
جنم بوعقال
ريا�ضة

�ص 14

مباركي امل�ستقدم 
الوحيد وم�سكلة

الربيد االلكرتوين: journalelauresnews@gmail.com امللعب توؤرق االدارة

ـ  ال�سعر: 15 دج  1441 االأوىل  جمادى   17 لـ  املوافق   2020 جانفي   13  /2970 ينار    02 االإثنني  العدد 1453 
www.elauresnews.com

تغرق يف الت�سيب والإهمال 
ومواطنون يطالبون بك�سف امل�ستور

م�ست�سفى باتنة اجلامعـي
 "بن فلي�س التهامي"

طالبوا بربط اأرا�سيهم بقناة ال�سقي

طالبوا بت�سوية و�سعيتهم

ت�سرب املياه القذرة من احدى البالوعات 
جتاوز ال�ستة اأ�سهر

بعد اأيـام من اكت�سافها

مطـالب بالتحقـيق
 يف و�سعية العـديد

 من القطاعات بباتنة

اإجـراء 800 عملية 
جراحية دقيقة 
خالل �سنة 2019

فالحو دوار اأوالد ملوك 
بال�سمـرة دون مــياه

متقاعــد  اأ�ســتاذ   200
ي�ستنجدون وزير الرتبية

حي 726 م�سكــن 
يغرق يف مياه ال�سرف

قق يف حادثـة  الوزارة تحُ
تخريب ف�سيف�ساء اأثريـة
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بعد �سلل تام فاق ال�سنة

مهلة اأخيـرة ملنتخبي 
بلدية قـــالل 

الإنهاء االن�سداد

�شطيف
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بخن�شلــة ــة  ـــ الــعــدال عــلــى  تــاجــــــــر   2164 اإحـــالـــة  فيما مت غلق 262 حمل جتاري
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عني البي�ساء..�سكنات موؤجلة 
و�سحة ت�سارع ال�سلل

لقبت بـ "مار�سيميني" اأثناء احلقبة الرومانية، الحتوائها على اآثار 
رومانية، وكتابات على االأ�سا�سات يف حديقة 1 نوفمرب 1954، ومع قدوم 

القوات الفرن�سية اإىل اجلزائر، مت اإخ�ساع املدينة باحتاللها �سنة 1848م، 
لتطلق عليها فيما بعد ت�سمية عني البي�ساء ن�سبة لوجود منبع اأبي�ص، 

وتتميز مدينة عني البي�ساء بطابعها االقت�سادي والتجاري، ما جعلها قبلة 
ملختلف امل�ستثمرين بجميع القطاعات، ولعل اأهم املكا�سب التي ا�ستفادت 

منها موؤخرا مدينة عني البي�ساء ترقيتها ملقاطعة اإدارية ح�سب التق�سيم 
�ص 07/06االإداري اجلديد والذي مت االإعالن عنه موؤخرا...

م�ضاريع حمت�ضمة تتهياأ بها عني البي�ضاء 
لتكون مقاطعة اإدارية

ملف اال�ستثمار بواليـة باتنة  ال يزال م�سلوال وبعيدا كل البعد عن التطلعات

احد �سوارع مدينة عني البي�ساء

تطرح و�سعيـة اأغلب مناطق الن�ساطـات بوالية باتنة، العديد من الت�ساوؤالت التي ت�ستدعي فتح حتقيق حول و�سعية اال�ستثمارات 
املُج�سدة عبـرها، �سواء تلك التي دخلت مرحلة اال�ستغالل اأو التي مل ترى النور على اأر�ص الواقع وتوقفت بها االأ�سغـال يف منت�سف 
الطريق، فاالأرقــام واالإح�سائيات املقدمة �سنويا من قبل اجلهات الو�سية حول اال�ستثمـار ُيكذبها الواقـع الذي مل يرَق اإىل م�ستوى 

تطلعات وحتديات املرحلة من خالل جت�سيد م�ساريع من �ساأنها توفري منا�سب عمل وبعث حركية اقت�سادية...

م�ضاريع ا�ضتثمارية باجلملة تتوقف يف منت�ضف الطريـق
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واقع بائ�س ملناطق الن�شاطات بباتنة!
ا

حتت املجهر



nawara.boubire@gmail.com

نوارة بوبري

فهم املر�شوم....
 ن�شف تطبيقه

مازالت عملية اإدماج عمال جهاز امل�ساعدة على 
االإدماج املهني واالإدماج االجتماعي غري وا�سحة 

لدى عديد القطاعات مبختلف موؤ�س�ساتها، ملا 
تخللها من م�ساكل وفو�سى واإ�سكاالت تدل على 
اأن العملية منذ بدايتها كانت قائمة على اأ�س�ص 

ه�سة وبطرق غري منظمة، رغم اأن املر�سوم الوزاري 
ل طريقة االإدماج واملعنيني به ليليه  االأول قد ف�سّ

مر�سوم اآخر يرد على االن�سغاالت والت�ساوؤالت التي 
وردت من خمتلف الوكاالت املعنية بالت�سغيل ليبني 

طريقة اإدماج اأ�سحاب ال�سهادات ويو�سح طريقة 
التعامل مع احلاالت اخلا�سة وفقا للمواد التي 

وردت يف اجلريدة الر�سمية.
كما طرحت عديد الفئات ان�سغاالتها عرب 

�سفحات التوا�سل االجتماعي وهي حتاول اأن تفهم 
طبيعة العملية ومدى �سحتها و�سري  عجلتها ب�سكل 

جيد، حتى اأن البع�ص االآخر قد اعتربها جمرد 
املجتمع  من  اله�سة  الفئة  هذه  "اأكذوبة" تعي�سها 
والتي ظلت طيلة �سنوات مغيبة عن عني ال�سلطة 
دون اأن تنظر هذه االأخرية يف ان�سغاالتها ومدى 

معاناتها من اال�ستغالل والتع�سف، حتى تزايد عدد 
املنتمني لها "كالفطر"  منها ال�سار  ومنها املليء 

مب�سادات االأك�سدة، لدرجة اأن الدولة قد تعجز 
عن تطبيق مرا�سيمها وجت�سيد وعودها ب�سبب 

العدد الهائل املتوفر لديها.
 فالعربة بالفهم ومدى ا�ستيعاب مرا�سيم الوزارة 

وتعليمات الوكاالت واملديريات التي مل ترتجم 
بنف�ص املعنى لدى كافة املكلفني بهذه العملية 

الهامة، وهو ما ت�سبب يف خلق نوع من االختالف 
واالختالل يف مدى ت�سيري  هذه االأخرية عرب 

خمتلف واليات الوطن وانطالقها بن�سب متفاوتة، 
وكما يقال "فهم ال�سوؤال ن�سف اجلواب" ففهم 

املر�سوم يعد ن�سف تطبيقه، واألف "�سالمة 
ورحمة " على مفاهيمنا وطريقة فهمنا وتفاهمنا 

مع متغريات احلياة االقت�سادية واالجتماعية 
التي مازالت تعاين حتت رحمة خمتلف اأ�ساليب 

" لوجي�سيال"  اأوكلت العملية اإىل  "ال�سابوتاج" وان 
ال يقبل الر�سوة وال املعريفة.

                                                              غي�ض من في�ض 

بطاقة حمـــــــــراء

اأطفال القمر يف اجلزائر حتت ال�شم�س

قال: عزالدين ميهوبي 
)الأمني العام بالنيابة للأرندي(
هو  جديدة  جلزائر  د�ستوري  ن�ص  ..."و�سع 

فر�سة تاريخية".

قلنا: يا راجل... فر�صة تاريخية اإذا ما توجت 
بو�صع "البع�ض" يف الأر�صيف.

auresbook

اأنقذوا اإنتاج الع�شل و�شحة النحل

الطمع يخرب لوحة ف�شيف�شائية بتب�شة

اجلزائر توقف اإطالق النار بليبيا 

على الرغم من اأن ت�ساعف اإنتاج الع�سل يف اجلزائر 
ليبلغ  باملئة   85 بـ  االأخــرية  الع�سر  ال�سنوات  خالل 
74.420 قنطا ريف ال�سنة، اإال اأن اال�ستهالك الفردي 
ال يتعدى 176 غرام يف ال�سنة، ح�سب املعهد التقني 
اأغلى منتوج يف  لرتبية احليوانات، لذا يبقى الع�سل 
اإليه  ا�ستطاع  من  اإال  ي�ستهلكه  وال  الوطنية  ال�سوق 

بالنظر اإىل االرتفاع املذهل ل�سعره.

من جهة اأخرى حذر خرباء تربية النحل من امل�ساكل 
و�سحة  الع�سل  اإنتاج  تهدد  التي  والبيئية  املناخية 
احل�سرية  املبيدات  ا�ستخدام  من  وتاأ�سفوا  النحل، 
اأعداد كبرية من النحل،  امل�سوؤولة عن ت�سجيل موت 
اإىل  �سابقا   6% من  تقديره  ح�سب  ارتفعت  والتي 
الظاهرة  هذه  اأن  معتربين  حاليا،   30% من  اأكــر 

ت�ستوجب تدخل اأهل االخت�سا�ص الإنقاذ النحل.

الف�سيف�سائية  اللوحة  ال�سبت  اأم�ص  اأول  تعر�ست 
نقرين  ببلدية  اأيام  منذ  اكت�سافها  مت  التي  اجلديدة 
اعــتــداء  عملية  اإىل  تب�سة(  جــنــوب  كــلــم   120(
اإ�ساعات  انت�سار  اثــر  جمهولني  طــرف  من  وتخريب 
ر�سمية  م�سادر  واأو�سحت  حتتها،  كنوز  بوجود  تزعم 
واإعالمية اأنه مت اكت�ساف هذه اللوحة الف�سيف�سائية 
الرتاث  الإحياء  البلدية  اجلمعية  اأع�ساء  طرف  من 

واملحافظة على البيئة واالآثار اأثناء قيامهم بعمليات 
ترميم الق�سر القدمي منذ اأيام معدودة فقط، وح�سب 
م�ستوى  على  االآثار  يف  للمخت�سني  االأويل  الت�سخي�ص 
عن  عبارة  االأثرية  القطعة  هذه  فاإن  املديرية،  ذات 
اإىل  تعود  جنائزي  ملعلم  ف�سيف�ساء  من  اأثرية  حتفة 
نهاية  خالل  )اأي  ميالدي  اخلام�ص  اأو  الرابع  القرن 

العهد الروماين(.

يبدو اأن جهود الدبلوما�سية اجلزائرية قد اأثمرت يف امل�ساهمة يف وقف اإطالق النار بني الفرقاء الليبيني 
والذي دخل حيز التطبيق يوم 12 جانفي على ال�ساعة ال�سفر.

وجاء ذلك كنتيجة عن الزيارة التي قام بها وفد ممثال خلليفة حفرت على راأ�سهم وزير الدفاع ووزير الداخلية 
بزيارة اإىل اجلزائر خالل اليومني املا�سيني، اأين قيام الوفد الليبي مبحادثات مع م�سوؤولني جزائريني حول 

الو�سع يف ليبيا متطرقني اإىل جمهودات اجلزائر لوقف اإطالق النار والعودة اإىل طاولة احلوار.

يعاين مر�سى الكزيروديرما )اأطفال القمر( من م�سكل 
غــالء امل�ستلزمــات اخلا�ســة بهم وعــدم تعوي�ــص �سندوق 
التاأمــني االجتماعي الأدويتهم ب�سبب عــدم اإدراج مر�سهم 
يف قائمــة االأمرا�ــص املزمنة، حيث يحتــاج املري�ص لدهن 
الكرميــات ال�سم�سية الواقية من االأ�سعة فوق البنف�سجية 
مرة كل �ساعتــني على االأقل، غري اأن اإدراجها �سمن قائمة 
مــواد التجميل ومنع ا�ستريادها، ناهيــك مل�ستلزمات اأخرى 
وال�ستائــر  واملالب�ــص  والقبعــات  والقفــازات  كالنظــارات 
واأجهزة التكييف ومبوا�سفــات خا�سة باملر�سى وكلها غري 
متوفــرة يف اجلزائــر ولي�ســت يف متنــاول االأوليــاء ب�سبب 

غالئها زادت من وطاأة اأمل هوؤالء.
ناهيــك من ايجاد هــوؤالء املر�سى �سعوبــة يف التمدر�ص 
ب�سبب عدم وجود اأق�سام خا�سة بهم تتوفر فيعا ال�سروط 

املعينة كالظالم، فمتى يتم التفات اإىل هذه الفئة؟

هــي الن�سبــة التي ا�سرتاهــا جممــع "مهرمين" ح�س�ــص ال�سركة 
العامة للتاأمينات املتو�سطية)GAM( ، وبذلك، يو�سع "مهري" من 
جمــال اأعمالــه اإىل التاأمينات، بعد اأن عــرف ب�ساحب اأهم امل�ساريع 
ال�سياحيــة يف اجلزائــر، ويعــد مهــري موؤ�س�ــص جممــع امل�ستثمرين 
باملغــرب العربــي وال�ســرق االأو�سط ويعد اأبــرز موؤ�س�سيــه وامل�ساهم 

االأكرب فيه.
ومت �سنــة 2001 تاأ�سي�ص ال�سركــة العامة للتاأمينات املتو�سطية 

التاأمني. فروع  جميع  يف  " gam" املخت�سة 
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لكل مقام مقال
منعطف يناير؟!

مل يختلف املوؤرخون واالإعالميون وال�سيا�سيون وحتى العامة 
يف م�ساألة مبثل اختالفهم على "رمزية" يّناير وجذوره فهناك 
من يقول اأن املنا�سبة مرتبطة بالقائد االأمازيغي "�سي�سناق" 

الذي اأغار على الفراعنة واأطاح بهم واعتلى �سدة حكمهم 
ملائتي عام بعد ذلك.. وهناك من يقول باأ�سطورة غ�سب "يناير" 

من عجوز ا�ستهانت بقواه وجربوت ق�ساوته يف اآخر يوم منه 
معلقة بقولها "بوه عليك اأيناير" وخرجت لرعي عنزاتها 
فطلب من "فورار" اإقرا�سه يوما "عبو�سا قمطريرا" عقابا 

لها على ا�ستهزائها به وحولها اإىل جماد واأخذ هذا اليوم من 
احلادثة ا�سما لها ف�سمي بيوم العجوز "وا�ص نتمغارث"..و�سمي 
اأي�سا براأ�ص ال�سنة الفالحية.. وعام لعرب.. وهناك من يقول 
اأن "يناير" بحد ذاته من "تركات الع�سابة" التي مررتها دون 

ا�ستفتاء �سعبي واأنه ال وجود ل�سيء ا�سمه ال�سنة االأمازيغية وال 
حل�سارة تخ�ص االأمازيغ واأن "حرف التيفيناغ" جمرد "كذبة" 

مت ابتداعها من "خرب�سات" الطوارق على جدران الطا�سيلي 
التي مل تتعدى ثمانية اأحرف ن�سج على منوالها ما ن�سج.. واأن 

ما يدعيه البع�ص "هوية" اإمنا هو حم�ص اأوهام اأن�ساأها "اللوبي 
الفرن�سي" يف املغرب العربي لزرع التفرقة بني العرب والرببر..

وما اإىل ذلك من التحاليل واالأفكار..التي يبدو اأنها و�سلت 
اإىل حد مل يعد يهمنا ما اإذا كان ما ُيتو�سل اإليه من خالل تتبع 

اأحداث التاريخ وحمطاته وكل ما يتعلق بالثقافة "االأمازيغية" 
واأ�سول ال�سكان االأ�سليني ل�سمال اإفريقيا �سحيح اأو ُملفق الأن 

كل طرف يّدعي اأنه االأ�سح بتطرف وعناد بعيدين كل البعد عن 
االتفاق والتوافق..

ويف كل االأحوال ال ميكن الأحد اأن ينفي وجود ح�سارة 
االأمازيغ الرببر �سكان ال�سمال االإفريقي منذ اآالف ال�سنني ولكل 

ح�سارة اآثارها وخملفاتها وعقائدها واأ�ساطريها التي تبقى 
را�سخة جيال بعد اآخر واإن اندثرت بع�ص معاملها ما يعني اأن 

من يزعم باالإلغاء الكلي حل�سارة "الرببر" اإمنا هو بحد ذاته 
ن�سخة مطابقة ملن ي�سميهم باملتطرفني والعن�سريني.. واملثري اأن 
كثريا من املخت�سني واالإعالميني خرجوا عن �سمتهم ومواالتهم 

و"تطبيلهم وتزمريهم" واأنهم اأ�سبحوا بف�سل من "احلراك" 
اأحرارا معلنني رف�سهم للمنا�سبة اإىل درجة املطالبة باإلغاء 

ر�سمية "يناير" واملادة الرابعة من الد�ستور وهذا املوقف بحد 
ذاته ال ي�سح وال ميكن اإثارة غ�سب "املاليني" والعودة اإىل 

نقطة البداية واإثارة فتنة "كربى" نحن يف غنى عنها اليوم 
وغدا..

واحتفاالت يناير طق�ص عريف اجتماعي ال ميكن اأن يو�سف 
بالبدعة الأنه ال عالقة له بالدين والنا�ص اأحرار يف خيار 

اإحيائه من جتاهله ونحن يف غنى عن كل الرتهات واملزاعم 
التي تبناها "الراف�سون" حماولني طم�ص "اأمة" ا�ستطاعت 

التعاي�ص مع كل الوافدين والفاحتني دون اأن تتخلى عن ثوابتها 
بقدر اإثرائها وهذا ما ُيح�سب لها دون غريها من احل�سارات.
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زووووووم الأورا�س....

عملية هدم "�سينما الكازينو" يف حي ال�سطا مبدينة باتنة كان يفرت�ص ان تكون عملية 
ترميم من اجل ا�ستغاللها كمرفق ي�ستفاد منه يف املدينة.

�سماح خميلي

الأورا�س بلو�س+

خملويف اأح�شن ريا�شي يف اجلزائر خارج كرة القدم
لعام  اجلزائر  يف  ريا�سي  كاأح�سن  مرت   1500 ل�سباق  العامل  بطل  و�سيف  خملويف،  توفيق  العداء  اختري 
2019، يف اال�ستفتاء ال�سنوي لوكالة االأنباء اجلزائرية، وحاز خملويف على 86.95 باملائة من االأ�سوات، 
نال  الذي  العامل،  الربونزية يف بطولة  امليدالية  االأثقال، و�ساحب  رفع  بيداين العب  وليد  متقدما على 

االأ�سوات. من  باملائة   8.69



ق. و

ال�سحفي عبد الكرمي 
حمادة يف ذمة اهلل

انتقل اإىل رحمة اهلل ال�سحفي 
ال�سابق يف وكالة االأنباء اجلزائرية 

عبد الكرمي حمادة، عن عمر ناهز 
اإثر مر�ص ع�سال ح�سبما  71 �سنة، 

ُعلم من مقربيه.
الراحل التحق بوكالة االأنباء 

اجلزائرية �سنة 1974 وعمل بها 
يف خمتلف امل�سالح، قبل اأن ي�سغل 
مدير نائب االإعالم ونائب املدير 

العام، كما كان مرا�سال لوكالة 
االأنباء اجلزائرية بكل من داكار 

وباري�ص.
املرحوم من مواليد حي الق�سبة 

اجلزائر العا�سمة وهو ابن ال�سهيد 
حممد حمادة ، ويعترب كاأحد 

اأكرث املدافعني عن حقوق العمال 
كم�سوؤول نقابي يف الوكالة.

اإطالق  اأم�ص االأحد، بوقف  رحبت اجلزائر، 
الليبية  املكونات  كافة  ودعت  ليبيا،  يف  النار 
والعودة  به  االلتزام  اإىل  االأطراف  وخمتلف 
ال�سريعة اإىل م�سار احلوار الوطني ال�سامل من 
يراعي  �سلمي  �سيا�سي  حل  اإىل  التو�سل  اأجل 
امل�سلحة العليا لليبيا و�سعبها ال�سقيق، ح�سب 

بيان لوزارة ال�سوؤون اخلارجية.
وذكر البيان مبوقف اجلزائر الثابت الداعي 
اإىل �سرورة ت�سوية �سيا�سية �سلمية عرب حوار 
ليبي ليبي، جمددة يف الوقت نف�سه ''دعوتها 
ولغة  احلــكــمــة  لتغليب  االأطـــــراف  جلميع 
واجلار  ال�سقيق  البلد  هــذا  اأجــل  من  ــوار  احل
فتئت  ما  والتي  منها  يعاين  التي  ــة  االأزم من 
املنطقة  ويف  اجلوار  دول  يف  اال�ستقرار  تهدد 

برمتها''.
اأن  اجلزائرية  اخلارجية  بيان  اأ�ــســار  كما 
حل  اإىل  للو�سول  جهودها  �ستوا�سل  اجلزائر 
الليبي  ال�سعب  وحــدة  ي�سمن  �سلمي  �سيا�سي 
بعيدا  واال�ستقرار،  االأمــن  كنف  يف  و�سيادته 

الو�سع  يزد  مل  الذي  اأجنبي،  تدخل  اأي  عن 
اإال تاأزما وتعقيده لفر�ص الت�سوية عن طريق 

احلوار.
حيز  ليبيا  يف  الــنــار  اإطـــالق  وقــف  ودخـــل 

مكثفة  دبلوما�سية  جهود  بف�سل  التنفيذ، 
خالل  من  حموريا  دورا  اجلزائر  فيها  لعبت 
يف  فاعلة  بلدان  عــدة  لوفـــــود  ا�ست�سافتها 

امللف الليبي.

ويتخبط  احلزب منذ انتخابات 12 دي�سمرب 
رف�ست  حــيــث  مــ�ــســاكــل،  ـــدة  ع يف  االأخـــــرية 
القيادة  لدعوات  باال�ستجابة  احلزب  قاعدة 
ميهوبي،  الدين  عز  املر�سح  ل�سالح  بالت�سويت 
ف�سل  اإذ  الكاأ�ص  اأفا�ست  التي  القطرة  وهــي 
الذي  تبون،  املجيد  عبد  املر�سح  تاأييد  فريق 
خارج  مر�سح  تاأييد  وان  احلزب  ابن  اعتربوه 

احلزب يعترب خيانة.
حلزب  بالنيابة،  العام  االأمني  فند  جهته  من 
وجود  �سديقي،  علي  الوطني،  التحرير  جبهة 
خمطط لالإطاحة بحكومة الوزير االأول عبد 
على  امل�سادقة  رف�ص  خالل  من  جراد  العزيز 

خمطط عملها بعد نزوله للربملان.
وقال �سديقي يف كلمته اأمام اأمناء املحافظات 
بهم  اجتمع  الذي  االنتقالية  اللجان  وروؤ�ساء 
العا�سمة  يف  بحيدرة  الوطني  باملقر  اأمــ�ــص 
''يتكلمون  ي�سمهم-  مل   - اأ�سخا�سا  هناك  اأن 
رف�سنا  بعدما  اأننا  فكرة  �سوقوا  احلزب،  با�سم 
ُنح�سر  الرئا�سيات،  يف  تبون  املجيد  عبد  دعم 
خمطط  رف�ص  خالل  من  بحكومته  لالإطاحة 

عملها خالل مناق�سته يف الربملان''.

يتكلمون  من  بع�ص  ُي�سوقه  ما  ''اإن  واأ�ساف: 
با�سم جبهة التحرير الوطني، على اأن احلزب 
ونوابه يح�سرون ل�سن حملة على خمطط عمل 
�سنتعامل  اأننا  كما  ال�سحة،  عن  عار  احلكومة، 
مع احلكومة وفق االإرادة ال�سعبية، متابعا: ''اإذ 
اأن نواب احلزب م�ستعدون ملناق�سة كل م�ساريع 

التي تاأتي اإىل الربملان بكل م�سوؤولية''.
احتجاجات  عــلــى  �سديقي  عــلــي  عــلــق  كــمــا 

احلزب  مقر  اأمام  االأفالن  ومنا�سالت  منا�سلي 
املحافظني،  اجتماع  رافــقــت  والــتــي  بحيدرة 
اإىل  ندعوهم  اإخواننا  هم  من  ''منهم  قائال: 
باملقابل  املقبل،  للموؤمتر  للتح�سري  االن�سمام 
اأغلقوا  من  نف�سهم  هم  علينا  متاآمرين  بينهم 
على  الإحــالــتــه  باالإ�سمنت  احلـــزب  ق�سمات 

املتحف اإال اأن م�سروعهم مل ولن يتحقق''.

امل�ستقلة  الوطنية  ال�سلطة  رئي�ص  وجه 
اإىل  تعليمة  �ــســريف،  حممد  لالنتخابات، 
ا�ستئناف  فيها  يطلب  الوالئيني  املن�سقني 
والبلدية  الــولــالئــيــة  املــنــدوبــيــات  عــمــل 
به  ــاد  اأف ح�سبما  جانفي،   15 من  ابــتــداء 

م�سدر عليم.
وقت  يف  اأقــر  الــذي  �سريف  تعليمة  وتاأتي 
�سابق االحتفاظ باملن�سق الوالئي وم�ساعد 
عن  الرتاجع  قبل  القرعة  طريق  عن  له 
يوم  جــديــدة  تعليمة  وتــوجــيــه  اخلــطــوة 
يف  الــعــمــل  با�ستئناف  تق�سي  اخلمي�ص 
االمتدادات املحلية يوم 15 جانفي بنف�ص 
ــالن  اإع مــع  تزامنا  ال�سابقة،  الت�سكيلة 
فتح  تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئي�ص 
عر�سه  انتظار  يف  الد�ستور  تعديل  ور�سة 
اأن  ينتظر  الــــذي   ال�سعبي  لال�ستفتاء 
�سبق  التي  الوطنية  ال�سلطة  عليه  ت�سرف 
 12 يوم  الرئا�سية  االنتخابات  تنظيم  لها 

دي�سمرب كتجربة اأوىل.
ويف نف�ص ال�سياق، فقد ت�سمن اأحد املحاور 
اجلمهورية  رئي�ص  حددها  التي  ال�سبعة 
جلنة  انطلقت  الـــذي  الــد�ــســتــور  لتعديل 
له  ــيــة  االأول املــ�ــســودة  ـــداد  اإع يف  خمت�سة 
الوطنية  لل�سلطة  د�ستوري  �سند  ''اإعطاء 

امل�ستقلة لالنتخابات.
امل�ستقلة  الــوطــنــيــة  ال�سلطة  واأ�ــســ�ــســت 
تزامنا  �سبتمرب   15 يـــوم  لــالنــتــخــابــات 
ــار  اإط يف  االنــتــخــابــات  قــانــون  تعديل  مــع 
التي  والو�ساطة  ــوار  احل جلنة  خمرجات 
الربملان  �سادق  وقــد  يون�ص،  كــرمي  قادها 
الوطنية  ال�سلطة  قــانــون  على  بغرفته 
ب�سورة  االإ�سراف  من  مكنها  ما  االنتخابية 
الأول  الرئا�سية  االنتخابات  على  مبا�سرة 
وزارة  من  تنظيمها  �سالحية  و�سحب  مرة 

الداخلية واجلماعات املحلية.

االت�سال،  وزيــر  اأعلن 
الــــنــــاطــــق الـــر�ـــســـمـــي 
للحكومة، عمار بلحيمر، 
اإطالق  عن  ال�سبت،  يوم 
باإ�سالح  تتعلق  ور�سات 
ــالم،  االإع لقطاع  �سامل 
خمتلف  باإ�سراك  وهذا 

الفاعلني يف امليدان.
لل�سحافة  ت�سريح  ويف 
عــلــى هــامــ�ــص الــزيــارة 
دار  اإىل  ــه  ــادت ق الــتــي 

اأول  ب�ساحة  جاووت"  "الطاهر  ال�سحافة 
�سفري"  القادر  "عبد  ال�سحافة  ودار  ماي 
هذه  اأن  بلحيمر  ال�سيد  اأو�ــســح  بالقبة، 
االلتزامات  بني  من  تعد  التي  االإ�سالحات 
عبد  اجلمهورية،  رئي�ص  بها  تعهد  التي 
"ا�ستقاللية  على  �سرتتكز  تبون،  املجيد 
االإعالم وحريته ب�سرط اأن حترتم احلياة 
ال�سخ�سية للمواطن مع االبتعاد عن ال�ستم 

والـــــقـــــذف واحـــــــرتام 
اأخالقيات املهنة".

اأن  الـــــوزيـــــر  واأكــــــــد 
مــرهــونــة  "احلرية 
ل�سمان  ــوؤولــيــة  بــاملــ�ــس
ــــة  ممـــــار�ـــــســـــة هــــادئ
اإىل  م�سريا  للحريات"، 
�سيتم  التي  الور�سات  اأن 
"�ستخ�سع ملبداأ  اإطالقها 
�سيكون  ـــذي  ال احلــــوار 
يق�سي  وال  تــ�ــســاركــيــا 

اأحدا".
الور�سات  هذه  اأن  بلحيمر  ال�سيد  واو�سح 
اإطار  يف  وطني  حوار  فتح  مع  "�ستتزامن 
عنه  �سترتتب  ـــذي  ال الــد�ــســتــور  تــعــديــل 
املمار�سة  مــبــداأ  تكر�ص  جــديــدة  قــوانــني 
الدميقراطية، من بينها قانون االنتخابات 

واالأحزاب واجلمعيات وكذا ال�سحافة".

ال�سبت   �سهرة  اجلزائرية  االأ�سر  احتفلت 
االمازيغية  ال�سنة  راأ�ــص  ميثل  الــذي  بيناير 
اجلديدة يناير 2970 الذي يعود اإىل 950 
قبل امليالد، حيث ي�ستذكر ال�سعب اجلزائري 
يف  �ساربة  وتقاليد  بعادات  وهويته،  تراثه 

عمق التاريخ.
وانطلقت يوم اجلمعة من تيبازة االحتفاالت 
الوطنية الر�سمية براأ�ص ال�سنة االأمازيغية، 
ال�ساربة  االأ�سيلة  التظاهرة  يناير2970، 
عمق  من  والنابعة  الوطني  التاريخ  عمق  يف 
ثقايف  برنامج  خالل  من  اجلزائري  املجتمع 

واجتماعي واأكادميي ثري ومتنوع.
التظاهرة  بهذه  االحتفال  بــدايــة  وكــانــت 
واجتماعي  ثــقــايف  بــرنــامــج  لها  �سطر  الــتــي 
"ثري ومتنوع" يدوم اإىل غاية يوم الثالثاء، 
امللكي  ال�سريح  االأثري،  املوقع  من  يناير   14
الثقافة  وزيــرة  بح�سور  بتيبازة  املوريتاين 
مليكة بن دودة واملحافظ ال�سامي لالأمازيغية 
�سي الها�سمي ع�ساد و وايل تيبازة اإىل جانب 

ثلة من الفنانني واالأكادمييني.
"اإن  دودة  بن  مليكة  الثقافة  وزيــرة  وقالت 
اإطار  يف  ياأتي  العيد  بهذا  الر�سمي  االحتفال 
الثالث  مبقوماتها  الوطنية  الثوابت  تعزيز 

ودعما  واالمــازيــغــيــة  ــعــروبــة  وال االإ�ـــســـالم 
للوحدة الوطنية.

ويف هذا االإطار فان الوزارة �ستفعل اتفاقية 
ال�سامية  املحافظة  مع  والتعاون  ال�سراكة 
اللغة  ا�ستعمال  ترقية  بهدف  لالمازيغية 

االمازيغية يف املجال الثقايف''. 
وترى يف هذا اخل�سو�ص فاطمة حلمر مهتمة 
كانوا  قدميا  املــوالــني  "اأن  املحلي،  بــالــرتاث 
املقدد  واللحم  االكليل  مثل  مــواد  يح�سرون 
والقمح املحم�ص لتح�سري ما ي�سمى بالروينة 
القدرة  جلب  يتم  الع�سر  �سالة  وقــت  ومــع 
الوجبة  نتناول  الليل  ويف  ــردود  امل لتح�سري 
والت�سدق  اجلــريان  مع  تقا�سمها  يتم  اأن  بعد 

ببع�سها االآخر''.
باأبعادها  وطنية  اأ�سبحت  اليوم  واملنا�سبة 
تثمني  هــو  والــهــدف  وباحتفاالتها  املحلية 
كان  التي  منطقة  كل  يف  العريقة  العالقات 
تر�سيخها  بهدف  ميار�سونها  واأجدادنا  اآباوؤنا 
التقليدي  للرتاث  مبعار�ص  واأي�سا  البيوت  يف 
واالأكالت  التقليدية  وال�سناعات  االمازيغي 
ومداخالت  ال�سعرية  وااليقاعات  ال�سعبية 
يناير  ليبقى  االمازيغي  والرتاث  االأدب  حول 

هوية وتاريخ.

قدم الوزير االأول عبد العزيز جراد تعازي اجلزائر رئي�سا و�سعبا اإىل �سلطان ُعمان 
اجلديد هيثم بن طارق يف وفاة ال�سلطان قابو�ص بن �سعيد بن تيمور الذي وافته املنية 
الُعمانية  بالعا�سمة  لقاء جمعهم  �سنة، خالل  الـ80  ناهز  املن�سرم عن عمر  اجلمعة 
م�سقط الأداء واجب العزاء. عبد العزيز جراد ''قدم التعازي واملوا�ساة با�سم رئي�ص 
املالكة  لالأ�سرة  اجلزائري  ال�سعب  و�سائر  وحكومته  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية 

وال�سعب الُعماين يف وفاة املغفور له ال�سلطان قابو�ص بن �سعيد بن تيمور. 
جراد  العزيز  عبد  ال�سبت  يوم  كلف  قد  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�ص  وكان 

بالتوجه مل�سقط من اأجل متثيله يف تقدمي التعازي اإثر وفاة �سلطان ُعمان.

دعت اإىل ت�سوية �سيا�سية عرب حوار بني كافة الأطراف..

 متهيدا لال�ستفتاء على الد�ستور

فيما فند �سديقي التح�سري لالإطاحة مبخطط احلكومة يف الربملان
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اجلزائر ترّحب بقرار وقف اإطالق النار يف ليبيا

غليان يف بيت االأفالن

�سلطة االنتخابات ت�ستاأنف عملها

وزير االت�سال يعلن عن اإطالق ور�سات
 "اإ�سالح �سامل" لقطاع االإعالم

اجلزائريون يحتفلون بـ "ينار"
 راأ�س ال�سنة االمازيغية

الوطني
الوزير االأول يقدم تعازي اجلزائر

 با�سم رئي�س اجلمهورية

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

قام منا�شلو حزب جبهة التحرير الوطني بوقفة احتجاجية اأمام مقر احلزب رافعني �شعارات �شد ما و�شفوه �شيطرة ''ال�شيوخ'' 
على قيادة احلزب .

اإثر وفاة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد..
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املا�سي،  االأ�سبوع  نهاية  ا�ستفادت 
بلديتي  قاطني  من  عائلة   1164
كربى  عملية  مــن  وبريكة  اجلـــزار 
للربط ب�سبكة الغاز الطبيعي بتكلفة 
�سنتيم،  مليار   12.4 جتاوزت  مالية 
فريد  الــواليــة،  وايل  اأ�ــســرف  حيث 
انطالق  اإ�سارة  اإعطاء  على  حممدي 
املدنية  ال�سلطات  مبعية  العملية 
والع�سكرية وذلك خالل زيارة عمل 
اجلزار  بلديتي  اإىل  قادته  وتفقد 

وبريكة.
و�سملت العملية 300 عائلة بكل من 
ولقدح  مبارك  اأوالد  املعذر،  مب�ستة 
مالية  بتكلفة  ببلدية اجلزار وذلك 
جتاوزت 5.2 مليار �سنتيم، وببلدية 
عائلة   182 العملية  م�ست  بريكة 
بتكلفة  وذلــك  الب�ص  في�ص  مب�ستة 
�سنتيم،  مليار   3.1 ــاوزت  جت مالية 
املجاهدين  بــحــي  عــائــلــة  و446 
مليار   1.3 ــاوزت  جت مالية  بتكلفة 
عائلة   236 اإىل  باالإ�سافة  �سنتيم. 

بتكلفة  وذلك  اجلمال  مراح  مب�ستة 
مالية جتاوزت 2.8 مليار �سنتيم.

والية  اأن  الوايل  اأكد  ال�سياق،  ويف 
برناجمها  جت�سيد  يف  ما�سية  باتنة 
ا�ستفادت  الــذي  الطموح  الطاقوي 
مــنــه، ال�ــســيــمــا يف جمــــال الــربــط 
الطبيعي،  والغاز  الكهرباء  ب�سبكتي 
عرب  بها  التغطية  ن�سبة  بلغت  التي 
و82  بــاملــائــة   96 الــواليــة  ـــراب  ت
انتظار  يف  الـــتـــوايل،  عــلــى  بــاملــائــة 
ا�ستالم م�ساريع قيد االإجناز واإعطاء 

اإ�سارة انطالق اأخرى.
الوالئية  ال�سلطات  فــاإن  للتذكري، 
ــرا عــلــى و�ــســع حيز  ــوؤخ اأ�ــســرفــت م
لفائدة  الطبيعي  لــلــغــاز  اخلــدمــة 
1100 م�سكن مبادة الغاز الطبيعي، 
مليار   40.2 جتاوزت  مالية  بتكلفة 
�سنتيم، كما مت اإعطاء اإ�سارة انطالق 
مبــادة  م�سكن  من357  ـــد  اأزي ــط  رب
الغاز الطبيعي بتكلفة مالية تقدر بـ 

�سنتيم. ماليري   07

وح�سب اأرقام ر�سمية حت�سلت عليها 
"االأورا�ص نيـوز"، فاإن ملف اال�ستثمار 
بالواليـة ال يزال م�سلوال وبعيدا كل 
البعد عن التطلعات، وما هـو تعك�سه 
الن�ساطات  مناطق  اأغــلــب  و�سعيـة 
املوزعة عرب بلديات الواليـة ال�ستة، 
جا�سـر  بعني  الن�ساطات  فمنطقة 
اإىل  اإن�ساءها  تاريخ  يعود  والتي  مثال 
م�سروع  �سوى  فيها  1998، مل يدخل 
واحد فقط حيز اخلدمة، فيما �ُسّجل 
بها 13 م�سروعا متوقفــا و5 م�ساريع 
كما  بــعــد،  االأ�ــســغــال  بها  تنطلق  مل 
التهيئة  م�سكل  م�ستواها  على  يطرح 
رغم  باملنطقة  غائبة  تــزال  ال  التي 
اإن�ساءهـا،  على  كاملة  �سنة   22 مرور 
مبروانة،  الن�ساطات  مبنطقة  اأمــا 
عن  بــعــيــدة  ـــرى  االأخــــ هــي  فتبقى 
الــتــطــلــعــات، فــرغــم مـــرور اأزيــــد من 
عدد  اأن  اإال  اإن�ساءها،  على  �سنة   30
مرحلة  دخلت  التي  اال�ستثمارات 
يتعدى  مل  م�ستواها  على  اال�ستغالل 
العديد  ا�ستغالل  مت  فيما  االأربعـة، 
من القطع االأر�سيـة يف غري الن�ساط 
م�ستثمرون  يزاول  حيث  به،  امل�سرح 
اأن�سطة ال تتطابق مع دفرت ال�سروط 
ال�سيء  ونف�ص  به،  امل�سرح  والن�ساط 
الن�ساطات  منطقة  عــلــى  ينطبق 

امل�ستثمرون  ـــزال  ي ــال  ف بــنــقــاو�ــص، 
والربط  التهيئة  غياب  من  ي�ستكون 
يدخل  مل  فيما  ال�سبكات،  مبختلف 
اخلدمة  حيز  واحــد  م�سروع  �سوى 
موزعا  م�سروعا   18 اأ�سل  من  وذلــك 
على 48 قطعة اأر�سية، يتواجد منها 
10 م�ساريع قيد االإجناز و3 م�ساريع 
تنطلق  مل  حني  يف  توقف،  حالة  يف 
االأ�سغال بعد على  م�ستوى 4 م�ساريع، 
ياقوت  بعني  الن�ساطات  مبنطقة  اأما 
م�سروعا  بـ21  االأ�سغال  تنطلق  فلم 
 104 68 م�سروع موزع على  من اأ�سل 
اإمتـــام  رغـــم  ـــك  وذل ــيــة  اأر�ــس قطعة 

مبختلف  والــربــط  التهيئة  اأ�سغال 
بع�ص  با�سر  فيما  الالزمة،  ال�سبكات 
مطابقة  غــري  اأن�سطة  امل�ستثمرين 
مرحلة  خــالل  به  امل�سرح  للن�ساط 
مــن كل  املــ�ــســروع، واالأغـــرب  توطني 
امل�ساريع  ذلك حتويل جزء من بع�ص 

اإىل �سكنات فردية. 
بباتنة،  الوالئية  ال�سلطات  وكانت 
قد �سرعت يف عملية كربى ت�ستهدف 
الــذي  ال�سناعي  الــعــقــار  ا�ــســرتجــاع 
اقت�ساديون  متعاملون  منه  ا�ستفاد 
يف  ــه  ــغــالل ــت ــس ا� دون  ومـــقـــاولـــون، 
عن  ف�سال  اال�ستثمارية،  الن�ساطات 

حيث  قانونية،  ملخالفات  ارتكابهم 
من  العقارية  االأوعــيــة  �سحب  تقرر 
مل  الــذيــن  املتعاملني،  مــن  جمموعة 
باالإ�سافة  ا�ستغاللها  يف  النية  يبدوا 
مناطق  يف  هــيــاكــل  ـــرد  جم لــرتكــهــا 
غريها  يف  اأو  ال�سناعية  الن�ساطات 
تتوا�سل  اأن  على  بلدية،   17 عــرب 
الــعــقــارات  ا�ــســتــهــداف  يف  العملية 
يهدف  خمــطــط  �سمن  ال�سناعية 
ملتعاملني  منحها  اأعادة  قبل  للتطهري 
جادين يف بعث الن�ساط اال�ستثماري 

اجلاد املنتج ملنا�سب ال�سغل.
جدير بالذكر اأن مناطق الن�ساطات 
اأ�سا�ص  على  تق�سيمها  مت  القدمية، 
م�ساريع،  �سينجزون  امل�ستثمرين  اأن 
عدد  �ــســوى  منها  ينجز  مل  اأنــهــا  اإال 
ــة عــلــى مــدى  ــس ــا� ـــدا وخ �ــســئــيــل ج
الت�سعينات  مـــن  ــدة  ــمــت امل الـــفـــرتة 
�سوء  وعــلــى   ،2012 اأواخــــر  اإىل 
اإعذارات واإنذارات لعدد  ذلك،قدمت 
عدم  �سبب  تت�سمن  االأ�سخا�ص  من 
نزعت  وقد  اال�ستثمار،  على  االإقدام 
حازوا  اأن  بعد  اأ�سخا�ص  من  عقارات 
على جيوب عقاريـة مت حتويلها اإىل 
دعاوى  رفع  مت  فيما  خا�سة،  ملكيات 

ق�سائية �سد اآخرين.

ــاالت  طــالــب مــواطــنـــــون عــقــب ح
االإهمال والت�سيب التي مت اكت�سافها 
بــاتــنــة،  وايل  خـــرجـــــــات  خــــالل 
الفجائية، بربجمة زيارات مماثلة 
امل�ستور  ك�سف  اأجــل  من  لبلدياتهم 
ــوؤولــني املــحــلــيــني عرب  وفــ�ــســح املــ�ــس
ي�سريونهـا،  التي  القطاعات  خمتلف 
حتقيقات  فتح  بــ�ــســرورة  منوهني 
ت�سيريها  طــريــقــة  حـــول  معمقة 

واخلروقات امل�سجلة عربها.
العديد  لــواقــع  املعنيون  وتاأ�سف 
بلدياتهم،  عــرب  الــقــطــاعــات  مــن 
غرار  على  منها  احليوية  خا�سة 
املياه  ال�سحـة،  النقل،  الــرتبــيــة، 
نقائ�ص  يف  تــغــرق  حيث  وغــريهــا، 
ب�سبب  ــواء  �ــس باجلملة  ومــ�ــســاكــل 

اإيجاد  عن  املحليني  امل�سوؤولني  عجز 
حل لهـا، اأو تلك التي ذهبت �سحية 
والــالمــبــاالة،  واالإهــمــال  الت�سيب 
املدار�ص  من  العديد  تتواجد  حيث 
االبتدائية يف و�سعية اأقل ما يقال 
الهرتاءها  نظرا  مزرية  اأنها  عنها 
جهة  من  التدفئة  ونق�ص  جهة  من 
القائمني  اإهمال  اإىل  �سـف  اأخــرى، 
و�سعية  جتــاه  مباالتهم  وال  عليها 
م�ساكل،  من  تعرفه  وما  موؤ�س�ساتهم 
و�سعية  اإىل  امل�ستكون  وتطرق  كما 
التي  ال�سحية  املــوؤ�ــســ�ــســات  بع�ص 
باتت تقدم خدمات دون امل�ستوى بل 
من  العديد  تعد  مل  ذلك  من  االأكر 
هياكل  جمرد  �سوى  العالج  قاعات 
واملعدات  الو�سائل  لغياب  روح  دون 

عربها وكذا غلق اأبوابها يف كثري من 
اآخرون م�سكـل  االأحيان، فيما طرح 
املحليني  امل�سوؤولني  وتقدمي  املياه 
و�سعية  حول  خاطئة  لت�سريحات 

قطاعاتهم.
باتخاذ  اأمــــر  قــد  الــــوايل  وكــــان 
عن  امل�سوؤولني  �سد  �سارمة  عقوبات 
يف  ال�سيما  احلا�سل  الت�سيب  حالة 
العيادة املتعددة اخلدمات واملدار�ص 
االبتدائية ببلدية اجلزار، مع فتح 
واإحالة  املوؤ�س�سات  بع�ص  يف  حتقيق 
كما  العدالة،  على  اأ�سحابها  ملفات 
جلنة  لت�سكيل  تعليمات  ــى  ــط اأع
امل�سالح  خمــتــلــف  تــ�ــســم  والئـــيـــة 
احتياجات  ل�سبط  الــتــنــفــيــذيــة 

املنطقة ق�سد التكفل بها.

ــة  بــروال م�ستة  قــاطــنــو  يــتــواجــد 
بدائرة  املــاء  واد  لبلدية  التابعة 
مروانة، يف عزلة تامة ب�سبب انعدام 
تاأزما  امل�سالك، فيما تزداد و�سعيتهم 
ـــالل تــ�ــســاقــط االأمـــطـــار  خــا�ــســة خ
ال�سكان  عنه  ك�سف  ما  ح�سب  وذلــك 

لـ"االأورا�ص نيوز".
تقطنها  التي  امل�ستة  �سكان  واأعــرب 
غ�سبهم  عــن  عــائــلــة،   20 حــــوايل 
عزلتهم  اإزاء  ال�سديدين  وتذمرهم 

اأكر  منذ  االأخــر  العامل  عن  التامة 
احلركة  وتــوقــف  يوما  ع�سرون  مــن 
باملنطقة، وال�سبب يف ذالك هو غياب 
امل�سالك املوؤدية اإىل املناطق املجاورة، 
خا�سة بعد ت�ساقط االأمطار يف االآونة 
الطرقات  حتــولــت  حيث  االأخــــرية، 
فيما  ا�ستخدامها  ي�سعب  اأوحال  اإىل 
ا�سطراب  كل  مع  احلالة  هذه  تتكرر 
ــذه العزلة  جـــوي،  اأيـــن جنــم عــن ه
لعدم  وهذا  املنازل  يف  �سديدة  برودة 

مدة،  منذ  الغاز  قـــارورات  اقتنائهم 
املنطقة  بــاأن  ال�سكان،  �سرحوا  كما 
بخ�سو�ص  الوعود  من  الكثري  تلقت 
املنتخبني  طـــرف  مــن  الــعــزلــة  فــك 
ذلك  يج�سدوا  اأن  دون  لكن  املحليني 
املعنيون  وطالب  الواقع،  اأر�ــص  على 
من  نيوز"،  "االأورا�ص  مع  حديثهم  يف 
العاجل  بالتدخل  املحلية  امل�سالح 
ــتــي حتــولــت معها  لــفــك عــزلــتــهــم ال

حياتهم اإىل جحيم حقيقي.

متكنت م�سلحة جراحة املخ  
واالأع�ساب بامل�ست�سفى اجلامعي  
بن فلي�ص التهامي بوالية باتنة، 

من اإجراء ما يفوق عن 800 
عملية جراحية معقدة  خالل 
ال�سنة املن�سرمة، اأين مت اإدراج 

اأحدث التقنيات الإجرائها 
وحتقيق النجاحات يف هذا 

املجال، كما خ�س�ص امل�ست�سفى 
اجلامعي طاقم طبي متخ�س�ص 

وذو كفاءة ل�سمان جناحها.
وح�سب م�سالح ا�ست�سفائية، 
اأنه �سيتم برجمة العديد من 

العمليات الدقيقة خالل ال�سنة 
اجلارية، م�سيفة يف ذات ال�سياق 

اأن امل�ست�سفى ي�ستقبل املر�سى 
من خم�ص واليات جماورة، 

وبالرغم من اأن الطاقم الطبي 
امل�سرف على العمليات يتمتع 

بخربة وكفاءة اإال اأنه يعاين 
يف ظل زيادة عدد املر�سى كل 

�سنة، كما اأنه العمليات التي مت 
االإ�سراف عليها خالل ال�سنة 

املن�سرمة كللت بالنجاح االأمر 
الذي زاد من م�سوؤولية الطاقم 

الذي ي�ستوجب عليه العمل على 
ذات الوترية، موؤكدة اأن اجلهات 
املعنية وفرت جميع االإمكانات 

املادية من عتاد وم�ستلزمات 
طبية وحتى اأدوية للمر�سى 

الذين ا�ستفادوا من عملية طوال 
�سنة كاملة.

اإجـراء 800 
عملية جراحية 

دقيقة خالل 
�شنة 2019

م�ست�سفى باتنة اجلامعـي 
التهامي" فلي�س  "بن 

تطرح و�سعيـة اأغلب مناطق الن�ساطـات بوالية باتنة، العديد من الت�ساوؤالت التي ت�ستدعي فتح حتقيق حول و�سعية اال�ستثمارات املُج�سدة عبـرها، 
�سواء تلك التي دخلت مرحلة اال�ستغالل اأو التي مل ترى النور على اأر�ض الواقع وتوقفت بها االأ�سغـال يف منت�سف الطريق، فاالأرقــام واالإح�سائيات 
املقدمة �سنويا من قبل اجلهات الو�سية حول اال�ستثمـار ُيكذبها الواقـع الذي مل يرَق اإىل م�ستوى تطلعات وحتديات املرحلة من خالل جت�سيد م�ساريع 

من �ساأنها توفري منا�سب عمل وبعث حركية اقت�سادية.

م�ضاريع ا�ضتثمارية باجلملة تتوقف يف منت�ضف الطريـق

واقع بائ�س ملناطق الن�شاطــات بباتنة
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بالغاز  م�شكن   1164 لربط  مليـار   12
مطالب بالتحقيق يف و�شعية العديد من القطاعات بباتنة

م�شتة "بروالة" بوادي املاء يف عزلة تامـة

فالحو دوار اأوالد ملوك
 بال�شمـرة دون مياه

ملوك  اأوالد  دوار  فالحـو  ي�ستكى 
"منطقة احلامول" التابعة لوالية 
عدم  من  باتنة،  والية  يف  ال�سمرة 
م�ساريع  خمتلف  مــن  ا�ستفادتهم 
املخ�س�سة  القناة  اأن  رغم  ال�سقي، 
لذلك متـر عرب اأرا�سيهم التي تبلغ 

م�ساحتها حوايل 200 هكتار.
اجلهات  مــن  الفالحون  ويطالب 
املعنية، النظر يف ان�سغالهم واملتمثل 
ل�سقي  قــنــاة  ــن  م ــتــفــادة  اال�ــس يف 
القريب  يف  الفالحية  اأرا�سيهم 
معظم  اأن  على  ناهيك  الــعــاجــل، 
فالحـي املنطقة يعتمدون على مياه 
تكلفهم  والتي  االرتــوازيــة  ــار  االآب
مــبــالــغ مــالــيــة طــائــلــة  الجنــازهــا 
وقت  تتطلب  اأنها   اإىل  باالإ�سافة 
ل�سقي  وحتــويــلــهــا  حلــفــرهــا  كــبــري 

الذي  االأمــر  الفالحية،  االأرا�ــســي 
ناهيك  الــفــالحــني  حفيظة  اأثـــار 
اإيداعها  مت  التي  ملفاتهم  اأن  على 
اأجـــل احلــ�ــســول عــلــى رخ�ص  ــن  م
حلفر تلك االآبار تتاأخر يف كل مرة 
ويتم تاأجيلها، ما ت�سبب يف العديد 
اأرا�سيهم  م�ست  التي  امل�ساكل  من 

الفالحية.
فــالحــي  اأن  ـــذكـــر  بـــال ـــر  ـــدي ج
من  الكثري  و�سط  يعانون  ال�سمرة 
راأ�سها نق�ص التغطية  امل�ساكل على 
الذي  االأمــر  الفالحية  بالكهرباء 
تعقيد  من  وزاد  حفيظتهم  اأثـــار  
يف  باملنطقة  الــفــالحــي  الن�ساط 
انتظار التفاتة اجلهات املعنية لرد 

االعتبار لهذا الن�ساط باملنطقة.

تغرق يف الت�سيب والإهمال ومواطنون يطالبون بك�سف امل�ستور

ب�سبب غياب امل�سالك وتوّحل بع�سها

طالبوا بربط اأرا�سيهم بقناة ال�سقي

�سميحة. ع
نا�سر. م

نا�سر. م

مرمي. ع

�سميحة. ع



فتحت وزارة الثقافة حتقيقا حول حادثة تخريب ف�سيف�ساء مت اكت�سافها يف الثاين من �سهر جانفي احلايل ببلدية 
نقرين بوالية تب�سة، وجاء يف بيان للوزارة الو�سية اأنه على اإثر هذا التخريب �سي�سرع خرباء املركز الوطني للبحث 

االأثري ابتداء من يوم 13 جانفي )اليوم( يف نقل الف�سيف�ساء اإىل مكان اأمن.

طالبوا بت�ضوية و�ضعيتهم 

بعد اأيـام من اكت�ضافها

اأعطت  الوزيرة  اأن  البيان،  واأردف 
للبحث  الوطني  للمركز  تعليماتها 
ملعاينة  خــبــري  بــاإيــفــاد  االأثـــــري 
يتم  والتي  الق�سية  هذه  مالب�سات 
امل�سوؤوليات،  حتديد  �سوئها  على 
لدى  امل�ستقاة  املعلومات  تفيد  حيث 
اأن  تب�سة،  لوالية  الثقافة  مديرية 
خالل  مت  قد  يكون  االكت�ساف  هذا 
من  مرخ�سة  غــري  اأثــريــة  حفرية 
واأن  مــوؤهــلــني  غــري  اأ�ــســخــا�ــص  قبل 
من  هي  املحلية  اجلمعيات  اإحــدى 
وكانت  االكت�ساف  هــذا  عن  اأبلغت 
ــة الــثــقــافــة قـــد اتــخــذت  ــري ــدي م
بتاريخ  احلماية  اإجــــراءات  اأوىل 

حاولوا  اأ�سخا�سا  اأن  اإال  جانفي،   6
�سرقتها يوم 8 جانفي مما �سبب لها 
تخريبا جزئيا مت الك�سف عنه يوم 

اجلمعة املا�سي.
نقرين،  مدينة  �سكان  وتفاجاأ  هذا 
بخرب حتطم الف�سيف�ساء التي تعود 
اإىل العهد الروماين وذلك بعد مرور 
اكت�سافها،  على  فقط  قليلة  اأيـــام 
وتــعــود تــفــا�ــســيــل اكــتــ�ــســاف هــذه 
ال�سهر  مطلع  اإىل  االأثرية  القطة 
ــــاري اأيــــن عــر جمــمــوعــة من  اجل
ال�سباب الذين ين�سطون يف الديوان 
نقرين،  ببلدية  لل�سياحة  املحلي 
تب�سة،  واليــة  جنوب  كلم   150

الف�سيف�ساء بالقرب من  على لوحة 
التوا�سل  بعد  وتبني  نقرين،  ق�سر 
االآثــار  علم  يف  خمت�ص  دكــتــور  مــع 
للدرا�سات  التطبيقية  باملدر�سة 
هذه  اأن  ال�ساأن  بهذا  بباري�ص  العليا 
كلمات  على  حتتوي  التي  التحفة 
اخلام�ص  اأو  الــرابــع  للقرن  تــعــود 
العهد الروماين،  نهاية  اأي  ميالدي، 
تبني  عليها  ُكتب  ما  ترجمة  وبعد 
زوجها  اإىل  زوجــة  من  اإهـــداء  اأنها 
املتويف وجاءت الرتجمة كما االآتي 
"با�سم ذاكرة امل�سيح تخلد الزوجة 
"اتايف" الذي  زوجها  ذكرى  الوفية 

تويف عن عمر 64 �سنة.

الطور  مــن  متقاعد  اأ�ــســتــاذ   200 مــن  ـــد  اأزي رفـــــع 
مكون  اأ�ــســاتــذة  رتبتي،  بــني  م�سنفني  االبــتــدائــي 
وعلى  امل�سوؤولني  ملختلف  عاجال  نــداءا  ورئي�سي، 
التي  ق�سيتهم  يف  للنظر  الــرتبــيــة  وزيـــر  راأ�ــســهــم 
العديدة  املرا�سالت  رغم  منهم  الكثري  ح�سب  طالت 
مروا  الذين  الرتبية  مدراء  مع  املنعقدة  واللقاءات 

على الوالية.
بت�سوية  وعـــودا  تلقوا  اأن  للمعنيني  و�سبق  هــذا 
و�سعيتهم غري اأن ذلك مل يحدث على اأر�ص الواقع، 

الرتبية  مديرية  مل�سالح  االتهام  اأ�سابع  موجهني 
بالبند  اقتناعهم  وعـــدم  العمومية  والــوظــيــفــة 
القانوين رغم حيازتهم ملقررات اإدارية ر�سمية فردية 
املايل  امللف  �سمن  تفعيلها  يتم  مل  لكن  وجماعية 
واالإداري وهو ما حرم الكثري منهم من احل�سول على 
باقي االأق�ساط من املخلفات املالية، واعترب املعنيون 
ا�ستفادتهم من خملفات 30 �سهرا، مناق�سا للتعليمة 
التعليمة  ووفق   2015/10/12 يف  املوؤرخة   003
يف  واملــوؤرخــة  اأي�سا   004 رقــم  امل�سرتكة  الــوزاريــة 

من  غالبيتهم  ا�ستفادة  ورغــم   2014/07/06
باملخلفات  املتعلقة  والك�سـوفات  االإدارية  ال�سهادات 
للتقاعد  الوطني  ال�سندوق  لوكالة  ودفعها  املالية 
طرف  من  بتجميدها  فوجئوا  اأنهم  اإال  بالوالية 
ليبقى  بالوالية  امل�ستخدمني  نفقات  ت�سيري  م�سلحة 
هوؤالء بني غدو ورواح بني م�سالح املديرية وم�سالح 
وجود  دون  والـــوزارة،  للتقاعد  الوطني  ال�سندوق 

بوادر حلل هذا االإ�سكال الذي اأرق الكثري منهم.

ي�ستكى �سكان حي 726 م�سكن بعا�سمة والية ب�سكرة، من 
البالوعات  اإحــدى  من  ال�سحي  ال�سرف  مياه  تدفق  م�سكل 
اأ�سهر،  ال�ستة  جتــاوزت  مدة  منذ  الغر�ص  لهذا  املخ�س�سة 
نظرا  احل�سري  وجهه  وت�سويه  احلي  تلويث  يف  ت�سبب  ما 
اإىل معظم  القذرة  املياه  الكريهة وت�سرب  الروائح  النت�سار 
�سوارعه وخا�سة ممرات حممد ال�سديق بن يحي املعروفة 
والتي باتت ت�سبه الكارثة وبالتحديد بالقرب من العيادة 
والتجار  املواطنني  ــت  اأرق التي  الو�سعية  وهــي  ال�سحية 
وم�ستعملي الطريق ما دفع بهم اإىل منا�سدة اجلهات املعنية 
للتدخل يف القريب العاجل من اجل النظر يف و�سعية احلي، 
علما اأن البالوعة املت�سببة يف هذا التدفق من مياه ال�سرف 
تتواجد اأمام مقر ال�سندوق اجلهوي للتعاون الفالحي وقد 
قام ال�سكان برفع ان�سغالهم اإىل م�سالح البلدية التي اأكدت  
ـ ح�سبهم ـ اأن املو�سوع مرتبط مبديرية الري وهذه االأخرية 
امل�سوؤولية  من  متل�ص  الــذي  التطهري  ديــوان  اإىل  وجهتهم 
الفو�سى  انت�سار  و�سط  حاله  على  الو�سع  ليظل  نهائيا، 

والروائح الكريهة واحل�سرات.

الربط بال�ضبكات يزيد من معاناة امل�ضتفيدين 

الفالحون اأبدوا تخوفهم من اجلفاف

بعد �ضلل تام فاق ال�ضنة

�ضكان بئر العاتــر 
يوا�ضلون احتجاجهم 

رف�ضا للتق�ضيم

 02 عدل  مكتتبي  من  الع�سرات  جتمع 
باي يف اجلهة اجلنوبية  �سالح  ببلدية 
ال�سكنات  موقع  اأمام  �سطيف  والية  من 
بالبلدية وهذا من اأجل املطالبة بربط 
املوقع ال�سكني بال�سبكات املختلفة على 
وهذا  والكهرباء  الطبيعي  الغاز  غــرار 
ــرب  اأق يف  ال�سكنات  ت�سليم  اأجـــل  مــن 
املعاناة  من  طويلة  �سنوات  بعد  االآجال 

واالنتظار.
املوقع  هــذا  يف  االإجنـــاز  ن�سبة  وبلغت 
اأن  اإال  املــئــة  يف   99 قــرابــة  ال�سكني 
بال�سبكات  ال�سكنات  ربــط  يف  التاأخر 
املختلفة حال دون توزيع هذه احل�سة 
�سئموا  اأنــهــم  ال�سكان  ـــد  واأك الــهــامــة، 
كل  يف  واملتكررة  الكاذبة  الــوعــود  من 
اأنهم  ال�سيما  امل�سوؤولني  طرف  من  مرة 
الــتــاأخــر احلا�سل  مــن  كــثــريا  تــ�ــســرروا 
 08 الكراء منذ  اإرتفاع تكاليف  نتيجة 
�سنوات كاملة، كما طرح املحتجون اأي�سا 
�سالح  دائـــرة  مكتتبي  برجمة  م�سكل 
والذي  باملوقع  امل�سجل  الفائ�ص  باي يف 

مت  كما  �ساغر  م�سكن   113 نحو  يبلغ 
خالل  من  �سطيف  مواقع  يف  به  العمل 
العمل ب�سهادة االإقامة لتفادي ترحيل 
بعيدة عن  �سكنية  اإىل مواقع  املكتتبني 

مقرات �سكناهم وعملهم.
�سعارات  املحتجني  من  الع�سرات  ورفع 
تــوؤكــد عــلــى االإهـــمـــال الــكــبــري الــذي 
ب�سالح  م�سكن   600 ح�سة  له  تتعر�ص 
يف  املــوجــودة  باحل�س�ص  مقارنة  بــاي 
الـــدوائـــر االأخـــــرى، حــيــث تــنــام هذه 
املحتجني  ح�سب  ال�سكنية  احلــ�ــســة 
والتي  املتعددة  امل�ساكل  من  كومة  على 
ــال مـــن طــرف  ــاج ــال ع ــدخ تــ�ــســتــلــزم ت
عدل  وكالة  غرار  على  املعنية  اجلهات 
اأن  بعد  وهذا  الوالئية  ال�سلطات  وكذا 
مت مرا�سلة الوزارة يف �سابق، ويف اجلهة 
على  حملية  مــ�ــســادر  اأكـــدت  املقابلة 
للتوزيع  ال�سكني  املــوقــع  هــذا  برجمة 
االنتهاء  بعد  القادم  مار�ص  �سهر  خالل 
من االأ�سغال املتبقية والتي لن ت�ستغرق 

وقتا طويال.

ت�سارع اأغلب بلديات والية اأم البواقي، 
م�سكلة نق�ص ن�سبة االأمطـار املت�ساقطة 
اأين  املا�سية،  القليلة  االأ�سابيع  خالل 
مبختلف  الفالحني  من  العديد  ــدى  اأب
م�سري  مــن  تخوفهم  الــواليــة،  بلديات 
اأرا�سيهم الفالحني التي اأ�سحى يهددها 
املنتوجات  اأغلب  واأن  خا�سة  اجلفاف، 
الفالحية تعتمد ب�سكل كبري على مياه 

االأمطار كمرجع اأ�سا�سي لل�سقي.
بلدية  �سكان  طالب  املو�سوع  ذات  ويف 
البلدية  تــزويــد  بــ�ــســرورة  فكريينة، 
يف  وا�ستغاللها  اأوركي�ص"  "�سد  مياه  من 
عمليات  ال�سقي الفالحي، واإنقاذهم من 
كل  عند  يالحقهم  الذي  اجلفاف  �سبح 

مو�سم فالحي، يف املقابل، ك�سفت م�سادر 
م�سوؤولة مبديرية الفالحة، عن تواجد 
املمكنة  احللول  لبحث  دقيقة  درا�سات 
الجناز برامج �سقي انطالق من ال�سدود 
بلديات  مبختلف  املــتــواجــدة  واملنابع 
م�ستوى  على  توزيعها  ليتم  الــواليــة، 
حميط  غــرار  على  املجاورة،  البلديات 
ال�سقي ببلدية" ق�سر ال�سبيحي" و"�سد 
لزراعات  للتوجه  باالإ�سافة  اأوركي�ص"، 
خا�سة  كثريا،  للمياه  حتتاج  ال  بديلة 
واأن اأغلب الفالحني بالوالية يعتمدون 
التي  الزراعية  املحا�سيل  زراعــة  على 

ت�ستهلك كميات كبرية من االأمطار.

اأعطى وايل �سطيف حممد بلكاتب 
االثنني  الــيــوم  نــهــار  تنتهي  مهلة 
البلدي  ال�سعبي  املجل�ص  الأع�ساء 
لقالل جنوب الوالية وهذا من اأجل 
حلحلة االن�سداد احلا�سل وال�سروع 
البلدية  خدمة  اأجل  من  العمل  يف 
قد  �سطيف  وايل  وكــان  و�ساكنتها، 
نهاية  املجل�ص  اأعــ�ــســاء  ا�ستقبل 
لوجهة  وا�ستمع  املا�سي  االأ�سبوع 
اأعطى  حيث  ــــراف،  االأط كــل  نظر 
على  والــرد  الت�ساور  اأجل  من  مهلة 
التوافق  ب�سرورة  القا�سي  مطلبه 
والعمل  ممكنة،  طريقة  اأي  على 
جنبا اإىل جنب وحتت قبعة بلدية 
قالل بعيدا عن التحزب واحل�سابات 

ال�سيا�سية ال�سيقة.
التجمع  حـــزب  ــاء  اأعــ�ــس واأبــــدى 
يف  نيتهم  الــدميــقــراطــي  الــوطــنــي 
التنازل عن النيابة ورئا�سة اللجان 
مل�سلحة  التوافق  حتقيق  �سبيل  يف 
البلدية ومواطنيها، ودخل املجل�ص 
ال�سعبي البلدي لقالل يف حالة �سلل 
تام منذ �سنة ون�سف تقريبا ب�سبب 

تعنت كل طرف وهو االأمر الذي كان 
له تاأثري على ال�سري العادي مل�ساريع 
ينتظرها  اإيل  املحلية  التنمية 
رئي�ص  ـــه  ووج الــبــلــديــة،  �ساكنة 
لالأع�ساء  االتهام  اأ�سابع  املجل�ص 
ال�سيا�سية  ــات  ــاب ــس ــ� احل بــ�ــســبــب 
باالمتيازات  واملطالبة  ال�سيقة 
الطرف  يــرى  حني  يف  ال�سخ�سية، 
ينفرد  املجل�ص  رئي�ص  اأن  االآخـــر 
اأع�ساء  اإىل  الرجوع  بقراراته دون 

املجل�ص .
لبلدية  ال�سعبي  املجل�ص  ويتكون 
 11 مــنــهــم  19 عــ�ــســوا  مـــن  ـــالل  ق
االأفـــالن  ــن  ـــــدي و06 ع االأرن ــن  ع
توقيف  ومت  حم�ص،  عن  وع�سوان 
ب�سبب  االأفــالن  من  االأع�ساء  اأحــد 
بع�ص  وان�سم  الق�سائية  املتابعة 
املعار�سة،  اإىل  االأرنــــدي  اأعــ�ــســاء 
فاإن  اإنهاء االن�سداد  ويف حـال عدم 
توكيل  نحو  تتجه  الوالية  م�سالح 
رئي�ص الدائرة لالإ�سراف على ت�سيري 
البلدية وفق ما تقت�سيه القوانني. 

�شكنات عدل 02 ب�شالح باي 
جاهـزة وتنتظر التوزيع 

مطالب بتدعيم بلدية فكريينة 
مبياه �شد اأوركي�س

مهلة اأخيـرة ملنتخبي بلدية
 قالل الإنهاء االن�شداد 
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عبد الهادي. ب 

عبد الهادي. ب 

بن �ستول. �ص

قق يف حادثـة تخريب الوزارة حتحُ
 ف�شيف�شاء اأثريـة بتب�شة

الرتبيـة وزير  ي�شتنجدون  متقاعد  اأ�شتاذ   200

حي 726 م�شكن 
يغرق يف مياه ال�شرف

تب�سـة

خن�سلة

اأم البواقــيب�سكرة

�سطيف

عاد �سكان الوالية املنتدبة بئر 
العاتـر، اإىل االحتجاج �سد التق�سيم 

االإداري اجلديد يف �سل تكتم 
ال�سلطات املعنية وعدم التدخل 

ملناق�سة الق�سية التي مل يهداأ 
مواطنو "الوالية املنتدبة" ومل 
يتوقفوا عن املطالبة بالرتاجع 

عنه.
وبالرغم من عديد املرا�سالت 

املر�سلة اإىل الهيئات الوالية وكذا 
الوزارة املخت�سة اإال اأن طلباتهم مل 

تلقى اآذانا �ساغية،  مما اأدى بهم اإىل 
التوجه باأعداد غفرية �سبيحة يوم 

اأم�ص االأول نحو الطريق الرابط بني 
مدينتهم ووالية تب�سة رافعني عدة 
الفتات ومرددين عدة عبارات تندد 
�سد التق�سيم من اأجل �سم �سف�ساف 

الو�سرى و كذا اأم علي اإىل بلدية بئر 
العاتر عو�ص تب�سة نظرا لقربهم من 

بئر العاتر.
ويرى جموع املحتجني اأن هذا 

التق�سيم هو عبارة عن موؤامرة ت�سعى 
من خاللها بع�ص اجلهات اإىل �سم كل 
ما فيه نفع وفائدة اإىل والية تب�سة 

واأن التق�سيم مل يراعى فيه قرب 
هذه املناطق من مدينة اإىل اأخرى، 

ومن خالل هذا االحتجاج طالب 
ال�سكان من ال�سلطات العليا يف البالد، 
التدخل العاجل من اأجل جتميد هذا 
التق�سيم، الذي اأعتربه املحتجون من 

خملفات الع�سابة.
هذا وقد �سهدت هذه الوقفة 

االحتجاجية م�ساركة قوية من 
طرف �ساكنة بئر العاتـر وما 

جاورها، اإذ ناهز عدد امل�ساركني 
فيها االألف �سخ�ص، اآملني اأن تلقى 

اأ�سواتهم اآذانا �ساغية.

اإن�شاء واليـات 
منتدبة يثري

 �شجـة بتب�شـة

عنرت. ح/ ن.م

حممد. ع

�سهيلة. ب

عنرت. ح

زروايل  ال�سادق  املجاهد  االأول،  اأمــ�ــص  وري 
بقرية  راأ�سه  مب�سقط  الــرى  املدعو"غـزال"، 
األزمه  هلـة يف بلدية خريان، بعد مر�ص ع�سال 
املحلية  لل�سلطات  كلي  غياب  و�سط  الفرا�ص 

ومنظمات االأ�سرة الثورية. 
الفقيد التحق ب�سفوف جي�ص التحرير الوطني 
بالناحية الرابعة ـ املنطقة ال�ساد�سة ـ الوالية 
من  ح�سب  لــه  ي�سهد  حيث  ــــص،  االأورا� االأوىل 
واالن�سياع  والــطــاعــة  باالن�سباط  عاي�سوه 
وتعاطفهم  له  حبهم  فك�سب  القيادي،ة  لالأوامر 
املعارك على غرار معركة  �سارك يف عديد  وقد 
توقر ببلدية خريان  والتي اأ�سيب فيها بجروح 
بليغة ومل يتمكن العدو من القب�ص عليه ومعركة 
بوزمور  ومعركتي  البلدية  بنف�ص  تاب�سارت 
وتافرطا�ست مبنطقة �س�سار  ووا�سل جهاده اإىل 

غاية اال�ستقالل وبقي منخرطا يف �سفوف جي�ص 
التحرير الوطني، كما لّبى الواجب الوطني مرة 
اأخرى ف�ساهم  يف اإعادة �سبط االأمن يف منطقة 
اأحيل على احلياة  اأن  اإىل   1963 �سنة  القبائل 

املدنية �سنة 1968.
بباتنة،  الن�سيج  م�سنع  يف  عمله  وا�سل  كما 
رباح  بن  بالل  بثانوية  مهني   كعامل  حول  ثم 
احلمراء  الع�سرية  �سنوات  وانخرط  بخن�سلة 
على  اأحيل  اأن  اإىل  الذاتي  الدفاع   جهاز  �سمن 
املزمنة،  االأمــرا�ــص  بعديد  واإ�سابته  التقاعد 
دون تكفل من اجلهات املعنية اأو زيارة من طرف 
جماهدوا  ليبقى  الثورية،  املنظمات  م�سوؤويل 
اأو  التفاتة  �س�سار يرحلون يف �سمت دون  دائرة 
زيارة من طرف امل�ســــــوؤولني ومديرية املجاهدين 

ومنظمات االأ�سرة الثورية.

�شلطات خن�شلــة تتنكر ملحُجاهديهــا!

حممد. ع

�شمت يف  الرثى  يوارى  اآخر  زروايل" جماهد  "ال�شادق 



الرابط  الطريق  تهيئة  م�سروع  يعد 
وخن�سلة  البي�ساء  عني  مدينتي  بني 
ينتظرها  ظل  التي  امل�ساريع  بني  من 
اأهم  من  يعد  والــذي  املدينة،  �سكان 
برامج التنمية للبلدية، والتي جتري 
بها االأ�سغال حاليا، بهدف فك العزلة 

ال�سري  عملية  وت�سهيل  املدينة  عن 
يعرف  ــذي  ال الطريق  م�ستوى  على 
 90 ر�ــســد  مت  ــن  اي ــة،  ــروري م كثافة 
مليار �سنتيم الجناز وتهيئة عدد من 
الطرق الوطنية والوالئية الرابطة 

مبدينة عني البي�ساء.

القليلة  االأ�ــســابــيــع  خــالل  يرتقب 
قطعة   300 من  اأزيــد  ت�سليم  املقبلة 
م�ستوى  على  للبناء  مهياأة  اأر�ــســيــة 
التي  االأر�سية  التح�سي�سات  من  عدد 
البي�ساء   عني  بلدية  منها  ا�ستفادت 
�سمن برنامج اله�ساب العليا للخما�سي 
اأ�سغال  حاليا  ــري  جت اأيـــن  املــا�ــســي، 
م�ستوى  على  التطهري  �سبكات  اجنــاز 
223 قطعة ، وكذا ثالث حت�سي�سات 
على  التح�سي�ص  بينها  مــن  ـــرى  اأخ
اأيــن  ــص،  ــا� ون ببئر  منطقة  م�ستوى 

و�سط  نزاع  اأر�سية  قطعة   21 ي�سهد 
لالأرا�سي  مبلكيتهم  املدعني  املواطنني 
كونها  موؤخرا  فيها  الف�سل  مت  والتي 
و�سيتم  الدولة  الأمالك  تعود  اأرا�سي 
منحها مل�ستحقيها، يف وقت مت االنتهاء 
من اأ�سغال االإي�سال مبختلف ال�سبكات 
قطعة   58 م�ستوى  عــلــى  احلــيــويــة 
الطرقات  تهيئة  اأ�ــســغــال  لتبقى   ،
واالأر�سفة واملرتقب انطالق االأ�سغال 
ال�سنة  من  االأول  الثالثي  خالل  بها 

اجلارية.

اأكدت م�سادر م�سوؤولة باملجل�ص ال�سعبي البلدي ببلدية 
عني البي�ساء، عن ا�ستفادت البلدية موؤخرا من وحدة 
جديدة   �سكنية  وحــدة    400 لـ  اىل   ت�سل  اإ�سافية 
ب�سيغة العمومي االيجاري مبنطقة "بوعكو�ص"، والتي 
ت�ساف لـ 3000 وحدة  اأخرى جاري االأ�سغال بها، والتي 
�سيتم اإح�ساء ن�سبة االأ�سغال بها خالل  االأ�سهر املقبلة 

على حد تعبري امل�سدر.

اأحياء  مبختلف  املقيم  ال�سباب  مئات  مــوؤخــرا  تنف�ص 
البلدية  ا�ستفادت  بعد  ال�سعداء  البي�ساء  عني  مدينة 
عدد  م�ستوى  على  جوارية  مالعب   10 اجناز  م�سروع  من 
من االأحياء التي تعرف كثافة �سكانية كبرية، واملندرجة  
املــدراء  عليها  ي�سرف  والتي  القطاعية،  الربامج  �سمن 
مئات  طالب  املقابل،  يف  البواقي.  اأم  بوالية  التنفيذيني 
االأن�سار باملدينة ب�سرورة العدول عن  قرار اإجراء جميع 
الهواة  رابطة  يف  النا�سطة  املحلية  الفرق  بني  املباريات 
تلعب مبلعب مدينة عني مليلة، واإجراء مباريات فرق عني 
البي�ساء باملدينة. يف وقت اأكد رئي�ص دائرة عني البي�ساء 
اأن قرار التحويل جاء بناءا على طلب من  م�سالح االأمن 
ملنع اي انفالت اأمني، باالإ�سافة لقرار اللجنة الريا�سية، 
التي اأكدت يف تقرير لها على ا�ستحالة اللعب مبلعب عني 

البي�ساء، لعدم جاهزيته. التحذيرات  من  بالرغم 
التي مت توجيهها للمرقي 
 150 امل�سوؤول على اجناز 
ب�سيغة  �سكنية  وحـــدة 
من  الت�ساهمي،  ال�سكن 
التي  االعـــــذارات  خــالل 
ال�سكن،  مديرية  قدمتها 
بــعــدم ا�ــســتــعــمــال مـــادة 
الطوب يف اأ�سغال االجناز، 
بهدم  املـــرقـــي  مــطــالــبــة 
اأخرى  وت�سييد  البناءات 
للموا�سفات  مــطــابــقــة 

ــذا  ــن ه ــك الــقــانــونــيــة، ل
باجناز  ا�ستمر  االأخــــري 
ال�سكنية،  الــــوحــــدات 
واالنتقال ملرحلة التهيئة 
ــعــمــارات،  ــل ــة ل ــي ــل ــداخ ال
امل�سالح  اأعتربته  ما  وهو 
للقانون  بخرق  البلدية، 
ــتــفــق عــلــيــهــا يف دفــرت  امل
واأن  خــا�ــســة  ــروط،  ــ�ــس ال
"الطوب"  مـــادة  �سكنات 
قاطنيها  حــيــاة  تــهــدد 

باالنهيار .

ترتبع مدينة عني البي�ساء على م�ساحة تتجاوز الـ 52 كلم2 ، بكثافة �سكانية كبرية، يحدها من ال�سمال والغرب دائرة بري�ض، ومن اجلنوب دائرة فكريينة، ومن ال�سرق 
دائرة الزرق، كانت تلقب  بـ "مار�سيميني" اأثناء احلقبة الرومانية، الحتوائها على اآثار رومانية، وكتابات على االأ�سا�سات يف حديقة 1 نوفمرب 1954، ومع قدوم القوات 

الفرن�سية اإىل اجلزائر، مت اإخ�ساع املدينة باحتاللها �سنة 1848م، لتطلق عليها فيما بعد ت�سمية عني البي�ساء ن�سبة لوجود منبع اأبي�ض، وتتميز مدينة عني البي�ساء 
بطابعها االقت�سادي والتجاري، ما جعلها قبلة ملختلف امل�ستثمرين بجميع القطاعات، ولعل اأهم املكا�سب التي ا�ستفادت منها موؤخرا مدينة عني البي�ساء وهو ترقيتها 

ملقاطعة اإدارية ح�سب التق�سيم االإداري اجلديد والذي مت االإعالن عنه خالل �سهر نوفمرب من ال�سنة املا�سية، والتي ت�سم 5 دوائر ت�سمل 12 بلدية وهي بلدية م�سكيانة 
وبحري ال�سرقي والباللة والرحية وبري�ض والزرق وفكريينة وال�سلعة، وواد نيني واجلازية وعني البي�ساء وق�سر ال�سبيحي.

تاأخر توزيع ال�سكن االجتماعي 
يثري غ�سب املواطنني 

ا�ستحداث موؤ�س�سة 
اإ�سافية ل�سكنات عدل

بالرغم من الوعود التي تلقاها املواطنون مبدينة عني 
البي�ساء من قبل رئي�ص دائرة عني البي�ساء  باالإفراج 

القريب عن قائمة امل�ستفيدين من ح�سة 1200 وحدة 
�سكنية ب�سيغة العمومي االيجاري قبل نهاية �سنة 

يتم  ومل  انتهت  قد   2019 �سنة  اأن  وقت  يف   ،2019
االإعالن عن القائمة  اال�سمية للم�ستفيدين التي ظل 
ينتظرها �سكان املدينة ل�سنوات طويلة، فبالرغم من 

ا�ستفادت املدينة من ح�س�ص كبرية خالل ال�سنوات 

املا�سية من ال�سكن االجتماعي، لكن ذلك مل ين�سف املئات 
من طالبي ال�سكن، اأين �سجل املئات من امللفات العالقة 

منذ �سنة 1989.هذا وقد اأكد رئي�ص الدائرة اأن 
عدد امللفات التي يتم درا�ستها قد جتاوزت الـ 18 األف 

ملف. هذا وقد مت ا�ستكمال االأ�سغال على م�ستوى 
قبل  ما  �سهادة  منح   �سيتم  فيما  �سكنية،  وحدة   700

التخ�سي�ص اخلا�سة بـ 500 وحدة �سكنية لعدم 
ا�ستكمال االأ�سغال، ليتم توزيعها، واالنطالق يف باقي 

الربامج ال�سكنية التي مل تنطلق منذ �سنة 2010، 

والتي يتجاوز عددها الـ 1500 وحدة �سكنية ب�سيغة 
العمومي االيجاري، مل تنطلق 

بها االأ�سغال بعد. 

فيما تبقى االأ�سغال جارية بباقي �سكنية اأين مت ا�ستالم 50 وحدة �سكنية، ال�سكن الرتقوي اخلا�ص بوحدة 60+40 وحدة االجناز، وبدعم الور�سات بيد العاملة. وفيما يخ�ص اأدى لتوجيه العديد من االعذارات لالإ�سراع من وترية عديدة ب�سبب انعدام اليد العاملة على م�ستوى الور�سة، ما نهاية �سهر فيفري املقبل. هذا وقد عرف امل�سروع عراقيل وايل الوالية قرار يق�سي بت�سليم موقع عني البي�ساء خالل جديدة من اأجل االإ�سراع من وترية االأ�سغال خا�سة بعد اإ�سدار اجناز �سكنات عدل مبدينة عني البي�ساء ملوؤ�س�سة اجناز بوالية اأم البواقي، عن ا�ستحداث املرقي امل�سوؤول على بك�سفت موؤخرا م�سادر م�سوؤولة مبديرية ال�سكن 
الوحدات ال�سكنية.

وطنية طرق  لتهيئة  �سنتيم  مليار  توزيع اأزيد من 300 حت�سي�ض اأر�سي قريبا90 

�سكنية  وحدة   400
جديدة بعني البي�ساء

البي�ساء بعني  جوارية  مالعب   10
مرقي يخرق

 القانون وينجز 
�سكنات مبادة الطوب

باملجل�ص  م�سوؤولة  م�سادر  ك�سفت 
ــبــلــدي لــبــلــديــة عني  الــ�ــســعــبــي ال
كانت  م�ساريع  هناك  اأن  البي�ساء، 
ومليتم   ،2010 مــنــذ  مــتــوقــفــة 
قليلة  اأ�سهر  منذ  اال  بها  االنطالق 

ا�ستهالك  يتم  مل  حيث  ما�سية، 
االأغلفة  مــن  فقط   37% �ــســوى 
دائرة  منها  ا�ستفادت  التي  املالية 
عـــني الــبــيــ�ــســاء �ــســمــن بــرنــامــج 

التنمية، 

اأين اأرجع رئي�ص الدائرة ال�سبب، 
القانونية على  لتاأخر االإجراءات 
املتعلقة  البلدية  الهيئات  م�ستوى 
ملختلف  ـــة  ـــربم امل ــفــقــات  بــالــ�ــس
ما  غالبا  والتي  التنموية  امل�ساريع 

حلني  الطعون  اإجــراءات  توؤخرها 
ال�سفقات  من  امل�ستفيد  يف  الف�سل 
مدتها  العملية  تــتــجــاوز  والــتــي 

الثالث اأ�سهر يف اأغلب االأحيان.

ا�ستهالك 37% فقط من االعتماد املايل للم�ساريع

تهمي�ض املدينة يخرج مواطنيها لل�سارع
والكثافة  اجلــغــرافــيــة  املــ�ــســاحــة  مــن  بــالــرغــم 
البي�ساء،  عني  مدينة  بها  تتمتع  التي  ال�سكانية 
املدينة،  تعرفه  الــذي  العمراين  التو�سع  ظل  يف 
لكن ذلك مل ي�سفع لها اأمام �سناع القرار بالوالية، 

امل�ساريع  من  عدد  من  البلدية  حرمان  �سجل  اأين 
قلة  ظل  يف  املا�سية،  ال�سنوات  خــالل  التنموية 
االإمكانيات املمنوحة للبلدية، ما �ساهم يف ت�سجيل 
من  عدد  وغلق  للمواطنني  االحتجاجات  ع�سرات 

امل�سالح  تدخل  بها  يطالبون  الوطنية،  الطرق 
تعاين  اأ�سحت  التي  للمدينة  وااللتفات  املخت�سة 

من انعدام اأب�سط �سروريات احلياة الب�سيطة.

ــــن �ـــســـتـــول.�ـــص روبـــــــورتـــــــاج/ ب

06 الإثنني 02 ينار 2970/ 13  جانفي 2020 املوافق لـ 17 جمادى الأوىل 1441 م�شاريع حمت�شمة تتهياأ بها عني بلديات حتت
ـــــــــــــة ـــــــــــــن ـــــــــــــدي م
ــــاء  ــــش ــــ� ــــي ــــب ال ــــــــني  ع  

حرمان عني البي�ضاء من م�ضاريع تنموية ل�ضنوات طويلة

يف ذات املو�سوع، 
م�سادر  كــ�ــســفــت 
ال�سكن  مبديرية  م�سوؤولة 
بوالية ام البواقي، عن وجود 
يخ�ص  مــلــف   156 ـــوايل  ح
الت�ساهمي  الــ�ــســكــن  عــقــود 
عقود  اأ�سحابها  يت�سلم  مل 
�سكناتهم بعد والتي جتاوزت 
مدتها ال�سنتني، اأين اأكد ذات 
متواجدة  العقود  اأن  امل�سدر 
حاليا على م�ستوى املحافظة 
االإ�سهار  اأجــل  من  العقارية 
عقود  ــالم  ــت ــس ا� واملــرتــقــب 
االأ�سابيع  خــالل  �سكناتهم 
حد  عــلــى  املــقــبــلــة  القليلة 
يخ�ص  وفيما  امل�سدر.  تعبري 
التي  ال�سكانية  التجمعات 
لعقود  اأ�ــســحــابــهــا  ميــلــك  ال 
م�ستوى  على  ــك  وذل امللكية 
ـــع  حـــي الــ�ــســالم، فــقــد اأرج
ال�سكن  قطاع  على  القائمني 
مبدينة عني البي�ساء ال�سبب 
الجناز جتمعات �سكانية على 

للدولة  ملك  اأرا�سي  م�ستوى 
عديد  تدخل  ي�ستدعي  مــا 
ت�سوية  اأجـــل  مــن  الهيئات 
ال�سكنات  اأ�سحاب  و�سعية 
 15 والتي جتاوزت مدتها الـ 
�سنة.اأما فيما يتعلق بتطبيق 
 ،08-15 ـــم  رق الــتــعــلــيــمــة 
البناءات،  بت�سوية  املتعلقة 
عملية  حـــالـــيـــا  فـــتـــجـــري 
درا�سة اأزيد من 6000 ملف 
اأ�سحابها  و�سعية  لت�سوية 
على م�ستوى اللجان اخلا�سة 
رئي�ص  فــيــهــا  يــكــون  والــتــي 
البلدي  ال�سعبي  املــجــلــ�ــص 
لدرا�سة  اللجنة  يف  ع�سوا 
اأ�سحاب امللفات  مدى اأحقية 
االأر�سية  القطع  مبنحهم 
ت�سييد  ــيــهــا  عــل مت  الـــتـــي 
تعزيز  وبالتايل  �سكناتهم، 
باأغلفة  الــبــلــديــة  خــزيــنــة 
وترية  دفع  يف  ت�ساهم  مالية 

التنمية بالبلدية.

دون  قـــــدميـــــة  �ــــســــكــــنــــات 
ــحــي الــ�ــســالم عــقــود مــلــكــيــة ب



رد امل�سوؤول:
باملجل�ص  م�سوؤولة  م�سادر  اأبــدت 
الــ�ــســعــبــي الـــبـــدي بــبــلــديــة عني 
الــبــيــ�ــســاء، ا�ــســتــيــاء كــبــري جــراء 
التهمي�ص الذي تعاين منه املدينة 
يف ظل قلة عدد امل�ساريع التنموية 
التي ا�ستفادت منها خالل اخلما�سي 
ما  الت�سامن  برامج  وكذا  املا�سية، 
ا�ستغالل  مت  ــن  اأي البلديات،  بــني 
االأ�سغال  لقطاع  امليزانية  اأغلب 
العمومية، يف حني ال يزال العديد 
امل�ساريع  �سح  تعاين  القطاعات  من 
ال�سحة وقطاع  منها قطاع  خا�سة 
املوارد املائية وكذا قطاع الرتبية، 
انطالق  يف  كبري  تاأخر  �سجل  اأيــن 
املوؤ�س�سات  ع�سرات  ترميم  اأ�سغال 
تاأخر  يف  �ساهم  ما  وهو  الرتبوية 
املدر�سية  املطاعم  من  عدد  اجناز 
الوجبات  مــن  التلميذ  وحــرمــان 
م�ستوى  على  خا�سة  ال�ساخنة 
وفيما  والفقرية.  النائية  امل�ساتي 
�سجل  فقد  ال�سحة  بقطاع  يتعلق 
ــدد مــن قــاعــات العالج  اهـــرتاء ع
على  العمل  منا�سب  انعدام  وكــذا 
م�ستوى عدد من قاعات العالج على 
اأبوابها  جعل  ما  امل�ساتي  م�ستوى 
منذ  املنطقة  مر�سى  اأمام  مو�سدة 
االأ�سغال  انتهاء  من  �ستني  اأزيد من 
بها. اأما على م�ستوى قطاع ال�سكن، 
فــقــد وقــعــت الــلــجــان اخلــا�ــســة 
ــة اال�ــســمــيــة  ــم ــائ ــق بــتــحــديــد ال
 1200 ح�سة  مــن  للم�ستفيدين 
اإعــداد  ــاأزق  اأمــام م وحــدة �سكنية 
القائمة اال�سمية، يف ظل االرتفاع 
املــودة  الطلبات  عــدد  يف  الكبري 
والتي جتاوزت الـ 18 األف ملف، و 
اأغلهم من م�ستحقي ال�سكن خا�سة 
اأ�سحابها  جتاوز  ملفات  هناك  واأن 
�سن الـ 50 ومل يتمكنوا من الظفر 
لوجود  باالإ�سافة  الئــق،  ب�سكن 
الق�سديرية  البيوت  من  العديد 
املنظر  ت�سويه  يف  �ساهمت  التي 
ال  واأغلبها  للمدينة،  اخلــارجــي 
تليق للحياة االآدمية بها. يف وقت 
عني  لبلدية  البلدي  املجل�ص  ياأمل 
من  املدينة  ح�سة  برفع  البي�ساء، 
ترقيتها  بعد  التنموية  امل�ساريع 
�ساأنه  من  والــذي  منتدبة  لوالية 

دفع وترية التنمية باملنطقة.

�سكنات دون كهرباء منذ 9 �سنوات
عن الب�سيط، ما جعل عملية جمع املبلغ املايل �سعبة، مطالبني اأثار ا�ستياء املواطنني، خا�سة واأن غلبهم من ذوي الدخل اىل 17 مليون �سنتيم، الإي�سال ال�سكان بالكهرباء، وهو ما 50 مرت، اأين طالبت مديرية الكهرباء والغاز مببلغ ي�سل العمود مب�سافة بعيدة عن التجمع ال�سكاين مبا يزيد عن البي�ساء، انعدام الكهرباء منذ �سنة 2010، بحجة تواجد يعي�ص الع�سرات من ال�سكان على م�ستوى منطقة كدية عني  املواطنني  عــزوف  ظل  يف  بالتدخل،  املخت�سة  االإقامة باملنطقة حلني توفري الكهرباء.امل�سالح 

ــــتــــفــــادت  ا�ــــس
خالل  البي�ساء  عني  مدينة 
ال�سنة اجلارية من م�سروع جتديد 
�سمن  لل�سرب  ال�ساحلة  املياه  قنوات 
املخطط البلدي للتنمية، من بينها 11 
عملية للتزويد باملياه ال�ساحلة لل�سرب 
 19 �سبكة  بطول  مليار   5 مايل  بغالف 
كلم،و 14 مليار �سنتيم بطول �سبكة 13 

التطهري  عمليات   يخ�ص  فيما  و  كلم. 
باالإ�سافة  عــمــلــيــات،   8 بــلــغــت  فــقــد 
برنامج  �سمن  منها  امل�ستفاد  للح�سة 
البلديات،وت�سمل  بــني  مــا  الت�سامن 
ال�ساحلة  قــنــوات  لتجديد  عمليتني 
اأين  البي�ساء،  عــني  مبدينة  لل�سرب 
االأ�سغال  وانــطــالق  املــقــاول  تعيني  مت 
بامل�سروع، وكذا جتديد جزء من �سبكة 

البي�ساء،  عــني  مدينة  عــرب  التطهري 
5 مليار �سنتيم.  بغالف مايل ي�سل اىل 
اإعـــادة  عمليات  حاليا  وجتـــري  هــذا 
املجمع  م�ستوى  على  التطهري،  قنوات 
ال�سكني ببئر ونا�ص، وكذا حي ال�سالم، 
املو�سوع،  ذات  يف  عمارة.  زيدوين  ونهج 
مت اقـــرتاح اال�ــســتــفــادة مــن غـــالف  9 
مليار لتجديد قنوات ال�ساحلة لل�سرب 

لعدد من االأحياء املتبقية مبدينة عني 
املت�سررة  التجمعات  وكــذا  البي�ساء 

املياه بعدد  من اهرتاء قنوات توزيع 
من املجمعات ال�سكنية مبنطقة بئر 
الري،  مديرية  مع  بالتن�سيق  ونا�ص 
وكذا ترميم اخلزان العلوي ملنطقة 
بئر ونا�ص بغالف مايل لن يتجاوز الـ 

�سنتيم. مليار   2

املواطنني  مئات  مــوؤخــرا  ا�ستاء 
مبـــديـــنـــة عــــني الـــبـــيـــ�ـــســـاء، من 
عليها  تــتــواجــد  الــتــي  الو�سعية 
باملدينة،  ال�سناعية  املنطقة 
مقربة  مبــثــابــة  ــحــت  اأ�ــس والـــتـــي 
املــ�ــســتــثــمــريــن بــعــني الــبــيــ�ــســاء، 

اأيـــن طــالــب الــعــ�ــســرات مــن رجــال 
يف  العاجل  باالنطالق  االأعــمــال، 
ال�سناعية،  املنطقة  تهيئة  عملية 
التي اأدت لعزوف العديد من رجال 
باملنطقة  اال�ستثمار  من  االأعمال 
ــبــكــات احلــيــويــة  ــس ــ� النــــعــــدام ال

واملاء،  بالكهرباء  املتعلقة 
اقت�سادية  موؤ�س�سات  الجناز 

عمل،  منا�سب  خــلــق  يف  ت�ساهم 
املوؤ�س�سات  عــدد  يتجاوز  ال  حيث 
االقت�سادية باملنطقة املوؤ�س�ستني.

املواطنني  مئات  ا�ستكى 
املــقــيــمــني بــبــلــديــة عني 
نق�ص  ـــن  م ــاء،  ــس ــ� ــي ــب ال
ما  ــة،  ــي ــن االأم التغطية 
�ساهم يف ا�ستفحال عن�سر 
حيث  باملدينة،  اجلرمية 
ال يــتــجــاوز عـــدد رجــال 

البلديات  مبختلف  االأمن 
الــتــابــعــة لـــدائـــرة عني 
رجل   300 الـــ  البي�ساء 
بالغري  يعد  والــذي  اأمــن، 
للتو�سع  بــالــنــظــر  ـــايف  ك
تعرفه  ــذي  ال العمراين 

املدينة.

يــرتــقــب خـــالل االأيـــام 

انطالق  املقبلة  القليلة 

الـــواد  تنظيف  ــغــال  اأ�ــس

بغالف  "ال�سومام"  بحي 

 40 اىل  ــل  ــس ــ� ي مـــــايل 

انتهاء  بعد  �سنتيم،  مليار 

التقنية  البطاقة  اجناز 

واأن  خا�سة  للم�سروع، 

يجرفها  الــتــي  الــ�ــســيــول 

ت�ساقط  كــل  عند  الـــواد 

خلف  لــالأمــطــار  ــر  ــزي غ

معتربة  مــاديــة  خ�سائر 

التجمعات  م�ستوى  على 

ــتــواجــدة  الــ�ــســكــانــيــة امل
بالقرب من الواد.

ــة عني  ــن ــدي يــ�ــســهــد و�ـــســـط م
الــبــيــ�ــســاء،انــتــ�ــســار الــتــجــارة 
االأر�سفة  م�ستوى  على  املوازية 
وجود   ي�ستلزم  ما  والطرقات، 

ال�سوق  عــلــى  للق�ساء  ــل  ــدائ ب
االأ�سغال  انتهاء  حلني  املـــوازي، 
اأين  اجلملة،  �سوق  م�ستوى  على 
بغالف  مــوؤخــرا  امل�سروع  تدعم 

ليتم  الــ�ــســوق،  لتو�سعة  مـــايل 
اإح�ساء عدد لتجار على م�ستوى 
اىل  حتويلــــــها  ليتم  االأر�سفة 

�ســــوق اجلملة فور انتهائه.

املدار�ص  من  الع�سرات  تعاين 
االبــــتــــدائــــيــــة مـــــن تــ�ــســقــق  
اجلـــــــــدران،وكـــــــــذا  انــــعــــدام 
نيابة  تكليف  مت  اأين  الوجبات، 
العمومية  التجهيزات  مديرية 
لعدد  الفنية  البطاقات  الجناز 
الرتبوية  املوؤ�س�سات  من  معترب 
مبدينة عني البي�ساء، واجناز 6 
البي�ساء،  عني  مبدينة  مطاعم 
مبنطقة  مبدر�سة  اآخــر  ومطعم 
بعد.  تنطلق  مل  "قحمو�ص" 
وفيما يتعلق بالوجبات املدر�سية 
ــــراءات  ــــالإج فــقــد اأرجــــعــــت ل
مبثابة  تعد  والــتــي  االإداريـــــة 
العائق االأول يف اإمتام ال�سفقات 

اخلا�سة باملطاعم املدر�سية.

البي�ساء بعني  املائية  للموارد  مليار   24

املنطقة ال�سناعية مقربة اال�ستثمار بعني البي�ساء

نق�ض وحدات االأمن يرفع 
معدل اجلرمية 

حلماية  مليار   40
عني البي�ساء من الفي�سانات

�سوق للجملة للق�ساء على التجارة املوازية

اإجراءات اإدارية تعطل �سفقات املطاعم املدر�سية

البي�شاء لتكون مقاطعة اإدارية
بلديات حتت املجهرالإثنني 02 ينار 2970/ 13  جانفي 2020 املوافق لـ 17 جمادى الأوىل 071441

      �شكنات موؤجلــة الت�شليم..
                و�شحة ت�شـــــــارع ال�شـلل

تن�سيب اأزيد من 40 �ساب 
مبوؤ�س�سة التح�سني احل�سري

ترقب ترميم عدد من قاعات العالج

القليلة  ـــام  االأي خــالل  مت 
موؤ�س�سة  دخـــول  املا�سية 
للعمل  احل�سري  التح�سني 
مت  اأن   بعد  ر�سمي،  ب�سكل 
تنظيف  عــمــلــيــات  �ــســحــب 
ــتــجــمــعــات  االأحــــيــــاء وال
البلدية،  ــن  م الــ�ــســكــانــيــة 
التح�سني  موؤ�س�سة  لتتكفل 
اأ�سغال  بــاأغــلــب  احلــ�ــســري 
اأيــن  لــالأحــيــاء،  التنظيف 
على  مقر  املوؤ�س�سة  منح  مت 
تن�سيب  و  املدينة،  م�ستوى 
على  ــاب  ــس �  40 مــن  ــــد  اأزي
والرقم  املوؤ�س�سة،  م�ستوى 
ــالل  ــح لـــالرتـــفـــاع خ ــس ــر� م
املقبلة.  القليلة  االأ�سابيع 
يف املقابل، �سجل تذبذب يف 
املوؤ�س�سة خالل االأيام  عمل 
القليلة املا�سية ما �ساهم يف 
انت�سار الكبري للقمامة على 

خا�سة  ــاء،  االأحــي م�ستوى 
القمامة  رفــع  �سحب  بعد 
حي  البلدية،  امل�سالح  من 
اأرجع الع�سرات من العاملني 
مبوؤ�س�سة التح�سني احل�سري 
بعني البي�ساء، ال�سبب لعدم 
مل�ستحقاتهم  العمال  تلقي 
اأ�سهر،  ثالثة  من  اأزيد  منذ 
باالإ�سافة لوجود فوارق يف 
الرواتب بني العاملني، وكذا 
من  امل�سجل  الت�سيري  �سوء 
على  املوؤ�س�سة  اإطارات  قبل 

حد تعبري عمال املوؤ�س�سة .

م�ست�سفى  موؤخرا  ا�ستفاد 
من  بلقا�سم"  "زغداين 
عمليات الرتميم،بعد اجناز 
الإح�ساء  ميدانية  خرجات 
ــب  ــواج قــاعــات الــعــالج ال
برنامج  �سمن  تــرمــيــمــهــا، 
من  وامل�سري  العليا  اله�ساب 
حيث  ال�سحة،  مديرة  قبل 
تقنية  بــطــاقــة  اجنـــاز  مت 
ت�سمل  عالج  قاعات  جلميع 
اله�ساب  �سمن  بلدية   13
العليا، باالإ�سافة ال�ستفادة 
بن  "زغداين  م�ست�سفى 
التهيئة،  عملية  بلقا�سم" 

ـــوقـــع االنــــطــــالق يف  ـــت وامل
القانونية  االإجــــــــراءات 
االأ�سابيع  خــالل  لل�سفقة 
املقابل،  يف  املقبلة.  القليلة 
ال�سحة  ــاع  ــط ق ــــزال  ي ال 
النقائ�ص،  عــديــد  يــعــاين 
التجهيزات  غياب  ظــل  يف 
على  احلـــديـــة  ــة  ــي ــب ــط ال
ـــات  ـــس ـــ� ـــس ـــوؤ� ـــتـــوى امل مـــ�ـــس
غلق  وكــذا  اال�ست�سفائية، 
العالج  قاعات  من  العديد 
املالية،  املنا�سب  النــعــدام 
الكافية  املــيــزانــيــة  ـــذا  وك

لتجهيزها.

فيما ال تزال ت�ضارع �ضوء الت�ضيري

ا�ستكى مئات املواطنني املقيمني ببلدية عني البي�ساء، 

من نق�ص التغطية االأمنية، ما �ساهم يف ا�ستفحال عن�سر 

اجلرمية باملدينة، حيث ال يتجاوز عدد رجال االأمن 

مبختلف البلديات التابعة لدائرة عني البي�ساء الـ 

بالنظر  كايف  بالغري  يعد  والذي  اأمن،  رجل   300

للتو�سع العمراين الذي تعرفه املدينة.

نق�ض وحدات االأمن 

يرفع معدل اجلرمية 

مياه ملوثة بحنفيات التجمعات ال�سكانية
بالرغم من تاأكيد القائمني على قطاع املياه مبدينة عني البي�ساء، 

على  الت�سفية  حمطة  م�ستوى  على  املياه  ملعاجلة   حمطة  بوجود 

جعل  ما  باالأتربة،  ملوثة  مياه  توزيع  يتم  لكن  ال�سد،  م�ستوى 

ا�ستعمالها �سعب، خا�سة واأن املياه حتمل روائح كريهة.



اإعداد: اأمني. ب

عن كثب

H شارع�
التنوع كرثوة اقت�شادية

اأمنزو نيًنار.. منا�شبة متجددة  للت�شالح مع الذات 

تر�سيم املنا�سبة.. لغر�ض يف نف�ض املخلوع
االأعياد  قائمة  �سمن  االأمازيغية   ال�سنة  ــص  راأ� اإدراج  منذ 
كعطلة  تعترب  والتي  بها  يحتفل  التي  والوطنية  الر�سمية 
وبذلك  العلن،  اإىل  املنا�سبة  هــذه  خرجت  االأجــر،  مدفوعة 
وقوانني  الد�ستور  مبوجب  حممي  وطني  تــراث  اإىل  حتولت 
والدينية  الوطنية  املنا�سبات  كــل  مثل  مثلها  اجلمهورية 
الذين  اجلــزائــريــون  حولها  يختلف  ال  التي  واالجتماعية 
ال�سمل الوطني،  يوؤمنون بالوحدة الوطنية ومبا يعززها ويلم 
الذي  ال�سابق  النظام  ح�سنات  من  االإجراء  هذا  �سيبقى  حيث 

كان يق�سد بها حاجة يف نف�سه.
على   ،2018 اأفريل  يف  الوطني   ال�سعبي  املجل�ص  ومب�سادقة 
يناير  االأمازيغية  ال�سنة  راأ�ــص  ي�سيف  الذي  القانون  م�سروع 
اإىل االأعياد الوطنية التي ت�ستلزم عطلة مدفوعة االأجر، مت 
اإخراج هذا احلدث من الطابع الفلكلوري وال�سعبي اإىل الطابع 
اأول  وذكــرى  الدينية  االأعياد  مع  احلــال  هو  مثلما  الر�سمي، 
نوفمرب، وراأ�ص ال�سنة امليالدية وعيد اال�ستقالل وعيد العمال، 
وغريها. ويعود تر�سيم املنا�سبة اإىل يوم 27 دي�سمرب 2017، 
اأعلن عنها الرئي�ص املخلوع عبد العزيز بوتفليقة خالل  حني 
"يف  فيه،  جاء  الذي  الوزراء  جمل�ص  الجتماع  اخلتامي  البيان 
نف�ص ال�سياق ولدى التوجه بتمنياته لل�سعب اجلزائري ع�سية 
العزيز  عبد  الرئي�ص  اأعلن   ،2018 اجلديدة  ال�سنة  حلول 
بوتفليقة عن قراره املتعلق بتكري�ص يناير يوم عطلة مدفوعة 
كلفت  حيث  املقبل،  جانفي   12 تــاريــخ  مــن  اعــتــبــارًا  االأجـــر 
احلكومة باتخاذ الرتتيبات الالزمة يف هذا ال�ساأن"، حيث كان 
املق�سود من تكليف احلكومة باتخاذ التدابري الالزمة، اإعداد 
م�سروع قانون جديد يعدل ويتمم القانون رقم 278-63 الذي 

يحدد قائمة االأعياد الوطنية.
اإير�سمن.. جتمعنا والتطرف ال يفرقنا

ال�سنة  راأ�ــص  مبنا�سبة  لالحتفاالت  املعار�سني  من  الكثري  يقع 
�سرائرهم  مبحتوى  تبوح  رهيبة  تناق�سات  يف  االأمازيغية 
املري�سة جتاه التنوع الذي تزخر به ثقافتنا، فهوؤالء يدركون 
جيدا اأن املنا�سبة متجذرة يف كل الثقافات املحلية لكل املناطق، 
بل تتعداها اإىل خارج الوطن مع اختالفات ب�سيطة يف طريقة 
التاريخ  عجلة  يوقفوا  لن  باأنهم  جيدا  ويدركون  االحتفال، 
االأكــل  يف  طقو�ص  مــن  ي�ساحبها  ومــا  املنا�سبة  هــذه  بتتفيه 

واللبا�ص وغريها، وهم يدركون اأي�سا اأن اأي ثقافة ال تخلوا من 
نف�سه جتدهم  الوقت  اأو ال، يف  كانت عقالنية  �سواء  الطقو�ص 
االحتفاالت  ت�ساحب  التي  االحتفالية  باملظاهر  يت�سدقون 
االأخرى،  املنا�سبات  خمتلف  اأو  الهجرية  اأو  امليالدية  يال�سنة 
حيث ال تخلوا اأي منا�سبة للفرح اأو احلزن من طقو�ص يختلف 
حولها الب�سر، لكنهم ال ينفونها، فال اأحد جمرب على فعل �سيء 
املنا�سبات  هذه  متنحها  ف�سحات  هناك  النهاية  ويف  تركه،  اأو 
ال�سحناء  لبث  ولي�ص  االأجــــواء،  وتغيري  لالحتفال  للنا�ص 

والبغ�ساء، ونفي االآخر وحتجيمه وحماولة الهيمنة عليه.
ال�سنة  ــص  ــراأ� ب االحــتــفــاالت  ت�ستهدف  الــتــي  احلــمــالت  اإن 
باأ�سحابها،  التطرف  ا�ستبداد  مــدى  عــن  تعرب  االأمازيغية 
والتطرف يف حاالت كهذه هو حالة نف�سية حتاول من خاللها 
االنتباه،  للفت  املطلوب  االأثر  اإحداث  لهوؤالء  املهم�سة  الذوات 
املربر،  غري  املتطرف  لل�سلوك  تام  تقم�ص  يف  بالذات  وال�سعور 
ال�سهادات  العلل من حملة  اأ�سحاب هذه  اأن بع�ص  املوؤ�سف  ومن 
مثال،  االأئمة  كبع�ص  االجتماعية  املكانة  ذوي  ومن  اجلامعية 
وهناك من لديهم اأتباع من فئات عمرية واجتماعية خمتلفة، 
وبالتايل فاإن ا�ستغراقهم يف هذا ال�سلوك املنحرف يخلف اآثارا 

�سلبية على املدى الطويل.
ثالثية العدم: الدين، الهوية وال�سيا�سة

من  �ساكلتهم  على  هم  ومن  املتدينني  م�ساهري  من  كثري  يوؤمن 
اإِنَّا  ا�ُص  النَّ ــَهــا  اأَيُّ َيا   " الكرمية  باالآية  العام  الف�ساء  �ساغلي 
ن َذَكٍر َواأُنَثىۚ َوَجَعْلَناُكْم �ُسُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ۚ  َخَلْقَناُكم مِّ
َ َعِليٌم َخِبرٌي"، لكن عندما  ِ اأَْتَقاُكْم ۚ اإِنَّ اللَّ اإِنَّ اأَْكَرَمُكْم ِعنَد اللَّ
ي�سلون اإىل خ�سو�سيات املجتمعات وثقافاتهم املحلية التي ال 
ت�ستبد  االإلهية،  الذات  اإىل  وال  واأ�سحابها  االأديان  اإىل  ت�سيئ 
وحماولة  املختلف  االآخــر  و�سيطنة  الهيمنة  يف  الرغبة  بهم 
ومنها  الكونية  لل�سنن  وا�سح  حتدي  يف  وجــوده،  مقومات  حمو 
النا�ص،  تخاطب  التي  الكرمية  االأية  يف  متاما  الوا�سحة  تلك 
معيار  اأو عرقهم، وحتدد  لونهم  اأو  النا�ص مهما كان دينهم  كل 
على  ين�سحب  واالأمر  وفقط،  بالتقوى  الل  خلق  بني  التفريق 
مهما  النا�ص  بني  الفروقات  على  وامل�ستغلني  ال�سيا�سة،  غالة 
املجتمعات  عافتها  عن�سرية  �سلوكات  كلها  وهي  نوعها،  كان 
وتركت  والتطور،  الرقي  بحر  يف  �سبيلها  فاتخذت  املتح�سرة، 

التع�سب يع�سف باالأمم املتخلفة.  

يتطلــب االزدهار االقت�سادي عددا مــن العوامل التي ال تظهر يف 
قوانــني االقت�ســاد، وتوؤثــر بطريقة غــري مبا�سرة علــى خلق الروة 
ومن بني هذه العوامل م�ساألة التنوع يف العن�سر الب�سري يف ال�سركات 
مــن حيث االأعــراق واجلن�سيــات واالألــوان واخللفيــات الثقافية، ما 
يعنــي بال�سرورة التنوع يف االأفكار وطرق العمل، حيث من املتوقع اأن 
تبدو اخلريطــة ال�سكانية الأمريكا مثال خمتلفة متامًا عما هي عليه 
االآن بحلــول عام 2040، اأين �ست�سبــح االأقليات هي االأكرية، وهذا 
لي�ــص �سدفة، بــل خيار لــدى االأمريكيــني الذين عملــوا بعد احلرب 
العاملية الثانية علــى ا�ستقدام الكفاءات من كل الثقافات واالأعراق، 
فاإذا اأمعنا النظر يف معظم �سركات التكنولوجيا يف  وادي ال�سيليكون
Silicon Valley  مثــال حاليــا فاإننا �سنجد اأن القوى العاملة يف 
اأكــر مــن  500 �سركة عظمــى ال تعك�ص اأبدًا احلقائــق ال�سكانية يف 

الواليات املتحدة االأمريكية.
وقــد ك�ســف تقريــر حديــث ل�سركــة ماكينــزي بعنــوان )اأهمية 
التنــوع( اأن ال�ســركات التــي يوجــد فيهــا اأعلى معدل تنــوع من حيث 
العرق واجلندر ) النوع اأو اجلن�ص ( تكون اأكر قابلية لتحقيق اأداء 
مــايل اأف�ســل من نظرائهــا يف نف�ص املجال ال�سناعــي بن�سبة 35 % و 

. التوايل  على   15%
وتقــوم بع�ص ال�سركات يف وادي ال�سيليكون بتنفيذ برامج ملعاجلة 
هــوة العــرق والنــوع يف التكنولوجيا، حيــث اأنفقت �سركــة اإنتل مثال 
300 مليون دوالر لدعم تنوع القوى العاملة، وكذلك اأعلنت �سركة 
غوغــل اأنها �ستقــوم با�ستثمار مبلغ 150 مليــون دوالر من اأجل جذب 
املزيــد من االأقليات والن�ساء للعمل لدى ال�سركة، ويت�سح هذا التنوع 
بجــالء يف قائمــة املخرتعني ملخلــف ال�سلع اأيــن جند اأ�سمــاء من كل 

الثقافات..
يف اجلزائــر، التــي ال توجــد فيها فــوارق اجتماعية بــني ال�سكان 
وال توجــد فيها اأقليــات اأو طبقات، هناك م�سكلة كبــرية بداأت تن�ساأ 
واأ�سبحــت تهدد الن�سيج االجتماعــي، بفعل ن�ساط بع�ص العن�سريني 
الذيــن يبثــون ال�سقــاق بــني اأبنــاء البلد الواحــد، بخطابــات تغذي 
ال�سقاقــات والكراهيــة، وحتر�ــص علــى ال�ســكان املحليني فمــا بالك 
االأجانب، ما يبني عدم  ا�ستعدادهم لتقبل وجود ع�سرات اجلن�سيات 
واالأعــراق يتقا�سمــون جمــاال حيويــا واحــدا، ولذلك قوبلــت دعوة 
وزيــر التعليم العامل ال�سابق بال�سخريــة عندما طالب بوجود طلبة 
واأ�ساتــذة من جن�سيــات خمتلفة يف اجلامعات من اأجــل اإثراء التنوع 
وا�ستثماره يف حتقيق الروة، حيث حتوي اأول جامعة يف العامل وهي 
هارفرد 144 جن�سية..  اأما يف جمال ال�سركات وخا�سة النا�سئة فاإن 
وجــود هذا التنوع اأ�سبح �سرطــا لتطورها وحتقيقها القيمة امل�سافة، 
فهــل �سيتمكن اجلزائريون من جتاوز ال�سوفينية التي حتكم نظرتهم 

لالآخر من اأجل منافع اقت�سادية.

على حافة ال�سيا�سة

تفاعــل املدونون االأورا�سيون مع الثلوج التي ت�ساقطت خالل 
اليومــني ال�سابقــني علــى املرتفعــات ال�سيمــا اجلهــة ال�سرقيــة 
الفا�سلــة بــني باتنــة وخن�سلة، وقــد ت�سارك عدد مــن املدونني 
�ســور القمم اجلبليــة االأورا�سية وهي مك�ســوة بالبيا�ص، وذلك 
بالتزامــن مع �ســالة اال�ست�سقاء التي �سهدتهــا م�ساجد املنطقة، 
والتــي دعــت اإليهــا وزارة ال�ســوؤون الدينيــة ولقيــت دعمــا مــن 
خمتلــف ال�سفحات على فاي�سبــوك. اإىل ذلــك ان�سغل املغردون 
طيلــة بن�ســر �ســور االحتفــاالت براأ�ــص ال�سنــة االأمازيغية يف 
مناطــق خمتلفــة، وتداولوا �سورا مــن االأن�سطــة املختلفة التي 

�سهدتها عدة موؤ�س�سات تربوية وثقافية.
اإىل ذلك قامت عدة �سفحات بن�سر درا�سات ومعلومات ثرية 
حــول منا�سبة الفــاحت من ينــار يف حماولة الإزالــة اللب�ص الذي 
يقع فيه كثريون ب�سبب تعدد الروايات التاريخية حول احلدث 
املرجعي لالحتفال وهو االإطاحة بحكم الفراعنة يف م�سر على 
يــد امللك االأمازيغــي �سي�سناق، وما تاله من اأحــداث تاريخية ما 
يــزال اجلــدل يثار حولها، كمــا يثار حول الطقو�ــص املعتمدة يف 
االحتفــال بهــذه ال�سنة الفالحية، حيث تــداول املغردون �سور 
الثلــوج علــى اجلبــال للداللة على �ســدق نوايــا االأمازيغ الذين 

يطلبون الرخاء يف هذه املنا�سبة فتاأتي اال�ستجابة �سريعة.  

تبــادل املغــردون اجلزائريــون طيلــة اليومني ال�سابقــني عبارات 
تلــك  وتداولــوا  اجلديــدة  االأمازيغيــة  ال�سنــة  مبنا�سبــة  التهــاين 
التهــاين عرب ها�ستاق #ينايــر #Yennayer، فيما توا�سل اجلدال 
حــول االحتفــاالت با�ستخــدام نف�ــص الو�ســم حيــث ر�سدنــا بع�ــص 
التعليقــات فيمــا يلي: تقــول ما�سيليا "اأنا من منطقــة نتحدث بلهجة 
مازيغيــة ومادامت من  ن�سميهــا "ال�سلحيــة" اأح�سبها تنــدرج �سمن االأ
اأ�ســويل وتاريخــي فهــي فخر بال �ســك ولكننــا ال نحتفــل بتاريخ 12 
ينايــر لي�ــص عزوفــا ولكــن اعتيــادا اعتبــارا بالتاريخ الــذي �سهدته 
�سخ�سيــا.. مل يــراودين اأن اأبحث �سابقــا �ساأفعل ع�ســاين اأجد اإ�سارة 

.Yennayer#
وتقول اأمينة نا�سرة �سورة طفلة �سغرية " حت�سريات لالحتفال ب 
نايــر ليوم على قدم و�ساق احلمد لل علــى اجتماع العائلة والفرحة 
يف عيــون بنــت اخــي كل عام وانتم بخــري ... مقاطعــة ناير موجودة 
على مواقع التوا�سل فقط رغم اين من عائلة عربية لكن كل اجلريان 
واالقارب اليــوم حمتافلني  #�سنة_االمازيغية_�سعيدة_2970 
"والل ما  #Yennayerوتغــرد ميمــي من جهتها يف تويــرت قائلة 
كنــت عارفة اأن الهويــة االأمازيغية دين واالحتفــال به �سرك بالل، 
يعنــي قعدة حلباب متلمني على احللوة واحللويات واالكل وفرحانني 
ب�سلــة الرحم �ســرك بالل  يعني العن�سري مل يجــد ما يقول فاأوجد 
م�سخــرة تدينــه اأنه غبــي و جاهل، ياربــي ارحمنا منهــم ومن فتنهم 

Yennayer# وكرههم
وتقول المية العابد " التنوع الثقايف واحل�ساري والتاريخي ثروة 
ملن يجيد ا�ستغاللها، اجلزائر ت�سع اجلميع يف اإطار االحرتام املتبادل 

Yennayer #Algerie# .

�سيطــر ها�ستــاق #ليبيا، #الهدنة طيلة يــوم اأم�ص على 
قائمــة الرتند العربــي باحتاللــه املراتــب االأوىل، حيث 
ان�سغــل املغردون مب�ستجدات الو�ســع يف ليبيا عقب اإعالن 
الطرفــني املتقاتلــني وقف اإطــالق النــار دون االإ�سارة اإىل 
وجــود اأي م�سار للتفاو�ــص اأو احلوار، وقــد اأثنى املدونون 
يف تويرت وفاي�سبوك على الدور اجلزائري يف هذه الهدنة 
غــري املنتظرة عقــب ورود اأنباء عن لقــاء �سري احت�سنته 
العا�سمــة اجلزائــر بــني وفد من قــوات حفــرت وم�سوؤولني 
جزائريــني بالتزامــن مع جمهودات دوليــة اأخرى اأ�سفرت 
عن هذه الهدنة التي تفاعل معها اأغلب املهتمني مبا يحدث 

يف ليبيا.
فيما تفاعــل اأخرون مع وفاة ال�سلطــان قابو�ص �سلطان 
عومــان الذي ووري الــرى اأول اأم�ــص، وا�سرتجع املغردون 
تاريخــا طويال من ممار�سة احلكم من طرف املرحوم الذي 
اأو�ســى بخالفتــه ل�سخ�ص مــن العائلة حيث اأ�ســاد البع�ص 
ب�سال�ســة انتقــال ال�سلطــة يف هــذه الدولــة التــي تعي�ــص 

ا�ستقرارا �سيا�سيا منقطع النظري.
اإىل ذلــك ان�سغــل املدونون علــى فاي�سبــوك وان�ستغرام 
باعــرتاف احلر�ص اجلمهوري االإيــراين باإ�سقاط الطائرة 
االأوكرانية، م�ستخدمني ها�ستاق #اإيران وا�ستعل النقا�ص 
جمــددا حول ق�سيــة احلــرب االإيرانيــة االأمريكية التي 
راح �سحيتهــا مئــات االأبرياء من جن�سيــات خمتلفة كانو. 

م�سافرين اأو عابرين للمنطقة.
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ترند وطني

ترند عاملي

#ينار #ثلوج، 

Yennayer# #يناير 

#الهدنة #ليبيا، 

اأثار ا�ستدعاء كوكبة من القانونيني اجلزائريني املتخ�س�سني 
الد�ستور  اإعداد  ور�سات  تاأطري  اأجل  من  الد�ستوري،  القانون  يف 
لي�ص  اجلزائر،  يف  ال�سيا�سي  لل�ساأن  املتتبعني  ا�ستغراب  اجلديد، 
ما  عــدا  ت�سكيلتها  يف  منطق  الأي  تخ�سع  مل  اللجنة  هــذه  الأن 
اأخرى  ت�ساوؤالت  طرح  يف  ت�سبب  الذي  اجلهوي  بالتوازن  ي�سمى 
حول عالقة تعديل الد�ستور باالنتماءات اجلغرافية ملعديه.. 
الواليات  كل  متثيل  اإىل  يدعو  البع�ص  جعل  الذي  االأمــر  وهو 
كل  يف  �سيطبق  بد�ستور  يتعلق  االأمــر  مــادام  اللجنة  هــذه  يف 
الواليات، ومادامت كل الواليات متتلك جامعات تعج باالإطارات 
التي ميكنها امل�ساهمة، واإمنا لكون الد�ستور هو حم�سلة ور�سات 
ي�سارك فيها كل النا�ص على �ساكلة احلوار الوطني الذي فتحته 

جلنة احلوار يف ال�سيف املا�سي.
لكن نقطة الظل الكربى التي انتبه اإليها املهتمون باالأمر متثلت 
يف  اقت�سار اللجنة على تخ�س�ص القانون الد�ستوري فقط، وكاأن 
امل�ساألة تتعلق بقانون ب�سيط ولي�ص باأب القوانني الذي يلخ�ص 
وي�سبط هوية االأمة ومنط معي�سة اأفرادها وي�سبط العالقات 
عن  ويك�سف  واملوؤ�س�سات،  ــراد  االأف وبني  واملجتمع  الدولة  بني 
االإيديولوجية ال�سيا�سية واالقت�سادية واالجتماعية للدولة، 
وهذه كلها جوانب تتطلب م�ساركة متخ�س�سني يف هذه املجاالت 
يف �سبط ال�سياغات اللغوية الدالة التي ميكنها اأن تعطي �سورة 
وا�سحة غري قابلة للتاأويل عن املراد من كل فقرة وكلمة اأثناء 
الد�ستوري  القانون  لفقهاء  ميكن  ال  اأمر  وهذا  الد�ستور،  كتابة 
وكما  هــوؤالء  كون  عن  ف�سال  مو�سوعيني،  كانوا  مهما  به  القيام 
روح  لفهم  املطلوبة  واملرونة  بال�سال�سة  يتميزون  هو معروف ال 

الد�ستور، واقت�سارهم على اجلوانب ال�سكلية فقط. 
اأما اأكرب خرق للقواعد املعروفة يف بناء الد�ساتري فهو غياب 
املتخ�س�سني يف العلوم ال�سيا�سية، خا�سة امل�ستغلني على مو�سوع 
والذين  االنتخابية  والنظم  ـــزاب  واالأح ال�سيا�سية،  النظم 
لكنهم  املوا�سيع  هذه  الد�ستوري  القانون  فقهاء  مع  يتقا�سمون 
الد�ستور  اإثــراء  من  متكنهم  خمتلفة  زوايــا  من  اإليها  ينظرون 

وت�سويب اأي انحراف قد يقع فيه هذا الفريق.

منرب املدونني

الد�شتور لي�س 
جمرد قانون 

يعود راأ�س ال�شنة الأمازيغية يف دورته الـ 2970 لي�شفي باأجوائه وجدله على ال�شاحتني ال�شيا�شية والثقافية، 
ولينق�شم حوله  بع�س اجلزائريني جمددا، حيث �شهدت الف�شاءات العامة و�شبكات التوا�شل الجتماعي منذ اأيام جتدد 

ال�شتباك بني الراف�شني للمنا�شبة واملدافعني عنها، ولكنها باأقل حدة هذه ال�شنة، مبا يوحي باأن الأمر الواقع اأ�شبح 
اأمرا واقعا، فالطرفان ا�شتفادا من عطلة مدفوعة الأجر اليوم، وا�شتغال وقتها ملوا�شلة �شراعاتهم الدونكي�شوتية حول 
املنا�شبة، ل�شيما على موقع فاي�شبوك، غري اأن املتتبع لهذا النقا�س الذي يخفت طيلة اأيام ال�شنة ليعود على راأ�شها 
ملدة ل تزيد عن اأ�شبوع ثم يختفي مرة اأخرى، �شيجد باأنه نقا�س م�شطنع، اتخذه املتطرفون من الطرفني مطية خلدمة 

م�شاحلهم والتنفي�س عن عقدهم النف�شية.
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اجلديد  تقريره  يف  الــدويل  البنك  واأكــد 
الذي  العاملية،  االقت�سادية  االآفــاق  حول 
ن�سر بوا�سنطن، اأن منو يف اجلزائر �سيعرف 
تقل  ـــذي  ال الــوقــت  يف  متوا�سعة  زيــــادة 
فيه  وينتع�ص  ال�سيا�سية  التقلبات  فيه 
موؤ�س�سة  رفعت  اأكرب،  وبتفاوؤل  اال�ستثمار، 
 )Breton Woods( "وودز "بروتن 
معدل النمو اخلا�ص باالقت�ساد اجلزائري 
يف 2020 ب 0.2 اإىل 1.9 يف املائة، مقابل 
جوان  طبعة  يف  املتوقعة  املائة  يف   1.7

.2019
البنك  يوؤكد   ،2020 �سنة  يخ�ص  وفيما 
اجلزائر  يف  املائة  يف   1.9 �سيبلغ  النمو  اأن 
ال�سيا�سية  التقلبات  من  التخفيف  ب�سبب 
من  البنك  رفع  كما  اال�ستثمارات،  وانتعا�ص 
معدل توقعاته يف �سنة 2021 بـ 0.8 اإىل 
مت  التي  املائة  يف   1.4 بدل  املائة  يف   2.2
توقعها يف �سهر جوان و�سيبقى معدل النمو 
هذا يف �سنة 2021 على ما هو عليه )2.2 

يف املائة(، ح�سب نف�ص التوقعات دائما.
املا�سية، توقع  ال�سنة  اأفريل من  ويف �سهر 
البنك الدويل عودة اجلزائر ال�سريعة اإىل 
التو�سعية  ال�سيا�سة  بعد  امليزانية  تكييف 
النمو  عجلة  دفــع  بهدف  قبل  من  املتبناة 
بانخفا�ص  متيز  �سياق  يف  االقــتــ�ــســادي 

الواردات البرتولية.
حول  االأخــرية  االقت�سادية  ن�سرته  ففي 
اإفريقيا،  و�سمال  االأو�سط  ال�سرق  منطقة 
للميزانية  التوازن  اإعادة  اأن  البنك  اأو�سح 

طفيف  تباطوؤ  يليه  اأن  املرتقب  من  كــان 
 ،2019 �سنة  املحروقات  خارج  للقطاعات 
يف  الطفيف  االرتــفــاع  اآثـــار  مــن  يقلل  ممــا 
اإيـــرادات  اإن  م�سيفا  املــحــروقــات،  ــتــاج  اإن
هام�سا  �ستتيح  املحروقات  القطاعات خارج 
معينا من اأجل تخفيف حجم االقتطاعات 
اأن  املالية  املوؤ�س�سة  وتوقعت  امليزانية،  يف 
الأ�سعار  العاملية  التوجهات  يف  تقلب  كــل 
املتوقع  االنخفا�ص  من  �سيعقد  املحروقات 
التحدي  يتمثل  كــمــا  املــــــزدوج،  للعجز 
الرئي�سي بالن�سبة لالقت�ساد اجلزائري يف 
التقلبات  حدة  مع  والتاأقلم  املرونة  تعزيز 
اأثار  من  بالتخفيف  املحروقات،  اأ�سعار  يف 
م�سادر  وتنويع  امليزانية  على  احلدة  هذه 

نف�ص  يف  البنك  اأكـــده  مــا  ح�سب  الــنــمــو، 
باإجراء  مو�سيا  االقت�سادية،  الن�سرة 

اإ�سالحات طموحة يف هذا ال�ساأن.
من جهة اأخرى، انخف�ص النمو يف منطقة 
لي�سل،  افريقيا  و�سمال  االأو�ــســط  ال�سرق 
ح�سب التوقعات اجلديدة للبنك، بـ 0.1 يف 
الكبري  التباطوؤ  ب�سبب   ،2019 �سنة  املائة 
العقوبات  ت�سديد  عقب  باإيران  النمو  يف 
التوترات  وكذا  البلد  هذا  على  االأمريكية 
هرمز،  م�سيق  يف  وال�سيا�سية  اجلغرافية 
قد  العاملي  النمو  �سعف  اأن  البنك  مو�سحا 
و�سادرات  البرتول  على  الطلب  من  خف�ص 
على  الن�ساط  هذا  كثريا  اأعاق  مما  اأخــرى، 

امل�ستوى االإقليمي.

ـــتـــاج الــعــ�ــســل يف  تــ�ــســاعــف ان
الع�سر  ال�سنوات  خالل  اجلزائر 
ليبلغ  باملئة(   85+( االخــرية 
حاليا،  قنطار/�سنة   74.420
اال�ستهالك  يتعدى  ال  حــني  يف 
ــنــة،  غــرام/�ــس  176 الـــفـــردي 
ح�سبما افادت به م�سوؤولة باملعهد 

التقني لرتبية احليوانات.
تربية  ق�سم  م�سوؤولة  وا�سارت 
غنية  املـــعـــهـــد،  ــــدى  ل ــل  ــح ــن ال
االرقـــام  ــذه  ه ان  زيــتــوين، اىل 
تواجد  ب�سبب  �ساملة  لي�ست 
عرب  م�سوقة  و  منتجة  كميات 

امل�سالك املوازية.
على  حاليا  اجلــزائــر  وحتـــوي 
م�سرح  نحل  مربي   51.539
1،6 مليون مزرعة لرتبية  به و 
املناطق  عــرب  منت�سرة  النحل 
م�ستوى اجلبال  ، على  ال�سمالية 
املناطق  يف  كـــذا  و  والــ�ــســهــوب 
اليه  ا�سارت  ح�سبما  اجلنوبية، 
اىل  م�ستندة  املــ�ــســوؤولــة  ذات 
الزراعة  وزارة  ـــام  اأرق اأحـــدث 
اأن  موؤكدة  الريفية،  والتنمية 
هائلة  قــدرات  متتلك  اجلــزائــر 
قالت  حيث  الــقــطــاع،  لتطوير 
زيتوين ان هناك مناطق منا�سبة 
ا�ستك�سافها  ميكن  النحل  لرتبية 

مب�ساحة  الغابات  م�ستوى  على 
و  هكتار   4.082.455 ب  تقدر 
التي متتد  الطبيعية  املروج  كذا 
هكتار   47.556 من  اأكــرث  على 
هكتار   934.984 ــك  ــذل ك و 
ذلك  يف  مبا  الفاكهة  ــزارع  م من 
هكتار(   60.579( احلم�سيات 
النوى  ذوات  ــواع  االن عن  زيــادة 
و البذور )231.917 هكتار( و 
 501.869( اخل�سروات  مزارع 
ذات  ذكــــــرت  كـــمـــا  ـــار(،  ـــت ـــك ه
امل�سوؤولة ان اجلزائر تنتج عدة 
 13 الع�سل ال تقل عن  انواع من 
نوعا مت حتديدها من قبل وزارة 
الريفية  التنمية  و  ــة  ــزراع ال
)ع�سل احلم�سيات ، الكاليتو�ص، 

اإكــلــيــل اجلـــبـــل ، اخلـــزامـــى ، 
 ، القطلب  الفربيون،  العناب، 
اخلروب،  الزعرت،  الربية،  جزر 
ال�سم�سق، ال�سوك باالإ�سافة اإىل 

ع�سل متعدد اأزهار الربيع(.
ــادة يف  ــزي وعــلــى الــرغــم مــن ال
اثر  �ُسجلت  التي  النحل  تربية 
متعاملي  فـــاإن   ، املــا�ــســي  العقد 
امل�ساكل  مــن  يــحــذرون  ال�سعبة 
تهدد  التي  والبيئية  املناخية 

اإنتاج الع�سل و �سحة النحل.
وهو  لعمور،  اأحــمــد  يتطرق  و 
مربي نحل من والية ق�سنطينة ، 
اىل الظروف اجلوية التي توؤثر 
حترم  بالتايل  و  النباتات  على 
يتاأ�سف  اذ  التغذية  من  النحل 

ا�ستخدام  مــن  االأخـــ�ـــص  عــلــى 
امل�سوؤولة  احل�سرية  املــبــيــدات 
وفيات  يف  الكبرية  الزيادة  عن 
ح�سب  ارتفعت  والتي   ، النحل 
تقديره من 6 باملائة �سابقا اإىل 

اأكرث من 30 باملائة حاليا.
و يف هذا ال�سدد، قالت م�سوؤولة 
املعهد  لدى  النحل  تربية  قطاع 
اأنها ال متلك معطيات دقيقة عن 
حجم هذه الظاهرة عرب الوطن، 
مو�سية باإجراء م�سح لدى مربيي 
الو�سع،  تقييم  اجل  من  النحل 
زيتوين  ال�سيدة  اعــتــربت  كما 
التي  العاملية،  الظاهرة  هذه  اأن 
تت�سبب فيها عدة عوامل مبا يف 
وا�ستخدام  املناخي  التغري  ذلك 
ــص  ــرا� مــبــيــدات احلــ�ــســرات واأم
جميع  تدخل  ت�ستوجب  النحل، 
اهل االخت�سا�ص الإنقاذ النحل.

ـــار، ا�ــســارت اىل  ويف هــذا االط
الفو�سوي  العالج  حظر  �سرورة 
امل�سالح  طـــرف  ــن  م لــلــنــبــاتــات 
ــي عــلــيــهــا اخــطــار  ــت املــعــنــيــة ال
التاأثريات  حول  النحل  مربيي 
العالجات  لتطبيق  ال�سلبية 
من  االإزهار  مرحلة  يف  النباتية 
ا�ستخدام  على  ت�سجيعهم  خالل 

عالجات غري �سارة بالنحل.

�سجل �سعر خامات اأوبك تراجعا يف نهاية 
اال�سبوع ، حيث ا�ستقر عند 67.26 دوالر، 
ح�سب املعطيات التي اأوردتها منظمة الدول 
)اأوبك( هذا اجلمعة على  للنفط  امل�سدرة 

موقعها االإلكرتوين.
وكان �سعر خامات اأوبك قد ا�ستقر االربعاء 

الفارط عند 69.60 دوالر للربميل .
وت�سم �سلة خامات اأوبك التي تعد مرجعا 
وهي  نوعا   14 االإنــتــاج  م�ستوى  قيا�ص  يف 
العربي  واخلــام  اجلــزائــري،  �سحاري  خام 
الت�سدير  وخــــام  ــودي،  ــع ــس ــ� ال اخلــفــيــف 
الكويتي، وخام مربان االإماراتي، وااليراين 

العراقي، وخام  الثقيل، والب�سرة اخلفيف 
ال�سدر الليبي، وخام بوين النيجريي، وخام 
مريايات الفنزويلي، وجريا �سول االنغويل، 
ورابـــــي اخلــفــيــف الـــغـــابـــوين، واأوريـــنـــت 
اال�ستوائية،  لغينيا  وزافــريو  ــوادوري،  االك

وجينو الكونغويل.
اأنهت  قد  االأ�ــســود  الذهب  اأ�سعار  وكانت 
جل�سة اخلمي�ص منخف�سة ، حيث بلغ خام 
65.73  دوالرا  برنت ت�سليم مار�ص بلندن 
 0.1 اأو  ت  �سنتا   7 بـ  بانخفا�ص  للربميل 
القيا�ص  خام  اأنهى  نيويورك،  ويف  باملائة، 
عند  اجلل�سة  فــربايــر  ل�سهر  االمــريــكــي 

اال�سعار  ترجع  وتوا�سل  دوالرا،   59.53
خام  بلغ  حيث  اأم�ص  اأول  �سبيحة  خــالل 
دوالر   65.20 بلندن  مار�ص  ت�سليم  برنت 
باغالق  مقارنة  باملئة   2 بن�سبة  مرتاجعا 

اخلمي�ص.
القيا�ص  خـــام  ا�ــســتــهــل  نــيــويــورك،  ويف 
عند  اجلل�سة  فــربايــر  ل�سهر  االمــريــكــي 
بـ  انخفا�سا  بذلك  م�سجال  دوالرا   59.35

باملئة.  0.35
وياأتي تراجع اال�سعار يف �سياق التوترات 
احلا�سلة يف منطقة ال�سرق االو�سط والتي 

اأثرت يف االيام االأخرية على ال�سوق.

"اليورو"  ال�سعبة  العملة  �سرف  عــرف 
ال�سوق  يف  اجلزائري  الدينار  اأما  تراجعا 
لي�سجل واحد  ال�سوداء،  ال�سوق  اأو  املوازي 
اأورو الـ 200 دينار بعد اأن كان فوق عتبة 

دينار.  202
ياأتي هذا الرتاجع بعد اأن عرفت العملة 
�سنة  من  االأخــري  االأ�سبوع  خالل  ال�سعبة 
مقابل  يف  حم�سو�سا  ارتــفــاعــا   2019
الدينار، ب�سبب زيادة الطلب عليه، لت�سجل 
�سعر  يف  انخفا�سا  زمن  منذ  املوازي  ال�سوق 

اليورو اأمام الدينار.
يت�سدرهم  املاليني  اخلــرباء  بع�ص  واأكــد 
اخلبري املايل عبد الرحمان عية اأن اأ�سباب 
االرتفاع  اإىل  باالأ�سا�ص  راجع  االنخفا�ص 

الذي �سهدته قيمة الدينار بحر االأ�سبوع 
املا�سي هذا من جهة، ومن جهة اأخرى قلة 
ال�سعبة  العملة  على  وانخفا�سه  الطلب 

نظرا لالأو�ساع التي تعي�سها البالد.
�سيء  اىل  واالإح�سائيات  االأرقــام  وت�سري 
اإيــجــابــي يــلــوح يف االأفـــق الــقــريــب، وهو 
اجلزائري  الدينار  قيمة  �سعود  بداية 
اليورو  خا�سة  الــدولــيــة  العمالت  اأمـــام 
تــوازنــه رغم  وبـــداأ يف حتقيق  والــــدوالر، 
البالد  تعي�سه  الذي  االإقت�سادي  الركود 
العزوف  وكــذا  ال�سيا�سية  االأزمــة  ب�سبب 
جعلت  الو�سعية  ــذه  وه االإ�ستثمار،  عــن 
التجار ورجال االأعمال ال يطلبون االأورو 

والدوالر اأي�سا.

الريفية،  والتنمية  الفالحة  وزيــر  عقد 
�سريف عماري، لقاء مع ممثلي �سعبة تربية 
الدواجن اأين مت مناق�سة امل�ساكل والعراقيل 
التي تعاين منها هذه ال�سعبة،  ح�سب ما اأفاد 

به بيان للوزارة.
وخالل هذا اللقاء، الذي عقد نهاية اال�سبوع 
مت  الـــوزارة،  يف  م�سوؤولني  بح�سور  الفارط، 
ب�سبط  اخلا�سة  امليكانيزمات  اإىل  التطرق 
الذين  املهنيني  مع  بال�سراكة  ال�سعبة  هذه 
البي�ص  ملنتجي  الوطني  االحتـــاد  ميثلون 
واللحوم على م�ستوى املجل�ص الوطني املهني 
امل�سرتك ل�سعبة الدواجن، ومت على االأخ�ص 
�سواء  الدجاج"  "اأمهات  انتاج  لفرع  التطرق 

املوجهة  اأو  البي�ص  الإنــتــاج  املوجهة  تلك 
الإنتاج اللحوم البي�ساء.

على  الوزير  ال�سيد  اأكــد  ال�سدد،  هــذا  ويف 
و  اجتماعيا  ال�سعبة  تكت�سيها  التي  االهمية 
اقت�ساديا حيث يعترب 80 باملئة من املهنيني 
عماري  ال�سيد  دعا  كما  �سغار،  مربون  فيها 
املهنيني اىل تكتلهم و تنظيمهم يف تعاونيات 
ت�سم املربني الكبار وال�سغار من اأجل تطوير 
ال�سعبة و تفادي تذبذب االأ�سعار املتكرر التي 
ارتفاع  كذا  اأو  للمربني  �سعوبات  اىل  توؤدي 
�سرورة  على  ــح  األ كما  ال�سوق،  يف  اال�سعار 
ال�سناعة  طريق  عن  االإنتاج  فائ�ص  تثمني 

التحويلية والت�سدير.

ك�شف ا�شتطالع للراأي اأجراه الديوان الوطني لالإح�شائيات لدى روؤ�شاء املوؤ�ش�شات، عن تراجع الن�شاط ال�شناعي باجلزائر لدى القطاع اخلا�س 
خالل الثالثي الثالث من 2019، موؤكدا على ال�شعوبات التي تعاين منها ال�شركات اخلا�شة الآيلة اإىل اإ�شهار الإفال�س، بالنظر اإىل 

الو�شع التي تعي�شه يف الأ�شهر القليلة املا�شية.

ا�ستطالع يك�سف الو�سع الكارثي لل�سركات االقت�سادية اخلا�سة

اإنتـاج اأكرث من 74 قنــطار من الع�سل �سنـويا باجلزائر

نفط : 
�سعر �سلة خامات اأوبك يرتاجع اإىل 67.26 دوالرا للربميل

الدينار اأمام  "االأورو" يرتاجع 
 يف ال�سوق ال�سوداء

وزير الفالحة يلتقي ممثلي ال�سعبة 
ملناق�سة امل�ساكل والعراقيل
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اإيران ُتفرج عن ال�ضفري الربيطاين بعد احتجازه

للمرة الثانية يف اأ�ضبوع..

ال�سبت،  ال�سويدية،  العا�سمة  �سهدت 
م�سلمي  بحق  بكني  انتهاكات  �سد  مظاهرة 
ال�سرقية،  ترك�ستان  اإقليم  يف  االأويــغــور 
املنتجات  مبــقــاطــعــة  مــطــالــبــات  �ــســهــدت 

ال�سينية.
�سخ�ص   200 قرابة  املظاهرة  يف  �سارك 
منظمات  مــن  العديد  لــدعــوة  ا�ستجابة 
الفتات  املتظاهرون  ورفع  املدين،  املجتمع 

ـــادة  اإب قبيل  مــن  عــبــارات  عليها  ُكــتــبــت 
جماعية بحق االأويغور، كما ردد املحتجون 
ال�سينية"  املنتجات  "قاطعوا  هتافات 

و"اأوقفوا الظلم ال�سيني".

واألقى رئي�ص االحتاد االإ�سالمي يف ال�سويد 
اأ�سار  املتظاهرين،  با�سم  بيانا  اأقان،  طاهر 
فيه اإىل اأن ال�سني تعتقل قرابة 3 ماليني 
ومتار�ص  االحتجاز  مع�سكرات  يف  اأويغوري 
عليهم خمتلف اأ�سكال اال�سطهاد والتعذيب، 
واتهم اأقان ال�سني باتباع �سيا�سة ممنهجة 
م�سيفا  االأويغورية،  الهوية  حمو  اأجل  من 
نقلت  البلدان  العديد من  اإعالم  و�سائل  اأن 
وال�سلوك  اال�سطهاد  الــعــام  ـــراأي  ال اإىل 
الالاإن�ساين يف مع�سكرات االعتقال، وطالب 
على  ال�سغوط  بزيادة  الدولية  املوؤ�س�سات 

ال�سني يف هذا االإطار.
املا�سي،  �سبتمرب  يف  �ــســدر  تــقــريــر  ويف 
"هيومرنايت�سووت�ص"  منظمة  اتهمت 
النتهاكات  منهجية  "حملة  بتنفيذ  ال�سني 
يف  االأويغور  م�سلمي  �سد  االإن�سان"  حقوق 

�سينجيانغ.
على  بكني  ت�سيطر   ،1949 ــام  ع ومــنــذ 
موطن  وهــو  ال�سرقية،  ترك�ستان  اإقليم 
امل�سلمة،  الــرتكــيــة  االأويــــــغور  اأقــلــيــة 
اأي  "�سينجــــــيانغ"،  ا�ســــــــــم  وتطلق عليه 

اجلديدة". "احلدود 

مظاهرة تطالب مبقاطعة منتجات ال�شني ت�شامنا مع االأويغور بال�شويد

نددت اخلارجية الربيطانية باحتجاز �سفريها لدى طهران لفرتة وجيزة ال�سبت اإثر اتهامه بـ "التحري�ض" على املظاهرات 
املناوئة للحكومة بعد اعرتافها باإ�سقاط طائرة الركاب االأوكرانية عن طريق اخلطاأ.

ـــراين  ــثــوري االإي ـــرتف احلــر�ــص ال واع
االأوكرانية،  املدنية  الطائرة  باإ�سقاطه 
ب�سكل  �سخ�سًا،   176 فيها  ق�سى  التي 
غري متعمد ظنًا منها اأنها طائرة معادية، 
واأكد الرئي�ص االإيراين، ح�سن روحاين، 
اأن اإطالق ال�ساروخ الذي �سرب الطائرة 
ح�سب  يغتفر"  ال  ب�سريًا  "خطاأً  كــان 
التحقيقات  موا�سلة  واأعــلــن  و�سفه، 

ملحا�سبة امل�سوؤولني عما حدث.
روب  ال�سفري  االإيراين  االأمن  واحتجز 
ال�سبت،  يــوم  �ــســاعــات  لــثــالث  مــاكــايــر 
ر�سمية  اإيرانية  اإعــالم  و�سائل  بح�سب 
اخلارجية  وو�ــســفــت  ر�ــســمــيــة،  و�ــســبــه 
الربيطانية احتجاز ال�سفري باأنه انتهاك 
ن�سر موقع  الدويل، فيما  للقانون  وا�سح 
جريدة اعتماد االإيرانية �سورة ال�سفري 
تعر�ص  ــه  اإن تويرت  على  ح�سابه  على 

لالعتقال خالل مظاهرات الطالب اأمام 
اإحدى اجلامعات يف طهران.

الربيطانية  اخلارجية  بيان  يف  وجاء 
اأي  دون  طهران  يف  �سفرينا  اعتقال  اإن 
وا�سحا  خرقا  يعترب  تو�سيح  اأو  اأ�سا�ص 

احلكومة  اأن  م�سيفا  الــدويل،  للقانون 
حيث  طرق  مفرتق  يف  تقف  االإيرانية 
ميكنها اأن ت�سر على اال�ستمرار يف و�سع 
عزلة  من  تعاين  التي  املارقة  الدولة 
خطوات  تتخذ  اأو  واقت�سادية  �سيا�سية 

طرق  وانتهاج  التوتر  ت�سعيد  لوقف 
دبلوما�سية.

واأ�سدرت وكالة �سالمة الطريان املدين 
الطائرات  يحذر  تعميما  االأوروبــيــة 
يف  الــطــريان  ل�سركات  التابعة  املدنية 
ا�ستخدام  من  ـــي  االأوروب ــاد  االحت دول 
اإ�سعار  حتى  ـــراين  االإي ــوي  اجل املــجــال 
اإيـــران قــد نفت يف وقت  اآخـــر، وكــانــت 
اأن  رجــحــت  تقارير  يف  ــاء  ج مــا  �سابق 
من  بالقرب  الطائرة  اأ�سقط  �ساروخًا 
واجهت  لكنها  املا�سي،  االأربعاء  طهران 
قالت  اأن  بعد  خا�سة  متزايدة،  �سغوطًا 
اإىل  ا�ستنادًا  وكندا،  املتحدة  الواليات 
معلومات خمابراتية، اإنه من املرجح اأن 
رمبا  ب�ساروخ،  اأُ�سقطت  الطائرة  تكون 

عن طريق اخلطاأ.
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اأعلن حلف ال�سمال االطل�سي )الناتو(، اأول اأم�ص، مقتل جنديني 
اأمريكيني يف تفجري قنبلة بوالية قندهار جنوبي اأفغان�ستان.

قتال  اأمريكيني  جنديني  اأن  احللف،  قوات  عن  �سادر  بيان  وذكر 
واأ�سيب اثنان اآخران بجروح، اإثر تفجري عبوة نا�سفة اأثناء مرور 
عربتهم يف الوالية، من جانبه، قال وايل قندهار حياة الل حياة، 
كاريز"  "هاكرب  منطقة  يف  وقع  االنفجار  اإن  لل�سحافة،  بيان  يف 
حركة  اأعلنت  بدورها،  قندهار،  بوالية  داند  لق�ساء  التابعة 

طالبان، يف بيان، م�سوؤوليتها عن التفجري.

اأطلقتها  غاز  بقنبلة  اآيدمري،  دور�سون  تركي،  م�سور  اأ�سيب 
الذي  املفتوح  االإ�سراب  تغطيته  اأثناء  الفرن�سية  ال�سرطة 
دعت اإليه النقابات العمالية رف�سا مل�سروع قانون جديد لنظام 

التقاعد.
وتلقى اآيدمري االإ�سابة يف �ساقه اليمنى مبحيط حمطة ليون 
حيث  املظاهرة؛  تغطية  اأثناء  باري�ص  العا�سمة  يف  للقطارات 
الطواقم  قبل  من  احلدث  مكان  يف  االأولية  االإ�سعافات  تلقى 
اأن  الفرن�سية  للنقابات  املركزي  االحتاد  اأعلن  فيما  الطبية، 
باري�ص �سد م�سروع قانون نظام  اليوم يف  األفا تظاهروا   150

التقاعد، ح�سبما نقلت و�سائل اإعالمية فرن�سية )خا�سة(.

بني  فرن�سا  غربي  نانت  مدينة  يف  مواجهات  اأم�ص،  اأول  اندلعت، 
ال�سرطة وع�سرات املتظاهرين �سد اإ�سالحات نظام التقاعد.

الفرن�سية  اإم"  اإف  "بي  �سبكة  بثتها  م�سورة  مقاطع  واأظهرت 
للدموع وا�ستخدام  امل�سيل  الغاز  ال�سرطة قنابل  اإطالق  )خا�سة( 

خراطيم املياه يف حماولة لتفريق املحتجني.
اأنحاء  جميع  يف  احتجاجات  من  جزء  نانت  يف  والتظاهرات 
من  حمتجون  لها  وان�سم  العملية،  النقابات  اإليها  دعت  فرن�سا، 
الرئي�ص  حكومة  على  لل�سغط  ال�سفراء"؛  "ال�سرتات  حراك 
اإميانويل ماكرون من اأجل الرتاجع عن م�سروع قانون اإ�سالح نظام 

التقاعد يف البالد.

جثث  اأ�سالء  انت�سال  حتاول  وهي  اإدلب  حمافظة  اأ�سر  تعاين 
ملنازلهم  ال�سوري  النظام  ُيقتلون ب�سبب ق�سف  الذين  اأطفالهم 

وتدمريها على روؤو�ص قاطنيها.
اإدلب  يف  النار  اإطالق  وقف  رو�سيا  اإعالن  من  الرغم  وعلى 
اعتبارا من اخلمي�ص الفائت، اإال اأن مقاتالت وا�سلت هجماتها 

على املناطق املاأهولة بال�سكان املدنيني.
من  عدد  يف  م�سرعهم  مدنيا   17 لقي  اأم�ص،  اأول  ق�سف  ويف 
مناطق حمافظة اإدلب، وق�سفت مقاتالت بلدة بَن�ص ما اأ�سفر 

عن مقتل 6 مدنيني بينهم 3 اأطفال من عائلة تاج ال�سيخ.

فتحت  اإ�سرائيل  اإن  اأم�ص،  غزة،  قطاع  يف  الزراعة  وزارة  قالت 
فل�سطينية،  زراعية  اأرا�ٍص  باجتاه  االأمطار،  مياه  جتّمع  �سدود 

واقعة قرب احلدود ال�سرقية للقطاع.
واأ�سافت الوزارة، يف ت�سريح جديد، اأنه اأقدمت قوات االحتالل 
االإ�سرائيلي ب�سكل متعّمد على فتح �سدود جتّمع مياه االأمطار على 
جاعية، �سرقي قطاع غزة، وبّينت  اأرا�سي املزارعني �سرق حّي ال�سُّ
اأن فتح قنوات جتّمع االأمطار اأدت اإىل اإغراق األف دومن )الدومن 
وال�سعري  كالقمح  املختلفة  باملحا�سيل  مزروعة  مرت(،  األف  يعادل 

وامللفوف والبازيالء والزهرة.

اإ�شابة م�شور تركي بقنبلة غاز 
لل�شرطة الفرن�شية

مواجهات بني ال�شرطة ومتظاهرين 
يف مدينة نانت بفرن�شا

اأهايل اإدلب ينت�شلون اأ�شالء 
اأطفالهم من حتت االأنقا�س

اإ�شرائيل تغرق اأرا�ٍس زراعية 
�شرقي غــــزة

مقتل جنديني اأمريكيني جراء 
تفجري جنوبي اأفغان�شتان

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل
مظـــاهرات تطالب خامنئي بالرحيل

ق.د

اإدارة  اإن  اإعــالمــيــة  و�ــســائــل  قــالــت 
تتجه  تـــرامـــب،  ـــد  ـــال دون الــرئــيــ�ــص 
م�سى  حال  العراق،  اقت�ساد  لتقوي�ص 
يف تنفيذ قرار برملانه املطالب باإخراج 
على  الــبــالد،  من  االأمريكية  الــقــوات 
االإيـــراين،  اجلـــرنال  اغتيال  خلفية 

قا�سم �سليماين.
ونقلت الو�سائل عن م�سوؤولني عراقيني 
وزارة  اأن  ــم(،  ــه ــات ــوي ه ـــدد  حت )مل 
اأن  من  حذرت  االأمريكية،  اخلارجية 
ح�ساب  تعلق  رمبــا  املتحدة  الــواليــات 
بنك  لدى  العراقي،  املركزي  امل�سرف 
نيويورك،  يف  الفيدرايل،  االحتياطي 
االقت�ساد  تقو�ص  اأن  ميكن  خطوة  يف 
العراقي اله�ص فعال، م�سرية اأن اإغالق 
االحتياطي  بنك  لدى  العراق  ح�ساب 
اأن ي�سر  نيويورك ميكن  الفيدرايل يف 
البالد  جتني  حيث  املـــايل،  بنظامه 
هناك،  النفط  مبيعات  من  اإيراداتها 
الرواتب  لدفع  االأمــوال  هذه  وتخرج 
بنك  باأن  ونّوهت  احلكومية،  والعقود 
االحتياطي الفيدرايل، احتفظ بنحو 
3 مليارات دوالر من الودائع يف نهاية 

مايل  بيان  الأحدث  وفقا   ،2018 عام 
من البنك املركزي العراقي.

بفر�ص  تــرامــب،  الرئي�ص  هــدد  كما 
بعد  العراق  على  اقت�سادية  عقوبات 
رئي�ص  مطالبة  على  الربملان  ت�سويت 
باإخراج  املهدي  عبد  عــادل  ـــوزراء  ال
جندي  وثالثمائة  اآالف  خم�سة  نحو 
مع  مقابلة  يف  ترامب،  وقال  اأمريكي، 
اأم�سعلى احلكومة  اأول  اأمريكية،  قناة 
لدافعي  االأمــــــوال،  دفـــع  الــعــراقــيــة 
ال�سرائب االأمريكيني اإذا اأرادت �سحب 
كما  هــنــاك،  مــن  االأمريكية  الــقــوات 
من  ميكن  التي  الطريقة  اإىل  تطرق 
العراقيني،  من  االأمــوال  جمع  خاللها 
اأموالهم،  من  الكثري  لديهم  اأن  بالقول 
هناك 35 مليار دوالر يف ح�ساب، دون 

تفا�سيل اإ�سافية.

دعــــت وكـــالـــة �ــســالمــة الـــطـــريان 
جتنب  اإىل  اأمــ�ــص،  اأول  االأوروبـــيـــة، 
اإعالن  عقب  االإيراين،  اجلوي  املجال 
طهران م�سوؤوليتها عن اإ�سقاط الطائرة 

االأوكرانية اإثر خطاأ ب�سري.
مدينة  )مــقــرهــا  الــوكــالــة  ــت  ــال وق
اأنهم  بــيــان  يف  ــة(،  ــي ــان االأمل كولونيا 
بتجنب  الــطــريان  خطوط  يطالبون 
اإ�سعار  حتى  االإيــراين  اجلوي  املجال 
اأن هذا و�سع ديناميكي  اآخر، م�سيفة 
جديد  تقييم  اإجــراء  و�سيتم  للغاية 
االأوروبي  االحتاد  مفو�سية  بالتعاون 
مطلع  ــاد  االحت يف  االأع�ساء  والــدول 
يف  الــطــريان  )ب�ساأن  املقبل  االأ�سبوع 

املجال اجلوي االإيراين(.
اأعلنت  االأول،  اأم�ص  �سابق  وقت  ويف 
اأن  بيان،  االإيرانية، يف  االأركان  هيئة 
منظومة دفاع جوي تابعة لها اأ�سقطت 
طائرة الركاب االأوكرانية، اإثر "خطاأ 
منطقة  فــوق  مرورها  حلظة  ب�سري، 

ع�سكرية ح�سا�سة، وكانت طهران قد 
الطائرة  �سقوط  البداية  يف  اأنكرت 
ب�سبب �ساروخ، وقالت اإنها متتلك اأدلة 

مقنعة يف هذا االإطار.
طائرة  �سقطت  املا�سي،  ــاء  ــع واالأرب
"بوينغ  مــن طـــراز  اأوكــرانــيــة  ركـــاب 
 176 م�سرع  عن  اأ�سفر  ما   ،"737
كنديا  و57  اإيرانيا   82 هم  �سخ�سا، 
و4  �سويديني  و10  اأوكــرانــيــا  و11 
ووقع  بريطانيني،  و3  اأملان  و3  اأفغان 
احلادث بالتزامن مع ا�ستهداف طهران 
بعدد  العراق  يف  اأمريكية  قواعـــــــد 

من ال�سواريخ.

وا�شنطن تهدد بتقوي�س االقت�شاد 
وكالة اأوروبية تدعو لتجنبالعراقي حال طرد القوات االأمريكية

 التحليق فوق اأجواء اإيران

ق.د

حتى اإ�ضعار اآخر..

اأول  وين،  ت�ساياإينغ  تايوان  رئي�سة  فازت 
على  ح�سولها  اإثــر  ثانية،  بوالية  اأم�ص، 

الناخبني. اأ�سوات  من  باملئة   57.2
ملفو�سية  النهائية  النتائج  ــرت  ــه واأظ
االنــتــخــابــات حــ�ــســول تــ�ــســاي عــلــى عدد 
قيا�سي من اأ�سوات الناخبني، ح�سبما نقلت 
و�سائل اإعالميةاأمريكية، وذكرت اأن ت�ساي 
ما يزيد بنحو  مليون �سوت،   8.2 ح�سدت 
يف  نالتها  التي  االأ�سوات  عن  مليون   1.3

انتخابات العام 2016.
املفو�سية،  ن�سرتها  التي  االأرقــام  وح�سب 

يو  كيو  هان  لها،  ــرب  االأق املناف�ص  ح�سل 
على  ال�سيني،  القومي  للحزب  املنتمي 
ح�سل  فيما  االأ�ــســوات  من  باملئة   38.6
املر�سح امل�ستقل جيم�ص �سونغوون على نحو 
4 باملئة من االأ�سوات، ويبلغ عدد امل�سجلني 
 19.3 تايوان  يف  االنتخابية  اجلداول  يف 

مليون ناخب.
الذي  القوي  الدعم  ت�ساي  فوز  ويعك�ص 
حتظى به من قبل ال�سعب، ملوقفها املت�سدد 
ال�سعب  ت�سميم  اإىل  اإ�سافة  ال�سني،  �سد 
دميقراطية  عن  الــدفــاع  على  التايواين 

خطاب  يف  تــ�ــســاي  ــت  ــال ق فــيــمــا  بـــــالده، 
اأن  بكني  �سلطات  تعرف  اأن  "اأريد  الفوز: 
املنتخبة  الدميقراطية وحكومتنا  تايوان 
تهديدات  الأي  اأبــدا  تركع  لن  دميقراطيا 

)�سينية(.
وتايوان  ال�سني  بــني  العالقات  وت�سهد 
�سيطرت  عندما   ،1949 عام  منذ  توترا 
على  القومي"  "احلزب  يــقــودهــا  قـــوات 
احلرب  يف  هزميتهم  عقب  بالقوة،  تايوان 
اجلمهورية  وتد�سني  بال�سني،  االأهــلــيــة 

ال�سينية يف اجلزيرة.

رئي�شة تايوان تفوز بوالية ثانية
ح�ضلت على 57.2 باملائة من االأ�ضوات

ق.د

ق.د

ق.د



الرتحيل  فر�ص  منهم،  للكثريين  بالن�سبة 
يع�ص  مل  الـــذي  -الــبــلــد  بــنــغــالديــ�ــص  اإىل 
على  ثقياًل  عبئًا  قبل-  مــن  فيه  معظمهم 
ظل  يف  والــعــاطــفــيــة،  النف�سية  �سحتهم 
اأكرب  داخــل  احلياة  مع  التاأقلم  حماولتهم 
خميم لالجئني يف العامل ومنعهم عن العمل 
متتعوا  التي  احلرية  بعد  وال�سفر  والتعليم 

بها قلياًل يف ال�سعودية.
 Middle East Eye ملوقع  فاروق  وقال 
منت  على  �سفري  اأثــنــاء  ''يف  الــربيــطــاين: 
من  القفز  ـــد  اأري كــاأنــنــي  �سعرت  احلــافــلــة، 
النافذة اإىل ال�سارع. ماذا �ساأقول عندما اأ�سل 
اأريهم وجهي؟  اأن  اإىل منزيل؟ كيف ميكنني 
كان الو�سول اإىل هنا غريبًا بالن�سبة يل. مل 
اأمتكن من التحدث مع اأحد اأربعة اأيام. هذا 
الو�سع جعلني عاجزًا عن الكالم -مل اأ�ستطع 

قول اأي �سيء''.
مل ينعم فاروق باال�ستقرار منذ ذلك احلني. 
اإذ مل يتمكن من العمل وق�سى اأيامه م�ستلقيًا 
يف الظالم داخل منزله امل�سنوع من القما�ص 
املخيم،  اإىل  فاروق  واخلريزان. عندما و�سل 
هاتفه  ا�ستخدام  يف  ــه  ــات اأوق مي�سي  ــان  ك
تطبيقات  عــرب  اأ�ــســدقــائــه  مــع  والــتــحــدث 
قطعت  املا�سي  اأغ�سط�ص  يف  لكن  املرا�سلة، 

بنغالدي�ص االإنرتنت عن الروهينغا.
يف  متلكه  الـــذي  التمكني  �سعور  بــني  ومــا 
ت�سرب  الــذي  بالعجز  وال�سعور  ال�سعودية 
اإليه يف خميم الالجئني، راودت فاروق اأفكار 
فر�ص  عن  للبحث  اأخــرى  مرة  عائلته  ترك 
حيث  ماليزيا  يف  ولتكن  اخلــارج،  يف  اأف�سل 
لكن  الروهينغا.  من  االآالف  ع�سرات  يعي�ص 
بحرية  رحلة  على  تنطوي  املغامرة  هــذه 
القب�ص  اأُلقي  كما  بنغالدي�ص،  من  خطرية 

على الكثريين ممن حاولوا خو�سها.
فاروق  يجيب  حاله،  عن  �سوؤاله  على  وردًا 
ولي�ص  ج�سديًا  بخري،  ''اأنـــا  قــائــاًل:  دائــمــًا 

نف�سيًا''.

حلم احلرية ال�سائع
مثل املئات من م�سلمي الروهينغا االآخرين، 
ميامنار  عن  فــاروق  رحل  ال�سباب،  وخا�سًة 
االحتجاجات  بعد  ال�سعودية  اإىل  متجهًا 
 2012 عام  بالده  اجتاحت  التي  ال�سعبية 
مــن م�سلمي  األــف   100 مــن  اأكــر  ـــربت  واأج
اآخرين  وتــركــت  الــنــزوح  على  الروهينغا 

يعي�سون حتت وطاأة نظام اأمني قمعي.
ونـــظـــرًا لــرفــ�ــص مــنــحــهــم حـــق املــواطــنــة 
م�سلمو  كــان   ،1982 عــام  منذ  ميامنار  يف 
الروهينغا -وهي جماعة عرقية معظمها من 
امل�سلمني وتنحدر اأ�سولها اإىل غربي ميامنار- 
القريبة  بنغالدي�ص  اإىل  لل�سفر  ي�سطرون 
ور�سو م�سوؤوليها للح�سول على جوازات �سفر 
حيث  ال�سعودية،  اإىل  ال�سفر  مــن  متكنهم 
عهد  يف  اال�ستقرار  وفر�سة  باملالذ  ُوِعـــدوا 

امللك الراحل عبدالل بن عبدالعزيز.
فاروق هذا احللم.  الوقت، عا�ص  لفرتة من 
امل�سانع  العمل بحرية يف  قادرًا على  كان  اإذ 
م�ستغاًل  الــوظــيــفــي،  الهيكل  يف  والـــتـــدرج 
تعَلّمها  الــتــي  االإجنــلــيــزيــة  للغة  ــه  ــادت اإج
اإىل  مال  من  معه  يفي�ص  ما  وير�سل  بنف�سه، 
اأ�سرته يف ميامنار، والتي بدورها اأنفقت هذا 
طريق  عن  الفقر  من  نف�سها  النت�سال  املــال 

�سراء االأرا�سي واملا�سية.
يف  متلك  مــا  كــل  فقدت  فـــاروق  اأ�ــســرة  لكن 
اجلي�ص  اأجـــرب  عندما   ،2017 اأغ�سط�ص 
الروهينغا  م�سلمي  من  األــف   700 البورمي 
على الفرار اإىل بنغالدي�ص، يف حملة و�سفتها 

االأمم املتحدة باالإبادة اجلماعية.
�سرطة  احتجزت  ق�سرٍي،  بوقٍت  ذلك  وبعد 
الهجرة ال�سعودية فاروق واأر�سلته اإىل مركز 
ال�سمي�سي لالإيواء، الذي كان مكتظًا مب�سلمي 
الذين  املهاجرين  من  وغريهم  الروهينغا 

كانوا يعملون يف اململكة دون ت�ساريح.
�سلمان  امللك  تــوىل  ''بعدما  ــاروق:  ف وقــال 
واالإن�سانية  ال�سفقة  ع�سر  انتهى  احلكم، 
 ،2014 بعد عام  انتهى كل ذلك  والرحمة. 
بعد موت امللك عبدالل''. وزادت االإ�سالحات 
اأجراها جنل امللك �سلمان وويل العهد،  التي 
حممد بن �سلمان، �سعوبة ح�سول الروهينغا 
مل  من  كل  وتعاقب  االإقــامــة  ت�ساريح  على 

يح�سل عليها، على الرغم من احلماية التي 
ب�سبب  االأقلية  واأن ح�سلت عليها هذه  �سبق 

انعدام جن�سيتها.
ومثل الكثريين، يتح�سر فاروق على انقالب 
ماأ�ساة  ''اإنــهــا  قائاًل:  فــاروق  وتابع  احلــال. 
الهنود  للروهينغا فقط، الأن  بالن�سبة  كربى 
الـــدول  ــن  م واملــهــاجــريــن  والباك�ستانيني 
االأخرى ميكنهم العودة اإىل بالدهم، وياأتي 
لكن  ال�ستقبالهم.  بالدهم  �سفارات  م�سوؤولو 

بالن�سبة للروهينغا، ال يوجد اأحد''.

''�سعرت بالعجز''
مع توغل جي�ص ميامنار يف اأغ�سط�ص 2017، 
الروهينغا  اأ�سفر عن مقتل االآالف من  الذي 
واإحراق قراهم، كان هوؤالء النازحون الذين 
يتوج�سون  ال�سعودية  مثل  اأماكن  يف  يعملون 
رجل  تلقاه  الــذي  مثل  ات�سال  تلقي  خيفة 
منهم يبلغ من العمر 65 عامًا وُيدعى ب�سري.

وقال ب�سري: ''عندما علمت اأن اأبنائي ُقِتلوا، 
واأردت  هناك  بالعجز  �سعرت  اأيامًا.  بكيت 

العودة اإىل ميامنار لالن�سمام اإليهم''.
وكان  اأ�سبوعًا.  الطعام  ب�سري  يتناول  مل 
ب�سري قد ق�سى 20 عامًا يف ال�سعودية، حيث 
اأنه  لدرجة  البداية  يف  بحرية  يعمل  كان 
اأن  اإىل  اإليه،  لالن�سمام  ال�ساب  ابنه  اأح�سر 

تغري الو�سع بالن�سبة للروهينغا يف اململكة.
احُتِجز  اأن  لبث  وما  اأواًل،  ب�سري  ابن  اعُتِقل 
والده وهو يف طريقه اإىل العمل عند حاجز 
ال�سعودية  الهجرة  ل�سرطة  تابع  تفتي�ص 
على طريق كان ي�ستخدمه العمال املهاجرون 
قدمية  اإقامة  بطاقة  ب�سري  قدم  بانتظام. 
كان قد ح�سل عليها يف االأيام اخلوايل، لكن 
جتديدها،  ي�ستطيع  ال  اأنــه  اآنــذاك  اكت�سف 

وجرى ترحيله اإىل مركز ال�سمي�سي.
مركز  يف  ــورًا  ــه ــس � واالبــــن  االأب  ــى  اأمــ�ــس

االحتجاز حتت وهج اإ�ساءة امل�سباح وُمكِيّف 
الهواء الذي مل ُيطفاأ قط. كان املحتجزون 
يف هذا املركز ينامون على �سرٍر ذات طابقني 
وُحِرموا من الهواء النقي وال�سوء الطبيعي.

ونظرًا لرف�ص ميامنار االعرتاف بالروهينغا، 
وهو  تدعمهم،  قن�سلية  اأي  هناك  تكن  مل 
اأدى  اأنه  االأمر الذي يرى ن�سطاء الروهينغا 
�سنوات  منهم  االأ�سخا�ص  مئات  ق�ساء  اإىل 
وكانت  ال�سعودية،  االحــتــجــاز  مــراكــز  يف 
الطريقة الوحيدة للخروج من هذه املراكز 
�سفر  جـــوازات  لتدبري  �سما�سرة  ر�ــســو  هــي 

بنغالية مزورة.
اأن  بعد  ترحيله،  اأجل  من  ب�سري  فعل  هكذا 
جوازّي  على  للح�سول  مدخراته  كل  اأنفق 
�سفر له والبنه واإطالق �سراحهما. ُنِقل ب�سري 
اإىل املطار مكبل اليدين، واحُتِجز يف غرفة 
رحلتهم  كانت  حتى  الروهينغا  من  غريه  مع 
وعند  للمغادرة.  جــاهــزة  بنغالدي�ص  اإىل 
الهجرة  موظفي  اأمام  ب�سري  تظاهر  و�سوله، 
الفور  على  ا�ستقل  ثم  بنغايل،  مواطن  باأنه 

حافلة متجهة اإىل خميمات الالجئني.
اأن احلياة هناك  اأدرك  ''كنت  وقال ب�سري: 
�ستكون �سعبة''. وعاد ب�سري اإىل اأ�سرته التي 
ما زالت حتاول التاأقلم مع حياتها اجلديدة، 
االبنني  دون  من  ولكن  كالجئني  فقط  لي�ص 

اللذين قتلهما جي�ص ميامنار.

''حياة عاطلة''
احلياة  عــلــى  يــعــتــاد  اأن  ب�سري  عــلــى  كـــان 
من  ب�سيطة  بح�س�ص  يقتات  واأن  العاطلة، 
االأرز والعد�ص التي توزعها منظمات االإعانة 
يعي�سون  الروهينغا  من  الجــئ  مليون  على 
ممنوعًا،  العمل  ُيعد  بنغالدي�ص.  يف  االآن 
البنية  م�سروعات  بع�ص  العمل يف  با�ستثناء 
التحتية للمخيمات حيث يح�سل املتطوعون 

على رواتب �سغرية.
ويجني بع�ص الروهينغا رزقهم من العمل يف 
اأو مع املزارعني يف  امل�سانع املحلية ال�سغرية 
الالجئني،  الواقعة حول خميمات  االأرا�سي 
ال�سهور  يف  �سعبًا  اأ�سبح  اأيــ�ــســًا  ــك  ذل لكن 
االأخرية بعدما �سددت بنغالدي�ص احلرا�سة 

يف املنطقة.
املناطق  يف  ــت  ــرتن االإن قطع  ــرى  ج كــذلــك 
املجاورة للمخيم و�سادرت ال�سرطة الهواتف 
واأجهزة الكمبيوتر؛ مما اأدى اإىل قطع بع�ص 
ال�سباب  عليها  يعمل  كان  التي  امل�سروعات 
املبتكرون من الروهينغا ل�سد فجوة املعلومات 

والتوا�سل يف املخيم.
حممد  و�سل  الع�سيبة،  الــظــروف  هــذه  يف 
يف  املخيم  اإىل  عــامــًا  العمر27  مــن  البالغ 
�سبتمرب املا�سي بعد ترحيله من ال�سعودية، 

بعد �ست �سنوات ق�ساها يف اململكة.
كـــان حمــمــد ي�سعر  فـــــاروق،  مــثــل  ومــثــلــه 
بالنجاح قلياًل خالل �سنواته القليلة االأوىل 
يف ال�سعودية. اإذ كان قادرًا على اإر�سال املال 
تلك  من  اأكــرب  براحة  وعا�ص  عائلته  اإىل 
بعد  وخا�سًة  ميامنار،  ريف  يف  عرفها  التي 
على  كامل  �سبه  حــظــرًا  اجلي�ص  فر�ص  اأن 
م�سددة  رقابة  حتت  كانت  التي  حركتهم، 

بالفعل، منذ احتجاجات عام 2012.
احلرية  تلك  فقد  اأنـــه  مــن  الــرغــم  وعــلــى 
عندما اأُلقي القب�ص عليه، كان حممد �سعيدًا 
يف البداية بلم �سمل عائلته يف بنغالدي�ص. 
متجر  اإن�ساء  باإمكانه  اأن  يعتقد  حممد  كان 
الهواتف  لبيع  باملخيم  املوؤقتة  ال�سوق  يف 
املحمولة ولوازمه وتقدمي جمموعة متنوعة 
باإمكان  يكن  مل  التي  االإنرتنت  خدمات  من 

معظم الالجئني احل�سول عليها باأنف�سهم.
فر�سته  الـــــذي  االإنــــرتنــــت  ــر  ــظ ح ــن  ــك ل
تقدمي  اإىل  حممد  ن�ساط  قَلّ�ص  بنغالدي�ص 
غريه  مل�ساعدة  فح�سب  االأ�سا�سية  اخلدمات 
من الالجئني على تقدمي طلباتهم لالأغرا�ص 
وتقدمي  ال�سحية،  الت�ساريح  مثل  الر�سمية 
خمباأة  نا�سخة  خالل  من  الطباعة  خدمات 

يف اجلزء اخللفي من متجره.
ل�سعب  اأمــــل  ــد  ــوج ي ''ال  ــد:  ــم حم وقــــال 
واأ�ساف:  ُنطَرد''.  نذهب  اأينما  الروهينغا. 
من  الــعــديــد  هــنــاك  يل.  اأمـــل  يــوجــد  ''ال 
هنا  ن�سعر  لكننا  مثلي،  املتعلمني  االأ�سخا�ص 

اأننا بال فائدة. لي�ست لدينا اأحالم''.

ق�شاياالإثنني 02 ينار 2970/ 13  جانفي 2020 املوافق لـ 17 جمادى الأوىل 111441

يجني بع�س الروهينغا رزقهم 
من العمل يف امل�سانع املحلية 

ال�سغرية اأو مع املزارعني 
يف االأرا�سي الواقعة حول 

خميمات الالجئني، لكن 
ذلك اأي�سًا اأ�سبح �سعبًا يف 

ال�سهور االأخرية بعدما �سددت 
بنغالدي�س احلرا�سة يف املنطق

نظرًا لرف�س ميامنار االعرتاف 
بالروهينغا، مل تكن هناك اأي 

قن�سلية تدعمهم، وهو االأمر 
الذي يرى ن�سطاء الروهينغا 

اأنه اأدى اإىل ق�ساء مئات 
االأ�سخا�س منهم �سنوات يف 
مراكز االحتجاز ال�سعودية

الياأ�س يت�شلل اإىل نفو�س م�شلمي الروهينغا 
بعد ترحيلهم من ال�شعودية

''لي�ست لدينا اأحـــــــــــالم''.. 

بينما كان يراقب التالل البنغالية الأول مرة، كان حممد فاروق، وهو �ساب من م�سلمي الروهينغا، يفكر كيف فقد ب�سرعة كل �سيء ق�سى �سنوات يف العمل من اأجله. 
كان فاروق ينزل من على منت اإحدى احلافالت خايل الوفا�س، لين�سم اإىل عائلته يف بلدهم اجلديد الذي يعي�سون فيه االآن الجئني مقيمني داخل خميمات م�سنوعة من 
البال�ستيك، بداًل من القرى التي كانت وطنهم ووطن اأجدادهم يف ميامنار. كان فاروق )25 �سنة( والع�سرات من م�سلمي الروهينغا االآخرين ينزحون اإىل بنغالدي�س 

طوال املا�سي عقب اإطالق �سراحهم بعد �سنوات و�سهور ق�سوها يف مراكز االحتجاز ال�سعودية، بعد اأن �سعوا وراء حلم احلياة الرغدة يف اململكة اخلليجية.



ب�سكرة  اإحتــــاد  اإدارة  ــل  تــوا�ــس
جديد  مدرب  مع  للتعاقد  م�ساعيها 
لكناوي،  نذير  امل�ستقيل  خلالفة 
بن  الــرئــيــ�ــص  اإدارة  تــوجــد  حــيــث 
مع  مكثفة  ــاالت  ــس ــ� اإت يف  عي�سى 
بجاية  ملــولــوديــة  ال�سابق  املـــدرب 
بتويل  اإقناعه  ــل  اأج مــن  بــوزيــدي 
فيما  للفريق  الفنية  الــعــار�ــســة 
املــو�ــســم اجلــــاري، وهــذا  مــن  تبقى 
ــت بع�ص  ــرتح اإق الـــذي  الــوقــت  يف 
من  كل  اأ�سماء  االأخـــرى  االأطـــراف 
اأحدهم  الإقــنــاع  ون�سمة  زغـــدود، 
بتويل تدريب الفريق خالل الفرتة 
املقبلة، وهذا يف الوقت الذي اأكدت 
فيه م�سادر مقربة من بيت االإحتاد 
املدرب  اإقناع  امل�سريين يف  عن جناح 
بالعودة  نــذيــر  لكناوي  املن�سحب 
النادي  على  لالإ�سراف  جديد  من 
خا�سة يف ظل اإ�ستحالة ف�سخ عقده 
باحل�سول  ــدرب  امل مطالبة  نتيجة 
على تعوي�سات مالية كبرية، ويكون 
ال�سروط  بع�ص  فر�ص  قد  لكناوي 
الفريق  لــتــدريــب  ــودة  ــع ال مــقــابــل 
نوعية  بتدعيمات  القيام  ومن ذلك 
تقدم  مل  التي  العنا�سر  وت�سريح 
علما  للفريق،  الــالزمــة  االإ�ــســافــة 
اإنق�ساما  اأثـــارت  لكناوي  عــودة  اأن 
�سريحة  االأن�سار يف ظل وجود  بني 
مهمة تطالب باإحداث تغيريات على 

العار�سة الفنية للفريق.
اإىل  االإحتـــــاد  ت�سكيلة  ــــادت  وع
العالية  مبلعب  التدريبات  ــواء  اأج
احل�سة  تاأخري  بعد  اأم�ص  اأم�سية 
منقو�ص  بتعداد  وهذا  واحد  بيوم 
الذين  الالعبني  بع�ص  خدمات  من 
اإىل  جلوئهم  بعد  املقاطعة  ف�سلوا 
جلنة املنازعات، فيما اأ�سرف املدرب 
ب�سفة  ــات  ــب ــدري ــت ال عــلــى  كــيــحــل 
املدرب  اإلتحاق  غاية  اإىل  موؤقتة 
ــذي  ــت ال ــوق ـــذا يف ال اجلــديــد، وه
اإقامة  فكرة  امل�سريون  فيه  يدر�ص 
ترب�ص مغلق خارج ب�سكرة من اأجل 
ومن  ال�سغط،  عن  الالعبني  اإبعاد 
املنتظر اأن يتنقل وفد االإحتاد اإىل 
تون�ص خالل االأيام املقبلة للدخول 

يف ترب�ص يدوم نحو 10 اأيام.
ومتكنت اإدارة االإحتاد من احل�سول 
جعبوط،  الــثــالثــي  مــوافــقــة  على 
تدعيم  اأجــل  من  وبــوكــاروم  فرحي 
�سفوف الفريق يف فرتة التحويالت 
قدوم  املنتظر  من  حيث  ال�ستوية، 
خالل  ب�سكرة  اإىل  الــثــالثــي  هــذا 
عقودهم  لتوقيع  املقبلة  ال�ساعات 
وجهتهم،  تغيري  عدم  حال  يف  وهذا 
مقرتحات  النادي  اإدارة  تلقت  كما 
اأخـــرى مــن اأجــل �سم كــل مــن بالغ 

وقري�سي لتعداد الفريق.

اإىل  اليوم  نهار  �سطيف  وفاق  وفد  يتوجه 
يف  للدخول  االإ�سبانية  األيكانت  مدينة 
وهذا  كامال  يوما   12 يــدوم  مغلق  ترب�ص 
وهو  البطولة،  من  العودة  ملرحلة  حت�سبا 
الرتب�ص الذي يراهن عليه املدرب التون�سي 
نبيل الكوكي كثريا من اأجل �سحن بطاريات 
الت�سكيلة جيدا يف ظل رهان الطاقم الفني 
البطولة  مناف�ستي  يف  بعيدا  الذهاب  على 

والكاأ�ص هذا املو�سم. 
يكن  مل  ــه  اأن الكوكي  نبيل  املــدرب  ــال  وق
اأبدا اأن مكانة الوفاق تقت�سر على  يت�سور 
موؤخرة  فــرق  مــع  البقاء  على  التناف�ص 
الرتتيب، وقال اأنه عند قدومه اإىل �سطيف 
من  واثقا  كان  بلوزداد  �سباب  مباراة  قبل 
"البوديوم"،  اأجل  من  �سيلعب  الوفاق  اأجل 
اأن الهدف يف الفرتة املقبلة  مردفا بالقول 
هو التواجد مع رباعي املقدمة خا�سة بعد 
الثقة  اإ�سرتجاع  من  الت�سكيلة  متكنت  اأن 

بعد �سل�سلة االإنت�سارات املتتالية.
حلفاية  فهد  للوفاق  العام  املدير  وك�سف 
عن رغبته يف االإن�سحاب من ت�سيري الوفاق 
ب�سبب  وهـــذا  ـــاري  اجل املــو�ــســم  نهاية  مــع 
ال�سغط الكبري الذي تعر�ص له منذ جميئه 
هدفه  اأن  حلفاية  وقــال  النادي،  لت�سيري 
اأف�سل  يف  الت�سكيلة  و�سع  هــو  االأ�سا�سي 

حتى  االإنتدابات  عملية  واإجناح  الظروف 
اأف�سل يف  الظهور بوجه  الوفاق من  يتمكن 
املتو�سط  امل�سوار  وتــدارك  العودة  مرحلة 

املحقق يف مرحلة الذهاب. 
فرتة  الإنق�ساء  التنازيل  العد  بداية  ومع 
اإدارة  كثفت  فقد  ال�ستوية  التحويالت 
الوفاق من م�ساعيها من اأجل اإنتداب ثنائي 
هذا  يــكــون  اأن  املــرجــح  مــن  حيث  مــغــرتب 
الثنائي حا�سرا مبا�سرة يف ترب�ص الفريق 
للوفاق  ال�سابق  املدرب  وف�سل  اإ�سبانيا،  يف 

خري الدين م�سوي خو�ص جتربة جديدة 
العار�سة  �سي�سرف على  ال�سعودي حيث  يف 
نهاية  غاية  اإىل  اخلليج  لفريق  الفنية 
املو�سم اجلاري، واإنهزم رديف وفاق �سطيف 
اجلزائر  مولودية  اأمام  املتاأخر  اللقاء  يف 
بثنائية مقابل هدف واحد يف املباراة التي 
جرت مبلعب براقي، فيما متكن اأ�سبال وفاق 
�سطيف من حتقيق فوز عري�ص على ح�ساب 
نظرائهم من دفاع تاجنانت بثالثية مقابل 

هدف واحد. 

لكناوي يفر�س �سروطه للعودة 
واالإدارة ت�سم �سفقات املريكاتو 

الوفاق ي�سافر اليوم اإىل اإ�سبانيا والكوكي 
يرفع �سقف الطموحات 

ح�سان �سحراوي )رئي�س املجل�س امل�سري(: 
�سعبة مرحلة  يف  امل�سعل  حمل  "الديريكتوار 

 و�سنعمل على العودة بقوة يف مرحلة االإياب" 

ريا�شة الإثنني 02 ينار 2970/ 13  جانفي 2020 املوافق لـ 17 جمادى الأوىل 121441

�إحتاد ب�سكرة 
وفاق �سطيف 

�أمل مرو�نة

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

اأحمد اأمني.ب  

ال�سطر  انـــطـــالق  ملــوعــد  ا�ــســتــعــدادا 
الثاين  الق�سم  بطولة  عمر  من  الثاين 
حت�سرياته  قاي�ص  �سباب  يوا�سل  هــواة 
املرتقب  املــوعــد  لــهــذا  وا�ــســتــعــداداتــه 
اأح�سن  بوجه  الظهور  القاي�سية  ،ويريد 
اإدارة  خالله  ومن  املا�سية  املرحلة  من 
الرئي�ص الربيعي قيدوم برجمت ترب�سا 
مغلقا دام حوايل اأ�سبوع مبدينة ال�سمرة 

وبع�ص املباريات الودية اأين واجه زمالء 
ياقوت  �سباب عني  اأوني�سي فريق  القائد 
و�سجلوا هزمية يف هذه املباراة على وقع 
ثنائية بدون مقابل، كما فازوا يف اللقاء 
بهدفني  زواي  اأوالد  جمعية  اأمام  الثاين 
ــاراة االأخـــرية  ــب ــوا يف امل ــه لــهــدف، وواج
بنتيجة  وانــتــهــت  باتنة  �سباب  فــريــق 
مقابل  برباعية  قاي�ص  ل�سباب  عري�سة 

الطاقم  ومــن خــاللــه  اأهــــداف،  ثــالثــة 
الفني الذي يقوده �سي بركات وقف على 
تداركها  على  ويبحث  االأخــطــاء  بع�ص 
يوم  الــبــطــولــة  ا�ستئناف  مــوعــد  قــبــل 
ال�سبت املقبل اأين تنتظر الفريق خرجة 
حمفوفة باملخاطر حني ينزل �سيفا على 

رائد املجموعة �سباب اأوالد جالل.
العاي�ص.�ص

�سباب قاي�س
جالل  اأوالد  �سباب  ملقابلة  بجدية  "ال�سياربيكا" يح�سر 

لفريق  ــري  ــس ــ� امل املــجــلــ�ــص  ــ�ــص  ــي رئ اأكــــد 
خالله  �ــســحــراوي  ح�سان  ــة  ــروان م اأمـــل 

نيوز"،  لـ"االأورا�ص  ت�سريحاته 
بـــاأنـــه قــــرر مـــزاولـــة 

مــهــامــه مـــع بــدايــة 
ـــم كــرئــيــ�ــص  املـــو�ـــس
بعد  للديريكتوار، 
كافة  على  ح�سوله 
تثبت  التي  الوثائق 

ــهــم بــقــيــادة  ــت اأحــقــي
هذا  يف  وقــال  الفريق، 

اأن�سفنا  "لقد   : ال�سدد 
هــذه  يف  الــــواليــــة  وايل 

معار�ستنا  بعد  كثريا  الق�سية 
االأمل  ت�سيري  كيفية  على  الكبرية 

االإدارة  طــرف  من  ــرية  االأخ املوا�سم  يف 
الو�سعية من طرف  درا�سة  وبعد  ال�سابقة 
اإ�سعارا  االأخــرية  هــذه  اأ�ــســدرت  ال�سلطات 
ــنــادي،  ال رئــا�ــســة  مــن  مــيــدون  بان�سحاب 
اأع�ساء  با�ستدعاء  الو�ساية  رد  كان  حيث 
تبليغ  مع  عادية،  لدورة  العامة  اجلمعية 
ــد عــقــد الــــــدورة، وهــي  ــوع ــة مب ــري ــدي امل
عند  اتبعتها،  التي  القانونية  اخلطوات 
ديريكتوار  تعيني  ليتم  اجلمعية  برجمة 
االإدارة  من  الثقة  و�سحب  النادي  لت�سيري 
التي تتحمل م�سوؤولية ما يحدث  ال�سابقة 
للفريق اليوم وال يخفى على اجلميع على 
كبرية  م�سوؤولية  حتمل  الديريكتوار  اأن 
�ساعة من �سبط   24 حيث متكن يف ظرف 
للمو�سم  االإنخراط  حقوق  ودفع  التعداد 
الــذي وقف  الــوايل  اجلديد وذلــك بف�سل 

مع الفريق يف هذه املرحلة ال�سعبة".
دق  يف  الديريكتوار  رئي�ص  يــتــوان  ومل 
احلايل  الو�سع  اأن  معتربا  اخلطر،  ناقو�ص 
"اأعتقد  االأحــمــر:قــائــال  اخلـــط  جتـــاوز 
الفريق  يوا�سل  اأن  املعقول  غري  من  باأنه 
االإعانات  غياب  يف  خاوية  بخزائن  العمل 

با�ستطاعتنا  يعد  مل  �سراحة  ال�سرورية 
توفري املتطلبات الالزمة لالعبني فالفريق 
مل يتح�سل على اأي اإعانة 
ــيــة مــنــذ بــدايــة  مــال
من  وانطالقا  املو�سم 
ال�سفراء  فــان  هــذا، 
م�سريا  تواجه  باتت 
ظــل  يف  جمـــــهـــــوال، 
ــا قــــال احلــ�ــســار  ــم ك
من  عليها  ــروب  ــ�ــس امل

اجلانب املايل".
حــديــث  ـــاق  ـــي ـــس � ويف 
اأ�سر  �ــســحــراوي،  ح�سان 
على التاأكيد باأن فريقه ميلك 
الفرق  مــزاحــمــة  عــلــى  الـــقـــدرة 
ال�سعود،  ورقــــة  ــب  ــع ول الــطــمــوحــة 
اأعــد  وقال:"  االأمــــوال  تــوفــري  �سريطة 
الأن  ال�سعود،  ــل  اأج مــن  باللعب  االأنــ�ــســار 
واأنــا  ــارات،  ــه وامل الــفــرديــات  ميلك  فريقي 
اأوراق  خلط  على  قــادر  اأنــه  من  يقني  على 
واالهتمام  العناية  لقي  ما  اإذا  املجموعة، 
من قبل ال�سلطات املحلية لذلك، فاإن الكرة 

يف مع�سكر الو�ساية لتحمل م�سوؤولياتها".
اأخرى  اإ�سكالية  اإىل  �سحراوي  اأ�سار  كما 
لن  الفريق   ": وقــال  امللعب  اإ�سكالية  هي 
"بن  ملعب  يف  االإ�ستقبال  على  قادر  يكون 
ب�سبب  وذلــك  العودة  مرحلة  يف  �سا�سي" 
االأ�سغال  موؤ�س�سة  الكبري من طرف  التاأخر 
والتي تتماطل يف اإنهاء االأعمال فهي ت�سري 
الفريق  جتعل  مــا  وهــي  بطيئة  بــوتــرية 
وجتعله  امللعب  بخ�سو�ص  معاناته  يوا�سل 
م�سطرا ملوا�سلة االإ�ستقبال يف ملعب ق�سر 

بلزمة".
ت�سريحاته  ختام  يف  �سحراوي  واأبـــدى 
الكثري من التفاوؤل بخ�سو�ص قدرة فريقه 
على حتقيق ال�سعود اإىل وطني الهواة، من 
خالل الظفر باإحدى تذاكر الفرق املعنية 

بال�سعود، ولو اأنه اعرتف باأن املهمة لي�ست 
نف�ص  االأنــديــة  كل  تقا�سم  ظل  يف  �سهلة، 
الطموح واأ�سار اإىل االإ�ستقدامات التي قام 
حيث  ال�ستوي  املريكاتو  خالل  الفريق  بها 
�سي  وهــم  العبني  �ستة  الفريق  اإ�ستقدم 
اأحمد من اأوالد جالل حممد االأمني بلعول 
العلمة  من برج غدير زبريي من مولودية 
اإىل  وكــذا  ال�سويف  الت�سامن  من  و�ــســرارة 
اإىل  باالإ�سافة  م�سعود  حا�سي  من  حار�ص 

مهاجم اخر.



ريا�شة 13
�إحتاد عنابة  مولودية �لعلمة

�سباب عني ياقوت

�حتاد خن�سلة 

ــي  ــرع ــس ــ� ــري رقــــــاب يــــوؤكــــد اأنــــــه الـــرئـــيـــ�ـــس ال ــم ــس �
ــــــــــة ورط يف  ـــــــديـــــــة  الـــــــبـــــــل ـــــــع  ويـــــــ�ـــــــس

التنقل اإىل تون�س هذا الثالثاء 
والوالية متنح اإعانة بقيمة

 5 ماليري �سنتيم 

اأوالد  ودية  يف  "ال�سيارباي" يفوز 
زواي وم�سعودان يلتحق بالفريق

الطاقم الفني يرفع وترية العمل 
و"ليا�سمكا" تواجه تازوقاغت وديا
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الهاوي  للنادي  ال�سابق  الرئي�ص  اأكــد 
مازال  اأنه  رقاب  �سمري  العلمة  ملولودية 
رغم  وهــذا  للفريق  ال�سرعي  الرئي�ص 
عقد  لــه  املناوئني  االأعــ�ــســاء  حمــاولــة 
وهي  منه  الثقة  ل�سحب  عامة  جمعية 
اجلمعية التي رف�ستها مديرية ال�سباب 
اأنــه �سيعقد  والــريــا�ــســة، وقــال رقــاب 
جانفي   20 يوم  للنادي  عامة  جمعية 
املايل  التقرير  تقدمي  اأجل  من  اجلاري 
الفارطة،  بال�سنة  اخلــا�ــص  واالأدبــــي 
م�سالح  لت�سع  رقــاب  تاأكيدات  وجــاءت 
بلدية العلمة يف حرج �سديد وهي التي 
كانت تراهن على تن�سيب مكتب موؤقت 
الفريق  لت�سيري  اليوم  "ديراكتوار" نهار 
وهي  ـــاري،  اجل املو�سم  مــن  تبقى  فيما 
طرف  من  رف�سها  يتم  قد  التي  اخلطوة 

م�سالح "الديجيا�ص".
ومن جانب اأخر �سيتم الف�سل يف الدعوى 
الق�سائية التي رفعها رقاب اأمام حمكمة 

العلمة بخ�سو�ص اإجراءات �سحب الثقة 
منه يوم 22 جانفي اجلاري.

من  اإ�ستيائهم  الفريق  العبو  واأبـــدى 
الــو�ــســعــيــة احلــالــيــة وحــرمــانــهــم من 
التي  الو�سعية  وهي  ال�ستوية،  املالب�ص 
ياأمل العبو الفريق يف تداركها يف اأقرب 
وقت ممكن خا�سة اأن الو�سعية ال ت�سرف 
اإدارة  اأن  علما  املولودية،  بحجم  فريق 
الفريق مل تتمكن حلد االأن مع التعاقد 
مع اأي ممون باالألب�سة الريا�سية وهذا 

الناحية  مــن  الــفــريــق  مــعــانــاة  ب�سبب 
تاأثري  له  كان  الذي  االأمــر  وهو  املالية، 
دخل  التي  ال�سبانية  الفئات  على  اأي�سا 
التدريبات  عــن  ــراب  ــس اإ� يف  العــبــوهــا 

خالل االأ�سبوع الفارط.
العار�سة  عن  االأول  امل�سوؤول  وطالب 
على  باحل�سول  �سبع  م�سطفى  الفنية 
م�ستحقاته املالية وهذا بعد تاأخر اإدارة 
الفريق يف ت�سوية الت�سبيق املايل املتفق 
عليه مع املدرب ال�سابق الإحتاد البليدة، 
ويف ظل معاناة الفريق ماليا فاإن االأمور 
اأو  العلمة  مبدينة  الرتب�ص  نحو  تتجه 
ظل  يف  وهذا  بالباز  االأوملبية  باملدر�سة 
نفقات  �سمان  على  امل�سريين  قدرة  عدم 
الرتب�ص يف اأحد املركبات خارج املدينة، 
اأم�ص  اأم�سية  املولودية  ت�سكيلة  وعادت 
اإىل اأجواء التدريبات حتت قيادة �سبع 

مبلعب م�سعود زوغار. 

يف  عــنــابــة  اإحتـــــاد  ت�سكيلة  �ــســرعــت 
البطولة  من  العودة  ملرحلة  حت�سرياتها 
وهذا على اأر�سية ملعب 19 ماي 1956، 
ال�سروع  على  موا�سة  كمال  املــدرب  واأكــد 
الفرتة  خـــالل  االإنــتــدابــات  عملية  يف 
الفريق،  اإدارة  مع  بالتن�سيق  احلالية 
االإحتــاد يف حاجة  فاإن  ويف نظر موا�سة 
املريكاتو  خالل  نوعية  لتدعيمات  ما�سة 
يعاين  التي  للنقائ�ص  بالنظر  ال�ستوي 
من  فاإنه  موا�سة  وح�سب  الفريق،  منها 
التح�سريات  فــرتة  اإ�ستغالل  ال�سروري 
لدخول  جــاهــزا  الفريق  �سيكون  حتى 
لطموح  بالنظر  بقوة  الــعــودة  مرحلة 
يف  االأوىل  االأدوار  لــعــب  يف  الــفــريــق 
البطولة واأي�سا الذهاب بعيدا يف مناف�سة 
الكاأ�ص بعد اأن متكن رفاق املخ�سرم معيزة 
من  النهائي  ثمن  الدور  اإىل  الو�سول  من 

هذه املناف�سة.  
م�سكل  حلــل  ــــاد  االإحت اإدارة  وت�سعى 
املقبلة  ال�ساعات  خالل  املجمد  الر�سيد 
بتجميد  مالك  بــن  احلــار�ــص  قيام  بعد 

للنادي وهو االأمر الذي  البنكي  الر�سيد 
من �ساأنه اأن يحرم الفريق من االإ�ستفادة 
طرف  من  املمنوحة  املالية  االإعانة  من 
وهي  �سنتيم،  ماليري   05 بقيمة  الوالية 
لت�سوية  تخ�سي�سها  �سيتم  التي  القيمة 
يت�سنى  حــتــى  ــازعــات  ــن امل جلــنــة  ـــون  دي

للفريق تاأهيل الالعبني اجلدد.
كــافــة  االإحتــــــــاد  اإدارة  ــت  ــط ــب ــس و�
يف  الفريق  برتب�ص  املتعلقة  االإجــراءات 
 12 ملدة  التون�سي  الدراهم  عني  مدينة 
اإىل  الرحال  الفريق  �سي�سد  حيث  يوما، 
اإكتمال  حــال  يف  الــثــالثــاء  هــذا  تون�ص 
اإمــكــانــيــة تــرقــيــة بع�ص  ــداد مــع  ــع ــت ال
الفريق  �سفوف  يف  املتاألقني  الالعبني 
الرديف فيما تبقى االأنظار موجهة اأكر 
�سوب قائمة الالعبني املعنيني بالت�سريح 
ال�ساعات  يف  عنها  الك�سف  �سيتم  والتي 
باعو�ص  �سفيان  الالعب  وف�سل  املقبلة، 
النا�سط يف  تيارت  �سبيبة  اإىل  االإن�سمام 
بطولة الهواة وهذا بعد تعذر تاأهيله يف 

�سفوف االإحتاد خالل مرحلة الذهاب.

ثاين  يــاقــوت  عــني  �سباب  فــريــق  حقق 
التح�سريية  الودية  لقاءاته  يف  له  فوز 
اأوالد  جمعية  فريق  اأمـــام  املــرة  وهــذه 
فر�سة  املــواجــهــة  هـــذه  و�سكلت  زواي 
را�سم  التقني  بــقــيــادة  الفني  للطاقم 
على  والوقوف  االأخطاء  لت�سحيح  رما�ص 
الناحية  من  خا�سة  الالعبني،  جاهزية 
املقابلة  اأطـــوار  اىل  وبالعودة  البدنية 
الذي  لل�سباب  فيها  ال�سيطرة  كانت  التي 
فر�ص منطقه على اجلمعية منذ اإنطالق 
واحد  اجتـــاه  يف  �ــســارت  والــتــي  املقابلة 
وتعترب  اأثقل  تكون  ان  الفاتورة  وكــادت 
بعد  للفريق  الــثــانــيــة  املــواجــهــة  هـــذه 
ملعب  يف  �سابقا  قاي�ص  �سباب  مواجهة 
زمالء حاجي  بفوز  اإنتهت  والتي  ال�سمرة 

ح�سني بثنائية نظيفة.
كما تبحث اإدارة ال�سباب بقيادة الرئي�ص 
بالعبني  �سفوفها  لتدعيم  عموري  لزهر 
متميزين، خالل فرتة االنتقاالت ال�ستوية 
الباحث  للفريق،  االإ�سافة  منح  اأجل  من 
عن ال�سعود للثاين الهواة، وح�سب م�سدر 
امل�سوؤولني  فــاإن  الفريق،  بيت  من  مقرب 

تعاقدوا مع اإبن الفريق والالعب ال�سابق 
حيث  م�سعودان،  جهاد  قاي�ص  ل�سباب 
وبا�سر  الفريق،  مــع  عقده  على  اأم�سى 
اجلديد  فريقه  مع  التدريبات  مبا�سرة 
وياأمل  زواي"،  "اأوالد  وديــة  يف  و�سارك 
اجلميع داخل بيت "ال�سيارباي" اأن يكون 
الفني،  الطاقم  تطلعات  م�ستوى  عند 
متتلك  اأ�سماء  مــن  لال�ستفادة  ال�ساعي 

اخلربة، يف �ساكلته.  
من جهة اأخرى عربت اإدارة ال�سباب عن 
امل�ساعدة  ت�سريح  يف  التاأخر  اإزاء  قلقها 
املحلية،  ال�سلطات  بها  وعد  التي  املالية 
خزينة  تدعيم  يف  االإدارة  تاأمل  حيث 
النادي يف االأيام القليلة القادمة، تفاديا 
تلقي  باتت  التي  املالية  االأزمــة  لتفاقم 
ثمة  من  و  الت�سيري،  اأجواء  على  بظاللها 
التحفيزية  الــ�ــســروط  ل�سمان  ال�سعي 
م�ستحقات  ت�سديد  اأجـــل  مــن  ــالزمــة  ال
وموا�سلة  جهة  مــن  العالقة  الالعبني 
التح�سري ملرحلة العودة يف ظروف جيدة 
املن�سود  الهدف  حتقيق  من  الفريق  متكن 

وهو ال�سعود.

تدريباته  خن�سلة  احتـــاد  يــوا�ــســل 
عمار  حــمــام  ال�سهيد  مبلعب  الــعــاديــة 
االإيــاب  مرحلة  انــطــالق  ملوعد  تاأهبا 
يوم ال�سبت املقبل وهو ما جعل الطاقم 
يف  برفع  املا�سية  االأيـــام  خــالل  الفني 
اليوم  يف  ح�ستني  مبعدل  العمل  حجم 
�سيما  اجلوانب  كل  من  الالعبني  ل�سحن 
اخلنا�سلة  اأن  خا�سة  البدين  اجلانب 
تنتظرهم حتديات خالل ال�سطر الثاين 
من عمر املناف�سة والذي يتطلب حتقيق 
نتائج من اأجل حتقيق الهدف امل�سطر من 
قبل اإدارة الرئي�ص بوكرومة وليد ،�سيما 
اأن املوعد القادم �سيكون اأ�سعب بكثري يف 
ظل التناف�ص وال�سراع الكبري يف كوكبة 
املقدمة خا�سة وان عديد الفرق م�سرة 
على الظفر بتذاكر ال�سعود اإىل الق�سم 
اجلديدة  �سيغته  يف  الــثــاين  الوطني 

املو�سم املقبل. 
ا�ستئناف  ملوعد  وتاأهبا  وا�ستعدادا 
مرحلة العودة هذا ال�سبت برمج الطاقم 
الفني بقيادة التقني حمي�سي عبد النور 
مباراة ودية يوم غد االثنني اأمام اجلار 
حمام  ال�سهيد  مبلعب  تازوقاغت  جنم 
عمار للوقوف على مدى جاهزية زمالء 

دمان ملوعد البطولة.
عبد  املــدرب  ك�سف  اآخــر،  �سعيد  وعلى 
جلب  متقدمة  مفاو�سات  يف  اأنــه  النور 
يف  ين�سطان  الفريق  لتدعيم  العــبــان 
عدم  وف�سل  املحرتفة  الثانية  الرابطة 
تر�سيم  غاية  اىل  هويتهما  عن  الك�سف 
ال�سفقة، ويبقى ح�سبه االإ�سكال يتعلق 
وامل�ستحقات  الثنائي  وثائق  يف  االأمــر 

العالقة مع فريقهما احلاليني.

بدري.ع 

اأحمد اأمني. ب

العاي�ص.�ص

بدري.ع

"املوك" تتعادل 
اأمام راد�س التون�سي 

وبلعريبي را�س 
عن التعــــداد 

تعادلت ت�سكيلة مولودية ق�سنطينة 
يف املقابلة الودية الثانية خالل ترب�ص 
احلمام التون�سية اأمام فريق جنم راد�ص 

التون�سي بنتيجة هدف يف كل �سبكة، حيث 
�سجل هدف املولودية الالعب نوارة يف 

مباراة ظهرت فيها الت�سكيلة بوجه مقبول 
على العموم يف نظر املدرب بلعريبي الذي 

ف�سل منح الفر�سة لبع�ص العنا�سر التي مل 
ت�سارك يف اخلرجة الودية االأوىل وهذا من 

اأجل الوقوف على م�ستوى جميع الالعبني، 
كما مت برجمة مباراة ودية اأخرى اأمام 

فريق منزل بوزلفة وهي اخلرجة الودية 
االأخرية قبل العودة هذا الثالثاء اإىل اأر�ص 

الوطن حت�سبا ملباراة اجلولة االأوىل من 
مرحلة العودة اأمام �سباب باتنة. 

واأبدى املدرب بلعريبي ثقته يف التعداد 
احلايل وقدرته على قول كلمته خالل 

مرحلة العودة من البطولة رغم حرمان 
الفريق من تعاقدات جديدة يف املريكاتو 

ال�ستوي، ويف نظر بلعريبي فاإن الفريق 
قادر على اإ�سرتجاع ريادة الرتتيب وحتقيق 
الهدف امل�سطر رغم اأن املهمة لنتكون �سهلة 

يف ظل املناف�سة املوجودة بني عدة فرق. 
عبد الهادي. ب

مولودية ق�سنطينة 
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كــرة �ليـد 

ريا�شة 14
مولودية باتنة 

جنم تازوقاغت

�حتاد تب�سة

ملعب �سطيف

جنم بوعقال حاج عي�سى وبهلول يطالبان مب�ستحقاتهما 
وبو�سكريط يقرتب من التوقيع للبوبية

النجم يواجه اتاد خن�سلة 
وديا اأم�سية اليوم 

الكناري ينهي ترب�سه التح�سريي واالأوا�سط 

يتاأهلون للدور الـ16 من مناف�سة الكاأ�س

وديا  "ال�سا�س" يتعادل 
مع مقرة ويفوز على �سكيكدة 

جنم جميلة ينهي 
مرحلة الذهاب 
يف املركز االأخري

مباركي امل�ستقدم الوحيد وم�سكلة امللعب توؤرق االدارة 
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ب�سفة ر�سمية اأم�سى العب نادي التالغمة 
لنادي  اإن�سمامه  عقد  على  مباركي  نا�سر 
جنم بوعقال بعد االتفاق الذي ح�سل يوم 
ر�سيد  بقيادة  النجم  اإدارة  بني  اأم�ص  اأول 
النادي  اإدارة  وكانت  والالعب  الربعي  بن 
التعاقد  يف  نيتها  �سابق  وقت  يف  اأبدت  قد 
ال�ساب بعد االأداء املبهر الذي  مع الالعب 
قدمه يف فرتة �سابقة مع الفريق وكذا مع 

اجلار مولودية باتنة.
اإدارة  اأم�ص،  اأول  قامت  اأخــر  �سياق  ويف 
ــداع طلب لدى  ــاإي ب بــوعــقــال  فــريــق جنــم 
رابــطــة مــا بــني الــرابــطــات، الأجـــل تغيري 
ملعب ا�ستقبال املناف�سني الفريق، وبرجمة 
مواجهات الكتيبة ال�سفراء خالل مرحلة 

واإختارت  الوالية  مالعب  اأحد  يف  االإياب 
ملعب  وهي  اأحدها  الإختيار  مالعب  اأربعة 

اللطيف  وعبد  واملــعــذر  وتيمقاد  بريكة 
الربعي  بن  ر�سيد  الرئي�ص  واأو�سح  �ساوي 
طلب  بو�سع  قــام  باأنه  نيوز"  لـ"االأورا�ص 
لــدى رابــطــة مــا بــني الــرابــطــات مــن اأجل 
خالل  املناف�سني  ا�ستقبال  ملعب  تغيري 
لعدة  القرار  هذا  ويعود  العودة،  مرحلة 
اإدارة �سباب باتنة  اإعتبارات واأهمها طلب 
ت�سديد  �ــســرورة  على  النجم  اإدارة  مــن 
االإدارة  تعجز  ما  وهو  امللعب  كراء  حقوق 
تالحق  التي  املالية  االأزمـــة  ظل  يف  عنه 
الفريق منذ بداية املو�سم وجتدر االإ�سارة 
اإىل اأن جلنة معاينة املالعب �ستكون اليوم 
يف باتنة ملعاينة املالعب املذكورة واإعداد 

تقرير الإختيار اأحدها.

ولزهر  بهلول  بالل  الثنائي  يوا�سل 
للتدريبات  مقاطعتهما  عي�سى  حاج 
املالية، اذ  وهذا ب�سبب م�ستحقاتهما 
ادارة  من  املولودية  ركيزتي  طالب 
م�سعود زيداين ت�سوية م�ستحقاتهما 
اأثار حفيظة االدارة  املالية، وهو ما 
ايجاد  يف  �سعوبة  جتد  باتت  التي 
م�سادر متويل ليبقى الثنائي املذكور 
الفريق  تدريبات  عن  غيابه  يوا�سل 

منذ اأ�سبوع كامل.
الكتيبة  حت�سريات  وتتوا�سل  هذا 
عادية  ب�سفة  البي�ساء  االأورا�سية 
وكذا  بباتنة  نوفمرب  اول  مبركب 
ملعب عبد اللطيف �ساوي، حيث رفع 
املدرب اجلديد اأمني غيموز من وترية 
العمل بخو�ص رفقاء امني زير املران 
اليوم، كما اجرى  مبعدل ح�ستني يف 
مباراة  الفريق  االأول  اأم�ص  ع�سية 
تطبيقية وهي التي وقف من خاللها 

غيموز على م�ستوى كل الالعبني.
م�سدر  وح�سب  ــر،  اآخ �سعيد  وعلى 
مقرب من النادي فاإن االدارة تو�سلت 
التفاق مع العب احتاد ب�سكرة فوؤاد 
منح  الــذي  االأخــري  هذا  بو�سكريط، 

الــوان  بتقم�ص  املبدئية  موافقته 
ال�سفقة  ح�سم  انتظار  يف  البوبية، 
وتر�سيم العقد، كما تفاو�ص االدراة 
ورف�ست  اأي�سر،  وظهري  اآخــر  مهاجم 
ح�سم  غــايــة  اىل  عنهما  الــكــ�ــســف 

�سفتهما.
ومن جهة اأخرى، عرب رئي�ص الفريق 
خ�ص  ت�سريح  يف  ـــداين  زي م�سعود 
نيوز عن تذمره  االأورا�ــص  به يومية 
حيال الو�سعية التي ي�سهدها الفريق 
وقال زيداين:" منر مبرحلة �سعبة 
من كل اجلوانب وخا�سة فيما يخ�ص 
ال�سق املايل، بع�ص الالعبني يطالبون 
ان  ا�سافة اىل  املالية،  مب�ستحقاتهم 
اقرتب  ال�ستوي  املريكاتو  غلق  موعد 
الت�سكيلة وا�ستقدام  ون�سعى لتدعيم 
يتطلب  هــذا  وكــل  االأ�ــســمــاء،  بع�ص 
اأموال والفريق يعاين �سائقة وازمة 
مالية خانقة،  كما اننا �سئمنا وعود 
ال�سلطات التي بقيت جمرد حرب على 
ملطالبنا  اال�ستجابة  يف  وناأمل  ورق 
مرحلة  ليدخل  الــفــريــق  وتــدعــيــم 
املن�سود  الهدف  ويحقق  بقوة  االياب 

وحتقيق ال�سعود".

جنم  ــل  ــس ــوا� ي
تـــــازوقـــــاغـــــت 
ـــه  ـــريات ـــس ـــ� حت
ملوعد  ا�ستعدادا 
مرحلة  انطالق 
نهاية  االإيـــــاب 
ــبــوع  ــس ـــذا االأ� ه
ي�ستقبل  حـــني 
الثنائي  اأ�سبال 
ـــن الــتــونــ�ــســي  ب

فريق  يو�سف  وبوعبيد  ال�سغري   حممد 
من  االوىل  اجلــولــة  يف  امليلية  �سباب 
مرحلة االياب، وكما �سلف ذكره يوا�سل 
النجم تدريباته العادية مبلعب ال�سهيد 
ميزان الطاهر بح�سور جل الالعبني يف 
غياب االإ�سابات وهو ما ارتاح له الطاقم 

الفني من هذا اجلانب.
بن  ـــدرب  امل بــرمــج  اآخـــر  �سعيد  وعــلــى 
خا�ص  بعدما  ــات،  ودي ثالثة  التون�سي 
اأمام  املا�سية  االأيام  يف  مباريتني  النجم 
احتاد طولقة و�سباب عني فكرون نهاية 
زوال  املوعد  و�سيكون  املا�سي،  االأ�سبوع 

االثنني  اليوم 
الإجــــــــــــــــراء 
املـــــقـــــابـــــلـــــة 
الودية الثالثة 
ــــــــــــرية  واالأخ
مــن الــربنــامــج 
املـــــ�ـــــســـــطـــــر 
ـــه  ـــواج ـــي ـــس و�
رفقاء لع�سي�ص 
الفريق  عامر 
اجلار احتاد خن�سلة مبلعب ال�سهيد حمام 
عمار، وهذه املباراة تعد اختبارا مفيدا 
الأ�سبال التقني بن التون�سي قبل خو�ص 
االفتتاح  جولة  بر�سم  املقبلة  املــبــاراة 
ولذا  امليلية،  �سباب  �سد  العودة  ملرحلة 
عن  عامة  فكرة  الفني  الطاقم  �سياأخذ 

العمل املنجز خالل توقف البطولة،.
يجدر الذكر ان اإدارة الرئي�ص خدومة 
عمارة دائما متم�سكة مبطلب اللعب على 
املعنية  الــفــرق  كوكبة  �سمن  ال�سعود 

للعبور اإىل الق�سم الثاين هواة.

ــي  ــق ــري االإف املــلــعــب  ت�سكيلة  ــت  ــل ــس وا�
املقابالت  يف  القوية  عرو�سها  ال�سطايفي 
في�سل  املــدرب  اأ�سبال  متكن  حيث  الودية 
�سفيح من حتقيق التعادل يف اللقاء الودي 
اأمام جنم مقرة بنتيجة هدف يف كل �سبكة 
الــودي  اللقاء  يف  الفريق  يفوز  اأن  قبل 
بثالثية  �سكيكدة  �سبيبة  اأمـــام  املـــوايل 
التي  املباراة  واحد يف  مقابل هدف  كاملة 
ــرت بــاملــدر�ــســة االأوملــبــيــة بــالــبــاز وهو  ج
الكبرية  الطموحات  على  اأكد  الذي  الفوز 
مغاير  بوجه  الظهور  اأجــل  من  للت�سكيلة 
بني  ما  بطولة  من  العودة  مرحلة  خالل 
ال�سرقية،  الو�سطى  املجموعة  الرابطات 
حيث يبقى هدف الفريق هو التواجد مع 
لتحقيق  املو�سم  نهاية  يف  املقدمة  �سدا�سي 

ال�سعود.
العار�سة  عــن  االأول  املــ�ــســوؤول  وبــــدا 
الفنية للفريق �سفيح را�سيا عن التح�سن 
فرتة  خالل  الفريق  م�ستوى  يف  امللحوظ 
اأجل  من  مكثفة  كانت  والتي  التح�سريات 
تدارك النقائ�ص التي يعاين منها الفريق، 
ومتنى �سفيح اأن تكون الت�سكيلة يف املوعد 
حيث  الر�سمية،  املناف�سة  اإ�ستئناف  عند 
موعد  على  "ال�سا�ص"  ت�سكيلة  �ستكون 
زواي  اأوالد  جمعية  فريق  مواجهة  مــع 
العودة  مرحلة  من  االأوىل  اجلولة  خالل 
م�سكن   500 مبلعب  ال�سبت  هذا  واملقررة 
من  الفريق  اإدارة  من  املقدم  الطلب  رغم 
 1945 ماي   08 مبلعب  االإ�ستقبال  اأجــل 

فيما تبقى من مباريات املو�سم اجلاري. 

الرتب�ص  تب�سة  احتاد  فريق  اختتم 

وحتديدا  بتب�سة  جــرى  الــذي  املغلق 

االأ�ــســبــوع  نــهــايــة  مـــار�ـــص،   4 مبلعب 

االداري  الــطــاقــم  ـــدى  واب املن�سرم، 

الرتب�ص  هــذا  على  ر�ساهما  والفني 

ـــه عـــرف خو�ص  املــغــلــق، خــا�ــســة وان

ت�سكيلة الكناري للقاءات ودية ا�سافة 

العمل  حجم  يف  زيــادة  �سهد  انــه  اىل 

يف  املدرب  ياأمل  ما  وهو  الوترية  ورفع 

من  الــقــادمــة  املــقــابــالت  يف  ترجمته 
عمر بطولة الق�سم الثاين هواة.

املـــدرب خــالل احل�س�ص  هــذا وركـــز 

الــتــدريــبــيــة االخـــــرية عــلــى اخلــط 

االمامي للفريق باعتباره عرف نق�ص 

على  الفني  الطاقم  ليوؤكد  الفعالية 

االمامية  القاطرة  حتريك  �سرورة 

تدعم  ان  املنتظر  ومن  هذا  للفريق، 

يف  اآخــر  مبهاجم  ال�سفراء  الكتيبة 
االيام القليلة القادمة.

من   16 الـ  للدور  يتاأهلون  االأوا�سط 
مناف�سة الكاأ�ص

وعلى �سعيد اآخر، قطع اأوا�سط فريق 

احتاد تب�سة �سوط كبريا يف ت�سفيات 

مناف�سة كاأ�ص اجلمهورية حيث تاأهلوا 

للدور الـ16 من مناف�سة ال�سيدة كاأ�ص 

اأمل  فريق  و�سيواجهون  اجلمهورية 

الت�سفوي  الـــدور  ــذا  ه يف  بو�سعادة 

يف  برهميي  ـــدرب  امل ويــاأمــل  بباتنة 

حني  املا�سي  املو�سم  م�سرية  موا�سلة 

و�سل الفريق للدور الن�سف النهائي.

اأنهى النجم الريا�سي لبلدية جميلة 
مرحلة الذهاب من بطولة الق�سم 

االأول لكرة اليد يف املرتبة االأخرية 
بر�سيد نقطة واحدة وهي احل�سيلة 

التي فاجاأت متابعي الفريق املتعود 
على لعب االأدوار االأوىل خالل 

املوا�سم الفارطة، واإنهزم الفريق يف 
لقاء اجلولة ال�سابعة واالأخرية من 

مرحلة الذهاب اأمام فريق اأجماز 
الد�سي�ص بنتيجة 23 مقابل 22 

نقطة، يف مقابلة عرفت اإثارة كبرية 
قبل اأن تعود الكلمة االأخرية للفريق 
الزائر الذي يحتل املرتبة الثانية يف 

الرتتيب.
واأهم ما ميز املباراة هو االإحتجاجات 

الكبرية من طرف اأن�سار الفريق 
على اإدارة النادي من خالل الرايات 

الكثرية التي مت تعليقها بالقاعة 
الريا�سية والتي طالبت ب�سرورة 

رحيل االإدارة احلالية للفريق ب�سبب 
ف�سلها يف الت�سيري بديل املرتبة التي 

يحتلها النادي حلد االأن ف�سال عن 
امل�ساكل الكثرية التي يعاين منها 

النادي.
وعلى �سعيد اأخر، اأكد رئي�ص الفريق 

عبد القادر ق�سمية على قراره 
باالإن�سحاب من رئا�سة النادي خالل 

اجلمعية العامة للنادي مردفا بالقول 
اأن �سبب ما ح�سل يعود اإىل الوعود 
التي تلقاها الفريق باحل�سول على 

اإعانة ت�سل اإىل مبلغ 500 مليون 
�سنتيم وهو االأمر الذي حرك بع�ص 

االأطراف التي تعودت على االإ�سطياد 
بدري.ع يف املياه العكرة. 

اأحمد اأمني. ب

عبد الهادي ب

عبا�سي.ع/ ق.ر العاي�ص.�ص

اأمري.ج
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اآر�شنال يخطط ل�شم جنم ميالن

جوفنتو�س ي�شع حًدا للتكهنات حول ديباال

مدافعه  عن  ي�شتغني  ميالن 
ويقرتب من �شم حار�س جديد

مدرب  مورينيو،  جــوزيــه  الربتغايل  ــه  وجَّ
توتنهام، انتقاًدا قا�سًيا للحكام امل�سوؤولني عن 
وليفربول  ال�سبريز،  لقاء  يف  الفيديو  تقنية 
اأم�ص االأول، الذي انتهى بفوز االأخري )0-1( 

يف اجلولة الـ22 من الربميريليغ.
كانت املباراة، �سهدت تدخاًل عنيًفا من اأندي 
جافيتي  على  ليفربول،  ظهري  روبرت�سون، 
تانغانغا العب توتنهام، لكن احلكم مل مينح 

العب الريدز البطاقة احلمراء.
اأبرزتها  ت�سريحات  يف  مــوريــنــيــو،  وقـــال 
"ليفربول  الربيطانية:  "مريور"  �سحيفة 
حمظوظ. لقد اأنهوا املباراة �سد 10 العبني 

فقط"، يف اإ�سارة اإىل اأن االإ�سابة اأثرت على 
اأداء تانغانغا.

يف  الــفــار  "حكام  واأ�ـــســـاف: 
يحت�سون  كانوا  التوقيت  ذلك 
يروا  ومل  الغرفة،  يف  ال�ساي 
كان  الــذي  روبرت�سون  تدخل 

ي�ستحق الطرد".
امل�سوؤولني عن تقنية  اأن  ُيذكر 
حكم  يــنــبــهــوا  مل  ــفــيــديــو  ال
تدخل  ــــود  وج اإىل  ــاء  ــق ــل ال
�سد  عقوبة  ي�ستوجب  قــوي 

روبرت�سون.

بريطاين،  �سحفي  تقرير  ــد  اأك
اآر�سنال،  اأرتيتا، مدرب  ميكيل  اأن 
يرغب يف �سم اأحد العبي ميالن 
خالل املريكاتو ال�ستوي اجلاري.

"مريور"  لــ�ــســحــيــفــة  ــــا  ووفــــًق
ي�سعى  اأرتيتا  فــاإن  الربيطانية، 
كالهانوغلو،  هاكان  الرتكي  ل�سم 
�سبيل  على  ميالن،  و�سط  العــب 

االإعارة حتى نهاية املو�سم.
واأ�سارت ال�سحيفة اإىل اأن اآر�سنال 
يف  ميالن  رغبة  ا�ستغالل  يريد 
خالل  الــالعــب  عــن  اال�ستغناء 

املريكاتو ال�ستوي اجلاري.
ــــــر، فـــاإن  وعـــلـــى اجلـــانـــب االآخ
فريق  عــن  يبحث  كالهانوغلو 
ي�سارك معه بانتظام يف املباريات، 
حــتــى يــحــافــظ عــلــى مــوقــعــه يف 
خالل  تركيا  منتخب  ت�سكيلة 

يورو 2020.
ــال  ــن ــس اآر� مــيــزانــيــة  اأن  ــر  ــذك ي
ال�ستوي،  بــاملــريكــاتــو  ـــدودة  حم
ويركز اأرتيتا على �سم كالهانوغلو 

على �سبيل االإعارة.

لبدء  جوفنتو�ص  ي�ستعد 
املــــحــــادثــــات مــــع وكــــالء 
مهاجمه االأرجنتيني، باولو 
اأجـــل جتديد  ــاال، مــن  ــب دي
عقده، وفقا لتقرير �سحفي 

اإيطايل.
"كالت�سيو  موقع  ذكــر  فقد 
بات  ديباال  اأن  مريكاتو"، 
ــن الــتــجــديــد مع  ــا م قــريــًب
اأي  مــن  اأكـــرث  جوفنتو�ص، 
ـــر  ـــو االأم ـــت مــ�ــســى، وه وق
رحيله  ملف  �سيغلق  ــذي  ال
على  كان  بعدما  ناديه،  عن 
القمي�ص،  تــغــيــري  و�ــســك 

ال�سيف املا�سي.
ورف�ص االأرجنتيني االنتقال 
اإىل مان�س�سرت يونايتد، قبل 
ـــاري،  ــطــالق املــو�ــســم اجل ان
مقابل رحيل روميلو لوكاكو 

اإىل ال�سيدة العجوز.

وعاد هذا االأمر بالنفع على 
غياب  فــرغــم  يــوفــنــتــو�ــص، 
ديباال عن انطالقة املو�سم، 
الالعبني  اأكرث  بات  اأنه  اإال 
املدرب،  قبل  من  ا�ستخداًما 
�ـــســـاري، حيث  مــاوريــ�ــســيــو 
 9 و�سجل  مباراة   23 لعب 

اأهداف.

وينتهي عقد ديباال احلايل، 
ويتقا�سى   ،2022 عـــام 
يورو  ماليني   7 خالله  من 

�سنويا.
اأن يح�سل  املتوقع  لكنه من 
مبــوجــب الــعــقــد اجلــديــد، 
يف  يـــورو  مــاليــني   10 على 

املو�سم الواحد.

ا�ستغنى ميالن، عن اأحد مدافعي الفريق ب�سكل ر�سمي لريحل اإىل �سفوف اأتاالنتا، بينما 

اقرتب الرو�سونريي من �سم حار�ص جديد على �سبيل االإعارة خالل االنتقاالت ال�ستوية 
اجلارية.

فاإن  "تويرت"،  التوا�سل االجتماعي  اأتاالنتا على موقع  لنادي  الر�سمي  للح�ساب  ووفًقا 
ماتيا كالدارا مدافع ميالن ال�سابق انتقل اإىل الفريق.

و�سبق اأن اأ�سارت تقارير اإىل اأن انتقال كالدارا اإىل اأتاالنتا على �سبيل االإعارة ملدة 18 
�سهًرا، مع اأحقية ال�سراء يف ال�سيف بعد املقبل نظري 15 مليون يورو.

جوفنتو�ص  بني  تبادلية  �سفقة  خالل   2018 �سيف  يف  ميالن  اإىل  كالدارا  وانتقل 
والرو�سونريي انتقل مبوجبها ليوناردو بونوت�سي اإىل ال�سيدة العجوز.

كارباغ،  اإىل  املعار  بورمنوث  حار�ص  بيجوفي�ص،  اأ�سمري  البو�سني  خ�سع  اآخر،  �سياق  ويف 

للك�سف الطبي يف ميالن، حت�سًبا لالن�سمام اإىل الرو�سونريي حتى نهاية املو�سم.

وجاء اقرتاب ميالن من �سم بيجوفي�ص، لتعوي�ص احلار�ص االإ�سباين بيبي 
رينا الذي �سينتقل اإىل اأ�ستون فيال خالل املريكاتو اجلاري.

ـــحـــف  ـــ�ـــس �ـــســـلـــطـــت ال
عر�ص  على  ال�سوء   ، ام�ص  ال�سادرة  االإ�سبانية 

املدير  هرينانديز  ت�سايف  ال�سابق  بنجمه  اال�ستعانة  بر�سلونة 
الفني احلايل لل�سد القطري، لتويل القيادة الفنية للفريق، 

واإقالة املدرب احلايل اإرن�ستو فالفريدي.
ا بالديربي املدريدي  كما اهتمت ال�سحف اأي�سً
مدريد  واأتلتيكو  الريال  بني   ، ال�سعودية،  يف 

على لقب ال�سوبر االإ�سباين.

مدريد  "ريال  "ماركا":  �سحيفة  وعنونت 
كاأ�ص  "نهائي  م�سيفة:  مدريد"،  واأتلتيكو 
ال�سوبر االإ�سباين، يف جدة، باململكة العربية 

ال�سعودية".
"موندو  �ــســحــيــفــة  خـــرجـــت  املـــقـــابـــل،  يف 

ديبورتيفو" بعنوان: "ت�سايف االآن".
رد  تقدمي  املتوقع  ومن  مفتوحة،  الزالت  وبر�سلونة  ت�سايف  بني  "املفاو�سات  واأ�سافت: 

وا�سح".
جمل�ص  اجتماع  قبل  فالفريدي  اإرن�ستو  م�سري  ح�سم  يتم  اأن  هي  النادي  "نية  وتابعت: 

االإدارة".
 

وعلى ال�سفحة الرئي�سية ل�سحيفة "�سبورت": "فالفريدي يرحل.. وت�سايف ُيقرر ".
واأ�سافت: "رئي�ص النادي بارتوميو قرر بالفعل اال�ستغناء عن فالفريدي، حني بداأ بالبحث 

عن بديل له".
قراره،  ملعرفة  جراو  واأو�سكار  اأبيدال  اإريك  مع  يلتقي  "ت�سايف  وتابعت: 

وقيادة  باحل�سور  طالبته  الفريق  يف  الكبرية  والنجوم 
البار�سا".

�شحف اإ�شبانيا 
تن�شغل بنهائي 
ال�شوبر وقرار 

ت�شــــــايف

 ال�صحافة معـــــــــــــــــــــــر�ض

ريال مدريد يهزم مان�ش�شرت يونايتد يف �شفقة مميزة
اأن  بريطاين،  �سحفي  تقرير  اأكــد 
مان�س�سرت  على  تفوق  مدريد  ريال 
يونايتد يف �سباق التعاقد مع العب 

مميز.
�سن"  "ذا  لــ�ــســحــيــفــة  ــــا  ووفــــًق
الربيطانية، فاإن مان�س�سرت يونايتد 
كان ي�ستطيع احل�سول على خدمات 
الهولندي دوين فان دي بيك، العب 
املا�سي  ال�سيف  يف  اأياك�ص،  و�سط 

مقابل 20 مليون اإ�سرتليني فقط.
احلمر  ال�سياطني  عقد  اأن  وبعد 
الكثري من املحادثات مع الالعب يف 
ال�سيف املا�سي، قرر النادي اإيقاف 

ال�سفقة.
عاد  يــونــايــتــد  اأن  اإىل  ـــارت  ـــس واأ�

باملريكاتو  بيك  دي  فــان  ملــطــاردة 
حاجة  ب�سبب  اجلـــاري،  ال�ستوي 
املدرب اأويل جونار �سول�سكاير اإىل 
اأ�سحاب جودة عالية  �سم العبني 

بخط الو�سط.
يونايتد  اأن  �سن"  "ذا  واأو�سحت 
فــوجــئ بـــاأن ريـــال مــدريــد ح�سم 
الالعب  �سم  على  ووافق  ال�سفقة 
مليون   47 مــقــابــل  ــدي  ــن ــول ــه ال

اإ�سرتليني.
وقالت ال�سحيفة اإن راتب فان دي 
بيك رفقة ريال مدريد �سي�سل اإىل 
اأ�سبوعًيا،  اإ�سرتليني  األــف   100
وهو اأربعة اأ�سعاف ما يح�سل عليه 

حالًيا رفقة اأياك�ص.

مورينيو: 
مباراة  "حكام 
ليفربول كانوا 
ي�شربون ال�شاي 
يف غرفة الفار"

كونتي: "�شمودنا اأمام اأتاالنتا 
مثري لالإعجاب"

اأثنى اأنطونيو كونتي، املدير الفني الإنرت ميالن، على �سمود العبيه اأمام 

اأتاالنتا، م�سدًدا يف الوقت ذاته على اأن فريقه فعل كل �سيء ممكن يف 

املباراة التي انتهت بالتعادل )1-1(، �سمن مناف�سات اجلولة 19 من الدوري 
االإيطايل.

وقال كونتي يف ت�سريحات ل�سبكة "DAZN": "دخلنا اللقاء بغياب 4 

العبني كبار وهي خ�سارة كبرية لنا، باريال غاب للعقوبة فيما عانى فيت�سينو 

من اإ�سابة، بينما اأحاول ا�ستعادة األيك�سي�ص �سان�سيز من جديد".

واأ�ساف "اأتاالنتا ُبني على اأ�سا�ص بدين رائع، عدواين وقوي، وحقيقة اأننا 

�سمدنا �سدهم على هذا امل�ستوى اأمر مثري لالإعجاب، وال تن�سوا، فقد اأنهى 

اأتاالنتا املو�سم املا�سي فوق اإنرت يف الرتتيب".

وتابع كونتي "اإنهم فريق قوي للغاية، ونحن فعلنا كل �سيء ممكن للفوز 

باملباراة، وكل ما اأمتناه هو اأال نفقد اأي العب اآخر، الأن االأمر اأ�سبح معقًدا 
للغاية".

واأردف "عند النظر اإىل جدول الرتتيب، وروؤيتنا يف هذا املركز، قد نغ�ص 

ب�سرنا عن بع�ص الق�سايا لكن احلقيقة هي اأنني اأدعو اهلل اأال نفقد اأي 

العبني، مركزنا يف اجلدول ال يجب اأن يخدع اأحًدا بتجاهل �سعوبات و�سعنا".

وا�ستطرد "اأتاالنتا عمل مع نف�ص املدرب منذ 4 �سنوات، جلبوا الالعبني 

املنا�سبني لهذا النمط من كرة القدم، لكن نحن كنا مًعا منذ 6 اأ�سهر فقط، لذا 

فاإن البقاء بفارق 11 نقطة فوق اأتاالنتا اأمر مثري لالإعجاب".

ووا�سل املدرب االإيطايل "اأنا �سعيد الأن �سين�سي متكن من اللعب ملدة 70 دقيقة 

يف مباراة بدنية �سديدة للغاية، علينا اكت�ساف العب كان مهًما للغاية يف 
بداية املو�سم".

ووا�سل "اأتاالنتا وا�سل اللعب ب�سدة كبرية حتى النهاية، ومن اأجل القيام 

بذلك، يحتاج العبني بخ�سائ�ص معينة، املدرب يقوم بتح�سني فريقه 

با�ستمرار يف كل مو�سم واعتمد يف بنائه على العبني ينا�سبون اأفكاره".

وختم كونتي "نحن فقط يف بداية تلك الرحلة".
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بريكةنقاو�صمروانةاآري�صعني التوتةباتنةالتاريخ

بن عبا�ص �سغرية 27 نهج علي النمر، ممرات بن االثنني 13  جانفي  2020
تاملي�ست ليندة�سريف حمزةبولعيد/ 033804358

�سيايف عبد اهلللربارة عبد الكرميعنون �سمري033343180
033983590

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

مناطق  ــن  م الــعــديــد  �ــســهــدت  حــيــث 
باتنة  مدينة  غــرار  على  ــــص،  االأورا�
مبختلف  ــبــة  ــس ــا� ــن امل ـــت  ـــي اأح الـــتـــي 
ــص املــقــدمــة على  ــار� ــع ــعــرو�ــص وامل ال
العام  لــهــذا  بينار  االحــتــفــال  هام�ص 
وقـــدرات على  بــروز مواهب  اجلــديــد، 
ماكثات  ن�ساء  بطالتها  ــعــادة  ال غــري 
ملختلف  و�سانعات  وحرفيات  بالبيت 
غــرار  عــلــى  التقليدية  امل�ستلزمات 
الثقافة  دار  احت�سنته  الذي  املعر�ص 
تقليدية  وزرابــي  اأفر�سة  �سم  والــذي 
تقدميها  على  عكفت  باليد،  م�سنوعة 
حمو  اأق�سام  من  بالبيت  ماكثات  ن�ساء 
بجمعية  يــدر�ــســن  ــواتــي  ــل ال االأمـــيـــة 
جمعية  وهــي  الثقافية،  االمــل  �سناع 
من  املنا�سبة  هــذه  يف  �ساركت  حملية 
واألب�سة  فخارية  الأواين  عر�ص  خالل 
اأ�سيلة  وماأكوالت  وحلويات  تقليدية 
متنوعة، حيث �سهدت يوم اأم�ص تنظيم 
للمنطقة  التقليدية  لالأكالت  م�سابقة 
الرفي�ص،  "ال�سخ�سوخة،  غــرار  على 
ــوالت  ــاأك وم ال�سر�سم.."  الــغــرايــف، 

للن�ساء  خ�سي�سا  موجهة  متنوعة 
املاكثات بالبيت واللواتي �ساركن بقوة 

يف هذه االحتفالية.
ومـــن جــهــتــهــا، �ــســاركــت الــعــديــد من 
املعار�ص  خــالل  واحلرفيات  الفتيات 
املقامة لالألب�سة الن�سوية التقليدية يف 
احتفاالت خا�سة ببلدية باتنة، عرفت 
االأطباق  خمتلف  تقدمي  االأخــرى  هي 
التي  التقليدية  واالكــالت  واحللويات 

خالل  االأورا�ــســيــة  الــعــائــالت  حتييها 
املنا�سبة  وهي  االمازيغية  ال�سنة  راأ�ص 
التي كانت فر�سة لتبادل هذه االأطباق 
بني اجلريان واالأقارب بعدما كانت يف 
املناطق  بع�ص  على  حكرا  م�سى  وقت 

الريفية دون غريها.
ــعــار�ــص  هــــذا وقــــد عــرفــت هــــذه امل
للمواطنني  معتربا  توافدا  التقليدية، 
خــا�ــســة مــن قــبــل الــنــ�ــســاء الــلــواتــي 

العادات  بع�ص  على  كثب  عن  تعرفن 
التقليدية  القدمية  واالألب�سة  املغيبة 
يف  االأورا�سيات  بها  تتزين  كانت  التي 
خمتلف  اعجابهن  اأثـــار  كما  الــقــدم، 
والطينية  الفخارية  واالأواين  احللي 
تعك�ص  والتي  يدوي  ب�سكل  امل�سنوعة 
الذي  والــراء  واحليوية  التنوع  مدى 

تتميز به املراأة ال�ساوية عن غريها.

يعترب راأ�ص ال�سنة االأمازيغية املعروفة بت�سمية 
العائالت  تفوتها  ال  التي  العادات  من  "يناير" 
من  ال�سمالية  اجلهة  يف  خا�سة  ال�سطايفية 
ال�سغرى،  القبائل  مبنطقة  واملعروفة  الوالية 
حيث يبقى االإحتفال بهذه العادة قا�سما م�سرتكا 
ال�سمالية  البلديات  يف  املقيمة  العائالت  بني 
العديد  حت�سري  مت  اأين  ال�سنوات،  ع�سرات  منذ 
االأطباق  عــن  ف�سال  واحلــلــويــات  ــاأكــوالت  امل مــن 
"التويزة" وتوزيع  اإقامة  ناهيك عن  التقليدية 
تنظيم  عن  ف�سال  العائالت،  جميع  على  اللحم 
الفقرية  العائالت  مع  وت�سامن  تعاون  حمالت 
اجلانب  عن  تنم  التي  املنا�سبة  هذه  يف  واملعوزة 

الت�سامني ل�سكان هذه املناطق.
والتكنولوجية  االإجتماعية  التغريات  ورغــم 
من  الــعــائــالت  مينع  مل  ــذا  ه اأن  اإال  احلا�سلة 
املتبعة  والتقاليد  العادات  نف�ص  على  املحافظة 
منذ �سنوات طويلة، حيث تتزين موائد العائالت 
تيزي  اأيت  بوعندا�ص،  ورثيالن،  بني  مناطق  يف 
وغريها بعدة اأكالت يتم اإعدادها خ�سي�سا بهذه 
م�سمني،  اأفــطــري،  "�سك�سو،  غــرار  على  املنا�سبة 
وغريها  تيغرفري"  اأبازين،  تيكربابني،  اأبي�سار، 
العائالت  فرحة  عــن  تعرب  التي  االأطــبــاق  مــن 

باإ�ستقبال ال�سنة االأمازيغية اجلديدة.
اأجل  من  للعائالت  مواتية  الفر�سة  تعترب  كما 
قدوم  خــالل  من  واحــدة  مائدة  حــول  التجمع 
وهي  لالإحتفال  الوالية  خارج  املقيمني  االأفراد 
املنا�سبات تقريبا مع تقدمي  عادة تتكرر يف كل 

بهذه  االإحتفال  اأجل  من  للجريان  اأي�سا  العودة 
اأكر،  القرابة  اأوا�سر  لتقوية  جماعيا  املنا�سبة 
وت�سر العائالت على �سرورة احلفاظ على هذه 
االإحتفالية وتر�سيخها لدى االأطفال ال�سغار من 
خالل احلكايات التي يتم �سردها والتي ت�سب يف 
والتقيد  املتوارثة  الثقافية  الروح  غر�ص  خانة 

بها.
ويقول العديد من املواطنني يف اجلهة ال�سمالية 
كال�سابق  تعد  املنا�سبة مل  بهذه  االإحتفاالت  اأن 
بات  حيث  ملحوظ،  حــد  اإىل  تراجعت  حيث 
يقت�سر  املنا�سبة  لهذه  والتح�سري  االإحتفال 
الظروف  اإىل  يعود  قد  واالأمــر  ال�سن  كبار  على 
قادرة  غري  تبقى  والتي  للعائالت  االإجتماعية 
لهذه  الــالزمــة  املالية  التكاليف  جمابهة  على 
من  الــكــثــري  تــعــاقــب  ظــل  يف  خــا�ــســة  املنا�سبة 
املنا�سبات على مدار اأيام ال�سنة، وهو االأمر الذي 

اأثقل كاهل هذه العائالت من الناحية املادية.
فــاإن  الــواليــة  مــن  اجلنوبية  املــنــاطــق  يف  اأمـــا 
تاأخذ  االأمازيغية  ال�سنة  براأ�ص  االإحتفاالت 
اأطباق  ــداد  اإع خالل  من  تقريبا  الطابع  نف�ص 
خا�سة بهذه املنا�سبة مع ت�سبيق االإحتفال بيوم 
واحد من خالل اإقامة ماأدبة الع�ساء ليلة الفاحت 
االأمازيغية  ال�سنة  قدوم  كون  عن  ف�سال  يناير، 
فرتة  بنهاية  الكثري  اأذهان  يف  يرتبط  اجلديدة 
مع  الفالحي  باملو�سم  اخلا�ص  والـــزرع  احلــرث 

متنيات اجلميع ب�سنة فالحية ناجحة. 

"ج.اإ"  االجتماع  علم  اأخ�سائية  �ساألنا  اجلانب،  هذا  يف 
تختلف  اخلري  بفعل  اخلا�سة  االأ�ساليب  اأن  ك�سفت  التي 
وتتنوع، فاالإن�سان بطبيعته مييل حلب الظهور ولفت انتباه 
االآخرين له، واالآن يف الوقت الذي اهتم الكثري من النا�ص 
جند  االآخــريــن،  دعم  بهدف  واملــبــادرات  اخلــريي  بالعمل 
اخلريية  االأعمال  هذه  اأ�سحاب  بع�ص  من  هناك  باملقابل 
امل�ستوى  على  الظهور  حب  يف  املبادرات  هذه  مثل  ي�ستغل 
من  اخلري  فاعل  �سورة  يك�سب  اأن  فيحاول  االجتماعي، 
اإىل  الو�سول  بغية  اخلريية  واجلمعيات  املبادرات  تراأ�سه 
العمل  "بر�ستيجه يف  باإظهار  ال�سخ�سية  حتقيق م�ساحله 

اخلريي".
وهناك فئة اأخرى من النا�ص عادة ال يكون وراء ظهورهم 
مببادراتهم  االإ�سهار  يف  ويــرون  للخري،  الفعلي  العمل  اإال 
ت�سجيعا على العمل اخلريي، وال يجب اأن ننكر دور االإعالم 
واالإ�سعار يف حتفيز النا�ص على فعل اخلري، فالنفو�ص تكل 
ومتل وحتتاج دائما من يذكرها ويدفعها نحو االأف�سل، بل 
اأهم عوامل جناح مثل هذه املبادرات واملوؤ�س�سات  جند من 
يف  املطلوبة  االحرتافية  وبلوغها  العمل  بهذا  املعنية 
واأعمالها،  ن�ساطها  ت�سويق  يف  حتكمها  مــدى  هو  جمالها 

للعمل  وا�سحة  معامل  ر�سم  الــ�ــســروري  مــن  بــات  لــذالــك 
اخلريي.

اأكدت،  "يا�سمني.ب"  النف�سانية  االأخ�سائية  جهتها  من 
عند  تظهر  حالة  وهي  نف�سية،  حالة  هو  الظهور  حب  اأن 
لدعم  ال�سخ�ص  هذا  يحتاج  وهنا  ال�سغر،  منذ  االإن�سان 
وتوجيه من االأ�سرة للتقليل من املدح وال�سكر مع مراعاة 
الت�سجيع،  بهدف  عليه  الثناء  فيه  يجب  الــذي  الوقت 
ا�ستعرا�سا  وي�سبح  الطبيعي،  احلــد  يتجاوز  وعندما 
الرب�ستيج  وراء  و�سعي  االآخرين،  انتباه  جلذب  وتباهيا 
ي�سبح  هنا  والبطوالت،  اخلريية  االأعمال  عن  واحلديث 

مر�سا نف�سيا. 
ولعل ما اأدى اإىل ا�ستفحال هذا االأمر هو تطور االإعالم 
وانت�سار مواقع التوا�سل االجتماعي التي ت�ساعد كثريا يف 
ن�سر اخلري، خا�سة اإذا انت�سر رواد هذا العمل اخلريي، الن 
اأثارهم كما  هذا االأمر مدعاة القتداء النا�ص بهم وتتبع 
قال ال�سيخ الغزايل رحمه الل "اإن االقتداء يف ال�سدقة 

على الطباع اأغلب".
على  طرح  �سوؤال  على  اإجابة  ويف  �سبق،  ما  اإىل  اإ�سافة 
يف  االأ�سل  اأن  اأكــدت  االإ�سالمية،  العلوم  تدر�ص  اأ�ستاذة 

اأف�سل لقوله تعاىل: }اإن  ال�سدقة هو ال�سر وال�سرت الأنه 
تبدوا ال�سدقات فنعما هي واإن تخفوها وِتوؤتوها الفقراء 
فهو خري لكم{، ويف ال�سق االآخر جند الل عز وجل اأمرنا 
ان نتحدث بنعمته علينا فهذا من دواعي �سكره، ومن اإقرار 
فهذا  النا�ص  �سكرك  لو  وحتى  عليه،  الل  بف�سل  امل�سلم 
ذر  اأبي  رواه م�سلم عن  الذي  ف�سل من الل، ففي احلديث 
ر�سي الل عنه قال: قيل لر�سول الل �سلى الل عله و�سلم 
النا�ص  ويحمده  اخلري  من  العمل  يعمل  الرجل  "اأراأيت 
عليه؟ قال: "تلك عاجل ب�سرى املوؤمن"، وبخ�سو�ص جواز 
التربعات،  ي�ستلمون  وهم  املحتاجني  مع  ال�سور  التقاط 
قالت اأن ذلك م�ستثنى من اأحاديث النهي عن الت�سوير ملكان 
احلاجة، فاإذا وجدت احلاجة الفعلية لهذا الت�سوير، كاأن 
يكون  اأو  املتربعني،  نفو�ص  �سكوك تدخل  زوال  فيه  يكون 

فيه دعوة لفعل اخلري وامل�سارعة اإليه فال باأ�ص به.
اخلري  فعل  ــب  وح النية  عــن  التعبري  طريقة  لتبقى 
اجلميع،  يعلمه  ال  قد  وا�ستثنائي  خا�سة  �سيء  لالآخرين 
هنا  املهم  ال�سدقات  بها  يوؤتون  التي  الطريقة  تهم  وال 
الذين  والنا�ص  اأهلها  اإىل  اخلريية  التربعات  ت�سل  اأن 

ي�ستحقونها بالفعل.

جدول املنــــــــاوبة لل�شيادلة بوالية باتنة ل�شهر جــــانفي 2020

الأربعاء 12  كوبر  2969/ 23 اأكتوبر 2019 املوافق لـ 24 �صفر 1441

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
بن حركات ليلىحجيج جميلةمباركي فاطمةقاقي ا�سماعيل�سعبي الميةخمتا�ص �سكينةخادم وردة033268227

033265846
جدان رابح

033899810
حمادي ح�سام الدين

�سواملية كمال033898236

قيقبةق�سباتاأوالد �سي �سليمان �سفيانزانة البي�ساءاأوالد �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
دغدغ الميةمدور �سهام033340009

033208174
ملقار�ص دالل 

رجيمي �سعيدبلغوار ريحانة033334123
بعزي هيبةبن يو�سف وفاءروبعي �سربينة033876253

بورا�ص رحمة033366180

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

الإثنني 02 ينار 2970/ 13  جانفي 2020 املوافق لـ 17 جمادى الأوىل 161441

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

جمتمع

�ساركت الن�ساء احلرفيات واملاكثات يف البيت خالل االحتفاالت اخلا�سة براأ�ض ال�سنة االأمازيغية اجلديدة 2790، وذلك من خالل اإحياء خمتلف العادات 
والتقاليد التي برزت يف معار�ض خا�سة باملالب�ض التقليدية واالأواين الطينية التي مت �سنعها باأنامل يدوية ب�سكل مثايل للغاية، ف�سال عن عر�ض ملختلف 

االأطباق واحللويات واالأكالت التقليدية التي زينت املنا�سبة واأ�سافت طابعا تقليديا اأ�سيال لها من خالل التنوع والرثاء الذي تتميز به.

اإعانة النا�ض املحتاجني والتنقل عرب كافة البلديات والقرى واملدا�سر، لتو�سيل االإعانات الأ�سحابها واإدخال  تعمل اجلمعيات اخلريية وبكل جهد ليال نهارا على 
الفرحة لكل بيت، كما ت�سعى لتغطية كافة االحتياجات اخلا�سة باملعوزين، ناهيك عن القوافل الطبية التي اأ�سبح لها دور فعال يف العمل التطوعي من اجل التقرب 
من اأكرث الفئات واأ�سدها فقرا، غري اأن العديد من الظواهر الدخيلة التي اأ�سبحنا ن�سهدها موؤخرا، منها اال�ستعرا�ض يف العمل اخلريي، واملباهاة به، �سنعت نوعا 

من الرب�ستيج واأ�سبحت و�سيلة حلب الظهور واأبرزت نوعا اآخر من االإن�سانية مل تكن لتربز بذلك ال�سكل، فهل فعال نحن اإن�سانيون لتلك الدرجة؟

احلرفيات واملاكثات بالبيت يتفنن يف ابراز
 معامل "ينار" باالأورا�س

اإ�شرار على التم�شك بالعادات والتقاليد 
املتوارثة منذ مئات ال�شنني

اخلريي"...  العمل  "بر�شتيج 
االأعمال اخلريية بني الدعاية والت�شويق وم�شاعدة املحتاجني 

عبد الهادي.ب فوزية. ق

مرمي.ع

ت�سجيل اأزيد من 4500 متمدر�س جديد خالل ال�سنة اجلارية 

ملحقة حمو االأمية حتيي اليوم العربي 
وراأ�س ال�شنة االأمازيغية بعديد االأن�شطة 

احياء لليوم العربي ملحو االأمية 
وتزامنا واالحتفال براأ�ص ال�سنة 
حمو  ملحقة  �سطرت  االأمازيغية، 
لوالية  الــكــبــار  وتعليم  ــة  ــي االأم
ــذي  وال ثــريــي  برناجما  خن�سلة 
يتوا�سل على مدار يومني متتاليني، 
اين مت تنظيم اأبواب مفتوحةعلى 
باملتمدر�سات  خــا�ــص  مــعــر�ــص 
االأمية  واملتمدر�سني بف�سول حمو 
اإ�سافة  باملركز الثقايف اال�سالمي، 
راأ�ص  مبنا�سبة  خا�ص  حفل  اإىل 
باأن�سطة  ــة  ــي ــغ ــازي االأم الــ�ــســنــة 
بني  مناف�سة  ت�سمنت  متنوعة 
كل  ميثل  مزيج  وكذا  املتمدر�سات 
وتقدمي  م�سرحيات  وكذا  بلدية، 
حول  �سعبية  وامـــثـــال  قــ�ــســائــد 
املــنــا�ــســبــة، وكـــذا اإقـــامـــة جملة 
يخ�ص  ما  كل  عن  تتحدث  خا�سة 
ــي قــدمــت من  ــت حمــو االأمــيــة وال

طرف املوؤطرين واملتمدر�سات .
ويف �سياق ذي �سلة، �سجلت ملحقة 
خن�سلة ملحو االأمية وتعليم الكبار 

نتائج هامة يف اإدماج خمتلف فئات 
املجتمع والتي اتاحت لهم فر�سة 
ــر  ــاء اأك الــتــعــلــم، ايـــن مت اإحــ�ــس
اأق�سام  يف  متمدر�ص   5400 مــن 
الوالية،  تراب  عرب  االأمية  حمو 
التح�سي�سية  العملية  بعد  وذلــك 
مت  ايـــن   2019/2018 ل�سنة 
للموؤطرين  التعليمات  كل  اإعطاء 
للتن�سيق مع خمتلف ال�سركاء على 
الدينية  ال�سوؤون  مديرية  غــرار 
اىل  اإ�سافة  الرتبية،  ومديرية 
توفري كل الظروف املالئمة، حيث 
حمو  ملحقة  اإدارة  م�سالح  اأكــدت 
كبرية  زيادة  ت�سجيل  اإىل  االأمية 
جتاوزت  والتي  املهتمني  عــدد  يف 
اإىل  اأ�سارت  كما  م�سجل،   1200
�سنة  خــــالل  مــ�ــســتــويــني  وجــــود 
2020/2019 م�ستوى اول بنحو 
3200 �سخ�ص مق�سمني عرب تراب 
 2275 ــاين  ث وم�ستوى  الــواليــة 

م�سجل.
معاوية.�ص

خن�شلة
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الَِّذيَن  َها  اأَيُّ َيا   } َتَعاىَل:  َقاَل 
َنْف�ٌص  َوْلَتنُظْر   َ اهللَّ ُقوا  اتَّ اآَمُنوا 
 َ ـــُقـــوا اهللَّ ــٍد َواتَّ ــَغ ــْت ِل َم ــدَّ ــا َق مَّ
َتْعَمُلون}  ــا  مِبَ َخــِبــرٌي   َ اهللَّ اإِنَّ 

]احل�سر: 18[.
االآية  »دلــت  القيِّم:  ابن  قال 
النف�ص،  حما�سبة  وجــوب  على 
اأحدكم  لينظر  تعاىل:  فيقول 
ــوم الــقــيــامــة من  ــي م ل ــــدَّ مـــا ق
التي  ال�ساحلات  اأَِمَن  االأعمال، 
التي  ال�سيئات  من  اأم  تنجيه؟ 

توبقه؟«.
قـــال احلــ�ــســن الــبــ�ــســري: »ال 
تلقى املوؤمن اإال يحا�سب نف�سه، 
ماذا اأردِت تعملني؟ وماذا اأردِت 
ت�سربني؟  اأردِت  وماذا  تاأكلني؟ 
ما  قــدًمــا  مي�سي  الفاجر  واإن 

يعاتب نف�سه«.
»حما�سبة  املـــــــاوردي:  ـــال  ق
يف  االإن�سان  يت�سفح  اأن  النف�ص 
نهاَره،  اأفعاله  من  �سدر  ما  ليله 
ــاه،  ـــان حمـــمـــوًدا اأمــ�ــس فــــاإن ك
و�ساهاه،  �ساكله،  مبا  واأتبعه 
ا�ستدركه  مــذمــوًمــا  كــان  واإن 
يف  مثله  عن  وانتهى  اأمكن،  اإن 

امل�ستقبل«.
وحما�سبة النف�ص نوعان: نوع 

قبل العمل، ونوع بعده.
فاأما النوع االأول: فهو اأن يقف 
عند اأول همه واإرادته فينظر: 
اهلل  لكتاب  مــوافــٌق  العمل  هل 

عليه  اهلُل  �سلى  ر�سوله  و�سنة 
موافقا  كــان  فــاإن  ال؟  اأم  و�سلم 
ترك،  خمالفا  كان  واإن  اأقــدم، 
له  خــري  فعله  هــل  ينظر:  ثــم 
من تركه؟ اأو تركه خري له من 
تركه  الثاين:  كان  فاإن  فعله؟ 
ومل يقدم عليه، ثم ينظر: فاإن 
للجاه،  كان  واإن  م�سى،  هلل  كان 
املخلوق  مــن  واملــــال  ــثــنــاء،  وال

ترك.
اأما النوع الثاين: فهو حما�سبة 
ثالثة  وهو  العمل  بعد  النف�ص 

اأنواع:
طاعة  على  حما�سبتها  اأوال: 
ق�سرت فيها من حق اهلل تعاىل 
الذي  الوجه  على  توقعها  فلم 
الطاعة  يف  اهلل  وحــق  ينبغي، 
اأمـــور: االإخــال�ــص هلل يف  �ستة 
فيه،  هلل  الن�سيحة  الــعــمــل، 
متابعة الر�سول �سلى اهلُل عليه 
االإح�سان  م�سهد  �سهود  و�سلم، 
عليه،  اهلل  منة  �سهود  فــيــه، 
ذلك  بعد  فيه،  تق�سريه  �سهود 
ــى  َوفَّ هــل  نف�سه  يحا�سب  كله 
اأتى  وهل  حقها؟  املقامات  هذه 

بها يف هذه الطاعة؟
على  نف�سه  يحا�سب  اأن  ثانيا: 
ارتكب  اأنه  عرف  فاإن  املناهي، 
بالتوبة،  تــداركــه  �سيئا  منها 
ــات  ــن ــس واال�ـــســـتـــغـــفـــار، واحلــ�

املاحية.

يحا�سب  اأن  ثــالــثــا: 
عمل  كــل  على  نف�سه 
ـــرًيا من  كـــان تــركــه خ

فعله.
يحا�سب  اأن  ــا:  ــع راب
مباٍح،  اأمر  على  نف�سه 
فعله؟  مل  مــعــتــاٍد،  اأو 
اهلل  بـــه  اأراد  وهــــل 
والـــــــدار االآخــــــرة؟ 
فيكون رابحا، اأو اأراد 
وعاجلها؟  الدنيا  به 
الربح  ذلــك  فيخ�سر 

ويفوته الظفر.
ـــــــاَل ُعــــَمــــُر بـــُن  َق
اهلُل  ر�سي  ــاِب  اخَلــطَّ

ـــوا  ـــُب عـــنـــه: »َحـــا�ـــسِ
ا�َسُبوا،  ن حُتَ اأَنُف�َسُكم َقبَل اأَ

ُتوَزُنوا،  ن  اأَ َقبَل  اأَنُف�َسُكم  َوِزُنوا 
احِل�َساِب  يِف  َعَليُكم  اأَهــَوُن  َفاإِنَُّه 
اأَنُف�َسُكُم  ــُبــوا  ــا�ــسِ حُتَ اأَن  َغـــًدا، 
 ، ُنوا ِللَعر�ِص االأَكرَبِ الَيوَم، َوَتَزيَّ
وَن اَل َتخَفى ِمنُكم  َيوَمِئٍذ ُتعَر�سُ

َخاِفَيٌة«.
االإهمال  امل�سلم  على  ما  واأ�سر 
واال�سرت�سال  املحا�سبة  وترك 
فاإن  ومت�سيتها،  االأمور  وت�سهيل 
الــهــالك،  اإىل  بــه  يــــوؤول  هـــذا 
اأهل الغرور يغم�ص  وهذه حال 
ومي�سي  الــعــواقــب  عــن  عينيه 
احلال ويتكل على العفو فيهمل 
يف  والــنــظــر  نف�سه  حمــا�ــســبــة 

فعل  واإذا  ــعــاقــبــة،  ال
ــيــه مــواقــعــة  ــهــل عــل ــــك �ــس ذل
الذنوب واأن�ص بها، وع�سر عليه 
لعلم  ر�سده  ح�سر  ولو  فطامها 
الفطام،  من  اأ�سهل  احلمية  اأن 

وترك املاألوف واملعتاد.
فحق على احلازم املوؤمن باهلل 
عن  يغفل  ال  اأن  االآخر،  واليوم 
والت�سييق  نف�سه  حمــا�ــســبــة 
و�سكناتها،  حركاتها،  يف  عليها 
َيْوَم   } وخطواتها  وخطراتها، 
ا َعِمَلْت ِمْن َخرْيٍ  ُد ُكلُّ َنْف�ٍص مَّ جَتِ
ًرا َوَما َعِمَلْت ِمن �ُسَوٍء َتَودُّ  �سَ ْ حمُّ
َلْو اأَنَّ َبْيَنَها َوَبْيَنُه اأََمًدا َبِعيًدا} 

]اآل عمران: 30[.

االإ�سالمي  الت�سور  مقومات  تتنوع 
لتكون  وتتجمع  تت�سام  ثم  وتــتــوزع، 
)الكل( اأي الت�سور االإ�سالمي. ويتمثل 
اأول ما يتمثل -  جمال هذا الت�سور - 
حتديده  يف  �سامل  فهو  �سموليته،  يف 
لالإطار العقيدي وال�سلوكي لالإن�سان.. 
وهو �سامل يف تناوله لالأمور من جميع 
مقوماتها  وجميع  واأطرافها  زواياها 
يرتك  فــال  �سامل  ــو  وه واأ�ــســبــابــهــا.. 
جزئية من جزئيات احلياة اإال ويكون 

له اإزاءها ت�سور وحكم.
ت�سور  االإ�سالمي  فالت�سور  هنا  ومن 
�سريعة  االإ�سالمية  وال�سريعة  كامل، 
اأنزل اهلل هذه ال�سريعة  �ساملة، وقد 
اإليه  يحتاج  �سيء  كل  تبيان  "فيها 
بها،  ــروا  اأم التي  تكاليفهم  يف  اخللق 
وتعبداتهم التي طوقوها يف اأعناقهم، 
عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  ميت  ومل 
اهلل  ب�سهادة  الدين  كمل  حتى  و�سلم 
 ﴿ تــعــاىل:  قــال  حيث  بذلك  تعاىل 
ــْمــُت  مْتَ َواأَ ِديَنُكْم  َلُكْم  ْكــَمــْلــُت  اأَ ــَيــْوَم  اْل
�ْساَلَم  ااْلإِ َلُكُم  يُت  َوَر�سِ ِنْعَمِتي  َعَلْيُكْم 

ِديًنا ﴿".
ال�سمولية  بهذه  االإ�سالمي  واملنهج 
من  تــرتــ�ــســف  اأن  لــلــبــ�ــســريــة  يــتــيــح 
ال�سايف  معينه  ومن  العذب،  �سل�سبيله 

ما يرويها على مدى الزمان واالأيام.
االإ�سالمي وحدة ال تنف�سم  واملنهج 
»ي�سمل االعتقاد يف ال�سمري، والتنظيم 
يف احلياة - ال بدون تعار�ص بينهما - 
ف�سله،  يعز  وتــداخــل  ترابط  يف  بل 
هذا  طبيعة  يف  ــدة  واح حزمة  الأنــه 
الدين، والأن ف�سله هو متزيق واإف�ساد 

لهذا الدين«.
يقدمها  التي  الفكرة  فــاإن  ولذلك 

هذا املنهج عن احلياة، ال توؤتي ثمارها 
يف الواقع اإال اإذا طبقت تطبيقا كامال 
وعبادة  عقيدة  ديــنــا:  »فــاالإ�ــســالم 

و�سلوك.
عـــقـــيـــدة: جـــوهـــرهـــا الــتــوحــيــد 
�سائبة  ت�سوبه  ال  ـــذي  ال اخلــالــ�ــص 

ال�سرك الظاهر اأو اخلفي.
ــدق  ــس ــ� وعـــــبـــــادة: جـــوهـــرهـــا ال
والفرائ�ص  واالإخال�ص..  واالمتثال 
يف  اجــتــمــاعــيــة  وظــيــفــة  ذات  فــيــهــا 

النهو�ص بالفرد واالأمة.
بالعقيدة  ال�سلة  وثيق  و�سلوك: 
العقيدة  ــت  كــان وكــلــمــا  والـــعـــبـــادة، 
كان  �سحيحة،  ــعــبــادة  وال �سليمة، 

ال�سلوك �سويا.
اإن الت�سور االإ�سالمي ال�سحيح لي�ص 
واإمنا  فح�سب،  العقيدة  على  مق�سورا 
�سعيد  على  املجتمع  يبني  اأي�سا  هو 
وينظم  واجلماعة،  واالأ�ــســرة  الفرد 
هــوؤالء  )كــل(  حتكم  التي  العالقات 
»ولي�ص  العقيدة،  تلك  اأ�سا�ص من  على 
وتفاريق  اأجــزاء  االإ�سالمي  الت�سور 
اأي  اأو   - منه  جــزء  اأي  تــنــاول  ميكن 
بعيًدا  وحـــده،   - جوانبه  مــن  جانب 
هذا  انف�سال  الأن  اجلوانب،  بقية  عن 
اجلزء - اأو اجلانب - يذهب بجماله.. 

بل يذهب بحقيقته«.
االأمثل  املنهج  هو  االإ�ــســالم  منهج  و 
وقيادة  االإ�سالمية،  االأمــة  الإحــيــاء 
التي  ــغــرات  ــث ال ــــلء  »وم حــ�ــســارتــهــا 
حدثت يف منظومتها احل�سارية بفعل 

العلمانية املتغربة، وذلك ل�سببني:
ب�سريا،  لي�ص  املنهج  هذا  اإن  االأول: 
الوجود  خالق  اهلل،  عند  من  هو  اإمنا 
اإىل  ت�سل  عنايته  ــرار،  ــس االأ� وعــامل 

كل ذرة من ذرات الوجود مبا فيه ومن 
فيه.

والثاين: اإنه منهج قائم على اأ�سا�ص 
)�ــســمــولــيــة( مــرتابــطــة مــتــوازنــة.. 
كافة..  االإن�سان  طاقات  يحرك  وهو 
اأ�سل  مع  تتفق  التي  االجتاهات  ويف 

تكوينها«.
االأمور  يتناول  االإ�سالمي  املنهج  اإن 
على نحو �سامل - بكل معاين ال�سمولية 
االإن�سانية  الكينونة  ويــخــاطــب   -
وبكل  حاجاتها،  وبكل  جوانبها،  بكل 
يوجه  فهو  ثـــم..  ومــن  اجتــاهــاتــهــا، 
ن�ساط االإن�سان يف كل مناحي احلياة.

التي  الغربية واملتغربة  املناهج  اأما 
اجلانب،  واأحادية  باجلزئية  تت�سف 
من  جــانــب  طغيان  على  تــقــوم  فاإنها 
وُت�ستت  االآخر،  على  االإن�سان  جوانب 

ن�ساط االإن�سان، وت�سيع جهوده.
كامل  التغيريي  االإ�سالم  منهاج  اإن 
و�سامل، ولي�ص جمرد م�سروع لالإ�سالح 
اجلزئي، وهو يقدم )الهداية( ب�ساأن 

االإن�سان،  جوانب  من  جانب  كل 
احلياة،  نواحي  من  ناحية  وكل 
الفرد  بناء  اإعادة  اإىل  ويهدف 
واالأمة - بل واملجتمع الب�سري 
اإقامة  اأ�سا�سه  �سحيحا،  بناء   -
اهلل  اأراده  كما  الرباين  العدل 
هو  العدل  هــذا  الأن  يكون،  اأن 
حل�سارة  احلــقــيــقــي  ــفــهــوم  امل
ــارة االأمـــن  االإ�ــــســــالم.. حــ�ــس

والهداية.
َيْعُمر  اإميــــان  فــاالإ�ــســالم: 
تخلق  وعقيدة  النا�ص  دنــيــا 

ح�سارة.. وعبادة تربي اأمة.
االإ�سالم  يحتوي  وبكلمة: 

من  ناحية  كل  يف  واأحــكــام  نظم  على 
�سامال  نواحي احلياة، ويعطي ت�سورا 
نظام  وهو  احل�ساري  التغيري  لعملية 
عن  وفــكــرتــه  طبيعته  يف  يختلف 
احلياة، وو�سائله يف ت�سريفها، يختلف 
الغربية  الــنــظــم  عــن  كــلــه  هـــذا  يف 
باجلزئية  تت�سف  التي  العلمانية 

والنظرة االأحادية.
يتعامل  ـــالم  ـــس ـــاالإ� ف هـــنـــا،  ــــن  وم
ــالمــيــة  ــس ـــــة االإ� مـــع مــ�ــســكــالت االأم
وتربيته  الــفــكــريــة،  مناهجه  بكل 
االقت�سادية  وت�سريعاته  ال�سلوكية، 
من  )جــزء(  وكل  اإلــخ،  وال�سيا�سية.. 
م�ساكل  من  ــزءا(  )ج يعالج  االإ�ــســالم 
)كل(  يعالج  االإ�سالم  فـ)كل(  االأمــة، 
م�ساكل االأمة.. ومن ثم ي�سل باالأمة 
حياة  اإىل   - الب�سري  واملجتمع  بل   -
تعرب  متكاملة  وحــ�ــســارة  مــتــوازنــة 
وكيانه  االإنــ�ــســان  فطرة  عــن  ب�سدق 

ال�سامل.

االإ�شالم.. اإميان يعمر دنيا النا�س وعقيدة تخلق ح�شارة وعبادة تربي اأمة

حما�سبة النف�س

لَّى  بيُّ �سَ َي اهلُل َعْنُه َقاَل: َمرَّ النَّ َعْن اأََن�ٍص َر�سِ
، َفَقاَل:  اهلُل َعَلْيِه َو�َسلََّم بامراأٍة َتبكي ِعْنَد َقرْبٍ
ي؛  َعنِّ اإَِلْيَك  َفَقاَلْت:  ــرِبي«،  َوا�ــسْ اهلَل  ِقي  »اتَّ
َفِقيَل  َتْعِرْفُه،  َومَلْ  يَبِتي،  �سِ مِبُ ْب  ُت�سَ مَلْ  فاإِنََّك 
َفاأََتْت  َو�َسلََّم،  َعَلْيِه  اهلُل  لَّى  �سَ بيُّ  النَّ اإِنَّه  َلَها: 
ْد  جَتِ َفَلْم  َو�َسلََّم  َعَلْيِه  اهلُل  لَّى  �سَ ِبيِّ  النَّ َبــاَب 
ا  َ ابنَي، َفَقاَلْت: مَلْ اأَْعِرفَك، َفَقاَل: »اإِمنَّ ِعْنَدُه َبوَّ

ْدَمِة ااْلأُوىَل« متفق عليه رْبُ ِعْنَد ال�سَّ ال�سَّ
ِبيٍّ َلَها«. ويف رواية مل�سلم: »َتْبِكي َعَلى �سَ

فعن اأن�ص بن مالك ر�سي اهلل عنه: اأن النبي 
�سلى اهلل عليه و�سلم َمرَّ بامراأة وهي عند قرب 
�سديًدا،  ا  حبًّ حُتبه  وكانت  مات،  قد  لها  �سبي 
لتبكي  قربه  اإىل  تخرج  اأن  نف�سها  متلك  فلم 
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  راآها  فلما  عنده، 
ِق  »اتَّ لها:  قال  وال�سرب؛  اهلل  بتقوى  اأمرها 
فاإنك  عني  اإليك  له:  فقالت  ي«،  رِبِ َوا�سْ اهلَل، 
ابعد  اأي:  عني؛  اإليك  مب�سيبتي؛  ْب  ُت�سَ مل 

عني فاإنك مل ت�سب مبثل م�سيبتي.

منها  بلغت  قد  امل�سيبة  اأن  على  يدل  وهذا 
اهلل  �سلى  النبي  فان�سرف  عظيما،  مبلغا 
اإن هذا ر�سول  لها:  عليه و�سلم عنها، ثم قيل 
وجاءت  فندمت  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  اهلل 
الباب  على  ولي�ص  بابه،  اإىل  اهلل  ر�سول  اإىل 
النا�ص  مينع  اأحــد  عنده  لي�ص  اأي:  ابــون؛  َبــوَّ
من الدخول عليه، فاأخربته وقالت: اإنني مل 
و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  النبي  فقال  اأعرفك، 

ْدَمِة ااْلأُوىَل«. رْبُ ِعْنَد ال�سَّ ا ال�سَّ َ »اإِمنَّ
اأن  هو  االإن�سان  عليه  ُيثاب  ــذي  ال ال�سرب 
ت�سيبه  ما  اأول  االأوىل،  ال�سدمة  عند  ي�سرب 

امل�سيبة، هذا هو ال�سرب.
اأما ال�سرب فيما بعد ذلك، فاإن هذا قد يكون 
حقيقة  فال�سرب  البهائم،  تت�سلى  كما  ت�سليا؛ 
ي�سرب  َدم  ُي�سْ ما  اأول  ِدم  �سُ اإذا  االإن�سان  اأن 
ويحت�سب، ويح�سن اأن يقول: »اإنا هلل واإنا اإليه 
راجعون، اللهم اأجرين يف م�سيبتي واخلف يل 

خريا منها«.

االأوىل ــدمــة  الــ�ــش عــنــد  الــ�ــشــر 
وما ينطق عن الهوى

زاويةمن نور

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

الدعـــاء
اللهم اأرزقني نعمة يعجز عنها �سكري، و ال تبتليني ببالء يعجز عنه �سربي..اللهم 
اإين وكلتك اأمري َفاأنت خري وكيل، ودبر يل اأمري فاإين ال اأح�سن التدبري..اللهم يف 
هذا اليوم اأرح ثم هّون ثم اإ�سف كل نف�ص ال يعلم بوجعها اإال اأنت..يا خالقي وكلتك 
حرم  اللهم  قلبي..  يف  ال�سعادة  مداخل  يفتح  مبا  فب�سرين  همي  وا�ستودعتك  اأمري 

على قلوبنا حزن الدنيا و حرم على اأج�سادنا نار االآخرة..اآمني

وال�سر  بــاخلــري  ــار  ــب االخــت هـــذا  ــالء  ــب ال
حملة  على  جارته  اهلل  �سنن  من  �سنة  وهو 
الدعوات منذ فجر التاريخ فابتلي االأنبياء 

وال�ساحلون واالأمثل فالأمثل.
الكرمي  ــراآن  ــق ال ويف  اإال  مــر�ــص  مــن  ــا  وم
�سفائه  اإىل  �سبيل  املطهرة  النبوية  وال�سنة 
االأ�سباب  وبــذل  الــ�ــســادق  بــالــدعــاء  وذلــك 
من  وغريها  االأمرا�ص  هذه  من  التداوي  يف 
ــوادث  وح ق�س�ص  الكتاب  ــذا  وه امل�سائب، 
خلالقهم  وجلاأوا  ربهم  دعوا  الأنا�ص  واقعية 
فا�ستجاب لهم وجناهم مما هم فيه من بالء 
جمعها املوؤلف م�سطفى حقي باأ�سلوب يرتقي 
جميع  يف  اهلل  اإىل  تلجاأ  التي  النفو�ص  اإىل 

اأحوالها رغبة ورهبة.

املكتبة الإ�سالمية

د. حممد بدري

من اأقوال 
ال�ضاحلني

النبي  حذر  " قد 
�سلى اهلل عليه و�سلم 
اأن يكون جل االهتمام 

بالقراآن احلفظ والتالوة 
دون الفهم والعمل به، 

واأن يكون القراآن موجها 
للم�سلم يف كل ت�سرفات 

حياته، بل نباأ اأنه �سياأتي 
على النا�ص زمان من �سرار 
اخللق، ولكنهم يحفظون 

القراآن ويتكلمون به، 
لكنهم مل يدركوا مقا�سده، 

ومل يعرفوا هديه، ومل 
يتبعوه �سلوكا ومنهجا يف 

احلياة، بل يراءون النا�ص 
به وياأكلون بالقراآن.
واإننا اليوم نرى باأم 
اأعيينا اأنا�سا يتكلمون 
بالقراآن وهم اأبعد ما 

يكونون عن هدي االإ�سالم 
وتعاليمه، وتكمن امل�سكلة 
يف اأنهم حني علموا القراآن 
تعلموا قراءته وتالوته، 

لكنهم مل يتعلموا العمل مبا 
جاء فيه". االأ�ستاذ م�سعود 

�سربي

كتاب رد البالء بالدعاء

اأنهم  امل�سركني  عن  خمربا  تعاىل:  يقول 
كانوا يقولون لوال نزل عليه اآية من ربه اأي 
ما كانوا يريدون ومما  خارق على مقت�سى 
يتعنتون وقوله: { وما من دابة يف االأر�ص 
وال طائر يطري بجناحيه اإال اأمم اأمثالكم} 
تعرف  م�سنفة  اأ�سناف  اأي  جماهد:  قال   ،
اأمــة،  الــطــري  ــادة:  ــت ق وقـــال  باأ�سمائها. 
واالإن�ص اأمة، واجلن اأمة. وقال ال�سدي: { 

اإال اأمم اأمثالكم} اأي خلق اأمثالكم. 
وقوله: { ما فرطنا يف الكتاب من �سيء} 
ين�سى  وال  اهلّل  عند  علمهم  اجلميع  اأي 
واحدا من جميعها من رزقه وتدبريه �سواء 
من  ومــا   } كقوله:  بحريا،  اأو  بريا  كــان 
ويعلم  رزقها  اهلّل  اإال على  االأر�ص  دابة يف 
مبني}  كتاب  يف  كل  وم�ستودعها  م�ستقرها 
ومظانها،  واأعدادها،  باأ�سمائها،  مف�سح  اأي 
وحــا�ــســر حلــركــاتــهــا و�ــســكــنــاتــهــا، وقــال 
رزقها  حتمل  ال  دابة  من  {وكاأين  تعاىل: 
العليم}  ال�سميع  وهو  واإياكم  يرزقها  اهلل 
عن  يح�سرون}  ربهم  اإىل  ثم   } وقوله:   ،
والقول  املــوت،  ح�سرها  قــال:  عبا�ص  ابن 

الثاين : اإن ح�سرها هو بعثها يوم القيامة، 
عن   . ح�سرت{  الوحو�ص  واإذا   { لقوله: 
اهلّل  ر�سول  عند  نحن  بينما  قال:  ذر  اأبي 
�سلى اهلل عليه و�سلم اإذا انتطحت عنزان، 
 : و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلّل  ر�سول  فقال 
ندري،  ال  قالوا:  انطحتا؟(  فيم  )اأتــدرون 
بينهما(،  و�سيق�سي  يدري  اهلل  )لكن  قال: 
�سلى  اهلّل  ر�سول  تركنا  ولقد  ذر:  اأبو  قال 
جناحيه  طائر  يقلب  وما  و�سلم  عليه  اهلل 
""رواه  علمًا  منه  لنا  ذكر  اإال  ال�سماء  يف 
واللفظ  الــرزاق،  وعبد  واأحمد  جرير  ابن 
اجلماء  )اإن  احلـــديـــث:  الأحمد""ويف 
""راه  القيامة(  يوم  القرناء  من  لتقت�ص 
االإمام اأحمد يف امل�سند""وقال عبد الرزاق 
عن اأبي هريرة يف قوله: } اإال اأمم اأمثالكم 
ما فرطنا يف الكتاب من �سيء ثم اإىل ربهم 
يوم  كلهم  اخللق  يح�سر  قال:  يح�سرون{ 
وكل  والطري  والـــدواب  البهائم  القيامة، 
�سيء، فيبلغ من عدل اهلل يومئذ اأن ياأخذ 
كوين  يــقــول:  ثــم  الــقــرنــاء،  مــن  للجماء 

ترابا.

      قال الل تعاىل: 
﴿} َوَما ِمْن َدابٍَّة ِف اْلَرِْض َوَل َطاِئٍر َيِطرُي ِبَجَناَحْيِه إِلَّ ُأَمٌم أَْمَثاُلُكْم َما َفرَّْطَنا 

وَن  ﴾ ٍء ُثمَّ إَِلٰ َربِِّهْم ُيْحَشُ ِف اْلِكَتاِب ِمْن َشْ
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قال الل تعاىل: 
يَن َفَل َتُوُتنَّ إِلَّ َوأَْنُتْم ُمْسِلُمون{ سورة البقرة اآلية 132  بني يدي �آية: }} إِنَّ اللََّه اْصَطَفٰى َلُكُم الدِّ



التي ظلت  �سابقة فريدة من نوعها، توفيت طبيبة بنف�ص نوع مر�ص �سرطان اجللد  يف 

طول حياتها يف اإجراء بحث عنها يف حماولة لوجود عالج له.

هوت�سي�سون  �سارون  الدكتورة  امليالنوما  خبرية  ميل"،عملت  "ديلي  ل�سحيفة  ووفًقا 

كباحثة يف جامعة اجلزر يف اإينفريني�ص ، باأ�سكتلندا.

ولكن يف �سهر يناير من العام املا�سي ، مت ت�سخي�ص حالتها باأنها م�سابة ب�سرطان اجللد 
بعد اكت�سافها اأعرا�سه على رقبتها.

خ�سعت الدكتورة هت�سي�سون للعالج لكنها توفيت االأ�سبوع املا�سي يف هايالند هو�سبي�ص 

بعد عام واحد فقط من اإبالغها باأنها م�سابة بالورم امليالنيني.

العامل، �سمن  اأكر مقا�سد االأثرياء فخامة يف  ت�سدرت مدينة عربية قائمة 
قائمة ن�سرتها من�سة "رحلة ثقافية- Culture Trip" الربيطانية، و�سمت 16 

ا. مق�سًدا عامليًّ
"البيان" االإماراتية: تفوقت مدينة دبي على  ووفقا لتقرير ن�سرته �سحيفة 
وزيورخ،  اأجنلو�ص،  لو�ص  غرار  على  ال�سياحة،  بعامل  �سهرة  املدن  اأكر  من  بع�ص 

وجنيف، وهوجن كوجن، ونيويورك، وباري�ص، وموناكو، ولندن.
مدينة  �سوى  فقط  عقود  ثالثة  قبل  تكن  مل  دبي  اأن  اإىل  ال�سحيفة  ولفتت 
لتكون  وطورت  ممت  �سُ ع�سرية  مدينة  اليوم  اأ�سبحت  فيما  املدن،  ك�سائر  عادية 

وجهة �سياحية عاملية ومق�سًدا ال�ست�سافة كبار االأثرياء.

بعد معركته مع ال�سرطان.. تلقى �سبي �سغري 
املدر�سة  يف  زمالئه  من  حاًرا  ترحيًبا  اأوهايو  يف 
االبتدائية بعد اأن علموا قدرته يف التغلب على 

املر�ص اخلبيث.
 6 العمر  من  البالغ  زيبي«  اأوليفر  »جون  كان 
ا با�سم جو يقاتل �سرطان  �سنوات، واملعروف اأي�سً
من  االأخــرية  جولته  تلقى  �سنوات،   3 ملدة  الــدم 

العالج الكيميائي بعد يومني من عيد امليالد.
هيلني  �ــســانــت  ــة  مــدر�ــس اإىل  عـــاد  وعــنــدمــا 
زمـــالوؤه  ا�ستقبله  العطلة،  بعد  الكاثوليكية 
ومعلموه بالتهليل والت�سفيق وهو مي�سي يف املمر، 
"اجلميع  جانون:  باتريك  املدر�سة  مدير  وقال 

كان �سعيًدا جًدا بروؤيته".
�سنوات   9 العمر  من  البالغ  الولد  اأن  اجلميل 
بعد  بالبكاء  وانهار  ال�سرطان  من  بالكامل  �سفي 
�سرطان  من  عانى  حيث  له،  كيماوي  عالج  اآخر 

الدم احلاد الليمفاوي جو منذ عام 2016.
لعدة  وخ�سع  امل�ست�سفى  يف  يوًما   18 ق�سى 

جون  والده  وقال  الكيميائي،  العالج  من  �سنوات 
القيام  على  قــادًرا  يكن  "مل  نيوز  لفوك�ص  زيباي 
كان  لذلك  �ــســنــوات،   3 ملــدة  بــدين  ن�ساط  بــاأي 
ال�سالة  درو�ــص  يف  يجل�ص  اأن  عليه  ال�سعب  من 

الريا�سية".
اللوكيميا  �سد  جو  معركة  اإن  والــداه  يقول 
االأ�سياء  من  بالكثري  القيام  ي�ستطيع  ال  جعلته 
التي يجب على االأوالد ال�سغار القيام بها، لكنه 

�سيتمكن من ذلك االآن.

النار  عاًما  الـ11  عمر  فى  تلميذ  اأطلق 
على مدر�سته و6 اأ�سخا�ص اآخرين قبل اأن 
يقتل نف�سه يف مدر�سة خا�سة �سمال �سرق 

املك�سيك يوم اجلمعة املا�سية.
اجلرمية  هــذه  على  الــطــالــب  واأقــــدم 
عنيفة  فــيــديــو  بلعبة  تـــاأثـــره  ب�سبب 

مرتبطة مبذبحة كولومبية.
كان  ميل"  "ديلي  �سحيفة  وحــ�ــســب 
رامو�ص  اأجنيل  خو�سيه  مدر�سة  تالميذ 
خالل  القاتل  الطالب  زي  نف�ص  يرتدون 

قيامه باملذبحة .
بداأ احلادث عندما طالب املتهم املنتحر 
الذهب  ال�ساد�ص  ال�سف  يف  مدر�سته  من 
 8 ال�ساعة  لتغيري مالب�سه يف  اإىل احلمام 

�سباًحا بالتوقيت املحلي.
على  بالقلق  املــدر�ــســة  �سعرت  وحــني 
الطالب لق�سائه وقت طويل يف املرحا�ص 
فوجدته  عليه  لالطمئنان  اإليه  ذهبت 
يحمل م�سد�سني يف منت�سف ردهة املدر�سة 

.

كان  التلميذ  ان  ال�سحيفة  وافــــادت 
ا�سم  عليه  مدون  ابي�ص  تي�سريت  يرتدي 
ال�سخ�سية املف�سلة لديه يف لعبة الفيديو 

."Natural Selection" جيم
وهــــو يحمل  الــتــلــمــيــذ  وبــعــد ظــهــور 
امل�سد�سني اطلق النار على مدر�سته البالغة 
من العمر 60 عاًما وقام بعد ذلك بقتل 5 

 8 و   7 من زمالئه من بينهم فتاتني بعمر 
�سنوات، واقدم بعدها على االنتحار.

حاكم   ، ريكيلمي  اأنخيل  ميجيل  وقال 
متاأثر  كان  التلميذ  اإن   ، كواهويال  والية 
الطبيعي"،  "االنتقاء  النار  اإطالق  بلعبة 
تقليد  يحاول  كان  ال�سبي  ان  اإىل  الفًتا 

اللعبة على الطبيعة.
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ب�شبب لعبة فيديو عنيفة 

برج اخلليفة بدبي ير�شم اأبهى 
ال�شور لتالقي الرق مع قمته 

تلميذ يقتل معلمته و6 من زمالئه باملدر�شة 

باأمطار مل ي�شبق لها مثيل 

على  الــغــزيــرة  االأمــطــار  هطول  �سجل 
االإمـــارات  يف  والنواحي  املناطق  خمتلف 
اأرقاًما قيا�سية مل ي�سبق  املتحدة  العربية 

لها مثيل منذ 24 عاًما.
ــل  ــس ــوا� ــت ال مـــواقـــع  رواد  ـــــــداول  وت
الربق  لتالقي  مبهرة  �سورة  االجتماعي 
ن�سر ال�سورة  اأن  مع قمة برج خليفة، بعد 
»حــمــدان بــن حممد بــن را�ــســد« ويل عهد 

دبي.
)اأعلى  برج خليفة  ال�سورة قمة  تظهر 

برج يف العامل( مت�سلة بالربق وكاأنها �سقت 
طريًقا يف ال�سماء، مما اأثار اإعجاب وده�سة 

م�ستخدمي مواقع التوا�سل.
�سجلت  االأمـــطـــار  اأن  بــالــذكــر  جــديــر 
من  القريبة  دمثة  منطقة  يف  ن�سبة  اأعلى 
الن�سب  وتباينت  ملم،   171 بن�سبة  العني 
ب�سورة قريبة على جميع املناطق االأخرى 

واالإمارات.
واملتو�سطة  الغزيرة  االأمطار  ووا�سلت 

هطولها اأم�ص واليوم م�سحوبة 

مدير �شركة مينح 
اإجازات اإ�شافية 
لغري املدخنني 

مدينة عربية تت�شدر قائمة اأكرث 
مقا�شد االأثرياء فخامة يف العامل

يحتاج كثريون اإىل حافز 
وو�سالت من الت�سجيع كي يقلعوا 

عن العادات ال�سيئة، وحتديًدا 
عادة التدخني، ويف هذا ال�سياق 

قرر مدير �سركة اأن يلعب دور 
املحفز للعاملني بال�سركة لالإقالع 

عن التدخني.
وقرر املدير منح للمدخنني 

حافًزا ملحاولة التخل�ص من هذه 
العادة، من خالل مكافاأة غري 

املدخنني باإجازة �سنوية مدتها 
اأربعة اأيام اإ�سافية، بح�سب 

ما ن�سرت �سحيفة "ديلي ميل" 
الربيطانية.

وقال مدير ال�سركة والذي 
يدعى "دون برايدن"، اإنه الحظ 

اأن موظفيه الذين يدخنون ميكنهم 
ق�ساء ما ي�سل اإىل �ساعة كل يوم 
يف اأخذ ا�سرتاحات ال�سجائر، ويف 

الوقت نف�سه يظل غري املدخنني 
يف مكاتبهم م�ستمرين يف عملهم، 

لذلك قرر "برايدن" اأن يبداأ العام 
اجلديد ب�سيا�سة جديدة جذرية.

واأ�ساف: "كنت اأ�ساهد املوظفني 
يدخنون اأربع اأو خم�ص اأو حتى 

وي�ستغرقون  اليوم  يف  �سجائر   10
حوايل 10 دقائق يف كل مرة، 

وبناًء على ذلك فكرت اأن اأ�سجعهم 
على االإقالع عن التدخني من 

خالل االإجازات التي �سيح�سل 
عليها عدم املدخنني".

�شدق

اأولت�شدق

طبيبة تتوفى 
بنف�س مر�س 

ال�شرطان كانت 
جتري اأبحاثا عنه 

ا�شتقبال اأ�شطوري لـ طفل اأمريكي انت�شر 
على ال�شرطان

ممر �شريف داخل املدر�شة .. 

حماولة  يف  اأقدام  خم�سة  طوله  جدارا  بر�ساقة  يت�سلق  لفيل  مثرية  لقطات  بنف�ص الطريقة التي يجتاز بها االإن�سان اأي جدار حوله.وتظهر اللقطات املرحة التي التقطها الفيل ال�سخم وهو يثبت �ساقيه على احلائط ان ي�سقط اثناء حماولته قطف اإحدى ثمرات املاجنو من �سجرة داخل حديقة.كيف كان يح�سب الفيل ال�سخم خطواته لعبور اجلدار احلجري باأقدامه العمالقة دون ووفًقا ل�سحيفة "ديلي ميل " راأى ال�سائح اإيان �سالي�سربي البالغ من العمر 68 عاًما ال�سفاري بعد ظهر يوم ال�سبت عندما �سوروا الفيل وهو يقوم بت�سرفه غري املتوقع.وكان جمموعة من ال�سائحني يف حديقة جنوب لواجنوا الوطنية ، زامبيا ، يف رحلة لال�ستيالء على ثمرة ماجنو من اأعلى �سجرة.ك�سفت 

فيل يت�شلق جدارا على طريقة 
الب�شر لقطف ثمرة ماجنو



فوق  ــات  ــوج امل تقنية  اإ�ــســتــخــدام  يتم 
مت  �سيء  هذا  االأورام،  لتدمري  ال�سوتية 
للجراحة  بديل  وهو  فرتة  منذ  به  القيام 
املوجات  م�سكلة  فــاإن  ذلــك،  ومع  الغازية، 
من  كــل  تــدمــر  ــا  ــه اأن هــي  ال�سوتية  فـــوق 

نف�ص  يف  وال�سحية  ال�سرطانية  اخلاليا 
الوقت، وهذا ما ُيعترب غري مثايل.

معهد  يف  الباحثني  بف�سل  ذلـــك،  ــع  وم
كاليفورنيا للتكنولوجيا ومعهد مدينة هوب 
بيكمان لالأبحاث، فقد تو�سلوا اإىل طريقة 

تكنولوجيا  الإ�ستخدام  جديدة 
التي  ال�سوتية  فـــوق  املــوجــات 
ــا  ــالي اخل تــ�ــســتــهــدف  اأن  ــن  ــك مي
يتم  انتقائي،  ب�سكل  ال�سرطانية 
ت�سغيل  اإيقاف  طريق  عن  ذلك 
ال�سوتية  فــوق  املــوجــات  ــردد  ت
ال�سوتية  فوق  املوجات  واإن�ساء 
ميكن  التي  الكثافة  منخف�سة 

اأن جتد وتدمر االأورام.
مت تطوير هذه النظرية الأول 
 ،Caltech مرة يف خمترب يف 
حيث اقرتح اأن بع�ص اخلاليا 
فوق  للموجات  عر�سة  تكون 
معينة،  بـــرتددات  ال�سوتية 

بها  ميكن  التي  بالطريقة  هذا  ت�سبيه  مت 
الكاأ�ص الزجاجي  للمطرب املدرب حتطيم 

من خالل الغناء يف ملعب حمدد.
املوؤلف  �سرح  املو�سوع،  هذا  وبخ�سو�ص 
 David ال�سيد  البحث،  لهذا  الرئي�سي 

"يو�سح هذا   : بالقول   Mittelstein
فوق  املوجات  اإ�ستخدام  ميكن  اأنه  امل�سروع 
ال�سرطانية  اخلاليا  الإ�ستهداف  ال�سوتية 
دليل  هذا  امليكانيكية،  خوا�سها  على  بناًء 
عالج  مــن  لنوع  جديد  مفهوم  على  مثري 

اأن  الــ�ــســرطــان  مــن  يتطلب  ال  الــ�ــســرطــان 
اأن  اأو  فريدة  جزيئية  عالمات  له  يكون 
عن  منف�سل  ب�سكل  موقعه  حتـــــــديد  يتم 

اخلاليا ال�سليمة".
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اخلاليا ال�شرطانية ب�شكل اإنتقائي 

ك�سفت  ــي،  ــا�ــس امل اأكــتــوبــر  �سهر  يف 
مــايــكــرو�ــســوفــت يف حدث  �ــســركــة  لــنــا 
Surface عن ت�سميم جديد لالأجهزة 
 Surface من  كل  يتميز  املحمولة، 
ب�سا�سات   Surface Neo و   Duo
مزدوجة مثبتة بجانب بع�سها البع�ص 
بالكامل،  لــلــدوران  قابلة  مفا�سل  مع 
اأين  ــة،  زاوي الأي  �سبطها  ميكن  بحيث 
قام االآن املكتب العاملي للملكية الفكرة 
االإخــــرتاع  بــــراءة  بن�سر   WIPO

اخلا�سة باآلية املف�سل هذه.
ومت تقدمي براءة االإخرتاع هذه من 
قبل �سركة مايكرو�سوفت حتت عنوان 
من  للتعديل  قابل  اإغالق  ”مغناطي�ص 
امل�ساعدة  يتطلب  جهاز  مف�سل  ــل  اأج
على  االإخرتاع  براءة  ت�ستمل  للفتح“، 
اآلية  يف  واحد  لرابط  تخطيطي  ر�سم 
�ست�ستخدم  اأنها  نعتقد  التي  املف�سل 
ــط على طول  ــرواب ال ــذه  عـــدًدا مــن ه

العمود الفقري لالأجهزة.
Surface Duo هو عبارة عن هاتف 
مايكرو�سوفت  �سركة  عنه  اأعلنت  ذكي 
مف�سل  وي�سم  ُمزدوجة،  �سا�سة  ي�سم 
360 درجة مع  بزاوية  للدوران  قابل 
على   .Surface Pen القلم  ــم  دع
 Surface Neo الرغم من اأن اأجهزة
و Surface Duo مت�سابهة من حيث 
Surface Neo ي�سم  فاإن  الت�سميم، 
بت�سغيل  ويقوم  اإن�ص   9 بحجم  �سا�سة 
ي�سم  بينما   ،10s  Windows نظام 
بحجم  �سا�ستني   Surface Duo
بنظام  ويعمل  واحدة  لكل  اإن�ص   5.6

االأندرويد.
 Surface من املتوقع اأن يتوفر جهاز
Duo على ”كامريا من الطراز العاملي“، 
 Surface Neo ومن املتوقع اأن ي�سل
قبل  ما  وقــت  يف   Surface Duo و 

مو�سم االأعياد للعام 2020.

مايكرو�شوفت ت�شجل براءة االإخرتاع 
 Surface Neo للمف�شل اخلا�س بـ

Surface Duo و

فور  االأفــالم  عر�ص  لعدم  �سبب  هناك 
جمموعة  وجود  ب�سبب  هذا  جاهزيتها، 
متنوعة من العوامل التي يجب مراعاتها، 
مثل ما اإذا كانت هناك اأفالم م�سابهة يف 
والتي  حالًيا  عر�سها  يجري  طبيعتها 
الفيلم  عــن  االنــتــبــاه  ت�سرف  اأن  ميكن 
االأ�سخا�ص  عــدد  وكــم  ال،  اأم  اجلــديــد، 
املتفرغون الذين ميكنهم م�ساهدة الفيلم 

مثل مو�سم العطل، وما اإىل ذلك.
االأ�ستوديوهات  تواجه  مل  االآن  حتى 
االإطالق،  تواريخ  حتديد  يف  م�ساكل  اأي 
اإختيار  يــكــون  قــد  امل�ستقبل،  يف  ولــكــن 
تاريخ االإطالق اأ�سهل كثرًيا واأكر كفاءة، 
 Warner اأفــالم  حالة  يف  االأقــل  على 
اأعلن  Bros. وذلك الأن هذا االأ�ستوديو 
اأنه �سيعمل مع Cinelytic و�سي�ستخدم 
للم�ساعدة  لل�سركة  االإ�سطناعي  الذكاء 
فيما  اإ�ستنارة  اأكــر  قـــرارات  اإتــخــاذ  يف 

يتعلق مبوعد اإ�سدار الفيلم.
 Warner ووفقا للنائب رئي�ص �سركة
 Bros. Pictures International
 Tonis ال�سيد   ،Distribution

 Warner” : فقد �سرح بالقول ،Kiis
نظام  الإ�ــســتــخــدام  متحم�سة   Bros
Cinelytic املتطور، يف قطاعنا، نتخذ 
قرارات �سعبة كل يوم توؤثر على وكيف 
ال�سينما يف  ننتج ونقدم االأفالم ل�ساالت 
جميع اأنحاء العامل، وكلما كانت بياناتنا 
اأكر دقة، كلما متكنا من جذب جماهرينا 

ب�سكل اأف�سل“.

االإ�سطناعي  الــذكــاء  �سي�ساعد  كما 
القيمة  املنخف�سة  ”املهام  تقليل  على 
مدراء  على  يتعني  قد  والتي  واملتكررة” 
من  ــداًل  وب بها،  القيام  االأ�ستوديوهات 
توليد  على  بالرتكيز  ”�سيقومون  ذلــك 
للتنفيذ فيما يتعلق بقرارات  روؤى قابلة 
والت�سويق  واالإ�ساءة اخل�سراء  التغليف 

والتوزيع يف الوقت الفعلي“.

طائرة  اإ�ستئجار  عن  تبحث  كنت  اإذا 
اآخر،  اإىل  مكان  من  لالنتقال  هليكوبرت 
االأرخ�ص،  اخليار  بال�سرورة  لي�ص  فهذا 
ت�سبح  قد  امل�ستقبل،  يف  رمبــا  ذلــك،  ومــع 
ومن  اأرخ�ص  ال�سخ�سية  النقل  خيارات 
ال�سهل الو�سول اإليها، وهذا م�ستقبل تعمل 

.Uber و Hyundai عليه كل من
�ست�ساعد  �سراكة  عن  ال�سركتان  اأعلنت 
 Uber �سركة   Hyundai �سركة  فيها 
على تطوير �سيارات االأجرة الطائرة التي 
�ست�سهد  امل�ستقبل،  يف  ا�ستخدامها  ميكن 
 Uber اإ�سم  حتمل  التي  ال�سراكة  هذه 
 Hyundai �سركة  قيام   Air Taxis
بت�سنيع  �ستقوم  حيث  ال�سعبة  باالأعمال 
وتوزيعها،  الــطــائــرة  االأجــــرة  �ــســيــارات 
بينما �ستوفر Uber خدمات دعم املجال 
اجلوي، والربط مع و�سائل النقل الربية، 

وكذلك التعامل مبا�سرة مع العمالء.
ووفقا لرئي�ص ق�سم Uber Elevate يف 
 ،Eric Allison ال�سيد   ،Uber �سركة 
هي   Hyundai" بالقول:  �سرح  فقد 
�سريكنا االأول يف قطاع ال�سيارات مع خربة 
عاملية يف ت�سنيع ال�سيارات، نعتقد اأن لدى 

ت�سنيع  على  القدرة   Hyundai �سركة 
�سيارات Uber Air الطائرة مبعدل غري 
م�سبوق يف قطاع الطريان احلايل، و�ستنتج 
وموثوقة  عالية  جـــودة  ذات  طــائــرات 
رحلة  كل  تكاليف  خلف�ص  كبرية  بكميات 

للركاب".
الرئي�ص  نائب  �سرح  اأخــرى،  ناحية  من 
اجلوي  التنقل  ق�سم  ورئي�ص  التنفيذي 

ال�سيد   ،Hyundai �سركة  يف  احل�سري 
من  "نتوقع  بالقول:   Jaiwon Shin
تن�سيط  احل�سري  اجلــوي  التنقل  ق�سم 
اأكر  وقت  وتوفري  احل�سرية  املجتمعات 
جـــودة لــلــنــا�ــص، نــحــن عــلــى ثــقــة مــن اأن 
املنا�سب  ال�سريك  هي   Uber Elevate
ب�سهولة  متاًحا  املبتكر  املنتج  هذا  جلعل 

الأكرب عدد ممكن من العمالء".

�شركة WARNER BROS �شت�شتخدم الذكاء 
االإ�شطناعي لتحديد اأف�شل وقت الإطالق االأفالم 

UBER �شركة  مع  تتعاون   HYUNDAI
 لتطوير �شيارات االأجرة الطائرة

غوغل  �سركة  اأن  اأحـــد  على  يخفى  ال 
اإىل   Google Stadia نقل  يف  تــرغــب 
اأكرب عدد ممكن من االأجهزة، فقد ك�سفت يف 
تقدمي  على  تعمل  اأنها  املا�سي  نوفمرب  �سهر 
التابعة  غري  الهواتف  اإىل  نف�سها  التجربة 
ال�سركة  فاإن  االأخرية،  للتقارير  ووفقا  لها، 

تعمل بالفعل على ذلك.
هناك  كانت  املا�سيني،  االأ�سبوعني  خالل 
يقومون  امل�ستخدمني  بـــاأن  تفيد  تقارير 
 Google Stadia بت�سجيل الدخول اإىل 
التابعة  غـــري  ــة  ــي ــذك ال هــواتــفــهــم  عــلــى 

باإحدى  اإ�ستقبالهم  ويتم  غوغل،  ل�سركة 
�سا�سة  من  بداًل  اأدناه  تراها  التي  ال�سا�سات 
خيار  يتيح  ممــا  اللعب”  مكان  ”اإختيار 

.PC اأو   Chromecast Ultra
للجل�سة  ”التجربة”  ت�ستمر  ذلــك،  ومع 
امل�ستخدمون  يكون  ال  ولكن  فقط  احلالية 
قيد التحكم عندما تظهر �سا�سة الرتحيب، 
ع�سوائًيا  اإختباًرا  جتري  غوغل  اأن  يبدو 
لرتى كيف تتعامل الهواتف غري التابعة لها 

.Google Stadia مع

 GOOGlE غوغل ت�شرع يف اإختبار
STADIA على االأجهزة غري التابعة لها 



مب�ساركة حوايل 80 حرفيا من 16 ولية

واحلا�سر  املا�سي  اكبا�س" بني  "قلعة 
للكاتب عبد احلميد �سناحي

خليفة  اآل  العيد  حممد  الثقافة  دار  االأول،  اأم�ص  ال�سعبي بباتنة، منا�سبة راأ�ص ال�سنة االمازيغية اجلديدة بت�سطري اأحيت  وال�سق  االأكادميي  ال�سق  بني  جمع  متنوع  ال�ستذكار برنامج  العن�سرين  هذين  دمــج  خــالل  مــن  "ال�ساوية" الفلكلوري  والتقاليد  الــعــادات  وفــق  "يناير"  واإحــيــاء 
بو�سالت حيث �سهدت بداية االأ�سبوع، تنظيم حفل فلكلوري مع فرقة االأ�سيلة. العري�ص  اجلمهور  اأمتعت  التي  طبنة"  متابعة "رحابة  القت  والتي  والبندير  بالق�سبة  �سعبية  اأمتعت وتقاليد وفنون تكاد تندثر من املنطقة.االحتفال واعتربوه مبثابة تذكري بالهوية واحياء لعادات وتفاعال وا�سعا من قبل احلا�سرين، الذين ا�ستح�سنوا هذا غنائية  االأخرى،  نواورا�ص" هي  "ا�سريم  فرقة  جهتها،  حافظت اجلمهور بفنها وغنائها ال�ساوي الذي بدت عليها ارها�سات ومن  التي  املو�سيقية  االآالت  تنوع  خالل  من  هي االأخرى على �سورة الهوية االأورا�سية واأعطت الع�سرنة 

نب�سا وا�سعا للجمهور الذي تفاعل ب�سكل كبري مع االأغاين 
العرو�ص والو�سالت املقدمة. توا�سل  الثقافة،  دار  قاعة  اأم�ص  �سهدت  اأجــادت كما  التي  "ثفريقت"  فرقة  ن�سطتها  التي  اجلمهور، ب�سوت �سجي للبندير وامتزاج وا�سح للغيتار فوق اخل�سبة الغنائية  طــرف  من  وكبريا  وا�سعا  اإعجابا  القــى  ــذي  اإىل وال املو�سيقية  الفرقة  هذه  على  القائمون  يعمل  وقت  بتاريخه اإحياء املوروث ال�ساوي والفنون املختلفة لالأورا�ص باأغاين يف  احلــايل  اجليل  مت�سك  تعك�ص  اأ�سيلة،  االإعــالم واأ�سالته وهويته االمازيغية.تراثية  خلية  عن  امل�سوؤول  عنه  ك�سف  ما  وح�سب  اخلا�سة هــذا  الن�ساطات  فاإن  �سافعة،  بن  حممد  الثقافة  بوروبة باحياء يناير متوا�سلة حيث �سيقوم جمموعة من الفنانني بدار  واأمــري  ما�سيني�سا  اأمثال  ال�ساحة  على  يومي اإىل غاية 16 من ال�سهر اجلاري.من احلفالت ب�سكل يومي انطالقا من الثالثة م�ساء وب�سكل وفرقة نيونزيك اىل جانب فرقة زيك، باإحياء جمموعة املعروفني 

يف وقت ارتاأت فيه جمعية زهرة االأمل الثقافية 
الفخارية  االواين  ملختلف  موزايكا  تقدم  اأن 
زينت  التي  التقليدية  واالأطعمة  واالألب�سة 
رئي�سة  عربت  باتنة،  بوالية  الثقافة  دار  بهو 
بينار  االحتفال  اأن  على  بكاي  اأمــال  اجلمعية 
اقامة  على  ت�سجيع  هو  الديكور  هذا  خالل  من 
عالقة جدية بالرتاث االأمازيغي وكل ما ت�سنع 
املراأة قدميا داعيتا اإىل التم�سك بالرتاث الثقايف 
االورا�سي الذي يزخر بكم هام من التنوع الذي 

وجب اأن نفتخر به ت�سيف ذات املتحدثة.
جمعية البيارق الثقافية وح�سب ال�سيدة �سكينة 
ق�سمية اأحيت الرتاث الثقايف من خالل اخلروج 
اإىل  واالأواين  االألب�سة  حتمل  التي  املعار�ص  من 
جت�سديها عرب االطفال الذين تزينوا مبختلف 
التي  الفخارية  واالأواين  التقلدية  االألب�سة 
عرب  املفرو�سة  ــزرابــي  ال جانب  اإىل  حملوها 
االأطفال  قدم  اأين  الركح، 

والعربية  االمــازيــغــيــة  بــالــلــغــة  مــ�ــســرحــيــات 
والفرن�سية اإىل جانب رق�سات على اأنغام �ساوية 
بربائتهم  احلا�سرين  اأمتعوا  الــذي  لالأطفال 
من  املقدمة  االأن�سطة  خمتلف  يف  وابــداعــهــم 
على  عكفت  اجلمعية  ذات  واأن  خا�سة  طرفهم، 
ابراز الرتاث الثقايف من خالل الطفل وتعليمه 

الهوية عرب هذه االأن�سطة. 
لل�ساعرة  �سعري  اإلقاء  الفعالية  وتخلل  هــذا 
والـــرتاث  يــنــار  ــول  القطني وحمــا�ــســرة ح ــور  ن
بهذا  التعريفية  اجلوانب  كل  جابت  االأمازيغي 

اليوم االحتفايل.
بعديد  املنا�سبة  ا�ستقبلت  ــت  ــازول ت بــلــديــة 
االحتفاليات الفنية، وت�سمن برنامج التظاهرة 
امل�سالح  تنظيمها  على  عكفت  التي  الثقافية 
للجيل  �سهيب  جمعية  مع  بالتن�سيق  البلدية 
االأ�سيل برناجما متنوعا، وذلك باملركز الثقايف 
التقليدي،  باللبا�ص  خا�سة  اأجنجة  �سملت 
ــالت  واالأك احللويات  الف�سية،  احللي  �سناعة 
من  جملة  جــانــب  اإىل  التقليدية،  ال�سعبية 
التي  الفنية  والــعــرو�ــص  الثقافية  االأن�سطة 
الثقايف  اإىل التعريف باملوروث  تهدف باالأ�سا�ص 

الذي تزخر به منطقة االأورا�ص.
الثقافية  االأن�سطة  هذه  على  القائمني  وح�سب 
براأ�ص  الر�سمية  االإحــتــفــاالت  برنامج  يــاأتــي 
ال�سنة االأمازيغية للتعريف بالعادات والتقاليد 
اإىل  التقليدية  واملــاأكــوالت  االألب�سة  خالل  من 

غريها من الن�ساطات االأخرى.
اإقباال  املميزة  االإحــتــفــاالت  هــذه  لقيت  وقــد 
ــاءت  ــي ج ــت ــواطــنــني وال ــن قــبــل امل مــلــحــوظــا م
امل�ستقبلية  االأجيال  لتعريف  فر�سة  بح�سبهم 

بالرتاث الثقايف املادي والغري مادي.

"ينار  معر�ص  فعاليات  بباتنة  اأ�سحار  قاعة  احت�سنت 
ال�سنة  حلول  مبنا�سبة  التقليدية  لل�سناعة   "2970
غاية  اإىل  ميتد  الــذي  املعر�ص  اجلــديــدة؛  االأمازيغية 
ال�سناعة  غرفة  طرف  من  واملنظم   2020 جانفي   16
غرفة  مع  بالتن�سيق  باتنة  لوالية  واحلرف  التقليدية 

واملجل�ص  ب�سكرة  لوالية  واحلرف  التقليدية  ال�سناعة 
ال�سعبي لبلدية باتنة �سارك فيه حوايل 80 عار�سا من 
ال�سناعة  ميادين  ن�سطة يف خمتلف  حرفيني وجمعيات 
ب�سكرة،  باتنة،  16 والية عل غرار  التقليدية، ميثلون 
تيبازة، بجاية، ق�سنطينة، تيزي وزو، تب�سة، امل�سيلة، اأم 
البواقي، غرداية، �سطيف، جيجل، 
برج  تلم�سان،  بومردا�ص،  عنابة، 
بع�ص  اإىل  اإ�ــســافــة  بــوعــريــريــج، 
ال�سياحية  والــوكــاالت  املوؤ�س�سات 
ـــات الــــدعــــم والــفــنــانــني  ـــئ وهـــي

الت�سكيليني.
اإقــبــاال  االأول  ــيــوم  ال عـــرف  وقـــد 
الذين  املواطنني  طــرف  من  كبريا 
املعر�ص فر�سة لالطالع  وجدوا يف 
متيز  التي  والتقاليد  العادات  على 
املــجــتــمــع اجلـــزائـــري والــتــعــرف 
ال�سناعة  قطاع  به  يزخر  ما  على 

التقليدية من مواهب ومهارات.

االأمازيغية  ال�سنة  مبنا�سبة  االإحتفاالت  توا�سلت 
نهار  املوعد  كــان  حيث  �سطيف،  بوالية  اجلــديــدة 
تنظيم  مع  بومدين  ــواري  ه الثقافة  بــدار  االأم�ص 
تراثية  فرق  مع  متنوع  اأمازيغي  تراثي  فني  حفل 
�سطايفية واأمازيغية مع تنظيم عر�ص اأزياء للبا�ص 
االأمازيغي وهذا بح�سور وايل �سطيف حممد بلكاتب 
الذي اأ�سرف على ت�سمية دار الثقافة هواري بومدين 

باللغة االأمازيغية.
كما كان املوعد نهار االأم�ص مع توزيع اجلوائز على 
االإبتدائي  للطورين  الر�سم  م�سابقة  يف  الفائزين 
وهي  معرب  ر�سم  اأح�سن  تخ�ص  والــتــي  واملتو�سط 
طرف  مــن  كبرية  م�ساركة  عرفت  التي  امل�سابقة 
تقليدي  اأح�سن طبق  م�سابقة  التالميذ، كما عرفت 
م�ساركة وا�سعة من طرف ال�سيدات، مما جعل جلنة 
الفائزين  الإختيار  كبرية  �سعوبات  جتد  التحكيم 

بالنظر جلودة االأطباق. 
املنا�سبة  بهذه  اخلا�سة  االإحتفالية  وتوا�سلت 
حيث  �سطيف  مبدينة  لــالأثــار  العمومي  باملتحف 
الثقايف  االأ�سبوع  من  الثالثة  الطبعة  تنظيم  مت 
مفتوحة  اأبــواب  تنظيم  ت�سمن  والــذي  االأمازيغي 
لل�سناعات  مــعــر�ــص  تــنــظــيــم  مـــع  املــتــحــف  عــلــى 
بهبات  واخلا�سة  املتحف  يف  املحفوظة  التقليدية 

مواطني الوالية، كما مت تقدمي حما�سرات خا�سة 
بهذه االإحتفالية على غرار مداخلة لالأ�ستاذ فار�ص 
الفلكلور  بني  يناير  "اإحتفاالت  عنوان  حتت  كعوان 
لالأ�ستاذ  اأخــرى  ومداخلة  االأكادميية"  والدرا�سة 
احلقيقية  بني  "يناير  عنوان  حتت  حمفوظ  خالد 
ور�سات  تنظيم  الثقافية" مع  والرمزية  التاريخية 
فيما  واالأمازيغية(،  )التيفيناغ  القدمية  للكتابات 
باملتحف  املتنوعة  الثقافية  الن�ساطات  �ستتوا�سل 

اإىل غاية يوم االأربعاء.  

االأ�ستاذ  للكاتب  مــوؤخــرا  �ــســدر 
احلميد  عــبــد  �ــســنــاحــي 

الفرن�سية  اللغة  اأ�ستاذ 
مبـــزيـــرعـــة، واليــــة 

بـــ�ـــســـكـــرة، كـــتـــاب 
"قلعة  ـــوان  ـــن ـــع ب

اكبا�ص بني املا�سي 
واحلا�سر".

عبارة  الــكــتــاب 
عن م�ساهمة يف 

الغمو�ص  ـــة  اإزال
ــم  اأه ــن  م قلعة  ــن  ع

اأن الكتاب  القالع يف االأورا�ــص كما 
حياة  جــوانــب  على  ال�سوء  يلقي 
بجبل  الرحمان  عبد  اأوالد  عر�ص 
مالمح  الكتاب  ويف  خـــدو،  اأحــمــر 
ويعترب  هــامــة  ــة  ــي ــوج ــول ــرثوب اأن
االجتماع  علم  لــدرا�ــســة  مقدمة 

العمراين للمنطقة.
اأهمية  اإىل  موؤلفه  بداية  يف  ي�سري 
اأحمر  منطقة  يف  اكــبــا�ــص  قلعة 
اآخر بايات ال�سرق  اأوت  خدو التي 
امل�ستعمر  دمرها  والتي  اجلزائري 

الفرن�سي �سنة 1928م.
يعترب  ــود  ــه ــج امل هـــذا  اأن  ــر  ــق وي
املبادرة  اّلأنها  متوا�سعا  ارجتاليا 
حياته.  يف  يخو�سها  التي  االأوىل 
ــوروث  امل على  الكتاب  يف  واعتمد 
ــف  ــي ــس ــفــوي لــــالأجــــداد واأر� ــس ــ� ال
ريفيري  ترييز  الفرن�سية  الباحثة 
التاريخية حول  املادة  وذلك لقلة 

هذا املو�سوع.
املوؤلف  ح�سب  الكتاب  هذا  ويهدف 
الثقايف  املنطقة  تــراث  ابــراز  اإىل 
والديني  والعمراين  واالجتماعي 
القلعة  تــاريــخ  مــن  ــزء  ج وك�سف 

الذي تركه االأجداد.
اإىل  لــلــكــتــاب  ـــار يف متــهــيــده  واأ�ـــس
وطريقة  االأورا�ـــــــص  يف  الـــقـــالع 
اأن  اإىل  واأكــد  وت�سيريها،  اإجنازها 
كانوا  الرحمان  عبد  اأوالد  عر�ص 
اأكرث  منذ  تابندوت  قلعة  ميتلكون 
من 6 قرون قبل اأن يتم بناء قلعة 

اكبا�ص.
قرر  تابندوت،  قلعة  اإخــالء  بعد 

اإجناز  الرحمان  عبد  اأوالد  عر�ص 
قلعة جماعية 
اكبا�ص  با�سم 
الكاتب  واأ�سار 
اأن  اإىل 
ترييز  الباحثة 
ريفيري قد اأح�ست 
 106 جمموعه  مــا 
اأحمر  مبنطقة  قلعة 

خدو.
قبل  ما  مرحلة  وي�سف 
بالغمو�ص  القلعة  ت�سييد 
ــاث تــرييــز ريــفــيــري، ثم  ــح لــوال اأب
قلعة  عـــن  احلـــديـــث  يف  يــفــ�ــســل 
تابندوت بجوانبها املختلفة، وبعد 
الفردية  الــقــالع  اإىل  ي�سري  ذلــك 
عبد  اأوالد  ــص  ــر� ــع ل ــــة  ــــع االأرب
الرحمان التي كانت �سببا يف اإن�ساء 
عن  كذلك  ويتحدث  اكبا�ص  قلعة 

قالع جمهولة الهوية والتاريخ.
بناء  تفا�سيل  يف  الكاتب  ويغو�ص 
والو�سف  املوقع  ناحية  من  القلعة 
من  كــل  يف  يتمثل  الـــذي  الدقيق 
اأبوابها،  غرفها،  القلعة،  مداخل 

نوافذها، املمرات وال�سالمل.
واأ�ساد باأهمية حميط قلعة اكبا�ص 
وما يحده من جميع اجلهات، ويركز 
يف احلديث عن قلعة اكبا�ص حول 
والدينية  االجتماعية  اجلوانب 
لعر�ص  واالقت�سادية  والثقافية 
وي�ستدل  الــرحــمــان  عبد  اأوالد 

بالنماذج وال�سور.
ويف اجلزء االأخري من الكتاب يقدم 
االأنرثوبولوجية  حياة  عن  نبذة 
ترييز ريفيري وملحق خا�ص ب�سور 
�سكال   30 بـ  كتابه  وزين  الباحثة 

و37 �سورة.
الذي  الفعال  الــدور  اإىل  وخل�ص 
اأعرا�ص  بني  اكبا�ص  قلعة  لعبته 
تو�سيات  اإىل  وانــتــهــى  املنطقة 
ودرا�سة  القلعة  بناء  اإعادة  اأهمها 
درا�سي  يــوم  وتخ�سي�ص  تاريخها 
ـــى اأبــنــاء الــعــر�ــص اإىل  لــهــا، ودع
من  تبقى  مــا  على  املحــــــــافظة 

قلعة اكبا�ص.
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اجلمهورعرو�س فلكلورية غنائية وفرقتي  وتفريقت" متتع  نواورا�س  "ا�سريم 
روح الرتاث الثقايف يتج�سد عرب لبا�س 

وم�سرحيات وق�سائد قدمها االأطفال

معر�س فعاليات  باتنة" تت�سن  "اأ�سحار 
 "ينار 2970" لل�سناعة التقليدية

يناير 2970... اإحتفاالت جت�سد عراقة 
التقاليد واملوروث الثقايف ب�سطيف 

ملحة عن حياة 
الرحمان" عبد  اأوالد  "عر�س 

 بجبل اأحمر خدو 

اإ�صدار

هيفاء �سراوي

تزينت ال�شوارع كما البيوت 
والقرى واملدن يف خمتلف مناطق االأورا�س 

لعر�شها االمازيغي "ينار 2970"، الذي جعل االأجواء 
�شمع يف كل مكان اأهازيج من اجلمال  تتاألق بقدومه، فراحت تحُ

والفن االأمازيغي وم�شرحيات ومعار�س وفلكلور وعادات وتقاليد 
كانت اللبا�س الذي التحفت به الهوية الوطنية اجلزائرية، حتت 

طلقات البارود والزغاريد ومب�شاركة الن�شاء واالأطفال وال�شيوخ وكل 
ما ميت بالهوية االمازيغية ب�شلة، اأ�شبوع من الرتاث الثقايف الذي 

حمل معه مواكب الفرحة والبهجة، ف�شنع ف�شيف�شاء من اجلمال 
املن�شهر داخل االأ�شالة واملعا�شرة، فكان لـ "بنار" 

اأن يكون �شيد امل�شهد االحتفايل عر نقو�س 
الزمان واملكان.

العر�س االأمازيغي يحُزف
ّ"ينار" عرب مواكب احتفالية �سخمة 

تغطية: نوال.ب/ حفيظة.ب/ �سميحة.ع/ 
فوزية. ق/ عبد الهادي. ب/ رقية. ل

ت�ستمر فعاليات االحتفال براأ�ص الن�سة االمازيغية 
بباتنة  الرئي�سية  للمطالعة  العمومية  باملكتبة 
الثقافية  االأن�سطة  من  بربنامج  ملحقاتها  وعــرب 
اأحمد   " اأكد  ال�سدد  ذات  ويف  والفنية،  والفكرية 
والتبادالت  التن�سيط  م�سلحة  رئي�ص  بوتيدة" 
واالأن�سطة الثقافية باملكتبة اأن جديد االحتفاالت 
هذه ال�سنة يتمثل يف تدعيمها بالعديد من املعار�ص 
املكتبة  اأن  كما  ــي،  ــغ ــازي االأم ــرتاث  ــال ب اخلــا�ــســة 
بحرف  خم�س�سة  ور�ــســة  ال�سنة  ــذه  ه اعــتــمــدت 
بهذا احلرف  لتعريفهم  لالأطفال  التيفيناغ موجهة 
هذه  عن  امل�سوؤول  اأن  اأهميته،اإال  وكــذا  وتاريخه 
خا�سة  لظروف  نظرا  الور�سة  يقدم  مل  الور�سة 
�سيما واأن املعني متح�سل على اجلائزة الوطنية يف 
ال�سعر االأمازيغي، م�سيفا يف ال�سياق ذاته اأن املكتبة 

لالأطفال  خم�س�سة  واأن�سطة  برامج  اأي�سا  و�سعت 
لهذه ال�سنة حول الرتاث املادي والالمادي لالأجيال 

القادمة، اإىل جانب تقريب االأطفال من الكتاب.
الكتاب  ملعر�ص  كبرية   اأهمية  اأولــت  اأي�سا  املكتبة 
حد  على  والقراء  املهتمني  اأنظار  جلذب  االأمازيغي 
ال�سواء مبا و�سلت اإليه جمهودات واأبحاث الأ�ساتذة 

يف هذا املجال، كما مت تنظيم ندوة فكرية تاريخية 
ترقية  يف  اأ�سا�سي  عن�سر  "االأمازيغية  �سعار  حتت 
الثقافة  ق�سم  مع  بالتن�سيق  الوطنية"  الــوحــدة 

واللغة االأمازيغية بجامعة باتنة.
جدير بالذكر اأنه مت تنظيم ور�سات فنية ابداعية 
يف الر�سم والتلوين وكذا ور�سات للقراءة واالألعاب 
بت�سة  واليــة  طرف  من  االأطفال  ل�سالح  الفكرية 
نظرا  االحتفاالت  لهذه  �سرف  �سيفة  تعترب  التي 
الهتمام املتحف الوطني العمومي للوالية بجانبيه 
املتعلق  بــاملــوروث  وباالأخ�ص  والتاريخي  الرتاثي 
ق�سد  لهم  دعــوة  تقدمي  مت  اأيــن  نوميديا  مبلوك 
اثراء هذه التظاهرة وابراز واجهات تروي ق�س�ص 
حت�سي�سية  حملة  وتنظيم  النوميدية  امللوك  حول 

حول املتلكات االأثرية.

املكتبة الرئي�سية للمطالعة العمومية بباتنة ت�ستعر�س الكتاب االأمازيغي

فيما احت�سنت "�سدراتة" الحتفالت الر�سمية بال�سنة المازيغية

"االأبعاد  عنوان  يحمل  درا�سيا  يوما  اأم�ص  يوم  اأهرا�ص   �سوق  لوالية  واالأوقــاف  الدينية  ال�سوؤون  مديرية  نظمت  جهتها  من 
الروحية يف الرتاث االأمازيغي" حتت رعاية وايل الوالية ومب�ساركة نخبة من االإطارات من وزارة ال�سوؤون الدينية واالأوقاف 
الرتاث  يحمله  ما  على  ال�سوء  ت�سليط  مت  اأين  لتعارفوا" ،  وقبائل  �سعوبا  "وجعلناكم  �سعار  حتت  وذلك  واالأ�ساتذة  والعلماء 
الثقايف املادي منه والالمادي من خبايا واأبعاد روحية باملجتمع اجلزائري، �ساهمت اإىل حد بعيد يف توحيد اأبنائه وتوطيد 
العالقات بينهم،  ويف ذات ال�سياق �سطرت مديرية الثقافة لوالية �سوق اأهرا�ص برناجما ثريا احتفاال باملنا�سبة احت�سنته 
بلدية �سدراتة ت�سمنت معار�ص تقليدية للرتاث املحلي وعديد االأن�سطة التي تربز يف جمملها اأهمية اإحياء الرتاث االمازيغي 

ونقله لالأجيال. 

يوم درا�سي حول "االأبعاد الروحية يف الرتاث االأمازيغي" ب�سوق اأهرا�س



اأمور جدية
ـ دميا نحاول نخرج من يل راين فيه ب�سح يل راين فيه قافل 

الباب من بّرا
ـ اتعب وانت �سغري با�ص تتعالج وانت كبري

ـ البارح لقيت حل للن�سيان، ب�سح منوت 
ونعرف وا�سي هو

غري  تظهر  كــامــل  حياتك  تخيل  ـ 
زلت  مــا  روحــك  تلقى  وتفطن  حلم 
ت�سميع  وعندك  ابتدائي  الثالثة  يف 

جلدول ال�سرب
ـ واحد قال الآخر هات كلمات مفيدة 

،م�سيفة،  مطار  لو  قــال  امليم،  بحرف 
مغادرة، مع ال�سالمة، ما ترجع�ص

ـ تعريف االإحراج: هو ذلك ال�سوت الذي يقرقر يف 
بطنك والنا�ص يل حولك كامل �ساكتني

ـ حاب ندير جل�سة م�ساحلة بني الدراهم واملحفظة..خلاطر 
الدراهم ما حبو�ص يقعدوا فيها

عليك  �سغروا  يل  االأ�سخا�ص  و�سوف  حياتك  خزانة  رتب  ـ 
وت�سدق بهم

ـ االأول: هل تعتقد فعال اأن املال ي�سنع ال�سعادة؟..الثاين كي 
�سمعت كلمة املال فقط ح�سيت بال�سعادة

ـ دعاء االنتهاء من العمل يف اجلزائر..يلعن بوها خدمة
فقط  بها  تتعرث  فــال  بــاالأحــجــار  مليئة  احلــيــاة  ـ 

اجمعها واخبط بيها را�ص اللي يقلقك
ينري  الـــذي  ال�سخ�ص  ذلــك  �سياأتي  غــدا  ـ 
وجهك..اإذا مل ياأتي يوجد ما�سك باخليار 

واحلليب يقولوا فّعال جدا!؟.

اإ�شارة
املفت�ص  �سياأتي  غــدا  للتالميذ:  املعلم  قــال 

وعليكم مبراجعة درو�سكم 
الذي  �سوؤال  اأي  اأ�ساأل  عندما  وقال  قليال  فكر  ثم 
يعرف االإجابة يرفع اليد اليمنى والذي ال يعرف ال يعرف 

يرفع اليد الي�سرى
اليد  اجلميع  فرفع  �سوؤال  املعلم  �ساأل  املفت�ص  اأتــى  وعندما 

الي�سرى
من  داعـــي  فــال  ـــواب  اجل يــعــرف  كلكم  دام  مــا  املعلم  فــقــال   

طرحه؟!.

معلومات م�صلية

عزرائيل

اأمثال �صعبية

الكائنات  هي  الغربان  النمل،  االإن�سان،   •
التي  الكائنات احلية  الوحيدة من بني كل 

تقوم بتجيي�ص اجليو�ص للحروب.
ُيجرب  الــهــنــدورا�ــص  يف  م�سنع  هــنــاك   •
ال  حتى  "احلفاظات"  لب�ص  على  موظفيه 
وعليهم  للحمام  الذهاب  يف  وقتهم  ي�سيع 
اأجــل  مــن  يعملون  وهــم  حاجتهم  ق�ساء 

كفاءة اأكرب.
"ال�سفدع  ا�سمه  ال�سفادع  اأنــواع  اأحــد   •
يف  رجــل   2200 قتل  باإمكانه  ال�سهمي" 

ثالث دقائق فقط.
رئي�ص  االآن  حتي   1972 ــام  ع منذ   •
طائر  هـــو  الـــرويـــج  يف  املــلــكــي  احلـــر�ـــص 

اأوالف". "بطريق" ي�سمى"نيل�ص 
نوبل  جائزة  على  احلا�سلني  • 19% من 
ن�سبة  اأن  ذلــك  يف  الغريب  "اليهود"  مــن 

اليهود من �سكان العامل 0.2% فقط.
• برنامج فوتو�سوب لن يجعلك تقوم باأي 
دقيقة  اأو  وا�سحة  �ــســورة  اأي  يف  تعديل 

الأي نقود.
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جواب 
املحاجية

حاجيتك على املكني 
بحرف العني و العني 

يجي بال رجلني و 
ليه عند النا�ص 

قدر و قيمة ، ا�سرع 
من رم�ص العني ، ال 
هو ظامل و ال يحب 

الغبينة

حدث يف مثل هذا اليوم
الثالث ع�سر

 من �سهر جانفي
الرابع  القمر  يكت�سف  غاليليو  ـ   1610

لكوكب امل�سرتي با�ستخدام املنظار.
�سحيفة  من  االأول  العدد  �سدور  ـ   1785
ال�سحفي  ــد  ي عــلــى  الــلــنــدنــيــة  تــاميــز  ذي 

الربيطاين جون وولرت.
يف  امل�ستقل  العمال  حزب  ت�سكيل  ـ   1893

بريطانيا.
 97 تنفي  االحــتــالل  �سلطات  ـ   1901
الباخرة  مــنت  على  �سوريا  اإىل  جــزائــريــا 

الفرن�سية ديريانيتا.
ي�سبح  فارمان  هري  الفرن�سي  ـ   1908
ق�سرية  بجولة  يقوم  اأوروبـــا  يف  طيار  اأول 

مب�سافة كيلومرت واحد بالطائرة.
1924 ـ حزب الوفد يفوز باأول انتخابات 

برملانية يف م�سر.
�سخ�ص  مليوين  وفاة  تعلن  ال�سني  ـ   1930

يف جماعة.
الكارتونية  االأفالم  �سل�سلة  ظهور  ـ   1930

ميكي ماو�ص الأول مرة.
انكلرتا  يف  االنغليكانية  الكني�سة  ـ   1938

تقر بنظرية التطور التي و�سعها داروين.
ت�سدر  الفرن�سية  ال�سلطات  ـ   1938
العربية  باللغة  التعليم احلر  مر�سوما مينع 
الثقافية  النوادي  ن�ساطات  وتقرر احلد من 

يف اجلزائر.
باأمر  امل�سرية   االأمنية  ال�سلطات  ـ   1954
اأع�ساء  من   318 تعتقل  النا�سر  عبد  من 

االإخوان امل�سلمون.
الفرن�سية  الع�سكرية  املحكمة  ـ   1959
مل  ذلــك  ومــع  اإيــديــر،  عي�سات  تربئة  تقرر 
جمهول  مــكــان  اإىل  نقل  بــل  حتــريــره  يتم 

وعذب فيه حتى املوت.
يف  عربية  قمة  اأول   انعقاد  ـ   1964
التحرير  منظمة  اإن�ساء  وتقرر  القاهرة 

الفل�سطينية.
منح  تقرر  اجلزائرية  احلكومة  ـ   1976
رعية   5000 ـــ  ل ــة  ــري ــزائ اجل اجلن�سية 

مغربية باجلزائر.
ــان  ــاب ــي ال اإمــــرباطــــور  وفـــــاة  ـ   1989

هريوهيتو.
روما  يف  توقع  جزائرية  اأحزاب  ـ   1995
عقدا  اإيجيديو  �سانت  جمموعة  برعاية 
من  للخروج  العنف  اإنهاء  على  ين�ص  وطنيا 

االأزمة.
. عنابة  اإذاعة  افتتاح  ـ   1997

الربتغايل  مدريد  ريــال  العب   -  2014
الفيفا  بكرة  يفوز  ــدو،  ــال رون كري�ستيانو 
يف  ــة  ــي ــان ــث ال ــرة  ــم ــل ل  2013 ــة  ــي ــب ــذه ال

تاريخه.
خديجة  الربملانية  انــتــخــاب   -  2016
ــان  ــربمل ــة ال ــس ــا� ــويل مــنــ�ــســب رئ ــت ــب ل ــري ع
يف  وم�سلمة  عربية  اأول  لت�سبح  الهولندي، 

هذا املن�سب.

تخاريف 
�سي عالوة املو�سطا�ش

عندك تقطع اجلورنان

هههههه

�سي عالوة ينتظر اأ�سئلتكم ليجيب عليها، �ساركونا بها 
modhik@yahoo.com :على الربيد االإلكرتوين
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دير الدراهم يف فم 
ال�سبع يقول بع

حكـــمة

الف�شل احلقيقي هو الف�شل 
الذي مل نتعلم منه

�شورة م�شحكة

وجود هذا 
النوع من 

املخرتعني 
خطر على 

االأمن 
الفالحي؟!

اأ�ــســقــا�ــص امــقــا�ــص يــا �سي  ـ 
عالوة؟

الطاهر معّلى عني البي�ساء
وبّق�سها  اأيامك  اهلل  مّق�ص 

يا الطاهر؟!.
االهتمام  حمــاولــة  ملـــاذا  ـ 
�سي  يا  احلدودية  بالواليات 

عالوة؟
لزهر العوين تب�سة
الأنها بوؤرة البوؤرة  فاملحافظة 
على  املحافظة  يعني  عليها 

الوطن!!.
اأ�سعب  اأيهما  عــالوة  �سي  ـ 
بــدون  اأم  حــب  بـــدون  زواج 

زواج؟

 ر�سوان.غ طولقة
جيب  هذا  كل  من  االأ�سعب 
بدون  دراهم..ح�ساب  بدون 

ر�سيد.. !!.
ـ ذهب اإىل امل�سجد لي�ستكي 
لربه كل من ظلموه فوجدهم 

يف ال�سف االأول؟
زينب مقران باتنة
ي�سفع  ــن  ل االأول  الــ�ــســف 

لهم..ولو كانوا اأئمة.. ؟!.
ـ ما هي اأكرب ريا�سة ت�ستهر 

يف اجلزائر يا �سي عالوة؟
اإلهام بوقطاية قاملة
وراء  ــــــري  اجل ـــة  ـــس ـــا� ري

اخلبزة؟!.



األقــت، اأول اأم�ــص، م�سالــح الــدرك الوطنــي بــاأم البواقــي، القب�ص على 
ع�سابــة مكونــة مــن اأربعــة اأ�سخا�ــص قامــوا ب�سرقــة �سيارتــني يف مدة ال 
تتجــاوز الـــ 48 �ساعة، وذلك علــى م�ستوى  الطريق الوطنــي الرابط بني 
مدينتي عــني امليلة وق�سنطينة، اأين كان املتهمــون ب�سدد الفرار ب�سرعة 
فائقــة على مــنت ال�سيارتني، لكــن انقالبــه املركبتني حــال دون ذلك ليتم 

القب�ص عليهم متلب�سني داخل ال�سيارة.
م�سالح الدرك الوطني مبدينة عني امليلة با�سرت حتقيقاتها املكثفة يف 

الق�سية، للك�سف عن هوية باقي املتورطني يف العملية.
بن �ستول. �ص

توقيف �شارقي �شيارتني
 يف ظرف 48 �شاعة باأم البواقي

اجلل�سة مربجمة يوم 26 جانفي ويح�سرها 26 �ساهدا

التجــارة  مديريــة  م�سالــح  ك�سفــت 
لواليــة خن�سلــة، عن غلــق 262 حمل 
جتــاري متنــوع الن�ساطــات التجاريــة 
وهــذا بعــد ارتكــاب اأ�سحابــه عديــد 
بعديــد  تتعلــق  والتــي  املخالفــات 
احــرتام  عــدم  غــرار  علــى  املجــاالت 
اإلزامية النظافــة والنظافة ال�سحية 
وممار�ســة بع�ــص االأعمــال التجاريــة 
بــدون �سجــل جتــاري وعر�ــص بع�ــص 

املنتوجــات  منهــا  خا�ســة  املنتوجــات 
الغذائيــة احل�سا�ســة خــارج املحــالت 
التجاريــة، ومنها كذلك ممار�سة بع�ص 

االأ�سعار غري القانونية وغري �سرعية.
اإحالــة  عــن  امل�سالــح  ذات  وك�سفــت 
ملختلــف  خمالــف  تاجــر   2164
الق�ســاء  علــى  التجاريــة  الن�ساطــات 
بعــد ت�سجيل خمالفــات تتعلــق اأ�سا�سا 
�سرعيــة  غــري  ن�ساطــات  مبمار�ســة 

وعر�ــص ال�سلعــة منتهيــة ال�سالحيــة 
ليتــم ت�سليط عقوبــات متنوعة عليهم 
عرب حماكم والية خن�سلة، كما ك�سفت 
ذات امل�سالــح عــن حجــز اأزيــد من 10 
اأطنــان مــن املــواد الفا�ســدة واملنتهية 
ا�ستهالكيــة  مــواد  مــن  ال�سالحيــة 
متنوعــة والتــي بلغــت قيمتهــا املالية 

�سنتيم. مليون   180

فيما مت غلق 262 حمل جتاري
خن�شــلة

ميلة �شطيف
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متكن عنا�سر امل�سلحة الوالئية 
لل�سرطة الق�سائية باأمن والية ميلة، 

من االإطاحة بع�سابة اإجرامية 
تخت�ص يف �سرقة الهواتف النقالة، 

تتكون من 04 اأ�سخا�ص ترتاوح 
اأعمارهم بني 17 و33 �سنة، 

وينحدرون من والية �سكيكدة، مع 
ا�سرتجاع 05 هواتف نقالة م�سروقة.

وتعود حيثيات الق�سية اإىل تلقي 
قاعة العمليات باأمن والية ميلة 

لبالغ من اأحد املواطنني مفاده وجود 
حتركات م�سبوهة الأربعة اأ�سخا�ص 
على منت �سيارة اأجرة حتمل ترقيم 
والية �سكيكدة بو�سط مدينة ميلة، 
حيث مت الرت�سد لهم وحما�سرتهم 

ثم توقيفهم وتفتي�ص امل�ستبه فيهم، 
حيث عر بحوزة اأحدهم على 05 
هواتف نقالة من خمتلف االأنواع، 

ليتم حتويلهم اإىل مقر اأمن الوالية 
ملبا�سرة التحقيق.

واأثناء التحقيق مع امل�ستبه 
فيهم تبني اأن الهواتف النقالة 

التي بحوزتهم جميعها م�سروقة 
خالل نف�ص اليوم باملوازاة مع تلقي 
�سكاوى من طرف 05 �سحايا ن�ساء 

تعر�سن لل�سرقة بالن�سل واخلطف، 
و�سبق للم�ستبه فيهم القيام مبثل 
هذه االأفعال �سد عدة �سحايا من 
مدينة ميلة و�سواحيها، حيث مت 

ا�ستدعاوؤهم يف اإطار التحقيق حيث 
تعرفوا عليهم مبجرد روؤيتهم، وبعد 

ا�ستكمال االإجراءات القانونية مت 
تقدمي امل�ستبه فيهم اأمام النيابة 

املخت�سة لدى حمكمة ميلة.

االإطاحة بع�شابة 
حترتف �شرقة 

الهواتف النقالة 
�ستكــون حمكمة عني وملــان جنوب 
والية �سطيف يوم 26 جانفي اجلاري 
على موعد مــع حماكمة 24 متورطا 
من اإطــارات قطاع ال�سحة ف�سال عن 
اإبرام �سفقة  26 �ساهــدا يف ق�سايا 
خمالفــة للت�سريــع للمتهمــني وهــم 
مديرة م�ست�سفة عني وملان املوجودة 
رهن احلب�ــص االحتياطي واملقت�سد، 
ف�سال عــن جنحة اإ�ســاءة ا�ستخدام 
الوظيفــة للمتهمــني، وجنحة تلقي 
هديــة وجنحــة التزويــر يف وثائق 
اإداريــة لعــدد مــن املتعاملــني، وكذا 
ق�سية التزوير يف حمررات جتارية 
ال�سلطــة  مــن  اال�ستفــادة  وجنحــة 

وتاأثــري على اأعوان هيئــة عمومية، 
ف�سال عن جنحــة امل�ساركة يف اإبرام 
�سفقــة خمالفة للت�سريــع، وجنحة 
املحاباة واإ�ســاءة ا�ستغالل الوظيفة 
بالن�سبــة ملديــرة ال�سحــة املنتهيــة 
مهامهــا ب�سبــب املتابعــة الق�سائية، 
ويف وقــت �سابــق مت اإيــداع مديــرة 
م�ست�سفــى عــني وملان رفقــة املقت�سد 
احلب�ــص االحتياطــي، فيما مت و�سع 
حتت  املوؤ�س�سة  ذات  من  اإطارات   08
الرقابــة الق�سائية، هــذا يف انتظار 
فتــح ملفــات القطــاع االأخــرى علــى 
م�ستــوى م�ست�سفــى �سطيــف ومركــز 

مكافحة ال�سرطان. 

حمكمة  اأمام  ال�شحة  بقطاع  اإطارا    24
عني وملـان عن �شبهة الف�شاد

�سي الأورا�سي..
الــتــهــريــب...  بــا�ــســم  الــــرتاث  بعنا 
ــاهــا  ــن ــا االآثــــــــار وعــر�ــس ــن ــم ــط وح
ــدورو  ال على  نحو�سو  للتخريب... 
يف  ثقافتنا  للغريب...  االإرث  ببيع 
حماية موروثنا مغيبة وطريقتنا يف 

التفكري اأمر عجيب...

وجب الكالم

hamzalaribi005@gmail.com

الوطني  الن�سيد  ق�سة  يعرفون  مــن  فقط  القليل  رمبــا 
من  والقليل  "ق�سما"،  بن�سيد  عامليا  واملــعــروف  اجلــزائــري 
يعرفون التفا�سيل واملراحل التي مر بها قبل اأن يتم اعتماده 
كن�سيد وطني للجزائر، فن�سيد ق�سما قد األفه وخط كلماته 
جــدران  على  زكــريــاء  مفدي  الــراحــل  اجلــزائــري  ال�ساعر 
بدمه، هذا   1955 �سنة  بربرو�ص  ب�سجن   69 رقم  الزنزانة 
امللحن  كان  فقد  للتلحني  بالن�سبة  اأما  طبعا،  تداوله  مت  ما 
قد  حماولته  لكن  حــاول  من  اأول  تــوري  حممد  اجلــزائــري 
وال�سروط  الــثــوريــة  الـــروح  توفر  لعدم  بالرف�ص  قوبلت 
املطلوبة، وبعده قام امللحن التون�سي حممد الرتيكي بت�سجيل 
بتون�ص  اجلزائرية  التعليمية  البعثة  مبقر  الثاين  اللحن 
الت�سجيل  اأن  اأي�سا بحجة  اأن املحاولة قد باءت بالف�سل  اإال 
اأما  اأنا�سيد،  ي�ساوي خم�سة  لكل مقطع مبا  يحتوي على حلن 
ال�سيغة اللحنية الثالثة فقد كانت من تاأليف الفنان امل�سري 
حممد فوزي وقد كانت م�سجلة على الهواء مبا�سرة يف حفل 
�سوت  اإذاعــة  اأمــواج  على  اأذيــع  والــذي  بالقاهرة  جماهريي 
الثوري،  لطابعها  باالإجماع  املــرة  هذه  قبولها  ومت  العرب، 
غري اأنها مل تكن نهائية حتى اإ�سافة اجلزائري هارون ر�سيد 
الذي اأ�ساف لبداية الن�سيد دقات طبول االأمر الذي اأعطاها 
"ن�سيد ق�سما" بلحن الفنان  اأكر ومت اعتماد  مل�سة حما�سية 
حممد فوزي ومل�سة هارون ر�سيد ن�سيدا وطنيا ب�سفة ر�سمية 

للجزائر امل�ستقلة �سنة 1963.
ن�سيد ق�سما بداأ بفكرة يف زنزانة وكتب بالدم، ومر بعدة 
مراحل وحماوالت حتى و�سل اإىل �سيغته النهائية، ومل يتم 
اعتماده اإال بعد اأن تاأكد باأنه ن�سيد يعرب يف كل تفا�سيله عن 
"ملحمة وطن"، وبالتايل فلم تراع فيه اأهواء فالن اأو فالن، 
بل اإنه قد ا�سرتط اأن يكون ن�سيدا الئقا "بوطن" وبتفا�سيل 
بتغري  وال  الروؤ�ساء  بتغري  يتغري  ال  وطن  ن�سيد  فبات  ملحمة 
الوطن،  واملوؤامرات على  املكائد  بتعاقب  ال�سيا�سات وال حتى 
الن�سيد  تاأميم  هو  حدث  ما  اآخــر  كان  فقد  العك�ص  على  بل 
ت�سيري  ح�سرية  على  اجلــزائــر  بح�سول  مــوؤخــرا  الوطني 
الناجتة عنه  املادية  كانت احلقوق  اأن  بعد  الوطني  الن�سيد 
كم�سنف اأدبي تدار من �سركة فرن�سية كانت تعمل باجلزائر 
وذلك كنتيجة حتمية لعدم وجود هيئة وطنية مماثلة عند 

اإيداع املوؤلف م�سنفه.
اإيداعه قد  تاأميم حقوق  اإىل  الفكرة  الوطني من  الن�سيد 
عليها  لتبنى  نف�سها  تفر�ص  من  "املقد�سات" هي  باأن  لنا  اأكد 
"الدولة"، وبالتايل فحبذا لو يكون د�ستور اجلزائر اجلديد 
الن�سيد  بها  مر  التي  املراحل  بنف�ص  ومير  كن�سيدنا  مقد�سا 
لي�ص  يعد  اأن  الد�ستور  فعلى  وبالتايل  "مقد�سا"،  ي�سبح  كي 
االأ�سخا�ص  الأن  الوطنيني،  من  بل  القانون  خرباء  من  فقط 
الذين يقد�سون الوطن هم اأف�سل من يتم ا�ست�سارتهم الإعداد 
"د�ستور دولة" ال يتغري  وال يتم اغت�سابه مرة اأخرى، وعلينا 
يف رحلة اإعداد الد�ستور اأن نوؤمم بع�ص القوانني ونوؤمم بع�ص 
"اأطراف  بت�سيريها من طرف  ن�سمح  بنا وال  االأفكار اخلا�سة 
يحفظ  اأن  ميكن  "دولة" مبا  د�ستور  نعد  اأن  وعلينا  اأخرى"، 
الدولة على مر االأجيال ومبا يليق بدولة ال د�ستور "جماملة" 
نقبل فيه ما متليه اأطراف "با�ص ما تزعف�ص"، الأن الوطن هو 
دولة "قائمة" ال يجب اأن نتخلى عما ي�سمن قيامها من اأجل 
"اأقلية" ما، ود�ستورنا اجلديد يجب اأن يراعى فيه "احرتام 
االأقليات" ال ما ي�سمح الأقليات الأن توؤ�س�ص ملخططات واأطماع، 
اأ�سا�سه  كن�سيدنا  "مقد�سا"  د�ستورا  نعد  اأن  فعلينا  وبالتايل 
د�ستور  ال  االأجيال"،  "م�ستقبل  واآماله  "الرجال"  ت�سحيات 
يتما�سى  مبا  نرقعــــه  الأن  مـــرة  كل  يف  ن�سطـــر  جمامــــالت 

وكل "مرحلة".

ن�شيدنا د�شتورنا

لل�سرطة  املتنقلة  الفرقة  عنا�سـر  متكنت 
الق�سائية بوالية خن�سلة، من توقيف جماعة 
اإجرامية منظمة، متتهن ا�سترياد وبيع املوؤثرات 
العقلية، ومتت العملية على اإثر تلقي معلومات 
ب�سدد  اإجرامية  جماعة  اأن  مفادها  مــوؤكــدة 
والية  مــن  العقلية  ــوؤثــرات  امل مــن  �سحنة  نقل 
كمني  بعد  ليتم  ق�سنطينة  والية  اإىل  خن�سلة 
ــنــحــدرون من  حمــكــم تــوقــيــف 3 اأ�ــســخــا�ــص ي
اآخرين  �سريكني  اإىل  اإ�سافة  ق�سنطينة،  والية 

ينحدران من والية خن�سلة.
على  املتهمني  بــحــوزة  الــعــثــور  مت  وقــد  هــذا 
مبالغ  اإىل  "اك�ستازي" اإ�سافة  مهلو�سة  اأقرا�ص 
مت  التحقيق  ــراءات  اإج ا�ستكمال  وبعد  مالية، 
تقدمي امل�ستبه فيهم االأربعة اأمام العدالة، اأين 
ا�سدر اأمر اإيداع يف حقهم عن تهم خمتلفة، اأما 
بحوزته  �سبط  والــذي  اخلام�ص  فيه  امل�ستبـــه 
مايل  مبلغ  اإىل  اإ�سافة  مهلو�ص  قر�ص   12 على 
نافذ  حب�ص  اأ�ــســهــر   06 حقه  يف  ــدر  ــس اأ� فقد 

وغرامة مالية نافذة بـ20 األف دينار.

الوطني  للجي�ص  تــابــعــة  ــرزة  ــف م متكنت 
اثنني  اإرهابيني  على  الق�ساء  من  ال�سعبي، 
مقر  عــن  البعيدة  �سيار  قرية  مــن  بالقرب 
البلدية  �س�سار بحوايل 30 كم، وجاءت هذه 
اجلي�ص   لقيادة  معلومات  ورود  عقب  العملية 
اإرهابية  لعنا�سر  م�سبوهة  حتركات  حــول 
الق�ساء  مت  حمكم  كمني  وبعد  اجلهة،  بذات 
اأبــو  املــكــنــى  ب"  "ع-  وهــمــا  عن�سرين  عــلــى 
االإرهابية  باجلماعات  التحق  والذي  اإ�سحاق 
عبيدة"  بـ"اأبو  املكنى  و"ز-ع"   2007 �سنة 
والذي ان�سم للجماعات امل�سلحة �سنة 2007  
كما  اأر�ــســا�ــص،  اأوالد  بلدية  مــن  ويــنــحــدران 
م�سد�سان  ا�سرتجاع  العملية  هــذه  خــالل  مت 
ر�سا�سان من نوع كال�سينكوف وخم�سة خمازن 
يدوية  تقليدية  وقنبلة  بالذخرية  معبئة 

ومنظار ميدان واأغرا�ص اأخرى.
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