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احتجاجهم دخل اأ�سبوعه الثانــي

الو�سع اأثار ا�ستياء املواطنني وطالبوا 
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م�ساريع التهمت املالييـر
 بوترية اإجناز بطيئة

طرقــات �صطيف ور�صات 
مفتوحــة منذ �صنوات!
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�إد�نة رئي�س �ملجل�س �لوالئـي بـ3 �أ�شهـر حب�س غري نافذ ب�شطيف قام بتحرير �سهادة
 تثبت وقائع خاطئة
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ُتالحق  النقــل  "لعنــة" اأزمـــة 
�صكــان حملة 3 بباتنـــة!!

يبدو اأن "لعنة" اأزمة غياب النقل لن تفارق القطب 
العمراين حملة 3 بوالية باتنة، حيث ت�ساعدت 

ال�سكاوي يف االأيام االأخرية، حتى اأن الكثري من املواطنني 
مل يجدوا من حل لهذه املع�سلة التي باتت تالحقهم 

�سوى اال�ستنجاد ب�سيارات "الفرود" على قلتها...
�ص 04

ناقلون دخلـوا يف اإ�ضراب ومديرية النقل
 توؤكد اأن اإ�ضرابهم غري قانوين

المباالة ومتاطل املوؤ�س�سات املوكلة لها عملية االجناز حال دون  اإنهاء االأ�سغال

اأزمة نقل حادة يعاين منها القطب العمراين حملة بباتنة

طالب الع�سرات من امل�ستفيدين من �سكنات كو�سيــدار م�سروع 2000 + 2000 �سكن بالواجهة العمرانية طريق بغاي، 
بالإ�سراع يف اإنهاء الأ�سغال يف ظل التماطل الكبري احلا�سل، حيث مرت 6 �سنوات كاملة على ح�سول املعنيني على  مقررات 

نح لهم �سققهم... ال�ستفادة لكن دون اأن تمُ

وعودها تخلف  وال�ضلطات  االنتظار  من  �ضنوات   6
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�شكنات "كو�شيد�ر" بخن�شلة من حلم �إىل كابو�س!
ا



�سخ�ص  عن  نتحدث  فاإننا  ما،  م�سوؤول  عن  نتحدث  عندما 
اأو  اإقليم معني  اأو �سمن  اإطار معني  كلف مبهمة معينة �سمن 
يف حدود ما ت�سمح به �سالحيات معينة، وعندما نتحدث عن 
اجلامعة فاإننا نتحدث عن "حرم" يفرت�ص اأن يكون امل�سوؤول 
عنه حاميا له، ويكون امل�سوؤول عنه حري�سا على فر�ص ما من 
وباالآداب  راقية  م�ستويات  اإىل  فيه  بالعلم  يرتقي  اأن  �ساأنه 
فيه اإىل م�ستوى "االأخالق" التي يجب اأن يتمتع به الطالب، 
هذا وال تختلف االإقامات اجلامعية عن اجلامعة وال تختلف 
مهمة امل�سوؤول عن اإقامة جامعية عن مهمة مدير اجلامعة، 
فعلى امل�سوؤول عن االإقامة اجلامعية اأن يكون �سخ�سا ي�سهر 
مبا  "االإقامة"  ينظم  الــذي  الداخلي  النظام  فر�ص  على 
يتما�سى وما يحتاجه "الطالب" اجلامعي من هدوء ومن اأمن 
اأن يوؤدي مهمته  ومن رعاية وعناية وخدمات ت�سجعه على 

يف اجلامعة كطالب.
من جهتها فاملطاعم التي توفر للطلبة اجلامعيني وجبات 
املركزية  املطاعم  اأو  االإقامات  مبطاعم  االأمــر  تعلق  �سواء 
يف اجلامعات، هذه املطاعم يفرت�ص اأن تقدم وجبات ترقى 
وت�سمن  االأوىل  بالدرجة  الطالب"  كرامة  ت�سون  "الأن 
نتطرق  اأن  اأردنــا  ما  واإذا  الثانية،  بالدرجة  �سحيا  �سالمته 
اجلامعية  واملطاعم  اجلامعية  واالإقامات  اجلامعات  ملو�سوع 
كارثيا  بات  قد  فيها  الو�سع  بــاأن  نقول  الأن  �سن�سطر  فاإننا 
كمنظومة"  "اجلامعة  ا�ستثنينا  ما  واإذا  باتنة،  واليــة  يف 
اأو هيئة ما بل  من حديثنا فالأن االأمر ال يتعلق مب�سوؤول ما 
االأقل  على  تتح�سن  اأو  تتغري  اأن  يجب  باأكملها  مبنظومة 
لن  لكننا  العلمي،  والبحث  العايل  التعليم  منظومة  ونق�سد 
تقع  الأنها  اجلامعية  واالإقامات  اجلامعية  املطاعم  ن�ستثن 
عليها  ال�سيطرة  ميكن  وموؤ�س�سات  اأ�سخا�ص  م�سوؤولية  حتت 

وميكن اإحداث التغيري يف �سيا�سة الت�سيري لديها.
"االإقامات  ال ندر هل يعلم وايل الوالية باأنه م�سوؤول عن 
فيها  مبا  الوالية  عن  االأول  امل�سوؤول  اأنــه  طاملا  اجلامعية" 
على  القدرة  يف  كبرية  ح�سة  له  فاإن  وبالتايل  موؤ�س�سات  من 
فر�ص النظام العام فيها باعتباره امل�سوؤول االأول عن النظام 
واالأمن يف الوالية بناء على ما حتدده املادة 114 من قانون 
املحافظة  الوايل م�سوؤول على  اأن  والتي تن�ص على  الوالية 
لهذا  العمومية،  وال�سكينة  وال�سالمة  واالأمــن  النظام  على 
االإقامات  من  لكثري  ال�سكينة  اإعادة  عن  م�سوؤول  الوايل  فاإن 
لكثري  اإزعــاج  م�سدر  باتت  والتي  باتنة  مبدينة  اجلامعية 
من �سكان االأحياء املجاورة عامة والطلبة املقيمني خا�سة، 
القيام  الوايل فكر يوما يف  اأن  للت�ساوؤل هل  ما يدفعنا  وهذا 
على  ليقف  ليال  اجلامعية  لــالإقــامــات  مفاجئة  بــزيــارات 
ما  على  ليقف  ونهارا  ال�سكان  حق  يف  احلا�سلة  التجاوزات 
ما  على  بناء  ويـــوؤدب  العامة  ـــاالآداب  ب م�سا�ص  من  يحدث 
اإىل  اجلامعية  االإقامات  حتويل  امل�سوؤولني عن  �سيقف عليه 
ي�سمى  ما  �سمن  �ساخبة  حلفالت  بالرتخي�ص  مبالهي  اأ�سبه 
اإىل  اجلامعية  االإقامات  حتويل  وكذا  ثقافية"؟  "ن�ساطات 
اأ�سبه بقاعات حفالت ب�سبب الت�سيب واالإهمال وعدم فر�ص 
امل�سوؤولني للنظام الداخلي بها الذي يوفر للطالب "املتخلق" 

بيئة مريحة هادئة.
اأما فيما يتعلق باملطاعم اجلامعية فاأظن اأن الوايل م�سوؤول 
يف  للدولة  ممثال  باعتباره  اجلامعية  اخلدمات  عن  اأي�سا 
الوالية ومفو�سا للحكومة ح�سب ما تن�ص عليه املادة 110 
جودة  مراقبة  عن  م�سوؤول  اأنــه  اأظــن  الــواليــة،  قانون  من 
الوجبات املقدمة للطلبة ومطابقتها ل�سروط ال�سالمة وبناء 
بزيارات  يقوم  اأن  اأي�سا  الــوايل  على  يتعني  فاإنه  هذا  على 
الوجبات  ليقف على رداءة  املطاعم اجلامعية  اإىل  فجائية 
املقدمة للطلبة وعدم مطابقتها ل�سروط ال�سالمة، وما هذه 
يزورها  اأن  يفرت�ص  التي  االأمــاكــن  من  كثري  عن  اأمثلة  اإال 
الوايل اأي�سا يف حدود "مدينة" باتنة فقط دون اال�سطرار 
للتنقل مل�سافات طويلة من اأجل اأن يظهر باأنه حري�ص على 

مبهامه". عبد العايل بلحاج"القيام 

من يزور هوؤالء؟
و�ضــوح بكل 

بطاقة حمـــــــــر�ء

قال: عمار خبابة )حمامي وحقوقي(
وا�ستعمال  مالية  غرامات  فر�ض  "يجب   ...

الإكراه البدين لردع اخلطاب العن�رصي".

حل،  ماهم�ش  الغرامات  راج���ل...  يا  قلنا:  
خايفني ي�شلكهم ر�شيد نكاز.
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من  الدواجن  �سعبة تربية  للتجار واحلرفيني باجلزائرعلى �سرورة تنظيم  الوطنية  رئي�ص اجلمعية  �سدد 
منتظم  متوين  ل�سمان  الدجاج"  "اأمهات  اإنتاج  وكذا  الن�ساط  هذا  عن  بهم  امل�سرح  غري  املربني  اإبعاد  خالل 
لل�سوق الوطنية وتفادي تذبذب االأ�سعار، م�سريا اإىل اأن 80 باملئة من املهنيني فيها "ميار�سون ن�ساطهم ب�سفة 
"اإح�ساء حقيقي"  اإبعاد املربني غري امل�سرحني عن هذا الن�ساط  واإجراء  غري ر�سمية" داعيا اىل  �سرورة 

للمتعاملني.

وزير  اإىل  ندائه  زوار  ال�سعيد  الربملاين  النائب  وجه 
اخلارجية  ال�سوؤون  ووزيــر  زغماتي  بلقا�سم  العدل 
ق�سية  يف  العاجل  التدخل  اأجل  من  بوقادوم  �سربي 
�سجن �سباب حراقة من والية بومردا�ص يف املعتقالت 
اأن  مــوؤكــدا  ون�سف،  �سنة  مــن  اأكــر  منذ  التون�سية 
االت�سال  هوانقطاع  الق�سية  هذه  يف  الغام�ص  االأمر 
�سابق  دون  احلــراقــة  لــهــوؤالء  املفاجئ  واالخــتــفــاء 

اإنذار، مع العلم اأن عائالت هوؤالء ال�سباب قد را�سلوا 
خمتلف اجلهات الر�سمية والق�سائية من اأجل التكفل 

بان�سغالهم ومدهم باأنباء حول م�سري اأبنائهم.
التدخل  الوزيرين  من  البيان  يف  زوار  النائب  وطالب 
العاجل من اأجل ك�سف م�سري هوؤالء ال�سباب، واتخاذ 
اإرجاعهم  بهم   التكفل  اأجل  من  الالزمة  االجــراءات 

اإىل عائالتهم.

اختار موقع "هو �سكورد" املخت�ص يف اإح�سائيات كرة 
اأف�سل  ريا�ص حمرز كثاين  الدويل اجلزائري  القدم، 

العب يف الدوريات الكربى نهاية هذا االأ�سبوع.
�سيتي،  مان�سي�سرت  يف  زميله  االأوىل  املرتبة  واحتل 
نف�ص  وهــو   ،)10/10( بتنقيط  اأغــويــرو  �سريجيو 
الــذي  ــرز  حم ريــا�ــص  عليه  حت�سل  الـــذي  التنقيط 

الثالث  املركز  جــاء  الثاين.بينما  املركز  يف  �سنف 
بتنقيط  ناميار  جريمان  �سان  باري�ص  جنم  للربازيلي، 
غايتان  ــع  ــراب ال املــركــز  يف  وبــعــده   ،)10/9.78(
عاد  )10/9.57(.بينما  بري�ست  مهاجم  �ساربونيي 
و�سط  خط  العــب  يانكتو  جلاكوب  اخلام�ص  املركز 

�سامبدوريا بتنقيط )10/9.53(.

حيز  دخلت  االأ�سا�سية  الغذائية  املواد  اأ�سعار  يف  زيادات  عن  امل�ستهلك،  حلماية  اجلزائرية  املنظمة  ك�سفت 
التنفيذ وو�سلت لـ25 دينار جزائري، حيث جاء يف من�سور على �سفحتها الر�سمية على الفاي�سبوك، اأن هذه 
25 دينار يف العديد من الف�ساءات التجارية، واأكدت املنظمة اأنها �ستطلب  5 اإىل  الزيادات تراوحت مابني 
ا�ستف�سارات ب�سفة ر�سمية لدى ممثلي التجار حول هذه الزيادات، كما وعدت باأنها �ستتابع هذه الق�سية عن 

كثب، كما �ستعمل على البحث عن حلول.

ا�ستــاء �سبــاب حي بوعقــال 3 مــن العنجهيــة املمار�سة 
�سدهم اإثــر غلق ملعب ال�سهيد عبــد اللطيف ال�ساوي ملدة 
تزيد عن اخلم�سة اأ�سهر وكافة مرافقه يف وجه الريا�سيني 
خا�سة ممار�ســي ريا�سة الرك�ص، هذا وقد اأكد ال�سباب اأن 
عملية الغلق قد متت بعد ممار�سات غري قانونية من بع�ص 
امل�سرييــن اأيــن تبقــى اأ�سبــاب الغلــق جمهولــة اإىل االآن يف 

انتظار تو�سيح من اللطات املعنية.

هــي قيمــة �ســادرات االإ�سمنــت خــالل االأ�سهــر 11 مــن 2019، 
م�سجلــة بذلك ارتفاعا باأزيد من 239 باملئة مقارنة بنف�ص الفرتة 
من �سنة 2018، و"اال�سمنت املائي" و"ا�سمنت كلنكر" �سجال حت�سنا 
ملحوظــا بحيث انتقــال من 17.47  مليون دوالر خــالل االأ�سهر 11 
مــن �سنة 2018 اإىل 59.24 مليون دوالر خالل نف�ص الفرتة ل�سنة  

باملئة.  239.20 قدره  بارتفاع  اأي   2019
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تعترب ظاهرة خروج امل�سوؤولني عن املاألوف باحتكاكهم 
باملواطنني ومعاي�سة م�ساكلهم بعيدا عن مكاتبهم التي 

كانوا ال يربحونها اإال يف النادر من "اخلرجات " الر�سمية 
بادرة ت�ستحق اأن تتحول اإىل عمل روتيني يومي �سيكون 

له الف�سل يف ك�سف الكثري من التجاوزات والتقاع�سات 
واالإهمال الذي لطاملا عانى ويعاين منه املواطن يف غياب 

رقابة �سارمة ت�سرب بيد من حديد كل من ميار�ص �سيا�سة 
" احلقرة " و "التهمي�ص" باإمعان على املغلوب من اأمرهم.. 

اأو ال يقدم خدماته على الوجه الالزم..يف اأي جمال من 
املجاالت..   

فاأن يتجول م�سوؤول متخفيا يف زي مواطن عادي 
فهذا يعني اأن روح امل�سوؤولية والتح�سر بداأت تاأخذ 

موقعها ال�سحيح..فاإن زدناها املداومة على هذه البادرة 
باإخراجها من اأجواء اال�ستعرا�سات اجلوفاء فنحن على 

الطريق ال�سحيح لالإ�سالح والتطور..والغر�ص من هذا 
االأ�سلوب هو الرتهيب من التقاع�ص والرتغيب يف العمل 

اجلاد..ولي�ص ت�سليط العقاب يف حد ذاته..الأن هذا النوع 
من احلروب اال�ستباقية �سد الف�ساد �ست�سع املف�سدين 

مو�سع التاأهب الدائم خمافة ال�سقوط يف �سراك التحقيق 
وجمال�ص التاأديب والتوقيف والتحويل والطرد وما اإىل 

ذلك من االإجراءات االإدارية وحتى اأولئك الذين يعملون 
اأعماال حرة اأو يف القطاع اخلا�ص �سيخ�سعون لعقوبات 

تتنا�سب مع جتاوزاتهم ونوع خدماتهم املقدمة.
فلنت�سور اإخ�ساع قطاع ال�سحة على �سبيل املثال 
لكونه اأكر القطاعات "غليانا يف البالد" لكامريات 

املراقبة وخ�سوعه لزيارات غري ر�سمية فجائية تثلج 
قلوب املر�سى ومتنحهم خدمات يف امل�ستوى مقابل التزام 

عمال القطاع..�سواء كان التزامهم خمافة العقوبة اأو 
اإميانا منهم باأداء الواجب..واملثال ينطبق على جميع 

القطاعات كالتعليم واالإدارات وعلى الكل دون ا�ستثناء 
اأو حماباة..

فهذه اخلرجات التي ت�سجل بني حني واآخر "لوالة" 
و"روؤ�ساء دوائر" و " اأميار" و "مدراء"..�سيكون لها ف�سل 

كبري يف تغيري ال�سورة النمطية للموظف و "ال�سعب" على 
حد �سواء..و�ستكون ال�سبب يف �سناعة اأمة كانت توؤدي 

عملها "خمافة" م�سوؤول فاأ�سبحت توؤديه مب�سوؤولية..
قد ن�ستهني اأحيانا مببادرات ومواقف واأعمال نكون 
ال�سبب يف واأدها بدل منحها امل�ساحة الالزمة والوقت 

الالزم الإحداث التغيري..لكن التثمني �سي�سرع من وترية 
التحول من جمرد ا�ستثناء اإىل قاعدة باإر�ساء قواعد 

ت�سمن موظفني من نوع خا�ص ومواطنني متح�سرين 
وم�سوؤولني عرفوا اأخريا توجيه بو�سلة الوطن وجهتها 

ال�سحيحة!؟.
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�سورة تربز "الربيكوالج" 
اأثناء االأ�سغال باأحد 

االأحياء ال�سكنية بوالية 
خن�سلة، فهل �ستلعب 

العدالة دورا يف حما�سبة 
املقاولني امل�سوؤولني عن 

مثل هذا الغ�ص؟

�سماح خميلي

الأورا�س بلو�س+

يف بيان حتوز" االورا�ص نيوز "على ن�سخة منه طالب املكتب البلدي ملنظمة املجتمع املدين بال�سمرة  
عقد اجتماع، و�سف بالطارئ، حدد بيوم اخلمي�ص املقبل مطالبني فيه ب�سرورة م�ساءلة كل من رئي�ص 
التنمية  ق�سايا  يف  الفاعلة  القطاعات  كل  ح�سور  على  وم�سرين  ال�سعبي  املجل�ص  ورئي�ص  الدائرة 
املحلية، لتحميل كل منها م�سوؤولياته ب�سبب الو�سعية التي اآلت اليها بلديتهم يف كل املجاالت وبلوغهم 
واالنارة  ال�سحة  حيث  من  االخرى  بالدوائر  قيا�سا  االجتماعية  التنمية  من  جدا  مرتدي  م�ستوى 
والطرقات وم�ساريع ال�سكن وظروف التمدر�ص، القطاع اخلدماتي ف�سال عن غيابات امل�سوؤولني وعلى 

راأ�سهم الوايل الذي مل يزور ال�سمرة منذ تن�سيبه كما يقولون.



وزير اخلارجية ي�صرع 
يف زيارة اإىل دولتي 

ال�صعودية والإمارات 
يقوم وزير ال�سوؤون اخلارجية، 
�سربي بوقادوم، بزيارة ر�سمية 
على راأ�ص وفد رفيع امل�ستوى اإىل 

كل من اململكة العربية ال�سعودية 
والإمارات العربية املتحدة 

ابتداء من اليوم  اإىل 16 جانفي 
اجلاري.

واأفاد بيان وزارة اخلارجية، 
اأن الوزير بوقادوم �سيتناول 

خالل مباحثاته مع امل�سوؤولني 
ال�سعوديني والإماراتيني 

م�ستجدات الأو�ساع يف املنطقة 
العربية وخا�سة الو�سع يف ليبيا.
واأ�سار نف�ص البيان اإىل اأنه �سيتم 

ل وقف الت�سعيد  بمُ ا�ستعرا�ص �سمُ
الع�سكري من خالل وقف دائم 

لإطالق النار والت�ساور حول 
طرق دعم م�سار بعث الت�سوية 

ال�سيا�سية لهذه الأزمة عرب 
احلوار بني خمتلف الأطراف 

الليبية.

تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئي�ص  وجه 
جراد،  العزيز  عبد  الأول،  للوزير  تعليمات 
ــداد مــ�ــســروع قــانــون يــجــرم كــل مظاهر  ــاإع ب
يف  الكراهية  وخطاب  واجلهوية  العن�سرية 
بيان  الثنني  اأم�ص  به  اأفاد  ما  ح�سب  البالد، 

لرئا�سة اجلمهورية.
ـــراء،  الإج ''هـــذا  اأن  امل�سدر  ذات  ــاف  واأ�ــس
ياأتي بعد ما لوحظ ازدياد خطاب الكراهية 
واحلث على الفتنة خا�سة يف و�سائل التوا�سل 
وجه  يف  الباب  ل�سد  ياأتي  كما  الجتماعي، 
اأولئك الذين ي�ستغلون حرية و�سلمية احلراك 

برفع �سعارات تهدد الن�سجام الوطني''.
اأن  اإىل  اجلمهورية  رئا�سة  بــيــان  وخل�ص 
''اجلميع مطالبون بالتقيد بالد�ستور وقوانني 
باحرتام  يتعلق  فيما  ل�سيما  اجلمهورية، 
الأ�سا�سية  واملكونات  وقيمها،  الأمــة  ثوابت 
ورموز  الوطنية  والوحدة  الوطنية  للهوية 

الدولة وال�سعب''.

''ياأتي  اللقاء  هذا  اأن  ذاته  امل�سدر  واأو�سح 
فيها  �سرع  التي  امل�ساورات  ل�سل�سلة  ا�ستمرارا 
الوطنية  ال�سخ�سيات  مع  اجلمهورية  رئي�ص 
املدين،  واملجتمع  ال�سيا�سية  الأحزاب  وقادة 
ومراجعة  ــالد  ــب ال يف  ــام  ــع ال الــو�ــســع  حـــول 
مرحلة  يف  مهمتها  اأوكــلــت  الــتــي  الــد�ــســتــور، 
اأوىل اإىل جلنة من اخلرباء برئا�سة الأ�ستاذ 
اجلامعي وع�سو جلنة القانون الدويل بالأمم 

املتحدة الربوف�سور اأحمد لعرابة''.
هذه  من  الأ�سا�ص  ''الهدف  اأن  البيان  واأكــد 
امل�ساورات هو بناء جمهورية جديدة ت�ستجيب 
لتطلعات ال�سعب، واإجراء اإ�سالح �سامل للدولة 
دولة  ظل  يف  الدميقراطية  بتكري�ص  ي�سمح 
القانون التي حتمي حقوق وحريات املواطن، 
ال�سيد عبد املجيد تبون  التزم به  وهو هدف 
واأكده  الرئا�سية،  النتخابية  احلملة  خالل 

اأداء  بعد  مبا�سرة  األــقــاه  ــذي  ال اخلطاب  يف 
اليمني الد�ستورية رئي�سا للجمهورية''.

وقد قدم مولود حمرو�ص لرئي�ص اجلمهورية 
املطروحة  الق�سايا  خمتلف  حــول  ت�سوره 

جتربته  �سوء  على  الوطنية،  ال�ساحة  يف 
ومتابعته  ـــة،  ـــدول ال ــة  ــدم خ يف  الــطــويــلــة 
ــارز،  ب �سيا�سي  كفاعل  الوطنية  ــداث  ــالأح ل

ي�سيف بيان رئا�سة اجلمهورية.

اأكــــد رئــيــ�ــص املــجــلــ�ــص الــوطــنــي حلقوق 
الثنني،  اأم�ص  لــزهــاري،  بوزيد  الإن�سان، 
مظاهر  كل  يجرم  قانون  م�سروع  اإعداد  اأن 
العن�سرية واجلهوية وخطاب الكراهية يف 

البالد، ''جاءت يف وقتها''.
الأمر  اأن  لــواأج  ت�سريح  يف  لزهاري  وقــال 
ظاهرة  لتنامي  نــظــرا  وقــتــه،  يف  ''جــــاء 
و�سائط  خمتلف  عــرب  الكراهية  خطاب 
هذا  اأن  معتربا  الجتماعي''،  التوا�سل 
حماية  م�سلحة  يف  ''يــ�ــســب  الإجـــــراء 
احلقوق الفردية والدفاع عن مبداأ امل�ساواة 

واحلفاظ على الوحدة الوطنية''.
واأو�سح احلقوقي اأن اإ�سدار م�سروع القانون 
الدولية  واملعاهدات  املعايري  مع  ''يتما�سى 
تلزم  والتي  اجلزائر  عليها  �سادقت  التي 
الدول ب�سرورة اإ�سدار قوانني للعقاب على 
جت�سيد  اإطــار  يف  وذلك  الكراهية،  خطاب 

حقوق الإن�سان''.
قد  التي  ''اخلــطــورة  اأن  لزهاري  واأو�سح 
ت�ستدعي  الــكــراهــيــة  خــطــاب  عــن  تنتج 

''اإمكانية  اإىل  م�سريا  الفعل''،  هذا  جترمي 
داخل  العنف  مظاهر  انت�سار  يف  ت�سببه 
وال�سب  القذف  اأمــام  الباب  وفتح  املجتمع 
والتفرقة بني املواطنني على اأ�سا�ص الدين 

واجلهة واللغة والإعاقة''.
اأن ''الكثري من الدول  واأبرز ذات املتحدث 
جلاأت اإىل و�سع قوانني لتجرمي العن�سرية 
املتحدة  الوليات  غــرار  على  والكراهية، 
الأمريكية التي تعتمد التعديل الأول الذي 
يوؤكد اأن الدولة ل تتدخل يف جمال حرية 
الراأي، لكن املحكمة العليا الأمريكية يجب 
الكراهية  خطاب  بخ�سو�ص  تتدخل  اأن 

لأنه مي�ص مببداأ امل�ساواة''.
بــروز  ''مـــع  اأنـــه  املجل�ص  رئي�ص  واعــتــرب 
وتطورها،  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل 
اهتماما  الكراهية  خطاب  مو�سوع  اأ�سبح 
الدول  من  العديد  اأن  اعتبار  على  عامليا، 
ومن بينها بريطانيا واإيرلندا وكندا والهند 
يدعو  الذي  اخلطاب  تنع  قوانني  اأ�سدرت 
اإىل الكراهية ومي�ص بال�سيادة الوطنية''.

اأحمد  الربوفي�سور  الثنني،  اأم�ص  يوم  ك�سف، 
املكلفة  اخلــــرباء  جلــنــة  مهمة  اأن  ــعــرابــة،  ل
ــن خـــرباء يف  مبــراجــعــة الــد�ــســتــور املــكــونــة م
القانون  الد�ستوري، تتمثل يف اإعداد مقرتحات 
اليوم  ابتداء من  �ستبا�سر مهامها  اللجنة  فقط، 

الثالثاء. 
يف تدخله على اأمواج الإذاعة الوطنية، �سرح 
يف  ــرباء  خ جلنة  ''نحن  يقول  لعرابة  ال�سيد 
بجمعية  ل�سنا  القانون.  ويف  الد�ستوري  القانون 
مقرتحات  باإعداد  مكلفة  جلنة  بل  تاأ�سي�سية، 

�سيتم عر�سها على رئي�ص اجلمهورية''.
واللب�ص،  الفهم  �ــســوء  لــتــفــادي  دعــوتــه  ويف 
باأن  التو�سيح  على  لعرابة  الأ�ــســتــاذ  حر�ص 
ب�سياغة  بل  بامل�سادقة،  مكلفة  ''غري  اللجنة 
من  النــتــهــاء  ''بــعــد  اأنــه  م�سيفا  مــقــرتحــات''، 
�سياغة املقرتحات''، ميكن تو�سيع هذه الأخرية 
ال�سيا�سيني  واخلرباء  ال�سيا�سيني  الفاعلني  اإىل 

واآخرين  والقت�ساد  الجتماع  يف  واملخت�سني 
لإثراء النقا�ص''.

بالتوازن بني  املتعلقة  امل�ساألة  اأن  لعرابة  واأكد 
ال�سلطات ''م�ساألة �سدد عليها رئي�ص اجلمهورية، 
مرا�سم  خـــالل  تــبــون،  املــجــيــد  عــبــد  الــ�ــســيــد 
تن�سيبه'' م�سيفا اأنها ''يف �سلب ر�سالة التكليف 

املحددة للجنة''.
واأورد املتحدث قائال:''اإن رئي�ص اجلمهورية يف 
اإمكانية امل�سي قدما، ما يعني  اإىل  اأ�سار  ر�سالته 
بو�سوح اأنه ميكننا النظر اأي�سا يف م�سائل اأخرى، 

مل يتم ذكرها بال�سرورة يف الر�سالة''.
ن�ص  هو  ''الد�ستور  اأن  اأكــد  الإطـــار،  هــذا  ويف 
العمومية  وال�سلطات  املجتمع  لتنظيم  اأ�سا�سي 
الإن�سان  حــقــوق  احـــرتام  كنف  يف  واملــواطــن 
مما  تطبيقها،  يف  التفكري  يجب  التي  واحلريات 
يقت�سي �سمان التوازن بني ال�سلطات الت�سريعية 

والتنفيذية والق�سائية''.

املجيد  عبد  ال�سيد  اجلمهورية  رئي�ص  قام 
املجاهد  بزيارة  الثنني،  اأم�ص  م�ساء  تبون، 
والوزير الأ�سبق اأحمد طالب الإبراهيمي، يف 
بيته، من اجل الطمئنان على �سحته، ح�سب 

ما اأفاد به بيان لرئا�سة اجلمهورية.
''اأدى  اجلمهورية:  رئا�سة  بيان  يف  وجــاء 
املجيد  عــبــد  الــ�ــســيــد  اجلــمــهــوريــة  رئــيــ�ــص 
اإىل  زيــارة  جانفي،   13 الثنني  م�ساء  تبون 
اأحمد  الــدكــتــور  الأ�ــســبــق  ــوزيــر  وال املجاهد 
على  لالطمئنان  بيته  يف  الإبراهيمي،  طالب 

�سحته''.
طالب  اأحــمــد  الــدكــتــور  "عرب  وباملنا�سبة، 
الزيارة،  بهذه  تاأّثره  عميق  عن  الإبراهيمي 
كما  الكرمية"،  اللتفاتة  هذه  على  و�سكره 
ملا  وال�سداد  التوفيق  الرئي�ص  لل�سيد  "تنى 

يبذله من جهود يف خدمة الوطن يف الداخل، 
وا�ستعادة مكانة وهيبة اجلزائر على ال�ساحة 

الإقليمية والدولية"، مثلما جاء يف البيان.
ومن جهته، "تنى رئي�ص اجلمهورية للدكتور 
ال�سحة  مــوفــور  الإبــراهــيــمــي  طالب  اأحــمــد 
بع�ص  على  واأطلعه  العمر،  وطــول  والعافية 
جوانب التغيري ال�سامل الذي �سرع يف تطبيقه 
يجب  التي  للد�ستور  الوا�سعة  باملراجعة  بدء 

اأن حتظى باأو�سع توافق وطني ممكن''.
طالب  ــد  ــم اأح الــدكــتــور  عــر�ــص  و"بدوره 
للم�ستقبل  ت�سوره  حول  اأفكاره  الإبراهيمي 
يف ظل تعزيز الوحدة الوطنية لبناء جبهة 
الوطنية  الهوية  وحت�سني  �سلبة،  داخلية 

وقيم الأمة وثوابتها"، ي�سيف امل�سدر ذاته.

بالنيابة،  ال�سعبي  الوطني  اجلي�ص  اأركــان  رئي�ص  �سنڤريحة  ال�سعيد  اللواء  �سرع  
بزيارة عمل وتفتي�ص اإىل وحدات الناحية الع�سكرية الرابعة بورقلة، ح�سبما اأفاد 

به بيان لوزارة الدفاع الوطني.
الع�سكرية  الناحية  اللواء ح�سان عالميية، قائد  ال�ستقبال، ومبعية  وبعد مرا�سم 
الرابعة، ا�ستهل رئي�ص اأركان اجلي�ص الوطني ال�سعبي بالنيابة زيارته اإىل الناحية 
اإن امنا�ص، حيث �سي�سرف اليوم الثالثاء مبيدان  من القطاع العملياتي �سمال- �سرق 
الرمي واملناورات التابع للقطاع، على ترين تكتيكي بياين بالذخرية احلية، والذي 

�ستقوم بتنفيذه وحدات اللواء 41 مدرع.
 ،2020-2019 يندرج هذا التمرين يف اإطار تنفيذ برنامج �سنة التح�سري القتايل 
وميثل فر�سة لتقييم امل�ستوى املحقق، كما تعترب م�ساركة قادة واأركان وحدات اللواء 
41 مدرع والوحدات امل�ساركة الأخرى، فر�سة لتبادل اخلربات والتن�سيق والتعاون 
وتوحيد املفاهيم وفقا لالأهداف امل�سطرة. كما اأن اإجراء مثل هذه التمارين البيانية 
خمتلف  وتنفيذ  وتنظيم  وتخطيط  حت�سري  يف  املعارف  �سقل  اإىل  بالأ�سا�ص  يهدف 
قدرة  من  الرفع  عن  ف�سال  احلقيقية،  املعركة  جو  يف  وو�سعهم  القتالية  الأعمال 

الإطارات والأفراد على التحكم يف خمتلف منظومات الأ�سلحة.
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تبون..على اجلميع احرتام ثوابت الأمة وقيمها

تبون ي�صتقبل مولود حمرو�ض

اإعداد قانون يجرم خطاب الكراهية 
جاء يف وقته املنا�صب

لعرابــة: نحــن جلنــة خــراء مكلفــة باإعــداد 
مقرتحات ليتم عر�صها على رئي�ض اجلمهورية

الرئي�ض عبد املجيد تبون يزور 
اأحمد طالب الإبراهيمي يف بيته 

الوطني
اللواء �صنقريحة يتابع عر�صا

 حول مترين يف اإن اأمنا�ض

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ا�ستقبل رئي�ش اجلمهورية، عبد املجيد تبون، رئي�ش احلكومة الأ�سبق مولود حمرو�ش ح�سبما اأفاد به بيان لرئا�سة اجلمهورية.



حفيظة. ب

التابعة  �ساملة  قرية  قاطنو  ينا�سد 
لبلدية منعة بوالية باتنة، ال�سلطات 
املحلية للنظر يف جملة من النقائ�ص 
حيث  قــريــتــهــم،  منها  تــعــاين  الــتــي 
وامل�سالك  الطرقات  تهيئة  تت�سدر 
اأكدوا  الذين  ال�سكان،  مطالب  قائمة 
باملطبات  وامتالءها  اهرتاءها   على 
التي تتحول اإىل اأوحال عند ت�ساقط 

االأمطار.
واأعرب �سكان املنطقة، عن تذمرهم 
كما  عليهم،  املفرو�سة  العزلة  جراء 

طرحوا ان�سغالهم املتعلق بنق�ص املاء 
طريق  عن  يقتنونه  الــذي  ال�سروب 
ال�سهاريج باأثمان باهظة اأنهكت كاهل 
ال�سكان الذين اعتربوا باأن ال�سهاريج 
لتغطية  مــنــا�ــســبــا  حـــال  تــ�ــســكــل  ال 
احتياجاتهم من هذه املادة احليوية، 
فيما �سّب قاطنو قرية �ساملة غ�سبهم 
التخلف  حالة  جراء  ال�سلطات  على 
�سمتهم،   اأمــام  يوميا  يعي�سونه  الذي 
من  ا�ستفادتهم  عــدم  على  واأكــــدوا 
عنهم  الغنب  لرفع  التنموية  امل�ساريع 

منذ ع�سرات ال�سنني مقارنة باملناطق 
املجاورة.

التنموية  امل�ساكل  هذه  �سوء  وعلى 
�ساملة  قرية  �سكان  توؤرق  باتت  التي 
اليومية،  حياتهم  على  �سلبا  وتوؤثر 
لــوايل والية  نــداءهــم  هــوؤالء  يرفع 
االأو�ساع  على  بنف�سه  ليقف  باتنة 
الثورية،  املنطقة  اإليها  اآلــت  التي 
والعناية  التنمية  يف  حقها  ومينحها 
اخلارجي  واملظهر  اجلمايل  بالوجه 

للقرية.   

م�سكن   1020 بحي  ت�ساهمي  �سكن   54 قاطنو  ينا�سد 
احل�سـار  لفك  التدخل  ب�سرورة  املحلية  ال�سلطات  بباتنة، 
وبني  بينهم  الفا�سل  اجلــدار  وهــدم  عنهم  عنوة  املفرو�ص 
مواطنني  طــرف  من  ت�سييده  مت  ــذي  وال  ،  EPLF �سكنات 
و�سرر  ــاج  اإزع يف  لهم  ت�سبب  حيث  قانونية،  غري  بطريقة 

كبري خا�سة بالن�سبة ل�سكان عمارات الطابق ال�سفلي .
وقال امل�ستكون، اأن امل�ساحة التي اأجنز عليها اجلدار، تابعة 
للعمارتني، خا�سة واأنهم ا�ستلموا �سكناتهم دون فا�سل بينهم 
اأن يقوم مواطنني بت�سييد جدار  وبني ال�سقق االأخرى، قبل 
فا�سل ت�سبب يف معاناة كبرية لل�سكان على غرار حجب اأ�سعة 
بالن�سبة  خا�سة  للمنازل  الكافية  التهوية  ومــرور  ال�سم�ص 
امل�ساحة  ا�ستغالل  اإىل  اإ�سافة  ال�سفلي،  الطابق  للمقيمني يف 
التي كانت خم�س�سة للعب االأطفال وركن ال�سيارات، واأكدوا 
اأنه يف حالة حدوث اأي خطر فاإن ال�سكان ال ميلكون خمرج 

اآخر للهروب منه، كما اأنه حت�سبا الأي حالة حريق يف اجلهة 
�ساحنة  اأو  املدنية  احلماية  م�سالح  فاإن  للعمارة  اجلانبية 

االإطفاء ال متلك اأي م�سلك للمرور عربه.
واأفاد اأحد ال�سكان املُطلني على اجلهة اجلانبية للعمارة، اأنه 
يف عديد املرات يتعذر عليه اإح�سـار ال�سهاريج  للتزود باملاء 
ال�ساحنة،  لركن  مكان  وجود  عدم  ب�سبب  تذبذبه  حالة  يف 
ويف ذات ال�سياق اأكدوا على مرا�سلتهم وايل الوالية ال�سابق 
الذي  الوقت  يف  خا�سة  ــر،  االأم هذا  بخ�سو�ص  مــرات  عدة 
االإطار  خارج  �سيدت  التي  املنازل  بتهدمي  اأوامر  فيه  اأعطى 
لالأغرا�ص  العمارات  بني  امل�ساحات  وا�ستغالل  القانوين 
الذي  املقاول  اأن  بالذكر،  جدير  جدوى،  دون  لكن  اخلا�سة 
كان م�سوؤول على اجناز العمارتني اآنذاك �سبق واأن قام بهدم 

اجلدار الأنه يف الت�سميم اأجنز على طريق عام.

قاطنو 50 م�شكـن بباتنة يطالبون بفك �حل�شـار عنهم

خالل  باتنة،  غــابــات  يف  انت�سرت 
من  كثرية  ــواع  اأن ــرية  االأخ ال�سنوات 
الغطاء  تهدد  باتت  التي  احل�سرات 
النباتي ب�سكل كبري يف حالة مل تتم 
با�ستعمال  انت�سارها  على  ال�سيطرة 
ــتــي تخلو  كــل الــطــرق املــتــاحــة وال
الغطاء  على  ال�سلبية  االآثــــار  مــن 
هذه  لالنت�سار  حد  لو�سع  النباتي، 
بتلف  تهدد  التي  ال�سارة  احل�سرات 
يف  النباتية  االأ�ــســنــاف  مــن  الكثري 
وغابات  عموما  "االأورا�ص"  غابات 
وعلى  التحديد،  وجــه  على  باتنة 
�سجلت  التي  اجلرارة  الدودة  راأ�سها 
الوالية  غــابــات  يف  كبريا  انت�سارا 
اإ�سافة  االأخـــرية  ال�سنوات  ــالل  خ
اإىل ح�سرة "ال�سكوليت" التي يعترب 
من  بكثري  خــطــورة  اأكـــر  تــاأثــريهــا 

�سابقتها.
طفيلية  وح�سرات  كثرية  اأمرا�ص 
االأمــرا�ــص  الئحة  على  و�سعها  مت 
من  مكثفا  برناجما  ت�ستوجب  التي 
قدر  والتقليل  ملحا�سرتها  املكافحة 
امل�ستطاع من اأ�سرارها والق�ساء عليها 
اإن ت�سنى ذلك يف اأقرب االآجال حتى 
ال تاأتي هذه االأخرية على م�ساحات 
�سا�سعة من الغطاء النباتي وخا�سة 
اأ�سجار االأرز وال�سنوبر التي كثريا ما 
تكون عر�سة ملهاجمة هذه احل�سرات 
ــى غـــــرار الـــــدودة  ــل الــطــفــيــلــيــة ع
اجلرارة التي تنتمي ح�سب امل�سوؤول 
النباتات  حــمــايــة  م�سلحة  عـــن 
الغابات  حمافظة  يف  واحلــيــوانــات 
الفرا�سات  جمموعة  اإىل  بباتنة 
اأ�سفر به بقع حمراء  الليلية، لونها 
�سامة  كثيفة  اأ�سعار  تغطيها  وبنية، 
له  ت�سبب  الــذي  لالإن�سان  بالن�سبة 
مالم�ستها  حالة  يف  اجللد  يف  التهابا 

فهي  وبــالــتــايل  قــفــازات  و�ــســع  دون 
اأي�سا،  االإن�سان  على  خطرا  ت�سكل 
 4 املتحدث  ذات  ح�سب  طولها  ويبلغ 
حريرية  اأع�سا�ص  يف  وتعي�ص  �سم، 
حياتها  دورة  وتبلغ  ليال،  وتن�سط 
متتد  اأن  ميكن  واحـــدة  �سنة  ــادة  ع

ل�سنتني كاأق�سى تقدير.
ــات  االآف مــن  احل�سرة  هــذه  وتعترب 
اخلطرية يف منطقة احلو�ص االأبي�ص 
املتو�سط وتنت�سر يف اجلزائر مهددة 
مناطقها  من  الهكتارات  اآالف  بتلف 
االأ�سجار  ت�ستهدف  حيث  الغابية 
خا�سة اأ�سجار ال�سنوبر التي تتغذى 
على اإبرها، وكذا باقي االأ�سجار التي 
واأغ�سانها  براعمها  بــاإتــالف  تقوم 
اأع�سا�سها  ــرتك  ت اأن  قبل  الفتية 
ــص  اأنــفــاق حتــت االأر� وتــقــوم بحفر 
وت�سهد  الغابات،  يف  فيها  وتتوغل 
والية باتنة اجتياحا لهذه احل�سرة 
لتكاثرها  املالئم  املناخ  توفر  ب�سبب 
ــص خــا�ــســة احلــــرارة  ــا� ــس ــ� يف االأع

وال�سوء.
املكافحة  بطرق  يتعلق  فيما  اأمــا 
اأو�سح ذات امل�سدر اأنه يتم االعتماد 
الدودة  على  للق�ساء  طريقتني  على 
بــاتــنــة، وهي  ــات  ــاب ــــرارة يف غ اجل
طريق  عــن  الكيميائية  املــعــاجلــة 
غري  احل�سرية،  املبيدات  ا�ستخدام 
اأن هذه الطريقة مل تعد تتبع كثريا 
الفالحني  بع�ص  طلب  عند  نـــزوال 
املواد  هذا  تاأثري  من  ا�ستكوا  الذين 
الكيميائية على اأرا�سيهم الفالحية 
ليتم  ـــة،  ـــي ـــزراع ال وحمــا�ــســيــلــهــم 
التي  اليدوية  بالطريقة  ا�ستبدالها 
وحرقه  الع�ص  ق�ص  خاللها  من  يتم 
وتدخل  نفقا  الدودة  حتفر  اأن  قبل 

اإىل الرتبة.

عرب  اخلوا�ص  الناقلون  اأم�ص  �سن 
04 ـ حي بــارك اأفـــوراج ـ  خط رقــم 
اإ�سرابا  3ـ،  حملة  العمراين  القطب 
الناقلني  مع  خطهم  تداخل  ب�سبب 
واخلا�ص   3 رقــم  للخط  امل�ستغلني 
بنقل املواطنني من حي بارك اأفوراج 
اإىل حي 1650 "عدل" مرورا بحي 
يف  ا�سرتاكهم  اإىل  اأدى  مما  الريا�ص 
الذي  االأمــر  التوقف،  نقاط  نف�ص 
عن  توقفهم  ليعلنوا  حفيظتهم  اأثار 
لو�سعهم  حل  و�سع  حني  اإىل  العمل 
وتخ�سي�ص نقاط توقف خا�سة بهم، 
اخلطوط   باقي  عن  خمتلف  مب�سار 
من اأجل االبتعاد عن اأي تداخل قد 

يوؤدي اإىل ن�سوب خالفات بينهم.
للخط  الناقلني  اإ�ــســراب  جــاء  كما 
رقم 4، من اأجل حتويل نقاط توقف 
الــنــاقــلــني اخلــوا�ــص الــقــادمــني من 
باتوا  الذين  "كوندور�سي"  منطقة 
اآخر لنقل املواطنني  ي�سكلون م�سكال 
منهم  البع�ص  ــد  اأك ــن  اأي  ،3 بحملة 

 4 رقم  اخلط  اأن  نيوز"،  لـ"االأورا�ص 
اأ�سحى مبثابة نقطة التقاء للعديد 
من اخلطوط مما �سكل فو�سى كبرية 
على م�ستوى هذا اخلط، م�سفني باأنه 
ي�ستوجب على اجلهات املعنية درا�سة 
حد  لو�سع  وال�سري  النقل  خمطط 
تعرقل  باتت  التي  التداخالت  لهذه 

امل�سافرين،  لنقل  احلــ�ــســن  الــ�ــســري 
اأنهم  ذاتـــه  ال�سياق  يف  ومــوؤكــديــن 
للجهات  ال�سكاوي  العديد من  قدموا 
اإال  امل�سكلة  لهذه  حل  لو�سع  املعنية 

اأن االأمور تعقدت اأكر.
من جهته املدير الوالئي للنقل اأكد 
االإ�سـراب  اأن  نيوز"،  لـ"االأورا�ص 

قانوين  غــري  املعنيون  �سنه   الــذي 
بذلك،  اإ�سعار  اأي  يقدموا  مل  كونهم 
املديرية  اأبواب  اأن  رغم  اأنه  م�سيفا 
ممثلي  من  اأحد  ال  اأنه  اإال  مفتوحة 
التحاور  اأجـــل  مــن  تــقــدم  الناقلني 
�ساأن  ويف  امل�سكلة،  حل  على  والعمل 
مت�سل اأكد ذات املتحدث اأن م�ساحله 
و�ساملة  كــامــلــة  درا�ـــســـة  بــرجمــت 
اأجــل  مــن  والــ�ــســري  النقل  ملخططي 
يعاين  التي  امل�ساكل  لكل  حد  و�سع 
كما  املواطنون،  وكذا  الناقلون  منها 
احلوار  اأبــواب  فتحت  م�ساحلهم  اأن 
الت�ساور  اأجـــل  مــن  الناقلني  اأمـــام 
ُتعرقل  التي  الــنــقــاط   خمتلف  يف 
الوالية  م�ستوى  على  النقل  عملية 
قطاعا  يعد  القطاع  هذا  واأن  �سيما 
بالدرجة  املــواطــن  ومي�ص  ح�سا�سا 
بالتاأكيد  حديثه  خمتتما  االأوىل، 
يف�سلون  اخلوا�ص  الناقلون  اأن  على 
م�سلحة  على  ال�سخ�سية  م�ساحلهم 

املواطن.

بوزينة  ببلدية  مــواطــنــون  عّبـر 
ا�ستياءهم  عن  باتنة،  والية  جنوب 
من االنت�سار الكبيـر للحفر واملطبات 
ــدد مــن املــ�ــســالــك املـــوزعـــة عرب  ــع ب
املركبات  اأ�ــســحــاب  وقــال  املنطقة، 
تردي  من  خا�ص  ب�سكل  يعانون  اأنهم 
اأو�ساع الطرقات ملا يلحق ب�سياراتهم 
املتكررة  اأعطابها  ب�سبب  اأ�سرار  من 

نتيجة احلفر.
الو�سعية  اإىل  امل�ستكون،  ــار  ــس واأ�
نيـرذي  ي�سهدها  الــتــي  الــكــارثــيــة 
الرابط بني عني زينة واأنواأندي على 
الطريق  واأي�سا  كيلومرتين،  م�سافة 
وتاقو�ست  ــــر  اأوري مــابــني  ــط  ــراب ال
البي�ساء على م�سافة 5 كيلومرت، حيث 
�ساحلة  غري  الطرقات  هذه  اأ�سبحت 
عدم  ظل  يف  مركباتهم  ل�سري  نهائيا 
اإعادة  م�ساريع  مت�سها  مل  اإذ  تهيئته، 
املعنية،  اجلــهــات  قبل  مــن  التعبيد 

اأن  ال�ساأن   ذات  يف  املعنيون  واأ�ساف 
تزداد  للطرقات  املرتدية  الو�سعية 
ــار  ــط �ـــســـوًءا مبــجــرد تــ�ــســاقــط االأم
لتتحول اإىل حفر وبرك،  مما ي�سعب 

من عملية اجتيازها.
تدخل  بــ�ــســرورة  ال�سكان  وطــالــب 

ـــالح هــذه  ـــس اجلـــهـــات الــو�ــســيــة واإ�
الطرقات التي تزداد و�سعيتها �سوءا 
يف  يخلف  مــا  ـــرى،  اأخ اإىل  �سنة  مــن 
غالب االأحيان �سعوبات لدى اأ�سحاب 
اأين ينجم عنها العديد من  املركبات 

احلوادث يف بع�ص االأحيان.

اأح�سى ال�سندوق الوطني 
للتاأمني عن البطالة "كناك" 
بوالية باتنة، 30 باملائة من 

املوؤ�س�سات ذات الطابع احلرفـي، 
ي�سكل منها العن�سر الن�سوي 10 

باملائة، فيما بلغ جمموع املوؤ�س�سات 
املختلفة التي مت متويلها من طرف 
الوكالة خالل العام املن�سرم 450 

موؤ�س�سة. 
وح�سب م�سالح م�سوؤولة بوكالة 

املوؤ�س�سات  متويل  مت  فقد  "كناك"، 
ال�سغرية ذات الطابع احلريف، فيما 

مت اأي�سا توفري كافة الظروف 
املالية املواتية للنهو�ص بالقطاع 

بالوالية �سيما واأنه يحظى 
باهتمام ملحوظ من قبل املمار�سني 

وامل�ستثمرين يف الن�ساط احلريف، 
خا�سة يف ظل االإجراءات املتخذة 

يف اإطار التكفل اأكر بال�سباب 
املقبل على هذا النوع من املمار�سات 
وذلك عمال على املرافقة الدائمة 

الأ�سحاب هذا النوع من امل�ساريع.
وبالرغم من ت�سخري كل 

االإمكانيات املادية خلدمة 
احلرفيني اإال اأن العديد منهم 

اأبدوا ا�ستياءهم من غياب ال�سبل 
لت�سويق منتجاتهم ما يت�سبب 
ح�سبهم يف اإحباط هذا النوع 

من الن�ساطات رغم اأنه  باإمكانها 
امل�ساهمة يف النهو�ص بالقطاع 

الذي من �ساأنه عرب ت�سجيع 
اخلدمات واملنتوجات لتحفيز 
اال�ستثمار يف قطاع ال�سناعة 

التقليدية واحلرف.
واأ�سار العديد من احلرفيني اإىل 

نق�ص املعار�ص التي من �ساأنها 
ت�سويق منتجاتهم والتي باتت 

تبحث عن اإ�سرتاجتيات ت�سويقية 
اأخرى مطلب العديد منهم الأجل 

تطوير هذا املجال واالرتقاء 
به بعيدا العراقيل التي جتابه 

الباحثني عن اال�ستثمار يف 
الن�ساط احلريف خارج الوالية.

�إح�شاء 30 باملائة 
من �ملوؤ�ش�شات ذ�ت 

�لطابع �حلــريف 
بباتنــــــة

بالرغم من العراقيل التي 
جتابه احلرفيني

يبدو اأن "لعنة" اأزمة غياب النقل لن تفارق القطب العمراين حملة 3 بولية باتنة، حيث ت�شاعدت ال�شكاوي يف الأيام الأخرية، حتى اأن الكثري من 
املواطنني مل يجدوا من حل لهذه املع�شلة التي باتت تالحقهم �شوى ال�شتنجاد ب�شيارات "الفرود" على قلتها.

ناقلون دخلـوا يف اإ�ضراب ومديرية النقل توؤكد اأن اإ�ضرابهم غري قانوين

بباتنــة  3 حملة  �شكــان  ُتالحـــق  �لنقـــل  "لعنــة" �أزمـــة 
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�أمر��س ُطفيلية تهدد غابات باتنة

طرقـات تتحول �إىل حفـر و�أخاديد بقرى بوزينة

عجلة �لتنمية م�شلولة بقرية �شاملة يف منعــة

عمال مكتب �لدر��شات �لتقنية 
و�القت�شادية ُمهددون بالطرد!

مكتب  عـــمـــال  ممــثــلــو  كــ�ــســف 
واالقت�سادية   التقنية  الدرا�سات 
مهددون  بــاأنــهــم  بــاتــنــة،  بــواليــة 
ــرف مــديــر املكتب  بــالــطــرد مــن ط
احتجاجهم،  ا�ستمرار  مع  خا�سة 
اأبواب  اأن  املتحدثني  ذات  وح�سب 
وبني  بينهم  متاما  اأغلقت  ــوار  احل
كونهم يطالبون بحقوقهم  االإدارة 
اأ�سهر  اأزيد من ت�سعة  املنهوبة منذ 

كاملة.
اأن  امل�سادر  ذات  اأكــدت  وقد  هذا 
من  ال�سادرة  التع�سفية  الت�سرفات 
باتت  املكتب  على  االأول  امل�سوؤول 
ت�سايقهم بالرغم من اأنهم يطالبون 
االحتجاجات  اأن  كما  بحقوقهم، 
ال�سابقة مل تاأت باأي نتيجة �سيما 
واأنهم مل يتلقوا اأجورهم كاملة اإىل 
حد ال�ساعة وال حتى حقوقهم يف 
اخلدمات االإجتماعية، وقال بع�ص 
املحتجون اأن املدير الذي مت تعينه 
تن�سيبه  عــنــد  ــم  ــده وع مــوؤخــرا 
املتاأخرة  م�ستحقاتهم  كل  بت�سديد 
وحت�سني ظروفهم املهنية، لكن رغم 
اأ�سبوعه  يدخل  احتجاجهم  اأن 
الثاين اإال اأنه  مل يتم �سماعهم من 

طرف اأي جهة م�سوؤولة بالرغم من 
اأن الوايل وعد بالنظر يف مطالبهم 
اأقرب االآجــال  يف اآخر اجتماع  يف 
وممثلي  املكتب  مدير  وبــني  بينه 
اأي  جت�سيد  يتم  مل  ولكن  العمال 

�سيء على اأر�ص الواقع.
مكتب  عمال  اأن  بالذكر  جدير 
واالقت�سادية  التقنية  الدرا�سات 
اأكدوا على موا�سلة احتجاجهم اإىل 
حني تلبية جميع مطالبهم املتمثلة 
يف �سب االأجور املتاأخرة الأكر من 
6 اأ�سهر وكذا حت�سني ظروف العمل 
وبني  بينهم  احلــــوار  بـــاب  وفــتــح 
من  ا�ستفادتهم  واأيــ�ــســا  االإدارة 
االجتماعية  اخلدمات  يف  حقهم 
اأنه مت تقدمي �سكوى  وغريها، كما 
على  حتتوي  طرفهم   من  ر�سمية 
تــقــريــر مــفــ�ــســل عـــن اأو�ــســاعــهــم 
ملكاتب  العامة  للمديرية  املزرية  
والتقنية  االقت�سادية   الدرا�سات 
اأنه  اإال  بالعا�سمة   "GNEST"
مل ي�سلهم اأي رد ر�سمي منهم مفاده 
املكتب  عــمــال  مل�ساكل  حــل  و�ــســع 
العالقة منذ اأكر من ت�سعة اأ�سهر.

الو�سع اأثار ا�ستياء املواطنني وطالبوا مب�ساريع التهيئة

نق�ش للماء ال�سروب واهرتاء للطرقات 

تتم معاجلتها بطرق يدوية 

احتجاجهم دخل اأ�سبوعه الثانــي 

�سميحة. ع

�سميحة. ع
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تعكف م�سالح مديرية الطاقة بالتن�سيق مع دائرة عني ببو�ص 
بوالية اأم البواقي، على اإعداد درا�سة دقيقة من اأجل ربط عدد 
بالطاقة  الدائرة  م�ساتي  م�ستوى  على  الريفية  التجمعات  من 

ال�سم�سية.
وجاء ذلك ب�سبب �سعوبة ربطها بالكهرباء الريفية، وكذا قلة 
التكلفة املالية عند ربطها بالطاقة ال�سم�سية، خا�سة واأن هذه 
ت�سييدها  مت  الكهرباء،  انعدام  تعاين  التي  الريفية  التجمعات 
على م�ستوى اأرا�سي بعيدة عن مناطق التوزيع والتي غالبا ما يتم 
ال�سكنات  ت�سييد  قبل  بالكهرباء  اخلا�سة  ال�سبكة  مركز  اجناز 
من  للحرمان  عر�سة  اجلــديــدة  ال�سكنات  يجعل  ما  الريفية، 
اإي�سالها بخدمتي الكهرباء والغاز، وهو ما اأثار ا�ستياء املواطنني 
اأ�سحاب ال�سكنات الريفية، مطالبني امل�سالح املخت�سة بالتدخل.

اأكدت م�سادر م�سوؤولة ببلدية عني ببو�ص، ب�سرورة  املقابل،  يف 
للربط  خطية  طلبات  بو�سع  الريفية  ال�سكنات  اأ�سحاب  قيام 
الطاقة  اأعــمــدة  تثبيت  عملية  لت�سريع  ال�سم�سية  بالطاقة 
موؤخرا  ا�ستفادت  اأنــه  بالذكر  جدير  االأ�سغال،  يف  واالنــطــالق 
جتري  فيما  الريفية،  الكهرباء  من  العرتو�ص"  "بئر  منطقة 

درا�سة الربط على م�ستوى م�ستة "فرحاتي حميدة".

�لطاقة �ل�شم�شية لربط 
م�شاتي معزولة بالكهرباء

بن �ستول.�ص

طالب الع�شرات من امل�شتفيدين من �شكنات كو�شيــدار م�شروع 2000 + 2000 �شكن بالواجهة العمرانية طريق 
بغاي، بالإ�شراع يف اإنهاء الأ�شغال يف ظل التماطل الكبري احلا�شل، حيث مرت 6 �شنوات كاملة على ح�شول املعنيني 

نح لهم �شققهم. على  مقررات ال�شتفادة لكن دون اأن تمُ

التاأخر دخل عامه التا�ضع

وعودها تخلف  وال�ضلطات  االنتظار  من  �ضنوات   6

عقود �ضائعــة، �ضنوات غري حمت�ضبة وجلان مغيبـة

اأنهم  املحتجون،  اأكـــده  مــا  وح�سب 
دخلوا منذ اأيام يف حركة احتجاجية 
تعبريا منهم عن احلالة املزرية التي 
لكن  ال�سكن،  اأزمــة  ب�سبب  يعي�سونها 
اأ�سابع  ُموجهني  تنادي،  ملن  حياة  ال 
والت�سيري  الرتقية  لديوان  االتهام  
ــى وجــــه اخلــ�ــســو�ــص  ــل الـــعـــقـــاري ع
بعملية  املكلفة  كو�سيدار  و�سركة 
ومتاطلهم  المباالتهم  ب�سبب  االإجناز 

اإىل  اأ�ــســاروا  كما  االأ�سغال،  اإنهاء  يف 
بداخل  الوا�سحة  الغ�ص  عمليات 
الرديئة  النوعية  خالل  من  ال�سقق 
للبالط واالأبواب والنوافذ وامللحقات 
الداخلية من تو�سيالت املاء وخمتلف 
قنوات  وباالأخ�ص  االأخرى  ال�سبكات 
ال  التي  اخلارجية  ال�سحي  ال�سرف 
ما  وهو  حجمها  و�سغر  ل�سيقها  تت�سع 
الكثري منهم يت�ساءل عن م�سري  جعل 

ا�ستهلك  الــذي  ال�سخم  امل�سروع  هذا 
املاليري.

ال�سكن  وزيــــر  املــ�ــســتــكــون  وطــالــب 
بالتدخل العاجل وزيارة هذا امل�سروع  
قرب  عــن  عليه  ــوف  ــوق ال اأجـــل  مــن 
ال�سلطات  اأخــلــفــت  اأن  بعد  خا�سة 
حول  قدمتها  التي  بالوعود  املحلية 
ت�سليم امل�سروع وتوزيع ال�سكنات على 

امل�ستفيدين منها.

املنتمني  العمال  اإدمــاج  عملية  ت�سهد 
املهني  االإدمـــاج  على  امل�ساعدة  جلهاز 
خن�سلة  بوالية  القطاعات  عديد  عرب 
فو�سى كبرية، اأين �سهدت بلدية بابار، 
ن�سخ  اأن  تبني  اأن  بعد  كبريا  اختالال 
عقود  بفئة  اخلا�سة  والعقود  الوثائق 
الت�سغيل واالإدماج االجتماعي  ما قبل 

قد �ساعت اأو اأنه مت اإتالفها.
اأ�سحابها  مطالبة  بعد  تبني  ما  وهــو 
اأنف�سهم  املتعاقدون  ليجد  منها،  بن�سخ 
على  ن�سخ  عــن  البحث  ــرورة  �ــس ـــام  اأم
�سلة،  ذات  اأخـــرى  موؤ�س�سات  م�ستوى 
على غرار مديرية الت�سامن التي تبني 
اأر�سيفا لفئة  اأنها هي االأخرى ال متلك 
لها  التابعة  الت�سغيل  قبل  مــا  عقود 
ب�سهادات  امل�سكلة  تغطية  اإىل  لت�سطر 
على  نيوز"  "االأورا�ص  حت�سلت  اإداريــة 

ن�سخ منها، كما تفاجاأ متعاقدون تابعون 
لقطاع الرتبية من رف�ص ملفاتهم وعدم 
تت�سمن  التي  االأوىل  للدفعة  اإتباعها 
ثماين  ا�ــســتــوفــوا  الــذيــن  املتعاقدين 
ما  ح�سب  وال�سبب  العمل،  من  �سنوات 
التي  نيوز"  لـ"االأورا�ص  عنه  ك�سفوا 
احت�ساب  عــدم  الوثائق  على  اطلعت 
كانوا  الــتــي  الت�سغيل  قبل  مــا  عــقــود 
 2009 �سنة  منذ  اإطــارهــا   يف  يعملون 
عقود  اإطــــار  يف  ــوا  ــدرج ــن ي اأن  قــبــل 

االإدماج املهني حلاملي ال�سهادات.
ورغم توفر الوثائق الالزمة والعقود 
هذه  احت�ساب  يتم  مل  العمل  و�سهادات 
كاملتني  ب�سنتني  واملــقــدرة  ال�سنوات 
بالن�سبة لفئة عقود ما قبل الت�سغيل، 
واحلجة ح�سب بع�سهم االنقطاع الذي 
يتعدى  مل  والــذي  العقدين  بني  ح�سل 

اأخرى  جهات  اعتربته  وقد  ال�سهرين 
�سببه  اأن  رغــم  العمل"  عن  "انقطاع 
املكلفة  املوؤ�س�سات  متاطل  اإىل  ــع  راج
ــه  واأن ذاتــهــا،  حــد  يف  العمليات  بــهــذه 
�سيت�سبب  ما  العامل  اإرادة  عن  خــارج 
�سهادة  من  ال�سنوات  هــذه  اإ�ساعة  يف 
تثبت  التي  اخلربة  �سهادة  اأو  االإدمــاج 
متعاقد،  بكل  اخلا�سة  اخلربة  �سنوات 
بع�ص  اأن  �سلة  ذات  م�سادر  ك�سفت  كما 
البلديات قد عرفت تاأخرا يف العملية 
رغم اأن اجلماعات املحلية قد انطلقت 
االأخــرى  القطاعات  قبل  العملية  يف 
املتعددة  اللجان  جتديد  عدم  وال�سبب 
غــرار  على  م�ستوها  على  ــاء  االأعــ�ــس
يف  خلل  ــود  وج يثبت  ما  بابار  بلدية 
يطال  اأن  قبل  البلديات  ت�سيري  نظام 

عملية االإدماج يف حد ذاتها.

قام اأم�ص، امل�ستفيدون من ح�سة 128 
�سكن ت�ساهمي بغلق مقر مديرية التعمري 
بتاأخر  منددين  البواقي،  اأم  بوالية 
 ،2012 �سنة  منذ  ل�سكناتهم  ا�ستالمهم 
العاجل  بالتدخل  املعنيون  وطــالــب 
من  متكينهم  اأجل  من  الو�سية  للجهات 

�سكناتهم التي طال انتظارهم لها.
اأرجـــع  ــاول  ــق امل اأن  املــحــتــجــون  ـــال  وق
االإداريــــة  للتعطيالت  الــتــاأخــر  �سبب 

واأن  خا�سة  التعبري،  مديـر  قبل  مــن 
متواجدة  االإداريـــــة  االأوراق  جميع 
البناء  مبديرية  املخت�سة  امل�سالح  لدى 
يف  ــقــاول  امل ـــده  اأك مــا  ح�سب  والتعمري 
وقد  هذا  امل�سروع،  م�ستوى  على  الفتة 
تدخل  بــ�ــســرورة  امل�ستفيدون  طــالــب 
يف  والتعجيل  بالوالية،  االأول  امل�سوؤول 
واخلارجية  الداخلية  التهيئة  اأ�سغال 

للم�سروع.

تنتظر نور اال�ضتقالل 

ت�ضوية و�ضعية عقود ما قبل الت�ضغيل 

عني ببو�ش باأم البواقي

م�ضاريع التهمت املالييـر بوترية اإجناز بطيئة

ب�ضبب انعدام
 خمتلف �ضروريات 

العي�ش الكرمي

ــعــائــالت  ــد مـــن ال ــدي ــع تــعــيــ�ــص ال
القاطنة بدوار بوردمي ببلدية بني 
عزيز يف اجلهة ال�سمالية من والية 
منذ  التهمي�ص  وطــاأة  حتت  �سطيف 
هذه  تعي�ص  حيث  طويلة،  �سنوات 
�ستى  يف  مــزريــة  ظــروفــا  العائالت 
جماالت احلياة وهذا يف غياب �سبه 

تام لل�سلطات املحلية.
من  حرمانهم  احلــي  قاطنو  ــد  واأك
مناطق  بــبــاقــي  يــربــطــهــم  طــريــق 
الــبــلــديــة فــ�ــســال عــن جــ�ــســر لفك 
يعربها  التي  املنطقة  عن  العزلة 
يتم  ال�ستاء  ف�سل  وخالل  الــوادي، 
حرمان التالميذ من الدرا�سة ب�سبب 
�سعوبة املرور على اجل�سر اخل�سبي 
الوادي  لعبور  ا�ستعماله  يتم  الذي 
يعترب  حيث  املجاورة،  املناطق  نحو 
الوحيد نحو  املنفذ  هذا اجل�سر هو 

ال�سكان  ويقول  اخلــارجــي،  العامل 
اإليهم  ي�سل  مل  اال�ستقالل  نــور  اأن 
التهمي�ص  ظل  يف  تعبيهم  حد  على 
واالإق�ساء املتعمد الذي مت ت�سليطه 

على هذه املنطقة.
كما يعاين ال�سكان من غياب الربط 
الذي  ــر  االأم وهــو  الطبيعي  بالغاز 
�سعوبة  ظــل  يف  معاناتهم  مــن  زاد 
احل�سول على املواد الطاقوية على 
غرار قارورات غاز البوتان واملازوت 
ال�سيما  التنقل  �سعوبة  نتيجة 
يتعلق  وفيما  الت�ساقط،  فــرتة  يف 
ال�سكان  اأطلقها  التي  بــالــنــداءات 
رئي�ص  تنقل  على  هــوؤالء  اأكــد  فقد 
دون  لــكــن  املنطقة  اإىل  الـــدائـــرة 
تلقى  حيث  فعلية،  ا�ستجابة  اأي 
والتي  الــوعــود  من  الكثري  ال�سكان 

تبقى موقوفة النفاذ. 

ك�سف املدير الوالئي  للت�سغيل بوالية 
مديرية  مع  بالتن�سيق  مت  اأنــه  تب�سة، 
والت�سامن  ــي   ــاع ــم ــت االج الــنــ�ــســاط 
 680 الــواليــة  م�ستوى  على  اإحــ�ــســاء 
معنيا بالتعليمة اخلا�سة بتحويل عقود 
االإدماج االجتماعي حلاملي  ال�سهادات 

اإىل عقود االإدماج املهني.  
عن    يقل  ال  ما  اإح�ساء  بعد  ذلك  ياأتي 
االإدماج  باإجراءات  معني  �ساب   4024
اأقرتها موؤخرا وزارة العمل  املهني،التي 
االجتماعي،  والــ�ــســمــان  والت�سغيل 
ت�سكيل  مت  اأنــه  املتحدث  ذات  واأ�ــســاف 

ــغــر�ــص تقوم  ال ــذا  ــه ل جلــنــة والئــيــة 
لتثبيتهم  امل�ستفيدين  ملفات  بدرا�سة 
يف منا�سبهم ،  وبخ�سو�ص الفئة الثانية 
واملزمع  خــربة  �سنوات   3 متلك  الــتــي   
اإدماجها خالل ال�سنة اجلارية،   ك�سف 
�ساب   2600 اإحــ�ــســاء    عــن  قا�سمية 
تثبيتهم  عملية  تنطلق  اأن  على  معني  
اإح�ساء  ــال، يف حني مت  اأقــرب االآج يف 
الثالثة  الفئة  من  �ساب  اآالف   3 قرابة 
الذين �ستتم درا�سة ملفاتهم وتر�سيمهم 

خالل �سنة 2021. من جهة اأخرى.

االأحياء  قاطني  من  الكثري  يعاين 
ال�سكنية ببلدية �سطيف من م�سكل 
ن�سبها  مت  التي  املفتوحة  الور�سات 
منذ �سنوات من اأجل تهيئة طرقات 
اأن  دون  وهــذا  وال�سوارع  االأحــيــاء 
اليوم  غاية  اإىل  االأ�سغال  تنتهي 
ــتــكــررة يف كل  ـــداءات امل ـــن رغـــم ال
بخ�سو�ص  ال�سكان  طــرف  من  مــرة 

االإ�سراع يف االأ�سغال.
التي  ال�سخمة  امليزانية  ورغـــم 
خ�س�ستها ال�سلطات املحلية مل�ساريع 
عا�سمة  عــرب  ــات  ــرق ــط ال تهيئة 
اإال  هائلة  مالية  مببالغ  الــواليــة 
بطيئة  تبقى  االإجنــــاز  وتـــرية  اأن 
للغاية، حيث باتت مداخل املدينة 
حتت رحمة عدد من املقاولني على 
غرار املدخل املوجود مبنطقة عني 
كبرية  طوابري  يعرف  والــذي  مو�ص 
ــات،  االأوق خمتلف  يف  املركبات  من 
ال�سكنية  االأحياء  مع  ذاته  واحلال 
حيث  م�سكن   600 حي  غــرار  على 

اإ�ــســتــكــى الــ�ــســكــان مــن طـــول مــدة 
يف  ذاتها  ال�سورة  وتتكرر  االأ�سغال، 
الرا�سيدور  يحياوي،  ح�سمي،  حي 

وحي عني الطريق.
زادت  ال�ستاء  ف�سل  حــلــول  ومــع 
ــل اهـــرتاء  مــعــانــاة الــ�ــســكــان يف ظ
التنقل  و�سعوبة  الطرقات  و�سعية 
على  م�سيا  اأو  بــاملــركــبــات  ــواء  ــس �
االأقـــــدام، وهـــذا يف الــوقــت الــذي 
املجل�ص  اأع�ساء  تــربيــرات  تتنوع 
بق�سية  يــتــعــلــق  فــيــمــا  الـــبـــلـــدي 
م�سالح  قــامــت  حــيــث  ــات،  ــرق ــط ال
مع  االإجـــــراءات  بعديد  البلدية 
املقاوالت املكلفة باالإجناز من اأجل 
االأمر  وو�سل  االأ�سغال  يف  االإ�سراع 
بع�ص  مــع  الــعــقــود  ف�سخ  حــد  اإىل 
يف  الفادح  التاأخر  نتيجة  املقاوالت 
�سرورة  على  التاأكيد  مع  االأ�سغال 
االإجراءات  من  العديد  على  املرور 

االإدارية يف هذا اجلانب.

عائالت تعي�س حتت وطاأة 
�لتهمي�س ببني عزيز 

باالإدماج معني  �شاب   4024

طرقــات �شطيف ور�شات 
مفتوحــة منذ �شنو�ت 
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�شكنات "كو�شيد�ر" بخن�شلة من حلم �إىل كابو�س!

فو�شى يف تر�شيم عمال عقود ما قبل �لت�شغيل بخن�شلـة

م�شتفيدون من �شكنات ت�شاهمية 
يغلقون مقر مديرية �لتعمري

خن�شلة

اأم البواقي

تب�شة

�شطيف

احتج �سبيحة اأم�ص الع�سرات 
من �سكان م�ستة اأوالد علي بن 

عي�سى ببلدية الرميلة واأقدموا 
على غلق الطريق الرابط بني 
بلدية الرميلة ودائرة قاي�ص، 
مطالبني بتدخل وايل الوالية 

لتح�سني ظروفهم املعي�سية 
املرتدية وخا�سة بعد تعر�ص 
كوابل الكهرباء لل�سرقة منذ 

اأكر من ثالثة اأ�سهر على 
م�ستوى دوار �سكيو ليحرموا من 
التمويل بهذه الطاقة احليوية 

طيلة هذه املدة، ورغم رفع عدة 
�سكاوى اإىل ال�سلطات املحلية، مل 

حترك هذه االأخرية �ساكنا ليظل 
ال�سكان يتخبطون يف معاناة 

كبرية، ناهيك عن م�سكل توقف 
تزويدهم مبياه ال�سرب لذات 

ال�سبب بعد توقف م�سخات املياه 
التي تزود امل�ستة باملاء مازاد من 

غ�سبهم و�سخطهم على الو�سع 
وعلى �سمت امل�سوؤولني، ا�سافة 

اىل عدم ربطهم بالغاز الطبيعي 
ماو�سعهم حتت رحمة غاز 
البوتان وكذا مادة املازوت.

من جهة اأخرى حولت االأمطار 
االأخرية اأق�سام  املدر�سة الواقعة 

بحي 48 �سكن اإىل برك مائية 
وم�سابح نتيجة ت�سرب املياه من 

اأ�سقفها املت�سدعة وذلك لعدم 
ترميمها م�سكلة خطر على حياة 

التالميذ.
ناهيك عن الغياب الكلي الأماكن 

توقف احلافالت مما اأثار 
�سخطهم وغ�سبهم خ�سو�سا يف 

ف�سل ال�ستاء.

�شكان �لرميلة 
يحتجـــون 

ويغلقون �لطريق 

حممد. ع

نوارة. ب

بن �ستول. �ص

نوارة. ب/ معاوية. �ص
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عن كثب

النموذج التون�شي يف الواجهة
ثورة  بعد  �سنوات  طوال  التون�سية  النخب  دفعت  لقد 
اليا�سمني �سنة 2011 نحو اعتماد »النظام الربملاين«، 
يف  ممثليه  عرب  ال�سعبية  االإرادة  فعليا  يج�سد  الــذي 
الربملان الذي تنبثق عنه احلكومة وتبقى رهينة اإ�سارة 
الربملان، كما يتيح تعيني رئي�سي اجلمهورية واحلكومة 
وعزلهما من قبل الربملان، ويجعل من رئي�ص احلكومة 
التنفيذية.  ال�سلطة  يف  االأو�سع  ال�سالحيات  �ساحب 
الذي  التون�سي،  للد�ستور  النهائية  ال�سيغة  اأن  بيد 
 90 جتــاوزت  بغالبية   2014 جانفي  يف  عليه  �سودق 
واأعطى  املعّدل«.  الربملاين  »النظام  اعتمدت  املائة،  يف 
�سالحيات كبرية جدًا للربملان ولرئي�ص احلكومة، الذي 
تعزله،  اأن  وميكنها  الربملانية،  الغالبية  قبل  من  يعنّي 
كما تقّرر انتخاب رئي�ص اجلمهورية مبا�سرة من ال�سعب 

يف انتخابات عامة، واأعطاه �سالحيات وا�سعة.
وبعد �سنوات من املراحل االنتقالية وقع نهاية االأ�سبوع 
تون�ص  يف  والربملان  احلكومة  بني  ت�سادم  اأول  املن�سرم 
عندما رف�ص الربملان التون�سي منح الثقة للحكومة التي 
قدمها رئي�ص الوزراء املكلف احلبيب اجلملي، وبالتايل 
مت اإ�سقاطها يف املهد، رغم اأنها حكومة كفاءات خالية 
من  اأ�سابيع  بعد  ت�سكيلها  مت  االأحـــزاب،  م�ساركة  من 
امل�ساورات، لكنها رف�ست بت�سويت 134 نائبا �سدها، يف 

حني �سوت 72 ل�ساحلها، وحتفظ ثالثة نواب.

من ال�شبه الرئا�شي اإىل ال�شبه الربملاين 
من  الفرن�سي  النموذج  على  اجلزائر  اعتمدت  لطاملا 
نظاما  اأنتجت  والتي  الهجينة  ال�سيا�سية  االنظمة 
خمتلطا �سماه الفرن�سيون النظام ال�سبه رئا�سي والذي 
الربملاين  الرئي�سيني  النظامني  خ�سائ�ص  من  ياأخذ 
والرئا�سي، غري اأن هذا النموذج يتميز بجاذبيه كبرية  
وتدريجية نحو النظام الرئا�سي، حتى يتقم�ص �سكله 
وم�سمونه ب�سرعة، ال�سيما اإذا كانت نزعة احلكم متيل 
الرئي�ص،  وتقدي�ص  احلكم  و�سخ�سنة  الت�سلط  اإىل 
غياب  يف  عهدها  �سابق  اإىل  االأمـــور  �سيعيد  ما  وهــذا 
النظام   فكرة  تطرح  لذلك  وا�سحة،  �سيا�سية  تقاليد 
الربملاين  بالنظام  اأي�سا  يو�سف  الذي  الربملاين  �سبه 

اجلديد، وهو اأحد اأ�سناف اأنظمة احلكم التي اقرتحها 
املفكر الفرن�سي  موري�ص دوفرجيه، والتي ينتخب فيها 
املواطنون مبا�سرة ال�سلطة الت�سريعية ورئي�ص الوزراء 
وجود  ي�سمن  انتخابي  قــانــون  مــع  الــوقــت،  نف�ص  يف 
هو  وكما  املنتخب،  الــوزراء  لرئي�ص  برملانية  اأغلبية 
احلال يف النظام الربملاين، فاإن رئي�ص الوزراء م�سوؤول 
اأمام الربملان وميكن االإطاحة بحكومته؛ ما يوؤدي فعليا 
الوزراء  رئي�ص  من  لكل  مبكرة  انتخابات  اإجــراء  اإىل 

والهيئة الت�سريعية. 
�سبه  االأنظمة  ت�سكل  الرئا�سية،  �سبه  االأنظمة  ومثل 
بالرغم  الربملانية.  االأنظمة  من  قويا  �سكال  الربملانية 
ومع  ولكن  الــعــامل  يف  تطبقه  دول  توجد  ال  ــه  اأن مــن 
املدن والبلدات  ذلك، وا�ستخدام نظام �سبه برملاين يف 
املدن  عــمــدات  النتخاب  واالإيــطــالــيــة  االإ�سرائيلية 

واملجال�ص املحلية. 

هل �شيفعلها الرئي�س تبون؟
�ستبني م�سودة تعديل الد�ستور التي �ستعلن عنها جلنة 
اخلرباء القانونيني نية الرئي�ص تبون يف الذهاب بعيدا 
لال�ستجابة للمطالب الرئي�سية للحراك ال�سعبي الذي 
والقانون،  احلق  بدولة  تنادي  �سعارات  يرفع  يزال  ما 
دميقراطيا  انتقاال  ت�سمن  التي  املوؤ�س�سات  وبــدولــة 
باعتباره  حتقيقه  يف  كبري  دور  للد�ستور  يكون  �سل�سا، 
بتزكية  �سيحظى  الذي  واالأخالقي  القانوين  ال�سامن 
ذلك  مع  املرتقب،  اال�ستفتاء  يف  اجلزائريني  اأغلب 
مع  ال�سيا�سية  لل�ساحة  جديدا  اإخراجا  االأمر  يتطلب 
باإعادة  ال�سيا�سية احلالية،  الثقافة  العمل على تغيري 
ال�سعب،  بيت  تعترب  التي  الربملان  ملوؤ�س�سة  االعتبار 
الكفاءات  و�ــســول  يتيح  مبــا  االنــتــخــابــات  وحــوكــمــة 
والنزهاء من املواطنني اإىل قبة الربملان حتى يتقم�سوا 
على  الرقابة  مهام  وميار�سوا  امل�سادة،  ال�سلطة  �سفة 
احلكومات  اإ�سقاط  ال  ومل  وعزم،  حزم  بكل  احلكومة 
تعطينا  التي  التون�سية  التجربة  �سوء  على  الفا�سلة 
املزيد من الدرو�ص، وتبقى �ساهدا على جناح التجربة 
املواطنني  حقوق  �سون  يف  الثورة  بعد  الدميقراطية 

رغم قلة ذات اليد وتعاظم املخاطر اخلارجية.

تبني املوؤ�ســرات االقت�سادية، �سواء تلــك التي تفرج عنها 
بع�ــص الهيئات احلكوميــة، اأو التي تعلن عنهــا دوريا الهيئات 
الدولية على غرار �سندوق النقد الدويل والبنك العاملي باأن 
االقت�ســاد اجلزائري يتباطئ ب�ســكل ملحوظ، و�سط تراجع 
كبــري للحركيــة التجاريــة، وقيــام عــدة �ســركات وم�سانــع 
بت�سريح العمــال، وهذا ما ينبئ بقدوم حالة ركود اقت�سادي 
غــري م�سبوقــة، اإذا مل تقــم احلكومــة باإجــراءات لتــدارك 
الو�سع واإنقاذ ما ميكن اإنقاذه، وبالعودة اإىل املوؤ�سرات الكمية 
املن�ســورة موؤخرا �سنجد اأن عجــز امليزان التجاري اجلزائري 
ارتفــع اىل 5.75 مليــار دوالر خــالل الفــرتة املمتــدة ما بني 

جانفي ونهاية نوفمرب 2019 .
وا�ستنادا اىل االح�سائيات ال�سادرة عن م�سالح اجلمارك، 
فــان ال�ســادرات بلغــت 32،62 مليــار دوالر خــالل 11 �سهرا 
االأوىل  مــن 2019، مقابــل 38،12 مليــار دوالر خالل نف�ص 
الفرتة مــن ال�سنة املا�سية، برتاجع بن�سبة 14.44- باملائة، 
وماتــزال املحروقــات متثــل اأهــم م�ســدر لالإيــرادات بن�سبة 
92.76 باملائــة، م�سجلــة تراجعــا بدورهــا بن�سبة 14.65 
باملائــة لتبلــغ قيمــة �سادراتهــا 30.25 مليــار دوالر مقابــل 
حــوايل 35.45 مليار دوالر يف �سنــة 2018 .  اأما ال�سادرات 
خــارج املحروقــات، فاإنهــا متثــل 2.36 مليــار دوالر و متثــل 
2.67 مليار  7.24  باملائــة مــن جممــوع ال�سادرات، مقابــل 
دوالر خــالل نف�ــص الفــرتة مــن �سنــة 2018 ، مــع ت�سجيــل 

تراجع بن�سبة 11.70 باملائة.
هــذه االأرقــام واملوؤ�سرات توؤكــد باأن احلالــة االقت�سادية 
للبلد لي�ست على ما يرام، اإال اأن و�سائل االإعالم والت�سريحات 
الر�سمية تتفادى التهويل، يف غياب اأي اإجراءات اقت�سادية 

من حكومة تبون التي لطاملا وعدت باإنعا�ص االقت�ساد.

تعالت االأ�سوات منذ يومني يف مدينة باتنة وا�ستغلت ال�سفحات 
املحليــة على فاي�سبوك وتويرت على مو�ســوع هدم مقر فريق �سباب 
باتنــة التاريخــي امل�سمــى بـــ #الكازينــو  والــذي كان يحتــوي على 
العديــد مــن املرافق ، ليثــري املدونــون م�ساألة االختفــاء التدريجي 
ملعــامل املدينــة القدميــة التي يعــود بع�سهــا اإىل اأكر مــن قرن من 
الزمــن، حيــث تتوا�ســل حملــة الق�ســاء على الكثــري مــن البنايات 
القدميــة يف عا�سمة الواليــة، ويف و�سط املدينــة بالتحديد، ودعا 
املغــردون اإىل �ســرورة حترك اجلمعيــات املهتمة بالــرتاث واالآثار 
حلمايــة هــذه املباين وحتويــل بع�سهــا اإىل متاحــف مفتوحة على 

الهواء الطلق مع �سرورة ترميمها وحمايتها خمافة االنهيار. 
وعــاد املدونــون اإىل معــامل اأخــرى اأ�سبحت اأثرا بعــد عني على 
غرار مقر الــدرك اال�ستعماري ال�سابق والــذي مت تهدميه، وكذلك 
مقــر فــرع البنك املركــزي ، تقول ناديــة على تويرت يف هــذا ال�ساأن 
" لالأ�ســف املــوروث الثقــايف يتم طم�سه يف حــني نرى تهدمي حتى 

الف�سيف�ساء مثلما حدث يف تب�سة لالأ�سف!
علــى االأقل ا�ستدعوا الكفاءات التي تعــرف قيمة هذه االبنية 
ومــن ثــم قومــوا بالتهــدمي!، وي�سيــف حم�ســن يف تدوينــة علــى 
 Casino de #Batna فاي�سبــوك "خ�ســارة اأخرى، لقد مت هــدم
للتــو .. كمــا هــو احلــال دائًمــا.. هــذا ثمــن تغــول املافيــا وغيــاب 
الكفــاءة.. باتنــة اأ�سبحت االآن جمرد �ساحيــة. ال �سيء ذو قيمة 

بقي فيها..

تفاعــل اجلزائريــون على موقعــي فاي�سبــوك وتويرت مــع البيان 
ال�ســادر عــن رئا�ســة اجلمهوريــة اأم�ــص والــذي اأمــر فيــه الرئي�ــص 
تبــون وزيــره االأول بال�سروع يف اإعــداد قانون لتجــرمي “كل مظاهر 
العن�سريــة” و”خطــاب الكراهيــة” الــذي انت�ســر خــالل ال�سنــوات 
واالأ�سهــر املا�سيــة عــرب �سبــكات التوا�ســل االجتماعــي، مبــا يف ذلك 
من�ســورات و�سور ومقاطع فيديو تت�سمن خطابات عن�سرية متطرفة 
متبادلــة بــني اجلزائريــني ب�سبب خالفــات �سيا�سيــة خ�سو�سا قبيل 
االنتخابات الرئا�سية وبعدها بني املوالني واملعار�سني للنظام، �ساركت 
فيها كل اأطياف املجتمع منهم �سيا�سيون وموظفون يف احلكومة، حتى 
ان حمامــني رفعــوا دعوى ق�سائيــة �سد رئي�سة حزب العــدل والبيان 

يتهمونها ب” التحري�ص على الكراهية والعن�سرية”.
اإىل ذلــك ت�ساطر املدونون جانبا مــن اهتماماتهم ب�سريان مفعول 
الهدنــة يف اجلــارة ليبيــا، بعــد توقيــع االتفــاق يف رو�سيــا بني حفرت 
وفايــز ال�سراج، حيــث اأجمع املغردون على جناح احلــل ال�سلمي الذي 
اقرتحتــه اجلزائــر ال�سيمــا بعــد حتــرك الدبلوما�سيــة اجلزائرية 
نحــو اخلارج اإذ من املزمــع اأن يقوم  وزير اخلارجيــة �سربي بوقادوم 
علــى راأ�ــص وفد رفيــع امل�ستوى ابتــداء من اليــوم بزيــارة ر�سمية اإىل 

ال�سعودية  ت�ستمر اإىل يوم 16 جانفي اجلاري.
حيــث قالت اخلارجية اجلزائرية يف بيان لهــا اأم�ص، اإن بوقادوم 
ال�سعوديني واالإماراتيني،  امل�سوؤولني  ” �سيتناول خالل مباحثاته مع 
م�ستجــدات االأو�ســاع يف املنطقــة العربيــة خا�ســة الو�ســع يف ليبيــا 
عــرب ا�ستعرا�ــص �سبل وقف الت�سعيد الع�سكــري من خالل وقف دائم 
الإطــالق النار، والت�ساور حــول طرق دعم م�سار الت�سوية لهذه االأزمة 

عرب احلوار بني خمتلف االأطراف الليبية”.

نــال اإعــالن "اأكادمييــة فنــون وعلــوم ال�سينمــا" عــن 
تر�سيحــات جوائــز االأو�ســكار يف الدورة 92 مــن مهرجان 
توزيــع اجلوائز ال�سهــري، الذي يقــام يف 10فيفري املقبل، 
اأكــرب حيز من اهتمام املغردين على موقع تويرت، حيث مت 
تــداول و�سم OscarNoms ع�ســرات االآالف من املرات 
يف وقــت ق�ســري، م�سحوبــة بانطباعــات املتتبعــني جلديد 
ال�سينمــا حــول االأفالم املختارة  التي جــاءت الرت�سيحات 
ب�ساأنهــا يف اأبرز الفئــات على ال�سكل التــايل: اأف�سل فيلم: 
فــورد VS فــرياري – االأيرلنــدي- جوجــو رابيــت- ليتل 
وومــن- ق�ســة زواج 1917  - جوكر- بارازيت، يقول عمر 
احلمادي يف تيرت " واهلل القائمه م�ستحييل ت�سيع وتقول 
ظلمــو فالن وظلمــو الفلــم هــذا و ذاك واالنيمي�سن وامور 
كثــريه والزلــت اقول انــه املو�سوع مب مو�ســوع تدفع مبلغ 
خيــايل ، املو�ســوع املحتــوى اجلبــار والتمثيــل االرجتايل 
هــذا  �سعــب  لل�سخ�سيــه  املتقم�ــص  للممثــل  واختيــارك 
االو�ســكار وراح احــط توقعاتــي يف هذا الرتويــت .." من 
جهتــه يعلقscientist   قائــال: " هل هوليوود عن�سرية 
ومنــوذج م�سغر لباقي العــامل؟ بالطبع بــكل تاأكيد. ولكن 
 OscarNoms# يرجى عدم االهتمام بالعن�سرية على
اإال اإذا كنــت قد ق�سيت بالفعل الوقــت الكايف مل�ساهدة كل 
االأفــالم. هذه االأ�سمــاء لي�ست جيدة للتقييمــات، لذا خذ 

وقتك و�ساهد كل االأعمال واحكم بنف�سك.
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اجلمهورية  رئا�سة  من  االأمــر  جاء  طويل  انتظار  بعد 
يعاقب  قانون  اإعداد  يف  ال�سروع  ب�سرورة  االأوىل  للوزارة 
التع�سب  اإىل  يدعو  واأو  هوياتية  نقا�سات  يفتح  مــن 
متاأخرة  ا�ستجابة  يف  اجلزائريني  بني  الكراهية  ون�سر 
النخب  من  اخلريين  من  كثري  رفعها  قد  كان  ملطالب  جدا 
بال�سنة  االحتفاالت  كانت  فقد  �سبق،  فيما  اجلامعية 
االأمازيغية اجلديدة منا�سبة لتفي�ص كاأ�ص هذا املو�سوع، 
بعد اأن حاول كثريون بكل ما اأوتوا من قوة نفي وجود هذا 
التقومي يف خطوات غري مفهومة، كما لو اأنهم متخ�س�سون 
بكل  االأمــازيــغ  يحتفل  حني  يف  واحلفريات،  التاريخ  يف 
بل  يعار�سونها  وال  م�سكلة  ــدون  ب املعروفة  املنا�سبات 

ويتبنونها مادامت تعني كل اجلزائريني..
منها  تن�سل  التي  الكوة  اليوم هو غلق هذه  يهمنا  ما  اإن 
بوادر االأعا�سري الهوياتية التي ال تبقي وال تذر ولنا يف 
جتارب عدد من الدول كثري من العرب، اأكر من ذلك وجب 
االختالف  قيم  لتعليمهم  النا�سئة  على  االأمل  نوافذ  فتح 
يف  وم�ساركته  بل  خ�سو�سياته،  بكل  االآخــر  واحـــرتام 
اأفراحه واأحزانه من منطلق ال�سراكة يف الدين والوطن 
االعتزاز  علينا  وجــب  ذلــك  من  اأكــر  امل�سرتك،  وامل�سري 
م�سالح  يخدم  مبا  لتطويرها  وال�سعي  هويتنا  مبكونات 
بلدنا، كما يجب علينا اإحالل قيم التعاي�ص والتنوع حمل 
القيم الهدامة وعدم االن�سياق وراء الدعوات العن�سرية 
او  لغويا  او  دينيا  كــان  مهما  االنتماء  با�سم  والتطرف 
�سالليا ومن ذلك الدعوات الدينية املتطرفة التي حترم 
ي�سيء  مظهر  اأي  تبدي  ال  التي  الثقافية  االحتفاالت 

للدين..
اإن اخلطوة االأوىل �ستكون ردعية لكل االأفواه املفتوحة 
وعندما  اجلــزائــريــني،  وحــدة  لتفتيت  م�سراعيها  على 
العقوبات  طائلة  حتت  االأبــد  اإىل  االأفــواه  هذه  ت�سمت 
م�سعى  يف  ال�سروع  وجــب  اجلديد،  القانون  يف  املنتظرة 
العقول  ي�ستهدف  الــعــواطــف،  مــن  خــال  مـــوازي  تــربــوي 
ويطعمها بقيم التعاي�ص مع االآخر، وقبوله بكل اختالفاته 
واالإميان بحقه يف الوجود ويف التعبري عن نف�سه باحرتام 
تنخرط  اأن  املختلفة  التن�سئة  موؤ�س�سات  وعلى  تقاليده، 
طوعيا يف هذا امل�سعى، واأن ال يكون عملها منا�سباتيا، بل 
على مر الزمن حتى ي�سبح اال�ستحقاق والعمل هو املعيار 

الوحيد للتفرقة بني اأبناء الوطن الواحد. 

�لقانون 
باملر�شاد

تلقي جتربة احلكم يف تون�ش من خالل اعتماد النظام الربملاين ب�ساللها على امل�ساورات الأولية التي بداأت جلنة تعديل 
الد�ستور جتريها باحت�سام، حيث �ستت�سح بعد اأيام التوجهات الكربى للد�ستور القادم يف ما يخ�ش نوع النظام ال�سيا�سي 

الذي �سيعلن عنه وكذا امليكانيزمات التي �سي�ستغل بها، وهي من بني النقاط الأ�سا�سية التي ينتظر املواطنون 
والتابعون لل�ساأن ال�سيا�سي اجلزائري الف�سل فيها بع�ش �سنوات طويلة من الأنظمة الهجينة والغام�سة، التي ا�ست�سل 

بها حكم بوتفليقة ومار�ش بها كل اأنواع ال�ستبداد وامتهان كرامة املوؤ�س�سات ال�سيادية ل�سيما موؤ�س�سة الربملان. 



�سحفية  ندوة  خالل  بولنوار  ال�سيد  وقال 
خ�س�ستها اجلمعية لن�ساط تربية الدواجن، 
املتعاملني  مــن  عـــدد  بح�سور  جـــرت  الــتــي 
تربية  �سعبة  اأن  ــدان،  ــي امل يف  والــفــاعــلــني 
الدواجن تعرف م�ساكل عديدة ب�سبب نق�ص 
املوازية،  ال�سوق  ووجود  والهيكلة  التنظيم 
فيها  املهنيني  من  باملئة   80 اأن  اإىل  م�سريا 

ميار�سون ن�ساطهم ب�سفة غري ر�سمية.
�سرورة  اإىل  امل�سوؤول  دعا  ال�سدد،  هذا  ويف 
تنظيم �سعبة تربية الدواجن من خالل اإبعاد 
الن�ساط   هذا  عن  بهم  م�سرح  الغري  املربني 
واإجراء "اإح�ساء حقيقي" للمتعاملني، م�سريا 
م�ستواها  على  �سكلت  قد  جمعيته  اأن  اإىل 
واللحوم  الـــدواجـــن  ملــربــي  وطــنــيــة  جلــنــة 
البي�ساء اأوكلت لها مهمة جمع معلومات حول 
اقرتاحات  وتقدمي  الدواجن  تربية  �سعبة 
القطاع،  عــن  امل�سوؤولة  لل�سلطات  �ستقدم 
�سرورة  على  اجلمعية  رئي�ص  �ــســدد  كما 
"اأمهات  اإنتاج  م�ساكل فرع  التطرق ومعاجلة 
البي�ص  لإنتاج  املوجهة  تلك  الدجاج" �سواء 
ل�سمان  البي�ساء  اللحوم  لإنتاج  املوجهة  اأو 
تفادي  و  الوطنية  لل�سوق  منتظم  توين 
"املربني  اأن  اإىل  م�سريا  الأ�ــســعــار،  تــذبــذب 
يبيعون حاليا كل اإنتاجهم بدون الأخذ بعني 
العتبار مليكانيزمات ال�سوق وفرتات الإنتاج 
ال�سوق  بتموين  اإخــالل  يحدث  اأن  �ساأنه  ما 
يتزامن  والذي  املقبل  اأفريل  �سهر  الوطنية 
مع �سهر رم�سان اين يكرث الطلب على اللحوم 
ارتفاع  اإىل  �سيوؤدي  ما  والبي�ساء  احلمراء 

الأ�سعار.
اأن متو�سط �سعر الكيلوغرام  وقال امل�سوؤول 

الــواحــد مــن حلــوم الــدجــاج يـــرتاوح حاليا 
ميكن  الثمن  هذا  واأن  ال�سوق  يف  دج   210 بـ 
الإنتاج  بني  اختالل  حدث  اإذا  يت�ساعف  اأن 
تلك  اجلزائر  اأن  اإىل  م�سريا  وال�ستهالك، 
يقدر  واإنــتــاج  دجاجة  مليون   140 حــوايل 
من  طن   400.000 اإىل  طن   350.000 بـ 
حبة  ماليري   7 اإىل  و6  البي�ساء  اللحوم 
بي�ص �سنويا، معتربا اأن هذه الأرقام ل تزال 
بعيدة عن املتو�سط العاملي، كما تطرق ال�سيد 
الإنتاج  فائ�ص  تثمني  �سرورة  اإىل  بولنوار 
ال�سناعة  الغري م�ستهلك عن طريق  الوطني 
التحويل  م�سانع  اأن  اإىل  م�سريا  التحويلية، 
ل تلبي اإل 20 باملائة من احتياجات ال�سوق 
الإنتاج  ا�ستقرار  �سرورة  اإىل  وكذا  حاليا، 
ميكن  اأجنبية  اأ�ــســواق  اإيــجــاد  من  للتمكني 

�سمان توينها ب�سفة منتظمة.
من جهته، ويف رده على �سوؤال �سحفي، نفى 
جلنة  ورئي�ص  متعامل  �سامل،  عــادل  ال�سيد 

على  البي�ساء  والــلــحــوم  ــن  ــدواج ال مــربــي 
ا�ستعمال  حول  املعلومات  اجلمعية،  م�ستوى 
هي  والتي  الدجاج  ت�سمني  ــة  لأدوي املربني 
ل  املعلومات  هذه  اأن  قائال  بال�سحة،  م�سر 
هم  البيطريني  واأن  ال�سحة  من  لها  اأ�سا�ص 
للدواجن  الــدواء  اأنــواع  خمتلف  ي�سفون  من 
والذي ل يباع اإل بو�سفة و بالتايل ل ميكن 
الدواء  من  نوع  اأي  لأي مربي احل�سول على 

دون و�سفة الطبيب البيطري.
الوطني  املكتب  ع�سو  دعا  اأخرى،  جهة  من 
م�ستوى  عــلــى  اجلــنــوب  وليــــات  ومــنــ�ــســق 
ال�سلطات  خــبــزي،  املجيد  عبد  اجلمعية، 
راأ�ص  على  م�سوؤولني  تن�سيب  اإىل  العمومية 
امل�ستثمرين  ي�سجعون  الـــدواجـــن  �سعبة 
هذا  وتنظيم  العراقيل  اإزالـــة  وباإمكانهم 
القت�ساد  �سالح  يف  وتــطــويــره  الن�ساط 

الوطني.

العالقة  ذات  احلكومية  الــقــرارات  تر  لن 
ال�سيارات  هياكل  ا�سترياد  "كوطة"  بتحديد 
املوجهة مل�سانع الرتكيب احلالية بردا و�سالما 
اخلطوات  هــذه  بـــداأت  بينما  القطاع،  على 
العمومية  ال�سلطات  قبل  مــن  املــفــرو�ــســة 
فيما  احلالية،  ال�سنة  بداية  يف  عيانا  تظهر 
تتماطل ال�سلطات العمومية يف تفعيل القرار 
ال�سيارات  ا�سترياد  باإعادة فتح جمال  املتعلق 

امل�ستعملة اأقل من ثالث �سنوات.
اآخر كونها  املحلية، حتدي  امل�سانع  وتواجه 
الن�ساط ب�سكل تام  املتوقفة عن  الآن بحكم 
على اعتبار اأّّن معظم الوكالء نفذت ح�ستهم 
ا�سترياد  رخ�ص  اأو  اعتماداتها  جتــدد  ومل 
الهياكل من "�سي كا دي" ال�سرورية للموا�سلة 
يف الن�ساط، بعدما عا�ست حالة من املناف�سة 
ال�سديدة بني الوكالء وامل�سانع املحلية خالل 
العالمات  هــذه  فيها  اعتربت  عديدة  اأ�سهر 
اأف�سل  واملواطنني  الزبائن  على  تقرتح  باأنها 
على  تخللتها  الأ�ــســعــار،  باأح�سن  العرو�ص 

فرتات من ال�سنة تخفي�سات ا�ستثنائية.
التي  التماطل  املعطيات  هذه  اإىل  وت�ساف 
اأ�سا�سه  على  العمومية  ال�سلطات  تتعامل 
ال�سيارات  ا�سترياد  بعث  اإعـــادة  م�ساألة  يف 
من  الــعــديــد  ــام  ــح اإق خـــالل  مــن  امل�ستعملة 
جتارية  عملية  يف  الـــوزاريـــة  الــقــطــاعــات 
الإعــداد  املــراد  اللجنة  خــالل  من  حم�سة، 

وزارة  اخلارجية،  ال�سوؤون  وزارة  جتمع  لها 
الداخلية، وزارة املالية وكذا الوزارة املكلفة 

باملناجم.
اأ�سعار  بــور�ــســة  فـــاإّن  هـــذا،  مــن  وانــطــالقــا 
ال�سيارات امل�ستعملة �ستعرف قفزة يف الأ�سابيع 
القليلة املا�سية، فر�سها الركود التي ت�سهدها 
مبيعات ال�سيارات اجلديدة امل�سّنعة واملركبة 
لعدم  حتمية  كنتيجة  املحلي،  امل�ستوى  على 
هذه  ن�ساط  واأّن  ل�سيما  الــهــيــاكــل،  تــوفــر 
لال�سترياد،  كامل  �سبه  ب�سكل  تابعة  امل�سانع 
يف ظل تراجع ن�سبة الندماج على الرغم من 
اأّنه يعترب اأحد اأبرز املعايري املذكورة يف دفرت 

ال�سروط املنظم للمهنة.
املركبة  ال�سيارات  فاإّن  الأ�سا�ص،  هذا  وعلى 
ي�سمن  الذي  البارومرت  مبثابة  كانت  حمليا 
التوازن يف ال�سوق املحلية، من اأجل املحافظة 
على اأ�سعار مقبولة ن�سبيا، خا�سة واأّن اإطالق 
بعث  اإعادة  حلقتها  املحلية  الرتكيب  م�سانع 
املخ�س�سة  لال�ستهالك  املوجهة  القرو�ص 
�سيارات   تعترب  والــتــي  املحلية،  للمنتجات 
الذي  ــر  الأم وهــو  اأبــرزهــا،  الرتكيب  م�سانع 
لل�سيارات  املــواطــنــني  لقــتــنــاء  الــبــاب  فتح 
امل�ستحقات  وت�سديد  بنكية  قــرو�ــص  عــرب 
�سنوات،   5 اأق�ساها  اآجــال  على  بالتق�سيط 

ح�سب القانون ال�ساري العمل به.

اأ�سعار  ا�ستقرت 
مع  اأمــ�ــص  النفط 
املخاوف  انح�سار 
بني  النزاع  ب�ساأن 
املتحدة  الوليات 
واإيــــران، يف حني 
ــام  ــم ــت حتـــــول اه
املـــ�ـــســـتـــثـــمـــريـــن 
لــلــتــوقــيــع املــقــرر 
لتـــفـــاق جتـــاري 

اأويل بني الوليات املتحدة وال�سني الأ�سبوع 
اجلاري ما �سيعزز النمو القت�سادي والطلب، 

ح�سبما اأفادت به وكالة رويرتز.
برنت  مزيج  العاملي  القيا�ص  خــام  وارتفع 
بحلول  للربميل  دولر   64.99 اإىل  �سنتا 
ال�ساعة 08:37 بتوقيت اجلزائر بينما زاد 
�سنتات  خم�سة  الو�سيط  تك�سا�ص  غرب  خام 
اإىل 59.09 دولر للربميل مقارنة باجلل�سة 

حيث  ال�سابقة، 
ارتــفــعــت اأ�ــســعــار 
الــنــفــط لأعــلــى 
م�ستوياتها يف نحو 
اأربعة اأ�سهر عقب 
ــرة  ــائ ــط غـــــارة ب
اأمريكية  م�سرية 
ـــت قــــائــــدا  ـــل قـــت
اإيرانيا  ع�سكريا 
ــــران  ــــه ط ورد 
يف  اأمريكية  قواعد  على  �سواريخ  باإطالق 
العراق، لكن الأ�سعار نزلت جمددا مع تراجع 
وا�سنطن وطهران بعدما اأ�سرفا على النزلق 

لنزاع مبا�سر.
 71.75 برنت  العاملي  القيا�ص  خام  ولم�ص 
دولر للربميل الأ�سبوع املا�سي قبل اأن يغلق 

يوم اجلمعة املا�سي دون 65 دولرا.

ــهــجــن رئـــيـــ�ـــص غـــرفـــة الـــتـــجـــارة  ــت ــس ا�
غوري  القادر  عبد  اجلزائرية  وال�سناعة 
امللفات  كافة  من  التجارة  غرفة  اإق�ساء 
اإليها  اللجوء  وعدم  الراهنة  القت�سادية 
احل�سا�سة،  امللفات  يف  اقت�سادي  ك�سريك 
واإ�سراكها  الغرفة  مكانة  لإعــادة  داعيا 
الفالحة  وزارات  طرف  من  امللفات  كل  يف 

وال�سناعة وال�سياحة والتجارة.
الغريب جــدا عدم  من  اأنــه  قــوري  وقــال 
املالية  قانون  ــداد  اإع يف  الغرفة  اإ�سراك 
رغم اأنه يف �سق كبري منه موجه للمتعاملني 
م�سددا  الأعــمــال  ورجـــال  القت�ساديني 
قانون  من  ن�سخة  على  نطلع  مل  "كيف 
الربملان؟"،  اإىل  نــزولــه  بعد  اإل  املالية 
من  اخلطرية  التجاوزات  هذه  اأن  معتربا 
يف  القت�سادي  باملتعامل  ت�سر  اأن  �ساأنها 
وقت  يف  الهام�ص،  اإىل  وحتيله  اجلــزائــر 

اجلزائر  تعي�سها  التي  املرحلة  تفر�ص 
القت�ساديني  املتعاملني  اإ�ــســراك  الــيــوم 
يف  ي�ساهموا  اأن  �سانهم  من  التي  امللفات  يف 
اإيجابيا  اقت�ساديا  ر�سيدا  ت�سيف  جعلها 
على  يطلع  بــات  الــربملــاين  النائب  مــوؤكــدا 
ودعا  التجارة،  غرفة  قبل  املالية  قانون 
غوري اإىل �سرورة اإعادة مراجعة �سيا�سة 
التي  التجارة  غرفة  مع  ال�سلطات  تعامل 
خلدمة  متكامل  برنامج  على  اليوم  تتوفر 
القت�ساد الوطني والدفع به قدما خالل 
املرحلة املقبلة من خالل الرتويج للمنتوج 
اجلزائري باخلارج وجعله يناف�ص املنتوج 
الأجنبي وجلب �سركاء وم�ستثمرين جدد 
اأ�سواق  اأبــواب  وطــرق  اجلزائرية  لل�سوق 
اأفريقية جديدة وامل�ساهمة يف �سخ املزيد 
الدولة  خزينة  يف  الأجنبية  العملة  من 

اجلزائرية.

دعا رئي�ص الحتاد الوطني 
للفالحني اجلزائريني حممد عليوي 

اإىل �سرورة جعل وزارة الفالحة 
وزارة �سيادية، واىل العودة لإحياء 

التعاونيات الفالحية التي اأثبتت 
جناعتها يف الدول املتقدمة، موؤكدا 

على �سرورة الهتمام بالقطاع الذي 
من �ساأنه �سمان الأمن الغذائي.

وقال عليوي يف ت�سريح لالذاعة 
مبنا�سبة انطالق ال�سنة الفالحية 

اجلديدة اإن القطاع الفالحي يحتاج 
اإىل مزيد من الدعم، داعيا اإىل 
اإ�سراك مهنيي القطاع يف احلوار 

وامل�ساورات ل�سن القوانني اخلا�سة 
بالقطاع، م�سددا على �سرورة اعتبار 

وزارة الفالحة وزارة �سيادية ل�سمان 
الأمن الغذائي.

كما دعا عليوي اإىل اإن�ساء تعاونيات 
فالحية م�سيفا اأن نظام التعاونيات 

قد اثبت جناعته يف الدول الأوربية.

هناأ وزير ال�سناعة واملناجم، فرحات اآيت علي، اأم�ص، عمال وموظفي قطاع ال�سناعة 
واملناجم مبنا�سبة حلول ال�سنة الأمازيغية.

ودعا الوزير اآيت علي كافة اإطارات وعمال القطاع للعمل �سويا من اأجل اإجناح تنفيذ 
برنامج رئي�ص اجلمهورية، عبد املجيد تبون، يف �سقه اخلا�ص بقطاع ال�سناعة واملناجم 

عد اأحد الركائز الأ�سا�سية التي يبنى عليها اقت�ساد وطني ناجع -ح�سبه-. الذي يمُ

�سدد رئي�ش اجلمعية الوطنية للتجار واحلرفيني، احلاج طاهر بولنوار، اأول اأم�ش باجلزائر، على �سرورة تنظيم �سعبة تربية 
الدواجن من خالل اإبعاد املربني غري امل�سرح بهم عن هذا الن�ساط وكذا اإنتاج اأمهات الدجاج ل�سمان متوين منتظم لل�سوق 

الوطنية وتفادي تذبذب الأ�سعار.

اإقت�شادالثالثاء 03  ينار 2970/ 14  جانفي 2020 املوافق لـ 18 جمادى الأوىل 071441
الوزير اآيت علي: 

رئي�ش غرفة التجارة وال�ضناعة اجلزائرية: 

كونها  اأثبتت جناعتها 
يف الدول املتقدمة

باعتبار اأّّن معظم الوكالء نفذت ح�ضتهم ومل جتدد اعتماداتها

بعد اللقاء الذي جمع وزير الفالحة مع ممثلي �ضعبة تربية الدواجن



الرئا�ضة االأفغانية: 

�ستيفن  الأملانية  احلكومة  با�سم  املتحدث  اأعلن 
دوليا  موؤترا  �ست�ست�سيف  برلني  اأن  اأم�ص،  زايربت، 

ب�ساأن الأزمة الليبية يف 19 جانفي اجلاري.
اإن  قــولــه  زايـــربت  عــن  اإعــالمــيــة  و�ــســائــل  ونقلت 

التح�سريات للموؤتر جارية.
مع  حمادثات  مع  تزامنا  املوؤتر  عن  الإعالن  ياأتي 
مو�سكو،  يف  والرتكي  الرو�سي  اجلانيني  عن  ممثلني 
املعرتف  الليبية  الوفاق  حكومة  من  وفد  مع  اأم�ص، 
بها دوليا، برئا�سة فائز ال�سراج، وووفد ميثل قوات 
البالد،  يف  النار  اإطــالق  وقف  لبحث  حفرت،  خليفة 
ملبادرة  وا�ستجابة  الدقيقة الأوىل من الأحد،  ومع 

تركية رو�سية، بداأ وقف لإطالق النار، يف ليبيا.
هجوًما  املا�سي،  اأفريل   4 منذ  حفرت،  قوات  وت�سن 

مقر  )غـــرب(،  طرابل�ص  العا�سمة  على  لل�سيطرة 
احلكومة ال�سرعية.

برلني ت�شت�شيف موؤمترً� دوليًا حول ليبيا 19 جانفي 

اأعلنت وزارة اخلارجية الرو�شية اأن ممثلي الوفدين الليبيني، الذين و�شال اإىل مو�شكو �شباح اأم�س، ان�شما اإىل املحادثات 
مع ممثلني عن اجلانيني الرو�شي والرتكي لت�شوية الأزمة الليبية.

اخلارجية  با�سم  املتحدثة  وقالت 
وفقا  اأنــه  زاخــاروفــا  ماريا  الرو�سية، 
لــالتــفــاق الـــذي مت الــو�ــســل اإلــيــه يف 
الرو�سي  الرئي�سني  بــني  اإ�سطنبول 
ــب  فـــالدميـــري بـــوتـــني والـــرتكـــي رج
املا�سي(،  )االأربــعــاء  اأردوغـــان  طيب 
اخلــارجــيــة  وزارة  مــقــر  يف  انــطــلــق 
الرو�سية اليوم حمادثات بني وزيري 
الفروف  �سريغي  الرو�سي  اخلارجية 
والرتكي مولود ت�ساوو�ص اأوغلو حول 
ت�سوية االأزمة الليبية، وان�سم اإليهما 
ح�سب  ليبيا،  يف  ال�سراع  طريف  ممثلو 
باأن  اأفـــادت  حيث  اإعالمية،  و�سائل 
فائز  برئا�سة  "الوفاق"  حكومة  وفد 
ال�سراج اجتمع، على هام�ص املحادثات 

الرتكي  اجلانب  ممثلي  مع  الرباعية، 
يف مو�سكو لبحث االأزمة يف ليبيا.

�سرحت  الرو�سية  اخلارجية  وكانت 

يف وقت �سابق اليوم باأن لقاًء �سيجمع 
حفرت  خليفة  املتقاعد  اجلــرال  بني 
الوطني"  "الوفاق  حكومة  ورئي�ص 

يف  ال�سراج،  فائز  دوليا  بها  املعرتف 
مو�سكو برعاية وزراء خارجية ودفاع 

رو�سيا وتركيا.
ــورات الــهــامــة يف  ــط ــت ــي تــلــك ال ــاأت ت
الــ�ــســراع يف  ـــراف  اأط اأعــقــاب تو�سل 
النار،  اإطالق  لوقف  اتفاق  اإىل  ليبيا 
تركية  ملبادرة  ا�ستجابة  االأحد؛  بداأ 

رو�سية.
اأفريل   4 منذ  حفرت،  قــوات  وت�سن 
لــلــ�ــســيــطــرة على  ــا  ــي، هــجــوًم ــس ــا� امل
مقر  )غــــرب(،  طرابل�ص  العا�سمة 
جهودا  اأجه�ص  ما  "الوفاق"،  حكومة 
لعقد  املتحدة  االأمم  تبذلها  كــانــت 

موؤمتر حوار بني الليبيني.
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جنديا   70 اأن  الدميقراطية،  الكونغو  جمهورية  جي�ص  اأعلن 
وم�سلحا قتلوا خالل ا�ستباكات عنيفة مع م�سلحني �سرقي البالد.

ت�سريحات  يف  اجلي�ص  با�سم  املتحدث  هازوكاي،  ماك  وقال 
 30 مقتل  عن  اأ�سفرت  اال�ستباكات  اإن  اأم�ص،  ليلة  �سحفية، 
القتال  اندلع  اأنه  40 م�سلحا، م�سيفا هازوكاي  اإىل جانب  جنديا 
اأن اجلي�ص  يوم اخلمي�ص املا�سي يف مقاطعة �سمال كيفو، مو�سحا 
�سيطر على مقر جماعة "قوات الدفاع عن الدميقراطية"، اإحدى 

اجلماعات امل�سلحة �سرقي البالد.

3 مدر�سني يف كينيا، نتيجة هجوم م�سلح تعر�سوا له يف  ُقتل 
منطقة قريبة من احلدود ال�سومالية.

فاإن  الكينية،  االإعالم  و�سائل  تناقلتها  التي  االأنباء  وبح�سب 
البالد،  �سرقي  الواقعة  امل�سلح وقع يف مدينة غاري�سا  الهجوم 
قاموا  االإرهابية  ال�سباب  حركة  اأن  االإعالم  و�سائل  مو�سحة 
واختطاف  مدر�سني   3 مقتل  عن  اأ�سفر  الذي  الهجوم  بتنفيذ 

اآخر.
ال�سرطة  يف  امل�سوؤولني  اأحد  قال  لل�سحفيني،  ت�سريح  ويف 
الكينية، اإن قوات االأمن تالحق منفذي الهجوم الذين اأ�سرموا 

النار يف خمفر لل�سرطة بعد قتلهم املدر�سني.

جامو  اإقليم  يف  املجاهدين"  "حزب  تنظيم  من  عنا�سر   3 قتل 
وك�سمري، اأم�ص، جراء ا�ستباكات مع القوات االأمنية الهندية.

قوات  بني  اندلعت  ا�ستباكات  اأن  هندية،  اإعالم  و�سائل  واأفادت 
بولفاما، مع عنا�سر  التي طوقت مكانا يف منطقة  الهندية  االأمن 
مقاومني   3 مقتل  عن  اأ�سفرت  اال�ستباكات  اأن  واأكدت  التنظيم، 
من اأع�ساء تنظيم حزب املجاهدين، هم عمر فياز، وعادل ب�سري، 

وفايزان حميد.
 370 املادة  بنود  الهندية  احلكومة  األغت  املا�سي،  اأوت   5 ويف 
وك�سمري"،  "جامو  لوالية  الذاتي  احلكم  متنح  التي  الد�ستور،  من 

ال�سطر اخلا�سع ل�سيطرتها من االإقليم.

جراء  االأ�سخا�ص  اآالف  اأم�ص،  الفلبينية،  ال�سلطات  اأجلت 
يف  كذلك  ت�سبب  مما  مانيال،  العا�سمة  جنوبي  بركاين  ثوران 

اإغالق مطار مانيال الدويل ومكاتب حكومية ومدار�ص.
عن  الفور  على  اأنباء  ترد  مل  باأنه  اإعالمية  و�سائل  واأفادت 
�سقوط �سحايا جراء ثوران الربكان "تال" الذي عاود ن�ساطه، 
م�سيفة اأنه مت اإلغاء اأكر من 240 رحلة جوية دولية وحملية 
ب�سبب �سحب الرماد الربكاين التي و�سل ارتفاعها اإىل اأكر من 

كيلومرت.  100

املا�سي،  ا�ستهدف، اخلمي�ص  الذي  الهجوم  ارتفعت ح�سيلة قتلى 
موقعا ع�سكريا غربي النيجر من 25 اإىل 89 جنديا.

النيجر،  حكومة  با�سم  للمتحدث  ت�سريح  ما  بح�سب  ذلك  جاء 
زكريا عبد الرحمن، تاله اأول اأم�ص، على االإذاعة العامة، ونقلته 
بحث  بعد  اأنه  الرحمن  عبد  قال  حيث  اإفريقية،  اإعالم  و�سائل 
و77  ال�سديقة،  القوات  من  ا  �سخ�سً  89 مقتل  حتديد  مت  دقيق، 

من االأعداء.
اإن  بيان،  يف  بالنيجر،  الدفاع  وزارة  قالت  املا�سي،  واخلمي�ص 
مت�سددين اإ�سالميني م�ستبه بهم �سنوا هجوًما كبرًيا على اجلي�ص، 

ما اأ�سفر عن مقتل 25 جندًيا على االأقل.

مقتل 3 مدر�شني يف هجوم م�شلح 
�شرقـــــــي كينيا

مقتل 3 عنا�شر من تنظيم حزب 
�ملجاهدين يف جامو وك�شمري

�إجالء �الآالف جر�ء ثور�ن 
بركاين جنوب �لعا�شمة �لفلبينية

�رتفاع قتلى �لهجوم على موقع 
ع�شكري �إىل 89 جنديا بالنيجر

مقتل 70 يف ��شتباكات بجمهورية 
�لكونغو �لدميقر�طية

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل حمادثات رباعية مبو�شكو بني ممثلي �ل�شر�ج وحفرت وتركيا ورو�شيا

ق.د

ــم الــرئــا�ــســة  ــس ــا� طـــالـــب املــتــحــدث ب
�ــســديــقــي، حركة  �ــســديــق  الأفــغــانــيــة 
ل�ستئناف  النار،  اإطالق  بوقف  طالبان 

مباحثات ال�سالم املتعرثة.
التوا�سل  و�سائل  عرب  �سديقي  وك�سف 
احلــكــومــة  اأن  ـــص،  ـــ� اأم الجــتــمــاعــي، 
بحد  طــالــبــان  تطالب  مل  الأفــغــانــيــة، 
مــ�ــســتــوى الــعــنــف فــحــ�ــســب؛ بـــل وقــف 
موؤكدا  الــكــامــل،  باملعنى  الــنــار  اإطـــالق 
�سرط  النار  ــالق  اإط وقــف  اأن  املتحدث 
احلكومة الأفغانية ل�ستئناف مباحثات 
من  احلد  اأن  م�سيفا  طالبان،  مع  ال�سالم 
الناحية  له من  العنف ل معنى  م�ستوى 
اأن  مو�سحا  والــقــانــونــيــة،  ال�سيا�سية 
ال�سالم  اأن  تــرى  الأفغانية  احلكومة 
حادثة  كــل  واأن  احلـــرب،  اإنــهــاء  يعني 

عنف تعترب حربا.
ــد  ــال وكــــان الــرئــيــ�ــص الأمــريــكــي دون
ترامب، قد اأوقف مفاو�سات ال�سالم بني 
التي  طالبان  وحركة  املتحدة  الوليات 
ا�ستمرت من دي�سمرب 2018، بعد هجوم 
جنود  عــلــى  طــالــبــان  �سنته  تــفــجــريي 
�سبتمرب،   5 يف  اأفغان�ستان  يف  اأمريكيني 
طالبان  �سعت  املباحثات،  تعليق  وبعد 
اأجل موا�سلة مباحثات  لإيجاد حل من 

العا�سمة  اإىل  وفــدا  فاأر�سلت  ال�سالم؛ 
الرو�سية مو�سكو.

كبرًيا  تهديًدا  طالبان  حركة  وت�سكل 
الرئي�ص  بقيادة  الأفغانية  للحكومة 
ــــاين، وتــفــر�ــص  ـــرف غ ـــس الأفــــغــــاين اأ�
اأجزاء كبرية من البالد،  �سيطرتها على 
بدء  مــراًرا  حاولت  احلكومة،  اأن  ورغم 
ال�سنوات  �سالم مع طالبان يف  حمادثات 
هذا  يف  �سالم  جمل�ص  واأن�ساأت  الأخــرية 
ال�سياق، اإل اأنه مل يتم حتقيق اأي نتائج 

بعد.
حامد  ال�سابق  الرئي�ص  عهد  وخــالل 
كرزائي، كان من املقرر اإجراء مباحثات 
بني احلكومة الأفغانية وحركة طالبان 
يف العا�سمة القطرية الدوحة يف جوان 
املفاو�سات،  عن  تراجعت  لكنها   ،2013
اخلا�ص  علمها  طالبان  و�سعت  اأن  بعد 
الإ�سالمية"  اأفغان�ستان  "اإمارة  ولفتة 

مبكتبها بقطر.

اأم�ص  واإندوني�سيا،  الإمـــارات  وقعت 
الأحد، 11 اتفاقية يف جمال الأعمال 
تبلغ قيمتها جمتمعة 314.9 تريليون 
ت�سمل  دولر(  مــلــيــار   23( روبـــيـــة 
ــطــاقــة وقــطــاعــات  ال�ــســتــثــمــار يف ال

اأخرى.
الرئي�ص  ذكــره  ما  بح�سب  ذلك  وجــاء 
ـــــدودو على  ــي جــوكــو وي ــ�ــس ــي ــدون الإن
والــذي  اأمــ�ــص،  "تويرت"  على  ح�سابه 
مع  التفاقيات  توقيع  �سهد  قــد  كــان 
ويل عهد اأبوظبي حممد بن زايد خالل 

زيارة ر�سمية لأبوظبي.
وذكرت وكالة اأنباء الإمارات، اأن �سركة 
"اأدنوك"  الوطنية  اأبــوظــبــي  بـــرتول 
وقعت اتفاقيات مع �سركتي "بريتامينا" 
يف  الإندوني�سيتني  اآ�سري"  "و�ساندرا 
ــغــاز،  وال البرتوكيميائيات  قــطــاعــي 
توريد  ت�سمل  التفاقيات  اأن  م�سيفة 
األف طن مرتي من غاز  "اأدنوك" 528 

بحلول  لـ"بريتامينا"  امل�سال  البرتول 
نهاية 2020.

حقوقية  منظمات  ثــالث  اأعلنت 
"العفو  بــيــنــهــا  ــــــارزة،  ب دولـــيـــة 
مقاطعتها  ـــص،  ـــ� اأم الدولية"، 
جمموعة  مــنــتــدى  ــات  ــاع ــم ــت اج
العاملي  املدين  للمجتمع  الع�سرين 
العام  ال�سعودية  ت�ست�سيفه  الذي 

اجلاري.
الدولية  العفو  منظمة  وقــالــت 
ومــنــظــمــة الــ�ــســفــافــيــة الــدولــيــة 
ومـــنـــظـــمـــة �ـــســـيـــفـــيـــكـــو�ـــص، يف 
هذه  اإن  اأمـــ�ـــص،  مــ�ــســرتك،  بــيــان 
من  هزلية  حماولة  الجتماعات 
جانب م�سيفي جمموعة الع�سرين 
املزري  �سجلهم  للت�سرت على  اجلدد 

حلقوق الإن�سان.
جمموعة  منتدى  اأن  اإىل  ي�سار 
هو  املـــدين  للمجتمع  الــعــ�ــســريــن 
دورة من الجتماعات التح�سريية 
جمموعة  قــمــة  اإىل  املـــمـــهـــدة 
بــداأت،  التي  ال�سنوية،  الع�سرين 
ــاع ا�ــســتــهــاليل  ــم ــت ــاج الأحــــــد، ب
البيان  اأيــــام، وذكـــر  ثــالثــة  ملــدة 
الع�سرين  جمموعة  اجتماع  اأن 
للمجتمع املدين يف الريا�ص اجتماع 
�سوري زائف. ول ميكننا امل�ساركة 
من  ا�ستخدامها  �ساء  يمُ عملية  يف 
حرية  مبراقبة  تقوم  دولــة  قبل 
اأجل  من  الن�ساط  وجترم  التعبري، 
وتعذب  والأقليات،  املــراأة  حقوق 
اأن  م�سيفا  املــنــتــقــديــن،  ــدم  ــع وت

اإعــدام  عــن  م�سوؤولة  ال�سعودية 
جمال  ال�سلمي،  والناقد  ال�سحفي 
الق�ساء.  نطاق  خــارج  خا�سقجي، 
يف  مقتله  من  عــام  من  اأكــرث  وبعد 
اأكتوبر 2018، مل حتقق العدالة 
مقتله،  على  اأحـــد  حا�سب  يمُ ومل 
النا�سطات  ــت  ــازال م اأنـــه  متابعا 
املــراأة  الــبــارزات يف جمــال حقوق 
يف البالد وراء الق�سبان ويخ�سعن 
عن  دفــاعــهــن  ب�سبب  للمحاكمة 
مو�سحا  الــبــالد،  يف  املـــراأة  حقوق 
اأن الع�سرات من الأفراد الآخرين، 
حقوق  عن  املدافعون  بينهم  ومن 
بال�سجن  اأحكاًما  الإن�سان، يق�سون 
ن�ساطهم  ب�سبب  طويلة  لــفــرتات 
تع�سًفا  احتجازهم  مت  اأو  ال�سلمي، 
العام  ون�سف  عام  اإىل  ت�سل  ملدة 
دون توجيه تهم اإليهم. كما نفذت 
عمليات  الــ�ــســعــوديــة  الــ�ــســلــطــات 
اإعــــدام اإثـــر حمــاكــمــات جــائــرة، 
معتاد  ب�سكل  التعذيب  ومار�ست 
ال�سيئة  املعاملة  وغريه من �سروب 

يف احلجز.

وقف �إطالق �لنار �شرطنا ال�شتئناف 
مباحثات �ل�شالم مع طالبان

 11 �تفاقية بني �الإمار�ت 
و�إندوني�شيا بـ23 مليار دوالر

�لدولية" تقاطع "�لعفو 
 �جتماعات �ملجتمع �ملدين لقمة 

�لع�شرين بال�شعودية

ق.د

ق.د

ق.د

ق.د



ـــزب الــدميــقــراطــي يف  ـــادة احل يــتــحــرك ق
ا�ستخدام  جتاه  �سريعًا  االأمريكي  الكونغر�ص 
ملنع  يف حماولة  ''قرار قوى احلرب''،  قانون 
الواليات  جــّر  من  ترامب  دونــالــد  الرئي�ص 
املتحدة اإىل حرب مع اإيران، بالرغم من تعّهد 
اإيران باالنتقام ملقتل اللواء قا�سم �سليماين، 
يف  م�ساعفة  ب�سربات  تــرامــب  وتــهــديــدات 

الداخل االإيراين اإذا �سعت طهران لالنتقام.
الــقــرارات  على  الكونغر�ص  �سيطرة  لكن 
االأجيال  مدار  على  تاآكلت  باحلرب  املتعلقة 
املتعاقبة، ور�ّسخت اإدارات �سابقة تنتمي لكال 
�سوابق  واجلمهوري  الدميقراطي  احلزبني 
مهم  حتقق  مبثابة  هو  الذي  القرار  ُت�سعف 
من �سلطة الرئا�سة يف �سناعة احلرب، وفيما 
اأثارتها  التي  القانونية  للم�سكالت  �سرح  يلي 

االأزمة �سريعة التطّور.
ما هو قرار قوى احلرب؟

ه  �َسَنّ ــون  ــان ق ــو  ه احلـــــرب''  قـــوى  ''قـــــرار 
النق�ص  لتجاوز حق   ،1973 الكونغر�ص عام 
ريت�سارد  ال�سابق  الرئي�ص  ا�ستخدمه  الــذي 
الكونغر�ص  لي�ستعيد  حماولة  يف  نيك�سون، 
قــــرارات احلــــرب، بعدما  عــلــى  الــ�ــســيــطــرة 
احلرب  فرتة  خالل  ال�سيطرة  تلك  ت�ساءلت 

الباردة.
الكونغر�ص  مينح  الد�ستور  اأن  من  وبالرغم 
اجلي�ص  يحتفظ  احلــــرب،  اإعــــالن  �سلطة 
املنت�سرة  القوات  من  كبري  بعدد  االأمريكي 
العاملية  احلرب  مهدت  منذ  العامل،  اأنحاء  يف 
ويوّجه  الــبــاردة.  للحرب  الطريق  الثانية 
االأعلى''  ''القائد  من�سب  مبوجب  الروؤ�ساء، 
القوات  تلك  يتولونه،  الذي  امل�سلحة  للقوات 
ب�سّن احلروب اأو ت�سعيد القتال، مثلما حدث 

يف كوريا وفيتنام.
الروؤ�ساء  اأن  على  القانون  بنود  اأحد  ين�ص 
لهم احلق يف اإ�سراك القوات يف اأعمال القتال، 
بعد موافقة الكونغر�ص على ا�ستخدام القوة، 
اأو اإذا تعّر�ست االأمة للهجوم. لكن مل يحرتم 
اأي رئي�ص الحق هذه الظروف املحددة التي 
القوات  اإر�سال  يجري يف �سوئها اتخاذ قرار 

اإىل القتال.
با�ست�سارة  الرئي�ص  ُيلزم  اآخر  جزء  وهناك 
''مناطق  يف  الــقــوات  ن�سر  قبل  الكونغر�ص 
الروؤ�ساء  ومعظم  و�سيكة.  اأو  فعلية  قتال'' 
يلتزم  مل  ترامب  لكن  البند،  بذلك  التزموا 
التي  اجلوية  الغارة  ب�سن  اأمر  عندما  بذلك 
اأ�سفرت عن مقتل قا�سم �سليماين، قائد فيلق 

القد�ص، التابع للحر�ص الثوري االإيراين.
وهناك بند اآخر مهم ين�ّص على اأن اأي ن�سر 
دون  من  الرئي�ص  بــاأوامــر  القتالية  للقوات 
60 يومًا،  تفوي�ص من الكونغر�ص ينتهي بعد 

ما مل يوافق امل�سرعون يف غ�سون تلك الفرتة 
اأي�سًا  البند  هذا  ومينح  الن�سر.  عملية  على 
الإنهاء  الرئي�ص  توجيه  �سلطة  الكونغر�ص 

املهمة قبل ذلك املوعد.

ما الذي يحاول الدميقراطيون فعله؟
''قــرار  ا�ستخدام  الدميقراطيون  يحاول 
اإيــران، واقرتح  قوى احلــرب'' ملنع حرب مع 
ال�سيوخ تيم كني، الدميقراطي  ع�سو جمل�ص 
النائب عن والية فريجينيا، بالفعل، م�سروع 
وقالت  ـــرب،  احل تلك  ملنع  م�سرتك  قــانــون 
يوم  النواب،  جمل�ص  رئي�سة  بيلو�سي،  نان�سي 
�سيعمل  املجل�ص  اإن   ،2020 يناير   5 االأحد، 
و�سوف  مماثل.  اإجـــراء  على  االأ�سبوع  هــذا 
تكون اإلي�سا �سلوتكني، النائبة الدميقراطية 
عن والية ميت�سيغان، هي راعية هذا املقرتح 
�سابقة  حمللة  وهـــي  الـــنـــواب،  جمل�ص  يف 
متخ�س�سة يف امليلي�سيات ال�سيعية لدى وكالة 

اال�ستخبارات االأمريكية ووزارة الدفاع.
اأقحم  ترامب  اأن  كني  قــرار  م�سروع  ويعلن 
اأعمال  يف  بالفعل  االأمريكي  اجلي�ص  قــوات 
الكونغر�ص،  موافقة  دون  اإيــران  مع  قتالية 

ويطلب اإنهاء القتال خالل 30 يومًا.

هل يحظى القرار بالدعم ال�شيا�شي الكايف؟
هناك اأ�سباب تدفع لل�سك يف ذلك، فحتى اإذا 
باإمكان  يظل  املجل�سني  كال  عن  القرار  �سدر 
وجتــاوز  النق�ص.  حــق  ا�ــســتــخــدام  تــرامــب 
كال  يف  الثلثني  اأغلبية  يتطلب  النق�ص  حق 
عدد  ت�سويت  يتطلب  الذي  االأمر  املجل�سني، 
كبري من االأع�ساء اجلمهوريني ل�سالح جتاوز 

حق النق�ص.
كال  يف  االأغلبية  حاولت  ال�سابق،  العام  ويف 
ــرب''  احل قــوى  ''قـــرار  ا�ستخدام  املجل�سني 
االأمريكي  الدعم  اإنهاء  على  ترامب  الإجبار 
للتدخل ال�سعودي يف احلرب االأهلية باليمن. 
الإبطال  النق�ص  حق  ا�ستخدم  ترامب  ولكن 
القرار، ومل يح�سل قرار جتاوز حق النق�ص 
ال�سيوخ،  جمل�ص  يف  الكافية  االأ�سوات  على 
اإىل  جمهوريني  �سبعة  ان�سمام  من  بالرغم 

الدميقراطيني يف الت�سويت �سد الرئي�ص.

هل �شيكون ذلك د�شتورياً؟
يحق  فقد  ــك،  ذل حــول  كبري  خــالف  هناك 
رف�ص  يف  الد�ستوري  بحقه  املطالبة  لرتامب 

الكونغر�ص.  عن  �سدر  اإذا  حتى  القرار  هذا 
وُتظهر املحاكم ترددًا يف الف�سل يف النزاعات 
بني الروؤ�ساء والكونغر�ص فيما يتعلق بقرارات 

احلرب، مما يجعل االأمور غري قابلة للحل.
بــي بر  ويــلــيــام  الــعــام  الــنــائــب  وقــد تبّنى 
لل�سلطة  املت�سدد  التف�سري  طويل  وقت  منذ 
التنفيذية، واأخرب الرئي�ص جورج بو�ص االأب 
ذات مرة اأن باإمكانه �سّن حرب اخلليج 1991 
�سّوت  اإذا  حتى  الكونغر�ص،  اإذن  دون  مــن 
من  العديد  ويتخذ  احلــرب.  �سد  امل�سرعون 
االإدارات  يف  التنفيذية  ال�سلطة  حمامي 
قوى  ''قــرار  من  معاديًا  موقفًا  اجلمهورية 

احلرب''.
الد�ستوريني  اخلـــرباء  مــن  العديد  ينظر 
لل�سلطة  اأنه تقييد م�سروع  القانون على  اإىل 
التنفيذية، ومل تبِد االإدارات الدميقراطية 
اأي اعرتا�سات د�ستورية عليه. لكن ال توجد 
الأن  وذلك  االأمــر،  هذا  مثل  لت�سوية  �سابقة 
مل  والكونغر�ص  الرئي�ص  بني  املواجهة  هذه 

ت�سل اإىل ذروتها من قبل.
اإىل عام  �سيا�سية ترجع  �سابقة  اأقرب  رمبا 
1983. عندما اأ�سدر الكونغر�ص قرارًا يعلن 
اأن مهمة حفظ ال�سالم يف لبنان، بعد تورطها 
ُقتل  النارية يف بريوت  باالأ�سلحة  يف معركة 
البحرية،  م�ساة  جنود  من  العديد  اإثرها  يف 
حتّولت اإىل ''اأعمال قتالية'' تخ�سع لقاعدة 
الـ60 يومًا. ويف الوقت نف�سه وافق امل�سّرعون 

على ا�ستمرار املهمة ملدة 18 �سهرًا.
وّقع الرئي�ص رونالد ريغان على القرار، لكنه 
اأاّل  يجب  موافقته  اإن  التوقيع  بيان  يف  قال 
ُتف�ّسر على اأنها تنازل لـ ''قرار قوى احلرب'' 
القائد  ب�سفتي  �سلطتي  تقييد  على  وقدرته 
بـ  و�سفه  حد  اإىل  ي�سل  مل  ولكنه  االأعــلــى، 

''عدم الد�ستوري''.
هل ينطبق قرار قوى احلرب

 على هذا املوقف؟
حول  �سر�ص  قانوين  جدل  هناك  يكون  قد 
هذا ال�سوؤال اأي�سًا، خا�سة اإذا اقت�سر ت�سعيد 
اجلوية  ــارات  ــغ ال على  اإيـــران  مــع  الــ�ــســراع 
الغزو  دون  مــن  االإلــكــرتونــيــة  والــهــجــمــات 

الربي.
هناك روؤ�ساء من كال احلزبني، راأوا �سابقًا اأن 
''قرار قوى احلرب'' ال ينطق على ن�سر القوات 
حول   1993 عام  نــزاع  يف  معينة.  الأ�سباب 
مهمة حفظ ال�سالم يف ال�سومال، على �سبيل 

املثال، قالت اإدارة كلينتون الدميقراطية اإن 
ظروف القتال كانت متقطعة للغاية، حيث ال 

ميكن للقرار اأن يغطي تلك املهمة.
وخالل احلرب اجلوية حللف الناتو يف ليبيا 
2011، قالت اإدارة اأوباما، رغم االعرتا�سات 
الداخلية فاإن امل�ساركة االأمريكية قد ت�ستمر 
الأكر من 60 يومًا، دون موافقة الكونغر�ص، 
الأن العملية حمدودة للغاية، وال تعترب نوعًا 
من ''االأعمال القتالية'' التي تخ�سع لـ ''قرار 

قوى احلرب''.

هل �شَرّح الكونغر�س بالفعل بهذه احلرب؟
زعم م�ست�سار االأمن القومي، روبرت اأوبريان، 
''م�سروع  �سليماين  بقتل  ترامب  توجيه  اأن 
كليًا''، مبوجب قانون 2002، الذي وافق فيه 
الع�سكرية  القوة  ا�ستخدام  على  الكونغر�ص 
ترامب  �سلطة  اإىل  باالإ�سافة  الــعــراق،  يف 
الع�سكرية  االأعــمــال  لتنفيذ  الد�ستورية 

الالزمة للدفاع عن النف�ص.
وم�سمون ذلك اأنه يدافع عن وجود القوات 
االأمريكية يف العراق، ب�سبب انت�سارها هناك 
مبوجب قانون 2002، حتى اإذا كان التهديد 
خالل  من  االإيــراين  الرد  جاء  واإذا  اإيرانيًا. 
العراق  يف  االأمريكية  القوات  على  الهجوم 
فقد ي�ستخدم فريق ترامب القانوين احلجة 
نف�سها، ويقول اإن قانون 2002 يغطي ت�سعيد 

االأعمال القتالية على تلك اجلبهة.
الــذي  كـــني،  قـــرار  مــ�ــســروع  يــرفــ�ــص  بينما 
مبوافقة  يكن  مل  �سليماين  مقتل  اإن  يقول 
يغطي   2002 قانون  اأن  فكرة  الكونغر�ص، 

ت�سعيد ال�سراع مع اإيران.

هل مقتل �شليماين يمُعترب ''اغتيالً''؟
تعريف  على  ذلك  ويعتمد  وا�سح،  غري  هذا 
املعلومات  قـــوة  وعــلــى  ''اغـــتـــيـــال''،  كلمة 
ترامب  قال  التي  ال�سرية  اال�ستخباراتية 
اإنها تزعم تخطيط �سليماين ملوؤامرة وهجوم 
''و�سيك'' على القوات االأمريكية يف العراق.

ــر  االأم يحظر  القانونية،  الناحية  ــن  وم
امل�سوؤولني  على   12333 ــم  رق التنفيذي 
عمليات  يف  التاآمر  اأو  اال�سرتاك  احلكوميني 
االغتيال، ولكن ال ي�سع هذا االأمر التنفيذي، 
وا�سحًا  تعريفًا  الــفــيــدرايل  الــقــانــوين  وال 

لالغتيال.
فر�سه  قــرار  اإىل  التنفيذي  ــر  االأم ويعود 

توجيه  بعد  فورد،  جريالد  ال�سابق  الرئي�ص 
االتهامات اإىل وكالة اال�ستخبارات املركزية 
يف  بامل�ساركة  املا�سي،  القرن  �سبعينات  يف 
اأجانب  زعــمــاء  قتل  ت�ستهدف  مـــوؤامـــرات 
منتخبني لديهم ميول �سيوعية. والحقًا، مع 
حتّول انتباه الواليات املتحدة نحو االإرهاب 
التنفيذية  االإدارات  حمامو  كتب  االإ�سالمي، 
مــن كــال احلــزبــني مــذكــرات ولــوائــح �سرية، 
تو�سح اأن القتل امل�ستهدف للدفاع عن النف�ص 

ال ُيعترب اغتيااًل.
ميكن  ما  فكرة  اأي�سًا  اأوباما  اإدارة  وطــّورت 
اعتباره تهديدًا ''و�سيكًا''، مما �سمح باأن متتد 
املتحدة  الواليات  ت�سنها  التي  العنف  اأعمال 
الذي  االإرهابيني  لت�سمل  النف�ص  عن  دفاعًا 
يخططون با�ستمرار ل�سن الهجمات من الظل، 
لهم  االأمريكية  القوات  با�ستهداف  وال�سماح 
ميثلوا  مل  اإذا  حتى  �سانحة،  فر�سة  اأي  يف 

تهديدًا و�سيكًا حرفيًا يف تلك اللحظة.
حمكمة  على  �سابقة  اأي  ُتــطــرح  مل  ولكن 
تلك  �سرعية  مـــدى  يف  للف�سل  اأمــريــكــيــة 
رفيع  م�سوؤواًل  �سليماين  كان  فقد  النظرية، 
قائدًا  ولي�ص  وطنية،  حكومة  يف  امل�ستوى 
جلماعة اإرهابية غري تابعة الأي دولة. ولكن 
ما يزيد االأمور تعقيدًا اأن ترامب اأدرج خالل 
االإيــراين،  الع�سكري  اجلناَح  املا�سي  العام 
املنظمات  قوائم  على  �سليماين،  يقوده  الذي 
االإرهابية االأجنبية، وهي املرة االأوىل التي 
حكوميًا  كيانًا  املتحدة  الواليات  فيها  تعترب 

تتحقق فيه تلك املعايري.

هل يهدد ترامب بارتكاب جرائم حرب؟
اإذا  اإنــه  تويرت  على  ترامب  قــال  فقد  نعم، 
اأ�سول  اأو  اأمريكيني،  اأي  اإيـــران  ا�ستهدفت 
ف�سوف  �سليماين،  ملقتل  لالنتقام  اأمريكية 
ياأمر القوات الع�سكرية بالهجوم على املواقع 
الإيران  املهمة  ''املواقع  بع�ص  تت�سمن  التي 
االأمريكي  الرد  واإن  االإيرانية''،  والثقافة 

�سوف يكون ''اأ�سعافًا م�ساعفة''.
هناك بند يف اتفاقية الهاي يق�سي بتجنيب 
والعلوم''  والفنون  للدين  املخ�س�سة  ''املباين 
ُت�ستخدم  ال  مادامت  التاريخية''،  ''االآثار  و 
احلرب  جرائم  وقانون  ع�سكرية،  الأغرا�ص 
القوانني  مبوجب  جناية  الفعل  ذلك  يجعل 
املحلية، وقد ت�سل عقوبته اإىل ال�سجن مدى 
احلياة اأو االإعدام، اإذا ُقتل �سخ�ص ما جراء 

هذا الفعل.
بني  التفرقة  اأي�سًا  احلرب  قانون  ويتطلب 
واملن�ساآت  واملــدنــيــني  الع�سكرية  االأهــــداف 
عمد.  عن  ُت�ستهدف  اأال  يجب  التي  املدنية، 
االأ�سرار  من  به  م�سموح  هام�ص  يكون  وقــد 
ولكن  م�سروعًا،  هدف  �سرب  عند  اجلانبية 
الهدف  مــع  متنا�سبًا  ــك  ذل يــكــون  اأن  يجب 

الع�سكري.
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بالرغم من اأن الد�صتور 
مينح الكونغر�ض �صلطة 

اإعالن احلرب، منذ مهدت 
احلرب العاملية الثانية 

الطريق للحرب الباردة. 
يوّجه الروؤ�صاء، مبوجب 
من�صب ''القائد الأعلى'' 

للقوات امل�صلحة الذي 
يتولونه، تلك القوات ب�صّن 
احلروب اأو ت�صعيد القتال، 

مثلما حدث يف كوريا وفيتنام

يتطلب قانون احلرب التفرقة 
بني الأهداف الع�صكرية 

واملدنيني واملن�صاآت املدنية، 
التي يجب األ ُت�صتهدف عن 

عمد. وقد يكون هام�ض م�صموح 
به من الأ�صرار اجلانبية عند 

�صرب هدف م�صروعًا، ولكن 
يجب اأن يكون ذلك متنا�صبًا مع 

الهدف الع�صكري

وملاذ� ي�شعى �لكونغر�س حلرمان تر�مب من ��شتعماله؟
ماذا يعني ''قرار قوى احلرب'' الأمريكي؟ 

ر الو�صع اإىل حرب مفتوحة بني اجلانبني هناك معركة قانونية تدور يف اأروقة  يف خ�صّم التوتر املت�صاعد بني الوليات املتحدة الأمريكية واإيران، واحتمالت تفُجّ
ال�صيا�صة يف وا�صنطن، طرفاها اإدارة الرئي�ض دونالد ترامب والكونغر�ض، ب�صاأن ''قانون قوى احلرب''، فما هي الق�صة؟ �صحيفة نيويورك تاميز ن�صرت تقريرًا بعنوان: 

اإيران و ''قرار قوى احلرب'' لتحجيم نزعات الرئا�صة الأمريكية للحرب، األقت فيه ال�صوء على الق�صية وتبعاتها.



''املـــارقـــة''  الــــدول  اأن  اإىل  ــوقــع  امل ويــ�ــســري 
بدورها، مثل اإيران وكوريا ال�سمالية، واجلهات 
والدولة  طالبان  مثل  الدول  غري  من  الفاعلة 
من  ميكن  التي  الــطــرق  م  �سُتقيِّ االإ�ــســالمــيــة، 
خاللها تعزيز �سلوكها ال�ستغالل نقاط ال�سعف 
للواليات  اخلارجية  ال�سيا�سة  يف  رة  املُت�سوَّ
ا يف  املتحدة، مع ح�ساب املخاطر اأو امل�سالح اأي�سً
عقد �سفقات مع اإدارة ترامب، اأو انتظار تغيري 

حمتمل يف القيادة االأمريكية.
الفاعلة  واجلهات  الــدول  هذه  �سغطت  واإذا 
مـــن اأجــــل تــ�ــســريــع اال�ــســتــجــابــة مـــن طــرف 
الواليات املتحدة ل�ساحلها، فاإن خطر املواقف 
العدوانية، التي من �ساأنها اأن تت�سمن االأعمال 
الع�سكرية واحلربية، �سوف يزداد، اإىل جانب 
خطيئة  يف  املتحدة  الــواليــات  وقــوع  احتمال 
التكتيكات  على  ـــا  ه ردِّ عند  التقدير  �ــســوء 

العدوانية.
ولفت التقرير اإىل اأن ال�سني ورو�سيا وغريهما 
من املناف�سني للواليات املتحدة، باالإ�سافة اإىل 
�سركاء وا�سنطن يف اأوروبا واآ�سيا، �سوف تتعامل 
مع الواليات املتحدة ب�ساأن الوفاء بااللتزامات 
اأو رف�سها بحذر اأكرب يف عام 2020، حتى ت�سل 

اإىل حالة من اليقني ب�ساأن االإدارة املقبلة.
و�ستنظر هذه الدول يف عالقتها طويلة االأمد 
جتنب  اإىل  منها  ا  �سعيًّ املــتــحــدة،  بــالــواليــات 
اأو  عك�سية  بنتائج  تاأتي  قد  التي  االلتزامات 
اتخاذ اإجراءات على فر�ص اأن هناك تغيرًيا يف 

قيادة البيت االأبي�ص.

ما الذي ينتظر �شناعة النفط
 يف عام 2020؟

توقعات  اأبـــرزت  ''بينما  التقرير:  ي�سيف 
التحديات  من  العديد   2019 لعام  �سرتاتفور 
فنحن  العاملي،  االقت�سادي  النمو  تواجه  التي 
العامل  ب�ساأن قدرة  اأقل تفاوؤاًل   2020 يف عام 

على جتنب ال�سدمات االقت�سادية املحلية''.
عدم  يف  ت�ساهم  اأن  العوامل  من  لعدد  ميكن 
ال�سغوط  مثل  املحلي،  االقت�سادي  اال�ستقرار 
االجــتــمــاعــيــة والــ�ــســيــا�ــســيــة الــنــاجــمــة عن 
ال�سني،  يف  االقت�سادي  النمو  معدالت  تباطوؤ 
امل�ساواة  عدم  ب�ساأن  املتزايدة  واالحتجاجات 
التق�سف االقت�سادي يف  االجتماعية، وبرامج 
جميع اأنحاء اأمريكا الالتينية و�سمال اأفريقيا 
ب�سبب  تفاقمت  الــتــي   – ــط  ــس االأو� والــ�ــســرق 
حول  والغمو�ص   – ال�سلع  اأ�سعار  يف  الــركــود 

خروج بريطانيا من االحتاد االأوروبي.
يــــوؤدي غمو�ص  ــا  ــم ''ك الــتــقــريــر:  واأ�ـــســـاف 
والفعالية  العاملية،  التجارة  اتفاقيات  حالة 
املتوفرة  والنقدية  املالية  لــالأدوات  املحدودة 
فائدة  باأ�سعار  بالفعل  تعمل  التي  للحكومات 
الق�سايا  هــذه  تعقيد  اإىل  للغاية،  منخف�سة 
كبري  حــد  اإىل  ميكن  اأنـــه  حــني  ويف  املحلية. 
ال�سيطرة على اأزمة واحدة حال وقوعها، فاإنه 
اأو  �سريع  تتابع  يف  االأزمـــات  حــدوث  حالة  يف 
حدوث عدم ا�ستقرار اقت�سادي يف عدة اأماكن 
يف وقت واحد، ميكن اأن تتفاقم االأمور ب�سرعة 
ككرة الثلج بفعل التاأثري العاملي. وعلى الرغم 
ا يف حدة التوترات  من اأننا نتوقع تراجًعا جزئًيّ
فاإن  وال�سني،  املتحدة  الواليات  بني  التجارية 
االختالفات املنهجية العميقة بني الدولتني لن 

حُتل يف عام 2020، اإن وجدت. واالأجندات
املتحدة  لــلــواليــات  املختلفة  االقت�سادية 
�سئيل  جمال  �سوى  ترتك  ال  ــا  واأوروب وال�سني 
االقت�سادية  املخاطر  من  يزيد  مما  للتعاون، 

العاملية''.
املــنــافــ�ــســة الــعــاملــيــة املــتــنــامــيــة الــتــي تركز 
حدة  مــن  �ستزيد  التكنولوجي  التطور  على 
اال�ستقرار  يف  �سلًبا  وتوؤثر  ال�سيا�سية،  املعارك 

االقت�سادي.
واأردف التقرير اأن املناف�سة العاملية املتنامية 
�ستزيد  التكنولوجي  التطور  على  تركز  التي 
يف  �سلًبا  وتوؤثر  ال�سيا�سية،  املعارك  حدة  من 
االنتخابات  و�ست�سلط  االقت�سادي.  اال�ستقرار 
و�سائل  ا�ستخدام  على  ال�سوء  االأمــريــكــيــة 
و�سائل  مــن  الــتــوا�ــســل االجــتــمــاعــي وغــريهــا 
م�سللة  معلومات  لن�سر  اجلماهريي  االت�سال 

وزرع الفتنة.
�سال�سل  على  التناف�ص  يوؤدي  اأن  املحتمل  ومن 
التنظيمية  والبنى  التكنولوجي،  االإمــــداد 
وخ�سو�سية  القومي  باالأمن  املتعلقة  املختلفة 
الهوة  زيادة  اإىل  التجارية،  وامل�سالح  االأفــراد 
اأكر  واأوروبـــا  وال�سني  املتحدة  الواليات  بني 
مما هي عليه اليوم؛ مما ي�سع �سال�سل االإمداد 
من  ويزيد  �سغط،  حتت  العاملية  التكنولوجي 
ال�سوء  وي�سلط  االقت�سادي،  التج�س�ص  اأعمال 
املتبعة  الطرق  يف  ال�سارخة  االختالفات  على 

لت�سكيل اإجماع تنظيمي عاملي.

الجتاهات العاملية يف كل منطقة
نعي�ص فيه  الذي  العامل  اأنه يف  التقرير  واأكد 
نحو  على  مرتابطة  الـــدول  اأ�سبحت  الــيــوم، 
متزايد عن طريق اجلو والرب والبحر والف�ساء 
بني  قاربت  العوملة  الأن  ونــظــًرا  ال�سيرباين. 
اخلرائط  حــدود  اأ�سبحت  والــقــارات؛  ــدول  ال

وحواجز اجلغرافيا اأموًرا مهملة اإىل حد ما.
يف  الــدائــرة  لــالأحــداث  يكون  اأن  ميكن  واالآن 
منطقة ما تداعيات يف منطقة اأخرى ب�سهولة، 
االأحيان  بع�ص  يف  التداعيات  هذه  متتد  وقد 
يلي  وفيما  الــعــامل.  اأنــحــاء  جميع  اإىل  لت�سل 
يف  االأكــرب  التاأثري  ذات  التداعيات  ن�ستك�سف 

التي  التنبوؤ  فرتة  خالل  الــدويل  القرار  �سنع 
نحن ب�سدد احلديث عنها.

اآ�سيا واملحيط الهادئ
واأ�سار التقرير اإىل اأن تعداد ال�سكان يف منطقة 
منطقة  اأي  مــن  ــرب  اأك الــهــادئ  واملحيط  اآ�سيا 
احلافة  على  املنطقة  هــذه  وتــرتكــز  اأخـــرى. 
الغربية للمحيط الهادئ، وت�سمل اأق�سى �سرق 
الذي  االأرخبيل  اإىل  باالإ�سافة  اآ�سيا،  قــارة 

يتقاطع مع ال�ساحل.
و�سهد العديد من بلدان هذه املنطقة، واأبرزها 
ا �سريًعا يف الن�سف الثاين  ا اقت�ساديًّ ال�سني، منًوّ
من القرن الع�سرين، مما اأعطى املنطقة �سعوًرا 
التي  العاملية  االقت�سادية  باالأهمية  جديًدا 
�ست�سكل  هــذا.  يومنا  حتى  م�ستمرة  تــزال  ما 
عملية  خاللها  من  بكني  تدير  التي  الفعالية 

االنتقال هذه توازن القوى االإقليمي.
ومع ذلك، تعتمد هذه االأهمية اإىل حد كبري 
مبرحلة  متــر  التي  الــقــوة  تلك  ال�سني؛  على 
انتقالية، والتي ي�سع �سعودها �سبكة التحالفات 
لفرتة  املنطقة  على  �سيطرت  التي  االأمريكية 
طويلة حتت االختبار. و�ست�سكل الفعالية التي 
هذه  االنتقال  عملية  خاللها  من  بكني  تدير 

توازن القوى االإقليمي يف العقود القادمة.

ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا
منطقة  عــن  احلــديــث  اإىل  التقرير  وانتقل 
باأن:  واأفاد  اأفريقيا،  و�سمال  االأو�سط  ال�سرق 
وت�سمل  العامل.  طرق  مفرتق  ُتعد  ''املنطقة 
وجبال  العربية،  اجلزيرة  �سبه  املنطقة  هذه 
ال�سام،  بالد  و�سحاري  تركيا،  و�سهول  اإيــران، 
وجميع  ال�سحراء  �سمال  الواقعة  واالأرا�ــســي 
يف  املنطقة  ق�سة  تتلخ�ص  بينه''ا.  ال�سواحل 

التجارة وتبادل املنفعة وال�سراع.
وتتلخ�ص ق�سة املنطقة، كما هو احلال يف كثري 
بني  املح�سورة  لالأماكن  بالن�سبة  االأحيان  من 
الالعبني االأجانب، يف التجارة وتبادل املنفعة 
هي  املنطقة  يف  التقليدية  والقوى  وال�سراع. 
العربية  اململكة  متثل  – بينما  واإيــران  تركيا 
يف  العربية  القوى  قاطرة  وم�سر  ال�سعودية 
يف  التاأثري  يف  وتناف�سهما   – ــايل  احل الــوقــت 
ال�سرق  من  يجعل  املنطقة  يف  االأ�سعف  الدول 
وعدم  للعنف  �ساحة  اأفريقيا  و�سمال  االأو�سط 

اال�ستقرار.

اأوروبا
تقع  اأنها  التقرير  يو�سح  التي  ــا،  اأوروب واإىل 
من  املكونة  االأر�سية  )الكتلة  اأورا�سيا  غرب 

مهياأة  منطقة  وهــي  واآ�ــســيــا(،  ـــا  اأوروب قــارتــي 
لالنق�سام. قارة ممزقة بفعل ثقافات متمايزة 
ــب االأحـــيـــان بني  ــل اأغ الــتــوفــيــق يف  ال ميــكــن 

خالفاتها.
تقريًبا  اجلــوانــب  جميع  مــن  اأوروبـــا  حتــاط 
ب من متا�سكها.  باجلزر و�سبه اجلزر؛ مما ُي�سعِّ
من  ال�سمايل  الن�سف  يقع  ذلــك،  على  وعــالوًة 
املتعرجة  الق�سرية  اأنهاره  القارة يف �سهل تتيح 
اإجبارها على  للبلدان الفر�سة للعمل مًعا دون 
مناطق  بني  اجلنوبي  الن�سف  يقع  فيما  ذلك. 
ا اإن�ساء اقت�سادات قوية  جبلية اأعاقت تاريخيًّ

وموحدة.
ممزقة  قارة  اأوروبا  اأ�سبحت  لذلك،  ونتيجًة 
يف  التوفيق  ميكن  ال  متمايزة  ثقافات  بفعل 
اأغلب االأحيان بني خالفاتها، بح�سب التقرير.

الأمريكتان
االأمريكتان  اأن  ''�سرتاتفور''  تقرير  اأردف 
متتدان من الدائرة القطبية ال�سمالية يف كندا 

اإىل الطرف اجلنوبي لت�سيلي.
ا  وثقافيًّ ا  جغرافيًّ املتنوعة  املنطقة  هــذه 
االأمة  تلك  املتحدة؛  الواليات  موطن  ا  و�سيا�سيًّ
القوة  ت�سبح  اأن  يف  جغرافيتها  �ساعدت  التي 
العامل،  يف  االأوىل  والع�سكرية  االقت�سادية 
اإخ�ساع  على  ا  جزئيًّ �ساعده  ال�سعود  ــذا  وه

املك�سيك وكندا لدائرة نفوذها.
ويف اأق�سى اجلنوب، تقع دول اأمريكا اجلنوبية 
التي اأ�سبه ما تكون باجلزر؛ حيث تف�سل بينها 
م�ساحات �سا�سعة من اجلبال واالأنهار والغابات 
التي ال ميكن اخرتاقها. وعلى الرغم من ذلك، 
اإال  اأوثق،  نحو  على  مًعا  الدول  هذه  تتحد  قد 
اأن العالقات االأعمق، مثل تلك التي متيز قارة 

اأمريكا ال�سمالية، �ستكون بعيدة املنال.

اأورا�شيا

املناطق  اأكــر  اأورا�سيا  اأن  اإىل  التقرير  اأملــح 
بالغرب،  ال�سرق  تربط  اإذ  العامل؛  يف  ات�ساًعا 
واآ�سيا،  ــــا،  اأوروب يحد  ــا  بــريًّ ج�سًرا  وت�سكل 
وجنوب  االأو�سط،  وال�سرق  الهادئ،  واملحيط 
ال�سخمة  املنطقة  هذه  حدود  وت�سكل  اآ�سيا. 
وجبال  ال�سمايل،  االأوروبي  ال�سهل  االأر�ص  من 
وجبال  اجلنوبية،  القوقاز  وجبال  الكاربات، 
اال�سرتاتيجية  هــذه  و�سيبرييا.  �سان،  تيان 
اأنحاء  جميع  يف  �ــســراًعــا  بــالــ�ــســرورة  تخلق 

املناطق احلدودية التابعة لرو�سيا.
رو�سيا،  تقع  اأورا�سيا،  منطقة  من  القلب  ويف 
ــي دولـــة حــاولــت عــرب الــتــاريــخ، بدرجات  وه
اإىل  نفوذها  متــد  اأن  الــنــجــاح،  مــن  متفاوتة 
ا�سرتاتيجية  وهــي  ــيــا،  اأورا�ــس يف  مــدى  اأبــعــد 
اإىل عزلها عن القوى اخلارجية. ولكن  تهدف 
�سراًعا  بال�سرورة  تخلق  اال�سرتاتيجية  هذه 
التابعة  احلدودية  املناطق  اأنحاء  جميع  يف 
لرو�سيا؛ مما ي�سع اأورا�سيا يف حالة �سبه دائمة 

من عدم اال�ستقرار.

جنوب اآ�شيا
جمال  يف  يفيد  ما  كل  اإن  اإىل  التقرير  اأ�سار 
اجلغرافيا ال�سيا�سية ميكن اأن جتده يف جنوب 
ال�سعبة،  ال�سكانية  الرتكيبة  حيث  اآ�ــســيــا، 
املر�سومة  غري  واحلـــدود  اجلــغــرايف،  والتنوع 
واملتنازع عليها. ت�سكل جبال الهيمااليا احلدود 
نهراها  يدعم  والتي  اآ�سيا،  جلنوب  ال�سمالية 
ال�سكانية  املراكز  واجلاجن،  ال�سند  الرئي�سيان، 
الكبرية يف املنطقة. ُتعد الهند الدولة املهيمنة 
ا  يف املنطقة، وهي موطن اأ�سرع االقت�سادات منًوّ

يف العامل.
وُتعد الهند الدولة املهيمنة يف املنطقة، وهي 
العامل. لكن  ا يف  اأ�سرع االقت�سادات منًوّ موطن 
ا دولة  تناف�سها مع باك�ستان املجاورة، وهي اأي�سً
ل  ذات �سالح نووي و�سوق ا�ستهالكي متناٍم، حوَّ
املناطق  اأخطر  من  ــدة  واح اإىل  اآ�سيا  جنوب 

النووية يف العامل.
كيف  على  ــة  حــيَّ �سهادة  املنطقة  ُتــعــد  كما 
�سا  يقوِّ اأن  الع�سكرية  وال�سيا�سة  للت�سدد  ميكن 
اأمام  املجال  الإف�ساح  الالزم  االإقليمي  التكامل 

منو اقت�سادي اأف�سل.

اأفريقيا جنوب ال�شحراء الكربى
واختتم املركز تقريره باحلديث عن اأفريقيا 
''ُتعد  اأنها:  واأو�سح  الكربى،  ال�سحراء  جنوب 
بعر�ص  متتد  منطقة  وتغطي  للتنوع.  منوذًجا 
الكربى  ال�سحراء  من  بــدًءا  باأكملها  الــقــارة 
اأفريقيا،  اأق�سى اجلنوب من جنوب  وتنتهي يف 
الثقافات  مــن  يح�سى  ال  لــعــدد  مــوطــن  وهــي 
واحليوانات  والــنــبــاتــات  ــــان  واالأدي والــلــغــات 

واملوارد الطبيعية.
خيال  على  ا�ستحوذت  اأنــهــا  غــريــًبــا  ولي�ص 
تزال  ومــا  ــــا،  اأوروب يف  االأوائــــل  امل�ستك�سفني 
احلالية  العاملية  القوى  خيال  على  ت�ستحوذ 

التي تتوق اإىل ا�ستغالل ثرواتها.
ــن تــنــوع املــنــطــقــة، تواجه  ــم م ــرغ وعــلــى ال
الكربى  ال�سحراء  جنوب  اأفريقيا  يف  البلدان 
العابر  االإرهــــاب  مــثــل:  ـ  م�سرتكة  حتــديــات 
ال�سريع،  ال�سكاين  والنمو  الوطنية،  للحدود 
والفقر املدقع، والف�ساد ـ متنعها من اال�ستفادة 
من اإمكانياتها االقت�سادية. و�ستكون ال�سنوات 
خا�سة  للمنطقة،  بالن�سبة  حا�سمة  القادمة 
عامل  يف  تن�سج  ال�سيا�سية  موؤ�س�ساتها  واأن 

يتحول اإىل العوملة بخطى �سريعة.
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�أبرز �لتوقعات �ل�شيا�شية و�القت�شادية �لعاملية يف 2020

ن�صر موقع ''�صرتاتفور'' للدرا�صات ال�صرتاتيجية والأمنية تقريًرا عن توقعاته لعام 2020 يف العديد من املجالت، ل �صيما ال�صيا�صة والقت�صاد يف العديد 
من دول العامل. ويف البداية، اأو�صح التقرير اأن الغمو�ض الذي يخيم على نتائج النتخابات الرئا�صية وانتخابات الكوجنر�ض يف الوليات املتحدة �صي�صكل 

الأ�صا�ض الذي تعتمد عليه الدول يف جميع اأنحاء العامل يف ت�صرفاتها وقراراتها يف عام 2020. وعام النتخابات املثرية للجدل يف الوليات املتحدة يعني اأنه 
حتى يف حني تتعامل الدول الأخرى مع اهتماماتها املحلية والإقليمية والعاملية، يجب عليها اأن تاأخذ يف العتبار الفر�ض واملخاطر املتمثلة يف القرارات التي 

تتداخل مع امل�صالح الأمريكية، ف�صاًل عن مراعاة التغيري الدراماتيكي املحتمل يف املوقف الأمريكي بعد النتخابات.

بينما اأبرزت توقعات �صرتاتفور 
لعام 2019 العديد من 

التحديات التي تواجه النمو 
القت�صادي العاملي، فنحن 
يف عام 2020 اأقل تفاوؤًل 

ب�صاأن قدرة العامل على جتنب 
ال�صدمات القت�صادية املحلية

تواجه البلدان يف اأفريقيا 
جنوب ال�صحراء الكرى 
حتديات م�صرتكة ـ مثل: 
الإرهاب العابر للحدود 

الوطنية، والنمو ال�صكاين 
ال�صريع، والفقر املدقع، 

والف�صاد ـ متنعها من ال�صتفادة 
من اإمكانياتها القت�صادية 



فكرون  عــني  �سباب  ت�سكيلة  تدعمت 
العلمة  مولودية  األعاب  �سانع  بخدمات 
م�ستقدم  رابـــع  بــذلــك  ليكون  زكـــري  بــن 
كل  بعد  ال�ستوية،  التحويالت  فــرتة  يف 
نية  يعك�ص  ما  لعرا�ص  هالل  قــوراري  من 
خالل  ــق  الئ بــوجــه  الظهور  يف  االإدارة 
هواة،  الثاين  بطولة  من  االإياب،  مرحلة 
وطموحها يف املراهنة على ورقة ال�سعود 
اكتفائها  عن  اأعلنت  قد  االإدارة،  وكانت 

املريكاتو  يف  انــتــدابــات  بثالثة  بالقيام 
ال�ستوي، غري اأن ت�سارع االأحداث، وتغيري 
حت�سني  على  العمل  خــالل  من  االأهـــداف 
ال�سعود،  اإ�ستهداف  ال  وملا  الفريق  م�سرية 
يف  اال�ستثمار  اإىل  تلجاأ  جعلها  مــا  وهــو 
االإجازة الرابعة �سعيا منها الإعطاء اأكر 
قوة وفعالية للخطوط الثالثة، ومن ثمة 
بعث التناف�ص على املنا�سب بني الالعبني 
مل  ترعي  ر�سيد  املدرب  اأن  اإىل  ن�سري  كما 

لنوعية  ارتياحه،  عن  التعبري  يف  يتوان 
التي  الــ�ــســتــويــة،  االنـــتـــدابـــات 

وفق  مدرو�سة  نظره  يف  كانت 
قائال  احلقيقية،  االحتياجات 
ميلكون  اجلـــدد  الــوافــديــن  اإن 
من القدرات، ما ي�سمح لهم مبنح 

االإ�سافة املرجوة للفريق.
رئي�ص  نــفــى  ذلـــك،  ــع  م ـــوازاة  ـــامل ب

ــادي حــ�ــســان بــكــو�ــص االأخـــبـــار التي  ــن ال

بخ�سو�ص  االأن�سار،  اأو�ساط  يف  راجــت 
لبع�ص  االإداريـــــــة  الــو�ــســعــيــة 
جميع  ــاأن  ب امل�ستقدمني،واأكد 
معهم  تعاقد  الذين  الالعبني 
اأنديتهم  مع  مرتبطني  لي�سوا 
ال�سابقة، وبالتايل فاإن عملية 
اإرفاق  عرب  متر  �سهلة  تاأهليهم 
الت�سريح  ورقـــة  اأو  العقد  ف�سخ 

مبلف التاأهيل .

نهار  �سطيف  وفـــاق  وفـــد  تنقل 
للدخول  اإ�ــســبــانــيــا  اإىل  ــص  ــ� االأم
ملرحلة  حت�سبا  مغلق  ترب�ص  يف 
العودة، حيث و�سل الفريق م�ساءا 
اإىل اإ�سبانيا على اأن تنطلق االأمور 

اجلدية يف الرتب�ص بداية من نهار 
اليوم، حيث ياأمل املدرب الكوكي يف 
برجمة ما ال يقل عن 03 لقاءات 
خالل  حمرتمة  اأندية  اأمام  ودية 
ترب�ص  واإنطلق  الرتب�ص،  فــرتة 
املهاجم  غــيــاب  ــل  ظ يف  الـــوفـــاق 
من  يعاين  مــازال  الذي  بوقلمونة 
العالج  �سيوا�سل  حيث  االإ�سابة، 
خالل الفرتة احلالية حتى يكون 
مع  الر�سمية  للمناف�سة  جــاهــزا 

بداية �سهر فيفري.
الــوفــاق  اإدارة  رغــبــة  تــلــق  ومل 
ال�سابق  املهاجم  مــع  التعاقد  يف 
زكرياء  العا�سمة  واإحتاد  للفريق 
اأن�سار  طرف  من  تفاعال  حدو�ص 
الوفاق وال�سبب يف ذلك هو تراجع 
الالعب من جهة وحاجة  م�ستوى 
نوعية،  تدعيمات  اإىل  الــوفــاق 
اإدارة الوفاق الدعوة  اأر�سلت  فيما 
ملهاجم من جن�سية تنزانية يدعى 
"�سيلوندا" وهذا من اأجل الوقوف 
له  التوقيع  قبل  اإمكانياته  على 
ر�سميا قبل نهاية فرتة التحويالت، 
وهذا يف وقت ي�سر املدرب الكوكي 
الــوقــوف عــن قرب  �ــســرورة  على 
على م�ستوى الالعب قبل التوقيع 
له بالنظر لعدم ح�سول امل�سريين 
امل�ستوى  على  كافية  نظرة  على 

احلقيقي لالعب. 
اأي  وجــود  الــوفــاق  م�سريو  ونفى 
ال�سابق  املــهــاجــم  مــع  ــاالت  اإتــ�ــس
�سرعت  فيما  ق�سنطينة،  ل�سباب 
عقود  توقيع  يف  ــاق  ــوف ال اإدارة 
طويلة املدى مع الالعبني ال�سبان 
العرو�ص  ظل  يف  وهــذا  املتاألقني 
اأندية  من  و�سلتهم  التي  املغرية 
يف  امل�سريون  يرغب  حيث  اأخــرى، 
خطف  �سيناريو  تــكــرار  تــفــادي 
كــمــا ح�سل  املــتــاألــقــة  الــعــنــا�ــســر 

املو�سم الفارط. 

مولودية  فــريــق  اأنــ�ــســار  جلــنــة  �ــســارعــت 
باتنة الإحتواء الو�سع املريب الذي ي�سهده 
ــان  ارك �سربت  ـــات  ازم ــدة  ع بعد  الــفــريــق 
رئي�ص  ا�ستقراره، وح�سب  النادي وزعزعت 
قرار  فـــاإن  بلونا�ص  زاكـــي  االأنــ�ــســار  جلنة 
باالن�سحاب  زيداين  م�سعود  النادي  رئي�ص 
جاء نتيجة تراكمات وازمة مالية خانقة، 
ليقرر اأع�ساء جلنة االأن�سار تنظيم ماأدبة 
امل�سيريين  كــل  ـــوة  ودع اأمــ�ــص  ــوم  ي ع�ساء 
اأعمال  رجــال  هم  ممن  وخا�سة  ال�سابقني 
على  والـــوقـــوف  ال�سمل  لل�سم  بــالــواليــة 
الفريق وتدعيمه ماديا ومعنويا فيما تبقى 
امل�سطر  الهدف  لتحقيق  البطولة  عمر  من 

وهو �سمان ال�سعود.
االكرب  النادي  اأن�سار  جلنة  نا�سدت  كما 
مولودية  ـــــص  االأورا� منطقة  يف  �سعبية 
باتنة ال�سلطات املحلية من املجل�ص ال�سعبي 
الــواليــة  ـــذا وايل  والـــوالئـــي وك الــبــلــدي 
املتطلع  الفريق  مــع  ــوقــوف  وال بالتدخل 
ق�سم  جحيم  ومــغــادرة  ال�سعود  لتحقيق 

الهواة والعودة للمكانة االأ�سلية.
م�سعود  الفريق  رئي�ص  ان  الــذكــر  يجدر 

باع�ساء  االأول  اأم�ص  �سهرة  اجتمع  زيداين 
االن�سحاب  بقرار  وخرجوا  امل�سري  مكتبه 
ال�سلطات املحلية بهذا القرار، وهو  واعالم 
البوبية  متتبعي  على  كال�ساعقة  نزل  ما 

وع�ساق اللونني االأبي�ص واالأ�سود.
حت�سريات  تتوا�سل  اآخـــر،  �سعيد  وعلى 

ملرحلة  حت�سبا  بودماغ  زهري  حممد  رفقاء 
االيــــاب ويــ�ــســعــى الــطــاقــم الــفــنــي الــذي 
ل�سمان  غيموز  امني  اجلديد  الوافد  يقوده 
والعودة  بقوة  للدخول  الالعبني  جاهزية 
نحو  والزحف  االيجابية  النتائج  ل�سل�سلة 

مقدمة الرتتيب.

اأم�ص  اأول  ع�سية  باتنة  �سباب  فــريــق  تــدعــم 
اإدارة  جنحت  الـــذي  بــــورزام  الــالعــب  بــخــدمــات 
االأحمر  الــلــونــني  بحمل  اإقــنــاعــه  يف  "الكاب" 
اأن اتفق مع الرئي�ص فرحات زغينة  واالأزرق، بعد 
حتى  طويال  الطرفني  بني  املفاو�سات  ت�ستمر  ومل 
اأثمرت عن التو�سل اإىل اتفاق نهائي ليكون بذلك 
الهداف ال�سابق لهالل �سلغوم العيد �ساحب االإجازة 
من  بــورزام  تلقاها  التي  العرو�ص  ورغم  الوحيدة 
اأنها  وراأى  للتاألق،  الكاب  اختار  اأنه  اإال  اأندية  عدة 
�ستفتح له اأبواب الربوز اأكر مما كان عليه يف فرتة 
باتنة حيث كان هداف  �سابقة مع اجلار مولودية 
الفريق يف بطولة ما بني الرابطات و�سرح الالعب 
وقع  الذي  التفاهم  �سوء  ب�سبب  ال�ساطو  فريق  من 
فيما  خ�سو�سا  ال�سابق  فريقه  م�سريي  وبني  بينه 
�سهل  ما  وهــو  العالقة  املالية  يامل�ستحقات  يتعلق 
االأن�سار  اأن  كما  االأورا�سي  للنادي  اإنتقاله  عملية 
يعلقون اأمال كبرية على الالعب يف مرحلة العودة 
امل�سكل  مــن  كــثــريا  عــانــى  الــفــريــق  واأن  خ�سو�سا 
قح�ص  ومقاطعة  حميتي  اإ�سابة  ب�سبب  الهجومي 

لعدة مواجهات.
اإحتاد  العب  من  مقربة  م�سادر  اأ�سارت  ذلك  اإىل 
ب�سكرة م�ساعدية اأحمد رف�ص العر�ص املقدم له من 
اإدارة فرحات زغينة و طلب درا�سة كامل العرو�ص 
الإختيار اأف�سلها كل هذا جعل االإدارة تنهي اجلدل 
هذا  اأن  رغم  لبورزام  والتوقيع  املو�سوع  هذا  حول 
االأخـــرية وكانت  االإخــتــيــارات  كــان �سمن  االأخــري 
بورقعة  من  كل  اأي�سا  امل�ستهدفة  القائمة  ت�سمل 

اإحتاد  من  ونوبلي  ــروب  اخل جمعية  من  وبايزيد 
البليدة.

ويف �سياق ذات �سلة يرتقب اأن يلتقي رئي�ص ال�سباب 
مع الالعب فار�ص حميتي يف جل�سة �ستخ�س�ص من 
جمعت  قد  كانت  التي  املفاو�سات  ا�ستكمال  اأجــل 
الطرفني قبل اأيام، فاإدارة "الكاب" واثقة من بقاء 
الالعب يف الفريق، خا�سة اأن اإدارة الفريق بقيادة 
العودة  اأجل  الت�سهيالت من  له كل  الرئي�ص قدمت 
للفريق  للعودة  متحم�ص  الالعب  اأن  كما  للفريق 
خ�سو�سا واأنه جتاوز م�سكل االإ�سابة التي الحقته 
يف مرحلة الذهاب ويهدف للعودة بقوة يف ال�سطر 
الثاين من البطولة كما كرت االأخبار حول عودة 
الهادي قح�ص اإىل الفريق بعد مقاطعته للتدريبات 

ب�سبب م�سكل امل�ستحقات.

الوفاق ي�صل اإىل اإ�صبانيا والكوكي 
ي�صر على جتريب الأفارقة

جلنة الأن�صار تلم ال�صمل وتنا�صد ال�صلطات بدعم الفريق 

بورزام مي�صي ر�صميا لـ "الكاب" 
وحميتي متحم�ض للعودة   
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وفاق �سطيف
مولودية باتنة 

�سباب باتنة 

عبد الهادي. ب

اأمري.ج

اأحمد اأمني. ب     

�سباب عني فكرون
ال�صباب ي�صم بن زكري ويغلق قائمة الإ�صتقدامات

ل�سبيبة  ال�سابق  ـــدرب  امل تــفــاو�ــص 
بــجــايــة مــعــز بــوعــكــاز مع 

يف  الــربج  اأهلي  اإدارة 
ال�ساعات الفارطة 

ـــذا مــن اأجــل  وه
االإ�ــــــــســــــــراف 
العار�سة  على 
للفريق  الفنية 

من  تبقى  فيما 
املــو�ــســم اجلــاري 

وخـــالفـــة املــــدرب 
دوما  فــرانــك  ال�سابق 

ب�سفة  عــقــده  فــ�ــســخ  الــــذي 
االإلتحاق  وف�سل  االأهلي  مع  ر�سمية 
مــولــوديــة اجلـــزائـــر، ومنح  بــفــريــق 
اأجل  من  النهائية  موافقته  بوعكاز 
اإتفق  اأن  بعد  االأهلي  على  االإ�سراف 
االإدارة  مــع  املــ�ــســطــر  الــهــدف  عــلــى 
الربايجية واملتمثل يف اإنهاء البطولة 
بعيدا  الذهاب  مع  م�سرفة  مرتبة  يف 

يف مناف�سة الكاأ�ص.
التعاقد  عن  االأهلي  اإدارة  وتخلت 
مع املهاجم ال�سابق ل�سباب ق�سنطينة 
عثماين بوبكر رغم االإتفاق احلا�سل 
اأن  اإال  �سابق  وقــت  يف  الطرفني  بني 
عن  التخلي  ف�سلت  ــي  ــل االأه اإدارة 
حميط  �سغط  حتت  عثماين  �سفقة 
اإنــتــداب  الــفــريــق مــع الــرتكــيــز على 

التون�سي  للرتجي  ال�سابق  الــالعــب 
قريبا  يبقى  والــذي  مزياين 
االأهلي  مع  التوقيع  من 
على  اإتـــفـــاقـــه  بــعــد 
التفا�سيل  ــب  اأغــل
مـــع الــرئــيــ�ــص بن 
حمادي يف اإنتظار 
قدومه اإىل الربج 
التوقيع  اأجــل  من 
ر�سميا  عقده  على 
الثاين  املنتدب  ليكون 
بعد  الفريق  �سفوف  يف 
الغوماري،  املدية  اأوملبي  مهاجم 
اأندية  دخلت  الــذي  الوقت  يف  وهــذا 
اجلزائر  ومولودية  القبائل  �سبيبة 
بقوة على اخلط من اأجل خطف هذا 

الالعب.  
مقرتح  ـــي  ـــل االأه اإدارة  ــت  ــس ــ� ورف
بوحلية  املغرتب  املهاجم  مع  التعاقد 
الأتليتيكو  الثاين  الفريق  يف  النا�سط 
اإدارة  تف�سل  حيث  االإ�سباين،  مدريد 
يف  معروفة  اأ�سماء  مع  التعاقد  الربج 
غلق  قبل  وهــذا  الوطنية  البطولة 
�سوق التحويالت ال�ستوية، ومن جانب 
كل  ل�سبط  االأهلي  اإدارة  ت�سعى  اأخر 
حيث  تون�ص  يف  الرتب�ص  ترتيبات 
�سبط  بعد  مبا�سرة  التنقل  �سيتم 

التعداد وق�سية الطاقم الفني. 

التون�صي بوعكاز مينح موافقته 
لالأهلي ومزياين منتظر للتوقيع

�أهلي برج بوعريريج 

عبد الهادي. ب

اأحمد اأمني. ب



اإدارة جمعية اخلروب تاأجيل  قررت 
للفريق  ال�ستوي  الرتب�ص  اإنطالقة 
بطلب  اخلمي�ص  يوم  غاية  اإىل  وهذا 
اأجل  من  للفريق  الفني  الطاقم  من 
�سيمثل  الذي  النهائي  التعداد  �سبط 
ـــودة من  ـــع ال ــة  مــرحــل اجلــمــعــيــة يف 

مقرر  الرتب�ص  اأن  علما  البطولة، 
التون�سية  الدراهم  عني  مبنطقة 

ويدوم لنحو 10 اأيام.
اجلمعية  اإدارة  ــت  ــام وق

ــخ عـــقـــد الـــالعـــب  ــس ــ� ــف ب
ب�سبب  وهــــذا  ــد  ــزي ــاي ب

على  الــــالعــــب  اإحلـــــــاح 
اأخريف  فريق  نحو  االأجواء  تغيري 

ال�ستوية،  التحويالت  فــرتة 
وباملقابل فاإن اإدارة اجلمعية 
خدمات  عن  التنازل  رف�ست 

املطلوب  فـــرحـــات  الـــالعـــب 
االإبقاء  تقرر  حيث  اأندية  عدة  من 
بالنظر  الفريق  تعداد  �سمن  عليه 

فيما  خدماته  اإىل  اجلمعية  حلاجة 
تبقى من املو�سم اجلاري، وفيما يتعلق 
الرئي�ص  اإدارة  فاإن  امل�سرحني  بباقي 
البي�ساء  البطاقة  منحت  ذيب  معمر 
للمدرب اجلديد با�سا من اأجل الف�سل 

يف القائمة قبل التنقل اإىل تون�ص.
تاأهيل  من  اجلمعية  اإدارة  ومتكنت 
والـــذي  ب�سياف  ــد  ــدي اجل ــب  ــالع ال
�ــســيــكــون يف مـــقـــدوره املــ�ــســاركــة يف 
ب�سورة  ــعــودة  ال مرحلة  مــبــاريــات 
اإجازة  اأنه ميلك  اإعتبار  عادية على 
وكانت  ال�سائفة  منذ  الفريق  مــع 
ال  ب�سياف  ــاإن  ف وبالتايل  جممدة 
الفريق،  يف  جــديــدا  العــبــا  يعترب 

الرابطة  رد  اجلمعية  اإدارة  وتنتظر 
للفريق  ال�سماح  بخ�سو�ص  املحرتفة 
بالقيام باإنتدابات يف فرتة التحويالت 
ال�ستوية بعد القيام بت�سوية جزء من 
ديون جلنة املنازعات، ومن جانب اأخر 
طالب العبو اجلمعية باحل�سول على 
جـــــــــزء مـــن 

الراهن  الوقت  يف  املالية  م�ستحقاتهم 
وهو االأمر الذي فاجاأ م�سريي الفريق 
بحكم اأن الت�سكيلة تقا�ست منذ فرتة 
املالية  امل�ستحقات  من  جــزءا  ق�سرية 
اجلانب  من  الفريق  معاناة  عن  ف�سال 

املايل يف الوقت الراهن. 

ريا�شة 13

دفاع تاجنانت 
جمعية �خلروب 

�إحتاد �ل�ساوية 
اجلمعية العامة الإ�صتثنائية تعقد 

اليوم حل�صم م�صري بركاين

تاأجيل ترب�ض تون�ض اإىل يوم اخلمي�ض والأمال 
معلقة على قرار الرابطة 

الدفاع يتعادل مع احلرا�ض واأ�صغال 
جتديد ب�صاط امللعب �صارفت على الإنتهاء 

ونراهن  الذهاب  مرحلة  يف  الفريق  قوة  "اأثبتنا 
على اقتطاع تاأ�صرية ال�صعود يف مرحلة الإياب"
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اإليا�ص  الــ�ــســاويــة  احتـــاد  العــب  اأكـــد 
بـ  جمعه  مقت�سب  حديث  يف  عباب�سة 
قدم  فريقه  اأن  على  نيوز"  "االأورا�ص 
الذهاب  مرحلة  خالل  اإيجابية  م�سرية 
متقدمة  مرتبة  باإحتالل  �سمح  ما  وهو 
مكانتنا  حت�سني  على  �سنعمل   ": وقــال 
العودة  مرحلة  مــع  تدريجية  ب�سفة 
ال�ستة  املــراتــب  مــن  مرتبة  الإحــتــالل 
نهاية  ال�سعود يف  والتي ت�سمح بتحقيق 
البطولة  توقف  فــرتة  اأن  كما  املو�سم 
بعد  اأنفا�سنا  باإ�ستعادة  لنا  �سمحت 
الفرتة  طيلة  قدمناها  التي  اجلــهــود 
املناف�سة  جو  اإىل  العودة  قبل  ال�سابقة 
اأخفي  وال  االأ�سبوع  هذا  نهاية  جمــددا 
عانينا  الذهاب  مرحلة  يف  باأننا  عليكم 
والتي  كثريا  فينا  اأثــرت  فــراغ  فرتة  من 
وهي  وا�سح  ب�سكل  ح�ساباتنا  اأخلطت 
نتائج  ــع  ــراج ت يف  الــرئــيــ�ــســي  ال�سبب 
لتدارك  م�سطرين  يجعلنا  ما  الفريق، 
القواعد  اأو خارج  �سواء داخل  فاتنا  ما 
املناف�سة  اإىل  للعودة  جاهزون  اأننا  كما 
الر�سمية التي اأ�سبحت ال تف�سلنا عنها 

الكثري".
جاهزون  اإننا  القول  :"ميكن  واأ�ساف 

مكثف  بعمل  قمنا  الأننا  كبرية  بن�سبة 
تبق  ومل  التح�سريات  اإىل  عودتنا  منذ 
�سنعمل  الب�سيطة  االأ�سياء  بع�ص  �سوى 
االأ�ــســبــوع  هـــذا  خـــالل  حتقيقها  عــلــى 
اإىل  عودتنا  عند  املوعد  يف  نكون  حتى 
�ستكون  التي  الر�سمية  املناف�سة  اأجواء 
بداأنا  ولقد  العيد،  �سلغوم  هــالل  ــام  اأم
يف  �سروعنا  منذ  املواجهة  هذه  يف  نفكر 
التح�سريات ون�سعى جاهدين ال�ستغالل 
لتح�سري  جيد  ب�سكل  املتبقية  الفرتة 
يف  نكون  حتى  ينبغي  كما  املقابلة  هذه 
ونتمكن  للهالل  ا�ست�سافتنا  عند  املوعد 
و�ستكون  امل�سطر  الــهــدف  حتقيق  مــن 
الأننا  �سعبة  �سك  دون  مــن  املــواجــهــة 
�سنلعب اأمام مناف�ص يحتل مرتبة جيدة 

�سيتنقل  اأنــه  كما  الرتتيب  جــدول  يف 
نتيجة  ت�سجيل  الأجل  البواقي  اأم  اإىل 

اإيجابية، ونحن واعون مبا ينتظرنا.
اإىل  اأ�سري  اأن  اأود   ": عباب�سة  واردف 
مرحلة  يف  �ست�ستد  التي  املنا�سب  حرب 
�سديدة،  املناف�سة  يجعل  مــا  ــعــودة  ال
مــفــيــدة وتــخــدم الــفــريــق كــثــريا كما 
العمل  اإىل  الالعبني  جميع  تدفع  اأنها 
الت�سكيلة  يف  اأنف�سهم  فــر�ــص  الأجـــل 
مينح  احلال  بطبيعة  وهذا  االأ�سا�سية، 
العودة  لقاءات  يف  خيارات  عدة  املدرب 
فلقاءات مرحلة االإياب �ستكون يف غاية 
ال�سعوبة الأن كل االأندية تراهن عليها 
حل�سد اأكرب قدر ممكن من النقاط التي 
نهاية  عند  اأهدافها  بتحقيق  لها  ت�سمح 
ينتظرنا  ما  جيدا  ندرك  ونحن  املو�سم، 
اللقاءات  ــذه  ه ت�سيري  على  و�سنعمل 
ت�سمح  التي  وبالكيفية  مبباراة  مباراة 
لنا بتحقيق ما ن�سبو اإليه والذي �سيكون 
بالفوز بكل اللقاءات التي �سنلعبها فوق 
اأكرب قدر  ميداننا مع العمل على ح�سد 
التي  املــقــابــالت  يف  النقاط  مــن  ممكن 
تاأ�سرية  حل�سد  قواعدنا  خارج  �سنلعبها 

ال�سعود".

ــــرة اإحتـــــاد  ــــس ــي اأ� ــق ــت ــل ت
ع�سية  البي�ساء  عــني 

جمعية  يف  الـــيـــوم، 
اإ�ستثنائية  عامة 
ـــــن الـــنـــاحـــيـــة  م
وهذا  القانونية، 
اإىل  بـــالـــنـــظـــر 

و  اأعمالها،  جــدول 
املفرو�ص  من  الــذي 

نقطتني،  يت�سمن  اأن 
عر�ص ح�سيلة التقريرين 

االأدبي و املايل للرئي�ص امل�ستقيل 
اإعـــالن االأخـــري عن  حليم بــركــاين، مــع 
القوانني  بحكم  اآلية  ب�سفة  ا�ستقالته 
والطعون،  الرت�سيحات  جلنة  وتعيني 
حت�سبا للجمعية االنتخابية التي �ستعقد 
تقدير،الختيار  اأق�سى  على  اأ�سبوع  بعد 

الرئي�ص اجلديد للحراكتة.
وينتظر اأن جترى اأ�سغال هذه اجلمعية 
مد  بعد  هــذا  و  ا�ستثنائية،  ظــروف  يف 
رغبة  وكذا  اإنعقادها  تاريخ  حول  وجزر 
يف  بــركــاين  حليم  املن�سحب  الــرئــيــ�ــص 
احل�سابات  حمافظ  اأن  بحجة  تاأجيليها 
هو  و  املايل،  التقرير  اإعداد  من  ينته  مل 
ما رف�سه اأع�ساء اجلمعية العامة الذين 
والريا�سة  ال�سباب  مديرية  اإىل  جلــاأوا 
على اأ�سا�ص اأنها ال�سامن لتطبيق القوانني 

اأو مقاطعة  ويف حال غياب 
الـــرئـــيـــ�ـــص الأ�ـــســـغـــال 

الدورة.
م�سادر  ـــــدت  واأك
مقربة من الفريق 
ــايــة  ــو�ــس بـــــاأن ال
اإىل  ـــجـــاأ  ـــل ـــت ـــس �
القوانني،  تطبيق 
ــالل  ـــن خ م هــــذا  و 
املعني،  غياب  ت�سجيل 
االعتبار  بعني  االأخــذ  مع 
ما  وهو  الثقة،  �سحب  عري�سة 
ي�سمح الأع�ساء اجلمعية العامة باللجوء 
والطعن،  الرت�سيحات  جلنة  تعيني  اإىل 
يف  الراغبني  االأع�ساء  ملفات  ال�ستقبال 

الرت�سح ملن�سب الرئا�سة.
ويف �سياق مت�سل ال تزال عنا�سر الكتيبة 
لالأ�سبوع  اإ�سرابها  �سن  توا�سل  البي�ساء 
عدم  ب�سبب  وذلك  التوايل،  على  الثالث 
ح�سولها على م�ستحقاتها التي تدين بها 
اأ�سهر  الـ5  قرابة  بلغت  والتي  للفريق، 
كاملة، حيث كان زمالء بختاتو قد منحوا 
لت�سوية و�سعيتهم قبل  الفر�سة لالإدارة 
اإال   ، البطولة  من  الثاين  ال�سطر  بداية 
اأن ال �سيء جديد يف هذه الق�سية، حيث 
قررت جل العنا�سر االإ�سراب املفتوح اإىل 

غاية ت�سوية و�سعيتهم.

تعادل دفاع تاجنانت يف املقابلة الودية 
التي جمعته اأمام اإحتاد احلرا�ص بنتيجة 
التي  املباراة  وهي  �سبكة،  كل  يف  هدفني 
توقفت يف الدقيقة 80 ب�سبب اإحتجاج 
على  احلــرا�ــص  الإحتـــاد  الفني  الطاقم 
منح احلكم ل�سربة جزاء للدفاع، ورغم 
توقف اللقاء اإال اأن املدرب ب�سكري بدا 
م�ستوى  يف  امللحوظ  للتح�سن  مرتاحا 
طريقة  مع  جتاوبت  والتي  الت�سكيلة 
العمل خالل الرتب�ص امل�ستمر اإىل غاية 

يوم اخلمي�ص مبدينة ال�سلف.
ب�ساط  ــد  ــدي جت اأ�ــســغــال  ــقــت  ــطــل واإن
بع�سب  اإ�سماعيل  لهوى  ال�سهيد  ملعب 
التي  االأ�سغال  وهي  جديد  اإ�سطناعي 
اإنطالق  قبل  تنتهي  اأن  املفرت�ص  مــن 
مرحلة العودة خا�سة اأنها ت�سري بوترية 
مقبولة حلد االأن حتت اإ�سراف مديرية 
حتى  وهذا  للوالية  والريا�سة  ال�سباب 
يت�سنى للفريق االإ�ستقبال على االأر�سية 
العودة  مرحلة  مــن  بــدايــة  اجلــديــدة 

للمو�سم اجلاري. 
واأكدت اإدارة الدفاع اأن ق�سية مطالبة 
احلار�ص املغرتب جوناثان باحل�سول على 

تعوي�سات مالية تعترب يف حكم املنتهاة 
قدمها   الــتــي  التو�سيحات  بعد  وهـــذا 
الريا�سية  للمحكمة  الفريق  م�سريو 
الدولية بخ�سو�ص ق�سية احلار�ص الذي 
ح�سب  املالية  م�ستحقاته  على  حت�سل 
امل�سريين وبالتايل فلن يكون يف مقدوره 
اأن  كما  تعوي�سات،  اأي  على  احل�سول 
الدفاع لن �ستعر�ص الأي عقوبة يف هذه 
الق�سية  يف  الف�سل  اإنتظار  يف  الق�سية 
الثانية والتي تخ�ص الالعب املوريتاين 

�سوداين.
واأوقعت قرعة الدور الـ16 من مناف�سة 
االأ�ساغر  �سنف  يف  اجلمهورية  كــاأ�ــص 
تاجنانت  دفاع  فريق  �سنة   15 من  اأقل 
البليدة  اأ�ــســدقــاء  نـــادي  مــواجــهــة  يف 
يف  وزو  بــتــيــزي  نــوفــمــرب  اأول  مبــلــعــب 
املباراة املربجمة يوم ال�سبت 18 جانفي 
الرديف  الفريق  ي�ستعد  فيما  اجلــاري، 
الدر  اإطـــار  يف  عنابة  اإحتـــاد  ملواجهة 
اخلمي�ص  يوم  املناف�سة  ذات  من  الـ16 
�سيحت�سن  الذي  امللعب  تعيني  اإنتظار  يف 
االأ�سغال اجلارية مبلعب  املباراة يف ظل 

لهوى اإ�سماعيل. 

بدري.ع 

بدري.ع 

اأحمد اأمني. ب

�إحتاد عني �لبي�ساء
�إليا�س عباب�سة:  

مولودية موؤ�س�سات باتنة 
املولودية توا�صل حت�صرياتها ملقابلة 

الدور الـ 16 من مناف�صة الكاأ�ض

تتوا�سل حت�سريات فريق مولودية 
الق�سم  يف  النا�سط  باتنة  موؤ�س�سات 
رجالن  اليد  لكرة  املمتاز  الوطني 
بالقاعة متعددة الريا�سات باملركب 
بباتنة، وهذا  نوفمرب  اأول  الـاأوملبي 
حيون،  اأ�سرف  املدرب  اأ�سراف  حتت 
بعد  البطولة  توقف  مع  وتزامنا 
ي�سعى  الــذهــاب،  مرحلة  انق�ساء 
العبيه  لتح�سري  الفني  الــطــاقــم 
ودخول مرحلة االياب بقوة وتاأكيد 
�ــســدارة  يف  والــبــقــاء  كعبهم  عــلــو 
لدخول  وكـــذا  االأوىل  املجموعة 

مرحلة "البالي اأوف" بقوة.
ـــة كـــاأ�ـــص  ـــرع ــــــــرزت ق هـــــذا واف
لقاءات  عن  اليد  لكرة  اجلمهورية 
املناف�سة،  عمر  مــن  الـ16  ـــدور  ال
مولودية  فريق  القرعة  واوقــعــت 
بـــني ترجي  ــفــائــز  ال بــاتــنــة �ــســد 
خليل،  مدينة  ومولودية  �سطيف 
امل�سطرة  االهداف  ان  من  وبالرغم 
هي لعب االأدوار االأوىل يف البطولة 
ياأملون  قيت�سح  عادل  رفقاء  ان  اال 
هذه  يف  االأدوار  اأقــ�ــســى  بــلــوغ  يف 

اأمري.جاملناف�سة.

كــرة �ليـد 

اأحمد اأمني. ب



ذكرت �سرطة العا�سمة الإيطالية روما، اأنه مت 

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

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

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

�سيلتيك واأتالنتا.

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

اأمام  القدم،  لكرة  الأوروبــي  الدوري  بطولة  يف  لت�سيو 

�سيلتيك ال�سكتلندي يف  نوفمرب املا�سي.

بالعا�سمة  الأوملبيكو ملعب  يف  عنف  اأعمال  وقعت  كما 

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

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

م�سجعا اآخرين للفريق.

اإىل   مــن   املــبــاريــات  ح�سور  مــن  املنع  عقوبات  وتـــرتاوح 

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

اإيقافه بالفعل فيما يتعلق بحوادث �سابقة.
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ــــاري مـــاغـــوايـــر مــدافــع  قــــال ه
زميله  اإن  يــونــايــتــد،  مان�س�سرت 
ماركو�ص را�سفورد يتطور ب�سرعة 

لكي ي�سبح هدافا خطريا.
فوز  يف  هدفني  را�سفورد،  و�سجل 
نوريت�ص  على   0-4 يونايتد  املان 
الإجنليزي،  ـــدوري  ال يف  �سيتي 
هدفا   19 اإىل  ر�ــســيــده  لــريفــع 
ناديه  مــع  ــاراة  ــب م  23 اآخـــر  يف 

ومنتخب بالده.
اإعالم  لو�سائل  ماغواير  واأ�ساف 
اأجله  من  �سعيد  "اأنا  بريطانية 
ت�سجيل  يف  بــداأ  لقد  العام،  هذا 

ي�ستحقها  التي  الأهـــداف  عــدد 
واأتنى األ يتوقف".

على  الــقــدرة  ميلك  "اإنه  و�ــســدد 
وحتى  الآن  من  املزيد  ت�سجيل 

نهاية املو�سم اجلاري".
اأنه  اأتذكر  اأن  "اأ�ستطيع  وتابع 
ذهبت  عندما  موا�سم،  عدة  منذ 
لفت  لقد  ــرتا،  ــل اإجن مــع  للمران 
واأ�سلوبه  قدرته  ب�سبب  نظري 
ــك كـــل �ــســيء  ــل الـــفـــنـــي. هـــو مي
ويحقق  قــدمــا  امل�سي  ليوا�سل 

م�سرية هائلة".

رئي�ص  برييز  فلورنتينو  ك�سف 
ــرتاب  اق حقيقة  مــدريــد،  ريـــال 
الفريق  من  بوغبا  بول  الفرن�سي 
ال�ستوية  الــ�ــســوق  يف  ــي  ــك ــل امل
احلالية، موجها يف الوقت نف�سه 
ب�ساأن  ال�سعودي  لل�سعب  ر�سالة 

كاأ�ص ال�سوبر الإ�سباين.
ت�سريحات  يف  بـــرييـــز  وقـــــال 
�ــســعــداء  "نحن  تــلــفــزيــونــيــة: 
للغاية، بح�سد لقب كاأ�ص ال�سوبر 
الإ�ــســبــاين، ونــرى مــدريــد الذي 
ــك،  ذل ن�ستحق  ونــحــن  نـــريـــده، 
كان  فقد  مدريد  اأتلتيكو  واأهنئ 

مناف�سا قويا وجديرا".
الدين  زيــن  اأحــب  اأنــا  ووا�سل:" 
زيدان، واإنها لنعمة اأن يكون لدينا 
حمظوًظا  وكــنــت  مــثــلــه،  مـــدرب 
كالعب،  مدريد  ريال  اإىل  بجلبه 
النادي  اإىل  باإعادته  وحمظوًظا 
يخيب  مل  �سخ�ص  هــو  كــمــدرب، 
ظني فيه اأبدا، وناأمل اأن يعطينا 
النت�سارات  �سل�سلة  من  املزيد 

بالنهائيات".
وعن حقيقة اقرتاب ريال مدريد 
رد  بوغبا،  بــول  مع  التعاقد  من 
بهذا  اأحـــدا  اأعـــرف  ل  بقوله:" 

الإ�سم"
ــاك  ــن ه يـــعـــد  مل  ووا�سل:" 

ال�سابق  يف  كما  )�سوبر(  لعبني 
مدريد،  ريــال  اإىل  ل�ستقدامهم 
والآن نريد يف النادي اأن ن�سنعهم 

باأنف�سنا".
مع  بــالــتــعــاقــد  واأ�سار:"قمنا 
احلـــار�ـــص تــيــبــو كـــورتـــوا لأنــنــا 
العامل  يف  الف�سل  اأنــه  اعتقدنا 
ــك،  ــت ذل ــب مبــركــزه، والــيــوم اأث
فر�سة  منع  فــالــفــريدي  وفــيــدي 
يف  ن�ستمر  جعلنا  وذلــك  حمققة 
يجب  اأنــه  نعلم  ونحن  التعادل، 
ـــالت  رك يف  ــــظ  احل منــتــلــك  اأن 

الرتجيح".
بقوله:"  برييز،  فلورنتينو  واأمت 
واأنا  ال�سعودية  اإىل  قدومي  منذ 
مدريد،  ريــال  ع�ساق  اإل  اأرى  ل 
ي�سجعه،  هنا  اجلميع  اأن  يبدو 
راأيته  ما  ال�سعوديني على  واأ�سكر 
منهم من حفاوة وكرم وترحيب، 
للغاية،  رائـــعـــون  هــنــا  ــنــا�ــص  ال

وتنظيم مميز للبطولة".

اإ�سباين،  �سحفي  تقرير  اأكــد 
ام�ص الإثنني، اأن نادي بر�سلونة 
حت�سًبا  الالعبني  اأحــد  يراقب 

ل�سمه يف املو�سم احلايل.
اأن  اأعــلــن   قــد  بر�سلونة  وكــان 
لوي�ص  الأوروغــويــاين  املهاجم 
املالعب  عــن  �سيغيب  �ــســواريــز 

لفرتة ت�سل اإىل اأربعة اأ�سهر.
"ال�سريجنيتو"  لربنامج  ووفًقا 
ــوؤويل  ــس ــ� الإ�ـــســـبـــاين، فـــــاإن م
بر�سلونة يراقبون الأرجنتيني 
اإزيكييل اأفيال مهاجم اأو�سا�سونا، 
الفريق  اإىل  ل�سمه  حتــ�ــســًبــا 
ــالــوين خـــالل املــريكــاتــو  ــكــت ال

ال�ستوي اجلاري.
واأجــــــــرى جنــــم اأوروغـــــــــواي 
الركبة  غ�سروف  يف  جــراحــة 
ـــاآلم،  الــيــمــنــى، بــعــد �ــســعــوره ب
اإ�سبانيول  مباراة  قبل  داهمته 

ـــــددت خــالل  ــغــا، وجت ــي ــل ال يف 
مواجهة اأتلتيكو مدريد )3-2( 

يف ال�سوبر الإ�سباين.
قد  �سحفية  تــقــاريــر  ــت  ــان وك

ل  الكتالوين  النادي  اأن  اأكــدت 
ينوي التعاقد مع بديل ملهاجمه 
الأبرز، نظرا لأن مدة غيابه لن 

تزيد عن 6 اأ�سابيع.

ك�سف تقرير �سحفي اإ�سباين، عن تطور جديد ب�ساأن م�سري املدرب اإرن�ستو فالفريدي 
من ال�ستمرار مع بر�سلونة.

ووفًقا ل�سحيفة موندو ديبورتيفو، فاإن ا�ستمرار فالفريدي بات �سعًبا بعد الجتماع 

الذي عقده اأو�سكار غراو املدير التنفيذي واإيريك اأبيدال ال�سكرتري الفني وم�ساعده 

رامون بالنيز، وجو�سيب ماريا بارتوميو رئي�ص النادي، وخافيري بوردا�ص النائب.

واأ�سارت ال�سحيفة اإىل اأن الجتماع بداأ ام�ص الول، عقب و�سول اأبيدال وغراو من 
قطر، وانتهى يف ال�ساعات الأوىل من يوم الإثنني.

قيادة  رف�ص  ال�سد،  مــدرب  هرينانديز  ت�سايف  بــاأن  الجتماع  يف  اأبــيــدال  وحتــدث 
بر�سلونة، ويف�سل العودة اإىل "كامب نو" يف ال�سيف املقبل.

املو�سم، والتي  املتاحة لتعوي�سه هذا  وناق�ص الجتماع م�سري فالفريدي واخليارات 

املدرب  �سيتني  وكيكي  لتوتنهام،  ال�سابق  املــدرب  بوكيتينو  ماوري�سيو  يف  انح�سرت 
ال�سابق لريال بيتي�ص، وجابي ميليتو مدرب اإ�ستوديانتي�ص.

الن�ساب  ي�سهد  اأن  املتوقع  من  الإدارة،   جمل�ص  اجتماع  اأن  ال�سحيفة  واأو�سحت 

القانوين الكايف، لإجراء تغيري فوري على م�ستوى مقعد املدير الفني.

بارتوميو  بني  اجتماع  عقد  املقرر  من  اأنــه  بالتاأكيد  تقريرها  ال�سحيفة  واأنهت 

رحيل  اإىل  الدلئل  كل  وت�سري  الإدارة،  جمــــل�ص  قمة  قـــــــــــبل  وفالفيــــــــــردي، 
املدرب الإ�سباين.

االإجنليزية  ال�سحف  اهتمت 
�سريجيو  االأرجنتيني  بتحطيم  امــ�ــص،  الــ�ــســادرة 

اأغويرو لرقم الفرن�سي تيريي هري القيا�سي، بعدما 
اأ�سبح اأف�سل هداف اأجنبي )غري اإجنليزي( يف تاريخ 
الربميريليغ، بعد ت�سجيله هاتريك يف فوز مان�س�سرت 

�سيتي اأم�ص على اأ�ستون فيال بنتيجة 1-6.

اإك�سربي�ص":  "ديلي  �سحيفة  وعنونت 
بهاتريك  اإ�سادة  به..  خا�ص  دوري  "يف 
امللك  تــاج  على  ح�سوله  بعد  اأغــويــرو 

هري".
 

وكتبت �سحيفة التاميز: "اأغويرو ي�سجل 
هاتريك ليحطم الرقم القيا�سي".

ويف اجلانب اأ�سارت اإىل اقرتاب كري�ستيان 
هوت�سبري  توتنهام  مــيــدان  متو�سط  اإريــكــ�ــســن، 
االإيــطــايل. اإنــرت  اإىل  االنتقال  من  االإجنــلــيــزي، 
اأغويرو  "االأ�سطورة  "مرتو" فعنونت:  �سحيفة  اأما 

يحطم رقم هري القيا�سي".
 

دواعي  من  "كان  "الغارديان":  �سحيفة  كتبت  وبــدورهــا 
بيب  ت�سريح  اإىل  اإ�ــســارة  يف  هنا"،  التواجد  فخري 
غوارديوال عن فخره مبعا�سرة حتطيم اأغويرو 

للرقم القيا�سي.

�ل�شحف 
�الإجنليزية 
تتغنى برقم 

�أغويرو 
�لتاريخي

 ال�صحافة معـــــــــــــــــــــــر�ض

اإ�سباين،  �سحفي  تقرير  اأكـــد 
جهود  �سيخ�سر  مدريد  ريــال  اأن 
خالل  رامــو�ــص  �سريجيو  لعبه 

الفرتة املقبلة.
اأتلتيكو  لقاء  يف  رامو�ص  و�سارك 
كما  الإ�سباين،  ال�سوبر  بنهائي 
احلا�سمة  اجلـــزاء  ركــلــة  �ــســدد 

للقب.
"ال�سريجنيتو"  لربنامج  ووفــًقــا 
�سيغيب  رامو�ص  فــاإن  الإ�سباين، 
ترتاوح  لفرتة  مدريد  ريــال  عن 
بني 10 و15 يوًما، ب�سبب اإ�سابة 

يف الكاحل.
ــاراة  ــب و�ـــســـرح رامـــو�ـــص بــعــد م
اجلزاء  ركلة  "ت�سديد  الأم�ص: 
على طريقة بانينكا؟ نعم فكرت، 

م�ستعًدا  يــكــن  مل  كــاحــلــي  لــكــن 
ب�سبب الرك�ص كثرًيا".

يف  بـــــاأمل  "�سعرت  ــــاف:  ــــس واأ�
للغاية،  خائًفا  وكنت  الكاحل، 
اجلو  اأ�سبح  الــوقــت  مـــرور  ــع  وم

اأكرث برودة وازداد الأمل، لكن يف 
الأمور  من  الكثري  هناك  النهاية 
ــا  اأن والآن  الأوجــــــاع،  تن�سيك 
ي�ستمر  األ  واآمــل  للغاية،  مرهق 

ذلك لفرتة طويلة".

�سجل الربتغايل كري�ستيانو رونالدو، جنم يوفنتو�ص، 
هدف فريقه الثاين يف �سباك روما، من ركلة جزاء، 
ام�ص الول على امللعب الأوملبي بالعا�سمة الإيطالية، 

�سمن مباريات اجلولة 19 من الدوري الإيطايل. 
�سجل  فقد  لالإح�سائيات،  "اأوبتا"  �سبكة  وبح�سب 
الإيطايل،  الدوري  اأهداف يف   9 رونالدو  كري�ستيانو 

منذ بداية �سهر دي�سمرب املا�سي، حتى الآن.
واأ�سارت اإىل اأن رونالدو بهذا الرقم، بات اأكرث لعب 
الدوريات  يف  الفرتة،  تلك  خالل  لالأهداف  ت�سجياًل 

اخلم�سة الكربى. 
اأما �سبكة "�سكواكا" فقد اأ�سارت اإىل اأن رونالدو �سجل 
10 اأهداف يف اآخر 8 مباريات بقمي�ص يوفنتو�ص يف 

جميع امل�سابقات.



بعد عودة الر�سم الق�سائي على �سهادتي اجلن�سية وال�سوابق العدلية 

�ل�شكوى "فيها... فيها"
وهي  ــق  االأف يف  تلوح  احلليب  ــة  اأزم ــداأت  ب
الذي  ال�سعيف  الدخل  للفقري �ساحب  ح  تلوِّ
اإياه  مب�سرة  "اللحظا"  تكاليف  يحتمل  ال 
يف  ليبكر  "ال�سكوة"،  مع  جديدة  مبعاناة 
"ال�سكوى" ويطالب بتدعيم هذه املادة  رفع 
دعما حقيقيا حتى يتمكن من الو�سول اإليه 
من امللبنة عرب التاجر القريب وعن طريق 
خ�سوع  اأو  "لوبيات"  تــدخــل  دون  ـــوزع  امل
العملية ال�ستغالل وبزن�سة وم�ساربة، وحتى 
ينال كل ذي حق حقه دون اأن تتغري ت�سعرية 
العجيبة  املكونات  ذات  احليوية  املادة  هذه 
الغريبة التي جتعل من املواطن مدمنا عليها 
يوميا  ا�ستهالكها  دون  العي�ص  على  يقوى  ال 

واأكر من مرة يف اليوم.
�سيناريو  االأخرية  االأيام  عليه  اأعادت  فقد 
عليه  يطلق  ـــذي  ال احلــلــيــب  كي�ص  غــيــاب 
للبزن�سة  وتعر�سه  ونق�سه  "ال�سكوة"  ا�سم 
مواد  رفقة  تكاليفه  حتمل  اإىل  لي�سطر 
اأخرى كمالية اأكر تكلفة يف اإطار اتفاقية 
"خا�سر ... خا�سر"، لت�ستغل حاجته املا�سة 
ا�ستفزازه  ويــتــم  مــرة  وكــكــل  ـــادة  امل لــهــذه 
الأن  ومعي�سيا،  وجتاريا  اقت�ساديا  وابتزازه 
املوزع الوحيد يف بلدته مفل�ص واملحتكر لهذه 
املادة �سي�ستغل الفر�سة لبيع بقية م�ستقات 
اأكـــدت  وان  املــكــد�ــســة مبــخــزنــه،  احلــلــيــب 
من  متكنت  اأنها  اإياه  العليا مطمئنة  اجلهات 
ال�سيطرة على الو�سع وتوفري املادة مبختلف 
هذا  داخل  منقو�سة  فاملادة  الوطن  مناطق 
لدى  املرئية  غري  ال�سغرى  ومبدنه  االأخــري 

ال�سلطات.
مادة  دامــت  ما  مرفوعة  �ستظل  فال�سكوى 
احلــلــيــب خــا�ــســعــة لــال�ــســتــغــالل مــن ذوي 
ــني،  ــوزع ــن جتـــار وم الــنــفــو�ــص املــريــ�ــســة م
الأن  القانون  وقننها  الــدولــة  دعمتها  واإن 
اال�ستغالليني كثريا ما يتوجهون اإىل اعتماد 
لل�سغط  اأ�سعارها  واملقننة  املدعمة  املــواد 
مترير  اجـــل  مــن  املــغــبــون  امل�ستهلك  عــلــى 
وهيمنتهم  �سيطرتهم  وفر�ص  م�ساحلهم، 
مع  يحدث  مثلما  واحتكارها  ال�سوق  على 
اخلبز وال�سميد وال�سكر والزيت ودائما على 
م�ستوى املناطق التي ال ترى بالعني املجردة، 
يعتمد  ما  كثريا  ذاتــه  حد  يف  املواطن  الأن 
اأ�سلوب الغ�ص والتالعب واال�ستغالل لق�ساء 
االأرباح  وحت�سيل  اأهدافه  وبلوغ  م�ساحله 
اأخيه املواطن  اإليها على ح�ساب  التي يرمي 
الذي  "املخيط"  اجليب  �ساحب  الب�سيط 
احلياة"  قيد  على  "البقاء  تكاليف  اأرهقته 
تنظر  مل  متوا�سلة  ومعاهدات  عهود  طيلة 
تن�سفه  ومل  احلقيقية  ال�سفقة  بعني  اإليه 
الدعم  تقدم  وهي  وال  الــروة  تق�سم  وهي 
من  وتــزيــد  االأ�ــســعــار  ترفع  وهــي  حتى  وال 
االأزمة  وطاأة  حتت  الدينار  قيمة  انتكا�سة 

االقت�سادية.
نوارةبوبري

�شطيف

بعد ارتفاع �شحايا ال�شامت القاتل 
مو�طنون متخوفون من قر�ر 

فر�س �لطو�بع �جلبائية 

لتطبيق  الــعــدل  وزارة  وعـــادت  هــذا 
ـــال من  ــي عــلــى ك ــائ ــس ــ� ــق الـــر�ـــســـم ال
ال�سهادتني، وفقا ملا ورد يف قانون املالية 
ل�سنة 2020، كما را�سلت وزارة العدل 
الق�سائية  واملجال�ص  املحاكم  جميع 
قانون  من   32 املــادة  اأحكام  لتطبيق 
جانفي  مــن  بــدايــة  اجلــديــد،  املالية 
اإلزامية  بخ�سو�ص  وهـــذا  اجلــــاري، 
ال�سهادتني  على  جبائي  طابع  و�سع 
قيمته  تقدر  والــذي  الذكر  �سالفتني 
ب "30 دج"، وللعلم اأن احلكومة �سبق 
وان األغت الطابع اجلبائي على هاتني 
ل�سنة  املــالــيــة  قــانــون  يف  الوثيقتني 
يعد  مل  ــني  احل ــك  ذل ومــنــذ   ،2015
م�سكال  اأو  عائقا  ميثل  عليها  احل�سول 
ا�ستخراج  يف  للمواطنني  بالن�سبة 
هذه الوثائق، الذي كانت قيمته قبل 

االإلغاء تعادل 20 دج.
لقي  اجلبائية  الطوابع  فر�ص  قرار   
املواطنني  قبل  من  وتاأييدا  معار�سة 
الذين ك�سفوا ليومية "االأورا�ص نيوز"، 
املــواطــن ب�سدور  اإعـــالم  اأنـــه تــوجــب 
وقبل  به  يتفاجاأ  اأن  قبل  القرار  هذا 
املالية  ــون  ــان ق يف  عليه  املــ�ــســادقــة 

له  موجه  اأنــه  خا�سة   ،2020 ل�سنة 
اأنهم  اآخــرون  قال  حني  يف  بالتحديد، 
الرواتب  يف  ــادات  زي ينتظرون  كانوا 

ولي�ص زيادة االأعباء على املواطن.
ــه  ـــد املــواطــنــني اأن ــرح اأح ــس  هـــذا و�
�سدرت  اأخـــرى  ـــرارات  ق مــن  متخوف 
املالية  لل�سنة  الر�سمية  اجلريدة  يف 
اجلارية، مت�ص جيب املواطن الب�سيط، 
الذين  الربملانيني  دور  عــن  وت�ساءل 
ــادقــوا عــلــى هــكــذا قـــــرارات دون  �ــس
وقال  ال�سعب،  م�ساورة  اإىل  اللجوء 
مقابل  يف  زهيدا  يعترب  املبلغ  هذا  اأن 
الطوابع االأخرى التي عرفت ارتفاعا 
يف اأ�سعارها على غرار ق�سيمة اخلروج 
 %50 من اجلزائر التي عرفت زيادة 

حيث اأ�سبحت تقدر بـ1000 دج.
من جهة اأخرى، اأفاد بع�ص املواطنون 
ــاأن  ب بــاتــنــة،  حمكمة  م�ستوى  عــلــى 
�سهادتي  على  الق�سائي  الر�سم  عودة 
اجلن�سية وال�سوابق العدلية، ال يوؤثر 
اأن الزيادة  كثريا على املواطن خا�سة 
التي طالته منخف�سة، كما اأن معظمهم 
ال ي�ستخرجون هاتني الوثيقتني اأكر 

من مرتني يف ال�سنة.

بريكةنقاو�صمروانةاآري�صعني التوتةباتنةالتاريخ

بن �سور احل�سني املركز التجاري خرا�سي رقم 08الثالثاء 14  جانفي  2020
033815795

الكيناين علي+لعناين جاللعابد لميةبن عوانة عبد القادرفورار حممد

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

املدنية  احلماية  م�سالح  �سجلت 
لوالية باتنة، منذ انطالق مو�سم 
ال�سحايا  مــن  الــعــديــد  الــ�ــســتــاء، 
اأك�سيد  ثاين  غاز  ت�سربات  ب�سبب 
الوعي  غياب  ظل  ويف  الكربون، 
اجلهات  خ�س�ست  املواطنني  لدى 
املعنية وعلى راأ�سها كل من احلماية 
�سونلغاز،  م�سالح  وكـــذا  املدنية 
التوعوية  الــربامــج  مــن  الــعــديــد 
على غرار االأيام االإعالمية حول 
وكيفية  ال�سامت  القاتل  خماطر 
اتخاذ االحتياطات الالزمة للحد 

من اأ�سراره.
هذا وقد نا�سدت اجلهات املعنية، 
كافة املواطنني ب�سرورة ا�ستخدام 
ـــاز اأكــ�ــســيــد الــكــربــون  كــا�ــســف غ
خماطر  مـــن  اأنــفــ�ــســهــم  حلــمــايــة 
ت�سربات الغاز خا�سة خالل ف�سل 
ا�ستعماالته  تتزايد  اأيــن  ال�ستاء 
اأن  غري  كبري،  ب�سكل  التدفئة  يف 
املواطن اإىل حد ال�ساعة ال يعرف 
كيف يحمي نف�سه من ت�سرب هذا 
ت�سجيل  من  بالرغم  القاتل  الغاز 
توفوا  الذين  لل�سحايا  كبري  عدد 
دعت  حيث  به،  االختناق  جــراء 
املهتمة،  املــ�ــســالــح  مـــن  ــعــديــد  ال
متوفر  جهاز  ا�ستخدام  ب�سرورة 
ــواق اجلــزائــريــة، خا�ص  االأ�ــس يف 
واحلد  الغاز  ت�سرب  عن  بالك�سف 
عن  ف�سال  املتكررة  احلـــوادث  من 

اتخاذ كافة االحتياطات الالزمة 
اأجل الوقاية وال�سالمة.

اأهم  بني  من  اجلهاز  ويعترب  هذا 
بربنامج  تعمل  الــتــي  الــو�ــســائــل 
لكن  للغاز،  ت�سرب  اأي  عن  التنبيه 
ب�سرورة  املــواطــنــني  ــي  وع غــيــاب 
االأكــرب  العائق  يبقى  ا�ستعماله 
لذا  العائالت،  وبــني  جمتمعنا  يف 
اإىل  املخت�سة  ــات  ــه اجل عــمــدت 
يف  ا�ستعماله  �سرورة  على  احلــث 
ظل ا�ستقرار �سعره املنا�سب لذوي 
طالبت  ـــن  اأي الب�سيط،  ــل  ــدخ ال
املواطنني  جميع  املعنية  اجلهات 
ــروط الــوقــايــة  ــس ــ� بـــاالإلـــتـــزام ب
هي  �سرورية  تعد  التي  كالتهوية 
احلد  �سرورة  عن  ف�سال  االأخــرى 
للغاز عمال  من اال�ستعمال املفرط 
على التخفيف من خماطره خا�سة 

و�سخانات  املدافئ  ا�ستعمال  اأثناء 
املاء، ليبقى بذلك الكا�سف جهازا 
�سروريا داخل اأي منزل للحد من 

ارتفاع �سحايا الغاز القاتل.
م�سالح  اأن  بـــالـــذكـــر  جـــديـــر 
باتنة  لــواليــة  املدنية  احلماية 
املادية  االمكانات  جميع  و�سعت 
م�ساكل  مـــن  لــلــحــد  والــبــ�ــســريــة 
ناهيك  الكربون،  اأك�سيد  ت�سربات 
فور  للتدخل  بجهد  عملها  عــن 
بوقوع  يفيد  ات�سال  اأي  ت�سجيل 
حوادث من هذا القبيل، باالإ�سافة 
لــربجمــتــهــا لــعــ�ــســرات الـــــدورات 
املواطنني  لــفــائــدة  التكوينية 
التعرف على كيفية حماية  ق�سد 
وطريقة  القاتل  هذا  من  اأنف�سهم 

التعامل مع ال�سحايا.

ــة  والي ـــن  اأم م�سالح  �ــســرعــت 
املرحلة  ا�ستكمال  يف  �سطيف 

الثانية من الدرو�ص التح�سي�سية 
ــات  ــس ــ� ــس ــوؤ� ــامل ــة ب ــي ــه ــي ــوج ــت ال
اإقليم  عرب  املــوزعــة  الرتبوية 
وهذا  احلــ�ــســري،  اخت�سا�سها 
التح�سي�سي  للربنامج  جت�سيدا 
مـــن قبل  ــطــر  ــ�ــس امل ــوي  ــن ــس ــ� ال
املديرية العامة لالأمن الوطني 
ــات  ــئ ــف ــــوجــــه ملــخــتــلــف ال وامل
االفتتاح  كان  حيث  املتمدر�سة، 
م�سعود"  "�سيود  اإبتدائية  من 
ــة بــعــا�ــســمــة الــواليــة  ــع ــواق ال
�سطيف، اأين ا�ستمع تالميذ هذه 
وفرية  �سروحات  اإىل  املوؤ�س�سة 
ركزت على اأهم قواعد ال�سالمة 
املرورية الواجب اإتباعها �سمانا 
من  انطالقا  و�سليم  اآمن  لتنقل 
اإىل  الــرباعــم  ـــوؤالء  ه م�ساكن 
التعليمية،  موؤ�س�ساتهم  غاية 
بع�ص  بـــ�ـــســـاأن  تــنــبــيــهــهــم  مـــع 
غالبا  التي  والهفوات  االأخطاء 
املدر�سي  باملحيط  يقرتفونها  ما 
جمة،  ملخاطر  تعر�سهم  كونها 
خمتلف  ــول  مــدل تلقينهم  مــع 
ــارات املــروريــة وذلــك من  ــس االإ�

ـــل غــر�ــص ثــقــافــة مــروريــة  اأج
لديهم.

�سانحة  الفر�سة  كــانــت  كما 
طريق  عــن  بالتبليغ  حلــثــهــم 
ــ   1548 اخلــ�ــســراء  االأرقــــام 
ال�سرطة  مل�سالح   17 ــ   104
املــو�ــســوعــة حتــت تــ�ــســرف كل 
�ساأنه  من  ما  كل  عن  املواطنني، 
اأن يعكر �سفو درا�ستهم، و�سجلت 
اهتماما  �سطيف  اأمــن  م�سالح 
كبريا للتالميذ مبوجب ما تلقوه 
قدمها  ومعطيات  �سروحات  من 
لقيت  فيما  ال�سرطة،  اإطـــارات 
الزيارة ا�ستح�سانا لدى االأ�سرة 
ــة لــلــمــوؤ�ــســ�ــســة وكــذا  ــوي ــرتب ال
م�سالح  وتبقى  اأوليائهم،  و�سط 
دائما  ت�سعى  ب�سطيف  ال�سرطة 
حت�سي�سية  اأن�سطة  تبني  اإىل 
منها  الــهــدف  مماثلة  توعوية 
مبختلف  والــتــنــبــيــه  الــتــذكــري 
الفئة  بهذه  املحدقة  املخاطر 
�سبل  وتلقينهم  املجتمع  ــن  م

ال�سالمة املرورية. 

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

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

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

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

قرزة �سورية
033327036

ملباركية خالد
033211834

عمري ليلى
033268227

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

جدان رابح
033899810

حمادي ح�سام الدين
033898236

�سواملية كمال

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

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

اأبركان وفاء
033323439

بلولة ح�سينة
033985395

حممدي عبد املومن
033340009

دغدغ لميةمدور �سهام
033208174

ملقار�ص دالل 
033334123

رجيمي �سعيدبلغوار ريحانة
033876253

بعزي هيبةبن يو�سف وفاءروبعي �سربينة
033366180

بورا�ص رحمة

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

الثالثاء 03  ينار 2970/ 14  جانفي 2020 املوافق لـ 18 جمادى الأوىل 151441

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

جمتمع
التي  اجلبائية  الطوابع  بعودة  باتنة،  مبحكمة  املواطنني  من  العديد  تفاجاأ 
مت  بعدما  العدلية،  ال�شوابق  و�شحيفة  اجلن�شية  �شهادتي  من  كل  تخ�س 

اإلغائهم منذ خم�س �شنوات م�شت.

جهاز كا�شف لت�شرب �لغاز بديل 
�شروري الإنقاذ �الأرو�ح

حملة حت�شي�شية لتلقني �لتالميذ 
طرق حماية �أنف�شهم 

عبد الهادي.ب

�سميحة. ع 

مرمي.ع

بعد تاأزم و�سعه ال�سحي 

�سدام  يو�سف  بن  ال�ساب  ينا�سد 
ح�سني من مواليد 1992 ببلدية 
باتنة،  ــة  ــوالي ب الــعــيــون  راأ�ــــص 
اأ�سحاب القلوب الرحيمة وفاعلي 
على  مل�ساعدته  واالإح�سان  اخلري 
الإجراء  الالزم  املايل  املبلغ  جمع 

عملية جراحية م�ستعجلة.
اإلتهاب  من  ح�سني  �سدم  ويعاين 
مف�سل الورك وهو ما �ساعف من 
معاناته، حيث وبعد عر�سه على 
لعملية  اإخ�ساعه  قرروا  االأطباء 
ت�ستدعي  ــة  عــاجــل ــة  ــي ــراح ج
مبف�سل  الـــــــورك  ـــدال  ـــب ـــت ـــس اإ�
اإ�سطناعي على م�ستوى العيادات 
للحالة  ونظرا  بباتنة  الطبية 

ال�ساب تعذر  لعائلة  االإجتماعية 
املطلوب  املايل  املبلغ  جمع  عليهم 
�سنتيم،  50مليون  بنحو  واملقدر 
وبــدون  اأعـــزب  ال�ساب  اأن  علما 
هذا  من  ويعاين  مــادي،  دخل  اأي 

املر�ص منذ اأزيد من ع�سر �سنوات 
الفرا�ص  مالزمة  على  اأجــربه  ما 

واملكوث يف املنزل.
املادية  ال�ساب  و�سعية  واأمـــام 
اجلمعيات  يــنــا�ــســد  املــنــعــدمــة 
واالإح�سان  الرب  وذوي  اخلريية 
املبلغ  جــمــع  ــى  عــل ــاعــدتــه  ملــ�ــس
املطلوب الإجراء عملية جراحية 
ــى يــتــمــكــن من  ــت مــ�ــســتــعــجــلــة ح

ممار�سة حياته ب�سكل طبيعي.
الهاتف  رقــم  باملعني  لالإت�سال 

0668760384
  clé الربيدي15  احل�ساب  رقم 

.  0018108056

�شد�م  �ل�شاب  الإنقاذ  �شنتيم  مليون   50
ح�شني من �الإعاقة  

حفيظة.ب

نداء



للتفاح  الــقــدميــة  ــالالت  ــس ــ� ال كــانــت 
فيما  تنمو  بــريــة  اأ�ــســجــارا  احلــديــث 
ــتــان، على  ــرف حــالــيــا بــكــازاخــ�ــس ــع ي
حتد  التي  للجبال  الغربية  ال�سفوح 
التفاح  اأ�سجار  تزال  وال  ال�سني،  غرب 
وتعطر  االآن،  حتى  هناك  تنمو  الربي 
اجلو برائحة الفاكهة املت�ساقطة على 
االأر�ص والتي تتغذى عليها الدببة التي 
تقطع االأ�سجار، على الرغم من تراجع 
اأعداد اأ�سجار التفاح الربي بن�سبة 90 
�سنة االأخرية  املئة خالل اخلم�سني  يف 
فاأ�سبحت  الب�سرية،  التنمية  ب�سبب 

تواجه م�ستقبال غام�سا.
االأ�سفر  مــن  التفاح  فاكهة  وتتنوع 
ال�ساحب اإىل االأحمر الداكن واالأخ�سر 
لي�ص  االأحمر  النوع  اأن  بيد  الربيعي، 
االألـــوان  مــن  ــر  اأك عــام  ب�سكل  طاغيا 
العا�سق  الرحالة  )ويفيد  االأخـــرى. 
مفارقة  هناك  بــاأن  لــوي  بيك  للتفاح 
كازاخيا،  جتاريا  ب�ستانا  اأن  يف  تتمثل 
اأماكن  يف  املــوجــودة  الب�ساتني  مثل 
من  تفاحا  يــزرع  العامل،  حــول  ــرى  اأخ
و"ديلي�سا�ص  االأحمر"  "ديلي�سا�ص  نوع 
اأمريكية  تفاح  ــواع  اأن وهــي  الذهبي"، 

االأ�سل(.
ويف�سر ديفيد ت�ساغني، عامل اجلينات 
والغذاء  النباتات  اأبحاث  موؤ�س�سة  يف 
من  جمموعات  اإن  قائال  نيوزيلندا،  يف 
البع�ص  بع�سها  مــع  تعمل  ــات  ــزمي االأن
�سبغات  اإىل  معينة  جزيئات  لتحويل 
نف�ص  وهي  االأنثو�سيانني،  با�سم  تعرف 
فئة املواد التي تعطي البطاطا احللوة 
االأرجوانية والعنب والربقوق األوانها.

االأنزميات  هذه  م�ستويات  يف  ويتحكم 
بروتني  عــن  عــبــارة  ا�ستن�ساخ،  عامل 
التي  اجلــيــنــات  وكمية  حجم  ينظم 
 ،"10 بي  "اأم واي  با�سم  تن�سخ ويعرف 
احمرار  ازداد  مــقــداره،  ازداد  وكلما 

الق�سرة عموما.
التفاح  اأن  اإىل  درا�ـــســـة  وخــلــ�ــســت 
كانت  بــخــطــوط حـــمـــراء،  ــزركــ�ــص  امل
يف  اأعلى   "10 بي  واي  "اأم  م�ستويات 

االأجزاء املخططة من الق�سرة.
يعتمد  ــتــفــاح  ال ـــون  ل اأن  ــب  ــري ــغ وال
اأجل  فمن  ــرارة،  احل درجــة  على  اأي�سا 
تــفــاح حمراء  ثــمــرة  احلــ�ــســول عــلــى 
درجة  تظل  اأن  ينبغي  كــامــل،  ب�سكل 
احلرارة منخف�سة كما يقول ت�ساغني، 
ارتــفــعــت درجـــات احلـــرارة  اإذا  الأنـــه 
 104( مئوية  درجــة   40 فوق  ما  اإىل 
بي  واي  "اأم  م�ستويات  فاإن  فهرنهيت(، 

تتعار�ص. 10" واالأنثو�سيانني 
وقد وجد ت�سانغي وزمالوؤه يف منطقة 
الربينيه االإ�سبانية، اأن اخلطوط التي 
كانت  بو�سوح  حمراء  العادة  يف  تكون 
يوليو/ �سهر  بعد  كامل  ب�سكل  �ساحبة 

كلما  اأنه  ويرى  احلــرارة،  مرتفع  متوز 
ارتفعت درجات احلرارة ي�سبح حتول 
التفاح اإىل اللون االأحمر اأكر �سعوبة 

على االأرجح.
ي�سعى ت�سانغي  الرغم من ذلك  وعلى 
اأحمر  تــفــاح  زراعــــة  اإىل  ـــــالوؤه  وزم
ال�سوق  يف  لت�سويقه  االحمرار  كامل 
ثمار  فيها  حتظى  الــتــي  االآ�ــســيــويــة، 
باال�ستعانة  ب�سعبية،  احلمراء  التفاح 
التي  البيولوجية  بامل�سائل  بخربتهم 

يعتمد عليها حتديد اللون.
وميكن الت�سدي للتهديد الذي ي�سكله 

خالل  من  االأحمر  التفاح  على  املناخ 
النوع  هذا  اإنبات  على  الكامل  اإ�سرارنا 
برامج  ذلك  كلف  لو  حتى  التفاح،  من 
ا�ستنبات عالية التكلفة، وحتى قبل اأن 
نتعرف على دور اجلينات، كلف التفاح 

امللون الب�سر جمهودا كبريا.
مزارعي  اأحــد  بانكر،  جــون  ا�ستطاع 
وجتار التفاح املقيم يف بالريمو بوالية 
ال�سالالت  مــن  الــعــديــد  ــاذ  ــق اإن مــايــن، 
بينها  من  االندثار،  خطر  من  املن�سية 
على  العادة  جرت  التي  التفاح  �ساللة 
اأن  قبل  يزيد  اأو  قــرن  قبل  زراعتها 
زراعــة  على  مــركــزة  الب�ستنة  ت�سبح 
نوع  الديلي�سا�ص، مبا يف ذلك  تفاح  نوع 
تفاح  ثمرة  وهي  اأك�سفورد"،  "بالك 
اأن  ميكن  اأنــه  لدرجة  احلمرة  داكنة 
كبرية  برقوق  ثمرة  باخلطاأ  حت�سبها 

قبل اأن ترى بيا�ص لبها النا�سع.
ظواهر  االألــوان  "تعد  بانكر:  ويقول 
بالن�سبة  اأنـــه  واأعــتــقــد  ا�ستثنائية. 
ذلك  كان  اأنا،  فيهم  مبن  النا�ص  لبع�ص 

هو �سبب االجنذاب االأ�سلي".
على  ال�سائد  هو  اللون  يكن  مل  ورمبــا 
كان  عندما  للتفاحة  االأخرى  املظاهر 
جديدة،  �سجرة  يقّيمون  ــون  ــزارع امل
التفاحة  طعم  على  يركزون  كانوا  اإذ 
على  الرتكيز  مــن  بــدال  وا�ستخدامها 
ل�سناعة  جيد  التفاح  فبع�ص  لونها، 
اخلل، وبع�سه ينا�سب �سناعة الفطائر، 
والبع�ص  ال�سل�سة،  ل�سناعة  وبع�سه 

االآخر لالأكل.
الثمرة  �سكل  كثريا  املهم  من  يكن  ومل 
من  مت�سابهة  تــبــدو  كــانــت  اإذا  مــا  اأو 
�سجرة اإىل اأخرى، الأن املزارعني كانوا 
والأ�سواقهم  الأنف�سهم  الثمار  ينتجون 
املحلية، والذي كان يهمهم يف االأمر هو 
الغر�ص من وراء �سراء التفاح اأكر من 

�سكل الثمار.
ويقول بانكر اإن كل ذلك تغري قبل نحو 
قيمة  توجد  "ال  وي�سيف:  عام،  مائة 
ثقافة  يف  واالتــ�ــســاق  للتماثل  كبرية 
ال�سغرية  املتنوعة  الــزراعــة  ب�ساتني 

واالقت�سادات الزراعية ال�سغرية''.
العالمة  اللون ي�سبح نوعا من  اأن  بيد 
ــة  زراع حــالــة  يف  ال�سيما  الــتــجــاريــة، 
تفاح يبعد عن امل�ستهلك الذي ي�سرتيه 
م�سافة اآالف االأميال، اإذ تكون فحوى ما 
هي  التجارية  العالمة  هذه  اإليه  ت�سري 
نطاق  ويف  توقعاتك"،  "يلبي  املنتج  اأن 

التماثل  يكت�سب  كــهــذا،  �سلعي  نظام 
الوقت  ذات  يف  اأكــرب،  قيمة  واالت�ساق 
اأن  قبل  التفاح  ثمار  املزارعون  يجني 
مل�سافات  ال�سحن  تن�سج متاما الأغرا�ص 

طويلة دون اأن تتعفن.
وي�سري بانكر اإىل اأن ثمة م�سكلة تتمثل 
الن�سج"،  على  عــالمــة  "اللون  اأن  يف 
فالتفاح الذي يجمعه املزارعون مبكرا 
ال يحمل اللون ال�سحيح، من هنا برزت 
اللون  معّدل يحمل  تفاح  اأهمية وجود 
و�سمي  ين�سج،  اأن  قبل  امل�سبع  االأحمر 
"ديلي�سا�ص  الــتــفــاح  ــن  م ــوع  ــن ال هـــذا 
 1921 عــام  طرحه  وبـــداأ  االأحمر"، 

جتاريا للمزارعني.
وتعد اأنواع التفاح االأخرى، كتلك التي 
اإذا  تتميز بلون منتظم موحد، ال�سيما 
تن�سج  اأن  قبل  االألــــوان  هــذه  ظهرت 
جيدة  اأنــواعــا  كامل،  ب�سكل  التفاحة 

للتجارة.
التي  االأنـــواع  بع�ص  تراجع  بــداأ  لقد 
كان ينتجها املزارعون، ومل يعد لبع�ص 
اإذ  اللذيذ،  املـــذاق  ذلــك  ـــواع  االأن هــذه 
اأ�سبح الرتكيز ين�سب على ال�سكل على 
نحو ال ي�سجع على زراعة اأنواع ب�سبب 

مذاقها.
ويقول ديفيد بيدفورد، خبري ا�ستزراع 
ميني�سوتا،  جامعة  يف  التفاح  �سالالت 
نوع  مــن  التفاح  تــنــاول  على  ن�ساأ  اإنــه 
فهو  عليه  وبناء  االأحمر"،  "ديلي�سا�ص 
اإىل  دفعه  مما  بالتفاح،  مغرما  لي�ص 
يف  ـــرى  اأخ نوعية  ا�ــســتــزراع  حمــاولــة 
زراعة  اإمكانية  اإىل  لالإ�سارة  الكلية 

اأنواع اأخرى من التفاح.
وا�ستطاع بيدفورد وزمالوؤه زراعة نوع 
جناحا  حقق  الذي  كري�سب"،  "هاين 
قبل  ــواق  ــس االأ� يف  طرحه  عند  كبريا 
احللو  مبــذاقــه  ويتميز  �سنوات  عــدة 
الثمرة  كـــون  عــن  ف�سال  وقــرمــ�ــســتــه، 
وال�سفراء  مو�ساة باخلطوط احلمراء 

بطريقة جميلة.
يختلف  تفاح  زراعة  من  الرغم  وعلى 
اأن  اإال  االأحمر"،  "ديلي�سا�ص  نوع  عن 
احل�سول  يف  كــبــرية  التـــزال  الرغبة 
اإىل  دفع  ما  وهو  االأحمر،  التفاح  على 
نوع  على  تــعــديــالت  اإدخــــال  م�ساعي 

حمرة. اأكر  كري�سب" لي�سبح  "هاين 
لكل  ذلــك  "يحدث  بيدفورد:  ويقول 
فقط  هي  تلك  ال�سوق.  يف  تفاح  ثمرة 
طبيعة رغبتنا يف اأن يكون لدينا تفاح 
التي نرغب فيها من ناحية  بالطريقة 
اإدخال  الب�سر يف  اأن بداأ  ال�سكل. ومنذ 
فاإن  التفاح،  على  يرغبونها  تعديالت 
كـــان دائما  الــتــعــديــالت  جــوهــر هـــذه 
مقارنة  حمرة  اأكــر  التفاح  يكون  اأن 

باملا�سي."
حمرة  االأكــر  التفاح  يكون  ال  ورمبــا 
رمبا  بــل  االأ�ــســفــر،  التفاح  مــن  اأف�سل 
يكون يف احلقيقة اأ�سواأ، لكن كما يقول 
باإقبال  يحظى  "االأحمر  بــيــدفــورد: 
ـــريه، تــلــك هي  ــن غ ـــر م املــ�ــســرتيــن اأك

امل�سكلة".
على  تــعــديــالت  الإجــــراء  م�سعى  ويف 
طرحت  امل�ستقبل،  يف  التفاح  زراعـــة 
ال  التفاح،  من  نوعا  ميني�سوتا  جامعة 
التفاح  اختيار  التفاح  ملــزارعــي  يتيح 

االأكر حمرة.
لالألوان  الكبري  التنوع  هذا  يدفع  وقد 
املـــتـــاحـــة، والـــتـــعـــرف عــلــى خــطــورة 
احلقيقي  ــم  ــع ــط ال بـــني  االنــفــ�ــســام 
االأحمر  اللون  نحو  الدائم  واالندفاع 
زمن  ياأتي  اأن  يف  الرغبة  اإىل  للتفاح، 

اأف�سل من زمننا الراهن ملحبي التفاح.
احلقيقية  التفاح  طبيعة  تنت�سر  هل 
عن  البحث  يف  اجلاحمة  الرغبة  على 
اللون االأحمر فقط؟ يقول التاريخ اإنها 
�ستكون معركة �سعبة، لكن كل ما ميكننا 
فعله هو اأال نفقد االأمل واأن نبقى نحلم 

يف حدوث هذا التغيري.
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هل تنت�صر طبيعة التفاح احلقيقية على الرغبة اجلاحمة يف البحث عن 
اللون الأحمر فقط؟ يقول التاريخ اإنها �صتكون معركة �صعبة، لكن كل ما 

ميكننا فعله هو األ نفقد الأمل واأن نبقى نحلم يف حدوث هذا التغيري

لقد بداأ تراجع بع�ض الأنواع 
التي كان ينتجها املزارعون، 
ومل يعد لبع�ض هذه الأنواع 

ذلك املذاق اللذيذ، اإذ اأ�صبح 
الرتكيز ين�صب على ال�صكل 

على نحو ل ي�صجع على زراعة 
اأنواع ب�صبب مذاقها

هل �شيختفي �لتفاح �الأحمر قريبا من �الأ�شو�ق؟
ب�سبب التغري املناخي..

ي�شتمتع الكثريون على مدار اأجيال بتناول ثمار التفاح الأحمر، بيد اأن ارتفاع 
درجات احلرارة قد ي�شكل تهديدا على هذه الثمار. ويعد النوع الأ�شلي للتفاح، 
الذي ل يختلف عليه اثنان، هو ذلك النوع الأحمر، واإن كان يوجد يف متاجر 
البقالة النوع الأ�شفر اأو الأخ�شر، كما توجد اأنواع اأخرى يف بع�س الأماكن، وقد 

ترى اأنواعا خمتلفة خمططة اأو مرقطة بكثري من الأ�شكال. لكن النوع الأحمر، اأو 
اأحيانا تفاح "جراين �شميث" النقي �شديد الخ�شرار، ميثل اللون املعتاد الدال 
على التفاح يف معظم كتب احلروف الهجائية، وحتتوي الق�شة على الكثري من 

التفا�شيل املثرية نظرا لأن التفاح لي�س دائما اأحادي اللون على نحو قاطع.



اإّن االأمل  ل�ست بعيدا عن االإميان، 
مبثابة  هــو  النف�ص  اإىل  بالن�سبة 
وعندما  احلية  للكائنات  التنف�ص 
وتنهك  النف�ص  جتــّف  االأمــل  ينعدم 
الوجوه املوؤمنة، والوجودية امللحدة 
اأّيها الب�سر يف �سائر بقاع االأر�ص اأيها 
واالألوان  االأجنا�ص  جميع  من  النا�ص 
اأيها  واملذاهب  ــان  واالأدي والقوميات 
وال�سفر  واحلــمــر  ــود  والــ�ــسّ البي�ص 

تعالوا  وال�سعفاء  االأقـــويـــاء  اأيــهــا 
�ستارا  لن�سدل  نبداأ من جديد  جميعا 
القبور  نب�ص  عن  لنكّف  املا�سي،  على 
لنتوقف عن تلك اجلروح، لن�سر معا 
ب�سعا  بع�سنا  يوؤذي  ال  الطريق،  على 
وال ينهب بع�سنا بع�سا، على الطريق 
يف  اأنا  و�سالم،  ووفــاء  �سفاء  يف  ن�سري 
ما  ــون  الأك اخلــري  ر�سالة  اإىل  حاجة 

اأنا عليه.

وت�سربْت اأحزانها يف املاِء
فتفرقْت يف قلبها اأنوائي

وتغربْت يف ع�سقها اأوراقي
وتعلقْت برمادها اأجوائي
وتعانقْت يف نارها اأحوايل

ها اأ�سمائي فتزاحمْت من َحرِّ
وتعاقبْت يف حزنها اأطيايف

فتخا�سمْت اأقوا�سها يف حائي
وجتاهلْت حرفا على �سطاآين

وتطاولْت اأمواجها من رائي
وت�سابقْت يف ُحلمها طريي

تقتاُت من غيم الهوى من يائي
يا وردة، يا جنمة مووؤودًة
يا نوَء قلب هائم يف تائي

كيف الهوى ينجو بال اأقدار
وحمامُة االأحزان يف ا�ستغناء؟

�ضعــر

اإعداد: رقية حلمر

نزوال لرغبة قراءنا االأعزاء لن�سر اأعمالهم االأدبية من )ق�سة ق�سرية، �سعر، خاطرة،  وحتى ن�سو�ص م�سرحية ق�سرية ومقامة...( 
وغريها من االأنواع االأدبية، �سرعت جريدة االأورا�ص نيوز بتخ�سي�ص �سفحة اأ�سبوعية للمبدعني وهواة الكتابة من خالل "�سفحة اإبداع" 

املعنونة بـ "موا�سم البوح" والتي ي�سرف عليها خمت�سون يف املجال.
auresibdaa@gmail.com :ميكن ار�سال م�ساركاتكم عرب الربيد االلكرتوين التايل 

مالحظة: يتم ن�سر العدد كل يوم ثالثاء، ا�سافة اىل كون االأعمال التي مل يتم ن�سرها �سيكون هنالك �سببان: اأوال لكرة املادة على اأن 
تن�سر يف العدد املوايل، والتي مل تن�سر �سرتفق برد من طرف الناقد عبد اهلل اليل، حظا موفقا للجميع

دليلة مك�سح/ باتنة

حمامة �الأحز�ن

طكوك �سالح/ باتنة

ق�ضة

ن�ش
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ـــاع  االأوج تتو�سد  وال�سجن  الــ�ــســلــوان  مقعد  على   
�سنني  من  اأمامها  متر  احلياة  اأطياف  وترقب  والــوهــن، 
عائدة  كانت  حيث  العربيد  االأعجف  الزمن  خلت..من 
من احلرم اجلامعي اإىل بيتها يف احلافلة..تلك الرحلة 
كاالأو�سام  نق�ست  بذاكرتها،  تت�سر�ص  مازالت  املفجعة 
وتركتها  �ساقيها  برتت  احلــروق،  خلفتها  التي  والندوب 
ت�سارع عنفوان الوحدة والوجع والعجز..مازالت ظالل 
احلبلى  اأيامها  على  و�سررها  بحجبها  تلقي  االنفجار 
يحفر  امل�سوؤوم  وال�سفر  املحن  وفواجع  واالأنني  باالٱهات 
يف  ــذوره  ج وميــد  ال�سداإ  اأخــاذيــذ  العتيقة  ذاكرتها  يف 
خا�سرتها وحا�سرها، يكبلها مبقامع من الياأ�ص وال�سقيع 
..تلك االأ�سفاد التي �سرتافقها حتى اخلتام الرحلة التي 
يف  بها  واألقت  ــالم  واالأح وب�سماتها  ربيعها  منها  �سرقت 

غيابات الظالم..
والفاجعة  وخواطرها  اأنفا�سها  يرافق  ال�سفر  مازال 
تطل من نظراتها املنك�سرة املعباأة باالأ�سجان، كلما انتهى 
ال�سفر تعاودها اأحداثه من جديد..�سارت تلك اللحظة 
البائ�سة كابو�سا يجثم على �سدرها، فتفرق وهي نائمة 
هذا  واالنعتاق،  النجدة  ت�ستجدي  والعويل  ال�سراخ  يف 
ال  لياليها  اإن�سان،  رمــاد  ويحيلها  ي�سكنها  الــذي  ال�سعري 

ت�سبه الليايل قتاد وعربات وكفن من عتم واأمل..
منعرجات  مع  تتلوى  احلافلة  ذاكرتها   يف  مازالت 
رتابة  يخرتق  ودخانا  اأزيــزا  وراءهــا  خملفة  الطريق 
وحدتها  ويباغث  الــركــاب  على  املخيم  املكهرب  اجلــو 
وكاأنه  الي�سرى  اجلهة  على  الـــواد  بانحدار  املن�سغلة 
رتابة تتكرر، تهرب عينيها نحو اجلهة اليمنى فتقابلها 
مثل  البني  من  املمزوجة  بخ�سرتها  ال�سخرية  اجلبال 
مت�سك  القدر  مع  موعد  على  وكاأنها  القدم،  اأكلها  اأو�سام 
حلم  على  ال�ساغطة  ال�ساعة  يف  وتنظر  الي�سرى  بيدها 
املع�سم الذي اأخذ تنمله ي�ستفز هدوءها، فتجد العقارب 
التنف�ص  �سعوبة  حتاكي  كاأنها  واهنة  بتكتكات  تتحرك 
ــاب. كانت  ــرك ال الــبــاديــة على وجـــوه  الــبــوؤ�ــص  واألــــوان 
االألوان  تلك  خالل  من  ال�سغرية  التفا�سيل  هذه  تلحظ 
ومن  االأمامي،  الزجاج  على  اأطيافها  املنعك�سة  املت�سابكة 
بغم  ميتلىء  راح  الــذي  �سدرها  على  النازلة  الـــربودة 
مفاجىء كلما فكرت يف ركوب احلافلة. م�سحت حاجبيها 
�سريط  عرب  ينزلق  خيالها  وتركت  واالإبهام  بال�سبابة 
امل�سوبة نحوها،  النظرات  الذكريات هروبا من تلك  من 
امتدادات رخوة �سامتة تتحول احلافلة  اأمامها  تتوا�سع 
الطريق  يف  تتماوح  مقربة  ي�سبه  ما  اإىل  ف�سيئا  �سيئا 
لغلق بيوتهم  يلجاأون  فالنا�ص  �سبه اخلالية من احلركة 
التلفزة  �سوت  ويخف�سون  االأنوار  ويطفئون  املغرب  قبل 
�سبه  املناطق  يف  خا�سة  الع�سابات  مداهمة  من  خوفا 
ت�سهل  حيث  الفقرية  ال�سعبية  واالأحــيــاء  احل�سارية 
احللقة  تت�سخم  بحرية،  والــتــحــرك  التغلغل  عليها 
املفرغة الدائرة حولها حتت ال�سمت املريب والنظرات 
تقدم  وتتابع  جلو�سها  يف  تعتدل  تطالعها،  التي  احلريى 
�سور  بخاطرها  متاوجت  وقد  و�سجر  �ساأم  يف  احلافلة 
حماولة  الوطن  فيها  غرق  التي  الدامية  االأحــداث  من 
فهم ما يجري من حولها، االأزمة ال�سيا�سية اخلانقة التي 
تبدو  الركاب  ووجــوه  والرعب  والفو�سى  العنف  ولدت 
البوؤ�ص والياأ�ص واحلرمان  مكدودة مم�سو�سة غارقة يف 

وال�سياع..
عيناها  الب�سرة  بي�ساء  اأنيقة  �سابة  جنــوى  كانت   
بنيتان وا�سعتان كعيون املها تفي�ص باحليوية والن�ساط 
موؤقتة  ن�سخة  يولد  حلم  يختبىء  حقيبتها  ويف  واملرح  
م�سابقات  يف  للم�ساركة  توؤهلها  اللي�سان�ص  �سهادة  عن 
املدر�سة  يف  معلمة  نف�سها  تــرى  ــاأن  ب تــاأمــل  التوظيف، 
القريبة من بيتهم اأو �سيدة جمتمع راقية غري اأن اأحالمها 
ورمى  احلافلة  �سطر  عنيف  انفجار  دوى  فقد  تكتمل  مل 
باأ�سالئها واإرب الركاب يف املنحدر اجتاه الواد، لقد زرعت 
اأيد الغدر قنبلة يف اجل�سر عند مدخل املدينة اعتقادا 
االأمن  دوريات  حتر�سه  الدائرة  رئي�ص  قافلة  مرور  منها 
يف ذلك الوقت ح�سب ماوردهم من معلومات جوا�سي�سهم، 
كان املنظر مرعبا �سادما، دماء و�سراخ واأنني ميالأ املكان 
واأبواق �سيارات االإ�سعاف واحلماية املدنية ورجال االأمن 
والفرق الطبية واالإ�سعاف يلتقطون االأ�سالء يف االأكفان 
على  امل�سابني  وميددون  املوتى  جثث  ويرفعون  البي�ساء 
غفري  جمع  توافد  وقد  امل�سفى  اإىل  ينقلونهم  احلماالت 
والوجوم  واالأمل  احلزن  وخيم  والف�سوليني  االأهايل  من 

على اجلميع بينما دخل بع�سهم يف نوبة بكاء ونحيب..
على  م�سدومة  حريى  امل�سفى   يف  جنوى  ا�ستيقظت 
عينيها غ�ساوة وهي ت�سعر برغبة يف التقيء ومل تتقبل 
نف�سها  يف  ت�ساءلت  االإنعا�ص،  غرفة  يف  تواجدها  فكرة  
عن ال�سر وقد ظنت نف�سها يف كابو�ص، اأرادت اأن تتقلب يف 
ال�سرير، واأح�ست  اإىل  الفرا�ص فوجدت و�سطها م�سدودا 
ن�سفها  كــان  بقدميها.  ت�سعر  ومل  وثقل  طفيف  ــاأمل  ب
ا�ستعادت  ف�سيئا  و�سيئا  التخدير  حتت  مــازال  ال�سفلي 
بقوة  اأح�ست  وفــجــاأة  احلافلة  يف  كانت  لقد  ذاكرتها 
�ساعقة ترمي بج�سدها و�سط دوي هائل لتجد نف�سها  يف 
غرفة االإنعا�ص . بداأت جنوى ت�ستوعب ماحدث  وحمدت 
اهلل على جناتها. يف هذه اللحظة دخل فريق طبي توجه 
نحوها األقى عليها التحية فردت وبداأ اأفراده يح�سرونها 
اهلل  بق�ساء  االإميان  عن  يحدثونها  حالها،  لتقبل  نف�سيا 
وقدره وابتالئه لعبده باأ�سوات بدت لها قادمة من بعيد 
اأو من رم�ص  ليعلموها اأنها فقدت �ساقيها فكانت ال�سدمة 

مقعدة  اأبدا،�ستعي�ص  جنوى  تتوقعها  مل  التي  والفاجعة 
والبكاء  والنواح  الوجع  من  دوامة  يف  ودخلت  ماحيت. 

وال�سراخ فحقنوها مبهدىء
بني  تتاأرجح  الزمن   من  مطولة  لفرتة  جنوى  لبثت 
االبتالء  على  وال�سرب  حالها  رف�ص  ،بني  واحلياة  املوت 
والوجدان  العقل  بني  واالكتئاب،  وال�سمت  العويل  ،بني 
متناق�سة  ومــ�ــســاعــر  مــتــ�ــســاربــة  ــر  ــواط خ واجلـــنـــون، 
متوت  اأحالمها  ترى  وهي  الروح  ميزق  والكمد  متباينة 
اإن�سانا  تعد  مل  اأنها  حت�ص  اأ�سحت  ي�سيع.  وم�ستقبلها 
كامال هيكال مبتورا بال امل وال مبتغى وال روح، �سعيفة 
تثري ال�سفقة والعطف وت�ستجدي اللقمة والرحمة وما 
غزيرة  العربات  ت�سح  كانت  احلياة.  �سرورات  من  �سئت 
وحلم  خطيبها  فقدت  واأنات  اٱهات  وتر�سل  ونهارها  ليلها 
االأمومة والبهجة وطعم احلياة، فكانت متتنع عن الطعام 
الأيام متعاقبة حتى �ساءت حالها و�سحب لونها وا�سمحل 
ج�سمها، يف رم�سة عني اأحرق كل �سيء اجلمال وال�سحة 

واالٱماين والهناء ..
�سرفة  يف  املتحرك  مقعدها  ــالزم  ت جنــوى  مــازالــت 
اأمامه ترقب احلركة خارجا وقد وطاأت عتبة  اأو  بيتها 
البلد  ترى  ومازالت  �سعرها،  يكلل  ال�سيب  وبداأ  اخلريف 
الع�سابات  وتــرى  الليل  �سوارع  ترقب  دائما  يتغري  مل 
تتعاقب عليه ومل تتباين فيها �سوى االأ�سماء والوجوه..

خطيبها  وجــه  تتذكر  املتحرك   مقعدها  يف  ملقاة 
املمتقع اللون وهو يزورها يف امل�سفى غائ�سا يف الهم كمن 
نفي من اأر�ص الوطن اأو ينتظر ال�سجن واالإعدام . ينظر 
ال�سدمة  فاهه  اأجلمت  وقــد  ح�سري  كليل  بطرف  اإليها 
الكلمات  بع�ص  اإنــتــقــاء  يــحــاول  وهــو  املــوقــف  ـــورة  ووع

ليوا�سيها بها .
وقبل اأن ينب�ص باأية كلمة خاطبته قائلة:

به  �ستنطق  حرف  كل  اأعرف  �ستقوله،  ما  عليك  وفر 
منا  لكل  حر،  اأنــت  بيننا،  تفرق  اأن  االأقــدار  �ساءت  لقد 

حياته التي كتبها اهلل له.
على  وو�سعته  اإ�سبعها  من  اخلطوبة  خامت  انتزعت   
خذه  له:  وقالت  لل�سرير  املحادية  ال�سغرية  الطاولة 
برتت  بعدما  اأ�سابعي  تبرت  ذكرى  اأية  اأريــد  ــوك،ال  اأرج
كالوثن  �ساأحيا  رماد  من  ذكرى  اإال  اليوم  فل�ست  حياتي 

مفرغة من احلياة معباأة باملاٱ�سي وال�سجن،
على  تلقي  اأن  وال  علي  ت�سفق  اأن  ــدك  اأري ال  ارحــل، 

م�سامعي اأي �سراب ووهم..
يلتقط  تــراه  وهــي  واأمــر  اأ�سد  ال�سدمة  كانت  وكــم 
اأمنية  اأو  اخلامت ويد�سه يف جيبه وين�سرف دومنا وداع 
�سراحه  اأطلق  كمن  مت�سلال  فر  خلفه.  اأوالتفاتة  يلقيها 
نال  فلما  اخلامت  ا�ستعادة  الأجل  جاء  اأنه  اأو  االأ�سر  من 
مراده ان�سحب على عجل..ذرفت دموعا حارة  حتمل كل 
امل�سلحة  اأن  اكت�سفت  وقد  واأوجاعها  الب�سرية  عذابات 
هي و�سيجة جميع العالقات حتى احلب الذي طاملا تغنت 
به وبطهره وروحانيته. ها هو يغتاله ومي�سي يف �سبيله 
غري مبال بحالها ومل ينتظر حتى تلتئم جراحها وت�سلو 
ال  الروح  فبكاء  توازنها  من  بع�سا  وت�ستعيد  حمنتها  عن 
كقطعة  املليحة  ال�سابة  ت�سبح  حينما  بكاء  ي�ساهيه 
قما�ص مهملة حني يهجرك االأحباب واخلالن يف حلظة 
�سدئة  غيار  كقطعة  غــريك،  على  عالة  ومت�سي  الوهن 

تنا�ساها الزمن..
يف  ماأ�ساتها  تعي�ص  وجنــوى  واالأعـــوام  ال�سهور  مرت 
يغمر  االأمــل  بريق  والح  وديجور،  وكاٱبة  ووحــدة  وجع 
فوؤادها كلما تلت اٱيا من كتاب اهلل، فاأولته عناية فائقة 
على  واأقبلت  واللغة  والفقه  التالوة  اأحكام  يف  وتعمقت 
حتى  القراٱن  حفظ  يف  واجتهدت  الدين  علوم  درا�سة 
معلمي  توظيف  م�سابقة  يف  جنوى  وجنحت  منه  متكنت 
وك�سبت  القراٱنية  باملدر�سة  والتحقت  الكرمي  القراٱن 
بالكفاءة واجلدية وحولت  لها اجلميع  االحرتام و�سهد 
م�ستودع والدها اإىل ق�سم تعلم فيه القراٱن الأطفال حيها 
..واأن�ساأت جمعية اأمل للمعاقني وكانت تردد دوما "ع�سى 

اأن تكرهوا �سيئا ويجعل اهلل لكم فيه خريا كثريا".
عليها.. بظاللها  تلقي  الفاجعة  مازالت  ذلك  ورغم 

الرعب  ع�سابات  ليلة  كل  بيتها  �سرفة  من  ترى  مازالت 
والنهب تت�سلل حتت جنح الظالم لت�سلب النا�ص اأغرا�سها 
واأ�سياءها واأموالها وطهرها  باأوجهها املقنعة ..وتلزمهم 
باحرتام قانون الغاب ..تعربد وتت�سلل وتختل�ص وتقهر 
انك�سف  ..وملـــا  مغاير  ــون  ول خمتلف  بقناع  يــوم  ــل  ..ك
اأ�سندوا  االأعظم  ال�سواد  بني  وعرفوا  الع�سابات  روؤ�ساء 
واألوانها  االأقنعة  واأكر  اأكرهم  ..وما  االأدوار الأبنائهم 
والياأ�ص  البوؤ�ص  وع�س�ص  والنهب  ال�سطو  ازداد  ..لقد 
واحلرمان بني النا�ص وغابت البهجة ..وتكاثرت اأعداد 
ومعرفتها  وجوههم  متييز  ال�سعب  من  واأ�سبح  الل�سو�ص 
ليلة  كل  يغريونها  راحوا  التي  املبدعة  االأقنعة  ظل  يف 
اأو  النا�ص  وعرفه  ووجهه  انك�سف  من  كل  ..وي�ستبدلون 

يلب�سونه قناعا جديدا..
مغم�سة روحها يف والوجع واالأ�سى وعوا�سف هوجاء 
يف  وترميها  بها  تلهو  و�سجن  وردى  و�سقيع  بــوؤ�ــص  مــن 
دوامة من فراغ ال تنتهي..مرتعة بالكمد والوهن ملقاة 
واحللم  الكرى  ..يجافيها  والقتاد  الن�سيان  مقعد  على 
واأطياف  والــفــزاعــات  الــظــالم  مــن  كابو�ص  ..ويحفها 
اأرجاء  عمت  التي  ال�سراب  �سراديب  يف  ..تهيم  االإجرام 

الوطن..وال �سمعة تنري هذا الديجور ال�سحيق..

م�سطلح اأدبي جديد جاء يعرب عن ظاهرة اإبداعية 
بداأت تنت�سر يف ال�ّساحة االأدبية وتنبئ عن واقع ملح 

يفر�ص نف�سه يف جمال الكتابة بقوة. ولعّل الع�سر 
وعجلة الزمن التي ت�سابق ال�سوء �سارت تفر�ص هذا 

الّنوع من االأدب؛ )االأدب الوجيز(.
يف جمال الّرواية ظهر ما ي�سّمى بالرواية الق�سرية، 

اأو ما ي�سّمى )ميني رواية(، بحيث ال تتجاوز الثمانني 
�سفحة وقد تقت�سر يف حّدها االأدنى على اأربعني 

�سفحة، وتكون رواية ع�سرّية ناجحة، تتوّفر على 
كّل �سروط الّرواية املعروفة، وتزيد عليها بخا�سيتني 

اثنتني؛ االإيجاز والتكثيف، و�سبق اأن حتّدثنا عنه ب�سيء 
ة الق�سرية جّدا، اأو  من التف�سيل، كما ظهرت اأي�سا الق�سّ

ة الوم�سة ولعّلها االأكر بروزا يف االأدب الوجيز،  الق�سّ
واالأكر �سهرة، و�سدرت فيها جمموعات ق�س�سّية 

عديدة، كما عقدت حولها ندوات وملتقيات لدرا�سة 
خ�سائ�سها وا�ستك�ساف عنا�سرها الفنّية املتنّوعة.. ! 

وظهرت كذلك الق�سيدة الوم�سة اأو )الالفتة 
ال�سعرّية(، التي تقت�سر على ب�سعة اأبيات اأو مقاطع 

اإذا كانت من نوع �سعر التفعيلة، بل اأكرها يكون على 
هذا الّنوع من ال�سعر، ولقيت رواجا كبريا خ�سو�سا 

يف و�سائل التوا�سل االجتماعي، التي تعّج مبا ينتجه 
االأدباء والكّتاب وال وقت للقراءات الطويلة املعّمقة، 

وهنا ت�سّد الوم�سات ال�سعرّية والق�س�سّية هذا الّنق�ص 
وتعفي القارئ مما كان يغرق فيه قدميا من ن�سو�ص 

ت�ستهلك العمر، وقد ال تكون ذات جدوى اإال يف جوانب 
قليلة جّدا.  

وحّتى امل�سرح ظهر ما ي�سّمى امل�سرحّيات ذات الف�سل 
الواحد، بل ذات امل�سهد الواحد، بحيث ال يتعّدى امل�سهد 

فحتني، �سرورة فنّية يلجاأ  فحة وال�سّ امل�سرحي ال�سّ
اإليها الكاتب لتبليغ فكرته والتاأثري يف جمهوره بعدما 
وجد و�سائل ال�ّسمعي الب�سري �سارت ت�سّكل له حتّديا 

)تناف�سّيا( كبريا قد يهّدد باختزال جمال القراءة 
الّن�سية يف عدد حمدود من القّراء، رمبا اأغلبهم 

-على قّلتهم- من ذوي االخت�سا�ص اجلامعي اأو الهواة 
الّنادرون.

وبداأ ي�ساحب هذه الظاهرة اأي�سا )نقد اأدبي(، رمّبا 
يحمل هو نف�سه طابع الظاهرة ذاتها، فيكون )نقدا 

وجيزا(، يكتفي باالإ�سارة والّتلميح ومي�ّص الّن�ص االأدبي 
)الوجيز( يف اأهّم مكّوناته االإبداعّية وال ي�سرف يف 

القول.. !  

قّوة �الأمل .. ! �الأدب �لوجيز..!

�سحر القوايف/ اجلزائر

هم�ضة

"ردود" ي�سرف عليها الناقد "عبد اهلل اليل" وال�سكر مو�سول له على 
متابعة املبدعني وانتقاء املوا�سيع وفق املعايري االأكادميية والفنية

ردود

اإبراهيم مقدير/ اجلزائر وم�شاركة "العبقري ": 
اللم�سات  ينق�سها  مبا�سرة  بطريقة  رويت  احلياة،  واقع  من  ة  "ق�سّ

الفنّية وال�سور اجلميلة".
ح�شني علي غالب/ بريطانيا وم�شاركة: "الكنز املدفون":  

االحتيال. على  وحتظ  �سعيفة  ة  ق�سّ   :"

خلجات مقعدة

عبد اهلل اليل



عن  اأمريكيون  باحثون  ك�سف 
"هامور" �سخمة،  �سمكة  ا�سطياد 
غرام،  كيلو   150 من  اأكــر  تــزن 

قبالة �ساحل فلوريدا.
يف  الباحثني  اإن  امل�سدر  وقــال 
واحلياة  االأ�سماك  اأبحاث  معهد 
على  عــروا  فلوريدا،  يف  الربية 
دي�سمرب   29 يوم  الهامور  �سمكة 

ال�سواحل  ــــدى  اإح يف  ــي،  ــس ــا� امل
جنوب غربي الوالية االأمريكية.
�سمكة  اأن  الباحثون،  ويعتقد 
عمرها  يبلغ  ال�سخمة  الــهــامــور 
اأكرب  يجعلها  مما  عاما،   50 نحو 
من  عليها  العثور  يتم  �سنا  �سمكة 

قبل املعهد.
ال�سمكة  �ــســورة  ن�سر  وجـــرى 

املعهد  ح�ساب  على  "العمالقة" 
بتعليق  مرفقة  "اإن�ستغرام"،  يف 

و�سخمة". عجوزة  "�سمكة 
على  "العثور  املعهد:  واأ�ــســاف 
اأمرا  كــان  الكبرية  ال�سمكة  هــذه 
ذلك  الأن  للغاية،  وقيما  مهما 

يحدث نادرا".

ُين�سى، قررت عرو�ص من والية  يف موقف ال 
يف  زفافها  حفل  اإقامة  االأمريكية  "اإنديانا" 
يكون  كي  بامل�ست�سفى  املركزة  العناية  وحــدة 
والدها بجانبها يف هذا اليوم وي�سهد حلظة عقد 
قرانها، وذلك بعد اأن علمت باأن مر�ص ال�سرطان 
ي�ستجيب  يكن  مل  واأنــه  اأخــرى  مــرة  اإليه  عــاد 

للعالج الكيماوي.
"�سيلبي  ــص  ــرو� ــع ال اأن  بــالــذكــر  اجلــديــر 
كونفيل"  "جاريد  حياتها  و�سريك  �سويكارت" 
كانا يف االأ�سا�ص يخططان للزواج يف �سهر اأكتوبر 
والد  اكت�سف  اأن  بعد  �سئ  كل  تغري  لكن  املقبل، 
مر�ص  اأن  املا�سي  ال�سهر  "�ستيفن"  الــعــرو�ــص 
ال�سرطان عاد اإليه، خا�سة واأنه قد تبني كذلك 
اأنه ال ي�ستجيب للعالج، ومن ثم قررت العرو�ص 
تقدمي موعد حفل زفافها واإقامته يف امل�ست�سفى 

التي يتواجد فيها والدها مبدينة "اإيفان�سفيل" 
يف "اإنديانا".

�سحيفة  ن�سرته  تقرير  يف  جــاء  ملــا  ووفــًقــا 
و�سريك  العرو�ص  فــاإن  الربيطانية،  "مريور" 
يف  الزفاف  حلفل  التخطيط  من  متكنا  حياتها 

وحدة العناية املركزة يف اأقل من ن�سف �ساعة.
من  لقطات  ذلك  اأعقاب  يف  العرو�ص  ون�سرت 
االجتماعي  التوا�سل  موقع  على  زفافها  حفل 
على  �ساركته  من�سور  يف  واأعلنت  بوك"،  "في�ص 
ح�سابها اأنه قد مت عقد قرانها بالفعل، مو�سحة 
اأنها مل تكن تخطط للزواج بهذه الطريقة، لكن 
التخاذ  دفعها  لوالدها  ال�سحية  احلالة  تدهور 

هذا القرار.
والدها  اإمكان  يف  اأ�سبح  اإنــه  قائلة  وتابعت 
بهذه الطريقة اأن ي�سهد حلظة عقد قرانها كما 
كان ياأمل، موؤكدة على اأن ذلك اأمر اأ�سعدها حًقا 
ويعني الكثري بالن�سبة اإليها بدون �سك. و�سرعان 
رواد  قبل  من  كبرًيا  تفاعاًل  من�سورها  القى  ما 

مواقع التوا�سل ومتت م�ساركته ب�سكل وا�سع.
والد  ــاأن  ب الربيطانية  ال�سحيفة  ـــادت  واأف
بعد  احلياة  دعم  اأجهزة  اإيقاف  اأراد  العرو�ص 
امل�ست�سفى  وغادر  الزفاف،  حفل  من  ق�سري  وقت 

بعد ذلك وهو حالًيا يف مركز لرعاية امل�سنني.
اإعالم  لو�سائل  ت�سريح  يف  العرو�ص  وقالت 
وتتح�سن  معجزة  حتدث  اأن  تاأمل  اإنها  حملية 

حالة والدها.
يلقى  اأن  تتوقع  تكن  مل  اأنها  كذلك  وذكــرت 
قامت  قد  كانت  واأنها  خا�سة  رواًجــا،  من�سورها 
كي  الزفاف  بحفل  اخلا�سة  اللقطات  مب�ساركة 
يتمكن اأفراد العائلة واالأ�سدقاء من م�ساهدتها، 
الفتة اإىل اأنه نظًرا الأن والدها كان يف العناية 
املركزة وعلى جهاز التنف�ص ال�سناعي وكانت هي 
ال�سحية،  حالته  تدهور  ب�سبب  بالقلق  ت�سعر 
�سخ�ص  باأي  لالت�سال  وقت  لديها  يكن  مل  فاإنه 

ب�ساأن تقدمي موعد زواجها.

لهذا  وال�سور  زفافهم  حفل  يكون  اأن  لهم  قــدر 
واحدة  مــرة  �سوى  العمر  يف  ياأتي  ال  الــذي  اليوم 
بفعل  هــذا  كل  غريهم،  عن  كلًيا  وخمتلًفا  مميًزا 

الربكان الذي ثار يف مكان حفل الزفاف.
فافلور"  و"كات  زوجان"ت�سينو"  ا�ستمر  فقد 
ثوران  من  الرغم  على  زفافهما  حفل  يف  الفلبني  يف 
بركان وت�ساقط الرماد يف ال�سماء خلفهما، بح�سب 

ما ن�سرت �سبكة "�سي اإن اإن" االأمريكية.
مكان  يف  زفافهم  يقيمان  الــزوجــان  كــان  بينما 
يبعد 10 اأميال عن بركان تال عندما التقط م�سور 
اإيفان لقطات مثرية للزوجني مع  الزفاف راندولف 

اأعمدة الرماد.
الواقع  يف  "كنا  اإن:  اإن  �سي  ل�سبكة  اإيفان  وقال 
و�سائل  فح�ص  وا�سلنا  العمل  اأثناء  الأنه  متوترين 
حتديثات  على  للح�سول  االجتماعي  التوا�سل 
دراية  على  كنا  لذلك  الــربكــاين.  االنفجار  حــول 

مت  الــتــي  املت�ساعدة  وامل�ستويات  بالتحذيرات 
االإعالن عنها".

اكمل  العرو�سني  اأن  الــزفــاف  م�سور  وا�ــســاف 

وكــان  طبيعي  ب�سكل  فارم"  "�سافانا  يف  زفافهم 
تدابري  اتخذنا  قد  وكنا  بهدوء،  يتمتعون  املدعون 

اإذا �ساءت االأمور.

ـــمـــاء بــاملــعــهــد  متـــكـــن فــــريــــق عـــل
للتكنولوجيا مبدينة زيورخ  الفيدرايل 
باإ�ستخدام  اإنتاج ذهب  ال�سوي�سرية من 

البال�ستيك.
للمعهد  الر�سمي  املــوقــع  وبح�سب 
ياأتي ذلك بعد  للتكنولوجيا،  الفدرايل 
الذهبية  بال�ساعات  االهتمام  ازديــاد 
بريقها  اأن  اإال  الثقيلة،  واملجوهرات 
الوزن  معاناة  ب�سبب  الوقت  مع  يــزول 
�ساعة  ارتــداء  يريد  اأحد  فال  الثقيل، 
كانت  لــو  حتى  مع�سمه،  حــول  ثقيلة 
فمع  احلقيقي،  الذهب  من  م�سنوعة 
مريح  غري  ــر  االأم ي�سبح  الوقت  مــرور 
عكف  الــتــي  امل�سكلة  وهـــي  ومـــزعـــج، 
الفريق البحثي على درا�ستها وحماولة 

اإيجاد حل لها.
واأبلغ الفريق البحثي عن الطريقة 
الذهب  الإنــتــاج  ا�ستخدامها  مت  التي 
بهذه اخلفة املعجزة، فبداًل من عن�سر 
الفريق  ا�ستخدم  املعدنية،  ال�سبائك 
ومطاط  الـــربوتـــني  األـــيـــاف  الــبــحــثــي 
فيها  لت�سكيل م�سفوفة قاموا  البوليمر 
بلورات  مــن  رقيقة  اأقــرا�ــص  بت�سمني 

ذلك،  اإىل  باالإ�سافة  النانوية،  الذهب 
عدد  على  اخلفيف  الــذهــب  يحتوي 
غري  الهوائية  اجليوب  من  يح�سى  ال 

املرئية للعني.
الرئي�سي  الباحث  عن  املوقع  ونقل 
بالدرا�سة رافايل ميزنغا، قوله اإن "هذا 
الذهب له خ�سائ�ص مادية للبال�ستيك، 
�سطح  على  منها  قطعة  �سقطت  فـــاإذا 
البال�ستيك،  مثل  تبدو  فاإنها  �سلب، 
املعدين، وميكن  الذهب  �سكلها مثل  لكن 

�سقلها وت�سكيلها بال�سكل املطلوب".
اأن  مــن  الــرغــم  "على  اأنــه  ــاف  واأ�ــس
مطلوبًا  �سيكون  البال�ستيكي  الذهب 
ال�ساعات  �سناعة  يف  خــا�ــص  ب�سكل 

اأنه  اإال  واملــجــوهــرات، 
ــًا يف  ــس ــ� مــنــا�ــســب اأي
التحفيز  عمليات 
الــــكــــيــــمــــيــــائــــي 
تــطــبــيــقــات  اأو 
االإلــــكــــرتونــــيــــات 
من  احلـــمـــايـــة  اأو 

االإ�سعاع".
املوقع  واأو�ـــســـح 

اأن "الباحثني قد تقدموا بالفعل بطلب 
لهذا  اخـــرتاع  بـــراءات  على  للح�سول 

العمل".
وبح�سب الدرا�سة، يبلغ وزن الذهب 
اأقل  مرات   10 اإىل   5 حوايل  اجلديد 
من الذهب التقليدي عيار 18 قرياطا؛ 
حيث عادة ما يكون اخلليط التقليدي 
اأرباع  ثالثة  قرياطا   18 عيار  للذهب 
حوايل  بكثافة  النحا�ص،  وربع  الذهب 
كثافة  تبلغ  حني  يف   ،3 جم/�سم   15
3 فقط،  1.7 جم/�سم  الذهب اجلديد 
الذهب  نوعية  من  يــزال  ال  ذلــك  ومــع 

عيار 18 قرياطا
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من �ملوت لـ �لعمى.. 
طفلة تفقد ب�شرها 

بفعل �الإنفلونز�

�سخونية ور�سح وحركة بطيئة كانت تلك هي 
العالمات التي بدت على فتاة تبلغ من العمر 4 

اأعوام يف والية اأيوا، ظن االأب واالأم اأنه جمرد 
اأنفلونزا ولكن بني ع�سية و�سحاها كانت الفتاة على 

م�سارف املوت.
جنت الطفلة من املوت ولكنها تركت م�سابة 

بالعمى كل هذا ب�سبب االأنفلونزا، فتقول "اأماندا 
فيليب�ص" والدة الطفلة " كانت تعاين من �سخونية 
وال ت�ستطيع التحركة كعادتها، واخربتني بانها ال 

ت�سعر بحالة جيدة، بح�سب ما ن�سرت �سبكة "�سي اإن 
اإن" االأمريكية.

قامت االم بالالزم من اأدوية االنفلونزا وعادت 
الفتاة لطبيعتها لعدة اأيام حتى وقعت ال�سدمة 

و�سقطت مغ�سية عليها، لتذهب اإىل امل�ست�سفى وقد 
دخلت الفتاة يف غيبوبة و�سرفت على الوفاة .

وقالت االأم: "مل يكن هناك اأي عالمة من �ساأنها 
اأن تخربين اأن هناك �سيًئا ما خطاأً معها"، ت�سيف:" 
اإذا كان باإمكاين منع طفل واحد من االإ�سابة ، فهذا 
ما اأريد فعله، اإنه الأمر �سعب اأن ترى طفلك يعاين".

الطفلة والتي تدعى "جود" مل تتلقى م�سل 
االأنفلونزا هذا املو�سم لهذا وقعت يف هذا املاأزق 

ال�سحي، واأم�ست ما يقرب من اأ�سبوعني يف وحدة 
 Stead العناية املركزة يف م�ست�سفى جامعة

لالأطفال.  Family Children
جنت ال�سغرية من الوفاة ولكنها اأ�سيبت بالعمى، 
فقالت الدكتورة ترييزا ت�سيك: 'اإنها حمظوظة اأن 

تكون على قيد احلياة فهي مقاتلة �سغرية."
اجلدير بالذكر اأن ع�سرات االأطفال يتوفون 

من االأنفلونزا ومعظمهم مل يتلقوا لقاح االأنفلونزا، 
وفًقا للمراكز االأمريكية ملكافحة االأمرا�ص 

والوقاية منها، يتم اإدخال االآالف من االأطفال اإىل 
امل�ست�سفى.

��شطياد �أكرب �شمكة معمرة يف �لعامل

�لطبيعة تغدر بعرو�شني.. ثور�ن بركان يف حفل زفاف..

ثورة 
تكنولوجية.. 
�إنتاج �لذهب 
من �لبال�شتيك

حلمايتهم من �النقر��س..
 �أ�شرت�ليا ت�شتخدم �لطائر�ت 

الإطعام �حليو�نات..

وتهجري تعر�ست اأ�سرتاليا يف الفرتة  اإىل حرائق �سخمة تدخلت قوات اجلي�ص يف اإخمادها  الغابات  يف  احليوانات  ــرتاق  واح ب�سرية  خ�سائر  يف  احلرائق  تلك  و�سببت 
و�سيلة وفقا ملا ورد يف �سحيفة" ديلي ميل" الربيطانية، اأن ا�سرتاليا دفعت بالطعام لتتناوله املواطنني للحفاظ على حياتهم. فلم جتد احلكومة  االأر�ص  اإليهم عن طريق  الو�سول  ل�سعوبة  احليوانات نظرا 

اجلزر �سوى الطريان . اإلقاوؤه9  اأثناء  ا�سرتاليا  يف  للجي�ص  �سور  االإجتماعي  التوا�سل  رواد  فاإن تداول   ، االنقرا�ص  من  بع�سهم  على  واحلفاظ  املوت  من  حلمايتهم  للحيوانات  البطاطا  التقارير االأولية اثبتت اأن هناك اأنواع معينة من احليوانات تقل�ست اأعدادها و اقرتبت و 
املياه يف مناطق اجلنوب، ما يوؤدي اإىل زيادة اجلفاف ورفع معدل التعر�ص للحرائق.ال�سلطات االأ�سرتالية اعتزامها قتل اأكر من 10 اآالف جمل، ب�سبب ا�ستهالكها الكثري من جدير بالذكر اأن تاأتي حماولة اإطعام احليوانات بوا�سطة الطائرات يف اأعقاب اإعالن من حافة االإنقرا�ص .

حفل زفاف فى �لعناية �ملركزة..



اأول ما يجب ذكره يف هذه املقالة هو حتديد االأمر 
الذي جنحت فيه �سام�سوجن و اأخفق فيه االآخرون، و 
بالتاأكيد اأحتدث اليوم عن النجاح التجاري ال�سخم 
على من�سة اأندرويد. ال اأحد ي�ستطيع اأن ينكر قدرة 
اأنــدرويــد  هــواتــف  تقدمي  على  االأخـــرى  ال�سركات 
باأعلى جودة، و قد راأينا حماوالت كثرية من العديد 
من ال�سركات. لكنهم جميعا اتفقوا على �سيء واحد، 
من  الكثري  جيوب  اىل  هواتفهم  نقل  يف  الف�سل  هو  و 

قبل  �سخم.  و  كبري  رقم  عن  اأحتدث  و  امل�ستخدمني، 
االأكر  الذكي  الهاتف  هو  االأيفون  كان  �سنوات  عدة 
مبيعا يف العامل، دون اأي مناف�ص يذكر، قبل اأن ي�سبح 
يف  لالأيفون  جتاري  ند  اأول  �سام�سوجن  من  اجلالك�سي 
االأ�سواق، و يبداأ اجلميع با�ستخدامه و انتظار جديده 
من عام اىل اآخر. موؤخرا اأعلنت �سام�سوجن اأن هاتف 
مليون   50 اىل  و�سلت  مبيعات  حقق   Galaxy S3
هاتف  اأي  منه  يقرتب  مل  �سخم  رقــم  عامليا،  جهاز 

لنلقي  مناف�سة.  �سركات  من  اآخر  اأندرويد 
اأندرويد  هواتف  م�سنعي  بع�ص  على  نظرة 
املعروفني و نحاول معرفة ملاذا مل ت�ستطع 
كل واحدة حتقيق جناح م�سابه على هذه 

املن�سة ال�سهرية.

Sony
رمبا يف عامل الهواتف املحمولة يعترب 
من  لالأذهان  اأقرب  اريك�سون  �سوين  ا�سم 
كانت  �سوين  الأن  ذلك  و  لوحده،  �سوين 
ــدا مع  قــد دخــلــت يف تــعــاون طــويــل ج
�سوق  يف  ال�سويدية  اريك�سون  �سركة 
�سوين  اأو  اريك�سون  �سوين  الهواتف. 
على  تقريبا  كامل  ب�سكل  تركز  كانت 

من�سة �سيمبيان قبل ع�سر الهواتف الذكية. النقلة 
الكبرية الذي اأحدثها االأيفون جعلت �سوين يف ماأزق، 
رغبة  و  اريك�سون  مع  حينها  م�ساكلها  مع  خ�سو�سا 
االإنف�سال ب�سكل نهائي. الظروف ال�سعبة التي مرت 
االأندرويد  تتاأخر يف ركوب قطار  �سوين جعلتها  فيها 
�سبه  ب�سكل  �سيمبان  اندثر  عندما  و  البقية،  عك�ص 
اإ�سدار  و  اأنــدرويــد  دعــم  اأخــريا  �سوين  قــررت  كامل، 
تداركت  �سوين  املن�سة.  هــذه  على  تعمل  هــواتــف 
مرة  ما  و  ــدرويــد،  اأن بدعم  بــداأت  و  �سريعا  املوقف 
اأو�ساع  حت�سن  اأخبار  عن  ن�سمع  اأن  قبل  طويل  وقت 
مقتني  رمبا  لكن  الهواتف.  قطاع  يف  املالية  ال�سركة 
دفعهم  اأندرويد  على  العاملة  االأوىل  �سوين  هواتف 
يف  العريق.  تاريخها  و  ال�سركة  ال�سم  احلما�ص  فقط 
عدة،  جوانب  من  عانت  �سوين  هواتف  الواقع  اأر�ص 
هواتف  كون  و  للواجهة،  �سوين  اإ�سافات  اأهمها  لعل 
احل�سول  يف  رمبا  االأبطاأ  كانت  ال�سركة  من  اأندرويد 
على حتديثات النظام اجلديدة. لي�ص ذلك فقط، بل 
اإن بع�ص الهواتف تاأخرت كثريا يف االإ�سدار و عندما 
فقط  لي�ست  اأ�سبحت  و  فات،  قد  الوقت  كان  �سدرت 
�سوين  املوا�سفات.  حتى  بل  قدمية  النظام  ن�سخة 
انف�سلت اأخريا عن اريك�سون، و نقلت عمليات التطوير 
اأي�سا  ال�سركة  الــيــابــان.  اىل  بهواتفها  اخلــا�ــســة 
عالية  هواتف  تقدمي  هي  و  جديدة  �سيا�سة  بــداأت 
الهواتف  �سوق  عن  متاما  االإبتعاد  و  فقط  املوا�سفات 
�سمعتها  من  كثريا  ت�سررت  �سوين  رمبــا  الرخي�سة. 

دخول  يف  تاأخرها  و  ال�سابقة 
جتاريا  جناحا  اأبدا  حتقق  مل  لذلك  اأندرويد،  �سوق 
يوازي ما راأيناه مع جالك�سي ا�ص من �سام�سوجن. لكن 
�سوين ترى ب�سي�ص اأمل يف Xperia Z، و الذي يبداأ 
جالك�سي  مواجهة  يف  هدفها  و  اجلديد  �سوين  م�سوار 

ا�ص وجها لوجه.

HTC
لوقت  ا�سمها  ربطت  املعروفة  التايوانية  ال�سركة 
من  كثريا  ك�سبت  لعلها  و  ويــنــدوز،  بهواتف  طويل 
 6  Windows Mobile هواتف  ب�سبب  �سهرتها 
يف ع�سر الـiMate اخلا�ص بها. يف ذلك الوقت كانت 
مثرية   PDA مثل  �سخ�سية  مفكرة  و  هواتف  فكرة 
لالإهتمام، رغم االأ�سعار العالية لها، و هي كانت متثل 
تعرفه  تكن  مل  ما  احلا�سوبية.  للهواتف  ت�سور  اأول 
�سغري  جزء  ت�سبح  لن  الذكية  الهواتف  اأن   HTC
منها،  االكرب  اجلزء  ت�سبح  و  �ستنمو  بل  ال�سوق،  من 
�سوين  عك�ص  االأنــدرويــد.  و  االأيفون  بظهور  ذلك  و 
كانت  اإنها  بل  اأندرويد،  تبنى  من  اأول  كانت   HTC
Nexus االأول من جوجل. لكن يف ذلك  خلف جهاز 
 HTC تكن  مل   Android تبني  مع  حتى  الوقت 
ذات ا�سرتاتيجية وا�سحة، و كانت ال زالت متم�سكة 
الرئي�سي.  نظامها  ــه  اأن تعتقد  و  موبايل  بويندوز 
هواتف  �سركة  اأنها  االأخــرى   HTC �سركة  م�سكلة 
فقط و ال متلك منتجات كثرية اأخرى، و بالتايل لي�ص 

ال�سهرة  و  العاملي  النفوذ  ذلــك  لها 
التي تتمتع بها �سركات مثل �سوين و �سام�سوجن يف كل 
التايوانية تدعم  اأ�سبحت ال�سركة  مكان. مع الوقت 
اأندرويد ب�سكل رئي�سي، و اأ�سبح ميثل معظم منتجاتها، 
ال�سركة  ا�سرتاتيجية  هي  بقت  التي  امل�سكلة  لكن 
الكثري  ت�سدر  كانت   HTC ال�سوق.  مع  التعامل  يف 
واحد،  وقت  يف  ي�سدر  بع�سها  اأنــدرويــد،  هواتف  من 
متعددة.  باأ�سكال  خمتلفة  دول  يف  ي�سدر  بع�سها  و 
اجلماهري اأ�سبحت تائهة و ال تدري فعال ما هو اأن�سب 
HTC بعيدة عن هذه العيوب، و  جهاز لها. مل تكن 
اإ�سدارات  م�ستقبال على  اأن تركز  ال�سركة  قد قررت 
اأقل و اأف�سل. ال�سركة موؤخرا تعاين من م�ساكل مالية 
كبرية و هبوط يف املبيعات، و قد �سرح رئي�سها العام 
املا�سي اأنهم ف�سلوا ب�سكل كبري يف مواجهة اجلالك�سي 
ال�سركة  �ست�سب  احلايل  العام  خالل  اأن  و  ت�سويقيا، 
لوائها  قائد   HTC One هاتف  على  تركيزها 
ب�سكل  بت�سويقه  تقوم  اأن  �ستحاول  كيف  و  اجلديد، 
عندما  راأيناها  التغيري  بدائر  اأول  رمبا  و  خمتلف. 
دوري  اأثناء  كبرية  اإعالنات  يف   HTC One ظهر 
يف  �سعبية  االأكر  الكروية  امل�سابقة  اأوروبــا،  اأبطال 
HTC على تقدمي هواتف  العامل. ال �سك يف قدرة 
كانت  اذا  ما  يبقى  ال�سوؤال  لكن  عالية،  جــودة  ذات 
ال�سركة قادرة فعال على مواجهة �سام�سوجن ت�سويقيا، 

�سرى بكل تاأكيد مع نهاية هذا العام.
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AMD قد اأطلقت يف  كانت �سركة 
الر�سومية  البطاقة  بالفعل  االأ�سواق 
 5700  Radeon RX ــقــويــة  ال
هي  و   ،2019 املا�سي  العام  يف   XT
اأوىل البطاقات املبنية على معمارية 
ال�سركة،  مــن  اجلــديــدة   RDNA
نانومرت،   7 ت�سنيع  بدقة  ــت  اأت كما 
و  جــيــٍد  اأداٍء  ــدمِي  ــق ت يف  جنــحــت  و 
 Geforce RTX قريٍب من بطاقة 
لكن   ،Nvidia من   Super  2070
ال�سركة ُتخفي الكثري يف جعبتها على 

ما يبدو.
لقاٍء  يف  اأكدت  قد  كانت  �سو  د.ليزا 
الغربية  ــالم  االإع و�سائل  مع  حديث 
 ،2020 يف  املزيد  لديها  ال�سركة  اأن 
ر�سومية  بــطــاقــات  �ستطرح  ــهــا  اأن و 
 Ray االأ�ــســعــة  تتبع  تقنية  تــدعــم 
ت�سدق  هل  العام،  خالل   Tracing
على  نح�سل  و  ال�سابقة  الت�سريبات 
بطاقة “Navi الكبرية” كما ُت�سمى؟ 
 Radeon بطاقات  من  العليا  الفئة 
املُح�سنة  الت�سنيع  بدقة  الر�سومية 
تتبع  تقنية  دعم  مع   7nm plus

من  املزيد  و  الهاردوير  عرب  االأ�سعة 
املزايا؟

ــ�ــســري اإلـــيـــه اخــتــبــاٌر يف  ـــذا مـــا ُي ه
من�سة  عــلــى  ظــهــر  االأداء  ت�سريب 
بطاقة  متكنت  اإذ   ،CyubeVR
 AMD مــن  معروفة  غــري  ر�سومية 
االختبار  يف  اأعلى  نتائج  ت�سجيل  من 
بك�سل،   1680×1512 بدقة عر�ص 
و حققت البطاقة املجهولة 103.32 
االختبار،  هــذا  يف  الثانية  يف  اإطـــارًا 
 Geforce بطاقة  على  متفوقة 
بطاقة  اأقـــوى   Ti  2080  RTX
من  ال�سوق  يف  االآن  متوفرة  ر�سومّية 
Nvidia و التي حققت 88.1 اإطاًرا، 
و رغم ذلك فاإننا ننوه باأنه ال التم�سك 
النتائج  و  ــارات  ــب ــت االخ هــذه  مبثل 
قد  هي  و  الـــالزم،  من  ــر  اأك املُ�سربة 
اإليه  �ستوؤول  الــذي  الواقع  تعك�ص  ال 

االأمور يف نهاية املطاف.
ـــات  ـــالن ــار االإع ــظ ــت ان �ــســنــبــقــى يف 
ثم  مـــن  و   AMD مـــن  الــر�ــســمــيــة 
مع  للبطاقة  القيا�سية  االختبارات 

األعاب الفيديو كما جرت العادة.

 AMD ت�شريب لبطاقة ر�شومّية من
 Geforce RTX قد تتفوق على

2080 Ti

جديد  بــرنــامــج  ــاإطــالق  ب اآبـــل  �سركة  قــامــت 
من  الـــطـــرازات  لبع�ص  الــبــطــاريــة  الإ�ــســتــبــدال 
 Apple Smart Battery البطارية الواقية
امل�سممة  الطرازات  يغطي  الربناج  هذا   .Case
العام  يف  اإطالقها  مت  التي   iPhone لهواتف 
 iPhone و iPhone XR 2018، مبا يف ذلك
XS و iPhone XS Max التي تواجه م�ساكل 

مع ال�سحن.

 Apple Smart Battery Case اأغطية 
ــدم �سحن  الــواقــيــة املــتــاأثــرة تــعــاين اإمـــا مــن ع
بطارية الغطاء الواقي اأو �سحنها ب�سكل متقطع 
اأو   iPhone الواقي ب�سحن  الغطاء  اأو ال يقوم 
على  هــذا  ينطبق  متقطع.  ب�سكل  �سحنه  يتم 
 2019 يناير  بني  اإنتاجها  مت  التي  االأغطية 
املعايري  ت�ستويف  التي  وتلك   ،2019 واأكتوبر 
االإ�ستبدال  فــر�ــســة  عــلــى  للح�سول  املــوؤهــلــة 

املجاين.
الدعم  مقدمي  باأحد  االإت�سال  للعمالء  ميكن 
الدعم  فريق  اأو  اآبل  �سركة  قبل  من  املعتمدين 
موعد  حتديد  اأو  اآبــل  ل�سركة  التابع  الر�سمي 
اإىل  توجه  الر�سمية.  ــل  اآب متاجر  ــد  اأح لــدى 
التفا�سيل حول  للح�سول على  الرابط هنا  هذا 
 Apple �سفحة  يف  البطارية  اإ�ستبدال  برنامج 
للعمالء. الدعم  لتقدمي  املخ�س�سة   Support

من  ـــًدا  واح  Galaxy M30s ُيعترب 
يف  �سعبية  االأكــر  االإقت�سادية  الهواتف 
الهاتف  هــذا  ح�سد  فقد  حالًيا،  ال�سوق 
باأنه ال يزال  العلم  املبيعات مع  الكثري من 
املتوقع  ومن  االإهتمام.  من  بالكثري  يتمتع 
اإغراًء عندما  اأكر  اأن ي�سبح هذا الهاتف 
 10  Android حتــديــث  على  يح�سل 
 2.0  Samsung One UI واجهة  مع 

االأحدث من �سام�سوجن.
 Galaxy يف الواقع، قد يح�سل الهاتف
10 يف   Android M30s على حتديث 
امل�ستقبل القريب، فقد مت ر�سد هذا الهاتف 
هيئة  من  فاي  الــواي  �سهادة  على  يح�سل 
التي  ال�سهادة  وهي   ،WiFi Alliance

 Android بنظام  يعمل  اأنه  لنا  ك�سفت 
جوجل. �سركة  من  االأحدث   10

كبري  ترقية  ميثل   10  Android
التحديث  ــذا  ه ولــكــن  ذكـــي،  هــاتــف  الأي 
�سام�سوجن  هواتف  يف  اأهمية  اأكــر  يعترب 
 One واجــهــة  كــذلــك  معه  يجلب  الأنـــه 
�سام�سوجن،  �سركة  من  االأحدث   2.0  UI
العديد  معها  جتلب  التي  الواجهة  وهــي 
من  وجمموعة  الب�سرية،  التغيريات  من 
امليزات االإ�سافية التي يتطلع اإليها العديد 
ن�سبًيا.  طويلة  فرتة  منذ  امل�ستخدمني  من 
 Galaxy الهاتف  ترى  اأن  توقع  عموًما، 
 Android يح�سل على حتديث M30s

القريب. امل�ستقبل  يف   10

�آبل تبد�أ برنامج �إ�شتبد�ل �لبطارية لبع�س طر�ز�ت 
APPLE SMART BATTERy CASE

حتديث  على  يح�شل  قد   GALAXy M30S
�ملتوقع من  �أقرب  وقت  يف   ANDROID 10

ــٌد عــلــى �سبكة  تــقــريــٌر جــدي اأ�ـــســـاَر 
ــادر عــلــى اطـــالع  ــس ــ� االنـــرتنـــت مـــن م
اأن  املتوقع  من  باأنه  الت�سنيع،  ب�سبكات 
املحمولة  احلوا�سيب  مبيعات  ترتاجع 
يف الربع االأول من العام احلايل 2020 
بن�سبة 10-15%، اإال اأن هذا الرتاجع 

لي�ص ب�سبب قلة اأو �سعف الطلب.
الرتاجع  هــذا  يــاأتــي  احلقيقة،  يف 

 Intel ب�سبب قّلة ال�سحنات من �سركة
ــاج  ــت االإن يف  م�ساكل  تــواجــه  الــتــي  و 
هذا  و  املــا�ــســي،  الــعــام  منذ  ُم�ستمّرة 
باالإ�سافة اإىل حذر ال�سركات ال�سانعة 
التبادل  يف  التوتر  من  االأجهزة  لهذه 
مما  ال�سني،  و  اأمــريــكــا  بــني  الــتــجــاري 
�ساهم يف تقليل الطلب و زيادة تكدي�ص 

االأجهزة يف املخازن.

مبيعات �حلو��شيب �ملحمولة �شترت�جع 
يف �لربع �الأول من 2020



ال�سباب  من  العري�ص  جمهورها  تافريقت"  "فرقة  اأمتعت 
الربنامج  �سمن  الأمازيغية  ال�سنة  براأ�ص  الحتفال  ع�سية 
الرثي الذي �سطرته دار الثقافة بولية باتنة والذي عرف 

�سل�سلة من الأن�سطة والربامج والعرو�ص احتفاء باملنا�سبة.
لالفارقة  افريقيا  من  مقتب�ص  ا�سم  "تافريقت"  جمموعة 
ح�سب اجلملة ال�سهرية ملا�سيني�سا، هذا ما قالته مي�ساء داودي، 
مقتبل  يف  �سباب  من  تتكون  التي  الفرقة  يف  ومغنية  ع�سوة 
العمر يطمحون للتعريف بالأغنية ال�ساوية واحلفاظ عليها 
اأغاين  اأداء  خالل  من  الع�سر  مو�سيقى  مع  يتما�سى  ما  وفق 
العام  ال�ساوي، بداأوا العمل خالل  جتمع بني الروك والطابع 
كليب  فيها  امل�سجلة مبا  الأغاين  العديد من  ولديهم  املن�سرم، 
املزج بني  "Hadhruth"، حيث يحاولون  بعنوان  غنائي 
وبع�ص  بال�ساوية  الكلمات  على  واحلفاظ  الطبوع  خمتلف 
الأحلان العريقة من خالل ا�ستخدام اآلة "البندير" يف الغناء، 

مرفقة مبجموعة من الآلت املو�سيقية املعا�سرة.
التو�سع  اإىل   ،Tafrigt فــرقــة  اأعــ�ــســاء  ويــطــمــح  هـــذا 
عرب  املنوعة  الثقافية  الربامج  خالل  من  الفنية  بن�ساطاتهم 
للعاملية  ال�ساوية  الأغنية  اي�سال  اىل  يهدفون  حيث  الوطن، 
بالطاقات  ثرية  مبجموعة  املحلية  قوقعة  مــن  واخلـــروج 
هدفهم  مو�سيقيني  اأع�ساء  من  تتكون  واحلما�ص  واملــواهــب 
الوطنية  املنا�سبات  كربى  يف  بها  والتغني  "ال�ساوية"  اإحياء 
والعاملية من بينهم جالل مرغمي، زينو �سرقي، رمزي زيوا�ص، 

التي  الأغــاين  لكلمات  كاتبة  عاي�سي  وديهيا  داودي  مي�ساء 
توؤديها الفرقة.

هذا ويدعوا اأع�ساء الفرقة الغنائية جميع ال�سلطات العنية 
والثقافية بالولية، اإىل الهتمام بالطابع الغنائي ال�ساوي يف 
خمتلف املنا�سبات وعدم تقزميه يف منا�سبات ينار والن�ساطات 

اخلا�سة به.
ال�سهر  من   16 لغاية  م�ستمرة  الثقافة  دار  ن�ساطات  اأن  يذكر 
اجلاري و�ستعرف تقدمي العديد من احلفالت من تن�سيط فرق 
خمتلفة على غرار فرقة "نيو نزيك" التي اأحيت اأم�ص حفال 
فرقة  مع  موعد  على  اليوم  اجلمهور  �سيكون  كما  كبريا،  فنيا 

ال�ساوية. الأغنية  فنانني  من  "زيك" وجمموعة 

ال�سناعات  غــرفــة  نظمته  الـــذي  اأ�ــســحــار  معر�ص  تــزيــن 
ال�سنة  براأ�ص  احتفاء  باتنة،  لولية  واحلــرف  التقليدية 
مدينة  و�سط  ا�سحار  بقاعة   2970 اجلديدة  المازيغية 
باتنة، بلوحات فنية ور�سومات وبورتريهات راقية و�ساحرة 
جدا، ا�ستهوت جميع الباحثني عن ذوق فني عايل من خالل 
م�ساركة مميزة لعديد الر�سامني والفنانني الت�سكيليني الذين 

اأبهروا املتوافدين واملهتمني بدقة لوحاتهم وجاذبيتها.
املفتوح،  الف�ساء  هــذا  يف  املعرو�سة  اللوحات  لقــت  حيث 
الفن  ع�ساق  فيهم  مبــا  املواطنني  قبل  مــن  كبريا  اعجابا 
الفنية  الزيتية وتلك  الر�سومات  الذي جمع بني  الت�سكيلي 
التي جمعت بني قلم الر�سا�ص واألوان طبيعية، وهو ما جذب 
اهتمام العديد من الزوار الذين ا�ستح�سنوا هذه املبادرة التي 
تظهر  ول  باتنة  ولية  تختزنها  دفينة  مواهب  عن  ك�سفت 
الر�سامون  دعا  وقت  يف  املنا�سبات،  هذه  مثل  يف  �سوى  للعلن 
من  لهم  املجال  فتح  �سرورة  اإىل  املعر�ص  هذا  يف  امل�ساركون 
اأعمالهم  وعر�ص  قدراتهم  لبراز  الثقافية  ال�سلطات  قبل 
يف خمتلف الأن�سطة امل�سطرة، كما اأكدوا على �سرورة اإيالء 
الفنانني  وت�سجيع  بالولية  الت�سكيلي  الر�سم  لفن  اأهمية 

والر�سامني لتقدمي الأف�سل.
الفعاليات  هذه  خالل  الر�سامني  من  العديد  و�سارك  هذا 
اأمينة  والر�سامة  ح�سينات  الدين  نور  الر�سام  بيــــــنهم  من 

بعيدا�ص واآخرون.

يف  ببوعندا�ص  الثقايف  املــركــز  نظم 
�سطيف  وليــة  من  ال�سمالية  اجلهة 
وحتت اإ�سراف املجل�ص ال�سعبي البلدي 
اأوال الثقافية  وبالتن�سيق مع جمعية 
حلول  مبنا�سبة  اإحتفالية  اأم�سية 
يناير  اجلــديــدة  الأمازيغية  ال�سنة 
الأ�ستاذ  مع  البداية  وكانت   ،2970
ــــذي األــقــى  جـــــوادي عــبــد املــنــعــم ال
اإلقاء  مت  كما  املنا�سبة،  عن  حما�سرة 
جمموعة من الق�سائد الأمازيغية من 
اأرغيب  ال�سالم  عبد  ال�ساعران  طرف 

ومليزو عبد النا�سر.
بوحف�ص  الكوميدي  املمثل  يغب  ومل 
ــاألــق  عــبــد الــلــطــيــف عــن احلــــدث وت
الفرقة  وتلته  مبــونــولــوج،  كــالــعــادة 
امل�سرحية التابعة للمركز الثقايف من 
تثيل  من  مميز  كوميدي  عمل  خالل 
بطوم  ر�سدي،  حمديد  زرننو،  ال�سعيد 
ح�سام واأرغيب عبد العايل، وبدورها 
التابعة  ال�سوتية  املجموعة  كانت 
خالل  مــن  حا�سرة  الثقايف  للمركز 
الـــرتاث  مــن  اأغــــاين  جمــمــوعــة  اأداء 
القبائلي، كما قدم طلبة جامعيني من 
الأغاين  من  جمموعة  املنطقة  اأبناء 
الرتاثية، واإنتهت الإحتفالية بتقدمي 

�سهادات ال�سكر والتقدير للم�ساركني.

وتتويج الفائزين يف م�سابقة
 اأح�سن طبق تقليدي 

بومدين  ــواري  ه الثقافة  دار  نظمت 
الأوىل  الــطــبــعــة  �سطيف  مبــديــنــة 
تقليدي  طــبــق  ــن  ــس ــ� لأح مــ�ــســابــقــة 
 ،"2970 "يناير  اإحتفالت  مبنا�سبة 
جناحا  عرفت  التي  امل�سابقة  وهــي 
من  الكبرية  امل�ساركة  ظــل  يف  كبريا 
واللواتي  ال�سيدات  من  العديد  طرف 

متنوعة  تقليدية  بــاأطــبــاق  �ساركن 
واحد  متناف�ص  م�ساركة  جانب  اإىل 
من العن�سر الرجايل مع ح�سور عائلة 
من بني ميزاب ك�سيوف �سرف يف هذه 
التقليدية  الأطباق  لعر�ص  امل�سابقة 

ملنطقة بني ميزاب.
والــذي  احلا�سر  اجلمهور  واإكت�سف 
تنوعا  الثقافة  دار  على  بقوة  توافد 
اإعدادها  مت  التي  الأطباق  يف  كبريا 
ونظريتها  ال�سمالية  املنطقة  بــني 
اجلمهور  واأبــدى  الولية،  جنوب  من 
مبختلف  الكبري  اإعــجــابــه  احلــا�ــســر 
كبريا  ت�سكا  تـــربز  الــتــي  الأطـــبـــاق 
العائالت  لــدى  والتقاليد  بالعادات 

ال�سطايفية.
هــذه  يف  الأوىل  ــة  ــب ــرت امل وعـــــادت 
ال�سم  فئة  من  �سيدة  اإىل  امل�سابقة 
الــبــكــم والـــتـــي �ــســنــعــت احلــــدث من 
ومت  الأوىل،  املرتبة  اإحتاللها  خالل 
حفل  يف  الــثــالثــة  ــز  ــوائ اجل ت�سليم 
حممد  �سطيف  وايل  بح�سور  كبري 
بلكاتب، كما مت توزيع جائزتني على 
من  مائدة  اأح�سن  تخ�ص  مت�سابقتني 

حيث الديكور.
اأن  اإىل  للولية  الثقافة  مدير  واأ�سار 
الولئية  امل�سابقة  هــذه  مــن  الــهــدف 
عـــادات  عــلــى  املــحــافــظــة  يف  يتمثل 
واأطباق  لبا�ص  من  الولية  وتقاليد 
موؤ�س�سة  بني  الثقة  زرع  مع  تقليدية 
ــل  اأج ــن  م ــالت  ــائ ــع وال الــثــقــافــة  دار 
املدير  واإعــتــرب  والإقـــبـــال،  ت�سجيع 
ظل  يف  نــاجــحــة  كــانــت  الطبعة  اأن 
الإقــبــال  وكـــذا  النوعية  املــ�ــســاركــة 
قيمة  جــوائــز  تخ�سي�ص  مــع  الكبري 
على  للمحافظة  العائالت  لت�سجيع 

هذه العادات. 

ارتاأى املجمع الثقايف الدكتور �سالح خرايف 
بف�سدي�ص اأن ينظم حما�سرة حول "رمزية 
تقدمي  مــن  اجلزائري"  املجتمع  يف  يــنــار 
بدار  وذلك  والباحثني،  الدكاترة  من  ثلة 
اأيــن  خليفة،  اآل  العيد  حممد  الثقافة 
ال�سروحات  عديد  تقدمي  املداخلة  عرف 
الطابع  ذات  الرمزية  القيم  يخ�ص  فيما 
الأمازيغي يف املجتمع الأورا�سي، اإىل جانب 
الأمازيغية  املو�سيقى  حول  ور�سات  تقدمي 
الآلت  اإىل  ونقلها  التقليدي  بطابعها 
القدمية  الأغــاين  بعث  ــادة  واإع الع�سرية 
وعزفها باألت اأخرى وبتوزيع خمتلف، كما 
مت ا�سراك الطفل يف ور�سة الر�سم من خالل 
وكتابة  لالإلقاء  وور�سة  ورموزه،  "لو�سام" 

الن�ص للفكر الأمازيغي اإىل الن�ص العربي.
بف�سدي�ص  الــثــقــايف  املجمع  ويعكف  ــذا  ه
من  م�ساريع  ــدة  ع تنظيم  على  م�ستقبال 
والوم�سة  الق�سري  الأمازيغي  الفيلم  بينها 
الق�سة  جانب  اإىل  بالمازيغية  الق�سرية 
الــقــادم  يــنــار  اأن يــكــون  الــقــ�ــســرية، عــلــى 

للمرئيات ح�سب م�سوؤول ذات املركز.
هذا وقد مت ابرام عقد مع النادي الثقايف 
خمرب  لعـــداد   1 باتنة  بجامعة  العلمي 
ونادي  املركز  م�ستوى  على  باللغات  خا�ص 

للدرا�سات الفل�سفية.
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خن�شلة

الفنان الت�سكيلي ورئي�ش اجلمعية "فوؤاد بالع": 

الفنانة "غنية بودبزة" ولية جيجل:

الفنانة الت�سكيلية التون�سية "عالية بن غربية"

ال�ساد�سة  الطبعة  بــالع  فـــوؤاد  الفنان  و�سف 
بقوله: "جاءت هذه الطبعة ا�ستمرارا للطبعات 
وتيزت  اجلمعية  طرف  من  املنظمة  ال�سابقة 
يحمل  كــان  الــذي  ال�سم  بتغيري  الطبعة  هــذه 
ا�سم �سالون نوميديا املغاربي للفن الت�سكيلي اإىل 
�سالون نوميديا املغاربي للفن الأمازيغي، مت فيه 
املزج بني ال�سالون املغاربي وال�سالون الأمازيغي، 
يت�سارك  الأمــازيــغــيــة  احلــ�ــســارة  واأن  خا�سة 
دول  وباخل�سو�ص  اإفريقيا  �سمال  دول  كل  فيها 
ــذه الطبعة  ــد اتــخــذت ه املــغــرب الــعــربــي، وق
خالل الفتتاح عدة قراءاة فنية وحتليلية من 
الطبعة  هذه  وتهدف  الت�سكيلي،  الناقد  طرف 
الفن  وت�سويق  الأمازيغي  ــرتاث  ال اإحياء  اإىل 
وكذا  الــوطــن  وليـــات  خمتلف  بــني  الت�سكيلي 
اللوحات  معظم  جــاءت  وقــد  املغاربية  ــدول  ال
حتاكي  حكار  لزهر  رواق  يف  املعرو�سة  الفنية 

املـــوروث الأمــازيــغــي والــتــعــرف بــه عــن طريق 
والثقافة  الفن  ويعترب  الألــوان،  ومزج  الري�سة 
اأ�سا�ص التنمية من خالل تنمية الفكر قبل كل 
�سيء عن طريق الفن واللوحات الفنية، واملميز 
الفن  وحمبي  اجلمهور  ح�سور  الطبعة  هذه  يف 

وكذا خمتلف الأ�ساتذة يف املجال الفني".

بودبزة  غنية  الفنانة  تــرى 
املغاربي  نوميديا  �سالون  اأن 
ل  يعتربجزء  الأمازيغي  للفن 
الفنية  م�ساركاتها  من  يتجزاأ 
حيث  اأمــازيــغــيــة  باإعتبارها 
تختار ولية خن�سلة كل �سنة 
لالحتفال بهذه املنا�سبة وهذا 
الأن�سطة  مبختلف  لإعجابها 
م�سيفتا:  تقدميها  يتم  التي 
من  اعتربها  خن�سلة  "ولية 
بني اأكرث املناطق التي حتافظ 
التقليدية،  ــة  ــال ــس الأ� عــلــى 
خمتلف  يف  ـــاركـــاتـــي  ومـــ�ـــس

كل  واأحاول  املنا�سبة  حول  متنوعة  بلوحات  الطبعات 
املرة  وهذه  التقليدية،  املــراآة  مع  اجلديد  تقدمي  مرة 
جئت بقراءة جديدة حول نف�سي ماذا اكت�سبت من كل 
�سالون وحاولت جت�سيد الألوان التي كنت اأراها دائما 

يف �سخ�سيتي الداخلية وعربت 
اللوحة  ــت  ــان ك واذا  عــنــهــا، 
الفنان  فاإن  الألــوان  لغة  فيها 
ر�سالته  اإيــ�ــســال  يف  جنــح  قــد 
ال�سالون  وهــــذا  للمجتمع، 
ــــل الحــتــكــاك  جــــاء مـــن اأج
الفنية  املــدار�ــص  خمتلف  بني 
التقليدي  اللبا�ص  وحــ�ــســور 
ور�سالتي  الطبعة،  هــذه  ميز 
حب  هــو  اجلـــزائـــري  لل�سعب 
حب  الأطفال  وتعليم  الوطن 
على  ــحــافــظــة  وامل اجلـــزائـــر 
التي  واحلـــ�ـــســـارات  الـــــرتاث 
�سكان  طــرف  من  لالإ�ستقبال  و�سعيدة  اجلــزائــر،  تيز 
راأ�ــص  لإحــتــفــالت  املميز  وح�سورهم  خن�سلة  ــة  ولي
للفن  املغاربي  نوميديا  �سالون  وكذا  الأمازيغية  ال�سنة 

الت�سكيلي".

عالية  التون�سية  الفنانة  ترى 
يجب  التظاهرة  هــذه  مثل  اأن 
لأن  ــل  ــس ــوا� ــت وت ــكــرر  تــت اأن 
ـــــوروث غني  هـــذا الــــرتاث وامل
ــدا ويــقــدم ا�ــســافــات كثرية  ج
ــث تـــقـــول: "  ــي وعــــديــــدة، ح
كتون�سية اكت�سف كل ما يتعلق 
ــالل  بـــهـــذه احلـــ�ـــســـارة مـــن خ
�ــســكــانــهــا ولــغــتــهــم والـــعـــادات 
وكذا  بهم  اخلا�سة  والتقاليد 
تــ�ــســرفــاتــهــم، وبــاإحــيــاءهــذه 
هو  مــا  كــل  ن�سرتجع  املنا�سبة 
ــارة  ــس ــ� جــمــيــل مـــن هــــذه احل
فنانني  وباإعتبارنا  العريقة، 
ما  باإي�سال كل  نقوم  ت�سكيليني 
يتعلق بهذه املنا�سبة عن طريق 

الري�سة والألوان، وقد �ساركت 
بلوحة  ــتــظــاهــرة  ال ـــذه  ه يف 
الأمازيغي  ــوروث  ــامل ب خا�سة 
البناءات  كــل  م�ساهدة  بعد 
واخرتت اللوان املتنا�سقة من 

احل�سارة  جمالية  اإبــراز  اأجل 
لتون�ص  بالن�سبة  الأمازيغية، 
ال�سنة  ــص  ــراأ� ب ــفــالت  الحــت
باجلنوب  تــقــام  الأمــازيــغــيــة 
فقط لكن ل نقوم مبوكبتها مثل 
اأقلية  وجود  باإعتبار  اجلزائر 
منالمازيغ ونتمنى اأن يكون لنا 
اأ�ساتذة يف الأمازيغية من اأجل 
عرب  عليها  واملحافظة  تعلمها 
الأجيال لتفادي اندثارها، كما 
ال�ستقبال  بحفاوة  �سعيدة  انا 
اجلزائري  ال�سعب  طــرف  مــن 
واخلن�سلي الذي دائما ما يقدم 
ما  خا�ص  نــوع  من  ترحيب  لنا 
ال�سعب  لهذا  احلــب  مــن  يزيد 

الفريد".

ثقافةالثالثاء 03  ينار 2970/ 14  جانفي 2020 املوافق لـ 18 جمادى الأوىل 211441

الأمازيغي  للفن  املغاربي  نوميديا  "�صالون 
مزيج بني احل�صارة الأمازيغية واملغاربية"

للجمهور"  ر�صالته  اإي�صال  يف  الفنان  جناح  تعك�ض  الألوان  "لغة 

الحتفال بال�صنة الأمازيغية جتعلنا ن�صرتجع
 كل ما هو جميل من هذه احل�صارة العريقة

�نطلقت بوالية خن�شلة 
فعاليات �لطبعة �ل�شاد�شة 

ل�شالون نوميديا �ملغاربي للفن 
�الأمازيغي �خلا�س بالفنون 
�لت�شكيلية وهذ� تخت �شعار 
بالري�شة  �ملغاربي  "�الإحتاد 
�الأمازيغية  "بقاعة �لفنون 

�لت�شكيلية �لفنان �لر�حل لزهر 
حكار بد�ر �لثقافة علي �شو�يعي 

من تنظيم �جلمعية �لوالئية 
مل�شات للفنون �لت�شكيلية خن�شلة، 

هذ� وقد �أ�شرف مدير �لثقافة 
على �فتتاح �ملعر�س �خلا�س 

باإحياء هذه �لتظاهرة مبنا�شبة 
�ل�شنة �الأمازيغي يناير 2970 
و�شط �قبال و��شع من �جلمهور 

�ملتذوق للفن �الأ�شيل و�ملوروث 
�لفني �الأمازيغي �لثقايف.

وقد عرفت هذه �لطبعة م�شاركة 
فعالة لفنانني ت�شكيليني قدمو� 
من  بلد�ن �ملغرب �لعربي مما 

عزز ج�شور �ملحبة بني هذه 
�لدول و�مل�شاهمة يف �حياء 

�لرت�ث  ف�شال عن م�شاركة فنانني 
من �أغلب واليات �لوطن مما 

خلق ف�شيف�شاء جد ر�ئعة حتاكي 
�لزمن �جلميل وتروي �لتاريخ 

بو��شطة �لري�شة و�الأنامل 
�لذهبية، حيث فاق عدد �للوحات 

�ملعرو�شة 180 لوحة كل لوحة 
تروي حكاية جعلت من خن�شلة 

م�شرحا لتبادل �لثقافات �ملغاربية 
و�المازيغية بني �لدول �مل�شاركة 

و�لتعريف بثقافة كل منطقة 
على حدى، كم �شتتخلل هذه 

�اليام مد�خالت من كبار �لفنانني 
على غر�ر �لفنان " نذير عبد 

�جلبار"  و�ال�شتاذة  "و�شال 
�لع�س  و�ال�شتاذ  "حممد �شحنون" 
و�ال�شتاذ " ن�شر �لدين دو�دي " 

وت�شتمر هذه �لطبعة �إىل غاية 
�الأور��س  �ل�شهر �جلاري،  15 من 

نيوز تقربت من بع�س �لفنانني 
وجمعت بع�س �نطباعاتهم حول 
�ل�شالون �الأمازيغي و�حتفاالت 

ينار 2970.

افتتاح �سالون نوميديا املغاربي للفن الأمازيغي يف طبعته ال�ساد�سة 

ال�صنة  راأ�ض  معامل  ير�صم  الت�صكيلي  "الفن 
الأمازيغية عر لوحات وح�صارات متنوعة" 

تغطيــة: معاوية �سيد

الفنانة "خلود جديدي" باحثة يف الفنون الت�سكيلية من دولة تون�ش:

الفنانة  ت�سيف  الــ�ــســيــاق  ذات  ويف 

م�سرورة  ــد  ج :"اأنا  بقولها  خــلــود 

�سالون  يف  ومــ�ــســاركــة  جـــزء  لــكــوين 

ال�ساد�سة  طبعته  يف  املغاربي  نوميديا 

راأ�ص  احياء  احتفالت  ح�سور  وكــذا 

باجلزائر   2970 الأمازيغية  ال�سنة 

خمتلف  على  والتعرف  خن�سلة  ويف 

بها  تــتــاز  الــتــي  والتقاليد  ــادات  ــع ال

منطقة  باإعتبارها  خن�سلة  منطقة 

املعار�ص  طريق  عن  وهــذا  اأمازيغية 

معر�ص  غــرار  على  املتنوعة  املنظمة 

والزرابي  الفخارية  والأواين  احللي 

الثقافة  على  حتكي  التي  الكتب  وكذا 

الغناء  اإىل  بالإ�سافة  الأمازيغية، 

ـــي واملــو�ــســيــقــى  ـــغ ـــازي الـــ�ـــســـاوي الأم

الكالم  من  بع�ص  وتعلم  الأمازيغية 
بالمازيغ،  اخلا�ص 

ــــــر  ــــــزائ اجل
ـــــة  ـــــارن ـــــق م

عرب  املنا�سبة  هذه  حتيي  فهي  بتون�ص 

التي  تون�ص  عك�ص  ولياتها  خمتلف 

قليلة  يف  ال  املنا�سبة  بهذه  حتتفل  ل 

وحتتفل  املنا�سبة  هذه  تقد�ص  والتي 

اإىل  بح�سوري  فرحة  جــد  وانــا  بــه، 

الحــتــفــال  يف  ــاركــة  ــس ــ� وامل خن�سلة 

املعلومات  بع�ص  اكت�سب  جعلني  مــا 

الثقافة  على  واأكـــرث  ــرث  اأك والتعرف 

الأمازيغية وم�ساركة فنانني ت�سكيليني 

بلوحة  م�ساركة  يل  وكــانــت  اأمــازيــغ، 

باإ�سم )اخليال( والذي  فنية معروفة 

من  الأمازيغية  املـــراآة  خيال  يج�سد 

حول  وطالعته  اكت�سفته  مــا  ــالل  خ

لل�سالون  حــ�ــســوري  قــبــل  المـــازيـــغ 

�سابقة  م�ساركة  وكانت يل  المازيغي، 

الأمازيغــــــي  لل�سالون   5 الطبعة  يف 
وتعــرفت على الثقافة الأمازيغية".

الإنتباه  وجتلب  جميلة  الأمازيغية  "احل�صارة 

من اأجل تعلم كل ما يخ�ض هذا الرتاث" 

الفنان "�سمري بعدا�ش" من ولية اأم البواقي:

واأردف الفنان �سمري بعدا�ص من ولية اأم البواقي قائال: "اأهناأ 
ال�سعب الأمازيغي ب�سكل خا�ص وال�سعب اجلزائري ب�سكل عام 
بهذه املنا�سبة التي اأتنى اأن تكون مباركة على ال�سعب ويكون 
املنا�سبة  مل�ساركتي الحتفالت يف هذه  واأنا �سعيد  عام خري، 
بح�سور  الأمازيغي  للفن  املغاربي  نوميديا  �سالون  خالل  من 
خمتلف الفنانني من وليات خمتلفة ودول خمتلفة من اأجل 
يف  ونقاد  وباحثني  اأ�ساتذة  وم�ساركة  خــربات  ك�سب  زيــادة 
الفن الت�سكيلي، وم�ساركتي يف هذا ال�سالون كانت عن طريق 
عن  فيها  اأعرب  والتي  الأمازيغية  باحلروف  خا�سة  لوحة 
ي�سادفونها  التي  وامل�ساكل  عامة  ب�سفة  الأمازيغية  احلياة 
فيها �سكل من اأ�سكال ال�سرب والفرج، وكالعادة ولية خن�سلة 
تكون حا�سرة بقوة لإحياء هذه املنا�سبة من خالل عديد 
واحل�سارة  الأمازيغية  الثقافة  عن  حتكي  التي  الن�ساطات 

المازيغية، ا�سقا�سامقا�ص".

الأمازيغية"  باحل�صارة  اخلا�ض  الهتمام  يعك�ض  اللوحات  يف  "التنوع 

الفنان والناقد الت�سكيلي "ر�سا بغداديل" من ولية وهران

يف لقائنا به اعتز بكونه من بني احلا�سرين 
يف �سالون نوميديا املغاربي للفن الأمازيغي 
تزامنا واحتفالت راأ�ص ال�سنة الأمازيغية 
خمتلف  على  والتعرف  خن�سلة  بــوليــة 
العادات والتقاليد اخلا�سة بهذه املنطقة، 
يخ�ص  فيما  بدلوه  اأدىل  ت�سكيلي  وكناقد 
العام  "امل�ستوى  بقوله:  الفعالية  هــذه 
للوحات امل�ساركة هذه ال�سنة كانت بكرثة 
ومرتفعة على ال�سنوات املا�سية لأن هناك 
حماولني  اجتهدوا  الذين  الفنانني  بع�ص 
يف  وقوة  ر�سالة  واعطاء  الأح�سن  تقدمي 
اأو  والتفكري  الذكاء  ناحية  من  الأعمال 
واقدم  للموا�سيع،  اختيارهم  اأو  التقنية 
والفنانني  مل�سات  بجمعية  خــا�ــص  �سكر 

لتح�سينهم هذه املبادئ الثقافية التي تعرب 
عن الهوية �سواء كانت اأمازيغية اأو عربية 
على حد �سواء اأحب من اأحب وكره من كره، 
وهو  عليها  �سيحافظ  اجلزائري  فال�سعب 
�سد العن�سرية والتفرقة، وهذه املنا�سبة 
ال�سيا�سة  تتجاوز  ل  ثقافية  منا�سبة  هي 
املنا�سبات  ـــذه  ه مــثــل  تــدعــيــم  ــب  ــج وي
ولي�ص  وفقط  للثقافة  جئنا  وقد  اإداريــا، 
لأمـــور اأخـــرى ونــدعــم الــقــدرات الفنية 
من  موعود  م�ستقبل  ن�سطر  حتى  لل�سباب 

التي يتميز بها  خالل الطاقة الأكادميية 
والتقنيات وفكر وحرية يف التفكري، وكذا 
يف  ت�ساهم  التي  اجلمعيات  تدعيم  وجوب 
رفع مذاق ال�سعب واملجتمع، ولية خن�سلة 

تتاز مبوقع جغرايف وتاريخي ي�سمح لها 
بتحدي القوة امل�سادة التي تريد ح�سارها 

زمرة البلد املتاأخر".

لوحات  يف  عنها  التعبري  يتم  والعربية  الأمازيغية  "الهوية 
فنية ثقافية بعيدة كل البعد عن ال�صيا�صة"



ترجمة
وا�ص   : قالو  �ساحبو  �سق�سى  واحــد  هذا 

 demain كــلــمــة  مــعــنــاهــا 
بالعربية 

�ساحبو قالو : غدوة 
تقل  نحو�ص  :لل  قالو 
يل على معناها اليوم؟!!.

ت�سحية
غرفة  دخلت  مرتو  واحــد 

العمليات با�ص تولد
اأيا طولو معاها 8 �سوايع

بعدها خرج الطبيب مْتب�سم
قالو الزوج خري يا دكتور

الطبيب: خري يا �سيدي ا�سطريت ن�سحي 
باجلنني واأّمو با�ص تعي�ص انت!!.

قالك عد�ش
حفرة  حفر  الــراجــل  واحـــد 

وحط فيها ولدو
 �سافوا واحد قالو وا�ص راك 

ادير؟
ما  مالقيت  ولــدي  ندفن  قالو: 

نوكلو
اللوبيا..  العد�ص..  وكلو  الراجل:  قالو 

احلم�ص..املقارون…
ادير�ص  ما  اأبويا  اأدفني  كمل  ابنو:  نطق 

عليه؟!!.

معلومات م�سلية

الربزخ

اأمثال �سعبية

اجلفن  بتدليك  االإن�سان  يقوم  غريزي  ب�سكل   •
بالعني  املحيطة  للع�سلة  امل�ستمر  ــاد  االإجــه ب�سبب 

لزيادة تدفق الدم وتن�سيطها.
باإخفاء  يقومون  الــذيــن  االأ�ــســخــا�ــص  اأن  وجــد   •
اهتماما  النا�ص  اأكــر  الــعــادة  يف  يكونون  م�ساعرهم 

من غريهم.
ت�سوير  ا�سكتلندا مينع عليهم  االأرا�سي يف  • اأ�سحاب 
اأي  يف  بالتجوال  حــر  املــواطــن  ــاإن  ف لذلك  اأرا�سيهم 

مكان يريده.
االأو�سط  ال�سرق  يف  الوحيدة  الدولة  هي  العراق   •
وذلك  �سفر%  ت�ساوي  االأمية  جعل  من  متكنت  التي 
منظمة  ح�سب  اهلل  رحــمــه  ح�سني  ــدام  �ــس عــهــد  يف 

اليون�سكو.
• يحتاج االإن�سان "يوم واحد من الك�سل" يف االأ�سبوع 
�سغط  وارتفاع  االإجهاد  فري�سة  الوقوع  يتجنب  حتى 

الدم واأمرا�ص القلب.
• االأطفال الُر�سع اإىل 6 �سهور ي�ستطيعون ال�سباحة 

غريزيا، لكنهم يفقدون تلك القدرة الحقا.
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ا�سحك وال�سحك بال�س.. قبل ما يغلى وتقول يامن عا�س

جواب 
املحاجية

حاجيتكم  
على �سارف عاطي 

لقفى و�سريف 
من العز طاهر 

يل �سادفو ي�سوف 
لقفى وجهو مهو�ص 

ظاهر

حدث يف مثل هذ� �ليوم
الرابع ع�سر 

من �سهر جانفي
1301 - انتهاء حكم �ساللة اأرباد بوفاة اأندرو 

الثالث ملك املجر.
بينيت  جي�سي  االأمــريــكــي  اجلـــراح  ـ   1794
العامل  يف  قي�سرية  والدة  عملية  اأول  يجري 

بنجاح.
جامايكا  يف  كنغ�ستون  زلــزال  وقوع   -  1907
واأدى  6.5 على مقيا�ص ريخرت  والذي قدر بقوة 

اإىل وفاة 1600 �سخ�ص.
1935 - بداأ ت�سغيل خط اأنابيب النفط الذي 
وميناء  الــعــراق  يف  املو�سل  مدينة  بــني  يربط 

حيفا يف فل�سطني.
�سفارة  اأول  افتتاح  على  تقدم  هولندا  ـ   1958

اأجنبية يف القد�ص الغربية .
للجمهورية  ــة  ــت ــوؤق امل احلــكــومــة  ـ   1959
الذي  العفو  اأن  بالقاهرة  ت�سرح  اجلــزائــريــة 
اجلزائريني  الثوار  لفائدة  ديغول  �سارل  طلبه 
مببا�سرة  اإال  اإيــجــابــيــا  يــكــون  اأن  ميــكــن  "ال 

مفاو�سات مبا�سرة".
قرارا  يتخذ  الــدويل  االأمــن  جمل�ص  ـ   1980
من  ال�سوفياتية  الــقــوات  بــانــ�ــســحــاب  يق�سي 

اأفغان�ستان.
 / فتح  حركة  من  فل�سطيني  م�سلح  ـ   1991
"اأبو  البنا  �ــســربي  بــزعــامــة  ــوري  ــث ال املجل�ص 
وهم  فتح  حركة  قادة  من  ثالثة  يغتال  ن�سال" 
االأمن واال�ستخبارات يف  الثاين وم�سوؤول  الرجل 
احلركة �سالح خلف " اأبو اإياد" وع�سوي احلركة 

هايل عبد احلميد وفخري العمري.
اثر  للدولة  االأعلى  املجل�ص  تاأ�سي�ص  ـ   1992
خم�سة  مــن  مكونا  جــديــد  بــن  الرئي�ص  تنحي 
 - ــزار  ن خالد   - بو�سياف  حممد  ــم:   ه اأع�ساء 

علي كايف - تيجاين هدام  و علي هارون.
امل�ستغل  بركني  حا�سي  حقل  ت�سغيل  ـ   2002
ال�سركات  مع  باال�سرتاك  �سوناطراك  قبل  من 
البرتولية اأناداركو )اأمريكا( و اأجيب )اإيطاليا( 

و مايريك�ص )الدامنارك(.
ال�سلطة  بني  اخلليل  اتفاقية  توقيع  ـ   1997
يف  االإ�سرائيلي  والكيان  الفل�سطينية  الوطنية 
اإيريز ب�سمال قطاع غزة تت�سمن تق�سيم مدينة 
واإعـــادة  اجلــانــبــني،  بــني  الفل�سطينية  اخلليل 
املناطق  بع�ص  يف  االإ�سرائيلية  القوات  انت�سار 

الفل�سطينية.
على  يحط  هويغنز  االأوروبي  امل�سبار  ـ   2005
مليار   5،1 بعد  على  الزهرة  اأقمار  اأكرب  تيتان، 
كيلومرت عن االأر�ص بعد رحلة كونية ا�ستغرقت 
مب�ساعدة  الهبوط  ومت  اأعـــوام  �سبعة  من  اأكــر 

مظالت.
حممد  االأول  الــتــونــ�ــســي  الـــوزيـــر  ـ   2011
ب�سبب  موؤقتا  ال�سلطة  توليه  يعلن  الغنو�سي 
اأداء الرئي�ص زين العابدين بن علي ملهامه  تعذر 
�سد  ثورة  انــدالع  اإثر  على  تون�ص  مغادرته  بعد 

حكمه.
جورجو  االإيطايل  الرئي�ص  ا�ستقالة   -  2015

نابوليتانو من من�سبه.
اندثار  تعلن  العاملية  ال�سحة  منظمة   -  2016
وباء اإيبوال يف غرب اأفريقيا بعد اأن ح�سد اأكر 

من 11،000 ن�سمة.
غرقا  �سخ�سا   25 حـــوايل  وفـــاة   -  2017
باتنا  مبدينة  الغاجن  نهر  يف  قــارب  انقالب  اإثــر 

الهندية.

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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خدمة النهار مافيها�ص عار حكـــمة
�إن مل يكن هناك من ينتقدونك 

فالأغلب �أنك لن تنجح
�شورة م�شحكة

للتاأمني 
امل�ستاأمن
 من اأجل

 اأمان اأاأمن؟!

ـ �سي عالوة كلما قابلني اأحدهم يقول 
يل لزمك ريجيم..قل يل وا�ص ندير؟

�سهرة.م قاي�ص
حاول  واإذا  تريدين،  ما  كل  تناويل  ـ 
وزنك  عن  ن�سائح  اإعــطــاءك  اأحــدهــم 

والريجيم تناوليه اأي�سا..؟!.
والنعناع من  الليمون  اأن  ـ هل �سحيح 

اأف�سل ما يهدئ اأع�ساب الإن�سان؟
يا�سمني عزري ب�سكرة
ال�سحة  ــان  ــس ــ� الإن يــهــدئ  ــا  م ـــرث  اأك
ـــم الـــ�ـــســـوارد الأمـــــــوال..يل  ـــدراه ال
يف  اع�سروا  لــه  قــويل  الليمون  قالك 

عينيك؟!.
يا  لك  بالن�سبة  ال�سباب  ميثل  ماذا  ـ 

�سي عالوة؟
فوزي.�ص باتنة

وحدة قيا�ص اخليبة؟!.
يدعون  الذين  املخرفون  كرث  لقد  ـ 

يزيدون  ل  وهم  والتحليل  الأ�ستاذية 
عن كونهم "فارغني"؟

خالد قارح بريكة
اأبقرا�ص..وتعني بلغة  اإذن اطقرا�ص 
الرباهي�ص دع البقر تار�ص طقو�سها..

ويف رواية اأخرى فكك منهم؟!.
ـ ما معنى يا �سي عالوة جترمي م�ساعر 

الكراهية والعن�سرية؟
كمال بلبحري خن�سلة

يعني �سد فمك..و�سفي قلبك وتقبل 
ما؟!. رَّ الآخر..ولن جتد نف�سك جممُ

ا�ستعادتها  التي  بالهيبة  �سعرت  هل  ـ 
ــة مــبــا�ــســرة بعد  ــري ــزائ الـــدولـــة اجل

النتخابات الرئا�سية يا �سي عالوة؟
ميلود.غ تيمقاد

هاب..ربي  ممُ اأنــا  اإذن  اأ�سعر  اأنــا  طبعا 
والرجال.. وال�سيادة  العظمة  يــدّوم 

عول عنهم؟!. الرجال الذين يمُ



فيما مت حتويل 2881 ملف اإىل العدالة
قام بتحرير �سهادة

 تثبت وقائع خاطئة

متكنت فــرق الغابات لوالية خن�سلة 
اإثــر دوريـة ميدانيــة ببلدية احلامـة 
من العثــور على ور�ســة �سرية لتح�سري 
واإعــداد الق�ســع امل�سنوعة مــن اأ�سجار 
االأرز االأطل�ســي والتــي يتــم تهريبهــا 
نحــو دول اخلـــارج علــى غــرار دولــة 
ايطاليــا وتون�ــص، حيــث مت ا�سرتجاع 
اأزيــد مــن 120 ق�سعــة ن�ســف مهيــاأة 
جمهزة للتهريب وكــذا ا�سرتجاع عتاد 
وجتهيــزات متنوعــة يف الور�سة والتي 
التهريــب  عمليــة  يف  ا�ستعمالهــا  يتــم 
وقطــع االأ�سجــار ليتــم حجزهــا وفتح 
حتقيــق معمق من طــرف فرقة الدرك 

الوطني لبلدية احلامـة.
هذا وتتعر�ص غابــات الدولة يف كل 
مــن بوحمامة وعــني ميمــون وطامـزة 

للنهــب مــن طــرف ع�سابــات خمت�ســة 
يف عمليــة تخريب واإتــالف املحا�سيل 
رخ�ســة  دون  ونقلهــا  تهريبهــا  بغيــة 

بالرغم من العمليات املكثفة من طرف 
حمافظــة الغابــات والــدرك الوطنــي 

للحفاظ على هذه الروة الغابية.

اكت�ساف ور�سة �سرية لتهيئة ق�سع الأرز الأطل�سي وتهريبهـا اإىل اخلـارج
خن�شــلة

�شطيف اأم البواقي
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اأدانت حمكمة �سطيف رئي�ص 
املجل�ص ال�سعبي الوالئي نور 

الدين حميدا�ص، بعقوبة 03 
اأ�سهر حب�ص غري نافذ بتهمة 

حترير �سهادة تثبت وقائع غري 
�سحيحة ماديا طبقا للمادة 
العقوبات،  قانون  من   228

حيث طالب ممثل احلق 
العام بت�سليط عقوبة �سنة 

حب�سا نافذا وغرامة، وتعود 
حيثيات الق�سية اإىل يوم 

جل�سة  خالل   2018/01/03
تن�سيب املجل�ص وهياكله وما 

تبعها من مناو�سات اأّثرت على 
�سري �سوؤون املجل�ص الذي دخل 

يف حالة ان�سداد اإىل غاية 
اليوم.

�إد�نة رئي�س �ملجل�س 
�لوالئـي بـ3 �أ�شهـر 

حب�س غري نافذ
التجــارة  مديريــة  موؤخــرا  اأح�ســت 
بواليــة اأم البواقــي، قرابــة 14 األــف 
تدخــل يف جمــال مراقبــة املمار�ســات 
التجارية و النوعية وقمع الغ�ص والتي 
اأ�سفــرت عن حجــز اأزيد مــن 12.722 
�ساحلــة  غــري  املــواد  مــن  طــن  األــف 
اال�ستهــالك، اأغلبها عبــارة عن اللحوم 
ماليــة  بقيمــة  والبي�ســاء  احلمــراء 
جتــاوزت 326 مليار �سنتيم، فيما بلغت 
القيمــة املاليــة لل�سلــع الغــري املفوترة 

الـــ 482 مليــار �سنتيــم، اأمــا املخالفات 
امل�سجلــة خــالل ال�سنــة املا�سيــة فقــد 
بلفــت 2976 خمالفــة، كمــا مت اإعداد 
2881 ملــف ق�سائــي مــن بينهــا421 
الغ�ــص،  وقمــع  مراقبــة  تخ�ــص  ملــف 
و2460 ملف يخ�ص مراقبة املمار�سات 
التجاريــة، باالإ�سافــة لغلــق وتوقيــف 
جتــاري  حمــل   161 عــرب    الن�ســاط 
ملخالفاتهــم �ســروط ال�سحة والنظافة 

وكذا �سروط املمار�سات التجارية.

حجز مو�د غذ�ئية فا�شدة بقيمة 326 
مليار �شنتيم باأم �لبو�قـي

�سي الأورا�سي..
كان  قانون  املغبون...  على  ال�سريبة  رفع 
الزم يكون... من �سنوات وقبل عهد تبون... 
عليه  وحكمتو  ال�سغوط  عليه  كرت  كي 
و�ساءت  بالدو  يف  الثقة  فقد  باجلنون... 
من  للمزيد  يتطلع  مــزال  الظنون...  بيه 

الرحمة وال�سفقة يف بالد القانون...

وجب الكالم

hamzalaribi005@gmail.com

�سراحة، مل نعد نفهم ما بات يحدث يف اجلزائر، فما اأعرفه 
يف اإطار "تربيتي الدينية" واإن كانت متوا�سعة فاإن ال�سخ�ص 
املتعلم والذي بلغ يف اكت�ساب العلوم م�ستوى عال هو ال�سخ�ص 
االأكر مت�سكا بالدين وبتعاليم االإ�سالم، واأن ال�سخ�ص العايل 
ال�سخ�ص  هو  بــاالأمــور  الوا�سعة  املعرفة  و�ساحب  التكوين 
واحرتامهم  االآخرين  وتفهم  التعاي�ص  ملعنى  ا�ستيعابا  االأكر 
اآراء غريه واحرتام وجهات نظرهم وكل ذلك حفاظا  وتقبل 
"كوخا"  كان  واإن  يجمعهم  الــذي  الف�ساء  يف  "ال�سالم"  على 
اأن كثريا  اليوم هو  ما بتت يالحظ يف واقعنا  اأن  �سغريا، غري 
باتوا  قد  املزيفني  املثقفني  من  كثريا  لنقل  اأو  االأ�سخا�ص  من 
"طالعوا  مييلون لالإحلاد وتبني الكراهية اجتاه غريهم كلما 
بالدين  يتم�سك  احلقيقي  العامل  اأن  مبعنى  اثنني"،  اأو  كتابا 
من  هو  املزيف  واملثقف  العلوم،  خمتلف  يف  تفقهه  زاد  كلما 
األوم  ول�ست  املطالعة"،  "هواية  مار�ص  كلما  ويتع�سب  يتطرف 
يعرب  معيارين  والتع�سب  االإحلاد  اأن  يظن  من  األوم  بل  الكتب 
يف  املثقفني  من  كثريا  الأن  ثقافته"  "مدى  عن  اأ�سا�سهما  على 
اجلزائر وعندما يقررون تثقيف اأنف�سهم فاإنهم يختارون "ما 

يو�سو�سهم ويبعدهم عن دينهم" ال ما يثقفهم.
ما بات يحدث يف اجلزائر، فعندما  نفهم  اأعد  �سراحة، مل 
نتحدث مع �سخ�ص علماين عن "العرب" فاإنه ينتف�ص ويقول 
غا�سبا "اأنا م�ستعد الأن اأعي�ص مع اليهود" الأنني �سخ�ص موؤمن 
نناق�سه  عندما  اأما  للقبلية"  "بالتع�سب  اأوؤمن  وال  بالتعاي�ص 
"ا�ستعمرنا العرب واغت�سبوا  "مو�سوع الهوية" فاإنه يقول  يف 
اأر�سنا" ثم يرف�ص تقبل فكرة اأن يعي�ص مع "العرب" يف مكان 
ي�سحك  فاإنه  ال�سيعة  ممار�سات  عن  نحدثه  وعندما  واحــد، 
وي�ستهزئ بهم اأما عندما يتعلق االأمر "بارتداء هيدورة" فاإنه 
وال  مباحة  اأمازيغية  وطقو�ص  "تقاليد  اأنها  ويقول  يفتخر 
ونحن  اجلزائر  يف  يحدث  بات  ما  نفهم  نعد  ومل  فيها"،  حرج 
نرى "املتع�سبني للقومية العربية" يعيبون فينا نحن ال�ساوية 
"باأعياد  "احتفالنا بعاداتنا وتقاليدنا" وعندما يتعلق االأمر 
االأمر  اأن  قائلني  اأي�سا  بها  لالحتفال  يهرعون  غربية" فاإنهم 

انفتاح على عادات وتقاليد "الغري".
اإن دوال عظمى ت�سم �سمن حدودها اجلغرافية "�سعوبا" ال 
�سعبا واحدا، اأقول ت�سم �سعوبا باختالف تاريخها وباختالف 
اأعراقها واألوانها ومل نر منها �سوى اأن اجلميع يعمل من اأجل 
"العرق" وال  "اجلن�ص" وال يهم  "الدولة" وال يهم  اأن تتطور 
يهم االأ�سل وكاأنهم اأكر فهما منا باأن اهلل ينظر "الأعمالنا ال 
الأ�سولنا" واأكر فهما منا باأن ال فرق بني عربي اأو عجمي اإال 

بالتقوى.
جميل اأن نختلف يف وطننا بناء على اأن االختالف "�سنة" 
متاما  العك�ص  على  بــل  "اال�ستمرارية"،  ــرار  ــس اأ� مــن  و�ــســر 
اأجل  من  احلوار  م�سرية  يف  قوة  نقطة  االأفكار  يف  فاالختالف 
تطور الوطن، واالختالف يف "االأ�سول" نقطة قوة يف "ثقافة" 
وح�سارة الوطن وتراثه، واالختالف يف االآراء نقطة قوة يف 
البالد  يخدم  ملا  وتوجيهها  البالد  ب�سيا�سة  النهو�ص  م�سرية 
والعباد، لكن م�سكلتنا لالأ�سف هي اأن الكثري منا يعمل على اأن 
ت�سبح نقطة القوة نقطة �سعف، ولهذا فاأرى اأن االأمر ال يتعلق 
باختالف بل مبوؤامرات داخلية الإ�سعاف الوطن، لذلك فاأرى 
بفكرة  يوؤمن  اأن  منا  فرد  وكل  منا  �سخ�ص  كل  واجب  من  اأنه 
اأي  يف  خالف  اأي  يف  عودة  ونقطة  مرجعا  يتخذها  و  واحــدة 
"اأنا جزايري" واالإميان  اأن يوؤمن مببداأ  جمال، وعلى كل منا 
بغري هذا اأراه جمرد "حمق وغباء" اإن مل يكن خبثا  وتطرفا 
اأو  فكرة  عن  اأوالدفاع  هوية  عن  "الدفاع"  منه  الهدف  لي�ص 
الدفاع عن دين وعن ق�سية بقدر ما هو "جمرد و�سيلة" لبلوغ 

ما ي�سب يف غري �سالح الوطن.

�أنا جز�يري

بالطريق  االأول،  اأم�ص  وقع  مــرور  حــادث  خلف 
 4 اإ�سابة  بباتنة،  تــازولــت  ببلدية  االجتنابي 
�سنة  و61   11 بني  اأعمارهم  تــرتاوح  اأ�سخا�ص 
انحراف  عن  ــادث  احل وجنــم  متعددة،  باإ�سابات 
اإىل  امل�سابني  النقل  �سيارتني، حيث مت  وا�سطدام 
فتحت  فيما  باتنة،  اجلامعي  اال�ست�سفائي  املركز 
هذا  مالب�سات  ملعرفة  حتقيقا  املخت�سة  اجلهات 

احلادث.

مرور  حــادث  اإثــر  م�سرعهم  اأ�سخا�ص   04 لقى 
مروع وقع على م�ستوى الطريق ال�سيار �سرق غرب 
باجتاه والية �سطيف، ونتج احلادث عن ا�سطدام 
 04 خملفا  مقطورة،  و�ساحنة  �سياحية  �سيارة 
فيما  املكان  عني  يف  توفيا  �سخ�سان  منهم  �سحايا 
تويف �سخ�سان اآخرين بامل�ست�سفى، مع جرح �سخ�ص 
اآخر حيث مت نقله يف حالة خطرية اإىل م�ست�سفي 

برج بوعريريج.

مرور  حــادث  اإثــر  م�سرعهم  اأ�سخا�ص   04 لقى 
مروع وقع على م�ستوى الطريق ال�سيار �سرق غرب 
باجتاه والية �سطيف، ونتج احلادث عن ا�سطدام 
 04 خملفا  مقطورة،  و�ساحنة  �سياحية  �سيارة 
فيما  املكان  عني  يف  توفيا  �سخ�سان  منهم  �سحايا 
تويف �سخ�سان اآخرين بامل�ست�سفى، مع جرح �سخ�ص 
اآخر حيث مت نقله يف حالة خطرية اإىل م�ست�سفي 

برج بوعريريج.

الثاين  احل�سري  االأمن  م�سالح  اأم�ص،  اأول  األقت 
جناية  يف  تورط  �ساب  على  القب�ص  البواقي،  باأم 
واأ�سفرت  نقـل  و�سيلة  با�ستعمال  �سابة  اختطاف 
الذي  و�ساحبها  املركبة  توقيف  عن  التحقيقات 
ال�سرطة،  لعنا�سر  م�ساهدته  عند  الفرار  حاول 
اأجــرة  �سيارة  لوحة  بو�سع  املعني  يقوم  حيث 
اأنها  �سحاياه  اإيهام  اأجل  من  مركبته  على  مزيفة 
اأجـرة، ليتم عر�سه على وكيل اجلمهورية  �سيارة 
اأمرا  حقه  يف  اأ�سدر  والــذي  البواقي  اأم  مبحكمة 

باإيداعه احلبـ�ص.

بتازولـت  مرور  حادث  يف  جرحى   4

مروع  مرور  حادث  يف  قتلى   4
بالطريق �ل�شيار 

مروع  مرور  حادث  يف  قتلى   4
بالطريق �ل�شيار 

غابـات �الأرز بخن�شلـة يف خطـر!!توقيف �شاب قام باختطاف فتاة 

بن �ستول.�ص

معاوية. �ص

حمزه لعريبي

حفيظة. ب

 عبد الهادي. ب

 عبد الهادي. ب

بن �ستول.�ص

مت العثــور �سبــاح اأم�ــص، علــى جثــة كهــل )ع.ق ( مرمية يف بئــر بقرية 
بربا�ــص التابعة لبلدية عني وملان جنوب والية �سطيف، وح�سب املعلومات 
املتوفــرة فــاإن ال�سحية رجــل اأعمال ي�ستغل يف جمــال التجارة احلرة ومت 
العثــور عليه ميتــا داخل البئر بينمــا كانت �سيارته متواجــدة على حافة 
البئــر، وقامــت م�سالــح الــدرك الوطنــي بتطويق املــكان وفتــح حتقيق يف 

مالب�سات هذه احلادثة.

�لعثور على جثة رجل �أعمال 
د�خل بئـر بعني وملان 

 عبد الهادي. ب عبد الهادي. ب


