سياغة  املكلفة 
ا�ستفتاء  عر  الد�ستور  تعديل  م�سروع  مترير 

�سعبي، بعد م�سادقة الرملان على ن�سه.
رئي�ص  ــون  ــك ي هـــذه اخلـــطـــوة،  ومـــن خـــالل 
اأر�ص  على  يج�سد  قرارا  اتخذ  قد  اجلمهورية 
النتخابي  برناجمه  وعــود  اأهــم  اأحــد  الواقع 
من  ال�سعبية  املطالب  اأحــد  اأي�سا  ي�سكل  الــذي 
طــوال  الــعــديــدة،  ال�سلمية  املــ�ــســريات  خــالل 

الأ�سهر املا�سية.
لرئا�سة  بــيــان  ــار  ــس اأ� اخلــ�ــســو�ــص،  هـــذا  ويف 
اخلــراء  جلنة  تعيني  بعد  �سدر  اجلمهورية 
اإىل اأن م�سروع التعديل الد�ستوري''�سيكون بعد 
ت�سليمه حمل م�ساورات وا�سعة لدى الفاعلني يف 
احلياة ال�سيا�سية واملجتمع املدين قبل اإحالته، 
املفعول،  �سارية  الد�ستورية  لالإجراءات  وفقا 
''�سيطرح  للم�سادقة''، وبعد ذلك  الرملان  اإىل 

ل�ستفتاء  الرملان  عليه  ي�سادق  الــذي  الن�ص 
�سعبي''.

تكليف  ر�سالة  يف  تــبــون  الرئي�ص  اأكـــد  كما 
لالأ�ستاذ اجلامعي وع�سو جلنة القانون الدويل 
بالأمم املتحدة، اأحمد لعرابة الذي اأوكلت اإليه 
هذه  اأ�سغال  نتائج  اأن  ــراء،  اخل جلنة  رئا�سة 
''تقرير  يف  جم�سدة  عليه،  �ستعر�ص  اللجنة 
ل  فرتة  خالل  وذلك  د�ستوري،  قانون  وم�سروع 
تتعدى ال�سهرين، مرفقة قدر الإمكان مب�سروع 

اأو م�ساريع الن�سو�ص الالزمة لتطبيقها''.
الد�ستور  تعديل  بــاأن  ال�سياق  هــذا  يف  وذكــر 
رئا�سة  يف  عهدته  اأولــويــات  ''راأ�ــص  على  ياأتي 
يف  الزاوية  ''حجر  ي�سكل  كما  اجلمهورية''، 
اإىل  ت�سبو  التي  اجلديدة  اجلمهورية  ت�سييد 
حتقيق مطالب ال�سعب كما عرت عنها احلركة 
اأ�سبحت  املراجعة  هذه  اأن  مــرزا  ال�سعبية''، 

''اأمرا م�ستح�سنا بل و�سروريا''.
للد�ستور  معمقة  مراجعة  اأن  على  �سدد  كما 

ميكن  اأن  �ساأنه  من  الذي  الأوحد  ''ال�سبيل  هي 
م�ستويات  كافة  على  احلوكمة  اأمناط  جتديد 
امل�سوؤولية، ل�سيما على م�ستوى املوؤ�س�سات العليا 
د�ستور  بو�سع  بتعهده  مذكرا  للجمهورية''، 
النفراد  اأ�سكال  كل  من  البالد  ''ي�سون  جديد 
بال�سلطة وي�سمن الف�سل بني ال�سلطات وتوازنها 
حقوق  ويحفظ  العامة  احلياة  اأخلقة  ويدعم 

وحريات املواطن''.
اجلمهورية  رئي�ص  حــدد  ال�سياق،  ذات  ويف 
يرتكز  اأ�سا�سية  ــاور  حم  )7( �سبعة  ر�سالته 
وحريات  يف''حــقــوق  متمثلة  التعديل  عليها 
ومكافحة  العامة  احلياة  ''اأخلقة  املواطنني''، 
وتوازنها''،  ال�سلطات  ف�سل  ''تعزيز  الف�ساد''، 
''تعزيز  الرملانية''،  الرقابة  �سلطة  ''تعزيز 
''تعزيز  الق�سائية''،  ال�سلطة  ا�ستقاللية 
اإىل  الــقــانــون''،  اأمــام  املواطنني  بني  امل�ساواة 
الد�ستوري  بـ''التكري�ص  يتعلق  حمــور  جانب 

لآليات تنظيم النتخابات''.

القرارات  الرتبية  وعمال  اأ�ساتذة  نقابة  رحبت 
املنبثقة عن جمل�ص الوزراء الأخري املتعلقة بال�سق 
اإعادة النظر يف  الرتبوي والذي �سيتم من خالله 
البيداغوجية  الناحية  من  الرتبوية  املنظومة 
املــدر�ــســيــة وكــذا  الـــرامـــج   مــع تخفيف كــثــافــة 
مكانتها  والثقافية  الريا�سية  الأن�سطة  ايــالء 

احلقيقية.
يجري حاليا التح�سري لإعادة النظر يف اجلوانب 
جمل�ص  بيان  يف  جــاء  ملا  تنفيذا  البيداغوجية 
تخفيف  ملطلب  ي�ستجيب  مبــا  الأخـــري  الــــوزراء 
على  القائمني  جهود  ،وتن�سب  الرتبوية  الرامج 
ملف الرتبية اأي�سا على اإيالء الأن�سطة الريا�سية 

الأهمية الالزمة.
يف  للم�ساركة  جاهزيتها  النقابات  هذه  وتوؤكد 
امل�ساهمة يف الإ�سالحات  التي من �سانها اأن تخرج 

املدر�سة اجلزائرية من الكم اإىل النوع.  
وقد اأو�سح رئي�ص نقابة ال�سناب�ست مزيان مريان 
"الهتمام باملجالني الثقايف  اأن  يف هذا اخل�سو�ص 

ي�سمل  اأن  املدر�سية يجب  املوؤ�س�سات  والريا�سي يف 
وان�سغالت  مالحظات  يراعي  وان  الأطوار  جميع 

ال�سركاء الجتماعيني".
باجلزائر  الثانويات   اأ�ساتذة  نقابة  وو�سفت 
اأول اجتماع  اخلطوة التي بادرت بها احلكومة يف 
ملنظومة  التغيري   ر�سم  اإعــادة  " يف  "املهمة  بـ  لها  
العام زبري روينة  اأمينها  تربوية جديدة  بح�سب 
البيداغوجي  اجلانب  من  فقط  لي�ص  التغيري   "
العمل،  ظــروف  حيث  من  يكون  ان  يجب  ،التغيري 
املوؤ�س�سات  داخـــل  ــاتــذة   ــس الأ� اأداء  حيث  ــن  وم

الرتبوية من اجل  حت�سني االتح�سيل العلمي".
العام  ــني  الأم ــري  دزي �سادق  و�سف  جانبه   من 
الوزراء  جمل�ص  قرارات  والتكوين  الرتبية  لعمال 
"قرار  الرتبوية   املنظومة  لإ�ــســالح  باجلريئة 
واأهدافها،  الــرتبــويــة  املناهج  يف  النظر  ـــادة  اإع
اإعادة النظر يف احلجم ال�ساعي واإعادة النظر يف 
الرامج واملناهج مبا يحقق فعال  مدر�سة النوعية 

واجلودة".

ـ ال�سيد وليد عقون مقررا عاما للجنة.
ـ ال�سيد عبد القادر غيتاوي، بروفي�سور يف القانون، جامعة اأدرار.

ـ ال�سيدة �سعاد غوتي، بروفي�سور يف القانون، جامعة اجلزائر.
ـ ال�سيد ب�سري يل�ص �ساو�ص، بروفي�سور يف القانون، جامعة وهران.

ـ ال�سيد م�سطفى خراجي، بروفي�سور يف القانون، جامعة �سيدي بلعبا�ص.
اللجنة  القانون، جامعة اجلزائر، ع�سو يف  بروفي�سور يف   ، �سحلي  مايا  ال�سيدة  ـ 

الإفريقية حلقوق الإن�سان.
ـ ال�سيد عبد احلق مر�سلي، بروفي�سور يف القانون، جامعة مترنا�ست.

ـ ال�سيد ن�سر الدين بن طيفور، بروفي�سور يف القانون، جامعة تلم�سان.
ـ ال�سيدة �سا�ص ل�سهب جازية، بروفي�سور يف القانون، جامعة �سطيف.

ـ ال�سيدة �سامية �سمري، بروفي�سور يف القانون، جامعة اجلزائر.
ـ ال�سيد خلفان كرمي، بروفي�سور يف القانون، جامعة تيزي وزو.

ـ ال�سيدة مو�سى زهية، بروفي�سور يف القانون، جامعة ق�سنطينة.
ـ ال�سيد عبد الرحمن بن جياليل، اأ�ستاذ حما�سر، جامعة خمي�ص مليانة.

ـ ال�سيدة نبيلة لدرع، اأ�ستاذة حما�سرة، جامعة تيبازة.
ـ ال�سيد م�سباح اأومنا�ص، اأ�ستاذ حما�سر، جامعة اجلزائر.

املحكمة  لدى  �سابق  قا�ص  جنيف،  القانون،  يف  دكتور  اوقــرقــوز،  فاحت  ال�سيد  ـ 
الإفريقية حلقوق الإن�سان.

اجلزائرية،  للجوية  الر�سمي  الناطق  قال 
واإىل  مــن  ــالت  ــرح ال ''اإن  الأربـــعـــاء،  اأمــ�ــص 
�ستعرف تذبذبا هذا اخلمي�ص، دون وجود اأي 
الإ�سراب  اإىل  الدعوة  ب�سبب  مرتقب''  اإلغاء 

للمراقبني اجلويني الفرن�سيني.
ــراب  ــس ـــه ''تــرقــبــا حلــركــة الإ� واأو�ـــســـح اأن
للمراقبني اجلويني الفرن�سيني املرتقبة اليوم 
للطريان  العامة  املديرية  طلبت  اخلمي�ص، 
الطريان  �سركات  كــل  مــن  الفرن�سي  املـــدين 
املتعاملة معها بتقلي�ص 20 باملائة من برنامج 

رحالتها ليوم 9 جانفي 2020''.
لذلك  ''نتيجة  يقول:  امل�سوؤول  ذات  واأكــد 

يف  تذبذبا''   '' اجلزائرية  اجلوية  ترتقب 
الفرن�سية،  املطارات  كل  واىل  من  الرحالت 
ال�سركة  قررت  الو�سع  وملعاجلة  انه  م�سيفا 
مع  الــرحــالت  بتقلي�ص  “القيام  الوطنية 
مت  التي  الــرحــالت  يف  اإمكانياتها  من  الرفع 
احلفاظ عليها وهذا عن طريق الرفع يف عدد 

املقاعد''.
املراقبني  دعت  الفرن�سية  النقابة  اأن  يذكر 
اجلويني اإىل ال�سروع يف اإ�سراب يوم 9 جانفي 
للوظيف  الوطنية   التعبئة  اإطار  يف    2020
العمومي  �سد م�سروع اإ�سالح نظام التقاعد يف 

فرن�سا.

الذي  الجــتــمــاع،  "هذا  ــاأن  ب البيان  ــر  وذك
�سارك فيه جميع الوزراء والوزراء املنتدبون 
ال�سبت  يــوم  ن�سبوا  الــذيــن  الــدولــة  وكــتــاب 
ح�سريا،  خ�س�ص،  قد   ،2020 جانفي   4
عمل  خمــطــط  اإعـــــداد  منهجية  ــة  ــس ــدرا� ل
ال�سيد  برنامج  تنفيذ  اأجـــل  مــن  احلكومة 

رئي�ص اجلمهورية".
على  الأول  الوزير  حر�ص  الغر�ص،  ولهذا 
يتعني  ــذي  ال الـمرجعي  الإطـــار  "تو�سيح 
العنا�سر  وهيكلة  تنظيم  عليه  يرتكز  اأن 
اأ�سا�سا،  والـمتمثلة  العمل  لـمخطط  الـمكونة 
جهة،  مــن  اجلــمــهــوريــة،  رئي�ص  بــرنــامــج  يف 
مبنا�سبة  ال�سادرة  الرئا�سية  والتوجيهات 
الذي عقد  الوزراء  لـمجل�ص  الجتماع الأول 
جهة  مــن   ،2020 جانفي   05 الأحـــد  يــوم 

اأخرى".
وبعد اأن ذكر بفحوى هذه التوجيهات، �سدد 
بالن�سبة  العمل،  "�سرورة  على  الول  الوزير 
مقاربة  تطوير  على  وزاريــــة،  دائـــرة  لكل 
جديدة للحوكمة تقوم على اأ�سا�ص النجاعة 
العمومية،  ال�سوؤون  ت�سيري  يف  وال�سفافية 
وال�سهر، خا�سة، على الق�ساء نهائيا وبحزم، 
على بريوقراطية الإجراءات الإدارية التي 
تخ�ص الـمواطنني مبا�سرة، ع�سرنة العالقات 
بني الإدارات والأعوان القت�ساديني بغر�ص 
�سمان تنظيم مالئم ومتجان�ص وكفيل باإن�ساء 
التقيد  و  للتنمية القت�سادية  بيئة مواتية 
اللتزام  ول�سيما  ال�سفافية،  بالتزامات 
بالـممتلكات  بالت�سريح  الـمتعلقة  بالآجال 

وجتنب اأي ت�سارب حمتمل للم�سالح".
وفيما يخ�ص ال�سروط امل�سبقة للعمل الذي 
على  الأول  الــوزيــر  اأكــد  بــه،  القيام  ينبغي 
"�سرورة اتخاذ التدابري الـمرافقة للتنظيم 
"الوزراء  اأن  اإىل  ــار  اأ�ــس حيث  احلكومي"، 
لهم  تــكــون  لــن  الــدولــة  وكــتــاب  الـمنتدبني 

اإدارات خا�سة، تفاديا لتاأثريها ال�سلبي على 
ميزانية ت�سيري الدولة".

فهم  ــــراد-  ج الــ�ــســيــد  ي�سيف   - ولـــذلـــك، 
"مدعوون اإىل ممار�سة مهامهم لدى الوزارات 
التي اأحلقوا بها، بالعتماد على دعم اإداراتها 
على  ــار،  الإط هذا  يف  حر�ص،  كما  القائمة. 
العمومية  النفقات  تر�سيد  مبطلب  التذكري 

من خالل احلد من منط حياة الدولة.
كما طلب الوزير الأول من اأع�ساء احلكومة 
منهم  كل  لقطاعات  �سارم  ت�سخي�ص  "اإعداد 

مبا ي�سمح باتخاذ القرارات الـمنا�سبة".
الـمرتبطة  التح�سريات  يخ�ص  فيما  ــا  اأم
بــــاإعــــداد خمــطــط عــمــل احلـــكـــومـــة، فقد 
الـمنهجية  الأول  الـــوزيـــر  "ا�ستعر�ص 
الـمتعلقة  الكيفيات  حيث  من  الـمقرتحة 
والرزنامة  اإجنازها،  يتعني  التي  بالعمليات 
من  النتهاء  غاية  اإىل  وذلــك  ال�سلة،  ذات 
�سياغة م�سروع خمطط العمل الذي �سيعر�ص 
اإيداعه  قبل  الــوزراء  جمل�ص  م�سادقة  على 

على م�ستوى الرملان".
وقد األح الوزير الول، من خالل التوجيهات 
ا�ستعرا�ص  "�سرورة  عــلــى  قــدمــهــا،  الــتــي 
احلكومة  �ستعكف  التي  العمومية  ال�سيا�سات 
على و�سعها حيز التنفيذ، مع حتديد الغايات 

والأهداف الـمن�سودة".
على  جــــراد  الــ�ــســيــد  ــدد  ــس � الأخـــــري،  ويف 
للجانب  تــوىل  اأن  يتعني  التي  "الأهمية 
ــرزا  م الجتماعي"،  بـــاحلـــوار  الـمتعلق 
عهد  فتح  على  العمومية  ال�سلطات  "حر�ص 
والت�ساور مع جميع  جديد يقوم على احلوار 
الفاعلني الجتماعيني والقت�ساديني، �سمن 
والـم�سوؤول  ال�سريح  احلــوار  ي�سودها  روح 
اإىل  احلكومة  اأعــ�ــســاء  وداعــيــا  والبناء"، 
كافة  مع  انتظار،  دون  الت�ساور،  قنوات  "فتح 

�سركائهم".
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اأحمد لعرابة على راأ�س جلنة مكلفة باإعداد مقرتحات تعديل الد�ستور

رئي�س اجلمهورية  يقرر مترير م�سروع تعديل الد�ستور عرب ا�ستفتاء �سعبي

قرارات جمل�س الوزراء بخ�سو�س 
اإ�سالح املنظومة الرتبوية جريئة

تذبذب مرتقب يف الرحالت اجلوية من واإىل فرن�سا 

الوطني
احلكومة تعد خمططها لتنفيذ 

برنامج رئي�س اجلمهورية

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ا�ضتقبل رئي�س اجلمهورية ال�ضيد عبد املجيد تبون، اأم�س الأربعاء باجلزائر العا�ضمة، الأ�ضتاذ اجلامعي وع�ضو يف جلنة القانون 
الدويل بالأمم املتحدة احمد لعرابة الذي كلفه برئا�ضة جلنة اخلرباء املكلفة باإعداد املقرتحات حول تعديل الد�ضتور.

عقدت احلكومة اأم�س الربعاء اجتماعها الأول، برئا�ضة الوزير الأول، ال�ضيد عبد العزيز 
برنامج  تنفيذ  اأجل  اإعداد خمطط عملها من  "ح�ضريا" لدرا�ضة منهجية  جراد، خ�ض�ضته 

رئي�س اجلمهورية، ال�ضيد عبد املجيد تبون، ح�ضب ما اأفاد به بيان مل�ضالح الوزير الول.

قائمة اأع�ساء جلنة اخلرباء املكلفة 
ب�سياغة اقرتاحات ملراجعة الد�ستور



التوايل  على  الثالث  لليوم  يتوا�سل 
الدرا�سات  مكتب  عــمــال  احــتــجــاج 
بوالية  والــتــقــنــيــة  االقــتــ�ــســاديــة 
بعد  املدير  برحيل  مطالبني  باتنة، 
�سيما  بــوعــوده  بجميع  اأخــلــف  اأن 
املتعلقة منها بتح�سني ظروف العمل 
وفتح  املتاأخرة  االأجــور  �سب  واأي�سا 
باب احلوار بني االإدارة والعمال، اإال 
اأنه  من  بالرغم  يتحقق  مل  هذا   اأن 
هذا  توليه  على  طــول  وقــت  مير  مل 

املن�سب.
وح�سب ممثلي العمال الذين اأكدوا 
العمل  اأو�ساع  اأن  نيوز"،  لـ"االأورا�س 
اإىل  ال�سيئ  من  ت�سري  املكتب  داخــل 
بحل  وعــد  املدير  اأن  كما  االأ�سـوء، 
�سب  يخ�س  فيما  العالقة  امل�ساكل 
االأجـــور املــتــاأخــرة الأزيـــد مــن �ستة 
من  الكثري  اأن  حيث  كاملة،  اأ�سهر 
م�ساكل  يف  يتخبطون  باتوا  العمال 
ناهيك  التاأخري  هــذا  ب�سبب  كبرية 
على اأن معظمهم مل ي�ستطيعوا تلبية 
متطلبات عائالتهم واأ�سرهم، م�سفني 
ال  بــات  الو�سع  اأن  ذاتــه  ال�سياق  يف 
يحتمل اأبدا فهم مل ي�ستفيدوا حتى 
االجتماعية  ــات  ــدم اخل مــنــح   مــن 
من  بالرغم   2014 منذ  املــتــاأخــرة 

ت�سديدها  على  ــودا  وع تلقوا  اأنهم 
الذي جمعهم  االأخري  بعد االجتماع 
مع وايل الوالية واملت�سمنة ت�سديد 
االجتماعي  الــ�ــســمــان  م�ستحقات 
من  اال�ــســتــفــادة  عليها  يــرتــب  الــتــي 
م�ستحقات املنح العائلية وم�ستحقات 
املهام  م�ستحقات  وحتى  التعا�سدية 
اأنهم لن يرتاجعوا  وغريها، موؤكدين 
عن احتجاجهم حتى اأن تلبى جميع 

مطالبهم امل�سروعة.
املكتب  عــمــال  اأن  بــالــذكــر  جــديــر 
دام  احتجاج  بعد  مهامهم  با�سروا 
االأ�سهر  خالل  كاملة  اأ�سابيع  لثالثة 
لهم  التاأكيد  بعد  املن�سرمة  القليلة 
عن حل كل م�ساكلهم العالقة، كما مت 
اال�ستفادة  وبعد  اأي�سا   لهم  التاأكيد 
املتابعة  مداخيـل  تخ�س  فواتري  من 
من  ليتم  عـــدل   ل�سكنات  التقنية 
العمال  على  االأجــور  توزيع  خاللها 
راتب   اأي  من  ي�ستفيدوا  مل  اأنهم  اإال 
عمال  ممثلي  اأن  كما  ال�ساعة،  حلد 
املكتب قدموا تقرير مف�سل عن حال 
ملكاتب  العامة  للمديرية  العمال  
والتقنية  االقت�سادية   الدرا�سات 

"GNEST" بالعا�سمـة.
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اأثبتت الزيـارة التي قادت الوالـي 
متعددة  العيادة  اإىل  مرتني  على 
اخلدمات ببلدية اأوالد �سالم، مدى 
العديد  تعي�سها  التي  الالمباالة 
بالوالية،  ال�سحية  املــرافــق  مــن 
حيث قرر امل�سوؤول االأول بالواليـة 
العمومية  املوؤ�س�سة  مدير  توقيف 
لل�سحة اجلوارية عني جا�سر وفتح 
حتقيق حول اإهمال مرفق عمومي، 
مـــع اتـــخـــاذ اإجـــــــراءات اإداريـــــة 
ــة يف حـــق كل  ــارم ــس وعــقــوبــات �
الو�سعية احلالية  الـم�سوؤولني عن 
القرار  هــذا  اتخاذ  ومت  للعيادة، 
بالنظر اإىل حالة الت�سيب احلا�سل 
والتجاوزات  امل�سوؤوليات  وانعدام 
التي زادت من معاناة املر�سى، فيما 
باإعادة تهيئة  ال�سياق  اأمر يف ذات 
وتاأهيل العيادة املتعددة اخلدمات 
موؤقتا  العيادة  ن�ساط  حتويل  مع 
 05 بحي  للبلدية  تابع  مقر  اإىل 
ال�سهيد  �ــســارع    1962 جويلية 
ــارك، اإ�ــســافــة اإىل  ــب بــلــعــدواين م
جتهيزها ب�سيارة اإ�سعاف ومبختلف 
التجهيزات الطبية، مع فتح من�سب 

لطبيبة خمت�سة يف اأمرا�س الن�ساء 
والتوليـد.

العديد  باتت  وقت  يف  ذلك  ياأتي 
والية  عرب  ال�سحية  املــرافــق  من 
باتنة، بحاجة اإىل زيارات مماثلة 
التجاوزات  وف�سح  امل�ستـور  لك�سف 

ت�ساعدت  حيث  عربهـا،  احلا�سلة 
حول  املــواطــنــني  �سكاوي  مــوؤخــرا 
ــــات الــ�ــســحــيـــــة  ــــدم تــــــردي اخل
ــن حدة  ــل م ــق تــزيــد يف ك ــراف مب
وطرح  تخففهـا،  اأن  عو�س  اآالمهـم 
التي  امل�ساكل  من  العديد  امل�ستكون 

على  ال�سحية  املوؤ�س�سات  تتخبط 
ونق�س  وغــيــاب  االكتظاظ  ــرار  غ
غياب  ــك  ذل اإىل  �سف  االأطــبــاء، 
ال�سحية،  واملــعــدات  التجهيزات 
هذا دون اأن نن�سى املعاملة ال�سيئة 

التي يتلقونها يف بع�س االأحيـان.

اأعرب �سكـان قرية ذراع 
بولطيف ببلديـة عني ياقوت، 
عن تذمـرهم جراء معاناتهم 
يف جميع املجاالت خا�سة يف 

قطاع ال�سحـة رغم وجود 
عيادة متعددة اخلدمات التي 

تقدم خدمات �سحية ال ترقى 
اإىل م�ستوى تطلعاتهم، حيث 

قام ال�سكان بالعديد من املرات 
م�ستكني من االإهمال ونق�س 
اخلدمات ال�سحية املقدمة 

على م�ستواهـا.
وعرب قاطنو املنطقة، 

عن ا�ستياءهم وتذمرهم 
ال�سديدين جراء تدين 

اخلدمات ال�سحية يف 
العيادة التي تعاين من نق�س 

االإمكانيات والعتاد الطبي 

مع نق�س الطاقم الطبي، وهو 
الو�سع الذي اأجرب املر�سى 

على التنقل يوميا على م�سافة 
اأكرث من 5 كلم اإىل بلدية عني 

ياقوت اأو باتنـة على م�سافة 
حويل 45 كلم من اأجل تلقي 

العالج، كما ا�ستكى املعنيون من 
غياب املداومة الليلية وهو ما 

زاد من حدة معاناتهم. 
ويف ذات ال�سيـاق، يطالب 

�سكان القرية من ال�سلطات 
املحلية ووايل والية باتنة 

�سرورة التدخل من اأجل 
الوقوف على معاناتهم، 

والعمل على اإعادة هيكلة 
العيادة "املري�سة" من اجلانب 
املادي والب�سري بغر�س اإنهاء 

معاناتهم.

العيادة املتعددة اخلدمات
 عاجـزة عن التكفل باملر�سى 

قرية ذراع بولطيف بعني ياقوت

مل تكن حالة �الإهمـال و�لت�سيب �لتي وقف عليها و�يل باتنة، فريد حممدي، خالل زيارته �ملفاجئة للعيادة متعددة �خلدمات يف بلدية �أوالد �سـالم، 
�سوف قطرة من بحـر يف قطاع يعي�ض على وقع نقائ�ض باجلملة ويحتاج �إىل "حر�ك" حقيقي لنف�ض �لغبـار عنه، وقال مو�طنون تعقيبا على قر�ر 

�لو�يل مبعاقبة �ملت�سببني يف �إهمال �ملر�فق �ل�سحية �لعمومية، �أن هذه �الأخرية باتت بحاجة �إىل �أكرث من زيارة فجائية للوقوف على حجم �الإهمال 
و�لالمباالة و�لنقائ�ض �لتي تغرق فيها منذ �سنو�ت.   

من  بعدد  التالميذ  اأولــيــاء  ي�ستكى 
ال�سمـرة  ببلدية  الواقعة  امل�ساتي 
التمدر�س  و�سعية  من  باتنة،  بوالية 
واأ�سار  اأبنائهم،  و�سطها  يتخبط  التي 
التالميذ  يعانيـه  مــا  اإىل  املعنيون 
لاللتحاق  اليومي  التنقل  م�سقة  من 
مبقاعدهم الدرا�سية واأبدى االأولياء 
تخوفهم من تعر�سهم ملختلف حوادث 
املرور ب�سبب خروجهم �ساعات مبكرة 
يف انتظار حافالت النقل املدر�سي لبعد 

امل�سافة عن املوؤ�س�سات الرتبويـة.
ما  اأنــه  التالميذ  اأولــيــاء  واأ�ــســـــاف   
ــارة  االإن غياب  املعاناة  حجم  من  زاد 
العمومية �سيما واأن اأبناءهم ينه�سون 
يف اأوقات مبكرة تزامنا وف�سل ال�ستاء، 
احلافالت  كفاية  عدم  ذلك  اإىل  �سف 
ــن يف  ــري اأبــنــاءهــم االأم حيث يــعــاين 
املعنيون  واأ�سار  مبدار�سهم،  االلتحاق 
قلق  تثري  مبع�سلة  اأ�سحى  النقل  اأن  

على  املتمدر�سني  واأبناءهم  االأولياء 
كبرية  عوائق  يجدون  اإذ  �سواء،  حد 

لاللتحاق مبقاعد الدرا�سة.
االأبــنــاء  اأن  اإىل  امل�ستكون  ــار  ــس واأ�
يقطعون م�سافة تزيد عن الكيلومرتين 
امل�سائية  الفرتة  يف  رجوعهم  خــالل 
اإىل منازلهم، ما ي�سكل بح�سبهم خطرا 
حقيقيا بالنظر اإىل الظروف  القا�سية 
التي يتخبطون فيها اأمام نق�س النقل 
واعتربوا  االأحيان،  غالب  يف  وغيابه 
املنطقة  ت�سجله  الــذي  النقل  نق�س 
ال�سلطات  التي وجب على  امل�ساكل  من 
املعنية النظر اإليه جتنبا ملا قد يوؤثر 
الأبنائهم  الدرا�سي  املــردود  على  ذلك 
والظروف املزرية التي يعانونها ب�سكل 
النقل  م�سكل  اعتبار  على  ملحوظ، 
املــدر�ــســي مــن راأ�ـــس االأولـــويـــات التي 
اإراحة  اأجل  من  اإليها  االلتفات  وجب 

اأبناءهم من العناء اليومـي.

مو�طنـون ُيطالبون بـ"حر�ك" حقيقـي لنف�ض �لغبـار عن هذ� �لقطاع �حل�ّشا�ض

ال�سحـة لي�ست بخري بباتنة!
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النقل املدر�سي يتحول 
اإىل "كابو�ش" بال�سمـرة

حفيظة. ب

�سميحة. ع

تالميذ يتكبدون عناء التنقل مل�سافات طويلة 
من اأجل التمدر�س

عمال مكتب الدرا�سات القت�سادية 
والتقنية يطالبون برحيل املدير 

دورات مياه خطر على التالميذ بباتنة

"االإخـوة  متو�سطة  تالميذ  ي�ستكي 
با�سم  يعرف  ما  اأو  بباتنـة  �سطوح" 
الكارثي  الو�سع  من  بـ"الطيـران"، 
ــاه، حــيــث تــغــرق هذه  ــي ــــدورات امل ل
�ساهم  فيما  االأو�ــســاخ،  يف  االأخيـرة 
ــح  روائ انــبــعــاث  يف  النظافة  غــيــاب 

كريهة تزكم االأنوف منها.
مياه  دورة  فــاإن  التالميذ،  وح�سب 
كارثيـة،  حالة  يف  تتواجد  املوؤ�س�سة 
جراء الغياب التام للنظافة وانت�سار 
عن  االأبـــواب  تنعدم  فيما  االأو�ــســاخ 
هذه املراحي�س، كما يخاطر العديد 
اخل�سو�س  وجه  وعلى  التالميذ،  من 
الرديئة  املــيــاه  دورات  با�ستعمال 
خمزنا  باعتبارها  ال�سحية،  وغــري 
اآخرين  عك�س  املعدية،  لــالإمــرا�ــس 
وي�سطرون  ا�ستعمالها  عن  ميتنعون 
اإىل حب�س حاجاتهم لفرتات طويلة  
اأثارها  رغـم  ملنازلهم،  العودة   حلني 
تنقلت  كما  �سحتهم،  على  ال�سلبية 

املوؤ�س�سة  اإىل  نيـوز"،  "االأورا�س 
ومدى  الكارثة  حجم  على  للوقوف 
مديرها  لكن  التالميذ،  اأقوال  �سحة 
منعنا من ذلك وحتجج بعدم درايته 
ي�ستكوا  مل  التالميذ  واأن  باملو�سوع، 
ــذا  وه ترميمها  مت  واإال  قــبــل  ــن  م
املوؤ�س�سة قدمية  الو�سع طبيعـي الأن 
رمم  باأنه  اأ�سار  كما  قوله،  حد  على 
تواجد  "مكان  اأي   االإدارة  �سقف 
مكتبه"، ففي نف�س ال�سياق اأ�ساف، اأن 
الكافية  امليزانية  متلك  ال  املوؤ�س�سة 
لعملية جتديد دورات املياه التي قد 

تفوق 100 مليون �سنتيـم.
على  املــعــنــيـــــون،  �ــســدد  جهته  ــن  م
املعنية  ال�سلطات  تــدخــل  �ــســرورة 
يتواجد  التي  املهزلة  على  للوقوف 
وترميم  املتو�سطة  تــالمــيــذ  فيها 
مع  �سحتهم  تهدد  التي  املياه  دورات 

تدارك كل نقائ�س املوؤ�س�سة.

بعد اأن اأخلف بالوعود التي قدمها

تتواجد يف و�سعية كارثيـة

مريـم.ع

نا�سر.م

مرمي. ع



قامت موؤخر� م�سالح حمافظة �لغابات لوالية خن�سلة، باإحالة 58 ملفا يتعلق بتجاوز�ت �سجلتها خالل 
�سنة 2019 �إىل �لعد�لة، وذكر ذ�ت �مل�سدر �أن تدخالتها �أ�سفرت عن توقيف �أ�سخا�ض فيما يخ�ض قطع 

�الأ�سجار وت�سويق �خل�سب و�سناعة �لفحم وكذ� �ال�ستيالء على �الأر��سي.

حتقيق بفتح  طالبو�  �أع�شاءها  من   7

نظمو� �حتجاج  يف يومهم �لعربيفيما بات جتديد �شبكة �ل�شرف �ل�شحي �أمر� �شروريا

نا�سد �سبعة اأع�سـاء من اأ�سل ت�سعة م�سكلني 
الوطنية  لل�سلطة  الــوالئــيــة   للمندوبية 
رئي�س  قاملة،  لوالية  لالنتخابات  امل�ستقلة 
"حممد  الهيئة  لـــذات  الوطنية  ال�سلطة 
وفتح  الــعــاجــل  الــتــدخــل  بــ�ــســرورة  �سريف" 

حتقيق �سد رئي�س املندوبية الوالئيـة.
الوالئي  ــنــدوب  امل اأن  لــهــم،  بــيــان  وح�سب 
لل�سطلة اأثبت اأنه بعيدا كل البعد عن املبادئ 
الوطنية،  ال�سلطة  اأجلها  من  جــاءت  التي 
تفا�سيل  كل  احتكار  �سيا�سة  ينتهج  حيث 
توزيعه  عدم  اإىل  باالإ�سافة  لنف�سه،  العمل 
املهام على املندوبني الوالئيني منذ البداية، 
يقول  �ساهم   مما  بع�سوائية  العمل  مف�سال 
ناهيك  املندوبية،  �ــســورة  هــز  يف  التقرير 
العمل وفق جمموعات رغم  عن  رف�سه ملبداأ 
وعــدم  بع�سهم  مــن  املــتــكــررة  االقـــرتاحـــات 
من  اأكرث  منذ  تن�سيقية  باجتماعات  قيامه 

�سهر، رغم  طلباتهم املتكررة.
يخ�س  مــا  يف  التقرير   اأ�ــســحــاب  وي�سيف 
جانب االإيواء واالإطعام اأن املندوب الوالئي 
اأو  التعليمات  لــهــذه  اهــتــمــام  اأي  يــويل  مل 
بحجة  برجمتها  اإىل  يبادر  ومل  املرا�سالت 

باالإ�سافة  كافية،  مالية  عدم وجود تغطية 
مديري  مــع  التعامل  يف  الــعــدل  غــيــاب  اإىل 
للمرت�سحني هي كذلك  احلمالت االنتخابية 
جاء  الــتــي  النقاط  بــني  مــن  �سلبية  نقطة 
يقول  االأمـــر   به  و�سل  حيث  التقرير،  بها 

اأع�ساء املندوبية الوالئية يف تقريرهم  اإىل 
ا�ستقبال بع�س املمثلني ورف�س البع�س االآخر  
كثرية  وملــرات  املندوبية  مبقر  يحدث  وهــذا 
ال�سلطة  انحياز  يف  ال�سبهة  جلب  مــا  وهــو 
مديري  منعه  عن  ناهيك  معني،  مر�سح  اإىل 

اأي  مع  التوا�سل  من  االنتخابية  احلمالت 
كما  الوالئية  املندوبية  اأع�ساء  من  ع�سو 
اأنهم منعوا حتى على االطــالع  على حم�سر 

االإح�ساء وتركيز النتائج الوالئي .

مندوبية ال�سلطة امل�ستقلة لالنتخابات بقالــمة على �سفيح �ساخن

التهيئة منعدمة بحي الأمري 
يف عني كر�ســــة

عمال حمو الأمية يطالبون 
بحقهم يف الإدماج

قامت بتحرير 58 حم�شر� ق�شائيا ب�شبب �لعتد�ء على �لغابات

فيما  حم�سر   19 حتــريــر  ومت  هـــذا 
خاللها  مت  االأ�ــســجــار،  قــطــع  يخ�س 
ن�سف  ق�سعة   300 من  اأزيد  ا�سرتجاع 
ما  وكـــذا  االأطــلــ�ــســي  االأرز  مــن  مــهــيــاأة 
يفوق 500 عمود يخ�س عملية البناء 
اأي�سا  مت  فيما  احللبي،  ال�سنوبر  من 
20 حم�سر ق�سائي فما يخ�س  حترير 
اال�ستيالء على العقار الغابي وحالتني 
يف الرعي الع�سوائي و4 حما�سر للبناء 
غري القانوين وحم�سر واحد يف احلرث 
الغابي  الغطاء  واإتــالف  القانوين  غري 
اأين  الفحم،  لتفعيل �سناعة  حم�سرين 
من  كي�س   120 من  اأزيــد  ا�سرتجاع  مت 
الال�سرعي  لل�سيد  حما�سر  و3  الفحم 
مت من خاللها حجز 5 بنادق منها بنادق 
ال�سرعي  غري  والنقل  مرخ�سة،  غري 

للمواد الغابية مبح�سر واحد.
اأنها  اأكــدت  الغابات  حمافظة  م�سالح 

اأجل  من  �ساعة   24 مــدار  على  تعمل 
بها  متتاز  التي  الغابية  الرثوة  حماية 
االأرز  اأ�سجار  خا�سة  خن�سلة  ــة  والي
وغابات  احللبي  وال�سنوبر  االأطل�سي 
تعرف  والتي  يعقوب  واوالد  ملول  بني 

ع�سابات  مـــن  ــررة  ــك ــت م اعــــتــــداءات 
الق�سع  بتهريب  تقوم  التي  الغابات 
اخل�سبية واإتالف االأ�سجار وغريها من 

االعتداءات املتكررة.

 230 الإجناز  االأ�سغال  حاليا  جتري 
كلم من امل�سالك املوجهة لفك العزلة 
الفالحية  ــق  ــاط ــن امل خمــتــلــف  عـــن 
املتواجدة بعدد من بلديات والية اأم 
البواقي، فيما يتم اأي�سا اإي�سال املزارع 
ح�سب  الريفية  بالكهرباء  املعزولة 

مبديرية  مــ�ــســوؤول  م�سدر  اأكـــده  مــا 
الفالحة بوالية اأم البواقي. ويف ذات 
ل�سرورة  امل�سدر  ذات  اأ�سار  ال�سياق، 
الن�ساطات  ملختلف  الفالحني  توجه 
التي ال تعتمد على االأمطار، كرتبية 
�ساأنها  من  والتي  ال�سغرية  احليوانات 

الفالحني  مدخول  رفع  يف  ت�ساهم  اأن 
ال�سباب  فئة  منهم  خا�سة  بالوالية، 
من خالل ت�سجيع اال�ستثمار الفالحي 
التمويل  عملية  ت�سهيل  ــالل  خ مــن 
التابعة  البنكية  املوؤ�س�سات  قبل  من 

ملديرية الفالحية.

ال تـــزال الــعــ�ــســرات مــن االأحــيــاء 
ــني كــر�ــســة، تــعــاين من  مبــديــنــة ع
التهيئة  انــعــدام  ب�سبب  التهمي�س 
بها، اأين اأ�سار الع�سرات من املواطنني 
مدينة  بو�سط  االأمري  بحي  املقيمني 
البواقي،  اأم  بــواليــة  كر�سة  عــني 
يف  احلي،  بها  اأ�سبح  التي  للو�سعية 
ظل اهرتاء قنوات ال�سرف ال�سحي 
التي اأ�سحت ت�سب مبختلف مداخل 
ب�سكان  ـــوؤدي  ي مــا  ـــارج احلـــي،  وخم

البدائية  الطرق  ال�ستعمال  احلــي 
اأن  �ساأنها  من  �سحية  كارثة  لتفادي 
اإغراق احلي  ب�سكل كبري يف  ت�ساهم 
يف املياه، مطالبني ب�سرورة التدخل 
وعلى  البلدية،  للم�سالح  العاجل 
كر�سة،  عــني  بلدية  رئي�س  راأ�سها 
ال�سحي  ال�سرف  قــنــوات  لتجديد 
داخل احلي والتي مل يتم جتديدها 

منذ عقود من الزمن.

ــس، عــمــال حمو  ــ� قـــام �ــســبــاح اأم
اأمام  احتجاجية  بوقفة  االأمية 
اأم  بوالية  الرتبية  مديرية  مقر 
البواقي، مطالبني امل�سالح املعنية 
بالتدخل واإدماجهم فقي منا�سب 
رواتبهم  �سب  اإىل  اإ�سافة  قــارة، 
بانتظام و�سهريا ولي�س كل ثالثة 
حاليا،  به  معمول  هو  كما  اأ�سهر 
كما طالب املعنيون بتعوي�سهم عن 

باأثر رجعي  و�سبتمرب  اأوت  �سهري 
منذ �سنة 2008. 

يتو�جدون دون �إطعام وتدفئة 

ب�شبب خالف حول �لنقل �ملدر�شي

�لد�ئرة ��شتقبلت 6 �آلف ملف

�نتف�شو� �شد �لتهمي�ض 
وغياب �مل�شاريع �لتنموية

االبتدائية  املدار�س  تالميذ  يعاين 
اجلهة  يف  ال�سخنة  حمام  ببلدية 
من  �سطيف  ـــة  والي ــن  م الــ�ــســرقــيــة 
الف�سل  بداية  منذ  االإطــعــام  غياب 
الثاين من املو�سم الدرا�سي، حيث مت 
الوجبات  تلقي  من  التالميذ  حرمان 
االأمر  وهــو  معا  والــبــاردة  ال�ساخنة 
التالميذ  اأولياء  امتعا�س  اأثار  الذي 
ــرورة تـــدارك  ــن طــالــبــوا بــ�ــس ــذي ال

االإ�سكال احلا�سل يف اأقرب وقت.
وح�سب عدد من مدراء املدار�س فاإن 
االإ�سكال احلا�سل تتحمل م�سوؤوليته 
يف  وهــــذا  ال�سخنة  حــمــام  بــلــديــة 
ظــل عـــدم متــويــن املــطــاعــم بــاملــواد 
التي  البلدية  طــرف  مــن  الغذائية 
تعترب امل�سوؤولة عن االإطعام، علما اأن 
حرمان  من  ا�ستكوا  التالميذ  اأولياء 
قبل  الغذائية  الوجبات  من  اأبنائهم 
 03 قــاربــت  ملــدة  ال�ستوية  العطلة 
حل  عدم  هوؤالء  وا�ستغرب  اأ�سابيع، 

امل�سكل حلد االأن.
م�سالح  فـــاإن  املــقــابــل  اجلــانــب  ويف 
احلا�سل  االإ�سكال  اأرجعت  البلدية 
اال�ست�سارات  اإعـــــداد  ــر  ــاأخ ت اإىل 
اخلا�سة باختيار املمونني وهو االأمر 
الذي �سيتم تداركه يف غ�سون االأيام 
املقبلة من اأجل اإعادة متوين املدار�س 
تقدمي  وبالتايل  الغذائية  بــاملــواد 

وجبات �ساخنة للتالميذ.
تالميذ  اأولــيــاء  نظم  جانبهم  ومــن 

الواقعة  حل�سن  روازقـــي  ابتدائية 
لبلدية  والتابعة  اخلربة  مبنطقة 
ال�سمالية  اجلهة  يف  عــدوان  اأوالد 
من والية �سطيف وقفة احتجاجية 
انعدام  من  التالميذ  معاناة  ظل  يف 
التدفئة منذ نحو �سهرين واالكتفاء 
العودة  منذ  بــاردة  وجبات  بتقدمي 
بداية  مــع  ــة  ــس ــدرا� ال مــقــاعــد  اإىل 
املحتجني  االأولياء  االأ�سبوع، وح�سب 
و�سعية  اإىل  متــتــد  ــاة  ــان ــع امل فــــاإن 
والتي  املدر�سة  هــذه  يف  املراحي�س 

تبقى يف و�سعية كارثية.
وح�سب التالميذ فاإن وجبة الغذاء 
تقت�سر على قطعة من اخلبز اإ�سافة 
اإىل حبة برتقال وهي الوجبة التي 
الذين  تبقى مهينة يف نظر االأولياء 
الوجبات  توفري  بــ�ــســرورة  طالبوا 
ممكن  وقـــت  اأقــــرب  يف  الــ�ــســاخــنــة 
الو�سعية  يف  امل�سوؤولية  وحمملني 
وكذا  البلدية  رئي�س  اإىل  احلالية 

مدير املدر�سة.
فلم  التدفئة  مب�سكل  يتعلق  وفيما 
يف  احلا�سل  العطل  بعد  حله  يتم 
ال�سكاوي  ــم  رغ املــركــزيــة  ال�سبكة 
والذين  االأولياء  طرف  من  املتكررة 
بتربير  ـــرة  م كـــل  يف  يــ�ــســطــدمــون 
املراقب املايل و�سرورة موافقته على 
معاناة  لتبقى  جديد،  �سخان  اقتناء 
ور�سة  و�ــســط  متوا�سلة  التالميذ 

مفتوحة لتجديد �ساحة املدر�سة. 

ببلدية  اخلوا�س  الناقلون  دخل 
اجلنوبية  اجلهة  يف  حــدادة  بئر 
عن  اإ�سراب  يف  �سطيف  والية  من 
احتجاجا  وهذا  اأيــام  منذ  العمل 
املدر�سي،  النقل  �سفقة  على  منهم 
الناقلني  من  عدد  اأكــده  وح�سبما 
فاإن �سبب االإ�سراب يعود اإىل قيام 
م�سالح البلدية مبنح رخ�سة النقل 
املدر�سي ملتعامل من خارج البلدية 
وهو االأمر الذي مل ي�ست�سغه متاما 
طالبوا  الــذيــن  الناقلني  هـــوؤالء 
ب�سرورة تراجع م�سوؤويل البلدية 
عن قرارهم خا�سة اأنهم من اأبناء 
احل�سول  حقهم  ومـــن  الــبــلــديــة 
اخلطوط  منح  يف  االأولــويــة  على 

اخلا�سة بالنقل املدر�سي. 
بلدية  رئي�س  ــد  اأك جانبه  ومــن 
النقل  �سفقة  اأن  حــــدادة  بــئــر 
قانونية  بطريقة  متت  املدر�سي 

وهذا حتت اإ�سراف جلنة خمت�سة 
املناق�سة  االإعالن عن  اأن مت  بعد 
والتي كانت مفتوحة للجميع دون 
العر�س  اختيار  مت  حيث  اإق�ساء 
اأي  يوجد  ال  اأنه  ال�سيما  االأف�سل 
�سند قانوين ملنح االأولوية الأبناء 

البلدية على ح�ساب غريهم.
يف  الــنــاقــلــني  اإ�ـــســـراب  وت�سبب 
ــــة نــقــل كــبــرية بني  حــ�ــســول اأزم
البلدية،  ومقر  امل�ساتي  خمتلف 
ب�سرورة  الــ�ــســكــان  طــالــب  حــيــث 
اأجل  من  املعنية  اجلهات  تدخل 
ال�سيما  ن�سابها  اإىل  االأمور  اإعادة 
واملوظفني  الطلبة  من  العديد  اأن 
ــات كـــبـــرية من  ــوب ــع ــس وجــــــدوا �
عملهم  مبنا�سب  االلتحاق  اأجــل 
ــة يف ظل  وكـــذا مــقــاعــد الــدرا�ــس

اال�سطراب احلا�سل. 

لدائرة  املحلية  ال�سلطات  اأفرجت 
�سطيف  غـــرب واليـــة  اأرنـــــات  ــني  ع
االأم�س  نــهــار  مــن  مبكرة  �ساعة  يف 
ح�سة  مــن  امل�ستفيدين  قائمة  عــن 
بعد  وهـــذا  اجتماعي  �سكن   372
التي عرفتها  االحتجاجات االأخرية 
يف  ــراع  ــس ــاالإ� ب للمطالبة  البلدية 
ــــــراج عـــن الــقــائــمــة االأولـــيـــة  االإف
درا�سة  بعد  عنها  الك�سف  مت  والتي 
لل�سكن  طــالــب   6000 نحو  ملفات 

االجتماعي.
ورافقت عملية االإفراج عن القائمة 

بــعــ�ــس االحــتــجــاجــات مـــن طــرف 
اأ�سماءهم  ترد  مل  الذين  املواطنني 
العديد  تنقل  حــيــث  الــقــائــمــة،  يف 
منهم اإىل مقر الدائرة وكذا البلدية 
من  اإق�سائهم  اأ�سباب  عن  لال�ستف�سار 
اال�ستفادة، فيما مت فتح باب الطعون 
باإمكانهم  والــذيــن  املق�سيني  ـــام  اأم
خالل  الوالية  مبقر  طعون  تقدمي 
يت�سنى  حتى  ــذا  وه املقبلة  االأيـــام 
لل�سلطات املحلية الف�سل يف القائمة 

النهائية للم�ستفيدين.

 تالميذ �سحية �سوء الت�سيري  ب�سطيف 

ناقلو بئر حدادة يف اإ�سراب 
واأزمة نقل يف اجلهة اجلنوبية 

الإفراج عن قائمة ال�سكن و�سط 
احتجاجات املق�سيني بعني اأرنات 
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حمافظة الغابات ُتقا�سـي مافيا اخل�سب بخن�سلة

اإجناز 230 كلم من امل�سالك لفك العزلة عن الفالحني

خن�شــلة

اأم البواقـــي

 قــــــــاملة

�شطيف

اأقدم اأم�س، مواطنو قرية عني 
جربوع ببلدية بابـار يف والية 

خن�سلة، على غلق الطريق الوطني 
رقم 82 باحلجارة واأغ�سان 

االأ�سجار واإ�سرام النار يف العجالت 
املطاطية، مانعني املركبات من 

املرور ومهددين �سائقيها بتحطيم 
�سياراتهم  اإن مل يعودوا اأدراجهم.

وح�سب هوؤالء املحتجني، اأنهم 
يئ�سوا من احلالة التي تتخبط فيها 

قريتهم نتيجة اأو�ساعها املزرية، 
فرغم اأنها من اأكرب القرى بالوالية 

كثافة �سكانية، اإال اأن ذلك مل ي�سفع 
لها يف اأن تنال ن�سيبها من التنمية، 

فالقرية ح�سب ال�سكان بحاجة 
ثانوية وكذا اإىل عيادة جواريـة 

هذا دون اأن نن�سى تهيئة الطرقات 
واإجناز �سبكة ال�سرف ال�سحي 

والكهرباء، اأين يقوم ال�سكان 
بالتزود بهذه االأخرية من م�ساكن 

بعيدة م�سكلني �سبكة عنكبوت 
وغريها من امل�ساكل االأخرى التي 

طرحها ال�سكان، �سف اإىل ذلك 
معاناة التجار واملمار�سني للمهن 

احلرة من ت�سخيم الغرامات وهي 
كلها مطالب اأججت الو�سع العام 
بالقرية، حيث طالب املحتجون 

بتداركها يف اأقرب االآجال.

�سكان قرية عني 
جربوع ببابار 

يغلقون الطريــق 

عالء. ع

معاوية. �ص

بن �ستول.�ص

بن �ستول.�صبن �ستول.�ص

جمال  ،خــارج  قاملة  بوالية  االبتدائية  املدار�س  بع�س  تزال  ال 
اأي  من  التفاتة  اأي  دون  االأمــريــن  تالميذها  ويعاين  التغطية 
التي  "طعبوج" بتاملوكة    م�سوؤول، وخري مثال على ذلك مدر�سة 
ت�سييدها  منذ  تاملوكة،  البلدية  مقر  عن  كلم   3 حــوايل  تبعد 
خارجي  �سور  دون  املدر�سة  تزال  ال  املا�سي  القرن  ثمانينيات  يف 
واأنها تقع يف منطقة ريفية  املخاطر  ال�سيما  يحميها من خمتلف 

تكرث الكالب ال�سالة وحتى الذئاب.
وح�سب بع�س االأولياء فاإن اأبنائهم يدر�سون يف ظروف �سعبة، يف 
�سل غياب اأدنى �سروط التمدر�س التي يتمتع بها زمالئهم باملدار�س 
االأخرى، فاملدر�سة كانت حتتوي على ثالثة حجرات واأمام تزايد 
عدد التالميذ قامت اجلهات املعنية بتق�سيم كل ق�سم اإىل ق�سمني 

مرت   10 عــن  تزيد  ال  الــواحــة  الق�سم  م�ساحة  بذلك  لت�سبح 
الذي هو عبارة عن حجرة  للمطعم  بالن�سبة  ال�سيء  مربع، نف�س 
ما  وهو  الوقت  نف�س  يف  ومطعم  ومطبخ  كمخزن  ت�ستعمل  �سغرية 
وقت  يف  التالميذ  كل  اإطعام  املطعم  على  امل�سرفني  على  ا�ستحال 
اأغلبها  اإح�سار  مت  التي  االأواين  وغياب  املكان  �سيق  ب�سبب  واحد 
الكارثي  الو�سع  ذلك  على  ناهيك  والتالميذ،  املعلمني  طرف  من 
اإىل   باالإ�سافة  االأمطار،  مياه  ت�سرب  ب�سبب  تاآكلت  التي  للنوافذ  
هذه  ــام  واأم االأوىل  ال�سنة  ق�سم  �سطح  من  االأمطار  مياه  ت�سرب 
مل  ــرى،  االأخ املدار�س  وبع�س  املدر�سة  لهذه  الكارثية  الو�سعية 
يبقى لتالميذها �سوى اال�ستنجاد بوايل الوالية من اأجل التدخل 

الإعادة االعتبار ملدر�ستهم.

تالميذ يف عزلة وال�سلطات تتفرج على معاناتهم

عالء. ع

مدر�شة "طعبوج عبد �لقادر" بتاملوكة 



اإعداد: اأمني. ب

عن كثب

ميكن  اخلام�س،  اجليل  من  الالمتاثلية  احلــروب  ع�سر  يف 
اإليك طرفك، ذلك  اأن يرتد  اأن تن�سب حرب وتنتهي قبل 
اأم�س التي نام فيها النا�س على تهديد  اأول  ما ح�سل ليلة 
اغتيال اجلرنال  اإثر  اأمريكا  اإيراين باالنتقام من  ووعيد 
بق�سف  الوعيد  تنفيذ  على  وا�ستيقظوا  �سليماين،  قا�سم 
بع�سرات  الــعــراقــي  االأرا�ــســي  داخـــل  اأمريكية  قــواعــد 
خ�سائر  اأي  وال  �سحية  اأي  منها  اأي  يخلف  مل  ال�سواريخ 
يف  الكبري  الت�سارب  رغم  اأنباء  من  ر�سح  ما  ح�سب  مادية 
فعلية  مواجهة  حدثت  فهل  الــطــرفــني..  مــن  املعلومات 
اأمريكا واإيران بعد ن�سف قرن من املواجهات  �ساخنة بني 
حريتها  من  ثمنها  الــدول  من  الكثري  دفعت  التي  الباردة 

وثرواتها واإن�سانها؟.

حرب عاملية �أم فيلم هندي ؟ !
�سهدتها  التي  االأحـــداث  حــول  ب�سخرية  املتابعون  علق 
منطقة اخلليج ليلة اأول اأم�س على اأنها حرب عاملية ثالثة 
اأحد  وقال  معدودة،  �ساعات  ويف  واحــدة  ليلة  يف  حدثت 
اإيران  بني  عاملية  حرب  حدثت  " لقد  تويرت  يف  املغردين 
واأمريكا وانتهت واأنا مل اأ�ستيقظ من النوم بعد"، االأمر ال 
يتوقف على ق�سر مدة الرتا�سق بال�سواريخ من طرف واحد 
وال بت�ساعد التوتر بني البلدين، واإمنا بطبيعة اخل�سائر 
االإعالم  و�سائل  لها  روجت  التي  هذه احلرب  خلفتها  التي 
ب�سبب  اأ   . م  الــو.  من  قا�سي  انتقام  اأنها  على  االإيرانية 
اغتيالها للواء قا�سم �سليماين، حيث ت�ساربت االأنباء ليال 
حول عدد القتلى االأمريكيني يف الق�سف وقال التلفزيون 
لتنجلي  اأمريكيا،  80 قتيال  بلغت  باأن احل�سيلة  االإيراين 
للق�سف  ح�سيلة  اأغــرب  على  النهار  طلوع  بعد  العتمة 
بع�سرات ال�سواريخ البال�ستية التي مل تخلف �سيئا والتي 
اأغلبها يف العراء ومل حتدث الثاأر املطلوب وخا�سة  �سقط 
يف االأرواح، اللهم اإال اإذا اأ�ساب اأحدها الطائرة االأوكرنية 
طهران  مــطــار  مــن  اإقــالعــهــا  بعد  مبا�سرة  �سقطت  الــتــي 
خملفة 180 �سحية، يف حني ا�ستدت احلرب االإلكرتونية 
اإيران  ا�ستطاعت  فهل  عديدة،  جبهات  على  واالإعالمية 
باأنها  معها  واملتحالفني  �سعبها  ذلــك  وقبل  العامل  اإقناع 
ك�سرت �سوكة الكربياء االأمريكي، و�سدقت وعدها وانتقم 

لزعيمها الذي ووري الرتاب يف نف�س حلظات الق�سف؟.

�لعر�ق: �ساحة �حلرب �الأمريكية �الإير�نية
الدول  اأغلب  يف  االأمريكية  الع�سكرية  القواعد  تنت�سر 
اأهميتها من دولة اإىل اأخرى، ويرجح  اخلليجية وترتاوح 
اأن الطائرة بدون طيار التي اغتالت اللواء قا�سم �سليماين 
ال�سواريخ  اأن  اإال  قطر،  يف  ال�سيلية  قاعدة  من  اأقلعت  قد 
االإيرانية ا�ستهدفت قاعدتني اأمريكيتني يف قلب االأرا�سي 

الــدول  يف  االأخـــرى  القواعد  اإىل  متتد  ومل  العراقية، 
الطرفني  با�ستباحة  تتعلق  مفهومة  الأ�سباب  االأخـــرى 
للعراق، الذي حتول اإىل ملعب و�ساحة حرب تتقاتل فيه 
يتقا�سم  اأر�سه  ويف  املنطقة،   يف  البارزتان  القوتان  وبه 
هذان الطرفان النفوذ يف تعاي�س تام، حيث ت�سيطر اإيران 
وت�سيطر  موالية،  �سيعية  تكوينات  بتواطوؤ  مناطق  على 
تعود  بتفاهمات  البرتول  مناطق  على  املتحدة  الواليات 
املناو�سات  جتري  املناطق  باقي  ويف  املا�سي،  القرن  اإىل 
بني وكيلي الطرفني بني الفينة واالأخرى، وقد ت�ساعدت 
املواجهات موؤخرا بعد ثورة ال�سعب العراقي على اجلميع، 
مل  معقدة  لو�سعية  قربانا  اأرواحــهــم  االآالف  دفــع  ــن  اأي
الدامية  بــاالأحــداث  املليء  تاريخها  يف  العراق  ت�سهدها 

واملف�سلية.

 �ملارقون �جلدد، ي�سنعون �مل�سهد
من  عــددا  والثانية  االأوىل  العامليتان  احلــربــان  اأنــهــت   
االأنظمة املارقة يف اأروبا وولدت تقاليد وثقافة جديدة يف 
املجتمع الدويل توؤطرها هيئة االأمم املتحدة واالتفاقيات 
الدولية الكثرية التي وقعت بعد تلك احلروب.. واليوم اإذ 
االأوىل،  العاملية  احلــرب  عن  عام  مائة  من  اأكــرث  نح�سي 
ت�سكلت على ال�ساحة الدولية قوى مارقة جديدة، تن�سر 
اخلراب والفو�سى اأينما حلت، ومن تلك القوى اإ�سافة اإىل 
اأمريكا ورو�سيا، هناك اإيران وتركيا مثال اللتان انخرطتا 
خمربا  دورهما  فكان  مدرو�سة،  غري  تو�سعية  م�ساعي  يف 
للمنطقة، واليوم اإذ تتجاوز الدولتان كل االأعراف الدولية 
يف  العظمى،  القوى  ل�سالح  بالوكالة  حروبا  وتخو�سان 
م�سعى م�سبوه ال�ستعادة اأجمادهما االإمرباطورية، يتوجب 
من  والتكتل  االأدوار،  تلك  اإىل  التفطن  الدول  بقية  على 
اأجل حماية كياناتها من االخرتاق متعدد امل�سارات، وبهذا 
ال�سدد يعترب ما تقوم به اإيران اأخطر من اأي عدوان اآخر، 
يف  اأذرعها  طريق  عن  عربية  دول  عدة  باأمن  تعبث  فهي 
ذاتها  الدول  وهي  والعراق،  واليمن  و�سوريا  لبنان  من  كل 
التي تطلب خدمات الواليات املتحدة االأمريكية حلمايتها 
عن  ذلك  يحدث  فهل  مبا�سرة،  غري  اأو  مبا�سرة  بطريقة 
طريق ال�سدفة، اأم اأن تق�سيم املنطقة وتخريبها قد و�سل 
اإىل نقطة الالرجوع متهيدا ل�سايك�س بيكو جديدة تعو�س 
فيها اإيران وتركيا القوى اال�ستعمارية التقليدية، يف حني 
رغم  الكعكة  من  كجزء  دورها  تنتظر  عديدة  قوى  تبقى 
امتالكها مقومات امل�ساركة يف تقا�سم تلك الكعكة، واالأمر 
تعد  ومل  البو�سلة  فقدت  التي  اجلــزائــر  على  ين�سحب 
متتلك روؤية وا�سحة وتقدمي املوقف ال�سحيح على االأقل 

يف امل�ستقبل القريب.  

ماتــزال احلكومات املتتاليــة يف اجلزائر تعي�ــس تيها مفاهيميا 
يف اإطــار البحــث عــن النمــوذج االقت�ســادي املالئــم، وبالنظر اإىل 
ا�ستحداث وزارات غري اعتيادية يف احلكومة املعينة حديثا ال�سيما 
تلــك التي تعنــى بالثقافة وما جاورها، ولغر�س تنويع االقت�ســاد، 
بودنــا اأن ن�ســري اإىل �ســرورة تثمــني املنتوج الثقايف و�ســلعنته حتى 
ي�ســاهم يف الناجت الوطني اخلام من خالل تبيئة مفهوم االقت�ســاد 
البنف�ســجي  )Purple Economy(  الــذي يركــز علــى زيــادة 

االعتبار وتثمني العائد الثقايف لل�سلع واخلدمات. 
 ظهــر هــذا امل�ســطلح اأول مــرة يف فرن�ســا يف العــام 2011 يف 
وثيقة ن�سرتها �ســحيفة لوموند الفرن�سية Le Monde من قبل 
املنظمني الأول منتدى دويل حول االقت�ساد البنف�سجي برعاية كل 

من منظمة اليوني�سكو والربملان االأوروبي واملفو�سية االأوروبية.
تَقـــيــم عالقــة الثقافــة باالقت�ســاد مــن خــالل قيا�ــس درجة 
م�ســاهمتها يف التنمية االقت�سادية؛ وهو ما ا�سطلح عليه باقت�ساد 
الثقافة. وقد ا�ســتخِدم هذا الفرع من التحليل االقت�سادي لتقييم 
الثقافيــة.  واخلدمــات  لل�ســلع  واالجتماعــي  االقت�ســادي  االأثــر 
واأظهــرت العديد مــن الدرا�ســات؛ اأن اال�ســتثمار يف الثقافة، مربح 
وينتج عنه عائدات �ســخمة، خا�ســة يف جماالت الن�سر والطباعة 
وكذا يف ال�ســينما والرتاث واملتاحف وغريها، حيث تنعدم عائدات 
هــذا القطــاع تقريبــا يف اجلزائر بينما ت�ســكل اقت�ســادا منتجا يف 
الكثــري مــن الدول، فمثــال اأكدت درا�ســات اأجرتها هيئة االإح�ســاء 
الكنديــة، علــى دور الثقافة وم�ســاهمتها يف البناء االقت�ســادي يف 
مقاطعــة كيبيك. حيث قــدرت الهيئة م�ســاهمة القطاع الثقايف يف 
النــاجت املحلي االإجمــايل لكندا يف عام 2004، بـــ 40 مليار دوالر، 
مع توفري 600.000 وظيفة مبا�ســرة. �ســنوات بعد ذلك؛ اأ�ســارت 
احلكومــة الفيدراليــة اإىل تولــد 84.6 مليــار دوالر مــن الفوائــد 
املبا�ســرة وغري املبا�ســرة عن القطاع الثقايف الكندي، اأي ما مقداره 
%7.4  مــن اإجمــايل االإيــرادات للنــاجت املحلــي اخلام. واأ�ســارت 
التقديــرات اإىل اأن اأكرث من مليون وظيفة عام 2007؛ ا�ســتوعبها 
قطــاع الفنون والثقافة. كما ن�ســرت العديد من املنظمات الثقافية 
والفنية؛ درا�ســات اأو�ســحت فيها الفوائد االقت�سادية الأن�سطتها. 
واأ�ســدر جمل�ــس الفنــون يف اإجنلرتا عــام 2012 دليــاًل للمنظمات 
د فيها الطــرق املختلفــة التــي مت تطويرها بهدف  الثقافيــة؛ حــدَّ

قيا�س التاأثري االقت�سادي للثقافة. 
اإن اأي م�ســعى للنهو�ــس بالثقافــة ال ميــر عــرب حتريــر املنتــوج 
الثقــايف وتخلي�ســه مــن املافيــا التي ت�ســيطر عليه لن يكــون له اأي 
اأثــر يف االقت�ســاد الوطنــي الذي يحتــاج اإىل التنويع واالقت�ســاد 
البنف�ســجي هو لون واحد فقط من االألوان التي ميكنها اأن ت�ســاهم 

يف تنويع االقت�ساد اجلزائري. 

ان�سغل املغردون يف واليات االأورا�س اأم�س وخا�سة باتنة باخلرجات 
امليدانيــة لوايل الوالية الذي قــرر توقيف مدير املوؤ�س�ســة العمومية 
لل�ســحة اجلواريــة بعني جا�ســر، اإثر الزيــارة الفجائية التــي قام بها 
م�ساء يوم الثالثاء اإىل العيادة املتعددة اخلدمات ببلدية اأوالد �سالم؛ 
وفتــح حتقيــق حول اإهمــال مرفق عمومــي، واتخاذ اجــراءات اإدارية 
وعقوبات �سارمة يف حق كل الـم�سوؤولني عن الو�سعية احلالية للعيادة، 
كما تفاعل املدونون اأي�ســا مع فيديوهات لرئي�س دائرة باتنة ال�ســابق 
بلحزحاجــي الذي اأ�ســبح واليــا لوالية بــرج بوعريريج وقــام بدوره 
بزيــارات فجائية لبع�س القرى اأين �ســب جام غ�ســبه على امل�ســوؤولني 
املحليني ب�ســبب الو�سع املاأ�ســاوي لكثري من التجمعات ال�سكانية، وعلى 
�ســلة بذات املو�ســوع تداول املغــردون يف تويرت فيديو للوايل ال�ســابق 
لباتنة عبد اخلالق �ســيودة الذي ي�سغل حاليا من�سب وايل العا�سمة، 
اأيــن يظهر الوايل يف ا�ســتباك كبري مواطنني ي�ســتكون ظلم امل�ســوؤولني 
املحليني، وقد اأ�ســاد بع�س املدونني بت�ســرفات هوؤالء امل�ســوؤولني الذين 

مروا عرب والية باتنة.
مــن جهــة اأخــرى تناقــل اأغلب املدونــني ال�ســيما املثقفني نبــاأ وفاة 
املجاهــد واالإعالمــي االأورا�ســي العربي مومن الذي وافتــه املنية اأم�س 
ومت ت�ســييع جثمانه مبقربة بوزوران بح�سور �سعبي ور�سمي، وقد اأثنى 
املغــردون على خ�ســال الفقيد وم�ســاهماته الكبــرية يف احلقل الثقايف 

بوالية باتنة اأثناء الثورة وبعدها.

اعتلى و�ســم #تعديل_الد�ســتور اأم�س �سلم الرتند الوطني يف 
اجلزائــر حلظات بعــد ورود بيان رئا�ســة اجلمهورية الــذي اأعلن 
عــن ت�ســكيل جلنــة وطنيــة لتعديل الد�ســتور، حيث حــدد رئي�س 
اجلمهوريــة املحــاور الكــربى يف ر�ســالة تكليــف الأحمــد لعرابــة 
الــذي اأوكل اإليه رئا�ســة جلنة خرباء مكلفة ب�ســياغة مقرتحات 
ملراجعة الد�ســتور، امل�ســروعة، من خالل تنظيم اال�ستفتاء الذي 

كنت قد تعهدت به للم�سادقة على الد�ستور اجلديد".
وناق�س املدونون واملغردون املحاور ال�سبعة للتعديل الد�ستوري 
العميــق املرتقب والتي وردت يف ر�ســالة رئي�ــس اجلمهورية، وهي: 
حقــوق وحريــات املواطنــني، اأخلقــة احليــاة العامــة ومكافحــة 
الف�ســاد، تعزيز ف�ســل ال�ســلطات وتوازنها، تعزيز �سلطة الرقابة 
بــني  امل�ســاواة  تعزيــز  الق�ســاء،  ا�ســتقاللية  تعزيــز  الربملانيــة، 
املواطنــني اأمــام القانــون، التكري�ــس الد�ســتوري الآليــات تنظيــم 
االنتخابــات، كمــا تفح�ســوا جيدا قائمــة اخلرباء الد�ســتوريني 
املكلفــني باإعــداد قائمــة م�ســروع الد�ســتور اجلديــد، وكالعــادة 
ا�ستغلت اآلية الـ var للبحث يف تاريخ االأع�ساء ليكت�سف املغردون 
بــاأن رئي�س اللجنة قد �ســبق تــويل هذه املهمة بتكليــف من رئي�س 

اجلمهورية ال�سابق.
اإىل ذلــك ا�ســتمر االهتمــام مبــا يحــدث يف ليبيــا ويف منطقــة 
اخلليــج يجلــب اهتمــام اجلزائريني الــذي انق�ســموا كالعادة على 
مواقع التوا�ســل االجتماعي ب�ســاأن ال�ســراع احلا�ســل يف املنطقة 

بني مدافع عن اإيران وبني حمايد ومهاجم لها.

تفاعل املدونون واملغردون عرب مواقع التوا�سل االجتماعي 
مع ما يحدث يف ال�ســرق االأو�ســط، وقد انت�سر ب�سرعة الربق 
منذ فجر اأم�ــس ها�ســتاق #احلرب_العامليه_الثالثه على 
تويرت ليعتلي �ســلم الرتند العاملي طيلة ال�ســبيحة يف متابعة 
حية ومبا�ســرة لــردود االأفعال علــى الهجمات ال�ســاروخية 
االإيرانيــة علــى قواعــد ع�ســكرية اأمريكيــة يف العــراق، ثم 
حتول الها�ستاق اإىل منا�ســبة لل�سخرية من طبيعة اخل�سائر 
التــي خلفهــا الهجوم، ويف مرحلــة متقدمة من اليوم تقا�ســم 
الها�ســتاق املوؤيدين واملعار�ســني الإيران بني من يعتربه ك�ســر 
لل�ســوكة الـاأمريكية وانتقام ملقتل قا�ســم �ســليماين  وبني من 
اعترب اأن اإيران ف�ســحت نف�سها اأكرث بذلك الهجوم الذي بني 
حمدودية خياراتها الع�ســكرية مقارنة بفداحة ما خ�سرته 
مــن رجــال يف العمليــة االأمريكيــة يف مطار بغــداد، اإىل ذلك 
ت�ســاعدت االأ�ســوات املطالبة بالتعقل والتهدئة، حيث علق 

خالد قائال " 
اللهــم انــا ن�ســتودعك خليجنــا واوطاننــا واهلنــا يامن ال 
ت�ســيع عنــده الودائــع "، وغــرد ا�ســم م�ســتعار حتــت ر�ســم " 
ا�ســتثنائي" قائــال " يقــول النبــي " ال تتمّنــوا لقــاء العــُدو، 
و�ســلوا اهلل العافية .. احلروب دّمرت دول، و�ســّردت �سعوب، 
وذهب �ســحيتها ماليني من الب�ســر! فال تت�ســور االأمر جُمرد 
كالم و�ســحك، كما كتب بدر خلف " امتنى من اجلميع �ســبط 
النف�س وعدم الت�ســعيد، بناتي بعدهم فاملدر�ســة وال �ســافوا 
احليــاة وايل بعدهــا مــا تزوجت وال �ســافرت حــرام عليكم، 

حطوا ما�سك وعي�سوا ب�سالم يا قلبي.
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ترند حملي

ترند وطني

ترند عاملي

اإىل  املقيت  الهوياتي  النقا�س  االأ�سبوع  هذا  نهاية  يعود 
ال�سنة  راأ�س  حلول  مبنا�سبة  اجلزائر  يف  العامة  الف�ساءات 
جانفي،  �سهر  من  ع�سر  للثاين  املوافقة   2970 االأمازيغية 
وطبيعته  االحــتــفــال  منا�سبة  ــول  ح اجلـــدل  يــعــود  ومــعــه 
والطقو�س املعتمدة ومدى م�سروعيتها، وكاأن طرفا ما عندنا 
الثقايف  وهجها  االجتماعية  املنا�سبة  هــذه  باإفقاد  مكلف 
تنزيهه  يف  االأنرتوبولوجيون  اجتهد  الذي  الرمزي  وطابعها 
اعتبار  على  الهوياتية،  والتجاذبات  ال�سيا�سي  الفعل  عن 
ومتتد  كلها  اإفريقيا  �سمال  منطقة  تخ�س  االحتفاالت  اأن 
التاريخ وعرب اجلغرافيا يف كل قرية ومدينة من حدود  يف 
م�سر اإىل املحيط االأطل�سي، كتقاليد اجتماعية للمجتمعات 

املحلية ال عالقة لها بال�سيا�سة.
وباقي  وليبيا  وتون�س  املــغــرب  ت�سهده  ال  النقا�س  هــذا 
تتلطخ  مل  فيها  املحلية  التقاليد  الأن  االأمازيغية،  ال�سعوب 
تالزم  اأ�سبحت  التي  النف�سية  واالأمرا�س  ال�سيا�سة  بلوثة 
الكثريين باملنا�سبة ، و�سيكون لهذا النقا�س طعم خا�س هذه 
اأمعنت  التي  ال�سيا�سية  ال�سنة و�سيتغذى من خملفات االأزمة 
يف تق�سيم اجلزائريني، بعد االختالف حول هوية احلراك 
املناطق  خمتلف  من  املاليني  و�سم  جزائريا  انطلق  الــذي 
واالألوان واالأل�سن وانتهى مقزما يف منطقة معينة، �ست�ستغل 
املناطق  باقي  عن  التمايز  يف  لالإمعان  املنا�سبة  هذه  بدورها 
دون  كالعادة  االجتماعية  باملنا�سبة  بدورها  �ستحتفل  التي 

توابل هوياتية.
مرور  مع  االأمازيغية  ال�سنة  براأ�س  االحتفال  حتول  لقد 
الوقت اإىل متالزمة ت�سيب قوما  بيننا فرتتفع احلمى لديهم 
بهذه املنا�سبة وي�ستح�سرون كل عقدهم النف�سية والدينية 
وال�سيا�سية واالجتماعية والثقافية ملحاولة اإف�ساد العر�س، 
ان�سياب تام  يف حني مت�سي االحتفاالت لدى اجلزائريني يف 
جتمع اجلميع حول التنوع الذي حتتفي به ثقافتنا وتقالدنا 

دون اأي م�سكلة.  

متالزمة ينار 
2970



اإقت�شاداخلمي�س 29 جمرب 2969/ 09  جانفي 2020 املوافق لـ 13 جمادى الأوىل 071441
ال�سني اأول ممون للجزائر 

وفرن�سا ترتاجع

توقيع اتفاقية للتكوين يف طور 
ما بعد التدرج املتخ�س�ش

ــر ــق ــت ــس ــ� اأ�ــــســــعــــار الـــنـــفـــط ت

التح�سري لإطالق م�سارات تكوينية 
خمتلطة ت�سم الهند�سة والت�سيري

منتدى روؤ�ساء املوؤ�س�سات يقرتح اإدراج تخفي�سات جبائية 

مديرية  عن  �ــســادرة  قائمة  اأظــهــرت 
التابعة  ــتــ�ــســراف  وال�ــس الـــدرا�ـــســـات 
للجزائر  ممونة  ــة  دول  15 للجمارك 
وقيمة الواردات من هذه البلدان خالل 
 2019 الإحدى ع�سر �سهرا الأوىل من 
امل�سجلة خالل  الواردات  مع  مقارنة  مع 

نف�ص الفرتة من �سنة 2018.
يف  ال�سني  جــاءت  فقد  القائمة  ووفــق 
دولر  مليار  بـ7.116  الأوىل  املرتبة 

بنف�ص  مقارنة  باملائة   0.50 بارتفاع 
متبوعة  املا�سية،  ال�سنة  مــن  الــفــرتة 
برتاجع  دولر  مليار  بـ3.873  بفرن�سا 
بـ  اإيطاليا  تليها  باملائة،  بـ9.25  قدر 
3.060 مليار دولر بانخفا�ص بـ 8.59 
باملائة، يف حني حلت اإ�سبانيا يف املرتبة 
الرابعة بـ 2.709 مليار دولر برتاجع 

برتاجع بـ 15.19 باملائة.

خالل  املوقعتني  الهيئتني  ممثلي  واأو�سح 
اأن هذه التفاقية الإطار  التوقيع  مرا�سم 
الأوىل  بالأحرف  عليها  التوقيع  مت  التي 
العليا  للمدر�سة  الــعــام   املــديــر  طــرف  مــن 
العامة  واملديرة  بو�سايف  كمال  للتجارة، 
وال�سناعة،  للتجارة  اجلزائرية  للغرفة 
من  �سل�سلة  بتنظيم  �ست�سمح  بهلول،  وهيبة 
لفائدة  والتدريبية  التكوينية  الــدورات 
طلبة املدر�سة املذكورة وكذا ل�سالح اإطارات 
املوؤ�س�سات املنخرطة يف الغرفة اجلزائرية 
يف  التكوينات  اإطـــار  يف  وهـــذا  )كــا�ــســي(، 
ــا بــعــد الـــتـــدرج املــتــخــ�ــســ�ــص، كما  طـــور م
ال�سيدة  ح�سب  التفاقية،  هــذه  �ست�سمح 
خرات  من  ال�ستفادة  من  للغرفة  بهلول، 
وال�ستجابة  للتجارة  العليا  املــدر�ــســة 
�سيما  ل  الراهنة  القت�سادية  للتطورات 
للحكومة،  اجلــديــدة  التوجيهات  ظــل  يف 
التوجه  يف  الغرفة  رغبة  على  اأكــدت  كما 
نحو تكوينات متخ�س�سة يف املهن، اأو�سحت 

الإطار  التفاقية  هذه  اأن  بهلول  ال�سيدة 
املتو�سط  املدى  على  للغرفة  �سانحة  متثل 
والطويل، بهدف حت�سري م�سريي ال�سناعة 
امل�ستقبليني، ثم ا�ستطردت امل�سوؤولة نف�سها 
للغرفة  بالن�سبة  املهنة  �سلب  اأن  بالقول 
يكمن يف التكوين، ن�سرف حاليا على تكوين 
من  خمتلفة،  تخ�س�سات  يف  طالب   1.878
طور تقني �سامي اإىل طور املا�سرت فما بعد 

التدرج املتخ�س�ص.
للمدر�سة  العام  املدير  اعتر  جانبه،  من 
ي�سكل  الــتــعــاون  هــذه  اأن  للتجارة  العليا 
علما  للمدر�سة،  بالن�سبة  حقيقية  فر�سة 
اأن الغرفة اجلزائرية للتجارة وال�سناعة 
متثل اأحد اأهم اأقطاب التكوين يف اجلزائر 
فيما  يخ�ص تكوين الإطارات العليا واأعوان 
هي  التفاقية  هــذه  اأن  واأ�ــســار  التنفيذ، 
اإطارات  لتكوين  للغرفة  بالن�سبة  فر�سة 
معرتف  عليا  �سهادات  على  احل�سول  لأجل 

بها من طرف الوزارة الو�سية.

باملئة  واحد  نحو  النفط  اأ�سعار  ارتفعت 
م�ستويات  عــن  منخف�سة  لكنها  ــص،  ــ� اأم
مرتفعة بلغتها يف بداية حممومة جلل�سة 
التداول عقب هجوم �ساروخي �سنته اإيران 
�سبح  اأثــار  العراق  يف  اأمريكية  قوات  على 
ت�ساعد ال�سراع وا�سطراب تدفقات اخلام، 

ح�سبما اأفادت به وكالة رويرتز اأم�ص.
املكا�سب  تلك  معظم  عن  الأ�سعار  وتخلت 
وقت  يف  حققتها  التي  الرتــفــاعــات  بعد 
مبكر اإذ يقول حمللون اإن توتر ال�سوق قد 
ينح�سر طاملا ظلت من�ساآت اإنتاج النفط غري 
متاأثرة بالهجمات. كما يبدو اأن تغريدات 
ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�ص  ن�سرها 
فرتة  اإىل  ت�سري  اإيـــران  خارجية  ووزيـــر 

هدوء يف الوقت احلايل.
بتوقيت   07:13 الــ�ــســاعــة  ــول  وبــحــل
خلام  الآجــلــة  العقود  ارتفعت  اجلــزائــر، 

باملئة  واحدا  يعادل  ما  اأو  �سنتا   67 برنت 
اإىل 68.94 دولر للرميل، بعد اأن �سعدت 
71.75 دولر للرميل  اإىل  يف وقت �سابق 
�سبتمر  منت�سف  منذ  م�ستوى  اأعلى  وهو 
2019، وربحت العقود الآجلة خلام غرب 

اأو  �سنتا   47 الأمريكي  الو�سيط  تك�سا�ص 
للرميل.  دولر   63.17 اإىل  باملئة   0.8
وبلغت العقود يف وقت �سابق 65.85 دولر 
وهو اأعلى م�ستوى منذ اأواخر اأبريل ني�سان 

من العام املا�سي.

مرا�سيم  خالل  بو�سايف  ال�سيد  واأو�سح 
التوقيع على اتفاقية اإطار بني املدر�سة 
اجلزائرية  والغرفة  للتجارة  العليا 
�ستدرج  املدر�سة  اأن  وال�سناعة  للتجارة 
برنامج  مع  تتنا�سب  جديدة  تكوينات 
املدر�سة  اأن  اإىل  اأ�ــســار  كما  احلكومة، 
القليعة  ببلدية  مقرها  الكائن  العليا 
)ولية تيبازة( تعتزم اإطالق تكوينات 
موؤ�س�سات  مـــع  ــاون  ــع ــت ــال ب خمــتــلــطــة 
التكوينات التقنية )الهند�سة( من اأجل 
تكنولوجية  مراكز  بناء  يف  امل�ساهمة 
اأنه  م�سيفا  اجلديد،  القت�ساد  اإطار  يف 
بداية من �سنة 2020، �سيدخل العامل 
عن�سر  على  يقوم  جديد  اقت�ساد  يف 
ال�سطناعي  الذكاء  يف  يتمثل  رئي�سي 
ال�سخمة،  البيانات  بــدوره  ي�سم  الــذي 
كما اأ�سار امل�سوؤول اإىل نق�ص املعارف لدى 
املهند�ص يف ت�سيري املوؤ�س�سة على الرغم 
اأهمية  من خرته التقنية، موؤكدا على 
املوؤ�س�سات  مـــدراء  تكوين  يف  اإ�ــســراكــه 
موؤ�س�سات  بناء  اأجل  من  املدر�سة  بذات 

نا�سئة م�ستقبلية.
الأول  امل�سوؤول  اأكــد  ال�سدد،  هذا  ويف 
اأهمية  على  للتجارة  العليا  باملدر�سة 
التوجه نحو تكوين يتوافق مع حاجيات 
الذي  الرنامج  ومع  جهة،  من  ال�سوق، 
فيما  ل�سيما  اجلمهورية،  رئي�ص  �سطره 
يخ�ص تكوين مدراء املوؤ�س�سات النا�سئة، 
كما اعتر اأن املوؤ�س�سات النا�سئة بحاجة 
جمال  يف  تكوينها  يتم  ت�سيري  لإطــارات 

اإن�ساء املوؤ�س�سات وت�سيريها.
من جهة اأخرى، ذكر مدير املدر�سة اأن 
هذه املوؤ�س�سة تقرتح تكوينات اأكادميية 
واأخرى متوا�سلة، ففيما يخ�ص التكوين 
اأف�سل  اأنهم ي�ستقبلون  الأكادميي، يقول 
يف  البكالوريا  على  املتح�سلني  الطلبة 
م�سوؤولية  اأمــام  ي�سعهم  ما  وهو  البالد، 
لهم  وال�سماح  تكوينهم  لأجـــل  هــامــة 
اأما  الوطني،  القت�ساد  يف  بالندماج 
ــاإن  ف املــتــوا�ــســل،  الــتــكــويــن  بخ�سو�ص 
ح�سب،  تطمح،  للتجارة  العليا  املدر�سة 
اإطـــار  يف  ــدة  ــدي ج حــركــيــة  بــعــث  اإىل 
من  القت�سادية  البيئة  مــع  الــتــعــاون 
ــورة  ــذك خـــالل التــفــاقــيــة الإطـــــار امل
اأعاله عالوة على اتفاقيات اأخرى وقع 
جاري  ــرى  واأخ مالية  هيئات  مع  عليها 

اجنازها.
اإنهم يعملون  كما اأكد يف الأخري بقوله 
القدم  لكرة  اجلزائرية  الفيدرالية  مع 
من اأجل تكوين م�سريين يف الريا�سة ومع 
اإطارات �سونلغاز لتكوين اأع�ساء الإدارة 

يف ت�سيري قطاع الكهرباء والغاز.

لقاء  لل�سحافة على هام�ص  ففي ت�سريح 
حول  املوؤ�س�سات  ــاء  ــس روؤ� منتدى  نظمه 
 2020 ل�سنة  املالية  قــانــون  ترتيبات 
يتم  اأن  ياأملون  اأنهم  عقلي  ال�سيد  اأو�سح 
تعديل قانون املالية ل�سنة 2020 بقانون 
ال�سيا�سية  الإرادة  ٌيرتجم  تكميلي  مالية 
ما  ل�سيما  الرئي�ص،  والتزامات  احلالية 
واإلغاء  اجلبائي  بالتخفي�ص  منها  تعلق 
اأن  م�سيفا  املهني،  الن�ساط  على  الر�سم 
ال�سماح  �ساأنها  من  الإجـــراءات  هذه  مثل 
متثل  التي  املــوازيــة  ال�سوق  با�ستقطاب 
ا�ستقرار  يهد  وعامل  نزيهة  غري  مناف�سة 
كبري  بان�سغال  التكفل  عن  ف�سال  املوؤ�س�سة 
ب�سبب  �سعوبات  تواجه  التي  للموؤ�س�سات 
مردفا  الوطني،  القت�ساد  وترية  تباطوؤ 
املوؤ�س�سات(  روؤ�ــســاء  )منتدى  اأنهم  يقول 
على  املوؤ�س�سات  ــاء  روؤ�ــس ــا  دوم ي�سجعون 
اجلبائي  الــتــحــ�ــســر  مل�سعى  ــمــام  النــ�ــس
النظام  بتكييف  باملقابل  نطالب  لكننا 
واعتر  القت�سادي،  الواقع  مع  اجلبائي 
على  تتح�سل  اأن  ينبغي  املوؤ�س�سات  اأن 
والر�سوم  ال�سرائب  لقاء  ملمو�ص  مقابل 
اخلدمات  جمال  يف  ل�سيما  تدفعها  التي 
على  الر�سم  مبثال  م�ست�سهدا  واملن�ساآت 
يف  البلديات  ميون  الــذي  املهني  الن�ساط 
يعانون  املتعاملني  مــن  العديد  اأن  حــني 
ملزاولة  ال�سرورية  التجهيزات  نق�ص  من 
الغاز  ن�ساطهم )طرقات والربط ب�سبكتي 

واملاء...(.

ـــالل هـــذا الــلــقــاء دعـــا الــعــديــد من  وخ
اإ�سالح  اإىل  املوؤ�س�سات  وروؤ�ــســاء  اخلــراء 
ت�سجع،  الذي  اجلزائري  اجلبائي  النظام 

يف راأيهم، القت�ساد املوازي.
وتاأ�سف جمال قيدوم املدير العام امل�ساعد 
�سناعة  يف  املخت�سة  �ساترياك�ص  ل�سركة 
والكهرومنزلية  اللكرتونية  املنتجات 
والهواتف النقالة لكون منوذجنا اجلبائي 
غري م�سجع للموؤ�س�سات كون جمموع الر�سوم 
وال�سرائب يفوق ن�سف عائداتها، معترا 
اأن هذا الو�سع يخلق نوعا من الإحباط يف 

و�سط الأعمال ب�ساأن ال�سرائب.
اجلمعية  رئــيــ�ــص  ـــار  اأ�ـــس جــهــتــه،  ـــن  وم
بوبكر  اجلبائيني،  للم�ست�سارين  الوطنية 
بني  العالقة  اإ�سالح  �سرورة  اإىل  �سالمي، 

دافعي ال�سرائب والإدارة اجلبائية، ولدى 
لقانون  اجلديدة  الأحــكــام  اإىل  تطرقه 
2020، اعتر اأن النظام اجلبائي  املالية 
الن�سو�ص،  ا�ستقرار  بعدم  متميز  يبقى 
الن�سب املطبقة على املهن غري  اأن  واعتر 
ف�ساعدا  الآن  من  اخلا�سعة  التجارية 
الربح  وفق  ال�سريبي  الفر�ص  نظام  اإىل 

احلقيقي هي جد ثقيلة وغري م�سجعة.
ودعا من جهته اخلبري يف القت�ساد عبد 
عمل  مبا�سرة  اإىل  خلفة  بــن  الرحمان 
يف  اجلــبــائــي  الــنــظــام  يــكــون  حتى  معمق 

خدمة املوؤ�س�سات ال�سفافة.

�لغرفة �جلز�ئرية للتجارة و�ل�شناعة و�ملدر�شة �لعليا للتجارة 

يف �إطار قانون مالية تكميلي ل�شنة 2020

موؤ�ش�شات نا�شئة:

�قرتح رئي�ض منتدى روؤ�ساء �ملوؤ�س�سات، حممد �سامي عاقلي �أول �أم�ض على �حلكومة �إدر�ج �إجر�ء�ت تخفي�ض جبائي 
لفائدة �ملوؤ�س�سات يف �إطار قانون مالية تكميلي ل�سنة 2020.

بتيبازة  �أم�ض،  �أول  بو�سايف  كمال  للتجارة  �لعليا  للمدر�سة  �لعام  �ملدير  �أعلن 
عن �لتح�سري �جلاري القرت�ح تكوينات "خمتلطة" موجهة للمهند�سني ومديري 
��ستحد�ث  �إطار  يف  �لنا�سئة  �ملوؤ�س�سات  بربوز  �ل�سماح  �أجل  من  �ملوؤ�س�سات 

مر�كز تكنولوجية باجلز�ئر.

وقعت �لغرفة �جلز�ئرية للتجارة و �ل�سناعة و �ملدر�سة �لعليا للتجارة �أول �أم�ض بتيبازة 
على �تفاقية �إطار للتكوين �ملتبادل للطلبة و�الإطار�ت  يف طور ما بعد �لتدرج �ملتخ�س�ض، 

و هذ� يف �إطار م�سعى يهدف �إىل تقريب عامل �جلامعة من �لقطاع �القت�سادي.

اجلوية اجلزائرية 
تعلن عن ا�ستئناف 

بناء مقرها 
اجلديد بالعا�سمة

اأعلنت ال�سركة اجلوية الوطنية، 
اجلوية اجلزائرية، يوم اأول اأم�ص عن 

ا�ستئناف عملية بناء مقرها اجلديد 
باجلزئر العا�سمة، ح�سبما اأفاد به بيان 

لهذه املوؤ�س�سة.
وح�سب بيان ال�سركة فاإن الأ�سغال 

التي كانت متوقفة منذ 2009، لإجناز 
املقر اجلديد لل�سركة واملتواجد مبركز 
الأعمال باب الزوار مت اإعادة اإطالقها، 

حمددا اأنه بعد جانب اخلرة والدرا�سة، 
الجناز الفعلي اأ�سبح ظاهرا للعيان.

وبهذا، فقد متت مبا�سرة �سنة 2020 
بعملية "كرى" �سمحت ب�سب حوايل 

امل�سلحة  اخلر�سانة  من  مكعب  مرت   950
يف اأ�س�ص امل�سروع على م�ساحة تزيد عن 

امل�سدر. نف�ص  ي�سيف  مربع،  مرت   2200



القوات  على  �سواريخ  اإيــران  اأطلقت 
الــتــي تــقــودهــا الــوليــات املــتــحــدة يف 
اأمريكية  اأم�ص، ردا على �سربة  العراق 
بــطــائــرة مــ�ــســرية ا�ــســتــهــدفــت قــائــدا 
املخاوف  قتله  واأثــار  اإيرانيا  ع�سكريا 
ال�سرق  يف  جــديــدة  ــرب  ح ن�سوب  مــن 

الأو�سط.
اإيران  اإن  ــراين  الإي التلفزيون  وقــال 
اأهـــداف  ــاروخــا عــلــى  15 �ــس اأطــلــقــت 
من  مبكرة  �ساعة  يف  بالعراق  اأمريكية 
الأمريكي  اجلي�ص  وقــال  اأم�ص،  �سباح 
ــل  الأق على  عراقيتني  من�ساأتني  اإن 
ــذي  ال الــتــحــالــف  ـــوات  ق ت�ست�سيفان 
تعر�ستا  املــتــحــدة  الـــوليـــات  تــقــوده 
 1:30 الــ�ــســاعــة  حــــوايل  يف  لــهــجــوم 
املحلي  بالتوقيت  الليل  منت�سف  بعد 
اأم�ص،  اأول  جرينت�ص  بتوقيت   2230(
اإن طهران ل  اإيرانيون  وقال م�سوؤولون 
تريد احلرب واإن ال�سربات اأكملت ردها 

على مقتل اجلرنال قا�سم �سليماين يوم 
الإيراين  التلفزيون  وعر�ص  اجلمعة. 
بالهجوم  يحتفلون  مل�سيعني  لقطات 
مع  تقريبا  تــزامــن  الـــذي  الإيـــــراين، 

النتهاء من مرا�سم دفن �سليماين.
دونالد  الأمريكي  الرئي�ص  قال  فيما 
اإنــه  تــويــرت  تــدويــنــة على  تــرامــب يف 
ــرار  والأ�ــس الإ�ــســابــات  تقييم  يجري 
واإنه  يرام“  ما  على  �سيء  ”كل  ولكن 
اأم�ص،  �سباح  الو�سع  عن  بيانا  �سيلقي 
الأولية  املوؤ�سرات  اإن  م�سدر  قال  كما 
�سفوف  يف  اإ�سابات  وقــوع  عــدم  تظهر 
م�سوؤولون  وامتنع  الأمريكية.  القوات 

اأمريكيون عن التعليق.
 80 اإن  الإيــــراين  التلفزيون  وقـــال 
اأ�ــســرارا  اأن  واأ�ــســاف  ُقتلوا،  اأمريكيا 
هليكوبرت  بــطــائــرات  حلقت  ج�سيمة 
يعر�ص  ومل  اأمريكي،  ع�سكري  وعتاد 
اأدلة تظهر كيف ح�سل على املعلومات.

اأم�ص،  الإيرانية،  احلكومة  بعثت 
الدويل،  الأمــن  جمل�ص  اإىل  ر�سالة 
وراء  طهران  �سعي  عدم  فيها  توؤكد 

اإ�سعال حرب يف املنطقة.
ر�سمية  اإعــــالم  و�ــســائــل  وذكــــرت 
اأن احلكومة بعثت ر�سالة  اإيرانية، 
اإىل جمل�ص الأمن، واأمني عام الأمم 
عقب  غوتريي�ص،  اأنطونيو  املتحدة 
الإيرانية  ال�ساروخية  الهجمات 
التي ا�ستهدفت قاعدتني اأمريكيتني 
ــت اإيــــران  ـــراق، فــيــمــا قــال ـــع يف ال
وراء  ت�سعى  ل  اإنــهــا  الر�سالة،  يف 
حيال  حتذيًرا  توجه  واإمنا  حرب، 
الع�سكرية  املغامرات  اأ�سكال  جميع 
اأعلن احلر�ص  املحتملة �سدها، كما 

الثوري الإيراين، اأم�ص، اأن ع�سرات 
اأ�سابت  -اأر�ص"  "اأر�ص  �سواريخ 
وقاعدة  الأ�سد"،  "عني  قــاعــدة 

اأخرى يف اأربيل �سمايل العراق.
ــالم  الإع و�سائل  اأعلنت  ولحــًقــا 
الإيراين، نقاًل عن احلر�ص الثوري، 
اأن 80 ع�سكرًيا اأمريكًيا على الأقل 
قتلوا يف الهجمات ال�ساروخية التي 
ا�ستهدفت القاعدتني الأمريكيتني.

ــهــجــوم الإيــــــراين على  ــد ال ــع وب
الأبي�ص  البيت  اأعلن  القاعدتني، 
اأن رئي�ص البالد دونالد  الأمريكي، 
ترامب، اأحيط علما بالهجوم، واأنه 

يتابع تطورات الأو�ساع عن كثب.

دعوة  اأمــ�ــص،  املتحدة،  الأمم  ــددت  ج
اأنطونيو غوتريي�ص، جميع  العام  اأمينها 
اأطراف النزاع ال�سوري بالوقف الفوري 

للقتال يف كافة اأرجاء البالد.
جاءت دعوة الأمم املتحدة على ل�سان 
العام  ــني  الأم با�سم  الر�سمي  املتحدث 
�سحفي  موؤمتر  يف  دوغــريــك،  ا�ستيفان 
الدولية  للمنظمة  الدائم  باملقر  عقده 
الر�سمي  املتحدث  وقـــال  بــنــيــويــورك، 
املتحدة  الأمم  "توا�سل  لل�سحفيني: 
اتخاذ  اإىل  النزاع  اأطراف  جميع  دعوة 
التدابري الالزمة ل�سمان حماية املدنيني، 
وفقًا للقانون الإن�ساين الدويل"، مردفا 
دعــوة  املــتــحــدة  الأمم  تــكــرر  كما  اأنـــه 
الأمني العام التي اأطلقها نهاية دي�سمر 

القتالية،  لالأعمال  الفوري  الوقف  اإىل 
األــف   300 عــن  يقل  ل  مــا  اأن  متابعا 
جنوبي  منازلهم  من  فــروا  املدنيني  من 
اأعقاب  يف  دي�سمر،  منت�سف  منذ  اإدلب 
ت�ساعد حاد يف الأعمال العدائية، وكل 
ال�ستاء  حــرارة  درجــات  يف  يحدث  هذا 
القا�سية، والتي ت�سكل خماطر اإ�سافية 

على هوؤلء الفارين.
"مارك  عــن  الر�سمي  املتحدث  ونــقــل 
لل�سوؤون  الإقليمي  املن�سق  كوت�ص" نائب 
اإعرابه  ال�سورية،  لالأزمة  الإن�سانية 
الو�سع  مــن  القلق  عــن  �سابق  ــت  وق يف 
الإن�ساين املتدهور يف اإدلب حيث ل يزال 
اأكرث من ثالثة ماليني مدين حما�سرين 
العظمى  والغالبية   - حرب  منطقة  يف 

هم من الن�ساء والأطفال، م�سريا اإيل اأن 
اإثارة  اأكرث  تقارير  يوميا  يتلقى  كوت�ص 
للقلق عن الأ�سر املنكوبة بالعنف، وهم 
ي�سعون  وهم  اأو  اآمن  ملجاأ  عن  يبحثون 

يف  الأ�سا�سية  اخلدمات  على  للح�سول 
احل�سرية،  واملناطق  املكتظة  املخيمات 

م�سريا 
اإىل اأن الكثري من املدنيني باتوا يحتمون 
الآن باملدار�ص وامل�ساجد واملباين العامة 
نق�ص حـــاد يف  ــن  م الأخـــــرى، حمـــذرا 
ال�سحية،  وامل�ساعدة  واملـــاأوى  الــغــذاء 
الأخــرى  الأ�سا�سية  اخلدمات  وكذلك 
يف  احلــيــاة،  قيد  على  للبقاء  الــالزمــة 

جميع اأنحاء اإدلب.
ب�سار  نــظــام  اأطــلــق  املــا�ــســي،  وال�سهر 
واملجموعات  رو�سيا  من  بدعم  الأ�سد، 
الإرهابية املدعومة من اإيران، هجمات 
جديدة على منطقة "خف�ص الت�سعيد" 

يف حمافظة اإدلب )�سمال غرب(.

اإيران ت�ستهدف القوات الأمريكية بالعراق 
وترامب يقول "كل �سيء على ما يرام"

ر�سالة اإيرانية ملجل�ش الأمن: 
ل ن�سعى وراء اإ�سعال حرب

الأمم املتحدة تدعو جمددا لوقف القتال فورا �سمال غربي �سوريا

�نتقدت قوى �سيا�سية عر�قية �سنية وكردية، �أول �أم�ض، قر�ر �حلكومة و�لربملان �إخر�ج �لقو�ت �الأجنبية من �لبالد، على خلفية مقتل قائد "فيلق 
�لقد�ض" �الإير�ين قا�سم �سليماين، و�لقيادي يف "�حل�سد �ل�سعبي" �لعر�قي �أبو مهدي �ملهند�ض، يف غارة جوية �أمريكية قرب مطار بغد�د.

الربملان  �ــســوت  املــا�ــســي،  ــني  ــن واالإث
اإنهاء  اإىل  احلكومة  يدعو  قرار  على 
يف  االأمــريــكــي  الع�سكري  الــتــواجــد 
البالد، خالل جل�سة �سابتها عواطف 
حيث  املتحدة،  الواليات  من  غا�سبة 
�سليماين،  متجد  هتافات  النواب  ردد 
وتنادي بـ "املوت الأمريكا"، كما عقدت 
اجلل�سة و�سط مقاطعة النواب ال�سنة 
اللذان  الــطــرفــان  وهــمــا  واالأكـــــراد، 
اإىل  البالد  تتحول  اأن  من  يتخوفان 
اإيران، يف حال  اأمام  �ساحة مفتوحة 

ان�سحاب القوات االأمريكية.
اأ�سامة  االأ�سبق  الربملان  رئي�س  وقال 
عليه  اطــلــعــت  بــيــان  يف  الــنــجــيــفــي، 
بقرار  ا�ستئثار  اأي  اإن  االأنــا�ــســول، 
طرف  من  اجلميع  على  يوؤثر  �سيادي 
ال�سيعة(  اإىل  اإ�ـــســـارة  )يف  واحـــد 
هو  الــواقــع،  االأمــر  فر�س  وباأ�سلوب 

م�سيفا  الــوطــنــيــة،  لــلــوحــدة  �ــســرب 
النجيفي، وهو زعيم حتالف "القرار" 
329 مقعدا( ال ميكن  اأ�سل  )11 من 
واحد،  مكون  متثيل  تدعي  ملجموعة 
وحدها  الــبــالد  �سيا�سة  تر�سم  اأن 
وا�سفا  قــرارهــا،  �سرعية  وتــدعــي 

دكتاتورية  بــاأنــه  حاليا  يــجــري  مــا 
الوطن  ل�سراكة  ونق�س  االأغلبية 
ن�سجل  "اإننا  بالقول،  و�سدد  وامل�سري، 
ول�سيا�سة  الـــقـــرارات  لــهــذه  رف�سنا 
االإمالء، فل�سنا تبعا الأحد، بل اأ�سياد 
وطننا، وال نقبل بغري م�سلحة العراق 

و�سعبه الكرمي"
اأما رئي�س حكومة ت�سريف االأعمال 
اإخراج  اإن  فقال  املهدي،  عبد  عــادل 
القوات االأجنبية هو املخرج الوحيد 
ملنع وقوع "ت�سادم" يف العراق، داعيا 
املكونات  وبقية  واالأكـــــراد  ال�سنة 
فيما  قرارها،  يف  احلكومة  دعم  اإىل 
تعمل احلكومة على اإعداد اخلطوات 
ـــراج  ــة والــقــانــونــيــة الإخ ــي ــرائ االإج
القوات االأجنبية، وفق ما اأعلنه عبد 

املهدي �سابقا.
اأعقاب  ــقــرارات يف  ال هــذه  وجـــاءت 
مقتل �سليماين واملهند�س، الذي �سكل 
املتحدة  الواليات  ت�سعيدا كبريا بني 
و�سط  بـــغـــداد،  حليفتي  ــــــران،  واإي
حتول  من  العراق  يف  وا�سعة  خماوف 
البالد اإىل �ساحة �سراع بني وا�سنطن 

وطهران.
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اأم�س،  �سباح  اآخرون،   10 واأ�سيب  اأ�سخا�س   3 قتل 
يف تفجري �سيارة ملغمة، عند مدخل وزارة الداخلية 
م�سدر  ح�سب  مقدي�سو،  العا�سمة  و�سط  ال�سومالية، 

اأمني.
اإن  هويته،  عن  الك�سف  عدم  مف�سال  امل�سدر  وقال 
التفجري وقع يف �سيارة من بني ع�سرات ال�سيارات التي 
مو�سحا  اأمني،  تفتي�س  نقطة  لعبور  طابور  يف  كانت 
واأن احل�سيلة االأولية  التفجري كان قويا،  اأن  امل�سدر، 

له ت�سري اإىل مقتل 3 اأ�سخا�س واإ�سابة 10 اآخرين.

اأعلنت ال�سلطات االإيرانية، مقتل جميع ركاب الطائرة 
االأوكرانية التي حتطمت االأربعاء، عقب اإقالعها من 

املطار الرئي�سي بالعا�سمة طهران، وعددهم 176.
الطرق  وزارة  با�سم  متحدث  بينياز،  قا�سم  وقال 
متنها  على  كان  الطائرة  اإّن  االإيرانية،  واملوا�سالت 
نقلت  ح�سبما  الطاقم،  اأفراد  من  و9  م�سافرا،   167"
و�سائل اإعالمية اأمريكية، م�سيفا اأن الطائرة حتطمت 
بعد فرتة وجيزة من اإقالعها من مطار االإمام اخلميني 

الدويل بطهران، اإثر حريق ن�سب يف اأحد حمركيها.

ُقتل 1471 طفال يف املك�سيك جراء اأعمال عنف بني 
عام  خالل  البالد  مناطق  خمتلف  يف  وقعت  ع�سابات 

.2019
)غري  املك�سيكية  الطفل  حقوق  �سبكة  وذكرت 
حكومية(، يف بيان اأول اأم�س، اأن 1471 طفال يبلغون 
بني  عنف  اأحداث  جراء  قتلوا  عاما،   18 من  اأقل 
ع�سابات يف البالد، منذ جانفي 2019، م�سيفا البيان، 
مليون   40 عددهم  البالغ  املك�سيكيني،  االأطفال  اأن 
طفل بالبالد، عانوا ظروفا �سعبة العام املا�سي، جراء 

عنف الع�سابات.

لقي 4 اأطفال م�سرعهم وجرح 6 اآخرون، اإثر انفجار 
لغم اأر�سي يف اإقليم اأراكان غربي ميامنار.

ووفقا لو�سائل اإعالمية اأول اأم�س، انفجر لغم اأر�سي 
جمموعة  قيام  اأثناء  "بوثيداوجن" باأراكان،  بلدة  يف 
اأنه  م�سيفة  الغابة،  يف  احلطب  بجمع  االأطفال  من 
نتيجة ده�س اأحد االأطفال على اللغم، وقع االنفجار 
ما اأدى مل�سرع 4 اأطفال واإ�سابة 6 اآخرين، اأن االأطفال 
8 و10 اأعوام، الفتة اإىل تلقي  ترتاوح اأعمارهم بني 

امل�سابني العالج يف اأحد امل�ست�سفيات.

اأم�س،  اأول  اآخرون،   8 واأ�سيب  م�سرعه  �سخ�س  لقي 
بورتوريكو  جزيرة  �سرب  لزلزال  اأولية  ح�سيلة  يف 

االأمريكية، بقوة 6.5 درجات على مقيا�س ريخرت.
اأن  بيان،  يف  االأمريكي  اجليولوجي  املعهد  واأو�سح 
غربي  جنوب  كيلومرتات   5 بعد  على  وقع  الزلزال 
كيلومرتات   10 وبعمق  )باجلزيرة(،  تاالبوا  مدينة 
اأن  يتوقع  ال  اأنه  املعهد،  م�سيفا  االأر�س،  �سطح  حتت 

ي�سبب الزلزال حدوث اأمواج ت�سونامي يف اجلزيرة.
بدوره، اأعلن حاكم بورتوريكو واندا جار�سيد، حالة 

الطوارئ يف اجلزيرة عقب الزلزال.

مقتل جميع ركاب الطائرة 
الأوكرانية اإثر حتطمها يف طهران

مقتل 1471 طفال جراء اأعمال 
عنف يف 2019 باملك�سيك

م�سرع 4 اأطفال واإ�سابة 6 
اآخرين يف انفجار لغم باأراكان

م�سرع �سخ�ش واإ�سابة 8 يف زلزال 
�سرب جزيرة بورتوريكو الأمريكية

مقتل 3 اأ�سخا�ش يف انفجار �سيارة 
و�سط مقدي�سو ال�سومالية

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل قوى �سيا�سية تنتقد قرار اإخراج القوات الأجنبية بالعراق
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الر�سالة:  هذه  يف  اجلمهورية  رئي�س  كتب 
تعلمون،  كما  اإنني،  لعرابة،  احمد  " ال�سيد 
و�سعت على راأ�س اأولويات عهدتي يف رئا�سة 
زاوية  كحجر  الد�ستور  تعديل  اجلمهورية 
التي ت�سبو  ت�سييد اجلمهورية اجلديدة  يف 
عنها  عربت  كما  �سعبنا  مطالب  حتقيق  اإىل 
"ويف هذا  اأنه  اإىل  احلركة ال�سعبية، م�سريا 
ب�سفة  الد�ستور  مراجعة  اأ�سبحت  ال�سدد، 

معمقة اأمرا م�ستح�سنا بل و�سروريا''.
"مراجعة  بـــاأن  تــبــون  الــرئــيــ�ــس  واعــتــرب 
"�ستتيح  لكونها  م�ستح�سنة"  الــد�ــســتــور 
تكري�س االإرادة ال�سيدة ل�سعبنا وطموحاته 
امل�سروعة، من خالل تنظيم اال�ستفتاء الذي 
كنت قد تعهدت به للم�سادقة على الد�ستور 

اجلديد''.
اأن  من  انطالقا  بال�سرورية  و�سفها  كما 
ال�سبيل  هــي  للد�ستور  معمقة  "مراجعة 
جتديد  ميكن  اأن  �ساأنه  من  الــذي  االأوحـــد 
م�ستويات  كــافــة  عــلــى  احلــوكــمــة  اأمنــــاط 
املوؤ�س�سات  م�ستوى  على  ال�سيما  امل�سوؤولية، 
"يف  بالقول:  ليذكر  للجمهورية"،  العليا 
هذا االإطار، تعهدت بو�سوح اأن اأ�سع د�ستور 
جديدا ي�سون البالد من كل اأ�سكال االنفراد 
ال�سلطات  بــني  الف�سل  وي�سمن  بال�سلطة 
العامة  احلــيــاة  اأخلقة  ويــدعــم  وتــوازنــهــا 

ويحفظ حقوق وحريات املواطن".
جلنة  تن�سيب  "قررت  الــغــر�ــس،  ولــهــذا 
خرباء مكلفة ب�سياغة مقرتحات وتو�سيات 
الدميقراطية  النظام  تدعيم  منها  الغاية 
والتداول  ال�سيا�سية  التعددية  على  القائم 
ال�سلطات  الفعلي بني  ال�سلطة والف�سل  على 
من  وهـــذا  بينها"،  اأف�سل  تـــوازن  ــة  ــام واإق
على  االن�سجام  من  املزيد  "اإ�سفاء  خــالل 
االعتبار  وباإعادة  التنفيذية  ال�سلطة  �سري 
الرقابية  وظــيــفــتــه  يف  خــا�ــســة  لــلــربملــان 
ال�سمانات  وحتــ�ــســني  احلــكــومــة،  لن�ساط 
عن  ف�سال  الق�ساة،  ا�ستقاللية  تكفل  التي 
املواطنني  حلقوق  الفعلية  املمار�سة  �سمان 
وتعزيزها، وكذا اإعادة االعتبار للموؤ�س�سات 
رئي�س  يتابع  واال�ست�سارية"،  الرقابية 

اجلمهورية.
"قبل  لعرابة:  ال�سيد  خماطبا  اأردف  كما 
تف�سلكم  على  اأ�سكركم  اأن  اأود  �سيء،  كل 
امل�سكلة  اللجنة  اأعمال هذه  بقبول تن�سيط 

من كفاءات وطنية م�سهود لها.
لل�سخ�سيات  اأي�سا  مو�سول  هنا  وال�سكر 
داعيا  اللجنة"،  هذه  �سمن  ترافقكم  التي 
اإياهم اإىل االإ�سهام باأفكارهم واقرتاحاتهم 
وتو�سياتهم حول جملة من املحاور، و ذلك 
واملنوه  قطعتها  التي  االلتزامات  "مبوجب 

بها اأعاله''.
وحريات  بحقوق  االأول  املــحــور  ويت�سل 
هذا  يف  تبون  الرئي�س  اأكد  حيث  املواطنني، 
التفكري  ين�سب  اأن  "يجب  اأنه  على  ال�سدد 
على تو�سيع واإثراء جماالت حرية املواطن 
من خالل تكري�س حريات فردية وجماعية 
احلقوق  وتدعيم  االقت�ساء،  عند  جديدة، 

الد�ستورية املكفولة''.
م�سمون  بــاإعــطــاء  هــنــا،  ـــر  االأم "يتعلق  و 

ومعنى للحقوق واحلريات املكر�سة، وب�سكل 
ال�سلمي  التظاهر  حرية  حماية  اأخــ�ــس 
وحرية التعبري وحرية ال�سحافة املكتوبة 
ال�سبكات  وعــلــى  وال�سمعية-الب�سرية 
حرية  بكل  متار�س  اأن  على  املعلوماتية، 
ولكن دون امل�سا�س بكرامة وحريات وحقوق 

الغري"، يو�سح الرئي�س تبون.
اأمــا املــحــور الــثــاين فــيــدور حــول اأخلقة 
حيث  الف�ساد،  ومكافحة  العامة  احلياة 
اأ�سار رئي�س اجلمهورية اإىل اأنه "يتعني على 
اللجنة اأن تقوم بدرا�سة واقرتاح اآليات من 
ممار�سة  بني  امل�سالح  ت�سارب  تفادي  �ساأنها 
االأعمال  وت�سيري  العمومية  امل�سوؤوليات 

ت�سيري  عن  املال  نفوذ  اإبعاد  اأجل  من  وذلك 
ال�سوؤون العامة''.

"يجب اأن ت�سمل الدرا�سة اأي�سا اإيجاد  كما 
الوقاية  اآليات  بتعزيز  الكفيلة  الو�سائل 
اإ�سراك  ذلك  يف  مبا  ومكافحته،  الف�ساد  من 
العمومي  التطهري  عمل  يف  املــدين  املجتمع 
يو�سع  اأن  "يتعني  ـــه  اأن عــن  ف�سال  هذا"، 
ملوؤ�س�سات  االعــتــبــار  اإعــــادة  اإىل  التفكري 
ن�ساطها  على  ي�سفي  مبا  وتقويتها،  الرقابة 
واالأمــوال  اململكات  حماية  يف  فعالية  اأكرث 

العامة''.
الــثــالــث بــتــعــزيــز ف�سل  ــور  ــح ويــتــ�ــســل امل
رئي�س  �ــســدد  حــيــث  ــا،  ــه ــوازن وت ال�سلطات 
االأمر  اأن  على  ــار،  االإط هذا  يف  اجلمهورية 
ال�سيا�سي  العمل  بـ"ترقية  خا�سة  يتعلق 
دفع  يف  املتمثلة  االأ�ــســا�ــســيــة  وظيفته  يف 
وتن�سيط احلياة ال�سيا�سية يف اإطار احرتام 
مبادئ  على  املبنية  الدميقراطية  القواعد 
التعددية  وترقية  ال�سلطة  على  التداول 

ال�سيا�سية''.
�سمان  اخل�سو�س  وجه  على  "ينبغي  لــذا، 
توزيعها  اإعادة  عرب  لل�سلطات  من�سجم  اأداء 
�سلطات  واإقامة  التنفيذية  ال�سلطة  داخل 
مقابلة فعالة تهدف اإىل تفادي اأي انحراف 
الذي  اجلمهورية  رئي�س  يوؤكد  ا�ستبدادي"، 
خا�س  ب�سكل  املهم،  "من  اأنه  اإىل  اأي�سا  اأ�سار 
بعهدة  الرئا�سية  العهدة  حتديد  ي�سبح  اأن 
اأمرا  واحدة،  مرة  للتجديد  قابلة  واحدة، 

ثابتا ال ميكن امل�سا�س به.
لدور  االعتبار  اإعــادة  كذلك  يتوجب  كما 

ال�سيا�سية كفاعلني ال غنى عنهم  االأحزاب 
يف تن�سيط احلياة ال�سيا�سية لالأمة''.

اأما املحور الرابع، فيدور حول تعزيز �سلطة 
الرقابة الربملانية.

بو�سع  ــر  االأم "يتعلق  امل�ستوى  هــذا  وعلى 
اآليات فعالة ت�سمح للربملان مبمار�سة مهامه 
كاملة يف مراقبة وتقييم عمل احلكومة من 
1ـ تعزيز �سلطة املنتخبني، ال �سيما  خالل: 
اأعمال  جدول  و�سع  يف  الربملانية،  املعار�سة 

جل�سات غرفتي الربملان.
االأقل  على  �سهر  كل  جل�سة  تكري�س  2ـ  
ال�سيا�سات  وتقييم  احلكومة  عمل  ملراقبة 
رئي�س  اأو  االأول  الوزير  بح�سور  العمومية 

احلكومة، وفقا لل�سيغة املختارة، واأخريا
جلان  ت�سكيل  مــن  املنتخبني  متكني  3ـ  
حتقيق برملانية حول وقائع حمل حتقيقات 

ق�سائية".
اأي�سا  "يتعني  االإجراءات،  اأعقاب هذه  ويف 
االأمة مبا يف ذلك  ت�سكيلة جمل�س  مراجعة 
اآلية تعيني الثلث الرئا�سي، من اأجل اإعطاء 
مراعاة  مــع  العلمية  للكفاءات  ــويــة  االأول

التمثيل الوطني''.
بـ"تقييم  اخلتام،  يف  ــر،  االأم �سيتعلق  كما 
جمل�س  �سلطة  تو�سيع  الإمكانية  مو�سوعي 
ال�سيد  يتابع  القوانني"،  تعديل  يف  االأمــة 

تبون.
بتعزيز  فيتعلق  اخلــامــ�ــس  املــحــور  اأمــــا 
اأكد  حيث  الق�سائية،  ال�سلطة  ا�ستقاللية 
رئي�س اجلمهورية على كون العدالة "اإحدى 
ركائز دولة احلق والقانون"، كما اأنها "يجب 
احـــرتام  مــع  ا�ستقاللية  بــكــل  متــار�ــس  اأن 

القانون، بعيدا عن كل �سغط اأو تاأثري" وهو 
توفري  دون  حتقيقه  ميكن  "ال  الذي  الهدف 

حماية حقيقة للقا�سي''.
املعلوم  "من  اأنه  اإىل  ال�ساأن  هذا  يف  لفت  و 
الناحية  مــن  كــر�ــس  احلـــايل  الد�ستور  اأن 
و�سع  دون  لكن  اال�ستقاللية،  هذه  ال�سكلية 
اإ�سفاء  �ساأنها  مــن  التي  العملية  االآلــيــات 
الفعالية الالزمة عليها، والتي يتم حتقيقها 

بال�سرورة من خالل:
ــرتام مبداأ عــدم جــواز عــزل ق�سائي  ـ  اح
املقر، املكر�س يف الد�ستور، لكن القانون جعله 

جد حمدود وغري معمول به ميدانيا.
ــى  ــل االأع املــجــلــ�ــس  ت�سكيلة  ــة  ــع ــراج م ـ 
للهيئة  املبا�سر  التاأثري  عن  الإبعاده  للق�ساء 
التنفيذية واإعادة االعتبار لدوره يف ت�سيري 
الوظائف  جميع  يف  )التعيني  الق�ساة  �سلك 

الق�سائية وت�سيري امل�سار املهني(''.
املت�سل  ال�ساد�س  املــحــور  بخ�سو�س  اأمـــا 
بتعزيز امل�ساواة بني املواطنني اأمام القانون، 
يتعلق  االأمــر  اأن  تبون  الرئي�س  اأو�سح  فقد 
اأ�سا�سا بـ"مراجعة نطاق احل�سانة الربملانية 
الربملاين  الن�ساط  يف  ح�سرها  خــالل  مــن 
ي�ستثني  والــذي  للم�سطلح  الدقيق  باملعني 
مبا�سرة  عالقة  لها  لي�س  التي  االأفعال  كل 

باملهام الربملانية''.
يتعني  اأنـــه  على  ال�سياق،  ــذا  ه يف  و�ــســدد 
اأن  باخلارج  املقيمة  الوطنية  اجلالية  على 
"ت�ستعيد كامل مواطنتها لت�ستفيد من نف�س 
احلقوق وتخ�سع لنف�س الواجبات على قدم 
اأر�س  على  املقيمني  املواطنني  مع  امل�ساواة 
االأحــكــام  مراجعة  "يتعني  ممــا  الوطن"، 

الد�ستورية التي حتد من تويل اجلزائريني 
املقيمني باخلارج بع�س امل�سوؤوليات العليا يف 

الدولة والوظائف ال�سيا�سية''.
املت�سل  الــ�ــســابــع  املــحــور  يــخــ�ــس  وفــيــمــا 
تنظيم  الآلــيــات  الــد�ــســتــوري  بالتكري�س 
االأمر  اأن  تبون  الرئي�س  اأو�سح  االنتخابات، 
يتعلق اأوال بـ"اإعطاء �سند د�ستوري لل�سلطة 
القيام  ثم  لالنتخابات،  امل�ستقلة  الوطنية 
ملراقبة  امل�ستقلة  العليا  الهيئة  بــاإلــغــاء 
مغزى،  اأي  ملهمتها  يعد  مل  التي  االنتخابات 
من  االآن  اأ�سحى  االنتخابات  تنظيم  اأن  مبا 
منبثقة ح�سريا  م�ستقلة،  �سلطة  اخت�سا�س 

عن املجتمع املدين''.
وخل�س رئي�س اجلمهورية، يف ر�سالته، اإىل 
التفكري  حمــاور  هي  هــذه  اأن  اإىل  ــارة  االإ�ــس
والتي  االإر�ــــســــاد-  �سبيل  -عــلــى  ــربى  ــك ال
م�سيفا  جلنتكم"،  عليها  حتر�س  اأن  "يتعني 
ذلك  اعتربت  اإن  بالطبع،  لها  "�سيتاح  اأنــه 
�سروريا، تو�سيع جمال التفكري اإىل موا�سيع 
وباحلياة  موؤ�س�ساتنا  ب�سري  متعلقة  اأخــرى 
مفيد  اقـــرتاح  اأي  و�سياغة  ال�سيا�سية، 
والقانون  ــق  احل دولـــة  تعميق  اإىل  يــرمــي 
للمنظومة  العام  التنا�سق  احــرتام  ظل  يف 
مالئم  ب�سكل  ت�ستجيب  حتى  الد�ستورية، 
التي  تلك  ال�سيما  املــواطــنــني،  الن�سغاالت 

عربت عنها احلركة ال�سعبية''.
كما اأ�ساف اأي�سا "هذا، واأطلب منكم اإبالغي 
بنتائج اأعمالكم جم�سدة يف تقرير وم�سروع 
قانون د�ستوري، وذلك خالل فرتة ال تتعدى 
اأو  مب�سروع  االإمكان  قدر  مرفقة  ال�سهرين، 

م�ساريع الن�سو�س الالزمة لتطبيقها''.
املهمة  اأن  �سك  "ال  بالقول:  ر�سالته  وختم 
هي  ما  بقدر  عظيمة  هي  اإليكم  اأوكلت  التي 

ملهمة.
اإعـــادة  يف  امل�ساهمة  �ــســرف  الــيــوم  ولــكــم 

تاأ�سي�س موؤ�س�ساتنا واأنظمة احلكامة.
بكل  مهمتكم  �ستوؤدون  اأنكم  يقني  على  واأنا 

وعي وحزم وروح م�سوؤولية عليا.
جت�سيد  اأجل  من  لكم  اأتيحت  لفر�سة  اإنها 
تطلعات �سعبنا يف بناء دولة احلق والقانون، 
دولة قائمة على مبادئ ال ميكن امل�سا�س بها 
وجنتمع كلنا عليها، ترمي اإىل ت�سييد ركائز 

اجلزائر اجلديدة''.

 

"�ستتيح  م�ستح�سنة" لكونها  الد�ستور  "مراجعة 
تكري�س االإرادة ال�سيدة ل�سعبنا وطموحاته 

امل�سروعة, من خالل تنظيم اال�ستفتاء الذي كنت 
قد تعهدت به للم�سادقة على الد�ستور اجلديد''
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رئي�ش اجلمهورية ُيحدد 7 حماور كربى يف ور�سة تعديل الد�ستور

حدد رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون, يف ر�سالة تكليف لل�سيد اأحمد لعرابة الذي اأوكل اإليه رئا�سة جلنة خرباء مكلفة ب�سياغة مقرتحات ملراجعة الد�ستور, 
املحاور الكربى لهذا التعديل الذي �سيطرح ال�ستفتاء �سعبي بعد م�سادقة الربملان على ن�سه.

ترقية العمل ال�سيا�سي يف 
وظيفته االأ�سا�سية املتمثلة 

يف دفع وتن�سيط احلياة 
ال�سيا�سية يف اإطار احرتام 

القواعد الدميقراطية



فاإن  الرتكي،   TRT World بح�سب موقع 
بل  ع�سوائية،  قــوى  لي�سوا  اليوم  املرتزقة 
ِقبل  من  وتدريبهم  وجتنيدهم  تنظيمهم  يتم 
اخلدمات  ''�سركات  تدعى  خا�سة  �سركات 
ا�سم  املرتزقة  على  تطلق  التي  االأمــنــيــة''، 

''املتعاقدين االأمنيني''.
وعلى الرغم من اأن �سركات اأمريكية عديدة 
�سركة  مثل  املرتزقة  جتنيد  جتــارة  حتتكر 
ال�سركات  هذه  والء  فــاإن   ،Blackwater
اأكرث  يدفع  ملن  هو  اإمنا  بعينها،  حلكومة  لي�س 

فح�سب.
لديهم  من  اأي�سًا  ال�سركات  هــذه  ت�ستخدم 
با�ستخدام  م�سبقة  ومعرفة  ع�سكرية  خربة 
''املتعاقدين  ا�سم  عليهم  وتطلق  االأ�سلحة 
جلميع  خدماتهم  يقدمون  وهم  الع�سكريني''، 
الدول واالأفراد الذين ي�ستطيعون اأن يدفعوا 

مقاباًل لهذه اخلدمات.
فعلى �سبيل املثال، كَثّفت اإدارة جورج بو�س من 
اال�ستعانة بخدمات هذه ال�سركات خالل غزو 
العراق يف 2003، وكذلك باحلرب االأمريكية 
اإىل  اأي�سًا  التقارير  وت�سري  اأفغان�ستان.  يف 
وليبيا  ب�سوريا  النزاعات  يف  مرتزقة  جتنيد 

واأوكرانيا واليمن.
اإليكم بع�س االأ�سياء التي جتب معرفتها عن 

جتارة املرتزقة احلديثة: 

�ملرتزقة.. ثاين �أقدم مهنة يف �لعامل
ومل  العهد  حديث  لي�س  املرتزقة  م�سطلح 
ين�ساأ خالل النزاعات واحلروب االأخرية التي 
�سهدها العامل، فالقتل مقابل املال يعترب ثاين 

اأقدم مهنة يف العامل.
تقريبًا  االإمرباطوريات  جميع  جندت  فقد 
املهام  اأداء  اأو  ـــروب  احل خلــو�ــس  املــرتــزقــة 
كتابه  يف  �سينغر  بــيــرت  ــول  ــق وي ــة،  اخلــا�ــس
اأول  اإَنّ   ،»Corporate Warriors«
ا�ستخدام  عــن  التاريخ  يف  لة  ُم�سَجّ حــادثــة 
اجلي�س  �ــســفــوف  �ــســمــن  ــت  ــان ك املـــرتـــزقـــة، 
ال�سومري حتت قيادة امللك �سولغي من �ساللة 
اأور )ُوِلد يف عام 2094 وُتويِف يف 2047 قبل 

امليالد(.
االأمــري  جند  ــالد،  ــي امل قبل   400 عــام  ويف 
قور�س االأ�سغر جي�س ''الع�سرة اآالف'' املوؤلف 
وذلك  اليونانيني،  املقاتلني  من  مرتزقة  من 
االإمرباطورية  عر�س  اإىل  للو�سول  حربه  يف 
النه�سة  ع�سر  عن  حتدثنا  واإذا  الفار�سية.   
باع طويل يف  له  ال�سوي�سري  اأن احلر�س  جند 

جتنيد املرتزقة.
مرت  املرتزقة  جتــارة  اأن  من  الرغم  وعلى 
فاإنه  ع�سر،  ال�سابع  الــقــرن  يف  ــود  رك بفرتة 
الباردة، بداأت تنت�سر ال�سركات  عقب احلرب 
اجليو�س  تنظيم  يف  تعمل  الــتــي  الــ�ــســريــة 

اخلا�سة ومتويلها وتدريبها. 
التجارة  بداأت هذه  لها،  ومع تزايد احلاجة 
اأعداد  وبداأت  احلديث،  الع�سر  يف  باالزدهار 
يقول  اإذ  ملحوظ،  ب�سكل  بالتزايد  املرتزقة 
 The Modern كتابه  يف  مكفيت،  �سون 
ارتفع  املــرتــزقــة  عــدد  اإَنّ   ،Mercenar
 2010 وحتى   2008 عام  من  الفرتة  خالل 

مبقدار 67 األفًا، اأي بن�سبة %41.

�حلروب تدر مكا�سب هائلة على �سناع هذه 
�لتجارة

فقد كد�ست �سركات ت�سدير املرتزقة اأموااًل 
احلرب  اأعقبت  التي  الــفــرتة  خــالل  طائلة 
ال�سركات  لتلك  تعني  فــاحلــرب  الـــبـــاردة، 
مليارات  عليهم  تــدُرّ  الربح  م�سمونة  جتــارة 

الدوالرات.

خ�س�س  املثال،  �سبيل  على   ،2017 عام  ففي 
البنتاغون 320 مليار دوالر لعقود فيدرالية، 
71% خم�س�سة »للخدمات«، وهو البند  منها 
بخدمات  اال�ــســتــعــانــة  حتــتــه  تــنــدرج  ـــذي  ال
ت�سّدر  التي  اخلا�سة  الع�سكرية  ال�سركات 

املرتزقة.
ورمبا ال تغدق اململكة املتحدة اأموااًل طائلة 
اخلا�سة،  االأمنية  ''اخلــدمــات''  �سوق  على 
هذه  على  اإنفاقها  اخلارجية  وزارة  زادت  لكن 
اخلدمات من 12.6 مليون جنيه اإ�سرتليني يف 
عام 2003 اإىل 48.9 مليون جنيه اإ�سرتليني 

يف عام 2012.
وقد كانت احلرب االأمريكية على اأفغان�ستان 
''اخلدمات''  ل�سركات  �سمحت  �سانحة  فر�سة 
ــار،  ــاالزده ب املــرتــزقــة  ت�سدير  �ــســركــات  اأو 
الع�سكرية   Academi �سركة  �سيما  ال 
با�سم  �سابقًا  املعروفة  اخلا�سة،  االأمريكية 

  .Blackwater
�سركة  مــوؤ�ــســ�ــس  بــرنــ�ــس،  اإيــريــك  ـــد  اأك اإذ 
�سحيفة  مــع  مقابلة  خــالل   ،Academi
االأمريكية،   The New York Times
يف  احلـــرب  �سينفذون  مــن  هــم  املــرتــزقــة  اأن 
االأمريكي  اجلي�س  ــراد  اأف ولي�س  اأفغان�ستان 
اأرواح  �سينقذ  ذلـــك  اإن  وقــــال  الــنــظــامــي، 
و�سيوفر  تكلفة،  اأقــل  و�سيكون  االأمريكيني، 
على دافعي ال�سرائب االأمريكيني اأكرث من 40 

مليار دوالر �سنويًا.
 Politico ملجلة  مكفيت  كتب  جانبه،  ومن 
�سخ�س  اأي  ي�ستطيع  ''حـــني  االأمــريــكــيــة: 

ال�سركات  ت�سبح  اأن  ميكن  جي�س،  ا�ستئجار 
الكبرية التي توؤجر املرتزقة نوعًا جديدًا من 

القوى العظمى''.
ميكن  ذلــك،  من  ــواأ  ــس ''االأ� مكفيت:  واأ�ــســاف 
اأمدها  ويطيلوا  نزاعات  املرتزقة  ي�سعل  اأن 
ُيوِلّد حروبًا ال  اأجل الرتبح منها؛ وهو ما  من 
اأكرب  عــددًا  ي�سم  الذي  العامل  اإَنّ  لها.  نهاية 
من املرتزقة يعني عاملًا ي�ستعل فيه مزيد من 

احلروب''.

�ملرتزقة متهمون بارتكاب جر�ئم �حلرب
اأو ما يطلق  ترتاوح االتهامات �سد املرتزقة 
عليهم ا�سم ''املتعاقدين االأمنيني''، بني القتل 
والتعذيب واالغت�ساب �سواء بحق املدنيني اأو 

املحتجزين.
وخل�ست مذكرة للكونغر�س االأمريكي اإىل اأَنّ 
 200 نحو  يف  �ساركت   Blackwater �سركة 
غري  نحو  على  القوة  فيها  ا�ستخدمت  حادثة 

م�سروع منذ عام 2005.
للخدمات  االأمريكية   3-L �سركة  ِهَمت  واُتّ
ودفع  غريب،  اأبــو  �سجناء  بتعذيب  االأمنية 
مبلغ ت�سويٍة قدره 5.8 مليون دوالر لل�سجناء 

الذين رفعوا دعاوى.
ويف عام 2007، فتحت جمموعة من ماأجوري 
مزدحم  ميدان  على  النريان   Blackwater

يف العراق؛ وهو ما اأ�سفر عن مقتل 17 مدنيًا.
�ساحة  يف  وقعت  التي  القتل  اأعمال  واأثــارت 
الن�سور بالعراق رد فعل عنيفًا، واأ�سعلت جداًل 
حول ما اإذا كانت حروب الوكالة ناجحة وما 
كافية  للم�ساءلة  القائمة  االآليات  كانت  اإذا 

عند وقوع مثل هذه احلوادث.

�لواليات �ملتحدة عميل �سخي 
تكبدتها  التي  االأرواح  يف  اخل�سائر  دفعت 
الدول الكبرية يف حروب مثل احلرب العاملية 
وغريها،  الفيتنام  وحــرب  والثانية  االأوىل 
االأمنية  ال�سركات  مع  التعاقد  تف�سيل  اإىل 
اخلا�سة التي توفر املرتزقة خلو�س احلروب 

نيابة عنها.
ونخ�س بالذكر الواليات املتحدة االأمريكية، 
الع�سكرية  املــقــاوالت  �سركات  اأ�سبحت  فقد 
ــريًا لــــدى احلــكــومــة  ــه ــس ـــارًا � ـــي ــة خ ــس ــا� اخل
عدة  احتكر  بعدما  خ�سو�سًا  االأمــريــكــيــة، 

م�سرتين هذه ال�سوق، وباتت الواليات املتحدة 
واحدة من اأهمهم.

 The Atlantic جملة  يف  مكفيت،  وكتب 
االإدارة  اأَنّ  اإىل  ــرًا  ــظ ن ـــه  اأن االأمــريــكــيــة، 
من  ـــزءًا  ج املــرتــزقــة  تعترب  ال  االأمــريــكــيــة 
على  منهم  مزيدًا  تن�سر  اأن  ''ميكن  قواتها، 
االأر�س اأكرث مما ُتخِطر عنه يف تقاريرها اإىل 
ال�سعب االأمريكي؛ وهو ما ي�سجعها على تنفيذ 
عمليات تو�سعية، واإبقاء املرتزقة يف اخلفاء 

تقريبًا''.
ــوات  ــق ــة �ــســمــن ال ــزق ــرت وبــلــغــت نــ�ــســبــة امل
الثانية  العاملية  ــرب  احل خــالل  االأمريكية 
 5 اإىل  الن�سبة  هــذه  ازدادت  لكن   ،%10

اأ�سعافها خالل حربي العراق واأفغان�ستان.  
املتحدة  الــواليــات  ''طـــورت  مكفيت:  وقــال 
وهي  احلــرب،  ل�سن  املرتزقة  على  اعتمادها 
اأمريكا  تعد  فلم  ا�سرتاتيجية،  �سعف  نقطة 
مــن دون  احلـــروب  قـــادرة على خو�س  الــيــوم 
اخلا�سة  االأمنية  ال�سركات  على  االعتماد 

التي حتتكر جتنيد املرتزقة''.

دول و�أفر�د قد يلجوؤون �إىل �ملرتزقة
ال تقت�سر �سهرة �سركات املقاوالت الع�سكرية 
متتد  بــل  املــتــحــدة،  الــواليــات  على  اخلا�سة 
واالأفــراد  ــدول  ال من  فكثري  اأي�سًا؛  خلارجها 

ي�ستعينون بخدمات املرتزقة اأي�سًا.
العربية  االإمـــــارات  وظــفــت  جانبها،  فمن 
العربية  اململكة  مع  تتعاون  التي  املتحدة، 
من�سور  ربه  عبد  حكومة  دعم  يف  ال�سعودية 

اإقليمية،  مل�سالح  تــاأمــيــنــًا  باليمن،  هـــادي 
مرتزقة ملحاربة تنظيم القاعدة واملتمردين 

احلوثيني الذين تدعمهم اإيران.
غ�سبًا  النزاع  يف  االإمــارات  م�ساركة  واأثــارت 
دوليًا، ب�سبب جرائم احلرب التي ارُتكبت يف 

اليمن واآثارها املدمرة على اليمنيني هناك.
اأعمالها  ببع�س  اأي�سًا  املتحدة  االأمم  د  وَتعَهّ
واالأمنية  الع�سكرية  اخلدمات  �سركات  اإىل 
G4S خلدمات  اخلا�سة، و�سمن ذلك ل�سركة 
االأمــــن املــتــعــددة اجلــنــ�ــســيــات. وقـــد وظفت 
يف  االأمــن  لتوفري  نف�سها  ال�سركة  اإ�سرائيل 

فل�سطني.
الربيطانيني  االأر�ستقراطيني  بع�س  اأن  كما 
وهي   ،Logo Logistics مــع  تــعــاقــدوا 
للخدمات  اإفريقية  جنوب  بريطانية  �سركة 
الع�سكرية اخلا�سة، لالإطاحة بحكومة غينيا 

اال�ستوائية مقابل بع�س االأرباح.
ـــارو  ــا ف ــي ــة م ــط ــس ــا� ــن ــة وال ــل ــمــث وحـــتـــى امل
�سركة  اإىل  الــلــجــوء  فــكــرة  �سابقًا  طــرحــت 
Blackwater للتدخل يف االأزمة االإن�سانية 
ال�سركات م�ستعدة  باإقليم دارفور، فمثل هذه 
للدفع.  م�ستعدة  جهة  الأي  خدماتها  لتقدمي 
اأي�سًا  املمكن  من  التي  االأزمــات  اإحــدى  اأن  اإال 
اأن ت�سببها هذه ال�سركات والوؤها للجهة التي 

تدفع اأكرث فح�سب.
وكتب مكفيت يف هذا ال�سدد: ''على اجلانب 
اأو  رو�سيا  عر�ست  اإذا  �سيحدث  مــاذا  االآخــر، 
ال�سني اأو باك�ستان على تلك القوات اخلا�سة 
�ست�ستعل حرب مزايدات على  اأف�سل؟  �سفقة 
ــر راأيـــت اأمـــراء احلرب  والء الــقــوة، وهــو اأم
الدولة  جي�س  فعك�س  يفعلونه.  اإفريقيا  يف 
مبنتجات  اأ�سبه  املقاتلون  هــوؤالء  النظامي، 

معرو�سة على موقع eBay للحرب''.

ال يخ�سعون الأي قانون
�سركات  اأن�سطة  فيه  تتو�سع  الذي  الوقت  يف 
اخلا�سة  والع�سكرية  االأمــنــيــة  ــات  ــدم اخل
باملرتزقة، تعجز القوانني املنظمة عن �سبط 

ن�ساط هذه ال�سركات.
الع�سكرية  ال�سركات  اأَنّ  من  الرغم  فعلى 
ال  ــزءًا  ج االآن  ي�سكلون  وموظفيها  اخلا�سة 
الع�سكرية،  العمليات  من  عديد  من  يتجزاأ 

متيل القوانني احلالية اإىل اإغفالهم.
فعك�س الع�سكريني الذين يخ�سعون للم�ساءلة 
اخلا�سة  الع�سكرية  الت�سريعية  الهيئة  اأمام 
ة بالتحقيق  بهم، ال توجد �سلطة حمددة معنَيّ
يف اجلرائم التي يرتكبها املرتزقة ومعاقبتهم 

عليها.
جلنة  الحظت   ،2011 عــام  يف  اأنــه  وُيذكر 
تابعة لالأمم املتحدة هذه الهفوات القانونية 
الفادحة، و�سعت اإىل تنفيذ اآلية ر�سد دولية 
م�سروع  �سمن  املــرتــزقــة  ممــار�ــســات  ل�سبط 

اتفاقية مل يخرج للنور قط.
ديل  غوميز  اأعـــده  الـــذي  التقرير  وذكـــر 
انتهاكات  عــن  امل�ساءلة  ''غــيــاب  اأن  بـــرادو، 
حقوق االإن�سان التي يرتكبها املرتزقة يرجع 
جزئيًا اإىل �سعوبات تطبيق القوانني املحلية 
اخلا�سة  واالأمنية  الع�سكرية  ال�سركات  على 
التي تعمل يف دول اأجنبية، وكذلك �سعوبات 

اإجراء حتقيقات بالدول الفا�سلة''.
فعلى �سبيل املثال، مل تتم حماكمة مرتزقة 
Blackwater الذين ارتكبوا جمزرة �ساحة 
الن�سور يف العراق، بحجة اأن القانون العراقي 
ح�سانة  ميتلكون  الذين  هوؤالء  على  ق  يطَبّ ال 
املوؤقتة،  االئــتــالف  �سلطة  اإيــاهــا  منحتهم 
مت  العراق  يف  اأمريكية  ُحكم  هيئة  اأول  وهي 

ت�سكيلها بعد االإطاحة بنظام �سدام ح�سني.
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يتدفقون من كل اأنحاء العامل, لي�ست لديهم اأي انتماءات قومية اأو اأيديولوجية, يحكمهم اجل�سع ويقتلون فقط من اأجل املال.. اإنهم املرتزقة الذين 
ي�سكلون يف ع�سرنا هذا عماد ال�سراعات واحلروب بالوكالة يف العامل. فمن هم؟ وكيف ا�ستخدمتهم الواليات املتحدة يف حرب العراق واأفغان�ستان؟ ومن 

دفعهم اإىل القتال يف اليمن؟ وما القوانني التي حتكمهم؟

فت اإدارة جورج بو�س  كَثّ
من اال�ستعانة بخدمات هذه 

ال�سركات خالل غزو العراق 
يف 2003, وكذلك باحلرب 

االأمريكية يف اأفغان�ستان. 
وت�سري التقارير اأي�سًا اإىل 

جتنيد مرتزقة يف النزاعات 
ب�سوريا وليبيا واأوكرانيا 

واليمن

دفعت اخل�سائر يف االأرواح 
التي تكبدتها الدول الكبرية 
يف حروب مثل احلرب العاملية 

االأوىل والثانية وحرب 
الفيتنام وغريها, اإىل 

تف�سيل التعاقد مع ال�سركات 
االأمنية اخلا�سة التي توفر 

املرتزقة خلو�س احلروب 
نيابة عنها

املرتزقة.. من هم؟ وما هي القوانني التي حتكمهم؟
بينما جتلب احلروب الويالت للمدنيني، يجد املرتزقة و�سركاتهم فر�سة للرتبح وك�سب املال:



بقيادة  للكاب  الفني  الطاقم  يبحث 
على  علي  بن  حمرز  التون�سي  التقني 
اإطار  يف  ثانية  وديــة  مــبــاراة  اإجـــراء 
االأوىل  اجلــولــة  للقاء  التح�سريات 
مولودية  اأمـــام  االيـــاب  مرحلة  مــن 
ق�سنطينة حيث يريد هذا االأخري على 
و�سع  على  الــودي  اللقاء  هــذا  هام�س 
اآخر اللم�سات على الت�سكيلة واخلطة 
املباراة  بها  �سيخو�س  التي  التكتيكية 
العودة  مرحلة  من  االأوىل  الر�سمية 
�سيكون  الــذي  املناف�س  اإ�سم  م�ستغال 
نظرا  هامة  حت�سريية  حمطة  مبثابة 
فريق  ويــوا�ــســل  املتميزة  لت�سكيلته 
الطاقم  مــن  ُعــلــم  مــا  وح�سب  الــكــاب 

ح�سة  بــني  مــا  مبــعــدل  العمل  الفني 
اإىل ح�ستني يف اليوم مع الرتكيز على 
اإمكانية  مع  التكتيكي  و  التقني  العمل 
تعديل احل�س�س ح�سب احلالة البدنية 
�سيحاول  التي  لالعبني وهي احل�س�س 
جميع  معاجلة  الفني  الطاقم  خاللها 
املراحل  خــالل  امل�سجلة  النقائ�س 

ال�سابقة.
الكاب  اإدارة  �سياق مت�سل و�سعت  ويف 
املهاجم الهادي قح�س اأمام االأمر الواقع 
اأو  للتدريبات  بالعودة  طالبته  حيث 
وثيقة  حــول  للتفاو�س  فريق  جلب 
الت�سريح والتي حددتها االإدارة مببلغ 
اأن االإدارة ال ترف�س  100 مليون كما 

عودته 
ــــرط  ــــس �

االإدارة طــلــب االإعــتــذار  مــــن 
والطاقم الفني ومل يه�سم بع�س 
باملغادرة  الالعب  قرار  االأن�سار 
مــن الــفــريــق واإعـــتـــربوا ذلــك 
نكران للجميل وخيانة باإعتبار 
من  العديد  يف  اأكــد  الالعب  اأن 
اإىل  الفريق  مــع  بقائه  املـــرات 

غاية نهاية املو�سم. 
االإدارة  اأخر، دخلت  �سياق  ويف 
يف �سباق مع الزمن جلمع ال�سيولة 
ل�سرف  متهيدا  الكافية  املالية 
الالعبني  مــ�ــســتــحــقــات  بــعــ�ــس 
وفقا  وذلــك  مواجهة  اأول  قبل 
بحث  رحلة  يف  فهي  لتعهداتها 
�ساأنها  من  وقنوات  م�سادر  عن 
م�ساعيها،  يف  االإدارة  جنـــدة 
ــرح الــالعــبــون على  ــت ط يف وق
نظرا  اإن�سغالهم،  االإدارة  طاولة 
القرتاب موعد رفع ال�ستار على 

مرحلة العودة.

ينزل وفاق �سطيف اأم�سية اليوم �سيفا 
عمر  مبلعب  اجلــزائــر  مــولــوديــة  على 
ال�ساعة  من  بداية  ببولوغني  حمادي 
عن  متاأخر  لقاء  يف  م�ساءا  اخلام�سة 
الرابطة  بطولة  مــن  الـ14  اجلــولــة 
تبحث  حــيــث  االأوىل،  املـــحـــرتفـــة 
العودة  عــن  ال�سطايفية  الت�سكيلة 
مرحلة  الإنـــهـــاء  اإيــجــابــيــة  بنتيجة 
الذهاب يف مرتبة اأف�سل رغم اأن املهمة 
لن تكون �سهلة يف ظل بحث املناف�س عن 
ال�ستوي،  باللقب  للتتويج  الفوز  حتقيق 
ومت تعيني احلكم بوزرار مب�ساعدة قادم 
املولودية  بني  املباراة  الإدارة  ورحمون 
الن�سر  اإدارة  تبقى  حيث  والــوفــاق، 
التحكيم وهذا يف  من  االأ�سود متخوفة 
ظل املتاعب التي واجهها الفريق خالل 

املباريات ال�سابقة مع احلكام.
املهاجم  ــوم  ــي ال مــبــاراة  ــن  ع ويــغــيــب 
االإ�سابة  من  معاناته  ب�سبب  بوقلمونة 
ف�سال عن املدافع بن يحي الغري موؤهل، 
يف حني �ستكون املباراة خا�سة بالن�سبة 
وال�سابق  للمولودية  احلايل  للمهاجم 
يدور  والذي  جابو  املوؤمن  عبد  للوفاق 
ــه اإىل  ــودت ــن اإمــكــانــيــة ع ــث ع ــدي احل
التحويالت  فــرتة  يف  الــوفــاق  �سفوف 
ال�ستوية ب�سبب رغبة م�سريي املولودية 
عدم  نتيجة  خدماته  عن  التخلي  يف 

ظهوره بامل�ستوى املطلوب. 

الذين  زغبة  احلار�س  �سفقة  وتعرثت 
�سفوف  اإىل  ــودة  ــع ال مــن  قريبا  كــان 
ال�سعودي  الوحدة  اإدارة  اأن  اإال  الوفاق 
الوقت  يف  ــس  ــار� احل ت�سريح  رفــ�ــســت 
زغبة  جعل  الــذي  ــر  االأم وهــو  الراهن 
الــوفــاق  اإىل  عــودتــه  اأن  عــلــى  يــوؤكــد 
حيث  اجلاري  املو�سم  نهاية  مع  �ستكون 
وغادر  اإرتــبــاط،  اأي  من  حــرا  �سيكون 
وهــذا  الــوفــاق  تــعــداد  كني�س  املــدافــع 
باإ�ستحالة احل�سول على  اإقتناعه  بعد 
ظل  يف  ال�ستاء  هذا  الفريق  مع  اإجــازة 
رغبة املدرب الكوكي يف اإنتداب العبني 
للفريق،  االأمامي  اخلط  لتدعيم  جدد 
ثنائي  ح�سور  الوفاق  م�سريو  وينتظر 
ــبــوع اجلـــاري  مــغــرتب مــع نــهــايــة االأ�ــس

لتدعيم �سفوف الفريق.
مغرية  منحة  الوفاق  اإدارة  ور�سدت 
االأقل  على  العودة  اأجــل  من  لالعبني 
بولوغني  ملعب  مــن  الــتــعــادل  بنقطة 
خا�سة اأن كل الظروف يف �سالح الوفاق 
الــهــدف يف ظل  اأجـــل حتقيق هــذا  مــن 
 600 طرح  مت  فيما  املناف�س،  و�سعية 
نهار   1945 مــاي   08 مبلعب  تــذكــرة 
يف  الراغبني  الــوفــاق  الأن�سار  االأمــ�ــس 
ح�سور املباراة يف اإنتظار احل�سول على 
200 تذكرة اأخرى نهار اليوم لتوزيعها 
عمر  مبلعب  املتنقلني  االأنــ�ــســار  على 

حمادي ببولوغني. 

الن�سر االأ�سود يبحث عن التاأكيد 
اأمـــام مناف�س عنيد 

االإدارة ت�سر على مدرب كبري و�سفقات 
املريكاتو يف الطريق ال�سحيح 

ريا�شة اخلمي�س 29 جمرب 2969/ 09  جانفي 2020 املوافق لـ 13 جمادى الأوىل 121441

ــاد  اإحت بيت  يف  غام�سة  االأمــــور  زالـــت  مــا 
يقوم  التي  الكثرية  التحركات  رغم  ب�سكرة 
فار�س  الرئي�س  بقيادة  النادي  م�سريو  بها 
ــدرب جديد  اإنــتــداب م ــل  اأج بــن عي�سى مــن 
تبقى  فيما  للفريق  الفنية  العار�سة  لقيادة 
ال�سابق  املــدرب  وخالفة  اجلــاري  املو�سم  من 
ــراف  االأط بع�س  واإقــرتحــت  لكناوي،  نذير 
اأجل  من  كيحل  الفني  للمدير  الفر�سة  منح 
االإ�سراف على الفريق فيما تبقى من املو�سم 
اجلاري خا�سة بعد جناحه يف قيادة الفريق 
النهائي من  الدور ثمن  التاأهل غلى  لتحقيق 
مناف�سة كاأ�س اجلمهورية، اإال اأن هذا املقرتح 
بحكم  الفريق  م�سريي  لدى  االإجماع  يلق  مل 
اأن النادي يف حاجة اإىل مدرب ميلك اخلربة 
اإنقاذ  وهو  امل�سطر  الهدف  لتحقيق  الالزمة 

الفريق من �سبح ال�سقوط.
جعبوط  املــهــاجــم  ـــودة  ع �سفقة  وتــ�ــســري 
ال�سحيح  الطريق  يف  االإحتــاد  �سفوف  اإىل 
ال�سابق  فريقه  من  الالعب  ت�سريح  ظل  يف 
اإدارة الفريق  �سباب ق�سنطينة، فيما رف�ست 
التخلي عن بع�س العنا�سر املطلوبة بقوة يف 
�سوق التحويالت ال�ستوية ال�سيما اأن الفريق 
العنا�سر  هذه  خدمات  اإىل  ما�سة  حاجة  يف 

خالل مرحلة العودة من البطولة،  
ويرتقب اأن�سار االإحتاد اإنفراج االأزمة التي 
يعاين منها الفريق والف�سل يف هوية املدرب 

اجلديد وكذا الالعبني الذين �سيتم اإنتدابهم 
اأو ت�سريحهم يف اأقرب وقت ممكن خا�سة يف 
ال�ستوية،  التحويالت  �سوق  غلق  قرب  ظل 
اأكرب من  اأن�سار االإحتاد يف حترك  كما ياأمل 
م�ساعدة  اأجــل  من  املحلية  ال�سلطات  طرف 
الناحية  من  كثريا  يعــــــاين  الــذي  الفريق 

عبد الهادي. باملالية هذا املو�سم. 

�شباب باتنة �إحتاد ب�شكرة 

مولودية �جلز�ئر - وفاق �شطيف 

اأحمد اأمني. ب  

بلما�سي  جمال  الوطني  الناخب  توج 
مدرب  اأف�سل  بلقب  االأول  ام�س  �سهرة 
يف اإفريقيا لعام 2019، وت�سلم بلما�سي 
اجلائزة يف حفل توزيع جوائز االحتاد 
مبدينة  "كاف"،  القدم  لكرة  االإفريقي 

الغردقة يف م�سر.
معني  مناف�سيه  على  بلما�سي  وتفوق 
الريا�سي  الــرتجــي  ــدرب  م ال�سعباين، 
التون�سي، واأليو �سي�سيه، مدرب املنتخب 

ال�سنغايل.
هذا وتوج بلما�سي بهذا اللقب بعد ان 

االأمم  كاأ�س  بلقب  للتتويج  اخل�سر  قاد 
ال�سيف  مب�سر  اأقيمت  التي  االإفريقية 
تاريخ  يف  الثانية  للمرة  وهي  املا�سي، 
بلد  عن  الكاأ�س  غابت  ان  بعد  اجلزائر 
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�سنة.
يف  حمرز  ريا�س  هدف  اختيار  مت  كما 
كا�س  نهائي  ن�سف  يف  نيجرييا  مرمى 
يف  مبا�سرة  خمالفة  من  افريقيا  امم 
اللقاء  عــمــر  مــن  ــــرية  االأخ الــدقــيــقــة 
كاأف�سل هدف يف العام املنق�سي 2019.

هو  باليلي  يو�سف  الــالعــب  وح�سد 
االآخر جائزة اف�سل العب داخل القارة 
مع  فيه  تاألق  رائع  مو�سم  بعد  ال�سمراء 
ومع  التون�سي  الرتجي  ال�سابق  ناديه 
املنتخب اجلزائري، ومل تتوقف جوائز 
اجلزائري على م�ستوى ال�سعيد الفردي 
فقط، بل تعدت لل�سعيد اجلماعي اذ نال 
املنتخب اجلزائري لقب اف�سل منتخب 
2019 وبهذا تكون اجلزائر قد  ل�سنة 

اأفتكت عدة جوائز.

بلما�ضي واخل�ضر 
الأح�ضن يف افريقيا 

ل�ضنة 2019

اأ.ج 

�ملنتخب �لوطني �جلز�ئري

عبد الهادي. ب

جديد  ينتظرون  ال�ساوية  اإحتــاد  اأن�سار  يبقى 
خالل  االإ�ستقدامات  عملية  يخ�س  فيما  فريقهم 
بجديد  تاأت  مل  التي  ال�ستوية  التحويالت  مرحلة 
اإجازات  ثالثة  وبقاء  ومعروف  عطو�س  باإ�ستثاء 
�ساغرة فرغم اأن الت�سكيلة تعاين من عدة نقائ�س 
بحاجة  تبقى  التي  االأمامية  القاطرة  يف  اأبرزها 
احلاليني  امل�سريين  اأن  اإال  نــوعــي،  تدعيم  اإىل 
يتفرجون على الو�سعية ومل يتحركوا جللب العب 
الهجومي  اخلــط  لتدعيم  االأقــل  على  العبني  اأو 
فاإن  �سك،  دون  املناف�سة  من  الثاين  ال�سطر  خالل 

الوقت الذي مير لي�س يف �سالح اإدارة رئي�س الفريق 
االإ�ستقدامات  عملية  باإنهاء  املطالب  ياحي  طارق 
التون�سي  بقيادة  الفني  الطاقم  اأمل  اأن  كما  �سريعا 
من  الثاين  لل�سطر  الدخول  يف  اجلنحاوي  فــاروق 
وهذا  يتحقق  مل  اجلــدد  بالعنا�سر  التح�سريات 
املتبقية  الثالثة  االإجـــازات  اأ�سحاب  �سيجعل  ما 

يخ�سعون لعمل خا�س.
وك�سفت م�سادر ح�سنة االإطالع يف بيت االحتاد عن 
خالل  الفريق  مغادرة  يف  الفريق  ركائز  بع�س  نية 
املريكاتو ال�ستوي حيث اأن بع�س العنا�سر من املمكن 

اأن تفّرط يف اأموالها وتلتحق بفرق اأخرى يف االأيام 
بداأت  االأندية  من  العديد  اأن  مبا  املقبلة  القليلة 
خدماتهم  من  لال�ستفادة  الالعبني  مع  تتفاو�س 
فكرون  عني  من  القريب  بلعامل  الالعبني  بني  ومن 
اأجرته  ت�سوية  غاية  اإىل  الــعــودة  رف�س  ــذي  وال
امل�سرحني  الالعبني  قائمة  �سملت  كما  ال�سهرية 
و�سحنون  بانون  االإدارة  �سرحت  حيث  مفاجاآت 
رواين واحلار�س ياحي رغم اأن هذا االأخري مازالت 

حظوظ موا�سلته مع الفريق قائمة.

االإدارة مطالبة باحل�سم يف ملف االإ�ستقدامات
 وقائمة امل�سرحني تطرح الت�ساوؤالت..!

�إحتاد �ل�شاوية

اأحمد اأمني. ب

حمرز يبحث عن اإجراء مباراة ودية ثانية 
ل�سبط ت�سكيلة مواجهة املوك
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�إحتاد عني �لبي�شاء

مولودية �لعلمة

ر�بطة ميلة لكرة �لقدم 

�شباب عني فكرون

اأمري.ج

غيموز مينح املوافقة املبدئية لزيداين 
ويقرتب من تدريب البوبية 

الالعب قوراري مي�سي ر�سميا 
لل�سالحف ويلتحق بالفريق 

"ديريكتوار"  بتن�سيب  "احلراكتة" يطالبون 
لت�سيري االحتاد 

واالإعانات  "القرونة" وديا  "البابية" تواجه 
جممدة ب�سبب النزاعات الق�سائية 

االأندية توا�سل املقاطعة و�سبح 
املو�سم االأبي�س يلوح يف االأفق 
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علمت "االأورا�س نيوز" من م�سدر جد موثوق 
املبدئية  اأن املدرب امني غيموز منح موافقته 
لرئي�س فريق مولودية باتنة م�سعود زيداين 
الفنية  العار�سة  على  االأ�سراف  مهمة  لتويل 
الطرفان  فــاإن  امل�سدر  ذات  وح�سب  للفريق، 
النقاط  لبع�س  التطرق  اال  تبقى  وما  اتفقا 
العمل، هذا وحل ع�سية  فيما يخ�س طريقة 
ادارة  اإلتقى  ايــن  بباتنة  غيموز  امــني  اأم�س 

البوبية يف انتظار تر�سيم االتفاق نهائيا.
بقاء  البوبية فر�ست  ادارة  ان  الذكر  يجدر 
كم�ساعد  الفنية  العار�سة  يف  كــيــال  مـــراد 
للغيموز يف حال ا�سرافه على العار�سة الفنية 

خا�سة وانه يعلم خبايا البيت.
ام�س  ع�سية  اال�ستئناف  ح�سة  وجرت  هذا 
عليها  وا�ــســرف  �ــســاوي  اللطيف  عبد  مبلعب 
غياب  وعرفت  كيال،  مــراد  امل�ساعد  ــدرب  امل

يعك�س  مــا  الفريق،  ركــائــز  مــن  العبني  عــدة 
لتبقى  الفريق،  ي�سهدها  التي  الت�سيب  حالة 
ايجاد  عــن  عــاجــزة  زيـــداين  م�سعود  ادارة 
اخلــلــطــة الــالزمــة لــفــر�ــس االنــ�ــســبــاط من 
مثلما وعدت  والتفاو�س مع مدرب كبري  جهة 
الظفر  اىل  ا�سافة  اأخــرى،  جهة  من  االن�سار 

بالعبني قبل غلق املريكاتو ال�ستوي.

فكرون،  عني  �سباب  اإدارة  اأعلنت 
العب  مــع  الر�سمي  تعاقدها 
قوراري  اأ�سامة  ب�سكرة  اإحتاد 
والذي كان قريبا من التوقيع 
ال�ساوية  ــــاد  اإحت اجلــــار  ــع  م
ح�سان  الرئي�س  جنــح  حيث 

باالإن�سمام  اإقناعه  يف  بكو�س 
حت�سبا  الـــنـــادي،  �ــســفــوف  اإىل 

الثاين  بطولة  من  العودة  ملرحلة 
الفني  الطاقم  تاأكيدات  وح�سب  هواة 

عن  يبحث  ترعي  ر�سيد  اخلروبي  املدرب  فاإن 
اإدارة  دعوته  خالل  من  جديدة،  تدعيمات 
النادي التعاقد مع ثالثة العبني اأخرين لغلق 
القائمة نهائيا فالطاقم الفني يريد ا�ستغالل 
ال�ساغرة جيدا حيث تكون  الثالث  االإجازات 
لدماء  ال�سباب  حاجة  ظــل  يف  نوعية  ذات 
جديدة، وعنا�سر باإمكانها اأن تعطي االإ�سافة 
من  الثاين  ال�سطر  خالل  للت�سكيلة  املرجوة 
التدريبات  الفريق  ويوا�سل  الفريق  البطولة 
ا�ستعدادا ملرحلة االإياب حتت اإ�سراف املدرب 
االأخطاء  ت�سحيح  على  يعمل  ــذي  ال ترعي 

يف  عليها  وقــف  التي  وال�سلبيات، 
ـــاب مـــن خــالل  ـــذه ــة ال مــرحــل
للوقوف على  التمارين،  تكثيف 
و�سيختتم  الالعبني  جاهزية 
بعني  املــقــام  املغلق  الــرتبــ�ــس 
ت�سكل  فكرون مبواجهة ودية 
الطاقم  عمل  لتقييم  فر�سة 
التغيريات  ـــــال  واإدخ الــفــنــي، 
جوانب  خمتلف  عــلــى  الـــالزمـــة 
الت�سكيلة، يف ظل حر�س املدرب على 

دخول مرحلة العودة بقوة.
 كما ك�سف رئي�س الفريق ح�سان بكو�س على 
عدة  مــع  متقدمة  مفاو�سات  يف  الفريق  اأن 
ادارة  اأن  توؤكد  اجلديدة  واملعطيات  العبني 
زازوة بن  مع  متقدمة  اإت�ساالت  ال�سالحف يف 
زكري م�سفار بو�سيف وبلعامل وهالل الإختيار 
وبعد  تتجه  االإدارة  اأن  كما  منهم  ثــالثــة 
التقني  بقيادة  الفني  الطاقم  مع  الت�ساور 
اخلروبي اإىل ت�سريح عدة العبني من الفريق 
ومل تقتنع االإدارة وال الطاقم الفني بامل�ستوى 

الذي قدموه مع النادي منذ بداية املو�سم.

يعي�س فريق اإحتاد عني البي�ساء فراغ 
اإداري بعد اإ�ستقالة بركاين وكذا عدم 
العامة  اجلمعية  لعقد  ــوادر  ب وجــود 
حلد  تتحدد  مل  والتي  االإ�ستثنائية 
الفريق  �سالح  يف  لي�س  والوقت  االأن 
�سب  اإىل  ــار  بــاالأنــ�ــس اأدى  هـــذا  ــل  ك
املحلية  ال�سلطات  على  غ�سبهم  جام 
االإحتاد  م�سري  يبقى  حيث  بالوالية 
جمهول، وح�سب ما يدور يف الكوالي�س 
ديريكتوار  تعيني  يف  يكمن  احلل  فاإن 
النادي لتفادي تكرار  اأجل ت�سيري  من 
احلل  وهــو  املو�سم،  بــدايــة  �سيناريو 
اجلمعية  من  اأع�ساء  ح�سب  الوحيد 
النفق  من  احلراكتة  الإخــراج  العامة 
عقد  انتظار  يف  دخلته  الــذي  املظلم 
وما  االإنــتــخــابــيــة  الــعــامــة  اجلمعية 
حت�سريات  من  العملية  هذه  تتطلبه 
اأو  ملــ�ــســاتــهــا  ــع  و�ــس تــقــل  ال  م�سبقة 
رتو�ساتها االأخرية عن ال�سهر، فالو�سع 
احلايل يحتم تعيني جلنة موؤقتة اأو ما 
ي�سمى بالديريكتوار ويتوىل م�سوؤولية 
خليفة  اإيجاد  لغاية  الفريق  ت�سيري 

حليم بركاين.

بيت  مــن  مــقــرب  مــ�ــســدر  ك�سف  كــمــا 
طيلة  املحلية  ال�سلطات  اأن  الفريق 
االأيام املا�سية مل تتلقى اأي مقرتح من 
قبل االأع�ساء احلاليني اأو ال�سخ�سيات 
الإيجاد  البي�ساء  عني  يف  الريا�سية 
خمرج قانوين للفريق نظرا للو�سعية 
اأن  واأكـــد  حاليا  فيها  يتواجد  التي 
يحدث  ما  كثب  عن  تراقب  ال�سلطات 
الناحية  مــن  بــاأن  وتــرى  الفريق  يف 
االآن  حلد  ميثله  الفريق  اأن  القانونية 

حليم بركاين رئي�س النادي الهاوي.  

امل�سرية  الهيئة  اأع�ساء  بع�س  ويعتزم 
درا�سة  االأ�سبوع  هذا  بحر  للحراكتة 
قاطعوا  الــذيــن  الــالعــبــني  مــ�ــســاألــة 
الذهاب  مرحلة  نهاية  قبل  الفريق 
ت�سر  حيث  مقنعة،  ـــربرات  م بـــدون 
بنود  تطبيق  على  املــ�ــســرية  الهيئة 
عقوبات  وفــر�ــس  الــداخــلــي  الــقــانــون 
مالية بالدرجة االأوىل من باب فر�س 
االأخرية  املــدة  يف  فقدت  التي  هيبتها 
عّقدت  التي  املرتاكمة  امل�ساكل  اإثــر 
و�سعية النادي و�سعبت مهمة البقاء.

العلمة  مولودية  ت�سكيلة  تخو�س 
يف  وديــة  مقابلة  اأول  اليوم  اأم�سية 
اإحتــاد  اأمـــام  البطولة  توقف  فــرتة 
�ــســطــيــف مــتــ�ــســدر بــطــولــة مـــا بني 
الو�سطى  املــجــمــوعــة  الـــرابـــطـــات 
وهي  زوغار  م�سعود  مبلعب  ال�سرقية 
�سانحة  فر�سة  �ستكون  التي  املباراة 
ــل  اأج ــن  م �سبع  م�سطفى  لــلــمــدرب 
الفريق  الوقوف على م�ستوى العبي 
الدخول يف ترب�س مغلق خالل  قبل 
االأيام املقبلة حت�سبا ملرحلة العودة 
نهاية  يف  تقرر  حيث  البطولة،  من 
منطقة  يف  الرتب�س  اإقــامــة  املطاف 
حمام بورقيبة التون�سية بعد تدخل 
بع�س املحبني لتوفري ال�سيولة املالية 
الإقامة  الــالزمــة 

الرتب�س.
وطــالــب املــديــر 
ال�سابق  الــفــنــي 
لـــلـــفـــريـــق عــلــي 
بتعوي�س  م�سي�س 
مــــــايل بــقــيــمــة 
ـــني مــن  ـــم ـــس ـــو� م

يف  الفريق  من  اإقالته  نظري  عقده 
تف�سل  اأن  املنتظر  ومن  �سابق،  وقت 
املحكمة الريا�سية يف ق�سية م�سي�س 
اأن  املقبلة، علما  يف غ�سون االأ�سابيع 
بها  يطالب  التي  التعوي�سات  قيمة 
م�سي�س ت�سل اإىل 800 مليون �سنتيم، 
مع  املولودية  معاناة  تتوا�سل  وبهذا 
الالعبني واملدربني ال�سابقني والذين 
 08 تناهز  تعوي�سات  على  حت�سلوا 
الفريق  جــعــل  ممــا  �سنتيم  مــاليــري 
باالإنتدابات  الــقــيــام  مــن  حمــرومــا 

ال�ستوية.   

االإدارة  جمل�س  رئي�س  يتمكن  ومل 
�سالح كراو�سي من اإ�ستخراج ال�سجل 
التجاري اخلا�س بال�سركة التجارية 
ـــوى املـــرفـــوعـــة من  ـــدع نــتــيــجــة ال
وهي  رقــاب،  �سمري  ال�سابق  الرئي�س 
الفريق  حرمت  التي  الدعوة  ذات 
يناهز  مايل  مبلغ  من  االإ�ستفادة  من 
2.2 مليار �سنتيم ممنوحة من طرف 
والية �سطيف، حيث مت �سب االإعانة 
اأن  على  الهاوي  النادي  خزينة  يف 
�سحبها  امل�سريين  مــقــدور  يف  يكون 
التي  الق�سية  يف  العدالة  ف�سل  بعد 
رفعها الرئي�س ال�سابق رقاب يوم 16 
الفئات  جانفي اجلاري، وقرر العبو 
الدخول  مدربيهم  مبعية  ال�سبانية 
ــراب  واالإ�ــس اإحتجاجية  وقــفــة  يف 
عن التدريبات وهذا ب�سبب االإهمال 
خمتلف  لــه  تتعر�س  الـــذي  الكبري 
ما  وهو  املو�سم  هذا  ال�سغرى  الفئات 
لل�سبان  املبكر  اخلــروج  يف  �سببا  كان 
ف�سال  اجلمهورية  كاأ�س  مناف�سة  من 
مناف�سة  يف  الرهيب  الــرتاجــع  عــن 

البطولة.

الق�سم  بطولة  يف  النا�سطة  االأندية  توا�سل 
البطولة  مقاطعة  ميلة  لــرابــطــة  الــ�ــســريف 
اأجل  من  وهذا  اأ�سبوع  من  اأكرث  منذ  الوالئية 
املطالبة بالتوزيع العادل لالإعانات بني خمتلف 
امل�ستوى،  هــذا  يف  النا�سطة  الــواليــة  اأنــديــة 
املناف�سة  اإىل  العودة  االأندية  روؤ�ساء  ورف�س 
يف حال عدم االإ�ستجابة ملطالبهم التي يرونها 

م�سروعة من خالل تقدمي الدعم املايل الكايف 
املناف�سة  موا�سلة  االأندية  لهذه  يت�سنى  حتى 
القب�سة  ــل  ظ ويف  اجلــــاري،  املــو�ــســم  خـــالل 
االأندية  وم�سوؤويل  الرابطة  بني  احلديدية 
حال  يف  اأبي�س  مو�سم  نحو  ت�سري  االأمــور  فــاإن 
مقدمتها  ويف  املعنية  ال�سلطات  تدخل  عــدم 

مديرية ال�سباب والريا�سة. 

مولودية باتنة

اأحمد اأمني. ب

اأحمد اأمني. ب

بدري.ع
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دفاع تاجنانت 
اإدارة "الدياربيتي" تنتظر جت�سيد

 وعود الوزارة والديون توؤزم الو�سع 
جت�سيد  تاجنانت  دفــاع  اإدارة  تنتظر 
وعود وزارة ال�سباب والريا�سة بخ�سو�س 
ــع �سركة  لــلــفــريــق م مــنــح عــقــد متــويــل 
اخلــطــوط اجلــويــة اجلــزائــريــة بقيمة 
مالية ت�سل غلى 10 ماليري �سنتيم، حيث 
الــوزارة  تراجع  من  قائما  التخوف  بات 
التغيري  ظل  يف  ال�سيما  الوعود  هذه  عن 
الوزاري احلا�سل منذ اأيام، علما اأن الدفاع 
الوقت  يف  خانقة  مالية  اأزمــة  من  يعاين 
القيام  من  ممنوعا  يبقى  حيث  الراهن 
الفيفا  تهديدات  عن  ف�سال  باالإنتدابات 
ب�سبب  النادي  ر�سيد  من  النقاط  بخ�سم 

م�ستحقات بع�س الالعبني القدامى.
بعد  اأكــرث  الدفاع  اإدارة  متاعب  وزادت 
اإىل  جــونــاثــان  ال�سابق  احلــار�ــس  جلــوء 

اأجل  مــن  الدولية  الريا�سية  املحكمة 
احل�سول على تعوي�سات مالية بعد ف�سخ 
خالل  واحد  جانب  من  الدفاع  مع  عقده 
اأثار  الــذي  االأمــر  وهو  الفارطة  املوا�سم 
ظل  يف  وهــذا  الــنــادي  اإدارة  اإ�ستغراب 
كرثة الق�سايا التي رفعها �سد الفريق ويف 
وقت واحد من طرف الالعبني ال�سابقني 
احلار�س  اأن  املــ�ــســريون  وقـــال  للفريق، 
الفريق  �سد  رفعها  التي  الق�سية  خ�سر 
بعد  للفيفا  التابعة  املنازعات  لدى جلنة 
ف�سخ عقده �سنة 2017 حيث مت ت�سوية 
الدفاع  اأن  علما  م�ستحقاته،  من  جــزء 
ت�سوية  اإيجاد  من  االأن  حلد  يتمكن  مل 
لق�سية الالعب املوريتاين �سوداين ف�سال 
الذي  كرو�س  مهدي  املغرتب  الالعب  عن 

 02 مبلغ  اإىل  ت�سل  بتعوي�سات  يطالب 
مليار �سنتيم.

حت�سرياتها  الــدفــاع  ت�سكيلة  وتو�سل 
خالل ترب�س ال�سلف حتت قيادة املدرب 
املباراة  برجمة  يف  ياأمل  الــذي  ب�سكري 
الرتب�س  هـــذا  خـــالل  االأوىل  الــوديــة 
الفني  الــطــاقــم  اأن  علما  الــيــوم،  نــهــار 
مباريات  لربجمة  كبرية  �سعوبات  وجد 
وهذا  العايل  امل�ستوى  من  فرق  مع  ودية 
راحة  يف  االأنــديــة  اأغلب  ــود  وج ظل  يف 
غالف  تخ�سي�س  ومت  ترب�سات،  يف  اأو 
طرف  من  �سنتيم  مليار   25 يناهز  مايل 
تهيئة  اأجل  من  وهذا  املحلية  ال�سلطات 
نهاية  اإ�سماعيل مبا�سرة بعد  لهوى  ملعب 

املو�سم اجلاري. 
بدري.ع



ذكرت �سرطة العا�سمة الإيطالية روما، اأنه مت 

اأي  ح�سور  من  لت�سيو،  فريق  من  م�سجًعا  منع  

منا�سبات ريا�سية، وذلك بعد اعتدائهم على �سباط، 

مباراتي  يف  اخل�سم،  الفريق  جماهري  اإىل  اإ�سافة 

�سيلتيك واأتالنتا.

مباراة  بعد  ا�ستباكات  يف  �ساركوا  م�سجعا  منع   ومت 

اأمام  القدم،  لكرة  الأوروبــي  الدوري  بطولة  يف  لت�سيو 

�سيلتيك ال�سكتلندي يف  نوفمر املا�سي.

بالعا�سمة  الأوملبيكو ملعب  يف  عنف  اأعمال  وقعت  كما 

كاأ�ص  نهائي  يف  اأتالنتا  نظريه  لت�سيو  واجه  عندما  رومــا، 

منع   اإىل  اأدى  مما  املا�سي،  مــايــو/اآذار  يف   اإيطاليا 

م�سجعا اآخرين للفريق.

اإىل   مــن   املــبــاريــات  ح�سور  مــن  املنع  عقوبات  وتـــرتاوح 

مت  مل�سجع  �سنوات  لـ   املنع  عقوبة  توقيع  مت  كما  �سنوات، 

اإيقافه بالفعل فيما يتعلق بحوادث �سابقة.
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نيمــــار:

ك�سف نيمار دا �سيلفا، جنم باري�ص �سان 
جريمان، عن اأحالمه يف عام 2020، 

م�سرًيا اإىل اأنه يرغب اللعب بجوار 
زلتــــان اإبــراهــيــمــوفــيــتــ�ــص جنم 

ميالن.
ــــمــــار يف  ــــي وقــــــــــال ن

ـــحـــات  ـــري ـــ�ـــس ت
لــــ�ــــســــبــــكــــة 
ت  ر �سبو "
ميديا�ست": 

تي  منيا اأ "
لـــــــــعـــــــــام 

هي   ،2020
ما  بكل  الــفــوز 

باري�ص  مع  اأ�ستطيع 
واملنتخب  جــريمــان  ــان  ــس �

الرازيلي".
ـــــاف:  ـــــس واأ�

متنى  اأ "
الــــتــــاأهــــل 

لــــنــــهــــائــــي 
اأبطال  دوري 

ـــــــــــــــــا  اأوروب

اأمريكا  بكوبا  والفوز  اللقب،  وح�سد 
مع الرازيل".

مع  الــلــعــب  "اأود  وزاد: 
. " فيت�ص هيمو ا بر اإ

اأرغـــب  "كنت  وتـــابـــع: 
جانب  اإىل  اللعب  يف 
زين  مثل  اأ�ــســاطــري 
ــــدان  ـــن زي ـــدي ال
كما  وروماريو، 
مبادلة  اأود 
قمي�سي مع 

زلتان".
نيمار  وبــدا 
ــــــل  ـــى الأق ـــل ع
كامل  يف  احلـــايل،  الــوقــت  يف 
ــان،  ــريم ــان ج ــس ــزه مـــع � ــي ــرك ت
للفوز  فــر�ــســة  "لدينا  ــاًل:  ــائ ق

بدوري اأبطال اأوروبا، �سنحاول".
مليًئا  ـــان  ك  2019 "عام  واأمت: 
وتعلمت  يل،  بالن�سبة  بالإ�سابات 

خالله الكثري".
زاهايف،  بيني  اإن  �سحفي،  تقرير  قال 
جنم  زاها،  ويلفريد  الإيفواري  وكيل 
التو�سط  يــحــاول  بــال�ــص،  كري�ستال 
جانفي  يف  توتنهام  اإىل  موكله  لنقل 

اجلاري.
 27( زاها  ب�سم  مهتًما  توتنهام  وكان 
عاًما( يف ال�سيف املا�سي، لكنه تراجع 
كري�ستال  مغالة  ظل  يف  ال�سفقة  عن 
بلغت  التي  املالية  مطالبه  يف  بال�ص 

اإ�سرتليني. جنيه  مليون   80
جوزيه  اأن  "مريور"  �سحيفة  وذكــرت 
يف  يرغب  توتنهام،  مــدرب  مورينيو، 
جانفي  خالل  الفريق  �سفوف  تدعيم 
اجلاري، خا�سة بعد اإ�سابة هاري كني 
يبحث  النادي  لكن  �سي�سوكو،  ومو�سى 
عن �سفقات بقيمة مالية لي�ست كبرية.

ت�سيل�سي،  اهتمامات  �سمن  زاها  وكان 
ل�سمه للفريق يف جانفي اجلاري، لكن 
اأنظاره  حــول  لمبارد  فرانك  مدربه 

نحو الإجنليزي ال�ساب جادون �سان�سو، 
جنم بورو�سيا دورمتوند.

مغادرة  على  ــا  عــازًم زاهـــا  يـــزال  ول 
على  يحر�ص  حيث  بــارك،  �سيلهر�ست 
النتقال اإىل ناٍد يناف�ص على الألقاب 

ويلعب يف دوري الأبطال..

ل�سباق  الأملـــاين  الـــدوري  اأنــديــة  اأحــد  ان�سم 
كلري  جان  بر�سلونة  مدافع  مع  التعاقد 

تــوديــبــو خـــالل فـــرتة النــتــقــالت 
ال�ستوية اجلارية.

�سبورت  "�سكاي  ل�سبكة  ــا  ــًق ووف
اإيطاليا"، فاإن �سالكه ي�ستهدف �سم 

توديبو، مدافع البار�سا، يف املريكاتو 
ال�ستوي اجلاري.

امللكي،  الأزرق  مدرب  فاغرن،  ديفيد  وي�سعى 
بالالعب  الــدفــاعــيــة  فريقه  قــوة  لتعزيز 

ال�ساب، البالغ من العمر 20 عاًما.

ياأتي ذلك يف ظل التقارير التي تربط توديبو 
بالنتقال اإىل نادي ميالن، الذي ف�سل يف 
التو�سل لتفاق مع نظريه الكتالوين 

حتى الآن.
ومنذ ان�سمامه اإىل �سفوف البار�سا 
يف �سفقة انتقال حر يف جانفي من 
العام املا�سي، مل يظهر توديبو �سوى 
امل�سابقات،  بكافة  فقط  مباريات   5 يف 
مما دفعه للتفكري يف اخلروج، بحًثا عن فر�سة 

اللعب بانتظام.

املحرتفني  ــني  ــب ــالع ال احتــــاد  اخـــتـــار 
لوي�ص  الأوروغواياين  النجم  باإ�سبانيا، 
اأف�سل لعب  �سواريز، مهاجم بر�سلونة، 

يف �سهر دي�سمر املا�سي.
ديبورتيفو"،  "موندو  �سحيفة  وبح�سب 
 33 الـــ  عامه  يتم  ــذي  ال �سواريز  ــاإن  ف
يف  املا�سي  ال�سهر  خالل  جنح  اأيــام،  بعد 
6 متريرات  اأهداف وتقدمي   3 ت�سجيل 

حا�سمة.
دوًرا  الأوروغــــوايــــاين  الــنــجــم  ولــعــب 
ــرية  الأخ  10 الـــ  ـــداف  الأه يف  رئي�سًيا 
لر�سلونة بالليغا، حيث �سجل 4 اأهداف 

وقدم 6 متريرات حا�سمة.

البديل  غــيــاب  مــن  بر�سلونة  ويــعــاين 
�سواريز،  تعوي�ص  على  القادر  املنا�سب 
وبينما يتوا�سل بحث النادي الكتالوين 
ـــاين،  ـــواي الأوروغ هــدافــه  خليفة  عــن 

ل�سمه ال�سيف املقبل.

ليفاندوف�سكي  ــــرت  روب قـــال 
مــهــاجــم بــايــرن مــيــونــخ اأمــ�ــص 
من  التعايف  يتوقع  اإنه  الأربعاء 
يف  لها  خ�سع  الــتــي  ــة  ــراح اجل
لياقته  وا�ستعادة  الفخذ  اأعلى 
يف الوقت املنا�سب قبل ا�ستئناف 

مناف�سات البوند�سليغا.
م�سواره  ميونخ  بايرن  وي�ستهل 
املو�سم  مــن  الــثــاين  الن�سف  يف 
 19 يف  برلني  هريتا  مبواجهة 

جانفي اجلاري.
وقال ليفاندوف�سكي "31 �سنة"، 

بـ  البوند�سليغا  هــدايف  مت�سدر 
ملجلة  ت�سريحات  يف  هدفا،   19
كل  �سارت  "اإذا  بيلد":  "�سبورت 

له،  ملا هو خمطط  الأمــور طبقا 
�ساأكون لئقا للمباراة الأوىل يف 

برلني".
وكان املهاجم البولندي قد قرر 
اخل�سوع للجراحة ب�سكل فوري 
لبايرن  املا�سية  املــبــاراة  عقب 
التي  الأملاين،  الدوري  يف  ميونخ 
فولف�سبورغ  على  بالفوز  انتهت 

دي�سمراملا�سي.  21 يف   ،0-2
مع  ليفاندوف�سكي  ي�سافر  ومل 
التدريبي  مع�سكره  يف  الفريق 

املقام حاليا يف قطر.

�سلطت ال�سحف االإ�سبانية ال�سادرة 
امل�سوؤولية على عاتق  اإلقاء ريال مدريد  ام�س، ال�سوء على 

ال�ساب لوكا يوفيت�س لقيادة هجوم املرينغي يف بطولة 
كاأ�س ال�سوبر التي تنطلق اليوم مبواجهة فالن�سيا، واأرقام 
مي�سي القيا�سية يف البطولة والذي ي�ستهدف اأول لقب له 

هذا املو�سم.

االأهداف  "ت�سجيل  "ماركا":  �سحيفة  وعنونت 
هي ق�سيتهم".

لفر�س  ي�سعان  ويوفيت�س  "ماك�سي  واأ�ــســافــت: 
انتدابهما  ال�سوبر، ومت  كاأ�س  اأنف�سهما يف بطولة 

من قبل ريال مدريد وفالن�سيا لتدعيم الهجوم".
اأن  اأردنا التاأهل اإىل النهائي يجب  اإذا  "زيدان �سرح:  وتابعت: 

نظهر باأف�سل م�ستوى لدينا".

يا  "بني يديك  "موندو ديبورتيفو" بعنوان:  وخرجت �سحيفة 
نيتو".

واأ�سافت: "احلار�س نيتو �سيلعب اأ�سا�سًيا غًدا �سد اأتلتيكو مدريد يف 
ن�سف نهائي كاأ�س ال�سوبر، يف ظل االإ�سابة التي ُيعاين منها تري �ستيغن".

اأول لقب يل مع بر�سلونة، والربازيلي �سي�سعى ال�ستغالل  اأريد  "نيتو �سرح:  وتابعت: 
الفر�سة الثمينة التي ح�سل عليها".

 
وعلى ال�سفحة الرئي�سية ل�سحيفة "�سبورت" جاء عنوان: "ملك ال�سرق".

لقب  اأول  ال�سعودية، خلو�س حتدي  العربية  اململكة  بالفعل يف  "بر�سلونة ومي�سي  واأ�سافت: 
هذا املو�سم".

واأهداف  االألقاب،  من  عدد  اأكرب  �ساحب  الالعب  هو  "مي�سي  وتابعت: 
ومباريات يف تاريخ بطولة كاأ�س ال�سوبر االإ�سباين".

ملك ال�سرق 
وق�سية 

الريال يف 
�سدر ال�سحف 

الإ�سبانية

 ال�صحافة معـــــــــــــــــــــــر�ض

اإميري:

اأن  جريمان،  �سان  وباري�ص  لآر�سنال  ال�سابق  الفني  املدير  اإميري،  اأوناي  يرى 

الرازيلي نيمار دا �سيلفا، جنم بي اإ�ص جي، يجب اأن يعود اإىل اإ�سبانيا.

النادي  لكن  املا�سي،  ال�سيف  بر�سلونة،  اإىل  بالعودة  نيمار  ا�سم  وارتبط 
الكتالوين ف�سل يف التو�سل لتفاق مع النادي الباري�سي.

�سري"  "كادينا  لإذاعـــة  ت�سريحات  خــالل  ــعــاء،  الأرب اليوم  اإميـــري،  وقــال 

الإ�سبانية: "ن�سمع الكثري عن اأنه �سيعود اإىل البار�سا، كنت م�سارًكا يف اإقناعه 

بالن�سمام اإىل باري�ص �سان جريمان.. لكن الآن اأعتقد اأنه يجب اأن يعود اإىل 
اإ�سبانيا".

اأن  اأعتقد  بر�سلونة..  يف  مي�سي  لكون  جريمان  �سان  اإىل  جاء  "نيمار  وتابع: 

اأف�سل الفرق موجودة يف اإ�سبانيا، ويجب اأن يكون اأف�سل الالعبني كذلك".

اأف�سل لعب يف العامل،  وحول ما يجب على الدويل الرازيلي فعله، لي�سبح 

عاًما،   27 العمر  من  يبلغ  اإنه  النتظام..  هو  حتقيقه  عليه  يتعني  "ما  قال: 
وهو الوقت املثايل ليكون الأف�سل".

وبخ�سو�ص اأف�سل لعب قام بتدريبه، اأجاب اإميري: "نيمار دون اأدنى �سك".

اأجــرى  ميالن  اإنــرت  اإن  �سحفي،  تقرير  قــال 
التعاقد  ب�ساأن  يونايتد  مان�س�سرت  حمادثات مع 

مع لعبه يف جانفي  اجلاري.
اإيطاليا"  �ــســبــورت  "�سكاي  �سبكة  وبح�سب 
يف  يوجن  اآ�سلي  �سم  يف  يرغب  ميالن  اإنــرت  فــاإن 

املريكاتو ال�ستوي اجلاري.
يونايتد  مع  عــاًمــا(   34( يونغ  عقد  وينتهي 
التفاو�ص  له  ويحق  اجلــاري،  املو�سم  نهاية  يف 

والتوقيع لأي ناٍد اآخر حاليا.
لتقدمي  م�ستعد  اإنرت  اأن  اإىل  ال�سبكة  واأ�سارت   
عقد ليونغ ملدة 18 �سهًرا، لكن مل يت�سح ما اإذا 
املريكاتو  يف  باملغادرة  له  �سي�سمح  يونايتد  كان 

احلايل.
ثالث  يونغ  �سي�سبح  معه،  التعاقد  حالة  ويف 
اإنرت  اإىل  ين�سم  يونايتد  مان�س�سرت  من  لعب 
األيك�سي�ص  الثنائي  بعد  املو�سم،  هــذا  ميالن 

�سان�سيز وروميلو لوكاكو.
امل�سابقات  جميع  يف  مباراة   18 يونغ  وخا�ص 

هذا املو�سم، و�سجل هدفا واحدا، و�سنع اآخر.



فيما ا�ستفادت 133 عائلة من اإعانات خالل ال�سنة املا�سية

بعدما عرفت انت�سارا وا�سعا يف الآونة الأخرية

بريكةنقاو�صمروانةاآري�صعني التوتةباتنةالتاريخ

بن �سنوف اليامني نهج ax رقم 05، طريق عيون اخلمي�س 09  جانفي  2020
الع�سافري / 033215683

بن حممد هاين
033359509

اأو�سن فاطمة 
033314329

مرزوق العيد
مراح حافظ بلحاوي عبد احلكيم033831771

033396395

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

التي  والــوجــبــات  اليومية  ــاق  ــب االأط وتتنوع 
االأ�سبوع  اأيام  باختالف  الفتيات،  هوؤالء  تقدمها 
عنه  ك�سفت  ح�سبما  اأي�سا  الــزبــائــن  وطلبات 
الطبخ  ميدان  اخــرتن  اللواتي  الن�ساء  احــدى 
الإيجاد  املنافذ  جميع  وجهها  يف  �سدت  بعدما 
تقوم  حيث  اجلامعي،  مب�ستواها  الئــق  من�سب 
وجبات  وحت�سري  باكرا  بالنهو�س  يومي  ب�سكل 
لها  التي خططت  واالأطباق  الربنامج  اليوم وفق 
�سابقا ح�سب رغبات وطلبات الزبائن، والأنها مل 
تتمكن من فتح مطعم وال متلك االإمكانيات لذلك، 
وتقتني  منزلها  مطبخ  يف  بالعمل  تقوم  فاإنها 
بالوجبات،  اخلا�سة  امل�ستلزمات  جميع  بنف�سها 
تقوم  ثم  عليها،  مل�ستها  و�سع  يف  تتفنن  اأن  قبل 
برتويجها وت�سويقها عرب ح�سابها يف الفاي�سبوك 
واالن�ستغرام، اأين القت اعجابا وت�سجيعا كبريا 
لها طلبات  اأ�سبحوا يوجهون  الذين  املتابعني  من 

التو�سيل  اإمكانيات  اأن  غري  الوالية،  خــارج  من 
االأحياء  ببع�س  اكتفت  لذلك  حمــدودة  لديها 
الرئي�سية يف مدينة باتنة فقط، يف حني تطمح 
اأك�سبها  ح�سبها  الذي  العمل  هذا  يف  تتو�سع  الأن 
هام�سا ربحيا معتربا بالنظر اىل الوظيفة التي 

كانت تن�سدها، وهو ما فتح املجال لعديد الن�ساء 
وحتى ال�سباب يف والية باتنة، اإىل انتهاج نف�س 
املنزلية  الوجبات  حت�سري  خــالل  من  الطريق 
ت�سلهم  التي  الطلبات  عرب  وتوزيعها  البيت  يف 
خمتلف  يف  والعمال  وال�سركات  املوؤ�س�سات  من 

خالل  من  العاملة  اليد  يدعم  ما  وهو  امليادين، 
دخال  لــتــكــون  ــعــدم  ال مــن  عــمــل  منا�سب  خــلــق 
اأن  خا�سة  املبذولة،  املجهودات  مقابل  معتربا 
يت�سم  الطبخ يحتاج لذوق مميز وحت�سري  عامل 
بني  املتبادلة  والثقة  واالإلـــتـــزام  بالنظافة 
الطاهي التاجر وبني الزبون الذي يف�سل اأكالت 
من  ت�سبب  التي  ال�سريعة  االأكالت  منزلية على 

االأمرا�س والت�سممات ما ال يطاق.
هكذا اإذن تربز الوظائف وفر�س العمل بوجود 
بغ�س  احلــالل  الك�سب  على  والعزمية  االإرادة 
االأكرب  الغالب  هي  العمل،  نوعية  عن  النظر 
لهم  ليحقق  اأحــدا  ينتظروا  مل  الذين  الأولئك 
اآمالهم، فقط هي خطوات ب�سيطة باإمكانها تغيري 
من  ميلك  فعال  كان  اإن  الفرد  وم�ستقبل  حا�سر 
االإرادة ما يوؤهله للنجاح والتميز حتى يف ميدان 

الطبخ.

جدول املنــــــــاوبة لل�سيادلة بولية باتنة ل�سهر جــــانفي 2020

الأربعاء 12  كوبر  2969/ 23 اأكتوبر 2019 املوافق لـ 24 �صفر 161441

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

االأ�سبوع من 01/09/ 2020 
اإىل 2020/01/15

قرزة �سورية
033327036

ملباركية خالد
033211834

عمري ليلى
033268227

بن حركات ليلىحجيج جميلةمباركي فاطمةقاقي ا�سماعيل�سعبي لميةخمتا�ص �سكينةخادم وردة
033265846

جدان رابح
033899810

حمادي ح�سام الدين
033898236

�سواملية كمال

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

االأ�سبوع من 01/09/ 2020 
اإىل 2020/01/15

اأبركان وفاء
033323439

بلولة ح�سينة
033985395

حممدي عبد املومن
033340009

دغدغ لميةمدور �سهام
033208174

ملقار�س دالل 
033334123

رجيمي �سعيدبلغوار ريحانة
033876253

بعزي هيبةبن يو�سف وفاءروبعي �سرينة
033366180

بورا�ص رحمة

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

اخلمي�س 29 جمرب 2969/ 09  جانفي 2020 املوافق لـ 13 جمادى الأوىل 151441

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

جمتمع
تعرف �لن�ساطات �لتجارية �لربحية يف والية باتنة �نت�سار� و�ختالفا كبريين، مكنت �لعديد من �ل�سباب و�لفتيات وخا�سة �ملاكثات يف �لبيت من خلق فر�ض عمل لهم وفق ما 
يتالءم مع طبيعة ن�ساطهم وحركيتهم، خا�سة بعد �نت�سار ما ي�سمى بالوجبات �ملنزلية �لتي عرفت قفزة نوعية جد� يف �الآونة �الأخرية، ومكنت �لعديد من �لن�ساء و�ل�سابات 

من ت�سدر �مل�سهد يف �لوالية بعد ت�سويق منتوجاتهن عرب مو�قع �لتو��سل �الجتماعي وهو ما جعلهن �أكرث �سهرة و�ساعف يف �أرباحهن �أي�سا.

الوجبات املنزلية تفر�ش نف�سها وتخلق فر�ش عمل يف باتنة 

�سباب وتالميذ يتطوعون لرتميم وتزيني املوؤ�س�سات الرتبوية

القافلة الت�سامنية لأم البواقي 
تنطلق من �سرق الولية

حرفة تقطري الورد التقليدية
 ت�سنع احلدث وتدخل عامل التجميل 

البواقي  اأم  بوالية  النائية  املناطق  ت�سهد 
عديد االأزمات وامل�ساكل خالل ف�سل ال�ستاء 
اإمكانيات  و�سعف  ال�سديد  الــربد  ب�سبب 
تبلغها  مل  التي  املناطق  خا�سة  التدفئة، 
التي  وتلك  الطبيعي  الغاز  ب�سبكة  التغطية 
اأن  علما  التنمية  و�سعف  الفقر  من  تعاين 
التنقل  �سعوبة  مــن  تــعــاين  املــنــاطــق  ــذه  ه
دفع  مــا  الــبــوتــان،  غــاز  ــارورات  ــق ب والظفر 
بالوالية  االجتماعي  الن�ساط  مبــدريــة 
للتخفيف  ت�سامنية  عمليات  تنظيم  اإىل 
وتزويدهم  املناطق  هذه  قاطني  معاناة  من 
خالل  يحتاجونها  التي  امل�ستلزمات  ببع�س 

هذا املو�سم كاالأفر�سة واالأغطية.
الثالثاء  �سبحية  يـــوم  انــطــلــقــت  حــيــث 
ت�سامنية  عملية  اأول  البواقي  اأم  بوالية 
الن�ساط  مديرية  تنظيم  من  ال�سنة  لهذه 
النائية  املــنــاطــق  و�ستم�س  االجــتــمــاعــي، 
على  الوالية  من  ال�سرقية  اجلهة  ببلديات 

والباللة،  ومي�سكيانة  ال�سرقي  بحري  غرار 
املديرية  م�سالح  ح�سب  خاللها  �سيتم  حيث 
االأغطية  ــن  م جمــمــوعــة  ــع  ــوزي ت املعنية 
على  االأ�سا�سية  الغذائية  واملواد  واالأفر�سة 
العملية  وهــي  واملــعــوزة،  الفقرية  العائالت 
امل�ستفيدين  من  كبريا  ا�ستح�سانا  تلقى  التي 
منها يف ظل املعاناة الكبرية التي يتخبطون 
اأكدت  ال�ستاء بالذات.كما  فيها خالل ف�سل 
جناحا  عــرفــت  العملية  اأن  امل�سالح  ذات 
اأكرث  ا�ستفادت  اأيــن  املا�سية  ال�سنة  خالل 
االأغطية  من  جمموعة  من  عائلة   133 من 
والــبــطــانــيــات واالأفــر�ــســة وبــعــ�ــس املـــواد 
حياتهم  يف  يحتاجونها  التي  وامل�ستلزمات 
اليومية كالغذاء. يف حني ينا�سد �سكان هذه 
املناطق اجلهات امل�سوؤولة من اأجل رفع الغنب 
واإيجاد  معي�ستهم  م�ستوى  وحت�سني  عنهم 
ل�سنوات  ظلت  التي  مل�ساكلهم  جذرية  حلول 

من�سية ومهم�سة.

الرتبوية  املــوؤ�ــســ�ــســات  مــن  الــعــديــد  عــرفــت 
ال�ستوية،  العطلة  ــالل  خ �سطيف  بــواليــة 
جمموعة  طرف  من  وتزيني  �سيانة  عمليات 
من ال�سباب املتطوعني وبع�س املح�سنني وهذا 
منها  تعاين  التي  النقائ�س  تــدارك  اأجل  من 
و�سع  بغية  والثانويات  املتو�سطات  املدار�س، 
الف�سل  خــالل  الــظــروف  اأف�سل  يف  التالميذ 

الثاين من املو�سم الدرا�سي.
خمتلف  عرب  التالميذ  من  العديد  وتفاجاأ 
الرتبوية  موؤ�س�ساتهم  حلالة  الوالية  مناطق 
يف  وهــذا  الدرا�سة  مقاعد  اإىل  الــعــودة  بعد 
م�ست  الــتــي  والــرتمــيــم  الــتــزيــني  حملة  ظــل 
االأق�سام وال�ساحات، ورغم ق�سر مدة العطلة 
ال�سباب  هوؤالء  بها  قام  التي  احلمالت  اأن  اإال 

املتطوعني مبعية عمال هذه املوؤ�س�سات مكنت 
مــن اإعــطــاء �ــســورة اأفــ�ــســل ومــغــايــرة لهاته 
تدخل  اإنــتــظــار  دون  الــرتبــويــة  املوؤ�س�سات 

ال�سلطات املحلية.
عني  ببلدية  ال�سباب  مــن  جمموعة  وقــام 
�سطيف،  والية  من  الغربية  اجلهة  يف  اأرنــات 
اأقـــدم  اإحـــيـــاء  الإعـــــادة  تــطــوعــيــة  بحملة 
املح�سنون  قــام  حيث  باملنطقة،  اإبتدائية 
ح�سابهم  من  الرتميم  م�ستلزمات  كل  ب�سراء 
طالء  تنظيف  بحملة  املــبــادرة  مع  اخلا�س، 
ــحــيــط الـــداخـــلـــي واخلـــارجـــي  وتــهــيــئــة امل
الإبتدائية ال�سهيد عبا�سة ح�سني التي عرفت 
وتدخل  االأخرية،  ال�سنوات  يف  كبريا  تدهورا 
العمل اخلريي، خا�سة  اإطار  يف  العملية  هذه 

واأن االإبتدائية تعترب من اأقدم املوؤ�س�سات يف 
ت�سييد  مع  اجلدران  طالء  مت  حيث  املنطقة، 
ر�سومات تربوية بجدران االإبتدائية وتهيئة 
االأق�سام مع و�سع الكرا�سي، اإ�سافة اإىل بناء 
مكتب خا�س ي�سمح بلقاء االأ�ساتذة مع اأولياء 
التالميذ، وهو ما اأعطى حلة جديدة وجميلة 
احلملة  هذه  اأن  كما  تربوية،  مبوؤ�س�سة  تليق 
اإىل  عليها  القائمني  ح�سب  تهدف  التطوعية 
توعية ال�سباب بتنظيم مبادرات اأخرى ت�سمل 
باقي املوؤ�س�سات الرتبوية، فيما اأعرب اأولياء 
التالميذ عن اإ�ستح�سانهم لهذه املبادرة والتي 
التقليل  اأجــل  من  املنا�سب  الوقت  يف  جــاءت 
املدر�سة  تالميذ  منها  يعانى  التي  امل�ساكل  من 

خا�سة يف ف�سل ال�ستاء. 

اأهم  بني  من  الــورود  تقطري  حرفة  تعترب 
اجلزائر،  يف  املعروفة  التفليدية  احلــرف 
كونها تعد من الزيوت االأ�سا�سية التي تدخل 
النباتي  اال�ــســل  ذات  العطور  �سناعة  يف 
عليها،  للح�سول  االأ�سا�سية  الرائحة  ومتثل 
تكون  االأ�سا�سية  الــزيــوت  فمختلف  ــذا  ل

بوا�سطة التقطري على البخار.
و اأكدت " حورية تنيو" متخ�س�سة يف عملية 
�سناعة  يف  اأي�سا  وخمت�سة  الــورود  تقطري 
مدينة  مــن  الطبيعية  التجميلية  املـــواد 
لـ"االأورا�س  ق�سنطينة،  املعلقة  اجل�سور 
نيوز"، اأن ق�سنطينة معروفة بهذه احلرفة 
من  ــعــديــد  ال واأن  خــا�ــســة  الـــقـــدمي  مــنــذ 
العادة،  هذه  على  حمافظة  بقيت  العائالت 
خالل  الق�سنطينية  العائالت  تنه�س  حيث 
"القطار"  لتح�سري  باكرا،  التقطري  مو�سم 
الورد  ماء  االأ�سا�سي يف �سناعة  وهو اجلزء 
يتم  حيث  النحا�س،  مــن  م�سنوع  املقطر 
كمية  ح�سب  حمــدودة  بكميات  املــاء  و�سع 
كانت  بعدما  تقطريها  �سيتم  التي  الـــورد 
قيا�س  يف  اليد  على  تعتمد  قدميا  العائالت 
كمية املاء، م�سيفة يف ذات ال�سياق، اأنه يتم 
"القفيلة" ثم تو�سع  خلق القطار بوا�سطة 
"القفيلة" وهي  "طمينة" خا�سة فوق تلك 
امللح  وكــذا  والــزبــدة  الفرينة  من  متكونة 
على  و�سعها  ويتم  جيدا  االإغــالق  الحكام 
نار هادئة جدا، هنا يعتمد �سناع ماء الورد 
�سناعته  يف  فقط  واحــد  نــوع  على  املقطر 
كما  العربية  الوردة  اأو  الورد اجلوري  وهي 
ال  النوع  هــذا  االإخت�سا�س،  اأهــل  ي�سميها 
يف  وبال�سبط  فقط  ق�سنطينة  يف  اإال  ينبت 
"الغراب" نظرا  بوزيان" ومنطقة  "احلامة 
جلودة هذه الوردة، م�سيفة اأنه مت زراعتها 
يف مناطق خمتلفة من الوطن اإال اأنها مل تكن 
بذات اجلودة، وتعترب هذه الوردة مو�سمية 
فقط ال تنبت اإال يف الفرتة املمتدة من �سهر 
مار�س اإىل �سهر ماي وعمر الوردة الواحدة 
ال�سناعة  هذه  فمحرتفو  لذا  يوما  ع�سرين 
النوع  بهذا  املزروعة  امل�ساحات  يحجزون 
تخزين  ويتم  حمــدد،  بثمن  اأ�سحابها  من 
ماء الورد املقطر يف قارورة من الزجاج ذات 

غطاء من الفلني اأو القطن ملدة ثالث �سنوات 
معتدل  مكان  يف  تكون  اأن  ويجب  تقريبا 
مظلم، وكلما طالت مدة التخزين كلما كان 

ماء الورد املقطر ذا رائحة جميلة.
هذا واأكدت ذات املتحدثة، اأن املاء املقطر 
يدخل يف الكثري من املواد التجميلية �سيما 
نتائج جيدة  بالب�سرة الأنها تعطي  اخلا�سة 
اأن  للحفاظ على جمال الوجه ناهيك على 
ماء الورد املقطر يعترب دواء مل�ساكل العينني 

ح�سب ما اأكده العديد من االأطباء.
�سناعة  يف  املــقــطــر  الــــورد  مـــاء  ويــدخــل 
اأن  يتاأكد  هنا  واملالحظ  العطور  من  الكثري 
هذا النوع من العطور ذا رائحة مميزة عن 
غريها من االأ�سناف، كما اأن املهتم بالعطور 
قد يفرق العطر امل�سنوع من هذه اخلال�سة 
العطور  تلك  اأن  اإىل  باالإ�سافة  االأ�سا�سية، 
ذات االأ�سل النباتي تعد من بني اأرقى اأنواع 
العطور نظرا لرائحتها القوية ناهيك على 
اأطول  لفرتة  باجل�سد  ملت�سقا  العطر  بقاء 

من غريه.
نوارة. ب 
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بعيون �مر�أة

رابط ال�سهرية؟!
اأ�سبح عمل املراأة �سرطا من �سروط الزواج 
الــ�ــســبــاب، وهـــو ال يخالف  عــنــد كــثــري مــن 
االأعراف وال التقاليد وال العادات وال الدين 
ما دامت املراأة تنكح الأربع وُذكر "مالها" يف 
عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  حديث  �سياق 
"فجة"  ب�سورة  االأمــر  يتم  اأن  لكن  و�سلم.. 
ففيه اإنقا�س من "الرجولة" اأو انتقا�س لها 
ال�سهرية" بدل  "ن�س  اإكمال  الق�سد  دام  ما 

ن�سف الدين.
اأن تقوم روابط اأ�سرة وينعقد ميثاق غليظ 
بني اثنني برابط "ال�سهرية" فهذا يعني اأن 
"حرية"  �ستفقد  ت�سعر  ال  حيث  من  املــراأة 
دامــت  مــا  ــه،  ب اأوىل  هــي  ــال  م يف  ت�سرفها 
يف  و"تتعب"  ووقتها  جهدها  عو�سه  تدفع 
ملزمة  ف�ست�سبح  �سهر..  كل  حت�سيله  �سبيل 
االأ�ــســرة  م�ساريف  تغطية  على  تلقائيا 
والذي  البيت  من  خروجها  باملقابل  لتغطي 
اإ�سطراريا بالوظيفة  اإخالال  يعتربه الزوج 
اإميانا  اأو  احلاجة  بدعوى  للمراأة  النمطية 
لها  طاقة  ال  ما  ويحملها  العمل  يف  بحقها 
ي�سرب  لع�سل  حب  "يل  باب  من  االأعباء  من 
عليها  وتــخــتــلــط  النحل"  قــر�ــســات  عــلــى 
�سعور  والثمن  بالداخل،  اخلــارج  وظائف 
مزمن باالإرهاق والتعب تظهر نتائجه جلية 
حُترم  من  هناك  بل  عموما،  حياتها  على 
"الو�سي"  من راتبها كليا فياأخذ زوجها دور 
"مب�سروف" يف  ليت�سرف مبالها وقد حتظى 

اأح�سن االأحوال.
قبل ثالثني �سنة اأو ما يزيد عن ذلك، كان 
العامالت  باأكرث  يدفع  بعملها  املــراأة  ت�سبث 
اإىل خيار �سعب هو "العنو�سة" الأن الرجال 
فكانوا  الن�ساء  خروج  ي�ست�سيغوا  مل  حينها 
ُيعر�سون عن االرتباط بهن ودفعن �سريبة 
باهظة فقدن من خاللها حقهن الطبيعي يف 
يف  حا�سل  هو  ما  عك�س  على  اأ�سرة  تكوين 

اأيامنا متاما.
قد حتتم علينا الظروف املعي�سية الراهنة 
علينا  وتفر�س  التفكري..  منــط  يف  تغريا 
ت�سرفات مل تكن معهودة، لكن ال يعني هذا 
اأبدا اأن ن�سهم يف اختالل موازين كانت حتفظ 
للرجل "وزنه" وللمراأة "مكانتها" من دون اأن 
ي�سعر كل طرف اأنه يهني االآخر اأو "ي�سرق" 
اأن يحافظ على  اأراد  "ذاته" من حيث  منه 
�سورة اجتماعية تك�سفت مالحمها عند اأول 

�سماح خميليال�سهر اأو اآخره.

�شطيف



�سيكون العام 2020 "مرحلة فا�سلة" 
يف جمال ال�سفر اإىل الف�ساء، على حد 
و�سف غاي نوري�س، اأحد كبار حمرري 
وتكنولوجيا  الطريان  "اأ�سبوع  جملة 

الف�ساء''.
اإر�سال  عن  نا�سا  وكالة  تراجع  ومنذ 
تعتمد   ،2011 عـــام  فــ�ــســاء  مــكــوك 
ـــواليـــات املــتــحــدة عــلــى املــركــبــات  ال
اإىل  الف�ساء  رواد  لنقل  الــرو�ــســيــة 

املحطة الف�سائية الدولية.
يف  كليا  الو�سع  هذا  يتغري  اأن  وميكن 
وفق  اخلطط  �سارت  فاإذا   ،2020 عام 
اجلدول املو�سوع �سيبداأ �سفر مركبات 

ف�سائية اأمريكية وعلى متنها طاقم.
"�سي  املركبة  بوينغ  �سركة  وتخترب 
التي  �ستاراليرن"،   100 تــي  اإ�ــــس 
باإمكانها حمل طاقم من �سبعة اأفراد. 
واأُجريت اأول رحلة اختبار اأم�س بدون 
وجود ب�سر على منت املركبة. ويتوقع 
اأول رحلة اختبار يف وجود  اأن جُترى 

طاقم خالل العام 2020.
وبالتوازي، من املقرر اأن جُتري �سركة 
ــرية  االأخ االخــتــبــارات  اإكــ�ــس  �سبي�س 
العام  مطلع  التنني" يف  "كب�سولة  على 
املركبة  �ستكون  جنحت  واإذا   ،2020

جاهزة لالنطالق وعلى متنها طاقم.
ومن املحتمل حدوث بع�س االإجنازات 
امل�سممة  املركبات  نظم  يف  االأخـــرى 
من  الــقــريــب  الف�ساء  اإىل  للو�سول 
اأوريجني"،  "بلو  فم�سروع  االأر�ــــس. 
الذي ميلكه امللياردير و�ساحب �سركة 
اأمازون جيف بيزو�س، قد يكون جاهزا 
"نيو  ال�ساروخ  منت  على  ال�سياح  حلمل 

�سيبارد" الذي يدور حول االأر�س.
كذلك ميكن اأن ت�سبح املركبة "فريجن 
اإىل  غاالكتيك" جاهزة لنقل الركاب 
مرور  بعد   ،2020 ــام  ع يف  الف�ساء 
اأراده  الذي  املوعد  اأكرث من عقد على 

موؤ�س�سها ريت�سارد بران�سون.
 600 مــن  اأكـــرث  اأن  تقارير  وذكـــرت 
حلجز  اأوىل  دفــعــات  �ــســددوا  �سخ�س 
�سعر  وُيقدر  املركبة،  منت  على  تذاكر 

التذكرة بحوايل 250 األف دوالر.
االإطــالق  موعد  اإن  نوري�س  ويــقــول 
هذه  مــن  للكثري  ــرتب  اق قــد  "اأخريا 
اأمــد،  منذ  لها  ُروج  التي  امل�سروعات 
من  كــثــرية  الأنــــواع  فر�سة  اأول  ــي  وه

التكنولوجيا الإثبات جناحها".

�لتكنولوجيا و�لبيئة
�ــســد  "مترد  حــــركــــة  �ــــســــاعــــدت 
االنقرا�س" على زيادة الوعي مب�سكلة 
�سمن  لت�سبح  ونقلها  املناخي  التغري 

اأولويات �سركات التكنولوجيا.
املحمولة  الــهــواتــف  �ــســركــات  وتــقــع 
اإذ  ال�سغط،  من  الكثري  حتت  حتديدا 
امل�ستخدمة  غري  الهواتف  عدد  ُيقّدر 
حول العامل بحوايل 18 مليار هاتف. 
وخالل العام 2019، بيع حوايل 1.3 

مليار هاتف، وهو رقم مر�سح للزيادة 
طوال الوقت.

على  الـــواقـــع  الــ�ــســغــط  و�سين�سب 
ــهــواتــف املــحــمــولــة على  �ــســركــات ال
جعل عملية الت�سنيع �سديقة للبيئة 
اأن تكون هواتفهم  ب�سكل اأكرب، وعلى 

اأكرث قابلية لالإ�سالح.
م�سنعي  على  ذاته  ال�سغط  وي�سري 
اال�ستهالكية  الــ�ــســلــع  ــن  م الــعــديــد 
التليفزيون  اأجــهــزة  مثل  االأخــــرى، 
ــس  ــ� ــان ــك ـــاالت املـــالبـــ�ـــس وامل ـــس ـــ� وغ

الكهربائية.
ال�ساعات  �ــســركــات  عــلــى  وكــذلــك 

الهواتف  خدمات  تقدم  التي  الذكية 
املحمولة. ووعدت �سركة فودافون اأنه 
�سركاتها  �ستعمل   ،2023 عام  بحلول 
م�سادر  طريق  عن  املتحدة  اململكة  يف 
اأن يحذو  وُيتوقع  امل�ستدامة.  الطاقة 

االآخرون حذوها.
ال�سغط.  حتت  ال�سفر  �سركات  ويقع 
"�سي  بـ  املحلل  وود،  بني  ويقول  نف�سه 
اأن  املمكن  من  اإنــه  اإن�سايت"،  اإ�ــس  �سي 
اأن  اجتماعيا"  مقبول  "غري  ي�سبح 
اجتماعات  حل�سور  ـــراد  االأف ي�سافر 
اإىل  ال�سركات  و�ستنتقل  العامل،  حول 
االفرتا�سية.كذلك  االجــتــمــاعــات 
اأن تد�سن �سركات احلو�سبة عن  ميكن 
خ�سراء.  مــبــادرات  ال�سبكات  طريق 
ت�سم  التي  ال�سركات،  هذه  فموؤ�س�سات 
االآالف من خوادم الكمبيوتر، ت�ستهلك 

كميات هائلة من الطاقة.

�سا�سات مرنة
هاتف  اأول  �سام�سونغ  �سركة  اأطلقت 
لكن  املــا�ــســي،  اأبــريــل  يف  للطي  قــابــل 
ك�سرت  فقد  ب�سهولة.  مير  مل  االأمــر 
جمربي  مــن  الكثري  لــدى  ال�سا�سات 
الإدخال  ال�سركة  وا�سطرت  الهاتف، 
الهاتف  طرح  قبل  �سريعة  تعديالت 

للبيع يف �سبتمرب.
ـــوروال اأوفـــــر حــظــا يف  ـــوت وكـــانـــت م
رغم  اجلديد،  "رازر"  لهاتف  اإطالقها 
من  ا�ستكوا  امل�ستهلكني  مــن  عــدد  اأن 
اأن  املرجح  لكن من غري  �سعره.  ارتفاع 
تت�سبب مثل هذه االأحداث يف تراجع 
ال�سوق. ف�سام�سونغ عازمة على اإطالق 
للطي  قابلة  ب�سا�سات  جديدة  اأجهزة 
�ستكون  ما  غالبا  املا�سي،  العام  خالل 

اأجهزة لوحية.
وعدت �سركة "تي �سي اإل"، ثاين اأكرب 
م�سنع للتليفزيونات يف ال�سني، باإطالق 
اأول هاتف حممول قابل للطي يف عام 
ــرى.  اأخ مبنتجات  وتتبعه   ،2020
مال  بــراأ�ــس  ال�سوق  ال�سركة  وتــغــزو 
كبري، اإذ ا�ستثمرت 5.5 مليار دوالر يف 

تطوير ال�سا�سات القابلة للطي.
ال�سا�سات  فكرة  اإن  حمللون  ويقول 

االأ�سطح  اأنـــــواع  جــمــيــع  يف  �سُتعمم 
�ستكون  الذكية  فال�سماعات  االأخرى، 
واالأجهزة  حولها،  تلتف  �سا�سات  لها 
الأحزمتها  �ستكون  لل�ساعات  امل�سابهة 
�سا�سات، واأبواب الثالجات �ستكون لها 

�سا�سات كبرية.

هاتف فائق �ل�سرعة
وراء  ال�سعي  ا�ستمرار  املــتــوقــع  مــن 
فائقة  حمــمــولــة  هـــواتـــف  �ــســبــكــات 
توفر   ،2019 عام  وبنهاية  ال�سرعة. 
اخلام�س  اجليل  خدمات  �سركة   22

ل�سبكات املحمول يف 40 دولة.
هذا  �سيزيد   ،2020 عــام  وبنهاية 
ي�سل  بــحــيــث  الــ�ــســعــف  اإىل  الــرقــم 
ح�سبما  ــة،  ــدم خ م�سغل   125 اإىل 
اإ�س  �سي  "�سي  من  مانن  كا�سرت  يتوقع 

اإن�سايت".
مثري  تــطــور  يــحــدث  "وقد  ــول:  ــق وي
خدمة  بت�سعري  يتعلق  ما  يف  لالهتمام 
�سعر  ي�سل  وقـــد  اخلــامــ�ــس.  اجلــيــل 
جنيه   30 اإىل  هاتف  بــدون  الباقة 
ا�سرتليني �سهريا، مقابل احل�سول على 

كمية غري حمدودة من البيانات''.
اإن العام القادم  لكن املحللون يقولون 
على  بناء  اخلدمة  ت�سعري  ي�سهد  قد 
ال�سرعة التي تريدها، مثلما يحدث يف 

االإنرتنت املنزيل.
�سركة  تقدم  املتحدة،  اململكة  ويف 
على  بناء  ت�سعرية  بالفعل  فــودافــون 
ال�سرعة. كما يرجح املحللون اأن تقدم 
�سركة "ثري" خدمات اجليل اخلام�س 
يروق  وقد  املنزيل.  لالإنرتنت  كبديل 
هذا للنا�س الذين يتنقلون كثريا، مثل 
خدمة  تنا�سبهم  ال  الــذيــن  الطلبة، 

مرتبطة مبكان حمدد.

�حلو�سبة �لكمية
كربى  نقلة  الــقــادم  العام  ي�سهد  هل 
الكمية  احلو�سبة  جمــال  يف  جديدة 
التكنولوجيا  وهـــي  )الــكــوانــتــم(؟ 
ــوم عــلــى الــ�ــســلــوك الــقــوي  ــق ــي ت ــت ال
االإلكرتونات  مثل  الدقيقة  للجزيئات 

والفوتونات.
غوغل  �سركة  اأعلنت  اأكــتــوبــر،  ويف 
اإجنــاز  مــن  متكن  الكمي  حا�سبها  اأن 
مهمة يف مئتي ثانية، يف حني اأن اأكرث 
يحتاج  ال�سرعة  فائق  كمبيوتر  جهاز 
وظهر  ــا.  ــازه الإجن عــام  اآالف  ع�سرة 
لكن  الت�سكيك يف هذه االإجنــاز،  بع�س 
اخلـــرباء يــقــولــون اإنــهــا كــانــت حلظة 
اأحد  غريبريت،  فيليب  فارقة.ويقول 
اأع�ساء جمموعة "دييب تك" يف �سركة 
هذه  اإن  لال�ست�سارات  جي"  �سي  "بي 
رائعة.  فارقة  "عالمة  كانت  اللحظة 
االأجهزة تتفوق  اأن هذه  الوا�سح  ومن 
واإن  العادية،  الكمبيوتر  اأجهزة  على 
لالختالف.  قابل  التفوق  هام�س  كان 
وقد نفوا عددا من ال�سكوك التي كانت 

حمل ت�ساوؤل''.
رائــدة  �سركات  اإن  غــريبــريت  ويــرى 
و"ريغيتي"  اإم"  بي  "اآي  مثل  ــرى،  اأخ
اخلالف  من  احلد  ميكنها  و"اآيونك"، 
"فجميعهم  التكنولوجيا  هــذه  حــول 
�سي�سل  واأحدهم  ممتازة،  فرق  لديهم 
املقبل".  الــعــام  مماثلة  مرحلة  اإىل 
من  النوع  هذا  جدوى  اإثبات  ومبجرد 
كربى  نقلة  �ستحدث  التكنولوجيا، 
و�سناعة  الكيمياء،  مثل  جمــاالت  يف 

االأدوية، والهند�سة.
كما وعدت غوغل بال�سماح لل�سركات 
با�ستخدام  اخلــارجــيــة  ـــات  واجلـــه
حا�سبها الكمي بداية من العام 2020، 

لكن مل تقدم اأي تفا�سيل بعد.

درا�شةاخلمي�س 29 جمرب 2969/ 09  جانفي 2020 املوافق لـ 13 جمادى الأوىل 161441

اأطلقت �سركة �سام�سونغ اأول هاتف قابل للطي يف اأبريل املا�سي, لكن االأمر مل 
مير ب�سهولة. فقد ك�سرت ال�سا�سات لدى الكثري من جمربي الهاتف, وا�سطرت 

ال�سركة الإدخال تعديالت �سريعة قبل طرح الهاتف للبيع يف �سبتمرب

يقول حمللون اإن فكرة 
ال�سا�سات �سُتعمم يف جميع اأنواع 

االأ�سطح االأخرى, فال�سماعات 
الذكية �ستكون لها �سا�سات تلتف 

حولها, واالأجهزة امل�سابهة 
لل�ساعات �ستكون الأحزمتها 
�سا�سات, واأبواب الثالجات 

�ستكون لها �سا�سات كبرية

نقالت متوقعة يف عامل التكنولوجيا خالل عام 2020
�سياحة ف�سائية و�سا�سات قابلة للطي: 

عام  �سيكون  �إذن  �الأمو�ل،  من  �لكثري  ولديك  �لف�ساء،  �إىل  �ل�سفر  �إىل  تطمح  كنت  �إذ� 
2020 فر�سة لتحقيق حلمك. �أما �إذ� مل تكن من �ملهتمني بال�سفر �إىل �لف�ساء، لكنك 
تريد �أن ت�سبح �سا�سة هاتفك �أكرب حجما، ف�سيكون �لعام 2020 فر�سة لتحقيق حلمك 

�لتكنولوجي كذلك. لكن �إذ� كنت تظن �أن �لعامل به �لكثري من �لهو�تف بالفعل و�أن على 
�أن تر�سد يف ما تخلفه ُمهمالت ونفايات، فرمبا تنفذ بع�ض �سركات  �لتكنولوجيا  �سناعة 
�لتكنولوجيا ما تفكر فيه. ون�ستعر�ض هنا بع�ض مما ميكن �أن نر�ه خالل �ل�سنة �لقادمة.
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اأنوار ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم

ـــيـــل اجلـــنـــة ـــب الإنـــــــفـــــــاق �ـــس
وما ينطق عن الهوى

زاويةمن نور

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

الدعـــاء

املكتبة الإ�سالمية

من اأقوال 
ال�ضاحلني

كتاب خلق امل�سلم

      قال اهلل تعاىل: 

قال اهلل تعاىل: 

بني يدي �آية



باالإهانة  �سابة  م�سلمة  �سعرت 
الطريان،  �سركات  اإحــدى  قبل  من 

اإرهابية  اإنها  على  عاملتها  حيث 

من  اأ�سكال   3 من  التحقق  وطالبت 

منت  على  ترتكها  اأن  قبل  الهوية 
رحلتها. 

"اأمينة  ـــة  ـــاب ـــس ـــ� ال كــــانــــت 
 ، موري�سيو�س  فوكريبوكو�س"من 

على  لندن،  اإىل  تركيا  من  م�سافرة 

الربيطانية،  اجلــويــة  اخلــطــوط 

مهينة  لطريقة  تعر�ست  عندما 

باأنها  خاللها  �سعرت  التفتي�س  من 

اإرهابية الرتدائها احلجاب وكونها 

�سحيفة  ن�سرت  ما  بح�سب  م�سلمة، 
�سن" الربيطانية. "ذا 

ــة  ــس ــدر� ــامل ــة ب ــم ــل ــع وتـــقـــول امل
اإظهار  منها  ُطــلــب  اإنــهــا  الثانوية 

الهوية  وبــطــاقــة  �سفرها  ـــواز  ج

اخلا�سة بها وتذكرة رحلة العودة 

اأيــام  يف  لها  �سور  اإىل  باالإ�سافة 
عطلة وت�سريح االإقامة.

مل  االأمــر  اأن  "اأمينة"  واأ�سافت 
االأوراق  يخ�س  �سوؤال  على  يتوقف 

بل  بال�سفر،  اخلا�سة  الر�سمية 

ـــن قبل  ــكــل حتــقــيــق م اتـــخـــذ �ــس

املــ�ــســئــولــون بــاخلــطــوط اجلــويــة، 

جواز  من  التحقق  "عند  فتقول: 

�سفري يف مكتب اخلطوط اجلوية 

اإن كانت لدي  �ساألني   ، الربيطانية 

على  لــنــدن،  اإىل  دخـــول  تــاأ�ــســرية 

اأن مواطني موري�سيو�س  الرغم من 

ـــدد من  مــ�ــســمــوح لــهــم بـــدخـــول ع

البلدان بدون تاأ�سرية لفرتة اإقامة 

ت�سل اإىل 90 يوًما اأو اأكرث - مبا يف 
ذلك اململكة املتحدة."

ما  ــوؤايل  �ــس مت  واأ�سافت:"كما 
يف  اإقــامــة  ت�سريح  لــدّي  كــان  اإذا 

�سائًحا يف عطلة  لكنني كنت  لندن 

اأحتاج  لن  اأنني  ال�سابط  واأخــربت 

كافًيا  دلياًل  يكن  مل  ونظًرا  لذلك، 

، �ُسئلت عن مهنتي وتقدمي بطاقة 

عمل"، وغريها من االأ�سئلة املتعددة 
التي جعلتها ت�سعر باال�ستياء.

ذاك  مــــن  انـــتـــهـــت  ان  ـــد  ـــع وب
ـــادت اأمــيــنــة اإىل  اال�ــســتــجــواب ع

نظرات  ولكن  الطائرة  على  مكانها 

مليئة  ــت  ــان ك زادت  حــولــهــا  مـــن 

باالأزدراء،اأ�سارت :"الطريقة التي 

اأ�سعر  بها معي جعلتني  التعامل  مت 
اأنني اإرهابية".

ال�سيا�سية  حتولت  ماألوف  غري  م�سهد  يف 
ال�سويدية  يوتبوري  مدينة  بلدية  ورئي�سة 
"�سويف هريمانو�س" اإىل عاملة نظافة وتقود 
ملن�سب  تركها  بعد  النفايات  جلمع  �ساحنة 
رئي�س املجل�س املحلي للمدينة املذكورة العام 

املا�سي.
وفور تركها ملنا�سبها ال�سيا�سية التي كانت 
زعيمة  و  املحلي  املجل�س  رئي�سة  يف  تتمثل 
يف  الدميقراطيني  اال�سرتاكيني  ملجموعة 
عمل  فر�سة  عــن  بحثت  يــوتــبــوري،  بلدية 
جديدة، لتعرث على وظيفة جديدة ك�سائقة 
تلقيها  بعد  وذلك  وقمامة،  نفايات  ل�ساحنة 
عملها  يف  بــعــدهــا  لــتــبــداأ  تــدريــبــيــة  دورة 
املدينة  يف  نفايات  ل�سحانة  ك�سائقة  اجلديد 

ال�سويدية.
ال�سيا�سي  واملجتمع  ُمنا�سروها  وتعجب 
بال�سويد من ت�سرفها و�سعيها للعمل يف وظيفة 
ال تليق مب�ستواها التعليمي وال�سيا�سي، وذلك 

من�سب  من  ا  اأي�سً ا�ستقالت  ق�سري  وقت  بعد 
رئي�س جمموعة املجل�س البلدي يف يوتبوري 

 .
واأو�سحت "�سويف" اأنها ا�سطرت اإىل العمل 
عاطلة  اأ�سبحت  اأن  بعد  الوظيفة  هــذه  يف 
كمحقق  للعمل  طلبها  با�ستثناء  العمل،  عن 
ذلك  طلب  حال  يف  العدل  وزارة  يف  حكومي 
منها، حيث ال تعد هذه الوظيفة دائمة، لهذا 
باتت عاطلة عن العمل ب�سكل دائًما تقريًبا.

ال�سويدي  وقالت خالل لقائها بالتلفزيون 
حيث   ، بعملها  بــاال�ــســتــمــتــاع  ت�سعر  اإنــهــا 
اختالطها بالنا�س ي�سعرها بالن�ساط، رغم اأن 

االأمر مرهق للغاية.
و�سعت "�سويف" اإىل هذه املهنة لكون راتبها 
االأمر  وهذه   ، العمل  ب�ساعات  جيدا ويح�سب 
املنزلية  وفواتريها  اإيجارها  دفع  على  يعنها 
الوظيف  هذه  كون  من  بالرغم  �سهولة،  بكل 

غري دائمة.

 4 يف موقف ال ي�سدق عرث على فتاة برازيلية تبلغ من العمر 
�سنوات حياة بعد اأن م�ست 5 اأيام مبفردها داخل غابة ا�ستوائية 
نائية حيث اعتمدت على تناول الفاكهة وال�سارب من النهر لتبقى 

على قيد احلياة.
كاردو�سا  �سواري�س  فيتوريا  اآنا  ميل"،  "ديلي  ل�سحيفة  ووفًقا 
يف  مانيفا،  ريو  جمتمع  يف  ريفية  منطقة  يف  منزلها  عن  متغيبة 

�سمال الربازيل منذ 29 دي�سمرب املا�سي 
واأفادت ال�سحيفة اأن اآخر مرة �سوهدت فيها الفتاة قبل تغيبها 
يف  �سنوات  ثماين  العمر  من  البالغة  اأختها  مع  تلعب  كانت  وهي 
تعرف  ال  لكونها  غرقت  قد  اأنها  من  عائلتها  خ�ست  حيث  زورق، 

ال�سباحة.
للبحث  الطوارئ  بخدمة  عائلتها  ات�سلت  الفتاة  تغيب  وفور 
اإيجادها  حماولة  يف  غوا�سني  ثــالث  ا�ستدعاء  مت  حيث  عنها، 

واإنقاذها.
اأنـــدرادي  رو�سيفالدو  املحلي  االإطــفــاء  ــدة  وح رئي�س  ــال  وق
التي  الفتاة  عن  بحًثا  اأيــام  لعدة  النهر  جابوا  اأنهم  لل�سحفيني 

يعتقد اأنها غرقت.
ويف النهاية متكن ابن عم الطفلة من العثور عليها يف الغابات 
على بعد كيلومرتين من املكان الذي كانت قد اختفت فيه، حيث 
قال رئي�س وحدة االإطفاء اأن الفتاة كانت حمظوظ الأنها وجدت

وقالت والدتها روزيليت دي �سوزا �سواري�س لل�سحفيني اإن ابنتها 
جنت من الغابة بف�سل تناولها الفاكهة وال�سرب من النهر".
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ا�ستعال النريان يف منزل �سكني 
ب�سبب الألعاب النارية

طفلة بعمر الـ4 �سنوات تنجو 
من املوت بعد ق�ساء 5 اأيام يف 

غابة معزولة مبفردها 

�سابة حمجبة تتعر�ش ل�سطهاد على يد اخلطوط 

اجلوية الربيطانية

بعد حرائق الغابات.. اأ�سرتاليا
 تعدم 10 اآلف َجَمل

امراأة تلقي بنف�سها يف مياه النهر لإنقاذ 
كلب من الغرق 

حيوان بج�سد حمرتق يبحث عن 
الطعام باإحدى الطرق يف اأ�سرتاليا

بيئية  اأزمــة  حالًيا،  اأ�سرتاليا  تعي�س 
خطرية بعد حرائق الغابات التي وقعت 
موؤخًرا، وق�ست على الكثري من احليوانات 
هذا  ويف  بــالــدولــة،  البيئية  واملـــــوارد 
االأ�سرتالية  احلكومة  اتخذت  ال�سدد 

قراًرا حا�سًما.
اإعدام  االأ�سرتالية  احلكومة  وقررت 
اأيام   5 الـ  مــدار  على  َجَمل،  اآالف   10
اليوم  من  ذلك،  يف  تبداأ  اأن  على  املقبلة، 
قتلهم  طريق  عن  ذلك  و�سيتم  االأربعاء، 
ن�سرت  ــا  م بح�سب  بــالــر�ــســا�ــس،  ــا  ــًي رم

�سحيفة "ديلي ميل" الربيطانية.
طريق  عن  خطتها  احلكومة  وتنفذ 

الهليكوبرت  الطائرات  من  عــدد  ــالق  اإط
فـــوق جتــمــعــات اجلـــمـــال، وقــيــام رمــاة 

حمرتفني بت�سويب الر�سا�س جتاههم.
القرار  هــذا  احلكومة  اتــخــذت  وقــد 
يتعلق  االأول  الــ�ــســبــب  ــاب،  ــب ــس اأ� لــعــدة 
اأن  ذكــرت  حيث  احلـــراري،  باالحتبا�س 
املاء،  من  كبرية  كميات  ت�ستهلك  اجلمال 
وهذا  ال�سجر،  اأوراق  من  الكثري  وتناول 
االحتبا�س  م�سكلة  مــن  مــن  يــزيــد  كله 
ال�سبب  اأما  الغابات،  وحرائق  احلــراري، 
يف  االأ�سليني  ال�سكان  طلب  وهــو  الثاين 

مناطق تواجد اجلمال.

�سيدة  تدخلت  مــوؤثــرة،  واقــعــة  يف 
بريطانية يف اللحظة املنا�سبة متاًما من 
اأجل اإنقاذ كلب من الغرق، بعد اأن انتبهت 

اإىل اأنه ي�سارع الغرق يف مياه النهر.
�سحيفة  نــ�ــســرتــه  تــقــريــر  و�ــســلــط 
"مريور" الربيطانية ال�سوء على تفا�سيل 
الواقعة، مو�سًحا اأن هذه ال�سيدة "جني 
نهر  �سفاف  على  ت�سري  كــانــت  هاربر" 
"نوتنجهام�ساير"  مبقاطعة  "الرتينت" 
االأ�سبوع  من  �سابق  وقت  يف  اإجنلرتا  يف 
اإىل  بال�سدفة  انتبهت  عندما  اجلــاري، 

الكلب يف املياه.
البداية  يف  تعتقد  "هاربر"  وكانت 

اأنه  ذلــك  بعد  لها  تبني  لكن  ميت،  ــه  اأن
قررت  ثم  ومن  احلياة،  قيد  على  مازال 
رعاية  يف  االألــيــفــة  كالبها  تــرتك  اأن 
هي  وقفزت  بيالمي"،  "جوان  �سديقتها 

يف النهر الإنقاذه.

زحــف  وبــائــ�ــس  حمـــرتق  بج�سد 
على  الــومــبــت  ف�سيلة  ــن  م ــوان  ــي ح
الطريق العام بحًثا عن طعام، بعد ان 
احرتق منزله يف الغابات االأ�سرتالية 

امل�ستعلة.
"مايكل  يدعى  و  املارة  اأحد  وكان 
امل�سكني  ريت�سارد�سون" �سور احليوان 
يبحث  وهـــو  املــحــرتق  اجلــ�ــســد  ذات 
الطريق  اأحد  الطعام عرب  بائ�ًسا عن 
يوم   ، ال�ساحل  و�سط  ويلز  �ساوث  نيو 

االأحد املا�سي. 
�ساعد  اإنـــه  الــ�ــســور  ملتقط  قــال 
احليوان على �سرب املاء قبل اأن يبداأ 

يف ت�سويره.
بدراجته  ي�سري  كــان  اأنــه  واأو�ــســح 
يف ال�ساعة 6.30 �سباًحا عندما راأى 
العام  بالطريق  ي�سري  وهو  احليوان 
اأي طعام  اإيجاد  وهو مرتبًكا حماواًل 
احليوان  فــراء  بــاأن  امل�سور  وو�سف   ،
كــانــت حمــرتقــة نــتــيــجــة الــنــريان 

امل�ستعلة بالغابات. 
ميل"  "ديلي  ل�سحيفة  ووفـــًقـــا 
املاليني  مئات  اأن  يعتقد  الربيطانية 
من احليوانات الربية االأ�سرتالية قد 

قتلوا يف احلرائق.

ميل"  "ديلي  �سحيفة  ن�سرت 

م�سورة  لــقــطــات  الــربيــطــانــيــة 

النريان  ا�ستعال  حلظة  تر�سد 

االألعاب  ب�سبب  �سكني  منزل  يف 

يف  خمزنة  كانت  التي  النارية 
اجلراج امللحق باملنزل.

هذه  خــالل  مــن  يت�سح  وكــمــا 

اللهب  األــ�ــســنــة  ـــاإن  ف الــلــقــطــات، 

الكثيفة  الــ�ــســوداء  واالأدخــنــة 

الذي  املنزل،  من  تت�ساعد  كانت 

"اأوماها"  مــديــنــة  يف  يــوجــد 

االأمريكية،  "نربا�سكا"  بوالية 

يف م�سهد يكاد ال ُي�سدق؛ واأ�سارت 

الوقت  يف  اأنـــه  اإىل  ال�سحيفة 

ــمــاع دوي  ــــه كــــان ميــكــن �ــس ذات

ال�سرر  وروؤيــة  النارية  االألــعــاب 
ال�سادر عنها.

ـــاأن  واأفــــــــادت الــ�ــســحــيــفــة ب

املهام  بع�س  يوؤدي  كان  كهربائًيا 

الحظ  قد  قريب  اآخــر  منزل  يف 

املنزل،  هذا  يف  النريان  ا�ستعال 
وات�سل بالنجدة على الفور.

�سيا�سية مرموقة ورئي�سة بلدة تتحول 
اإىل عاملة نظافة يف ال�سويد



بالعديد  �سام�سونغ  �سركة  ت�ستهر  قد 
من االأ�سياء، مثل التلفزيونات والهواتف 
القابلة  واالأجــهــزة  وال�سا�سات  الذكية 
تاأمل  ال�سركة  اأن  يبدو  ولكن  لالإرتداء، 
يف اأن ترتك ب�سمتها يف قطاع الروبوتات 
االإلكرتونيات  معر�س  يف  الأنـــه  كــذلــك 
االإ�ستهالكية CES 2020 املنعقد حالًيا 
قامت  االأمريكية،  فيغا�س  ال�س  مبدينة 

االأحدث  الروبوت  عن  بالك�سف  ال�سركة 
.Ballie اخلا�س بها، والذي يحمل اإ�سم

عن  عــبــارة   Ballie ــزال  ي ال  عموًما، 
مفهوم، وكما يوحي اإ�سمه، فهذا الروبوت 
ل�سركة  ووفــقــا  كـــروي،  بت�سميم  ميتاز 
الروبوت  هذا  اأن  تقول  فهي  �سام�سونغ، 
حياته  يف  لالإن�سان  ”مرافًقا  �سيكون 
ت�سميمه  مت  ــه  اأن اإىل  نــظــًرا  اليومية” 

جميع  يف  ــاعــدة  املــ�ــس لــتــقــدمي 
الكثري  نعرف  ال  املنزل،  اأنحاء 
فيما يتعلق باملوا�سفات وامليزات 
اخلا�سة به، ولكن بناء على ما 
ميكننا روؤيته، فهو ي�سم كامريا 
ُت�ساعد  اأن  املفرت�س  من  والتي 
طريقه  اإيــجــاد  يف  ــوت  ــروب ال

داخل املنزل.
 Sebastian لل�سيد  ووفقا 
ي�سغل  ـــــذي  وال  ،Seung
ــ�ــس  ــي ــرئ ـــب ال ـــائ ــب ن ــ�ــس مــن
التنفيذي وكبري الباحثني يف 
�سام�سوجن، فقد �سرح  �سركة 
الذكاء  اأن  ”نعتقد  بالقول: 

م�ستقبل  هـــو  االإ�ــســطــنــاعــي 
الذكاء  اأن  نرى  نحن  ال�سحية،  الرعاية 
ــًرا  اأم ُيعد  االأجــهــزة  على  االإ�سطناعي 

ال�سخ�سية،  للتجارب  اأ�سا�سًيا 
تتيح لك ميزة الذكاء االإ�سطناعي على 
وحماية  معلوماتك  يف  التحكم  اجلهاز 

خ�سو�سيتك، مع االإ�ستمرار 
يف توفري قوة التخ�سي�س“.

تكنولوجيااخلمي�س 29 جمرب 2969/ 09  جانفي 2020 املوافق لـ 13 جمادى الأوىل 191441 �سام�سونغ تك�سف عن BALLiE روبوت مرافق 
لالإن�سان يف حياته اليومية

�سيبدو  كــيــف  تخيل  ال�سعب  مــن 
لن  ــذا  ه ولــكــن  امل�ستقبل،  يف  الــعــامل 
يف  ــة.  ــاول ــح امل ــن  م  Toyota ميــنــع 
االإ�ستهالكية  االإلكرتونيات  معر�س 
مبدينة  حالًيا  املُنعقد   2020  CES
اأعلنت  االأمــريــكــيــة،  فيغا�س  ال�ـــس 
لبناء  خططها  عن  اليابانية  ال�سركة 
اإ�سم مدينة منوذجية  ُتطلق عليه  ما 
قاعدة  يف  �ستكون  والتي  للم�ستقبل، 

جبل فوجي يف اليابان.
ُيــطــلــق عليها  الــتــي  املــديــنــة  هـــذه 
 Woven  | املــحــبــوكــة  ”املدينة 
مدينة  عن  عبارة  �ستكون   ،“City
الهيدروجينية،  الوقود  تعمل بخاليا 
الكثري  ت�سم  اأن  ــا  اأيــ�ــسً املــتــوقــع  مــن 
مثل  امل�ستقبلية،  التكنولوجيات  من 
الذاتية  النقل  وو�سائل  الروبوتات، 

والذكاء  الذكية،  واملــنــازل  القيادة، 
بيئة  يف  مدجمة  وكلها  االإ�سطناعي، 
للمدينة  �سيكون  حقيقية،  معي�سية 
لو�سائل  الــطــرق  مــن  الــعــديــد  ــا  اأيــ�ــسً

النقل املختلفة.
للمركبات  طــرًقــا  ـــك  ذل يت�سمن 
ال�سريعة، وطرًقا للمركبات البطيئة 
وطرًقا  ال�سخ�سية،  التنقل  و�سيارات 
ــا  ــنــة اأيــ�ــسً ــدي لــلــمــ�ــســاة. �ــســرتكــز امل
�ستعتمد  حــيــث  ــة  ــدام ــت ــس االإ� عــلــى 
الكربون،  اأثــر  لتقليل  اخل�سب  على 
اخل�سب  جنــارة  على  ا  اأي�سً و�ستعتمد 
�سيتم  كــمــا  التقليدية،  الــيــابــانــيــة 
الطاقة  باألواح  املنازل  اأ�سطح  تغطية 
باالإ�سافة  الطاقة  لتوفري  ال�سم�سية 
بوا�سطة  بالفعل  اإنتاجه  يتم  ما  اإىل 

خاليا الوقود الهيدروجينية.

�سركة Toyota اليابانية تو�سح 
روؤيتها ملدينة امل�ستقبل

البداية  يف  �سام�سونغ  �سركة  قامت 
 Samsung بالك�سف عن التلفاز الذكي
فقط  مفهوًما  باإعتباره   Sero TV
معر�س  يف  ولكن  اجلنوبية،  كــوريــا  يف 
 2020 CES االإلكرتونيات االإ�ستهالكية
فيغا�س  ــس  ال� مبدينة  حــالــًيــا  املُنعقد 
�سام�سونغ  �سركة  اأظــهــرت  االأمريكية، 
التلفاز يف االأ�سواق  نواياها الإطالق هذا 

العاملية يف امل�ستقبل املنظور.
ت�سميم  بها  مت  التي  الطريقة  ب�سبب 
هواتفنا الذكية، يقوم الكثري منا يف كثري 
الفيديو  مقاطع  بت�سجيل  االأحيان  من 
مقاطع  ذلك  عن  ينتج  عمودي،  و�سع  يف 
�سوداء  بــحــدود  تتميز  خا�سة  فيديو 
م�ساهدتها  اأثناء  اجلانبني  على  عري�سة 
اإلتقاطها  عن  للتعوي�س  احلا�سوب  على 
�سركة  تعتقد  ولكن  عــمــودي،  و�سع  يف 
مع  امل�سكلة  هذه  حل  �سيتم  اأنه  �سام�سوغ 

.Samsung Sero TV التلفاز
 Samsung التلفاز  اإ�ستخدام  ميكن 
اأفقي،  اأو  عمودي  بو�سع   Sero TV
�سادفت  اإذا  حــالــة  يف  ـــه  اأن يعني  ممــا 
و�سع  يف  ت�سجيله  مت  فــيــديــو  مــقــطــع 
التلفاز  تدوير  فقط  فباإمكانك  عمودي، 
وم�ساهدته دون احلاجة اإىل التعامل مع 

االأ�سرطة ال�سوداء على اجلانبني.

 43 �سا�سة بقطر  التلفزيون  ي�سم هذا 
 ،QLED تكنولوجيا  ت�ستخدم  اإن�س 
ـــك، فــقــد مت تــزويــده  وعــــالوة عــلــى ذل
واط،   60 بــقــوة  �ــســوتــيــة  مبـــكـــربات 
ومــن   .Bixby الــرقــمــي  وبــاملــ�ــســاعــد 
اجلديد  التلفاز  اإ�سدار  يتم  اأن  املتوقع 
Samsung Sero يف كوريا اجلنوبية 
1600 دوالر  ب�سعر  املنظور  امل�ستقبل  يف 
اإذا  ما  نرى  اأن  يبقى  اأمريكي. ومع ذلك، 

اإىل  طريقه  �سي�سق  التلفاز  ــذا  ه ــان  ك
ب�سراحة  ولكن  ال،  اأم  االأخــرى  البلدان 
مبلًغا  ــي  ــك ــري اأم دوالر   1600 يــبــدو 
تريد  كنت  اإذا  حالة  يف  اإال  مــربر  غــري 
 Samsung Sero TV احل�سول على
�سا�سة  اإ�ستن�ساخ  خا�سية  الإ�ستخدام 
يظهر  ما  عك�س  لك  تتيح  والتي  الهاتف 

على هاتفك على �سا�سة التلفزيون.

تلفاز SAMSuNG SERo TV القابل للدوران 
يقرتب من �سق طريقه لالأ�سواق العاملية 

الهاتف  ــن  ع ر�ــســمــًيــا   onePlus �ــســركــة  ك�سفت 
الت�سويق لهذا  اأين مت   .onePlus Concept one
اإىل  التلميح  ومت  ال�سهر،  هذا  من  �سابق  وقت  يف  الهاتف 
�سركة  مع  بالتعاون  ُمطور  منتج  عن  عبارة  �سيكون  اأنه 
McLaren ي�سم كامريا خمفية، ال�سيء البارز يف هذا 

الهاتف النموذجي هو الكامريا اخللفية غري املرئية.
onePlus Concept one ب�سفة عامة  الهاتف 
ي�سبه الهاتف 7T Pro onePlus، فهو ميتلك االأزرار 
نف�س  يف  املنبثقة  االأمامية  الكامريا  وحتى  والكامريات 
 onePlus الهاتف  االأماكن، ومع ذلك، فقد مت تغليف 

اخللف. يف  الربتقايل  باجللد   Concept one
 onePlus Concept الهاتف  يف  الــبــارزة  امليزة 
الذي  الزجاج  خلف  تختفي  التي  الكامريا  هي   one
الذي  الكهرومغناطي�سي  الزجاج  بف�سل  هذا  يحميها، 
التيار،  تطبيق  اأثناء  معتمة  مادة  اإىل  يتحول  اأن  ميكن 
التي   McLaren �سيارات  من  الفكرة  هذه  اإ�ستلهام  مت 
ت�ستخدم هذا الزجاج يف بع�س �سياراتها الريا�سية التي 

تقوم بتعتيم فتحة ال�سقف ملنع ال�سم�س.
تبقى الكامريات املوجودة يف الواجهة اخللفية خمفية 
حتى يتم تن�سيط الكامريا مع العلم باأن عملية االإنتقال 
من واإىل الو�سعية املعتمة ت�ستغرق 0.7 ثانية فقط، ويف 
ال�سوء  الفلرت  هذا  مثل  يحجب  الفوتوغرايف،  الت�سوير 
الكامريا،  تلتقطه  ال  حتى  للغاية  �ساطًعا  �سيكون  الذي 
الإلتقاط  البارزة  واالأ�سياء  الظالل  ب�سبط  يقوم  لذلك 

املزيد من التفا�سيل.

هاتف عن  ر�سمًيا  النقاب  تك�سف   oNEPLuS
 oNEPLuS CoNCEPT oNE 

الرقمية  ال�سخ�سيات  اأوىل  من  ــدة  واح
 ،Microsoft Clippy نذكر  امل�ساعدة 
الذي  الورق  م�سبك  �سكل  على  ياأتي  والذي 
على  امل�ستخدمني  مل�ساعدة  ت�سميمه  مت 
 ،Microsoft office خالل  من  التنقل 
مل يكن باأي �سكل من االأ�سكال �سيء مبدًعا، 
املا�سي  يف  كــان  ذلــك  اأن  الوا�سح  من  ولكن 
فيه  تــطــورت  الـــذي  الــيــوم  ــذا  ه يف  ولي�س 

الكثري من االأ�سياء.
يف الواقع، اأعلنت �سركة �سام�سونغ موؤخًرا 
عن  عــبــارة  ــادم  ق منتج  وهــو   ،Neon عــن 
باالإن�سان  اأ�سبه  مظهر  ذو  رقمي  م�ساعد 
احلقيقي �سيكون مبثابة ”�سديقك“، قدمت 
ال�سركة مثل هذه االإدعاءات الأنه لي�س من 
اإذا  عما  الكثريون،  يت�ساءل  اأن  امل�ستغرب 
كان Neon �سيكون م�ساعًدا رقمًيا جديًدا 
الرقمي  للم�ساعد  اجلديد  الوجه  رمبا  اأو 

.Bixby احلايل
اأن  �سام�سونغ  �سركة  اأو�سحت  ذلــك،  ومع 
على  ي�ستند  رقمًيا  م�ساعًدا  لي�س   Neon
الذكاء االإ�سطناعي ولكنه بب�ساطة عبارة 
عن ”�سديقك“. يقول الو�سف الذي قدمته 

" Neon، اأول اإن�سان اإ�سطناعي  ال�سركة: 
لنا هو هنا االآن. Neon هو كائن اإفرتا�سي 
اإن�سان  وكــاأنــه  يبدو  حا�سوبًيا  اإن�ساوؤه  مت 
العواطف  اإظهار  على  القدرة  مع  حقيقي، 

والذكاء".
هذه  كــل  مــن  الــرغــم  على  احلــظ،  ل�سوء 
ال�سجة املحيطة بـ Neon، فقد ظلت �سركة 
التفا�سيل  ب�ساأن  ال�سمت  تلتزم  �سام�سوجن 
ال�سور  اأن  اإىل  ي�سري  املوقع  حتى  االأخــرى. 
وال   ” متثيلية   ” بب�ساطة  هي  امل�ستخدمة 
متثل ما �سيبدو عليه Neon بالفعل، لذلك 
من حيث الت�سميم والوظائف، لي�ست لدينا 
اأي فكرة عما ميكن توقعه. نفرت�س اأنه لي�س 
اأمامنا خيار �سوى االإنتظار حتى نح�سل على 

املزيد من التفا�سيل يف امل�ستقبل.

م�ساعدة  رقمية  �سخ�سية   NEoN
مع مظهر واقعي 



ــريوح    ـــّ ــس وا� ــم   ـــ ــي ّ ـــ ــاآغ اأج ــاآر  ـــ ــب ــاآج ي اأد 
  Ad-yejber(:=)اأالآقـّيـم( وؤالآمـّيـز 
 ajeyyim  wa-syruħ  ulemmiZ/
علىى  ح�سوله   مبجرد   )/uleqqim
املثل   هذا  للقمة.  ا  منه  ت�سيع   الر�سفة  
العي�س   ظــــروف   عــلــى   يـــدل  ك�سابقه  
ال�سعبة، وهو  يعرب عن  املعاناة  يف  تلبية  
عدم   مبعنى   ال�سرورية،  حاجياته   كل 

التوازن  بني  الدخل  واالإنفاق. 

تقام   التي   الّتلة   اإىل   �سعد   = هاوريـرث)1(  -يولـي  
التي  تخ�س�س   اي/   :))Yuli hawrirŧ القلعة.   بها 
للتموين  الغذائي   للقبيلة  اأواجلماعة  وعليها  حار�س 
التنقل   عن  العاجزون   ال�سن  كبار  اأن  كما   ، حرا�س  اأو  
والرتحال  ميكثون  
وي�سمون:   . فيها 
)ئــــــڤــــــاٱلــــــفــــــاٱن
/  igelfen

 .  )iglef اڤــــالٱف 
املثل   هــذا  ي�سرب  
اأرذل   و�سل   للذي  
ي�ستطيع   وال  العمر 
اأو التنقل  احلراك  
وما عليه  اإال املكوث  
 . ثــــــاوريــــــرث  يف 
اإىل   مبعنى :ي�سعد  
التلة  العالية  التي 
بها  تتواجد   الــتــي  
اأي�سا   تقال   القلعة. 
ــد  ــس ـــاين  اأ� ـــع ــــن  ي مل

العناء. 

-ثياوانث  ن-يي�سـت  
�سـّكـّار  وؤذ   ن-يي�س  
اأناآرهامـو / اأماآركـول .  
  ŧyawant  n-yict
  n-yid  uđ skkar
Anerhamu /

ع�ساء    =  amerkul
ليلة  واحدة  ال تنع�س 
)ال�سعيف(.  الهزيل 
هـــذه  املــقــولــة  تقال  

على ال�سخ�س  ال�سعيف املت�سرر الذي  يكون  
وامل�ساعدة   العون  اإىل   احلاجة   اأم�س   يف  
واإيجاد  حل  له  للخروج  من  املعاناة  التي  
عمل   اأو  مبوا�ساته   اإعانته  الأن   ؛  يعانيها 
عابر ال حتل  م�ساكله، البد من  اإيجاد  حل  

جذري. 
 imi ydes يـوفـاآ�س  وؤل   ئ�سـاآ�س   ئمـي  
حم�سّو  والقلب  ي�سحك  ul yufes:الفم 
االإن�سان   يكون  عندما   يقال  بالهموم.املثل  
يعاين  بحيث  يحمل  هموما كثرية  وكبرية  
،وهو  �سبحانه  اإال اهلل  ويف  و�سعية  اليعلمها 
يبت�سم ال يظهر اآالمه  اأمام  النا�س؛اي اأنه  ميتاز بال�سرب 

و�سبط ا لنف�س  بالرغم  من معاناته.

-ما يـاآّواآ�س  �سـّم  ثا�سـاآن�سـو�سـت  يـاآرڤ=اذا و�سل ال�سم 
Ma yexled /ma yewd/    .اأعلى  الراأ�س  خــرج
ي�سبب  مل   اأنه   :مبعنى    ssem ŧacendudt yerg
املوت  فاإنه  الحمالة �سيعي�س  مرة اأخرى  يقال هذا املثل 
عندما ت�ستد االأزمة البد لها من االنفراج. )بعد الع�سر  

ي�سرا(. 

 Guttent msebdanŧ مـ�ساآب�سانــث=  -ڤوتـّاآنـت  
امل�ساكل.  وت�سعبت  كـــرثت   مبعنى   وت�سعنب.  كثـرن  
�سخ�س   على   امل�ساكل  تتكالب  ما  عند  املثل  هذا  ي�سرب 
ما وتت�سعب  وي�سعب  حّلها بحيث  تاأتي  دفعة  واحدة  
وعلى  �سبيل املثال  جتتمع امل�ساكل على  �سخ�س  معنّي؛ 
وهو  حلــادث  ابنه   وتعر�س  باملر�س  زوجته   كا�سابة  

تعر�س  لالإفال�س  يف م�ساربة  جتارية اإلخ...     
                    

وؤكاآركـاآر=غري  ئغا�سـاي  هـماآتـّانـث  غا�سـ�س  -وؤيـــــاآت 
 u yet γad-c.ال�سحب مــن  بــل  املــوت  مــن  مغتا�س  
يقوله  املثل  hmettanŧ yγaday ukerker:هذا 
ال�سخ�س عندما يتعر�س اإلـى  ماآ�سي  اأو م�ساكل  لي�س لها 
اأو حلها يطول  كاملر�س املزمن  مثال، كديـون  لـدى   حل 
التي  الوعود  مــن   بالرغم   عليها  يتح�سل  مل   �سخ�س 
االموال  اأم�س احلا جة اىل هذه   له  وهو يف   اأعطيت  

. وق�س على  ذلك..                                                    
كما نقول اأي�سا: "ئراآنـّي اخليخ  فاخليخ"؛مبعنى ممازاد 
الطني  بلة، تقال لل�سخ�س الذي  يعالج ال�سيئ  باالأ�سواأ. 
على  بلّية  مبعنى  اّبــالــة/  على  بالعربية/�سغث  يقال 
اخلايبة  بالعامية:"عند  يقـــال   وكمــــــــــا  اخــــــرى. 

تلقى ال�سحور".

يكون  والتي  العالية  اأوالكدية  التلـة  على  hawrirŧ:تطلق  هاوريرث 
اأعالها م�سطح تقام عليها القالع.

املعني: ي�سرتك املعني مع 
املربع يف العديد من الثقافات 
على  الداللة  يف  االإن�سانية 
املكونة  االأربــعــة  العنا�سر 
املــــاء،  وهـــــي:  اأال  ــعــامل  ــل ل
وقد  واملــاء،  الــرتاب  الهواء، 
الرمزية  الــداللــة  تخت�س 
وهو  واحــد  لعن�سر  للمربع 
اإ�سارة  يف  االأر�ــس  اأو  الرتاب 
االأربعة  لالجتهات  وا�سحة 
ــرق،  )�ـــســـمـــال، جـــنـــوب، �ــس
غــــرب( كــمــا هــو احلــــال يف 
الثقافة الهندية، الفار�سية، 
ال�سينية وكذا ثقافة حو�س 

البحر االأبي�س املتو�سط.
املعني  �سكل  يف  املتاأمل  لعل 
ال  ماهيته  اأن  بو�سوح  يرى 
مثلثني  احتــاد  كونه  تتعدى 
ــدة، وبــالــرجــوع  ــاع ــق ــن ال م
للمثلث  الــرمــزيــة  للداللة 
ــه  ــدت ــاع ــب اجتـــــاه ق ــس ــ� ح
اآنفا  ذكرناها  والتي  وراأ�سه 
الــداللــة  معنى  لــنــا  يت�سح 
وهي احتاد القوى الذكورية 
واالأنثوية، وقد يرمز لالآلهة 
القرطاجية  االأمــازيــغــيــة- 
"تانيت" وهي ربة اخل�سوبة 
وحامة مدينة قرطاج، وهي 
ربة اأمازيغية االأ�سل عبدها 
ربات  كاأعظم  البونيقيون 
رفيقة  وجــعــلــوهــا  ــاج  ــرط ق
لكبري اآلهتهم بعل، كما عبدها 

كاأحد  القداماء  امل�سريون 
عرفت  وقــد  رباتهم  اأعظم 
اأ�سلها  ويــوؤكــد  نيث،  با�سم 
اأ�سار  االأمازيغي )الليبي( ما 
اإليه االأ�ستاذ م�سطفى بازمة 
م�سر  موؤرخي  معظم  اأن  من 
اأنها  اإىل  اأ�ساروا  الفرعونية 
ا�ستقرت  اأمازيغية  معبودة 
عبدت  ثم  الدلتا،  غــرب  يف 
مــن طـــرف االإغـــريـــق حيث 
واأ�سار  اأثينا،  با�سم  عرفت 
واأفالطون  هريودوت  من  كل 
الليبية،  نيث  نف�سها  اأنــهــا 
مدينة  اأعــظــم  �سميت  وقــد 
الربة  هذه  با�سم  اإغريقية 
تاأثري  اأما  اأثينا،  االأمازيغية 

هذه الربة يف بالد االأمازيغ 
يتجلى فيما يعتقده البع�س 
�سميت  ــد  ق تــونــ�ــس  اأن  ــن  م
ن�سبة اإىل هذه الربة تانيث، 
القدمي  ــم  ــس اال� اأن  بحيث 
مما  تاني�س  هو  كان  لتون�س 
اال�سم  اأن  يعتقدون  جعلهم 
اإىل  للثاء  حتــريــف  جمــرد 
الــ�ــســني، ويــرجــع املــوؤرخــون 
عبدت  قــد  الــربــة  ــذه  ه اأن 
ــيــة حــول  يف تــونــ�ــس احلــال
حيث  تريتوني�س  بــحــرية 
ولدت وحيث مار�س االأمازيغ 
اأنثوية  ع�سكرية  طقو�سا 

متجيدا لهذه الربة.

الداللة الرمزية لبع�س االأ�سكال امل�ستعملة 
يف ال�سناعة التقليدية بباتنة

املعني واملربع على الزرابي

قراءنا االأعزاء، 
نغ" �سفحة  "اأورا�س 

تهتم باملوروث 
والرتاث االأورا�سي 

من )عادات وتقاليد، 
هند�سة معمارية 
اأورا�سية قدمية، 
اأعالم االورا�س، 
تاريخ االأورا�س 

وجغرافيته، 
االأ�ساطري والطقو�س، 

اأ�سماء االأماكن 
ومعانيها، ال�سناعة 

التقليدية...( رغبة 
منا يف اإعادة اإحياء 

وبعث موروثنا الثقايف 
االأمازيغي، ومب�ساركة 

ثلة من الباحثني 
واملهتمني بالرتاث 
املادي والالمادي 
لالأورا�س الكبري.

ولكل مهتم تفتح لكم 
جريدة االأورا�س نيوز 

�سفحتها للم�ساركة 
عرب االمييل التايل: 

auresanagh@
gmail.com

مقاربة اأنرثبولوجية
عن غرفة ال�سناعات التقليدية واحلرف باتنة

اأر�سيف مب�ساعدة الباحث والكاتب �سليـــم �سوهـــــايل
�شورة من اأر�شيف الأورا�س

املعانـاة وال�سـرر

ة( ِمـَن الأْوَرا�س ـاويَّ اأْمَثـاٌل  واأَْقـَواٌل  اأََمــازيغّيٌة )�شَ
ِئْنــَزاْن   ْذ-  َواَوالٱْن )اّناواٱن(�ســاٱڤ  اأْوَرا�ص/للكاتب والباحث حممد مردا�سي
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قراءنا االأعزاء، 
نغ" �سفحة  "اأورا�س 

تهتم باملوروث 
والرتاث االأورا�سي 

من )عادات وتقاليد، 
هند�سة معمارية 
اأورا�سية قدمية، 
اأعالم االورا�س، 
تاريخ االأورا�س 

وجغرافيته، 
االأ�ساطري والطقو�س، 

اأ�سماء االأماكن 
ومعانيها، ال�سناعة 

التقليدية...( رغبة 
منا يف اإعادة اإحياء 

وبعث موروثنا الثقايف 
االأمازيغي، ومب�ساركة 

ثلة من الباحثني 
واملهتمني بالرتاث 
املادي والالمادي 
لالأورا�س الكبري.

ولكل مهتم تفتح لكم 
جريدة االأورا�س نيوز 

�سفحتها للم�ساركة 
عرب االمييل التايل: 

auresanagh@
gmail.com
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اأ�شــــــــاطري
كوكرا يف امليثولوجيا الأمازيغية "حممد اأو�سو�ص"

اإن االأمازيغ قد اأ�سفوا على بع�س 
خا�سة،  موا�سفات  البدن  اأع�ساء 
العواطف،  مقر  هو  )تا�سا(  الكبد 
والذراع )اإيغيل( والركبة )اأفود( 
هي  )تيط(  والعني  للقوة،  رمــزان 
الع�سو الب�سري م�سدر الدموع التي 
يعود ال�سبب فيها اإىل اليتيم الذي 
حزنه،  ب�سبب  القمر  عليه  عطف 
ويف الينبوع اأي�سا م�سدر املياه، مما 
املخيال  يف  قائمة  القرابة  جعل 

االأمازيغي بني الدموع واملطر.
والـــبـــطـــل )اأديـــــ�ـــــس، اأحــلــيــك، 
الطمع  عــــادة  ميــثــل  اأعـــبـــو�ـــس( 
يف  ال�سبب  كانا  اللذين  وال�سراهة 
رواية  ح�سب  امليثي  الزمن  �سقوط 
ال�سبب  كانا  وكذلك    Allioui

يزحف  وجعله  الثعبان،  ادانــة  يف 
ي�سبه  ما  عــادة  ــذا  ول بطنه،  على 

عنه  يقال  اإذ  الطماع،  ال�سره  به 
باأنه ي�سري على بطنه كالثعبان )اأر 
اإيتيدو ف اأوحليك زوند األكما�س( 
املادي  بعدها  يف  للحياة  يرمز  اإنه 
اأ�سل  ذات  فكرة  وهي  وال�سهواين، 
ديني، ولها �سند اأ�سطوري اأي�سا كما 
مل  الب�سر  خلق  ملا  التايل:  يف  جند 
يجعل لهم اخلالق بطونا، وبالتايل 
غري  ياأكلون  وال  ي�سربون  ال  كانوا 
العمر  اأخــربهــم مبــحــدوديــة  اأنـــه 
وبــحــتــمــيــة املـــــوت، ممـــا اأوقــعــهــم 
ظلوا  بحيث  دائـــم،  قلق  اأتـــون  يف 
مهو�سني  م�سريهم،  على  يتاأ�سفون 
بفكرة املوت ال ي�سغلهم عن التفكري 
فيه اأي �ساغل، فرق اخلالق حلالهم، 
فارتاأى �سغلهم عنها، باأن جعل لهم 
وي�سعوا  وي�سربوا  لياأكلوا  بطونا 
)اأد  ا�سباعها  اأجــل  من  ــس  االأر� يف 

تازالن ف ايحلكان ن�سن(، فان�سغلوا 
القوت  اأجــل  من  وال�سعي  بالطعام 
)تازال ف تودرت( ون�سوا اأمر املوت 
حالتهم  وحت�سنت  ـــوت(،  مل )تـــون 
�ساألهم  وحني  )�سونفان(  املعنوية 
اأجابوا  االآن؟  اخلالق كيف حالكم 
باأمور  االن�سغال  واأن  بخري،  باأنهم 
احلياة )تزالن ن دونيت(، والبطن 
قد �سالهم عن املوت، واأ�سافوا اأنهم 
ا�س  ــان  )ًن اإ�سافيا  بطنا  يــريــدون 
اأدي�س يا�سن(، فرد عليهم باأن  نرا 
اذهبوا حتى ت�سبعوا البطن االأول 
لذلك  غــريه،  اآخــر  لكم  اأ�سيف  ثم 
ا�سباع  اإىل  جميعا  النا�س  ي�سعى 
ذلك  ي�ستطيعوا  اأن  دون  بطونهم 
بطنا  يــريــدون  ذلــك  ومــع  �سبيال، 

اإ�سافيا لو وجدوا. 

اجل�سد يف الثقافة االأمازيغية

...يتبع 

رمز املعني على الزربية



فيما ت�سهد م�سابقات وحفالت فنية

الزخم  خالل  من  فتطرح  العامل  يف  النقدية  الثقافة  تتطور 
اللذة  ا�ستعادة  اإمكانيات  حــول  كبرية  اأ�سئلة  الكبري  املعريف 
القدمية للن�سو�س التي نقراأها و�سط عيون مغلقة على الثقافة 

النقدية ت�سمن لذة الن�س.
بناء  وتطرح  جلدته،  غريب  و�سع  اأمــام  الو�سع  هذا  يجعلنا 
على هذا الو�سع اأ�سئلة من قبيل: هل ي�سري النقد �سوب حائط 
املعرفة  في�سان  ب�سبب  اآت  ن�س  اأي  لذة  مرة  يعرت�س  مــزدوج؛ 
االأحكام  طبيعة  اأخــرى  مرات  ويعرت�س  املرتاكمة؟  النقدية 
النقدية التي اأ�سبحت تعاين من التكرار ومن النمذجة الكبرية 

للن�سو�س من جهة ولالأحكام النقدية من جهة اأخرى؟
يبدو الو�سع النقدي اليوم يف ماأزق كبري ب�سبب اأنه مل يف�سل 
الن�سو�س  اأننا نبحث يف  بعد يف م�سائل جوهرية من قبيل هل 
عن لذة معقدة لل�سدمات الذوقية بحثا عن جوهر اإبداعي  اأم 
اأن بحثنا يقف عن اللذة العابرة واالأكيدة للح�سول على موعد 

بقالب جمايل �سبق اأن برحمنا اأنف�سنا عليه؟
فنالحظ طبيعة تعاملنا ح�سب التمرين النقدي التايل الذي 
يعيدنا على اأو�ساع معهودة الأعمال من منط روائي معني ح�سب 
والرواية  التاريخية  الــروايــة  يف  معهودة  تاأليفية  م�سارات 

البولي�سية والرواية البارودية:
)رواية تاريخية(

خالل  من  التاريخ  حمــاورة  على  بقدرتها  الرواية  -جتذبك 
�سخ�سيات تتما�س يف عاملها مع االأحداث احلقيقية متا�سا ذكيا 
م�سكوتا  زاوية  ي�سيء  اأن  املعا�سر يحاول  للتاريخ  مراآة  يجعلها 

عنها يف تاريخ هذا اجلزء املن�سي من البالد العربية.
التاريخية  امل�سائل  يف  الغو�س  بني  مــرتددة  الرواية  -تقف 
التاريخ  يف  الروائي  اخلو�س  مغبات  من  الهروب  وبني  ال�سائكة 
التموقعات  الذي يجعل احلقيقة م�ساألة خطابية ترتكز على 
للقطع  خا�سعة  عقلية  م�ساألة  كونها  من  اأكرث  االإيديولوجية 
يف احلــــوادث والــبــواعــث والــوقــائــع، وهـــذا مــا اأفــ�ــســل العمل 
الروائي الذي ننتهي باأن نعجز عن ت�سديقه ونحجم عن عدم 

ت�سديقه.
)رو�ية بولي�سية(

فيجعلنا  البولي�سية  الــروايــة  تقنيات  الــروائــي  -ي�ستعمل 
قدرا  تتقا�سم  التي  املركبة  لل�سخ�سيات  الرثي  العامل  نكت�سف 
تنجيما  منجما  يكون  اأن  ينتهي  الذي  البالد  قدر  هو  مت�سظيا 
نعجز عن االحاطة به ب�سكل كلي اإال من خالل العمل الرتكيبي 
ب�سكل  اأجــزاءه  ترتكب  حتقيق  خالل  من  البولي�سي،  للمحقق 
اأن  اإىل  مقطعا(  ومقطعا  لقطة  )لقطة  قطعة  قطعة  بديع 

يكتمل التحقيق )ومعه العمل الروائي(.
عتادنا  نخرج  البولي�سي،  نوعها  عن  الرواية  تعلن  -عندما 
القرائي ولكننا نفاجاأ بع�سرات املحققني الذين مروا بنا يف اأفالم 
وروايات بولي�سية نعرفها ونتعرف عليها بب�ساطة، لي�سيع �سحر 
الرواية من �سفحة غلى اأخرى من خالل حتقيق يحاول جاهدا 
اإغراق عمليات االقتبا�س  اإ�سافية من خالل  اأن يكت�سب قيمة 
احلمراء،  الع�سرية  جلزائر  االجتماعي  البعد  يف  ال�سنمائي 
وتنتهي الرواية مثلما بداأت و�سط عدم تفاعلنا الطبيعي اإزاء 

عمليات ق�س ول�سق جتعلنا اأمام حرج اأخالقي �سديد. 
)رو�ية بارودية(

-كما عودنا الروائي الكبري �س ع بدخل مرة اأخرى يف حماورة 
رواية عاملية من اأجل ا�ستثمار الطاقة االإيحائية لل�سخ�سيات 
اللغات  كل  يف  القراء  عليها  يتعرف  التي  العالية  الكثافة  ذات 
االأحــداث  ينقل  ع  �س  الكبري  الكاتب  اأن  اإال  االأقــالــيــم،  وكــل 
االإطار  ويغرق  اجلزائرية  �س  مدينة  اإىل  املعهودة  برباعته 
امل�ستجلب من االأدب العاملي ليعيد �سياغة حكاية حملية تروي 

حكاية هام�سية ..الخ الخ الخ الخ الخ
-مرة اخرى جند الروائي �س ع يلجاأ اإىل عمل معروف ي�ستقي 
منه عاملا بديال عن عوامله اخلا�سة، يف مترين نفهم حدوثه مرة 
اأو مرتني ولكننا نت�ساءل مع التكرار عن فحواه اأو عن جدواه.. 
القابلة  الثقافة  �سمن  يدخل  الــذي  الكتابي  امل�سار  هــذا  اإن 
للنقا�س للتنا�س �سائع يف الف�ساء ما بعد احلداثي الذي يحتفي 
باملحاورات والباروديات واملحاكاة اأو الرمييك والريفيزيتي�سن 
خطرية  لعبة  اأنه  اإال   ...  remake and revisitation
الأنها تقف نبا�سرة اأمام ال�سوؤال املحرج عن جدوى اال�ستح�سار: 
عملية  ي�سري  ذهبيا  خيطا  ميلك  وظيفي  ا�ستح�سار  هو  هل 
اأم  اأكيدة؟  اال�ستح�سار فيربرها ويخلق من خاللها قيمة فنية 
التنا�س  ي�سبح  )وهنا  م�سافة؟  قيمة  بال  ميت  ا�ستح�سار  اأنه 

تديرا للن�سو�س االأ�سلية(.
نف�سه  الن�س  على  يعلقان  نقديني  مقالني  لقارئ  ميكن  كيف   
باالأحكام املتناق�سة التي بني اأيدنا اأن يت�سرف اإزاء العمل. مع 
النقدية  الن�س االأدبي ال يعي�س مبعزل عن االأحكام  اأن  العلم 

املحيطة التي يعج بها املحيط؟ 
من اأجل البت او ما ي�سبه البت يف هذا االأمر هذا يقرتح روالن 
بارط حتويل التناول النقدي للن�سو�س االأدبية اإىل ما ي�سبه 
العمل اال�ستك�سايف exploration، البحث االأعذر يف غ�سون 
�سي�سبح  فيها،  جمالية  ثقل  مراكز  يك�سل  قد  عما  الن�سو�س 
اخللفية  مثل  �سيئا  خلفنا  يقف  الذي  الثقيل  النقدي  املــرياث 
اجلمالية التي متكننا من حماورة الن�سو�س وت�سكيل خطابات 
عارفة حولها، دون االنغالق التام على ما ميكن للعمل اأن يحمله 
موجهة  جديدة  جمالية  وحمموالت  داللية  لطاقات  �سخ  من 

جلماليات م�ستقبلية اأكرث من ا�ستعادتها للجماليات املا�سوية.
اإىل  فتحتاج  النقدية  املحاباة  عمل  جتنب  يف  طريقتنا  اأمــا 
تربية احلذر من النقاد املحملني بال�سوابق النقدية اخلبيثة، 
وهذه قد تكون م�ساألة قانونية ولي�ست من �سلب النقد االأدبي.

عال" ب�شوت  "التفكري 

زاوية اأ�سبوعية 
يكتبهــــــا:

الأحمر في�سل   

فلكلوريه  عرو�ص  تقدمي  �سيتم  كما 
لعديد الفرق الفنية للق�سبه والبندير 
التي تتغنى باملوروث والطابع ال�ساوي 
عديد  مــع  فنية  وحــفــالت  ال�ــســيــل 
"ا�سريم  غــرار  على  الغنائية  الفرق 
نواورا�ص، نيونزيك"، و�سيكون املوعد 
كذلك مع اأملع جنوم الأغنية ال�ساوية 
"جمال  الفنان  "ما�سيني�سا"،  كالفنان 
مركونده" و"حليم �سيبه"، فغي حني 
م�سرحيه  عرو�ص  ذلك  كل  �سيتخلل 

وقراءات �سعرية بالمازيغية.
من جهتها املكتبة الرئي�سية للمطالعة 
مع  وبالتن�سيق  برجمت  العمومية 
اللغة  لق�سم  اأنــرثوبــولــوجــيــا  نـــادي 
ندوة  باتنة01  بجامعة  الأمازيغية 
"الأمازيغ  بعنوان   تاريخية  فكرية 
الوحدة  ترقية  يف  اأ�سا�سي  عن�سر 
جانب  اإىل  املقبل،  الأحد  الوطنية" 
بــالــعــادات  خــا�ــص  مــعــر�ــص  تنظيم 
منطقة  بها  تزخر  التي  والتقاليد 

الورا�ص.
اجلمعية  تعتزم  ال�سياق  ذات  ويف 
مع  بالتن�سيق  يي�ص  ذو  اآر  الثقافية 
اأري�ص تنظيم معر�ص تقليدي  بدلية 

للحلي واملالب�ص التقليدية، وم�سابقة 
)ال�سخ�سوخة  التقليدي  الطبخ  يف 
الريا�سي  بــاملــركــب  ـــيـــة(  ـــس الأورا�
جانب  اإىل  نوفمر،  اأول  اجلـــواري 

باملركز  وحما�سرة  �سعرية  م�سابقة 
الثقايف بذات البلدية، ينتقل خاللها 
قرية  اإىل  التظاهرة  يف  امل�ساركون 
فلكلورية  بعرو�ص  لتختم  بـــوزداح، 

والتعريف  تقليدية  �سعبية  واأكــالت 
يتخلل  ينار،  يف  الأورا�سيني  بطقو�ص 

ذلك حفل فني متنوع.

حت�سر ولية باتنة احتفال براأ�ش ال�سنة المازيغية اجلديدة 2970 برناجما تراثيا منوعا عرب خمتلف الدور واجلمعيات الثقافية، 
اأين �ست�سهد دار الثقافة حممد العيد اآل خليفة يف الفرتة املمتدة من 09 اإىل غاية 16 من جانفي املقبل معار�ش فنية متنوعة 

للمفرو�سات والألب�سة التقليدية والأكالت املتنوعه التي حتاكي اأ�سالة وتراث عا�سمة الأورا�ش.

باتنة
ثقافةاخلمي�س 29 جمرب 2969/ 09  جانفي 2020 املوافق لـ 13 جمادى الأوىل 221441

الأ�سبوع  فعاليات  ال�سبت  هذا  تنطلق 
واخلا�ص  الأمــازيــغــي  الثقايف  الـــرتاث 
باإحتفالت ال�سنة الأمازيغية اجلديدة 
ت�ستمر  التي  التظاهرة  وهي   ،2970
اإىل غاية 14 جانفي اجلاري، ويت�سمن 
الإحتفالية  هـــذه  ــن  م الأول  ــوم  ــي ال
الثقافة  مديرية  طــرف  مــن  املنظمة 
اخلا�ص  املعر�ص  اإفتتاح  ميلة  لولية 
بالرتاث الأمازيغي بدار الثقافة مبارك 
امليلي، وهو املعر�ص الذي يت�سمن جناح 
وجناح  الــنــومــيــديــة  بــالــفــرتة  خــا�ــص 

التقليدية  والأدوات  التاريخية  لل�سور 
عن  ف�سال  الــفــنــيــة،  ــوحــات  ــل ال وكـــذا 
الطبخ  وكــذا  التاريخي  للكتاب  جناح 
اأح�سن  م�سابقة  تنظيم  مع  التقليدي، 
الأمازيغي،  الـــرتاث  مو�سوع  يف  ر�ــســم 
بتنظيم  الأول  ــيــوم  ال خــتــام  لــيــكــون 
حفل فني مع املجموعة ال�سوتية لدار 

الثقافة والفنان حميد بلب�ص.
التظاهرة  هــذه  من  الثاين  اليوم  ــا  اأم
تاريخ  حول  ثقافية  م�سابقة  فيت�سمن 
اجلزائر، وعر�ص حكواتي عن "حكايات 

�سيكون  فيما  الأمازيغي"،  الــرتاث  من 
عر�ص  مع  القادم  الإثنني  يوم  املوعد 
الأمازيغي  الــرتاث  عن  وثائقية  اأفــالم 
ختام  �سكون  بينما  الرئي�سية،  باملكتبة 
من  الثالثاء  يوم  اأم�سية  الأ�سبوع  هذا 
تت�سمن  وفكرية  اأدبية  اأم�سية  خالل 
مداخالت  تقدمي  مع  �سعرية  اإلقاءات 
ــني خمــتــ�ــســني، مع  ــث ــاح لأ�ـــســـتـــاذة وب
الإعالن عن نتائج م�سابقة اأح�سن ر�سم 

وتوزيع اجلوائز على الفائزين. 

املجاهد  الفقيد  جثمان  اأمــ�ــص  وري 
مبقرة  مومن  العربي  والعــالمــي 

ح�سور  و�ــســط  بباتنة  بــــوزوران 
الثورية  والأ�ـــســـرة  ال�سلطات 

عائلة  عــزوا  الذين  ورفقائه 
الفقيد.

املــجــاهــد الــعــربــي تــويف 
اأم�ص الثالثاء بعد  اأول 
عمر  عن  ع�سال  مر�ص 

عاما  الـ85  ناهز  ناهز 
وذلك باملركز ال�ست�سفائي 

اجلامعي بباتنة.
اأكتوبر   23 يف  ولــد  ــراحــل  ال

�سليمان،  �ــســي  ــــاأولد  ب  1935
الـــثـــورة  �ـــســـفـــوف  يف  ــــخــــرط  ان

بتون�ص   1956 مــاي  يف  التحريرية 
عندما كان طالبا باملعاهد التابعة جلامع 

الزيتونة حيث تلقى بها تكوينا يف التمري�ص والال�سلكي، 
الحتالل  �سلطات  اأ�سر  يف   1957 �سنة  الفقيد  ووقــع 

الفرن�سي عند دخوله الرتاب الوطني 
بعد ا�ستكمال تكوينه بتون�ص حيث 
ومنها  الــ�ــســجــون  بــعــديــد  انــتــقــل 
وعند  ب�سطيف  الطري"  "ق�سر 
التحقق  ــه  ــراح ــس � اإطـــــالق 
جمـــددا بــ�ــســفــوف الــثــورة 
غاية  اإىل  التحريرية 

ا�ستقالل اجلزائر.
الراحل  املجاهد  وكان 
الــعــربــي مــومــن مــن بني 
الذين  الأوائل  ال�سحفيني 
عملوا مبحطة اإذاعة باتنة 
ال�ستقالل  بعد  افتتحت  التي 
فيها  وقــــدم   1962 �ــســنــة  يف 
ل�سيما  املتنوعة  الــرامــج  عديد 
التاريخية، كما �سغل من�سب حمافظ 
حلزب جبهة التحرير الوطني بعا�سمة 
الأورا�ص وتقلد م�سوؤوليات بقطاع الرتبية بوليتي باتنة 

وبرج بوعريريج.

ميلة حتت�سن معر�س الرتاث االأمازيغي

املجاهد واالإعالمي "العربي مومن" يوارى الرثى 

تراثية  فنية  فلكلورية  باتنة ت�ستقبل "ينـــار" بعرو�س 

عبد الهادي. ب

اأ.ن

وايل  الأ�سبوع،  هذا  بداية  اأ�سرف 
مولتي"،  "عطاهلل  تب�سة  وليــة 
الإذاعـــات  تن�سيقية  مدير  رفقة 
اإذاعـــة تب�سة  اجلــهــويــة، ومــديــر 
اجلهوية على معاينة وت�سليم املقر 
تب�سة،  لإذاعــة  واملــوؤقــت  اجلديد 
بطريق  �سكن   200 بحي  الكائن 
الوايل  تب�سة،  مبدينة  ق�سنطينة 
اأهمية  عــلــى  ـــد  اأك ــه  ل كلمة  ويف 
الإعالم اجلواري ودوره يف مرافقة 
الإذاعة  اأن  التنمية، مفيدا  جهود 
يف  اأ�سا�سيا  �سريكا  تعتر  املحلية 
خدمة التنمية ملا لها من تاأثري على 
املتلقي و�سناعة الراأي العام، كونها 
يف  امل�سوؤول  و�سوت  املواطن  �سوت 
بينهما،  الو�سل  وهمزة  واحــد،  اآن 
تن�سيقية  مدير  ثمن  جهته  ومــن 
الإذاعات اجلهوية جهود ال�سلطات 
لإيجاد  الـــدوؤوب  و�سعيها  املحلية 
التقنية  الــ�ــســروط  ي�ستويف  مقر 
ا�ستكمال  بانتظار  الإذاعي،  للعمل 
املقر  اجنـــاز  مل�سروع  ــــراءات  الج

الر�سمي لإذاعة تب�سة.
ي�ستح�سن  مل  الــ�ــســيــاق  ذات  ويف 
الإختيار  �سكن   200 حــي  �سكان 
اجلوارية  املكتبة  على  وقع  كونه 
من  ـــان  ك اأنــــه  وراأوا  لــلــمــطــالــعــة 
الأف�سل ترك هذا الف�ساء لفائدة 
اأطفال املنطقة واإيجاد بديل اآخر 
مقر  اأ�ســـــغال  اإمتــام  حــــــني  اإىل 

الإذاعة اجلديد.

تغيري مقر 
اإذاعة تب�سة 
مــــــــوؤقتا 

رقية. ل

ميلــةتب�شة

باتنة

عنرت. ح



مر�س ع�ضال
�ساأل الطبيب املري�ص امل�سحاح 

 متى ت�سعر بالنزعاج ال�سديد 
؟ 

فاأجاب البخيل  ـ عندما 
واأدفع  اأجرتك  اأعطيك 
ثمن الدواء لل�سيديل!!.

اأعظم 6 اأجوبة يف التاريخ
لقي  معركة  اأي  يف  �ــص: 

عنرت بن �سداد م�سرعه
ج: يف معركته الأخرية

معاهدة  توقيع  مت  ــن  اأي �ــص: 
جنيف

ج: يف اأ�سفل الورقة
�ص: ما هو ال�سبب الرئي�سي للطالق

ج: الزواج

وجبة  يف  تــنــاولــه  ت�ستطيع  ل  مــالــذي  �ـــص: 
الفطور

ج: الغداء والع�ساء
�ص: ما ال�سيء الذي ي�سبه ن�سف 

تفاحة
من  ــــــر  الآخ ــف  ــس ــ� ــن ال ج: 

التفاحة
�ص: كيف مات هتلر

ج: توقف قلبه بعد اأن جاءه 
ملك املوت؟؟!.

حكم مفاجئ
القا�سي: هل اأنت الفاعل

املتهم: ل اأنا من حروف اجلر
يف  وال�سرور  الفرح  وعم  القتيل  اأهــل  ف�سحك 

قاعة املحكمة
ومت اإعدام القا�سي!!؟.

معلومات م�سلية

احل�سرية

اأمثال �سعبية

ا�سمها  جمــلــة  ــــدار  ــــس اإ� مت   1992 ــــام  ع  •
االإيدز  مبر�سى  تهتم  وهي   CoNTiNuuM
�سدورها  توقف   2001 العام  يف  لكن  العامل،  حول 

نهائيا بعدما مات جميع موظفيها باالإيدز.
بدون  الغرفة  يف  العطرية  الروائح  بع�س  �سم   •
لوجود  ال�سريحة  االأ�سباب  من   ، م�سدرها  معرفة 

جن يف الغرفة.
ويك  بزن�س  جملة  قــالــت   1968 الــعــام  يف   •
�سوق  يف  لها  م�ستقبل  ال  "اليابان  االأمــريــكــيــة: 
�سناعة ال�سيارات وي�ستحيل اأن تاأكل ح�سة اأمريكا 

يف ال�سوق العاملية".
• حفظ الكتب يقي من اخلرف والزهامير ويقوي 
حفظنا  يكون  فلذلك  الطويل  املــدى  على  الذاكرة 

لكتاب اهلل اأف�سل عالج لذلك.
يف  مرة   300 املتو�سط  يف  ي�سحكون  الر�سع    •

اليوم، بينما البالغون 20 مرة فقط.
ا�ستقبلوا  مر�سى  عن  موثقة  حالة   70 •  حوايل 
بالطريقة  و�سعروا  وفكروا  متربعني  من  اأع�ساء 

التي فكر و�سعر بها املتربع.
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ا�سحك وال�سحك بال�س.. قبل ما يغلى وتقول يامن عا�س

جواب 
املحاجية

حاجيتك 
على دارنا كلها 

ع�سي و ابا 
ما لقى با�س 
ي�سرب امي

حدث يف مثل هذا اليوم
التا�سع من �سهر جانفي

ا�سم  حتت  جديد  كيان  تاأ�سي�س  ـ    1920
للحماية  خا�سعة  عدة  مناطق  ي�سم  لبنان 
اإطار  يف  االأمم  ع�سبة  برعاية  الفرن�سية 

ت�سفية تركة االإمرباطورية العثمانية. 
1936 ـ وفاة "االأمري خالد" مبنفاه ب�سوريا 

عن عمر يناهز واحد و�ستون �سنة.
ـ  اأملانيا تهاجم بولندا م�سعلة فتيل   1939

احلرب العاملية الثانية.
االإخــــوان  جــمــاعــة  تــاأ�ــســيــ�ــس  ـ    1946

امل�سلمني يف االأردن.
1957 ـ تاأ�سي�س الهالل االأحمر اجلزائري 
حتت  الــ�ــســومــام  مــوؤمتــر  لــقــرارات  تطبيقا 

اإ�سراف جبهة التحرير الوطني.
حممل  فرن�سي  قطار  اأول  و�سول  ـ   1958
فيل  فــيــلــيــب  اإىل  ـــري  ـــزائ اجل بــالــبــرتول 

)�سكيكدة حاليا( قادما من تقرت.
�سفينة  حــطــام  عــلــى  الــعــثــور  ـ    1958
املحيط  قــعــر  عــلــى  ــة  ــارق ــغ ال الــتــيــتــانــيــك 

االأطلنطي و ذلك بعد 73 �سنة من غرقها.
ال�سد  لبناء  االأ�سا�س  حجر  و�سع  ـ   1960

العايل يف م�سر.
االأقمار  عرب  تلفزيوين  نقل  اأول  ـ   1963

ال�سناعية من قبل الواليات املتحدة.
العربية  للدول  منظمة  اإن�ساء  ـ    1968

امل�سدرة للنفط.
احتاد  قيام  عن  ر�سميا  االإعالن  ـ    1971
م�سر  �سم  ـــذي  وال العربية  اجلــمــهــوريــات 
�سكليًا ومل  كان  االحتاد  لكن  و�سوريا،  وليبيا 

يوؤد اأي دور.
للبحث  وطني  جمل�س  اأول  افتتاح  ـ   1975

العلمي بق�سر االأمم )اجلزائر العا�سمة( .
الوطنية  ــة  ــال ــوك ال تــاأ�ــســيــ�ــس  ـ   1992

لل�سناعة التقليدية.
البو�سنة  �سرب  جمهورية  اإعالن  ـ    1992

يف البو�سنة والهر�سك.
ي�سادق  الوطني  ال�سعبي  املجل�س  ـ   2002
املتعلق  الــقــانــون  مــ�ــســروع  على  باالأغلبية 

ب�سروط ا�ستحداث و تهيئة مدن جديدة.
يتح�سل  يا�سا  اجلزائري  املالكم  ـ   2003

على لقب بطل اإفريقيا يف الوزن اخلفيف.
وحركة  ال�سودانية  ال�سلطات  ـ    2005
لتحرير  ال�سعبي  اجلي�س  اجلنوبية،  التمرد 
جنوب  يف  �سالم  اتــفــاق  توقعان  الــ�ــســودان، 
 21 ا�ستمرت  اأهلية  حربا  ينهي  ال�سودان 

عاما.
2011  ـ بدء عملية الت�سويت يف ا�ستفتاء 

تقرير م�سري جنوب ال�سودان.
بيت  يهدم  االإ�سرائيلي  املحتل  ـ   2011

مفتي القد�س ال�سابق اأمني احل�سيني.
العمل  ُيلغي  اليوناين  الربملان   -  2018
الــزواج  �ــســوؤون  يف  ــة  االإ�ــســالمــَيّ ِبال�سريعة 
ويحيل  اليونانيني،  امل�سلمني  عند  والطالق 

هذه املهمة اإىل املحاكم املدنية.

تخاريف 
�سي عالوة املو�سطا�ش

عندك تقطع اجلورنان

هههههه

�سي عالوة ينتظر اأ�سئلتكم ليجيب عليها، �ساركونا بها 
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مايبقى يف الواد 
غري حجارو حكـــمة

قد يتعلم املرء احلكمة 
حتى من عدو

�سورة م�سحكة

عاجل...
الكمية 

حمدودة؟!

اأ�سئلة  على  جتاوب  قاعد  باب  اأي  من  ـ 
القراء يا �سي عالوة؟

اأ�سماء عالوي خن�سلة
اأجوبتي ما عندها ل باب ل تاقة..ملاذا 

ت�ساألني؟؟!.
كاين  بللي  عالوة  �سي  يا  لحظت�ص  ما  ـ 

نا�ص حابني اخلراب للجزائر؟
جناح مالكي باتنة
ي�سقل.. وقاعد  بغل  روحو  داير  خوك 

اأراد بنا �سرا  اهلل يكفينا �سرهم و �سر من 
يتعاطف  من  و�سر  عنهم  ي�سكت  من  و�سر 

معهم قويل اآمني؟!.
�سي  يا  الف�سبكة  مدمني  من  اأنــت  هل  ـ 

عالوة؟
فاحت زغي�ص امل�سيلة

"الف�سبكة"..خاطيني  مــعــنــى  ـــا  وم
الأقرا�ص املهلو�سة يا �سديقي!؟.

ميكن  ل  اأنــه  �سحيح  عــالوة..هــل  �سي  ـ 
اإطالق �ساروخ على ذبابة؟

مهدي فروج باتنة
الق�سف  ــــان  ك اإذا  اإل  ـــن..  ـــك مي ل 

ع�سوائي!؟.
ــه الــ�ــســاعــر جــويــدة.. ـ متــعــن مــا قــال
وخــانــق.. مكتئب  واجلــو  �ــســائــق..  الكل 

..كــي  اأعــمــاقــنــا  يف  الــزيــت  ت�سكبون  مل 
رجاءنا  تقتلوَن  مل  احلرائق  فينا  تطفئوا 
اأي  رف�سنا  لو  ..مل  كالمنا  وت�سادرون   ،

�سيء.. تعلو ماليني البنادق؟ 
رجاء وادي �سوق اأهرا�ص

وتاأملي ما �سيقوله عالوة..عجز الكالم 
عــن الــكــالم..وتــبــعــرثت كــل احلـــروف من 
خانق..  اجلو  اأقول  ل  الزحام..اأنا  فرط 
هو خمنوق باأيدينا اإذ نحن نعانق..هم مل 
باكرا  الولدة  اختار  لكنه  رجاءنا  يقتلوا 
من  بوؤ�سنا  البنادق..يا  ح�سن  يف  فاند�ص 
ال�سمال  اإىل  اجلــنــوب  اإىل  الــبــالد  غــرب 
عاد  ما  ت�ستفيق  كي  هنا  امل�سارق..اإنا  اإىل 

يجديك التحاذق؟!.



مبحكمــة  التحقيــق  قا�ســي  اأمــر 
�سطيف باإيداع اإطار بوزارة الداخلية 
واجلماعــات املحلية "ب.ق" احلب�س 
ب�سجن �سطيــف، علما اأن املعني �سبق 
لــه العمــل يف والية �سطيــف يف عهد 
الوايل ال�سابق نا�سر مع�سكري الذي 

كلفه مبلف اال�ستثمار بالوالية.

فــاإن  املتوفــرة  املعلومــات  وح�ســب 
املعنــي اأودع ال�سجــن بعــد متابعتــه 
يف ق�سايا تتعلق مبلفــات اال�ستثمار، 
خا�سة مــا تعلق بالتالعــب يف �سجل 
مت  حيــث  بالواليــة  اال�ستثمــار 
تقدمي ملفات اأمــام جلنة اال�ستثمار 
رغــم  حداثتهــا وعــدم توفرها على 

مت  حــني  يف  القانونيــة  ال�ســروط 
اإهمــال ملفــات قدمية واأخــرى قدم 
�ساملــة  تقنيــة  درا�ســات  اأ�سحابهــا 
مل�ساريــع مبتكــرة دون جــدوى، كمــا 
اأن املعنــي متهــم اأي�ســا بالتزويــر يف 
ملفــات اال�ستثمــار و�ســوء ا�ستغــالل 

الوظيفة.

املدنيــة  احلمايــة  م�سالــح  �سجلــت 
حادثــني  اأم�ــس،  �سطيــف  لواليــة 
بالغــازات  لالختنــاق  متفرقــني 
املحرتقــة، حيث تدخلــت فرق وحدة 
الكبــرية  بعــني  ح�ســني"  "بوهــدة 
فجــر اأم�ــس بعــد و�ســول بــالغ مفاده 
تعر�س عائلــة حلالة اختنــاق جراء 
ا�ستن�ساقهم لغازات حمرتقة املنبعثة 

باملطبــخ  املو�ســوع  املــاء  �سخــان  مــن 
دون ربطــه بقنــاة ت�سريــف الدخان، 
حيث قامت الفــرق املتدخلة باإ�سعاف 
واإجالء 04 �سحايا اإىل م�ست�سفى عن 
الكبرية حيث تبقى حالتهم م�ستقرة.
علــى  الثــاين  احلــادث  كــان  بينمــا 
م�ستــوى بلديــة اأوالد �سابــر بدائــرة 
قجــال جنــوب �سطيف حيــث تدخلت 

الرئي�سيــة  للوحــدة  النجــدة  فــرق 
امبــارك �سحــراوي بعــد بــالغ مفاده 
جــراء  الختنــاق  عائلــة  تعر�ــس 
ا�ستن�ســاق غازات حمرتقــة املت�سربة 
من موقد الطهي املو�سوع داخل غرفة 
اإ�سعــاف  التدفئــة، ومت  النــوم ق�ســد 
واإجالء 03 اأ�سخا�س اإىل امل�ست�سفى. 

وجهت لهم تهم ف�سـاد

بعد اإح�ساء 4410 �ساب معني بالإدماج

�شطيف

�شوق اأهرا�س

العدد 1451 اخلمي�س 29 جمرب  2969/ 09  جانفي 2020 املوافق لـ 13 جمادى الأوىل 1441

ح�سب توقيت مدينة باتنة وما جاورهامو�قيت �ل�شالة:

2424
�لإد�رة ـ �لتحرير

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

�لهاتف: 033.29.18.51
�لفاك�س: 033.29.18.51

�لربيد �لإلكرتوين:
journalelauresnews@gmail.com 

يومية اإخبارية عامة

الفجر: 06:16   الظهر: 12:43 الع�سر: 15:22  املغرب: 17:44  الع�ساء: 19:06    

اأحوال الطق�ش اليوم

باتنة      خن�سلة      اأم البواقي      تب�سة       ب�سكرة

أقصى 08
أدنى  01-

أقصى 08
أدنى 00

أقصى 07
أدنى 01-

أقصى 09
أدنى 01- 

أقصى 14
أدنى 07

2424
�لإد�رة ـ �لتحرير

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

�لهاتف: 033.29.18.51
�لفاك�س: 033.29.18.51

�لربيد �لإلكرتوين:
journalelauresnews@gmail.com 

ن�سب حريق مهول بالطابق 
الرابع ملقر اخلزينة العمومية 
ب�سطيف، حيث تدخلت م�سالح 

احلماية املدنية الإخماد احلريق، 
فيما مل يتم ت�سجيل اأي خ�سائر 

ب�سرية، علما اأن الطابق الذي 
ن�سب به احلريق كان خم�س�سا 

لق�سم النفقات والتاأ�سري على 
ال�سفقات العمومية، حيث مل 

يتم ت�سجيل اأي اإتالف للوثائق 
وامل�ستندات، وقد فتحت م�سالح 

االأمن يف احلني حتقيقا ملعرفة 
اأ�سباب احلادثة.

حريق مهول مبقر 
اخلزينة العمومية 

ب�سطيف 

ك�سف مديــر الفرع الوالئــي للوكالة 
�ســوق  بواليــة  للت�سغيــل  الوطنيــة 
�ســاب   4410 اإح�ســاء  عــن  اأهرا�ــس، 
معنــي باإجــراءات االإدمــاج املهني التي 
اأقرتها موؤخــرا وزارة العمل والت�سغيل 
وال�سمــان االجتماعي، م�سيفــا اأن هذا 
العــدد مــن ال�سبــاب املعنيــني باالإدماج 
املهني موزع بني نوعني من العقود االأول 
خا�س بعقود االإدماج حلاملي ال�سهادات 

خلريجــي  االإدمــاج  بعقــود  والثــاين 
معاهد التكوين املهني من الذين ميلكون 
خــربة بـ 8 �سنــوات فما فــوق وال تزال 
عقودهم �سارية املفعول، وقد مت بر�سم 
1138 �سهــادة  هــذه العمليــة ت�سليــم 
اإدمــاج علــى م�ستوى مديريــة الت�سغيل 
لفائــدة عديــد االإدارات فيمــا ال تزال 
امللفــات املتبقية قيــد االإملــام مبختلف 

املعطيات.

تر�سيم 1138 �ساب من عقود ما قبل الت�سغيل 

�سي الأورا�سي..
للنا�س يل حترق يف الفلوكة... م�سريكم غام�س 
وحياتكم مهلوكة... ما تغرك بالد الغري مبنية 
تغيري  من  جــاي  وا�ــس  و�سوف  �سوكة...  على 
و�ستهم ولو ببلوكة... ما تهرب�س من تاريخك 
وال حا�سرك وتخلي والديك يف ال�سوكة... كل 

خطاوتك بال ر�ساهم م�سكوكة...

وجب الكالم

hamzalaribi005@gmail.com

هناك قانون يقول اأن "القانون ال يحمي املغفلني" 
�سعبية  اأمــثــال  من  القانون  هــذا  يقابل  ما  وهناك 
بعبارة "يداك اأوكتا وفوك نفخ"، وكل هذا يعني اأن 
الطبيعة ال ترحم من يلقي بنف�سه اإىل التهلكة وال 
تن�سف "املغفلني" وال تعذر "حمقهم"، وبغ�س النظر 
الدولية  وال�سراعات  ال�سيا�سية  املتغريات  كل  عن 
واالإقليمية فاأرى اأن ال�سعوب اأحيانا تودي باأوطانها 
"�سعارات"  وب�سبب  "احلمق"  ب�سبب  الهاوية  اإىل 
م�سمومة تتبناها بحكم اأن هذه ال�سعوب اأرزن واأكرث 
حكمة من غريها، وبغ�س النظر عن دكتاتورية بع�س 
احلكام العرب اإال اأن ما ظهر موؤخرا وما تبني هو اأن 
على  ديكتاتورية  اأكرث  باتت  ال�ساخرة"  "االأقدار 

بع�س ال�سعوب من حكامهم.
بغ�س النظر عن كل ما قيل عن دكتاتورية "الرئي�س 
اأن دكتاتوريته  اإال  العراقي" الراحل �سدام ح�سني، 
اأ�سبه  لنقل  اأو  بخرابة  اأ�سبه  العراق  من  جتعل  مل 
ح�سابه  ودب  هب  من  فيه  ي�سفي  مهجور  "بهنغار" 
الرئي�س  دكتاتورية  عن  قيل  ما  كل  ورغم  غريه،  مع 
اأن دكتاتوريته مل  اإال  القذايف  الراحل معمر  الليبي 
الليبية  االأرا�سي  على  اليوم  يحدث  مما  اأعنف  تكن 
"جيفة"  اإال  اليوم  "ليبيا"  حول  مما  اأعنف  ولي�س 

تتقاتل عليها ال�سباع وتنه�س كيانها.
بطر�س  جوليا  للفنانة  اأغنية  راجت  �سنوات  منذ 
مبعية اأمل عرفة و�سو�سن حمامة اإذ ت�ساءلن اآنذاك  
بكل ح�سرة عن "ال�سرف العربي" فقلن "وين املاليني 
ح�سني  �سدام  كــان  حينها  وين"،  العربي  وال�سعب 
لفل�سطني  رئي�سا  عرفات  يا�سر  وكان  للعراق  رئي�سا 
وكان معمر القذايف رئي�سا لليبيا، ت�ساءلن عن ال�سرف 
واقفة  �سوريا  وكانت  واقفة  العراق  كانت  عندما 
اأما اليوم فاأنا �سخ�سيا ال اأجروؤ  وكانت ليبيا واقفة، 
اأت�ساءل عن ال�سرف العربي، فاإذا كان  اأن  حتى على 
النخوة  �ساعت  واإذا  حيا،  و�سدام  ال�سرف  �ساع  قد 
ب�سبب  "قتل"  و�سدام  اليوم  فكيف  حي،  والقذايف 
"�سا�سة" العراق؟ وكيف اليوم والقذايف قتل  خيانة 

من طرف اأبناء �سعبه؟
املعركة  يف  الــرجــال  ميــوت  اأن  اأبـــدا  املـــوؤمل  لي�س 
واأثناء اجلهاد يف �سبيل الوطن من طرف العدو، لكن 
اأبنائها  طرف  من  االأوطــان  وتخرب  تقتل  اأن  املــوؤمل 
تندلع  اأن  املوؤمل  فلي�س  لذلك  "االأعداء"،  مب�ساعدة 
لكن  خام�سة،  وحتى  ورابــعــة  ثالثة  عاملية  حــرب 
قتال  �ساحات  الرجال"  "اأوطان  ت�سبح  اأن  ــوؤمل  امل
لغرباء غري اأبنائها وي�سبح اأبناوؤها "املغفلون" جمرد 
جمهور متابع ملباراة ال تعنيه، لهذا فقبل اأن نت�ساءل 
اليوم عن ال�سرف فقد وجب اأن نت�ساءل عن "الوطن" 
"عقول ال�سعوب"، فاإذا �ساعت العقول وخدرت  وعن 
م�ستباحا  ي�سبح  ال�سرف  فـــاإن  الب�سرية  وعطلت 
البلدان  بع�س  يف  لالأ�سف  يحدث  ما  وهــذا  تلقائيا، 

العربية التي عطلت فيها ب�سرية و�سمائر اأبنائها.

ال�سعوب املغفلة

والية  باأمن  املخدرات  مكافحة  فرقة  متكنت 
بتهمة  ع�سريني  على  القب�س  اإلقاء  من  تب�سة، 
ب�سطح  عــرث  ــن  اأي العقلية،  بــاملــوؤثــرات  االجتـــار 
من  كمية  يحوي  بال�ستيكي  كي�س  على  م�سكنه 
االأقرا�س املهلو�سة واملقدرة باأكرث من 924 قر�س 
مهلو�س من خمتلف االأنــواع، ليتم فتح حتقيق يف 
الق�سية وبعد اإمتام كافة االإجراءات مت تقدميه 

اأمام العدالة اأين �سدر �سده اأمر اإيداع.

اأعلن رعية من جن�سية بلجيكية اإ�سالمه مب�سجد اأبي 
ب�سطيف، وهذا بعد �سالة  ال�سديق بحي ح�سمي  بكر 
الظهر و�سط التكبريات بعد اإعالن اإمام امل�سجد اأن اأحد 
الن�سارى �سيعلن اإ�سالمه بامل�سجد و�سط جمع غفري من 
امل�سلني الذين التفوا حوله مرحبني ومهللني ومكربين، 
ونطق "بالل" وهو اال�سم اجلديد الذي اختاره الرعية 
البلجيكي بعد اإ�سالمه بال�سهادتني بح�سور ممثلني عن 

مديرية ال�سوؤون الدينية بالوالية. 

احلماية  وحدات  لتدخالت  االأ�سبوعية  احل�سيلة  ك�سفت 
خالل  اآخرين،   1798 �سخ�سا وجرح   38 وفاة  املدنية، عن 
جانفي   04 اإىل   2019 دي�سمرب   29 من  املمتدة  الفرتة 
من  اأزيــد  ت�سجيل  عن  املدنية   احلماية  واأفــادت   ،2020
2124 تـدخـل من اأجل 1147 حادث مرور، اأدت اإىل وفاة 
38 �سخ�سا، مت اإ�سعافهم و نقلهم اإىل املراكز االإ�ست�سفائية، 
واليــة  يف  �سجلت  ح�ســيلة  اأثقل  اأن  اإىل  احل�سيلة  واأ�سارت 

اجلزائر بوفاة 08 اأ�سخا�س و جرح 118 اآخرين.

توفـي �ساب يبلغ من العمر 38 �سنة اإثر اإ�سابته 
باالأنفلونزا يف والية تب�سة، وذلك ح�سبما ك�سف 
عنه م�سوؤول املركز املرجعي لالأنفلونزا املو�سمية 
ال�سحية  اأن  امل�سوؤول،  ذات  وقال  با�ستور،  مبعهد 
انت�سار  من  حمــذرا  مزمن،  مر�س  من  يعاين  كان 
ال�سرائح  داعيا  القادمة،  ــام  االأي خــالل  املر�س 
االأكرث عر�سة وت�سرر من الفريو�س اإىل التوجه 

مل�سالح التلقيح من اأجل حماية نف�سها.

القب�ش على �ساب 
وحجز 900 قر�ش مهلو�ش

رعية بلجيكية يعلن اإ�سالمـه 

مرور  حوادث  يف  قتيال   38

الأنفلونــزا املو�سمية
اإيداع املكلف بال�ستثمار يف عهد والـي �سطيف ال�سابق احلب�ش املوؤقت  تقتل �سابا يف تب�سة

اإنقاذ 07 اأ�سخا�ش من الختنـاق بالغازات املحروقة 
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