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حافــالت النقل اجلامعي 
تنحرف عن مهامهــا بخن�ضلة !

حتولت حافالت نقل الطلبة من مدينة قايـ�ص نحو 
جامعة ال�سهيد عبا�ص لغرور بخن�سلة، اإىل حافالت 

للنقل اجلماعي ب�سبب ا�ستغاللها من قبل العامة 
�سواء كانوا طلبة اأو مواطنني عاديني، ليجد الطلبة 

اأنف�سهم يف مواجهة غرباء عن اجلامعة داخل هذه 
�ص 05احلافالت املخ�س�سة لنقلهم...

باتت و�ضيلة لنقل عامة املواطنني

رغم �سكاوي امل�ستثمرين من النقائ�ص املتواجدة باملنطقة ال�سناعية مل ي�سجل اأي حترك ر�سمي للم�سالح املخت�سة

لي�ص فقط العامة من املواطنني من ي�ستعملها فقد باتت ملجاأً لل�سو�ص اأي�سا

ال تزال ترقية اال�شتثمار بوالية اأم البواقي، جمرد حلم يراود الع�شرات 
من رجال االأعمال ب�شبب العراقيل التي تواجههم والتي يقف وراءها �شناع القرار بالوالية 

وخا�شة مبديرية الطاقة واملناجم...

عراقيل باجلملة والمباالة من قبل امل�ضوؤولني
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ملف اال�ستثمار خارج اهتمامات �سلطات اأم البواقي
ا



اأتاه يف منى �سخ�ص  لعمر بن اخلطاب  اآخر حجة  يف 
اإذا  فالنا  �سيبايع  اأنــه  قــال  اآخــر  �سخ�سا  اأن  له  وقــال 
الع�سية  قائم  "اإين  ــال  وق عمر  فانتف�ص  عمر،  مــات 
الرهط  هــوؤالء  من  فمحذرهم  النا�ص  يف  اهلل  �ساء  اإن 
بن  عمر  وكان  اأمرهم"،  يغ�سبوهم  اأن  يريدون  الذين 
عبد  نطق  ثم  واحلكم،  اخلالفة  اأمــر  يق�سد  اخلطاب 
ال  املوؤمنني،  اأمري  "يا  للخليفة  قائال  عوف  بن  الرحمن 
تخطب يف النا�ص يف املو�سم، فاملو�سم يجمع رعاع النا�ص 
واإذا  جمل�سك،  على  يغلبون  الذين  واإنهم  وغوغاءهم 
قمت يف النا�ص فاأخ�سى اأن تقول يف النا�ص مقالة يطري 
انتظر  بل  موا�سعها،  ي�سعوها  وال  يعوها  فال  اأولئك  بها 
فتخل�ص  الهجرة  دار  فاإنها  املدينة  اإىل  تذهب  حتى 
فيعون  متمكنا  ما قلت  فتقول  واأ�سرافهم  النا�ص  بعلماء 

مقالتك وي�سعونها مو�سعها".
كانت الق�سة متعلقة بعمر بن اخلطاب الذي يعترب من 
اأكرث النا�ص علما ومعرفة باحلق ودفاعا عن احلق ومن 
اأكرث النا�ص حكمة، اإال اأنه مل يجد حرجا من اأن ين�ست 
ملن هو دونه فيما ميزه اهلل به من "علم ومعرفة"، والذي 
نبهه اإال اأنه لي�ص كل ما يعرف يقال، فاحلما�سة قد جتر 
والتهور،  بالت�سرع  اخلطاأ  اإىل  علمه  كان  مهما  االإن�سان 
لكنه ال  اأنه حق  يعرف على  ما  اأي�سا، وهناك  والغ�سب 

يقال يف اأي زمان ويف اأي مكان بل اإن لكل مقام مقال.
االأيــام  يف  االجتماعي  التوا�سل  مواقع  عجت  لقد 
القليلة املا�سية مبقطع فيديو لنا�سطة يقال اأنها دكتورة 
"االأمازيغ"  اأ�سمتهم  من  اأ�سل  عن  حما�سرة  تلقي  وهي 
قبل  حتى  اأفريقيا  �سمال  يف  وجــدوا  قد  اأنهم  وقالت 
"اآدم"، وقد ا�ستندت يف قول ذلك اإىل اأبحاث ودرا�سات 
"علوم ما" ال على ما ين�ص عليه  ونظريات مبنية على 
ما  كان  واإن  الدولة، وحتى  دين  الذي هو  االإ�سالم  دين 
قالت �سحيحا يف نظر الباحثني "الال دينيني" فاإنه اأمر 
كانت  فلرمبا  بالذات،  الوقت  هذا  يف  يقال  اأن  يجب  ال 
االأمازيغية  بالهوية  املعتزين  ملجاملة  زائدة  حما�ستها 
ما قالته  اأن يقال، الأن  بها الأن تقول ما ال يجب  فدفع 
يدخل �سمن ما يوؤجج الفتنة يف البالد، وما يثري اللغط 
واأرى اأنه من اخلطاأ اأن يجهر باأي قول اأو فعل من �ساأنه 
حقا  كان  واإن  حتى  الواحد  الوطن  يف  بلبلة  يخلق  اأن 

فكيف اإذا كان باطال؟
احلق  قول  عن  تراجع  قد  اخلطاب  بن  عمر  كان  اإذا 
النا�ص  تلقن  اأن  لنا�سطة  فكيف  الــتــاأويــالت  لتفادي 
اأنها علم؟ فحتى واإن كانت علما فما  اخلرافات وتدعي 
كان يجب اأن جتهر به الأن فيه م�سا�سا بحرمة "الدين" 
لهذا  امتثاال  "الدولة" وهي من حتجبت  الذي هو دين 
اأن  ملجرد  بــه  تــوؤمــن  ال  مــا  للنا�ص  تنقل  فهل  الــديــن؟ 
جتاملهم اأم اأنها قد حتجبت عن غري قناعة؟ واإذا كانت 
"موؤمنة" فكيف تنقل للنا�ص ما ال يتوافق مع ما اأتى يف 
الدين؟ وبالتايل فهي بهذا ت�سكل "كتلة من التناق�سات" 

وجتمع بني راأ�ص متحجب "م�سلم" وعقل "ال ديني"؟ 
عبد العايل بلحاج

لي�س كل ما يعرف يقال
و�ضــوح بكل 

بطاقة حمـــــــــراء

نتربع بدمي ونزيد ن�سوفري

قال: كمال رزيق )وزير التجارة(
و�ستمنح  �سفافا  �سيكون  ..."الت�سغيل 

الفر�سة للجميع لتويل منا�سب امل�سوؤولية".

قلنا: يا ر�جل... نتمنى �أن يكون ذلك فعال ال 
قوال.
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KIA وزارة ال�سناعة تكذب

االأئمة يريدون 5 ماليني �سنتيم لل�سهر

دميا اجلي�س ال�سعب خاوة خاوة

 ،)KIA( "كذبت وزارة ال�سناعة، خرب تلقيها ملرا�سلة من طرف ال�سركة الكورية لت�سنيع ال�سيارات “كيا
باجلزائر،  وم�سنعها  لعالمتها  ممثال   )GLOVIZ( "قلوفيز"  لـ  اختيارها  االأخرية  هذه  تاأكيد  مفادها 
جاء  ما  تكذب  القانون  يكفله  الــذي  الــرد  بحق  عمال  واملناجم  ال�سناعة  "وزارة  لها  بيان  يف  واأ�سافت 
لت�سنيع  الكورية  ال�سركة  من  �سواء  النوع  هذا  من  مرا�سلة  الأي  ا�ستقبالها  نافية  اخلرب،  هذا  م�سمون  يف 

ال�سيارات "كيا" اأو من اأي م�سنع اأجنبي اآخر ين�سط يف اجلزائر".

3 اأ�سهر للنظر يف مطالب االأئمة وعلى راأ�سها رفع  حدد املجل�ص الوطني امل�ستقل لالأئمة ووزارة ال�سوؤون الدينية واالأوقاف فرتة 
اأن تكون على االأقل م�ساوية لعمال الوظائف  اأجور االأمة يجب  اأن  5 ماليني �سنتيم، وقال رئي�ص املجل�ص  اأكرث من  اإىل  اأجورهم 
العمومية التي ال تقل على 5 ماليني �سنتيم، م�سريا اإىل اأن الوزير قد اأقر باأن االأمة يتقا�سون اأجور متدنية، كما طالب جمال غول 
بفتح باب التوظيف يف جمال ال�سوؤون الدينية وفتح 68 األف من�سب للق�ساء على م�ساكل التاأطري، م�سيفا اأن اأكرث من ن�سف م�ساجد 

اجلزائر غري موؤطرة.

قال رئي�ص اأركان اجلي�ص، اللواء ال�سعيد �سنقريحة، اأم�ص االأربعاء، "اأن اجلي�ص �سيبقى حمافظا على وحدة 
ال�سعب  وحدة  على  يحافظ  الوطني  اجلي�ص  اأن  ورقلة  اإىل  زيارته  من  الثالث  اليوم  خالل  ال�سعب" موؤكدا، 
وتعزيز الرابطة القوية بينه وبني جي�سه واأنه على ا�ستعداد للعمل على تر�سيخ اأ�س�ص العمل املن�سق واملن�سجم 
بني كافة مكونات اجلي�ص.كما ميكن بناء جي�ص قوي وع�سري، قادر على �سمان اأمن و�سالمة الرتاب الوطني 

واحلفاظ على ال�سيادة الوطنية".

علــى   يــرتددون  الذيــن  اال�سخا�ــص  مــن  الكثــري  عــرب 
امل�ست�سفــى اجلامعــي "بــن فلي�ــص التهامــي" بباتنــة دوريا 
ق�ســد التــربع بالدم عــن ا�ستيائهم مــن عدم توفــر العتاد 
املنا�ســب وامل�سجــع علــى التــربع، ويتعلــق االأمــر بانعــدام 
اأب�ســط ال�سروريات كالكرا�سي اخلا�سة باملتربعينـ اإذ اأنهم 
ي�سطــرون للجلو�ص علــى مقاعد غري مريحــة طوال فرتة 
�سحــب الــدم، يحدث هــذا رغــم ان املتربعني قــد تطرقوا 
مــرارا للم�سكلــة يف �سجــل االن�سغاالت اخلا�ــص بامل�سلحة، 
ورغــم نقــل املوظفــني بامل�سلحــة االإن�سغــال اإىل اجلهــات 

املعنية اإال اأنه ال حياة ملن تنادي.

هــو العدد االإجمايل ملنا�ســب ال�سغل يف قطاع ال�سيد البحري 
بعــد اأن ارتفــع بـن�سبــة 4.11 باملئــة، منهــا 56.206 من�ســب 
مبا�ســر) 6.48 باملئــة( و59.466 من�سب غــري مبا�سر )51.4 
باملئــة( بارتفاع على التوايل ب 2. 4باملئة و2.19 باملئة خالل 

فرتة املقارنة، ح�سب اأرقام الديوان الوطني لالإح�سائيات.
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لكل مقام مقال
الكراهية متجذرة؟!

اإن �سن قانون يجرم خطاب الكراهية "وما جاورها" من 
م�ساعر �سلبية واأحقاد متوارثة واأخرى م�ستجدة واأخرى 

تاأججت على مواقع التوا�سل ويف ال�سوارع، ويف اأثناء تاأدية 
"منا�سك" احلراك املتحرك الأجل ال نعرف متى �سي�سمى، لن 

يكون كافيا الإلغاء هذا النوع من اخلطاب غري احل�ساري اإال 
من حيث كبت تلك االأحقاد وممار�ستها بحذر ويف م�ساحات 
اأ�سيق من اأن ت�سل اإىل الطرف املعني بهذا اخلطاب.. الأنه 

لن يجروؤ اأحد على اإعالن "مع�سيته" يف ح�سرة  قانون 
يجّرم كل مظاهر العن�سرية واجلهوية وخطاب الكراهية يف 

البالد واإثارة الفتنة لوجود "الرادع" وذلك باأمر �سارم من 
رئي�ص اجلمهورية ل�سد الباب يف وجه اأولئك الذين ي�ستغلون 

حرية و�سلمية احلراك، برفع �سعارات تهدد االن�سجام 
الوطني كما جاء يف بيان الرئا�سة..مع وجوب التقيد 

بالد�ستور وقوانني اجلمهورية، ال�سيما فيما يتعلق باحرتام 
ثوابت االأمة وقيمها واملكونات االأ�سا�سية للهوية والوحدة 

الوطنية ورموز الدولة وال�سعب..علما اأن كثريا ممن يعتدون 
على "خ�سومهم" اإن �سحت الكلمة بخطاب غري مالئم 

جتاوزوا احلدود ب�سكل ت�ساعدي يف االآونة االأخرية رغم 
جتذر املواقف والتوجهات واالأ�سول التي تغذي ما ا�سطلح 

عليه "خطابا للكراهية" بني خمتلف اجلزائريني املتعاي�سني 
يف الواقع..ما يعني اأن هناك اأطرافا بعينها تريد اإثارة ما 
ميزق ال�سمل اجلزائري لعجزهم وف�سلهم يف اخرتاقه بكل 

الطرق والعقائد املنحرفة كالت�سيع واالأحمدية والكركرية 
والتم�سح وعبدة ال�سياطني..فلجاأوا اإىل الت�سكيك بالهوية 

وحماولة �سربها..لتكون �سببا يف خلق �سدام دائم بني 
ال�ساوي والعربي والعربي والقبايلي والقبايلي واملزابي 

واملزابي والتارقي وبني هوؤالء جميعا.. باإدعاء كل طرف 
اأنه االأحق بهذا الوطن الذي و�سعنا وما يزال ي�سعنا دون 

االلتفات اإىل تفا�سيل ال تقدم وال توؤخر يف وطنية اأي اأحد 
اأو ت�سكك اأو تثّبت..

واملجتمع اجلزائري عن�سري بالعادة اإن مل نقل بالفطرة 
لكن من دون اأن يكون لتلك العن�سرية يف املواقف احلا�سمة 

دور يف �سرب الوحدة الوطنية بل بالعك�ص فمن املعروف 
�سب لهم للتاريخ ورغم  اأن اجلزائريني اأ�سحاب مواقف حتحُ

ذلك فهناك العن�سرية "الوالئية" والعن�سرية "اجلهوية" 
والعن�سرية "االجتماعية" والعن�سرية "الوظيفية" وحتى 
بني االأحياء هناك ما ي�سبه العن�سرية..واجلزائري يتكلم 

بخطابات الكراهية وعباراتها دون اأن يلقي لها باال فقد 
اأ�سبحت لغة �سائدة..ولعل وجود قانون يجرم اللغة بحد 
ذاتها ناهيك عن الفعل �سيكون له مع مرور الوقت اأثره يف 

خلق جمتمع خال من خملفات ال�سيا�سة اال�ستعمارية التي 
تعتمد على منطق "فّرق ت�سد" والذي هو اأ�سا�ص كل خطابات 
الكراهية ومظاهر العن�سرية والفتنة التي نحن يف غنى عن 

تداعياتها واآثارها.
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زووووووم الأورا�س....

ال�سورة ملفرتق طرق مبدينة اآري�ص وبالتحديد على م�ستوى طريق الوزن الثقيل املوؤدي اىل منطقة 
العرارة اين ا�ستكى ال�سكان من عدم وجود ممهالت متنع حدوث اثطدامات ب�سبب ال�سرعة الزائدة 
لل�سيارات القادمة من خمتلف االجتاهات خا�سة وانه ال توجد اية ا�سارات مرورية لتنظيم ال�سري

�شماح خميلي

الأورا�س بلو�س+

نريدها  يف جميع القطاعات
رزيق،  التجارة، كمال  �سرائحهم تعميم وتطبيق ت�سريحات وزير  طالب اجلزائريون على اختالف 
باأن الت�سغيل �سيكون �سفافا من اليوم و�ساعدا و�ستمنح الفر�سة للجميع لتويل منا�سب امل�سوؤولية يف 
الوزارة، واكد يف الوقت ذاته باأن م�سالح دائرته الوزارية فتحت قنوات احلوار مع النقابات، وقال 
اأن اأن فتح قنوات التظلم عن طريق االميايل اخلا�ص �سيكون حتت ت�سرف العمال مبا�سرة مع الوزارة 

دون اأي بروتوكوالت اأو و�ساطة.



اأكد رئي�س اأركان اجلي�س الوطني ال�سعبي بالنيابة، اللواء ال�سعيد �سنقريحة، اأم�س الأربعاء بورقلة، ا�ستعداده للعمل على تر�سيخ اأ�س�س العمل 
"املن�سق واملن�سجم" مبا ميكن من بناء جي�س "قوي وع�سري" قادر على �سمان اأمن و�سالمة الرتاب الوطني واحلفاظ على ال�سيادة الوطنية.

منظمة املجاهدين 
تطالب بردع امل�ضيئني 
لرم�ز ث�رة التحرير

ا�شتنكرت املنظمة الوطنية 
للمجاهدين ت�شريحات مدير الثقافة 

لوالية امل�شيلة ال�شابق رابح ظريف 
التي اأ�شاء خاللها الأحد رموز ثورة 

التحرير ال�شهيد عبان رم�شان متهما 
اإياه باخليانة واعتبار موؤمتر ال�شومام 

ال حدث تاريخي يف م�شرية الثورة.
و�شددت املنظمة يف بيان لها على 

وجوب التعامل بكل �شرامة مع مثل هذه 
ال�شوابق ال�شاذة على اأن يراعى يف ذلك 
االلتزام بتطبيق ما ن�ص عليه الد�شتور 

وما ت�شمنه قانون املجاهد وال�شهيد 
ف�شال عن قوانني اجلمهورية اإذا ما تعلق 

االأمر باالإ�شاءة لرموز الثورة.
واأكد امل�شدر نف�شه باأن الت�شاهل يف 

التعامل مع اأي جتاوز كيفما كانت 
مقا�شده ي�شتهدف النيل من رموز ثورتنا 

ومقد�شات �شعبنا من �شاأنه اأن ي�شجع 
ذوي النفو�ص احلاقدة للك�شف عن 

نواياهم الدفينة خا�شة واأن الظرف 
الدقيق الذي تواجهه بالدنا قد جعلنا 

اأمام كثري من املمار�شات املرتبطة 
مبا حتلم به اأو�شاط معادية داخليا 

وخارجيا.
ودعت املنظمة اجلميع ل�شرورة 

اليقظة الدائمة وحتمل تام للم�شوؤولية 
امللقاة على ''عاتقنا اإزاء اأمن وا�شتقرار 
ووحدة الوطن ومتكينه من جتاوز هذه 

املرحلة بكل جناح وانخراط واعد 
يف ر�شم معامل بناء حا�شره وم�شتقبل 

اأجياله''.
وجتدر االإ�شارة اأن قا�شي التحقيق 

مبحكمة امل�شيلة اأمر اأم�ص باإيداع مدير 
الثقافة ال�شابق رابح ظريف احلب�ص 

املوؤقت بتهمة تت�شل باإهانة رموز الثورة 
وتهديد الوحدة الوطنية.

واأو�شح بيان لوزارة الدفاع الوطني اأن اليوم 
�شنقريحة  ال�شعيد  اللواء  زيارة  من  الثالث 
بورقلة،  الرابعة  الع�شكرية  الناحية  اإىل 
اال�شتقبال،  م��را���ش��م  بعد  ب��روؤ���ش��ه،  متيز 
رفقة اللواء ح�شان عالميية، قائد الناحية 
مبقر  توجيهيا  لقاء  الرابعة،  الع�شكرية 
�شرق  ج��ن��وب-  العملياتي  ال��ق��ط��اع  ق��ي��ادة 
القطاع  واأف��راد  باإطارات  فيه  التقى  جانت، 
االأمنية  االأ�شالك   خمتلف  ممثلي  وبح�شور 
واألقى خالله كلمة توجيهية بثت اإىل جميع 
التخاطب  تقنية  ع��ر  الناحية  وح���دات 
للعمل  ا�شتعداده  فيها  اأكد  بعد،  عن  املرئي 
واملن�شجم  املن�شق  العمل  اأ�ش�ص  "تر�شيخ  على 
ال�شعبي  الوطني  اجلي�ص  مكونات  كافة  بني 
وتوحيد ال�شفوف ور�شها ومل ال�شمل وح�شد 
بناء  من  ميكن  مبا  وال��ق��درات  الطاقات  كل 
اأمن   �شمان  على  قادر  وع�شري  قوي  جي�ص 
على  واحل��ف��اظ  الوطني  ال���راب  و�شالمة 

ال�شيادة الوطنية".
وقال رئي�ص اأركان اجلي�ص الوطني ال�شعبي 
التاأكيد   "اأود  ال�����ش��دد:  ه��ذا  يف  بالنيابة 
ظل  يف  ع��ازم��ون،  اأن��ن��ا  املنا�شبة  بهذه  لكم 
اأ�ش�ص  تر�شيخ  على  اجلديدة،  املرحلة  هذه 
مكونات  كافة  بني  واملن�شجم  املن�شق  العمل 
اجلي�ص الوطني ال�شعبي وح�شد كل الطاقات 
منقطع  باإخال�ص  نعمل  و�شنظل  والقدرات، 
يف  اال�شتمرار  على  مثابرة  وبجهود  النظري 
اإر�شاء موجبات االأمن وال�شكينة، عر كامل 
االأ�شواط  من  املزيد  وقطع  الوطني،  الراب 
يف  الع�شكرية  قدراتنا  تطوير  يف  الواعدة، 
من   ميكننا  مبا  واالأ���ش��ع��دة،  املجاالت  كافة 
�شمان  على  قادر  وع�شري  قوي  جي�ص  بناء 
اأمن و�شالمة الراب الوطني واحلفاظ على 

ال�شيادة الوطنية".
وت�شجيع  "تهاين  �شنقريحة  اللواء  ونقل 
االأعلى  القائد  اجلمهورية،  رئي�ص  ال�شيد 
اإيل  الوطني،  الدفاع  وزير  امل�شلحة،  للقوات 
ومن  ال�شعبي،  الوطني  اجلي�ص  اإط��ارات  كل 
الوطني  اجلي�ص  اأف��راد  كافة  اإىل  خاللهم 
ن��ظ��ري اجل���ه���ود احل��ث��ي��ث��ة التي   ال�����ش��ع��ب��ي، 
املخاطر  كل  مواجهة  يف  يوميا،  يبذلونها 

والتهديدات.
"عرفان  بتحية  �شنقريحة  اللواء  وتوجه 
وتقدير واإكبار" الأفراد الناحية الع�شكرية  
وعلى  الثغور  يف  "يرابطون  الذين  الرابعة 
"روح   اأن  على  م�شددا  الوطنية"،  احل��دود 
الواجب الذي تفر�شه علي م�شوؤولياتي على 
متلي  ال�شعبي  الوطني  اجلي�ص  اأرك��ان  راأ���ص 
علي  اليوم ومن هذا املنر امليداين اأن اأتوجه 
بتحية عرفان وتقدير واإكبار لكم اأنتم  اأيها 
الرجال ال�شناديد الذين ترابطون يف الثغور 

و�شموخ  همة   بكل  الوطنية،  احلدود  وعلى 
امل�شوؤولية  حجم  مدركني  وع��زم،  ومثابرة 
الوعي،  كل  وواع��ني  وزره��ا،  تتحملون  التي 
لكم،  املوكلة  املهام  وبح�شا�شية  بل،  بطبيعة 
وتت�شدون  ال��وط��ن،   حيا�ص  عن  وت���ذودون 
نهار،  ليل  وحما�شة،  التزام  وبكل  حزم  بكل 
الأي كان ممن ت�شول له نف�شه املاكرة، امل�شا�ص 
وا�شتقرار  واأم��ن  الوطني،  ال��راب   بحرمة 
ال�شعب اجلزائري،  ومبقدراته االقت�شادية 

ون�شيجه الثقايف واالجتماعي".
بعدها، ف�شح املجال اأمام االإطارات واالأفراد 
ليتفقد  واهتماماتهم،   ان�شغاالتهم  لطرح 
وحدات  بع�ص  ذلك  بعد  �شنقريحة  اللواء 
جانت،  ���ش��رق   � ج��ن��وب  العملياتي  القطاع 
اأفراد  اأين  اطلع عن كثب على ظروف عمل 
حول  عرو�ص  اإىل  وا�شتمع  الوحدات  هذه 
الوحدات  هذه  تتوالها  التي  الكرى  املهام  

املرابطة على طول احلدود.

تعهد وزير االت�شال عمار بلحيمر بحماية 
اأ�شرة االإعالم يف اجلزائر يف اإطار ما �شماه 
اال�شتثمار  وجوب  موؤكدا  امل�شوؤولية،  مبداأ 
اإىل  االنتقال  اأجل  من  الب�شري  العامل  يف 

االت�شال الرقمي.
اإحياء  مبنا�شبة  له  كلمة  يف  الوزير  وقال 
ال�شباب  اإذاع��ة  لتاأ�شي�ص  الثامنة  الذكرى 
عي�شى  الثقايف  باملركز  "جيل.اأف.اأم''  
م�شعودي: "اأريد التاأكيد على حمور اأ�شا�شي 
يف برنامج احلكومة وهو االنتقال يف اأح�شن 
االت�شال  اإىل  وق��ت  اأق���رب  ويف  ال��ظ��روف 

الرقمي.
نحن مرتبطون باآجال وملتزمون بها دوليا، 
بحيث يكون هناك انتقال نحو ات�شال رقمي 

بحلول منت�شف هذا العام''.
"لدينا  قائال:  اخل�شو�ص  بهذا  واأو���ش��ح 
من  ب��ه  االل��ت��زام  وعلينا  وط��ن��ي  خمطط 
اأجل �شمان انتقال يف اأح�شن الظروف، هذا 

التحدي يفر�ص علينا االهتمام بال�شريورة 
الرقمية  ال��ق��ي��م  ل�����ش��ل�����ش��ل��ة  امل��ت��ك��ام��ل��ة 
للو�شول  كمحرك  الب�شري  وال��راأ���ش��م��ال 
ال�شيادة  على  حفاظا  املرجو  الهدف  اإىل 

الوطنية''.
الوطنية  "ال�شيادة  اأن  بلحيمر  واأ���ش��اف 
بالتواجد  مرتبطة  امل�شتقبل  يف  �شتكون 
القوي واحليوي يف هذا الف�شاء، ولهذا البد 
من التواجد يف جميع حمطات �شبكة القيم 
الرقمية، مما يفر�ص اإيالء االهتمام الالزم 
التكنولوجيا  وا�شتخدام  املحتوى  الإنتاج 

وتكوين العامل الب�شري''.
االإع��الم��ي  للتلوث  "الت�شدي  اأن  واأك���د 
االجتماعي  للتوا�شل  �شبكات  عر  املوجود 
ال�شحفي وتطبيق  اإال باحرافية  ال يكون 
القوانني ال�شابطة للمهنة واحرام احلياة 
ال�شخ�شية ومبهنية ال�شحفي يف اأداء عمله 

اليومي''.

طلب الوزير االأول، عبد العزيز جراد، خالل 
الوزراء  من  االأربعاء  اأم�ص  للحكومة  اجتماع 
تب�شيط  على  �شخ�شية  ب�شفة  االإ����ش���راف 
قيودا  ت�شكل  ال��ت��ي  االإداري����ة  االإج�����راءات 
لت�شجيع  ودعاهم  االقت�شاد،  اأو  املواطن  على 
هذه  ملعاجلة  اجلديدة  التقنيات  ا�شتخدام 
االأنواع من البريوقراطية  مثل تقنيات امل�شح 

ال�شوئي والتطبيقات ذات ال�شلة.
االجتماع  اأن  االأوىل  ل��ل��وزارة  بيان  واأ���ش��ار 
احل��ك��وم��ي خ�����ش�����ص  ل��درا���ش��ة ال��ع��دي��د من 
واإث��راء  تطوير  اإط��ار  يف  الن�شاط  قطاعات 

تقدميه  يتم  اأن  قبل  احلكومية  العمل  خطة 
عليه،  للم�شادقة  القادم  الوزراء  جمل�ص  اإىل 
عر  التي  تو�شياته  االأول  الوزير  جدد  وقد 
ملكافحة  ال�شابق  احلكومي  االجتماع  يف  عنها 

البريوقراطية،
العدل  وزي��ر  كلمته  يف  االأول  الوزير  ودع��ا  
املعنية   ال��وزاري��ة  االإدارات  عن  وامل�شوؤولني 
بال�شروع دون انتظار يف اإعداد م�شروع قانون 
واالإقليمية  العن�شرية  اأ�شكال  جميع  يجرم 
والكراهية مما يوؤدي اإىل تقدمي م�شروع ن�ص 

ب�شرعة  وفقا لتوجيهات رئي�ص اجلمهورية.

 ن��ظ��م، ي��وم اأم�����ص االأرب���ع���اء، امل��ح��ام��ون على 
احتجاجات   الوطني،  ال��راب  كامل  امل�شتوى 
امل��ح��اك��م االب��ت��دائ��ي��ة وجمال�ص  م��ن  ب��ال��ق��رب 
الذي  ال�شرائب  قانون  على  منهم  ردا  الق�شاء، 

مت فر�شه يف قانون املالية ل�شنة 2020.
يف  املحامني،  ملنظمات  الوطني  االإحت��اد  ودعا 
دون  الق�شائي،  العمل  مقاطعة  له  ا�شتجابة 
االإ�شرار بحق املتقا�شني، موؤكدين اأن االحتجاج 
ياأتي يف ظل فر�ص �شرائب على املحامني، تبعا 

ملا ورد يف قانون املالية ل�شنة 2020.
اإىل  ال�شوداء،  مطالبهم  اأ�شحاب اجلبة  ورفع 
االأول  القا�شي  باعتباره  اجلمهورية  رئي�ص 

الذي  اجل��دي��د،   القانون  يف  للنظر  البالد،  يف 
كاهل  وت��ث��ق��ل  ح��ق��ه��م،  يف  جمحفا  اع��ت��روه 
مل  الذين  منهم،  ال�شباب  وباالأخ�ص  املحامي 
يتمكنوا حتى من دفع تكاليف ا�شتئجار املكتب 
اجلديد  القانون  اأن  غري  مهامهم،  للممار�شة 
التي  ال�شرائب  دفع  اإىل  �شي�شطرهم  ي�شيفون 

فر�شها قانون املالية اجلديد.
للجنة  اق��راح��ات  تقدمي  املحامون  وطالب 
الختيار  ال��وط��ن��ي،  ال�شعبي  مبجل�ص  املالية 
ف�شال  للطرفني،  مر�شيا  يكون  نظام  وعر�ص 
عن مراجعة الن�شو�ص اجلدية املفرو�شة على 

املحامني يف قانون املالية.

ا�شتقبل رئي�ص اجلمهورية، ال�شيد عبد املجيد تبون اأم�ص االأربعاء، املجاهد الدكتور 
يو�شف اخلطيب، قائد الوالية التاريخية  الرابعة، وذلك يف اإطار �شل�شلة امل�شاورات 
لرئا�شة  بيان  به  اأف��اد  ما  ح�شب  الد�شتور،  ومراجعة   البالد  يف  العام  الو�شع  حول 

اجلمهورية.
البالد  يف  العام  الو�شع  حول  امل�شاورات  �شل�شلة  اإطار  "يف  اأنه  امل�شدر  نف�ص  واأو�شح 
ومراجعة الد�شتور، باعتباره حجر االأ�شا�ص لبناء جمهورية جديدة، ا�شتقبل رئي�ص 
املجاهد   ،2020 جانفي   15 االأربعاء  �شباح  تبون،  املجيد  عبد  ال�شيد  اجلمهورية، 

الدكتور يو�شف اخلطيب، قائد الوالية التاريخية الرابعة".
وخالل هذا اللقاء - ي�شيف البيان- "جرى تبادل وجهات النظر حول اأجنع ال�شبل ملنع 
االنحراف عن بيان اأول نوفمر حتى ال ت�شيبنا عوامل التفرقة والت�شتت وال�شعف، 

كما ورد يف خطاب ال�شيد عبد املجيد تبون اأثناء اأدائه اليمني رئي�شا  للجمهورية".
وقد اأبدى الدكتور يو�شف اخلطيب "اهتماما خا�شا باجلانب املتعلق بكتابة التاريخ 
بع�ص  وق�����دم  اجلزائري  لل�شعب  اجلماعية  الذاك�رة  على  احلفاظ  يف  للم�شاهمة 
اإط�����ار  يف  ال�شاع��������دة  لالأجيال  اأف�ش�����ل  م�شتقبل  ل�شمان  واالق�����راحات  االآراء  

اجلمهورية اجلديدة".

اأكد على اأهمية بناء جي�ش قوي قادر على �سمان اأمن و�سالمة الرتاب الوطني:

 للق�ساء على البريوقراطية

احتجاجا على ال�سرائب اجلديدة
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�ضنقريحة.. اجلي�ص �ضيبقى يعمل على احلفاظ على وحدة ال�ضعب

اجلزائر تنتقل اإىل الت�ضال الرقمي 
ب�ضكل تام �ضنة 2020

جراد يطالب ال�زراء با�ضتخدام التكن�ل�جيا

املحام�ن يقاطع�ن اجلل�ضات 

الوطني
الرئي�ص تب�ن ي�ضتقبل املجاهد ي��ضف اخلطيب

ق. و

ق. و

ق. و ق. و

ق. و

ق. و

متكنت �شرطة احلدود يف مطار هواري بومدين الدويل، من توقيف �شخ�ص بحوزته 
األف و�شبع مائة، ما  مبلغ مايل غري م�شرح به. وقدر املبلغ املحجوز، ب�شبعة وثالثون 

قيمته باالأعداد 37700 اأورو.
�شرطة  م�شالح  اأن  اإىل  االأربعاء  بيانها  يف  الوطني  لالأمن  العامة  املديرية  واأ�شارت 
احلدود مبطار هواري بومدين الدويل، متكنت خالل االأيام القليلة املا�شية من توقيف 
وبحوزته  )تركيا(  اإ�شطنبول  باجتاه  الوطني  الراب  مغادرة  حماولته  اأثناء  �شخ�ص 
مبلغ مايل غري م�شرح به. وح�شب امل�شدر ذاته فقد مت حتويل امل�شتبه فيه اإىل امل�شالح 

املخت�شة للتحقيق وم�شادرة املبلغ املايل.

املبلغ كان بحوزة م�سافر اإىل اإ�سطنبول..

اإحباط حماولة تهريب مبلغ 37700 اأورو

ق. و

تعهد بحماية ال�سحفيني.. وزير االت�سال:



حفيظة. ب

ال�سكاين  التجمع  �سكان  ينا�سد 
لبلدية  الــتــابــعــة  اجلـــــزار  ــذر  ــع م
برتقية  املحلية  ال�سلطات  ــزار  اجل
بلدية،  لي�سبح  ال�سكاين  جتمعهم 
�سكان  يرى  عديدة  والأ�سباب  حيث 
هذه املنطقة اأحقيتهم يف اأن يحظى 
الرتبة  بــهــذه  ال�سكاين  جتمعهم 
عن  بعده  بينها  من  عديدة  الأ�سباب 
بلدية اجلزار مب�سافة تتجاوز ال10 
كلم وذلك ما يع�سر على �سكان معذر 
ال�سخ�سية  اجلزار ق�ساء حاجاتهم 
ل�سبكة  االفتقـار  ظل  يف  واالإداريــة 
نقل ت�سمن لل�سكان التنقل باأريحية 

من واإىل مركز بلدية اجلزار.
وباالإ�سافة اإىل البعد عن عا�سمة 
البلديـة يطالب �سكان معذر اجلزار 
بذاتها  قائمة  كبلدية  بانف�سالهم 
ال�سكاين  تعدادهم  الرتــفــاع  نظرا 
ن�سمة  األـــف  ال15  يــتــجــاوز  الـــذي 
ــتــعــداد على  حــيــث يــتــفــوق هـــذا ال
ــن الــتــعــداد الــ�ــســكــاين يف  الــكــثــري م
باتنة،  واليـــة  يف  ـــرى  اأخ بــلــديــات 
ناهيك على اأن منطقة معذر اجلزار 
املوؤ�س�سات  من  العديد  على  حتتوي 
حتتاج  التي  والعمومية  الرتبوية 
الت�سيري  حيث  من  اأكرب  اهتمام  اإىل 
املواطنني  متطلبات  جميع  وتغطية 

يف املنطقة.
ويـــوؤكـــد الــ�ــســكــان مــعــانــاتــهــم من 
النقل  �سبكة  �سعف  ب�سبب  العزلة 
الو�سع  اإىل  اإ�سافة  منطقتهم،  يف 
الكارثي الذي تتواجد فيه طرقات 
تفتقر  ــي  ــت ال املــنــطــقــة  ومــ�ــســالــك 

االعتبار  واإعادة  والتعبيد  للتزفيت 
واحلفر  املطبات  فيها  تنت�سر  حيث 
وتع�سر حركة النقل على الراجلني 
معذر  منطقة  ومتــنــح  والــراكــبــني، 
الئق،  وغري  متخلفا  منظرا  اجلــزار 
االإنـــارة  غــيــاب  اإىل  تــطــرقــوا  كما 
الرتفيهية  واملـــرافـــق  الــعــمــومــيــة 

والريا�سية والثقافية لل�سباب.
توفري املاء واإن�ساء احلواجز املائية 
ب�سد  املنطقة  يف  الفالحة  وتدعيم 
املدرجة من  املطالب  اأي�سا من  كانت 
اجلزار  معذر  منطقة  �سكان  طــرف 
بــاإحــيــاء قطاع  يــطــالــبــون  ــن  ــذي ال
الفالحة يف منطقتهم ليكون م�سدر 
العائالت فيها، كما طالب  رزق ملئات 
ال�سحية  التغطية  بتح�سني  هوؤالء 
للمواطنني وترميم الهياكل ال�سحية 
التي تتوفر عليها وتوفري طاقم طبي 
موؤهل وكذا تدعيم امل�سالح مبعدات 
وجتهيزات تكفل للمواطن التغطية 
ي�سطر  اأن  دون  الالئقة  ال�سحية 

اإىل التنقل لبلديات اأخرى.
قام  باتنة  واليــة  وايل  اأن  يذكر 
تزويد  مــ�ــســروع  بتد�سني  ــرا  ــوؤخ م
اأوالد مبارك  القدح وم�ستة  منطقة 
الطبيعي،  بالغاز  اجلــزار  معذر  يف 
ــــوايل لهذه  ال ــــارة  حــيــث كــانــت زي
لل�سكان  اأعادت  اأمل  بارقة  املنطقة 
املحلية  ال�سلطات  التفات  يف  االأمــل 
املزرية، وال�سروع  املعي�سية  حلالتهم 
النقائ�ص وتزويد املنطقة  يف تاليف 
رفع  �ساأنها  مــن  تنموية  مب�ساريع 

الغنب عنهم.

التي انطلقت �سهر دي�سمرب  احلملة 
املالطية  احلمى  مر�ص  �سد  املن�سرم 
يقومون  بــيــطــري   94 لــهــا  ــخــر  �ــسحُ
التي  احليوانية  امل�ستثمرات  بزيارة 
ميتلكها املوالون ويعمدون من خاللها 
الإتخاذ  �سحية  ثقافة  ن�سر  على 
لوقوع  جتنبا  الـــالزمـــة  ــتــدابــري  ال
املفت�سية  وح�سب  حمتملة،  اأمرا�ص 
ــل عــدد  ــس الــوالئــيــة لــلــبــيــطــرة و�
اللقاح �سد احلمى املالطية  جرعات 
وقد  كما  لالأبقار،  جرعة  األف   30
التلقيح   بالتزامن مع حملة  انطلقت 
يف  الــكــلــب،  داء  �سد  اأخـــرى  حملة 
تلقيح   عمليات   ا�ستكمال  انتظار 
والتي  ال�سغرية  املجرتات  لطاعون 
البدء فيها �سهر فيفري  من املحتمل 
األف   700 ت�سخري  مت  حيث  املقبل، 
امل�سالح  لــذات  ووفقا  لقاح،  جرعة 
الــرثوة  ت�ستهدف  الــتــي  ــص  ــرا� االأم
احليوانية بالن�سبة 4000 مربي ال 
ت�سكل تهديدا لن�سف روؤو�ص املا�سية 
لالحتياطات  بــالــنــظــر  ـــار  ـــق واالأب
قبل  من  اتخاذها  الــالزم  والتدابري 
حمالت  عن  ف�سال  املعنية،  اجلهات 

اللقاح التي يعاود انطالقها كل �ستة 
امل�سالح  ذات  ح�سب  ي�سمح  ما  اأ�سهر، 
مــوايل  بــني  وقــائــيــة  ثقافة  بن�سر 
على  يتح�سلون  واأنهم  �سيما  الوالية 
�سهادات تلقيح ت�سمح لهم اال�ستفادة 
ي�سل  الذي  املدعم  ال�سعري  مادة  من 

جزائري  1500دينار  اإىل  �سعره 
الأ�سحاب  بالن�سبة  الواحد  للقنطار 
مربو  ي�ستفيد  فيما  االأغنام  روؤو�ــص 
املدعمة  النخالة  مــادة  من  االأبقار 
املوجه  احلليب  منتجي  باعتبارهم 

اإىل امللبنات.

�سرورة  اإىل  امل�سالح  ذات  واأ�سارت 
لتاأمني  املعنية  اجلهات  اإىل  التوجه 
املا�سية  لتلقيح  الالزمة  اجلرعات 
واالأبقار بالنظر اإىل توافرها ب�سكل 
ي�سمح وحماية الرثوة احليوانية من 

االأمرا�ص املهددة لها يف كل مو�سم.

ون�سطاء  الفالحني  من  عــدد  نا�سد 
منعة،  ـــرة  ـــدائ ب املــــدين  املــجــتــمــع 
الإعــادة  التدخل  املحلية  ال�سلطات 
ــيــاحــي  ــ�ــس االعـــتـــبـــار لــلــمــوقــع ال
خمتلف  وحــمــايــة  "تا�سريفت"، 
باعتبارها  لــه  املحاذية  الب�ساتني 

امل�ساحة اخل�سراء للموقع.
اأ�سبح  ــــذي  ال الــ�ــســيــاحــي  املـــوقـــع 
للمواطنني  معروفة  �سياحية  وجهة 
ــة وخــارجــهــا، يعاين  ــوالي ال داخـــل 
ـــدد من  مـــن االإهــــمــــال، مـــا جــعــل ع
بـ"االأورا�ص  ات�سالهم  يف  الفالحني 
نيوز"، يوؤكدون على �سرورة التدخل 
امل�ستعجل حلماية الب�ساتني املحاذية 

للموقع وامل�سطفة على طول الوادي، 
والتي تعاين من خطر الزوال نتيجة 
من  تلتهم  والتي  املتكررة  الفي�سانات 
بجرف  وتهدد  الفالحية،  م�ساحتها 
ل�سقي  ت�ستعمل  التي  املائية  القناة 
الب�ساتني، ما ي�ستدعي طرح م�ساريع 
للموقع  اخل�سراء  الواجهة  حلماية 
متلك  والتي  اخلر�سانية،  كاجلدران 
في�سانات  وجـــه  يف  احــتــمــال  قـــوة 
ــاب اجلـــــدران  ــس ــ� ــى ح ــل الــــــوادي ع
يف  م�ساريعها  ف�سلت  التي  ال�سباكية 
الوادي،  الب�ساتني على طول  حماية 
وطالب عدد من الن�سطاء اجلمعويني 
تهيئة  الــتــدخــل الإعــــادة  بــ�ــســرورة 

معبدة،  طريق  بتوفري  كليا،  املوقع 
خمتلف  مزاولة  من  متكن  وم�ساحات 
لها  �ستكون  التي  التجارية  االأن�سطة 
اإ�سافة نوعية على م�ستوى الدائرة.

ملديرية  الــبــلــدي  ــرع  ــف ال مــ�ــســالــح 
الفالحة، اأكدوا من جهة عدم تلقيهم 
على  التدخل  بخ�سو�ص  �سكوى  اأي 
الفالحني،  طرف  من  املوقع  م�ستوى 
غياب  اأن  اعتربوا  اأخــرى  جهة  ومن 
مكتب ملحافظة الغابات على م�ستوى 
الدائرة ي�سعب من اإمكانية التن�سيق 
الإعداد  البلدية  م�سالح  وبني  بينهم 
بطاقة تقنية للم�سروع تعر�ص على 

اجلهات على اجلهات الو�سية.

العمراين  القطب  قاطنـو  ينا�سد 
ال�سلطات  باتنة،  بوالية   3 حملة 
املحلية والقائمني على قطاع ال�سحة 
املناوبة  توفري  ب�سرورة  بالوالية 
الطبية على م�ستوى العيادة املتعددة 
متديد  االأقــــل  عــلــى  اأو  اخلـــدمـــات، 

�ساعات العمل بها.
ــهــم يــعــانــون من   واأكــــد الــ�ــســكــان اأن
كما  ليال،  ال�سحية  التغطية  م�سكل 
املر�سى  نــقــل  يف  �سعوبة  ــدون  ــج ي
تتواجد  اأين  الوالية  م�ست�سفى  اإىل 
وخا�سة  اال�ــســتــعــجــاالت،  م�سلحة 
اخلا�سة  �سياراتهم  ميلكون  ال  الذين 
اال�ستنجاد  اإىل  يــ�ــســطــرون  حــيــث 
حديثهم،  يف  وذكـــروا  بـ"الفرود"، 
اأنهم ملوا من وعود ال�سلطات املحلية 
املناوبة  بفتح  معهم  قطعتها  التي 
الطبية  االأجــهــزة  وتــوفــري  الليلية 

عن  مت�سائلني  املخت�سني،  واالأطباء 
جت�سيد  دون  حالت  التي  االأ�سباب 
ويف  الواقع،  اأر�ص  على  الوعود  هذه 
 ،3 حملة  �سكان  يطالب  ال�سياق  ذات 
توفري  ب�سرورة  املعنية  ال�سلطات  من 

امل�ساعفات  لتفادي  الليلة  املناوبة 
ال�سحية وجتنب ت�سجيل اأي حاالت 
وفاة �سيما عن الذين يجدون اأنف�سهم 
�سيارة  عن  بحثا  حقيقية  ورطــة  يف 

وعن م�سحة عالج .

اأدانت، اأم�ص االأول، حمكمة 
مروانة االبتدائية، الكاتب 

العام لبلدية ق�سر بلزمة بـ6 
اأ�سهر حب�ص نافذة عن تهمة 

اال�ستيالء على امللك العمومـي، 
بعد �سكوى رفعها �سده نائب 

بالبلدية اتهمه فيها بت�سييد 
م�سكن فوق اأر�ص تابعة للدولة 
دون اأي �سند قانوين  يخول له 
ذلك، يف الوقت الذي كانت فيه 

هذه القطعة االأر�سية التي 
تعود اإىل منطقة التجهيـزات 

العمومية موجهة الإجناز مركز 
للهاتف، وح�سب ن�ص ال�سكوى 
الذي تعود اإىل �سهر ماي من 

العام املا�سي، فقد قام الكاتب 
العام للبلدية بت�سييد م�سكن 

فوق اأر�ص تابعة للدولة، م�ستغال 
نفوذه و�سمت ال�سلطات املحلية 

الذي التزمت ال�سمت جتاه ما 
قام به، كما ا�ستعمل وثائق 

خا�سة مب�سالح البناء والتعمري 
ومكتب درا�سات تقنية دون اأن 

يكون له احلق يف ذلك.

حب�س  اأ�سهر   6
نافذة �سد الكاتب 

العام لبلدية 
ق�سر بلزمة

اأح�شت مديرية امل�شالـح الفالحية بوالية باتنة، 37 بوؤرة ملر�ض طاعون املجرتات ال�شغرية خالل العام املن�شرم، ح�شبما علم من املفت�شية الوالئية 
للبيطرة، وح�شب ذات امل�شدر فقد انطلقت حملة لتلقيح املا�شية �شد خمتلف االأمرا�ض تفاديا لت�شجيل خمتلف احلاالت التي تهدد الرثوة احليوانية 

بالواليـة، ما ي�شتدعي ح�شبهم تكثيف عمليات التلقيح جتنيا الإ�شابة االأبقار واملاعز.

اإح�ضاء 37 بوؤرة خالل العام املن�ضرم

 30 األف جرعة لقاح ملواجهة احلمى القالعية بباتنة
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اإميان. ج

�سكـان معـذر اجلـزار يطالبون 
مبزيد من امل�ساريع التنموية

املوقع ال�سياحي "تا�سريفت" مبنعة يعانـي االإهمال

مطالب بفتح املناوبة الليلية بالعيادة متعددة اخلدمات

ـّدر  م�ست�سفى مروانة دون طبيب مخُ
منذ 3 اأ�سهـر    

اال�ست�سفائية  املوؤ�س�سة  تتواجد 
ــة  عــلــي الــنــمــر مبـــروانـــة يف والي
االإنعا�ص  يف  طبيب  دون  باتنة، 
اأ�سهـر   3 حوالـي  منذ  والتخدير 
وهو ما اأثر �سلبا على �سيـر برنامج 
املحُربجمة  اجلــراحــيــة  العمليات 

بامل�ست�سفى.
ـــادر مـــ�ـــســـوؤولـــة  ـــس ـــ� وذكـــــــرت م
امل�ست�سفى  اأن  نيوز"،  لـ"االأورا�ص 
ــدر  خمحُ طبيب  عــلــى  يعتمد  بـــات 
ال�سابق  مغادرة  بعد  فقط،  متعاون 
اإىل اإحدى الواليـات ال�سحراوية، 
املتعاون  الطبيب  هذا  اأن  م�سيفة 
ــة،  ــوالي ال عا�سمة  ــن  م والـــقـــادم 
يقت�سر علمه على يوم واحد فقط 
الثالثاء،  ــوم  ي ــو  وه االأ�ــســبــوع  يف 

دون  امل�ست�سفى  يــبــقــى  حــني  يف 
االأيــام  باقي  طــوال  خمــدر  طبيب 
من  مباالة  وال  تهاونا  يعد  ما  وهو 
قطاع  على  الو�سية  اجلهات  قبل 
طبيب  غياب  واأن  خا�سة  ال�سحة 
خمدر يف م�ست�سفى ي�ستقبل مر�سى 
البلديات الغربية من الوالية، من 
�ساأنه اأن ي�سّكل خطرا حقيقيا على 
احلاالت  يف  خا�سة  املر�سى  �سحة 
الو�سع  هذا  واأمــام  اال�ستعجالية، 
امل�ست�سفى  ا�ستغرب مواطنون بقاء 
 3 مــدة  طــوال  خمــدر  طبيب  دون 
تطول  قد  التي  املــدة  وهــي  اأ�سهر 
ال�سلطات  تتدخل  مل  اإذا  اأكـــرث 

ل هذا امل�سكل. الوالئية وحتحُ واجهته اخل�سراء ُمهددة بالزوال

القطب العمراين حملة 3

امل�ستة ت�سم كثافة �سكانية معتبـرة

قام بت�سييد م�سكن 
فوق ملك عمومي

بعد مغادرة الطبيب الوحيد 
نحو اإحدى الواليـات ال�سحراوية

نا�شر. م

حفيظة. ب

عادل. خ

مرمي. ع

ن.م



قاملة

ال�ضكان را�ضلوا الوزارة 
الو�ضية دون جدوى

بوالية  الدهوارة  بلدية  �سكان  من  الع�سرات  اأم�ص،  اأقــدم 
قاملة، على غلق مقر البلدية، رافعني جملة من املطالب التي 

تخ�ص حياتهم اليومية ببلديتهم التي و�سفوها باملنكوبة.
ب�ساأنه  قال  "املري" الذي  رحيل  مطالبهم  راأ�ص  على  وياأتي 
قدومه،  منذ  للبلدية  اإ�سافة  اأي  يقدم  مل  اأنــه  املحتجون 
ناهيك عن غياب اأدين ظروف احلياة الكرمية بهذه البلدية 
املن�سية، كما رفع ال�سكان بع�ص املطالب االأخرى التي يرونها 
لل�سرب  ال�ساحلة  باملياه  الربط  غرار  على  م�ستعجلة  اأنها 
منا�سدين  البلدية،  اأحياء  وتهيئة طرقات  الطبيعي  والغاز 
اجلهات املعنية وعلى راأ�سها وايل الوالية بالتدخل للوقوف 
�سنوات  منذ  بلديتهم  تعرفها  التي  املطروحة  امل�ساكل  على 

طويلة.

�سن �سباح اأم�ص، الع�سرات من �سكان 
وادي  ببلدية  الع�سل  كيفان  قرية 
الزناتي غرب عا�سمة الوالية قاملة، 
حركة احتجاجية قاموا من خاللها 
بــغــلــق الــطــريــق الــوطــنــي رقـــم 20 

الرابط بني قاملة وق�سنطينة.
املـــحـــتـــجـــون رفــــعــــوا جــمــلــة من 
ــهــا  ــاالت والـــتـــي عــلــى راأ�ــس ــغ ــس ــ� االن
حيث  املــدر�ــســي،  بالنقل  مطالبتهم 
التي  للبلدية  االتهام  اأ�سابع  وجهوا 
حترك  مل  اأنــهــا  ال�سكان  عنها  ــال  ق
الكثرية  الــ�ــســكــاوي  اجتــــاه  �ــســاكــنــا 
طرف  مــن  و�سلتهم  التي  واملــتــكــررة 
املدر�سي  النقل  توفري  ب�ساأن  ال�سكان 

االأمرين  يعانون   الــذيــن  الأبنائهم 
ال�ستاء،  كما تطرق  خا�سة يف ف�سل 
الذي  املــزري  الو�سع  اإىل  املحتجون 
اآلت اإليه قريتهم  التي تظم اأكرث من 
التدهور  يف  واملتمثلة  �ساكن   2000
الكبري  الأحيائها اأين اأ�سبحت ح�سبهم 

عبارة على اأوحال وحفر ومطبات.
ال�سلطات  تنقلت  االأمـــور  ولتهدئة 
املحلية اإىل قرية كيفان الع�سل وعلى 
الزناتي،  وادي  دائرة  رئي�ص  راأ�سهم 
املحتجني  مع  التحاور  حــاولــوا  اأيــن 
على  موؤكدين  ــك،  ذل رف�سوا  الــذيــن 
جت�سد  مل  اإذا  احتجاجهم  ت�سعيد 

مطالبهم على اأر�ص الواقع.

�سكان  الدهوارة 
يطالبون برحيل "املري"  

حمتجون يغلقون طريقا وطنيا 
للمطالبة بالنقل املدر�سي

عنر. ع

عالء. ع
عالء. ع

باتت و�ضيلة لنقل عامة املواطنني

عراقيل باجلملة والمباالة من قبل امل�ضوؤولني

يبلغ عددها 96 حمل

من  الطلبة  نقل  حافالت  حتولت 
ال�سهيد  جامعة  نحو  قايـ�ص  مدينة 
عبا�ص لغرور بخن�سلة، اإىل حافالت 
للنقل اجلماعي ب�سبب ا�ستغاللها من 
اأو  طلبة  كانوا  �سواء  العامة  قبل 

مواطنني عاديني.
مواجهة  يف  اأنف�سهم  الطلبة  ووجد 
غــربــاء عــن اجلــامــعــة داخـــل هذه 
رغم  لنقلهم،  املخ�س�سة  احلافالت 
تقدموا  الــتــي  الــعــديــدة  ال�سكاوى 
اأن  اإال  الو�سية  اجلــهــات  اإىل  بها 
واقــع احلــال مل يتغري وبــات م�سكل 
ــاظ �ــســيــد املــوقــف داخــل  ــظ ــت االك
الطلبة  اأرق  مــا  ـــو  وه احلـــافـــالت 
االلتحاق  عن  التاأخر  بفعل  كثريا 
ــة وعـــّمـــق من  ــع ــام مبـــدرجـــات اجل
طرف  من  الرقابة  لغياب  معاناتهم 

اأبعد  اإىل  الطلبة  وذهب  امل�سوؤولني، 
احلافالت  هذه  اأن  وقالوا  ذلك  من 
ي�ستغلها  كما  لل�سو�ص،  ملجاأً  باتت 
�سّبان ال تربطهم اأي �سلة باجلامعة 

وهو ما ي�ستلزم من مديرية اخلدمات 
اجلامعية التدخل وحمايتهم من اأي 
اعتداء قد يحدث من طرف هوؤالء 

االأ�سخا�ص.

مبدينة  اال�ستثمار  ترقية  تزال  ال 
اأم البواقي، حلما يراود الع�سرات من 
رجال االأعمال ب�سبب �سعوبة حتقيق 
ذلك يف ظل العراقيل التي يواجهونها 
من قبل امل�سالح املخت�سة على م�ستوى 
مديرية الطاقة وكذا  من قبل �سناع 

القرار بوالية اأم البواقي.
ملختلف  امل�ستمرة  ال�سكاوي  ــم  ورغ
املقيمني  ــني  ــن ــواط وامل امل�ستثمرين 
من  ــي  ــواق ــب ال اأم  واليــــة  بــبــلــديــات 
م�ستوى  على  املــتــواجــدة  النقائ�ص 
اأم  املــنــطــقــة الــ�ــســنــاعــيــة مبــديــنــة 
�سكاوي  حترير  خــالل  من  البواقي، 
مل  لكن  الوالئية،  للم�سالح  ر�سمية 
للم�سالح  ر�سمي  حتــرك  اأي  ي�سجل 
املنطقة  واأن  خــا�ــســة  املــخــتــ�ــســة، 
مقربة  مبثابة  اأ�سحت  ال�سناعية 

انعدام  ب�سبب  التجاري،  لال�ستثمار 
احليوية  ال�سبكات  وخمتلف  التهيئة 
ما  والغاز،  واملــاء  بالكهرباء  خلا�سة 
اأدى لتوجه الع�سرات من امل�ستثمرين 
على  �سناعية  مــوؤ�ــســ�ــســات  لــالجنــاز 

م�ستوى البلديات املجاورة.

املنطقة  �ــســكــان  طــالــب  وقـــد  هـــذا 
الن�ساطات  ملنطقة  االلتفات  ب�سرورة 
من  معتربة  م�ساحة  على  ترتبع  التي 
باملنطقة،  التنمية  وترية  دفع  �ساأنها 
وخلق اآالف منا�سب العمل يف حال مت 

تهيئتها وجذب امل�ستثمرين اإليها.

القليلة  ـــــام  االأي خـــالل  يــرتــقــب 
املحالت  مــن  عــدد  تــوزيــع  املقبلة 
برنامج  �سمن  املندرجة  التجارية 
اإىل  عددها  ي�سل  والتي  "عدل" 
حي  م�ستوى  على  جتاري  حمل   96
500 �سكن مبدينة عني مليلة، على 
ا�ستحداثها  7 موؤ�س�سات م�سغرة مت 
موؤخرا بالتن�سيق مع خمتلف برامج 

حيث  البواقي،  اأم  بوالية  الدعم 
�سيمنح اأكرث من حملني لكل موؤ�س�سة 

م�سغرة.
من  الع�سرات  ا�ستكى  املقابل  يف 
امل�سجلة  العراقيل  مــن  املواطنني 
كراء  يف  املخت�سة  امل�سالح  قبل  من 
املقيمني  اخلوا�ص  للتجار  املحالت 
مبدينة عني مليلة، من اأجل ممار�سة 

املجمع  مع  يتما�سى  جتــاري  ن�ساط 
اأي خدمات  ال�سكني الذي يخلو من 
امل�ستوى  ترقية  يف  ت�ساهم  جتارية 
اأدى  مــا  احلــــي،  لــ�ــســكــان  املعي�سي 
االأحياء  خمتلف  اإىل  للتنقل  بهم 
من  م�ستلزماتهم  القتناء  املجاورة 

خمتلف املواد اال�ستهالكية.

خالل وقفة احتجاجية ببوقاعة

متهيدا لتوزيعها قبل حلول �ضهر رم�ضان 

اأغلقوا مقر البلدية قرية كيفان الع�ضل  بوادي الزناتي

ب�ضبب عدم �ضرف رواتبهم 

ــم عـــمـــال الــ�ــســحــة اجلـــواريـــة  ــظ ن
ال�سمالية  اجلهة  يف  بوقاعة  ببلدية 
احتجاجية  وقفة  �سطيف  والية  من 
امتعا�سهم  عن  التعبري  اأجل  من  وهذا 
اإدارة  من التع�سف املفرو�ص من طرف 
ــاإن  املــوؤ�ــســ�ــســة، وحــ�ــســب املــحــتــجــني ف
املطالب املرفوعة مل جتد اأي جت�سيد 
اأ�سا�سا  واملتعلقة   ،2014 �سنة  منذ 
هذه  تعرفها  التي  الو�سعية  بتح�سني 
اأي�سا  املطالبة  مع  ال�سحية،  املوؤ�س�سة 
الرتقية  على  احلــ�ــســول  يف  بحقهم 
اأن تكون ح�سبهم منعدمة  والتي تكاد 
بدليل  ال�سحي  املرفق  هــذا  يف  متاما 
اأن الكثري من العمال مت اإحالتهم على 

التعاقد بنف�ص الرتبة التي بدئوا بها 
العمل.

التام  الغياب  اأكد املحتجون على  كما 
يف  ت�سبب  مما  املوؤ�س�سة  عن  للم�سوؤول 
لهم  امل�سهود  االأطباء  من  عدد  رحيل 
اإىل  بالكفاءة بل و�سل االأمر ح�سبهم 
اأ�سغال  يف  املوؤ�س�سة  عمال  ا�ستغالل 
ظل  يف  وهـــذا  ال�سحي  احلـــرم  خـــارج 
تدافع  اأن  �ــســاأنــهــا  مــن  نــقــابــة  غــيــاب 
اأنهم  ــوؤالء  ه اأ�ساف  كما  العمال،  عن 
بها  يقوم  التي  اخلــطــوات  ي�ساندون 
مدير ال�سحة اجلديد لوالية �سطيف 
القطاع يف ظل ق�سايا  اأجل تطهري  من 

الف�ساد املرتاكمة منذ عدة �سنوات. 

بلكاتب  حممد  �سطيف  وايل  تــراأ�ــص 
اجتماعا مبقر الوالية خ�س�سه لت�سريح 
ال�سكنية  ــاريــع  املــ�ــس جــمــيــع  و�ــســعــيــة 
6700 م�سكن  املوجودة يف كل من تينار 
ترقوي   1590 علي  عبيد  موقع  عدل، 
باله�ساب،  ت�ساهمي  م�سكن   100 مدعم، 
اخلا�سة  مدعم  ترقوي  م�سكن   300
واالأوري�سيا،  بتينار  اجلامعة  مبوظفي 
الوايل  حر�ص  ظل  يف  االجتماع  وجــاء 
على متابعة امل�ساريع التنموية امل�سجلة 
ــة ولــلــدفــع بوترية  ــوالي اإقــلــيــم ال عــرب 
قبل  منها  هامة  ح�سة  لتوزيع  االأ�سغال 

حلول �سهر رم�سان.
عن  ممثلني  االجــتــمــاع  هـــذا  وحــ�ــســر 
املكتتبني بهذه املواقع ال�سكنية، واأ�سدى 
ــارمــة بــ�ــســرورة  الــــوايل تــعــلــيــمــات �ــس
وحتمل  الالمباالة  قوقعة  من  اخلــروج 
كل م�سوؤول ملهامه واأخذ االأمور باجلدية 
الالزمة ملعاجلة جميع النقاط ال�سوداء 
فيما  خا�سة  امل�سجل  التاأخر  لتدارك 
ال�سبكات  بجميع  الربط  باأ�سغال  تعلق 
تكون  اأن  على  الطرق  واأ�سغال  والتهيئة 

�سريورة االأ�سغال مع بع�سها بع�ص.
اأ�سدى  فقد  تينار  موقع  وبخ�سو�ص 
و�سع  ب�سرورة  �سارمة  تعليمات  الوايل 
بع�ص  لتفادي  للموقع  �ساملة  درا�ــســة 
يف  �سابقا  امل�سجلة  الــ�ــســوداء  النقاط 
اإجناز  خالل  من  ال�سكنية  املواقع  بع�ص 

مداخل مدرو�سة للموقع، اأما فيما يتعلق 
واملياه  والكهرباء  بالغاز  الربط  عملية 
ال�ساحلة لل�سرب فقد حدد الوايل مدة 
15 يوما النطالق االأ�سغال، وفيما يتعلق 
بق�سية املكتتبني املتواجدين يف و�سعية 
الوايل  اأكد  فقد  املقاولني،  مع  ق�سائية 
اأنه وبعد �سدور القرار الق�سائي �ست�سند 
العقارية  الوكالة  اإىل  االإجنـــاز  مهمة 

وديوان الرتقية والت�سيري العقاري.
م�سكن   300 ــة  حــ�ــس ــو�ــص  وبــخــ�ــس
اجلامعة  بــعــمــال  اخلــا�ــســة  ت�ساهمي 
ب�سرورة  تعليمات  ــوايل  ال اأ�ــســدى  فقد 
االنتهاء من عملية الربط على اأن توزع 
موقع  وعن  ــال،  االآج اأقــرب  يف  املفاتيح 
االأ�سغال  وتــرية  من  وللرفع  علي  عبيد 
على  االأول  املــ�ــســوؤول  قــرر  املــوقــع  بهذا 
املكلفني  املقاولني  جميع  دعوة  الوالية 
باالإجناز حل�سور اجتماع تن�سيقي رفقة 
النقاط  كل  لرفع  املكتتبني  عن  ممثلني 
خا�سة  العقبات  كل  ومعاجلة  ال�سوداء 
ما تعلق االأمر بالتهيئة والربط بجميع 
الذين  املكتتبني  واأبدى ممثلو  ال�سبكات، 
ارتياحهم  عن  االجتماع  هذا  ح�سروا 
بكل  واإعالمهم  باإ�سراكهم  املبادرة  لهذه 
امل�ساريع  و�سعية  عــن  و�سغرية  كبرية 
الوعود  جت�سيد  اأمـــل  على  ال�سكنية 

والتعليمات على اأر�ص الواقع. 

تالة  بلدية  وموظفو  عمال  اأقـــدم 
ايفا�سن يف اجلهة ال�سمالية من والية 
عن  اإ�سراب  يف  الدخول  على  �سطيف 
رواتبهم  �سب  تــاأخــر  ب�سبب  العمل 
ـــاأخـــرت اأجـــرة  ــهــريــة، حــيــث ت الــ�ــس
منحة  ومعها  املا�سي  لل�سهر  املوظفني 
ــرة  املـــردوديـــة، يف حــني تــاأخــرت اأج
العمال املهنيني لقرابة �سهرين كاملني، 
وهو االأمر الذي اأثار غ�سبهم، موؤكدين 
اأنهم �سئموا من وعود م�سوؤويل البلدية، 
حيث تلقوا ح�سب ت�سريحاتهم موؤخرا 
البلدية بعدم  وعودا من طرف رئي�ص 
تكرار �سيناريو تاأخر الرواتب، وهو ما 

مل يتحقق.
العمل  عن  امل�سربون  العمال  واأكــد 
عدم تلقيهم منحة املردودية منذ مدة 
طويلة خا�سة بالن�سبة للعمال املهنيني، 
اخلدمات  مــن  ا�ستفادتهم  عــدم  مــع 

باالإ�سافة  عامني،  ملدة  االجتماعية 
والتي  بالعمل  اخلا�سة  االألب�سة  اإىل 
مل يتلقوها منذ العام املا�سي، مطالبني 
من الو�ساية بالتدخل حلل امل�سكلة يف 

اأقرب وقت.
واملوظفون  العمال  هــوؤالء  ويت�ساءل 
يف  االأخــطــاء  نف�ص  تــكــرار  �سبب  عــن 
ك�سفت  حيث  الرواتب،  اإعداد  عملية 
اأخطاء  ت�سجيل  عن  مطلعة  م�سادر 
البلدية،  م�ستوى  على  الــوثــائــق  يف 
اخلزينة  ــني  اأم على  تعذر  وبالتايل 
وكــــذا املـــراقـــب املــــايل متــريــرهــا يف 
هذا  هل  هوؤالء  يت�ساءل  حيث  وقتها، 
اأم  اإىل غياب الكفاءة يف العمل،  يعود 
اأن  علمنا  اإذا  خا�سة  متعمد  االأمر  اأن 
العملية روتينية ال حتتاج اإىل تفكري 
الب�سيط  املــوظــف  ويبقى  اإبــــداع،  اأو 

يدفع ال�سريبة يف كل مرة.

عمال ال�سحة اجلوارية 
يرفعون �سعار رحيل املدير 

اأ�سبوعان لربط االأقطاب
 ال�سكنية يف �سطيف بال�سبكات

عمال وموظفو بلدية 
تالة اإيفا�سن يف اإ�سراب 
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حافالت النقل اجلامعي تنحرف عن مهامهمــا بخن�سلة !

ملف اال�ستثمار خارج اهتمامات �سلطات اأم البواقي

منح حمالت "عدل" للموؤ�س�سات امل�سغرة بعني امليلة

خن�شلة

اأم البواقي

�شطيف

نظم اأم�ص، عدد من مواطني 
بلدية بئر العاتر، وقفة 

احتجاجية ملطالبة ال�سلطات 
املحلية وكذا وزارة البيئة 

بالتدخل لو�سع حد للقرار 
الرامي اإىل اإن�ساء مركز للردم 

التقني على م�ستوى مدينتهم 
التي تعاين من انبعاثات مركب 

الفو�سفات اخلطرية .
ورفع املحتجون �سعارات تندد 
باإن�ساء مركز الردم التقني من 

دون مراعاة املخاطر ال�سحة 
التي قد يت�سبب فيها، موؤكدين 
اأن م�سروع مركز الردم التقني 
من �ساأنه اأن يت�سبب يف اأمرا�ص 

تنف�سية عديدة، مربزين اأن 
اإطار احلياة مبنطقة بئر العاتر 

وما جاورها يف تدهور ب�سكل 
ملحوظ منذ اإن�ساء مركب 

الفو�سفات واأن االأمور �ستزيد 
�سوءا باإ�سافة هذا املركز اأين 

قالوا اأنهم ال يريدون حتول 
مدينتهم اإىل مقربة، وجاءت 

هذه الوقفة االحتجاجية بعد 
ت�سجيل عدم ا�ستجابة الوزارة 

الو�سية ملطالبهم التي رفعت 
لها يف وقت �سابق بخ�سو�ص 
خماطر مركز الردم التقني 

للنفايات ح�سب املحتجني.
وت�سمنت الالفتات التي رفعها 

�سكان املنطقة، عبارات من اأجل 
الوقوف عند رغبة املواطنني 
الراف�سني لهذا امل�سروع متاماحُ 

ومطالبني بنقله الأي مكان 
اآخر ومن ال�سعارات املرفوعة، 

وغدا  طبية  نفايات  "اليوم 
نفايات نووية"، "ال لقتل 

املدينة"،"النفايات الطبية 
خطر يهدد املجتمع "، "نريد 

م�ساريع تنموية ال نفايات 
�سناعية" واأ�ستغل املحتجون 

هذه الوقفة للتنويه اإىل حالة 
املدينة التي تفتقر اإىل م�ساريع 

تنموية اأين طالبوا با�ستبدال 
هذا امل�سروع باآخر تنموي من 

�ساأنه اأي ي�ساهم يف حت�سني 
ظروفهم املعي�سية.

احتجاجات راف�سة 
الإجناز مركز للردم 

التقني
 ببئر العاتـر 

حممد. ع

بن �شتول.�ص

بن �شتول.�ص

تب�شة



اإعداد: اأمني. ب

عن كثب

H سارع�
املقاهي كموؤ�سر اقت�سادي 

ثالثون يوما من حكم الرئي�س تبون 

وفاة القايد.. ال�شدمة التي امت�شها الرئي�ض تبون
تن�سيب  بعد  مبا�سرة  حدث  ما  يتوقع  اأحد  يكن  مل 
الفريق  رحيل  �سدمة  اأهلت  وقــد  تبون،  الرئي�ص 
القائد �سالح رحمه اهلل القا�سي والداين ولكن وقع 
ال�سدمة كان اأ�سد على الرئي�ص تبون الذي ال يعترب 
هو  الــذي  الدفاع  لوزير  نائب  جمرد  �سالح  القايد 
لكونه  ولكن  الد�ستور،  مبوجب  تبون  الرئي�ص  نف�سه 
تبون  اأنتج  الــذي  الد�ستوري  امل�سار  وحامي  �سديق 
كرئي�ص يف انتخابات كانت على كف عفريت، مع ذلك 
ا�ستطاع الرئي�ص تبون جتاوز ال�سدمة بحنكة كبرية 
حيث با�سر مهامه وظهوره العلني مبا�سرة بعد انتهاء 
من  بد  هناك  يكن  مل  حيث  الوطني،  احلــداد  اأيــام 
ولذلك  الدولة  موؤ�س�سات  يف  جمددا  ال�سكوك  اإثارة 
انطلق قطار املرحلة اجلديدة م�سفرا وحمدثا بع�ص 

ال�سو�ساء التي �سدت االنتباه اإليها.

اإقاالت، تعيينات، واإفراج عن املعتقلني
اجلديدة  املرحلة  ل�سوؤون  واملهتمني  املتابعني  اأغلب 
يف اجلزائر كانوا يتوقعون قيام الرئي�ص باإجراءات 
كثرية يف �سبيل تلطيف االأجواء وتخلي�سها من ال�سحن 
االنتخابات،  �سبق  الذي  اجلدل  عن  املرتتب  الزائد 
حم�سوبة  خطوات  من  ا�ستفاد  تبون  الرئي�ص  لكن 
�سراح  اأطلق  الــذي  العدالة  جهاز  بها  قــام  ــذرة  وح
االأمازيغية  الراية  ب�سبب  املعتقلني  من  كبري  عدد 
اأو ب�سبب الت�سريحات  ال�سارع  اأو ب�سبب التظاهر يف 
اأن  غري  بورقعة،  خل�سر  املجاهد  مع  ال�ساأن  هو  كما 
عددا كبريا من املعتقلني ما يزالون رهن احلب�ص دون 
بع�ص  ات�سحت  ثانية  جهة  من  ق�ساياهم،  جدولة 
بدءا  الرئي�ص  مع  �سي�ستغل  الــذي  الفريق  مالمح 
كبريا  جدال  بدورها  اأثارت  كفاءات  حكومة  بتعيني 
ب�سبب كثري من االأ�سماء التي حملت حقائب وزارية، 
الوزير  ا�سم  عن  االإعــالن  �ساحب  عام  ارتياح  بعد 
احلقائب  هند�سة  اأن  اإال  جراد،  العزيز  عبد  االأول 
الوزارية وبع�ص االأ�سماء التي حملتها اأنتجت جدال 

وا�سعا ما تزال بع�ص ارتداداته ت�سغل ال�سارع.

اإقالة  اإىل  اأي�سا  املتتبعون  انتبه  ثانية  جهة  من 
ملحة  رغبة  من  ذلــك  يعنيه  مبا  التلفزيون  مدير 
املوؤ�س�سة  هذه  على  ال�سيطرة  يف  الرئي�ص  فريق  من 
ال�سابق  الرئي�ص  عهد  يف  كانت  التي  اال�سرتاتيجية 
ا�ستغلت  اإذ  ال�سدمات،  من  واقي  مبثابة  بوتفليقة 
االأول  الرجل  ل�سورة  الت�سويق  يف  ا�ستغالل  اب�سع 
ال�سيا�سية،  والطبقة  اجلمهور  توجهات  ومعاك�سة 
وهذا ما يتخوف منه املتابعون، اإذا ما توا�سل التعامل 
نف�سه  واالأمر  املنطق،  بنف�ص  التلفزيون  موؤ�س�سة  مع 
واالإ�سهار،  للن�سر  الوطنية  املوؤ�س�سة  على  ين�سحب 

والتي �سهدت بدورها تغيري املدير العام لها.
اإىل ذلك يعترب فتح ملف الد�ستور اجلديد اأحد اأكرب 
تعيينه  بعد  تبون  الرئي�ص  تنتظر  التي  التحديات 
للجنة من اخلرباء يف القانون الد�ستوري يف انتظار 
اال�ست�سارة  لتو�سيع  وعمودية  اأفقية  ور�سات  فتح 
للم�سادقة  ــه  وعــر�ــس اجلــديــد  ــتــور  الــد�ــس حـــول 

واال�ستفتاء خالل العام اجلاري.

حراك دبلوما�شي الفت.. يف انتظار التاأكيد
العا�سمة  عادت  طويال،  عمر  دبلوما�سي  جمود  بعد 
وزراء  من  لكثري  الدولية  االأجندة  اإىل  اجلزائرية 
 5 من  اأكرث  اأًمها  حيث  واالأروبيني  العرب  اخلارجية 
من كبار الدبلوما�سيني الذي تقاطروا على اجلزائر 
عادت  الذي  الليبي  امللف  حول  والتفاو�ص  لدرا�سة 
القمة  �ستفرزه  ما  انتظار  يف  بقوة،  اجلزائر  اإليه 
والتي  االأملانية  برلني  يف  �ستعقد  التي  الدبلوما�سية 
من  بــدعــوة  �سخ�سيا  تــبــون  الرئي�ص  �سيح�سرها 
فاإن معامل  اأمر،  امل�ست�سارة االأملانية، ومهما يكون من 
عودة الدبلوما�سية اجلزائرية اإىل �سابق عهدها يف 
امللف  هذا  تعقد  اأن  اإال  وا�سحة  باتت  الليبي  امللف 
الدولية على جغرافيته يجعل  االأجندات  وتداخل 
معني  حلل  االنت�سار  الأن  للغاية،  �سعبا  املوقف  من 
�سيوؤدي اإىل فقدان اجلزائر لبع�ص االأ�سدقاء، ورمبا 
الت�سحية ببع�ص امل�سالح من اأجل ا�سرتجاع مكانتها 

يف امللف الليبي وامللفات االإقليمية امل�سابهة.

يــدور هــذه االأيام نقا�ص يف اجلارة تون�ــص حول املدة التي 
ي�سمــح بهــا للمكوث يف املقاهــي، وقد طالــب احلرفيون الذين 
ميتهنــون هــذه احلرفــة ب�ســرورة �ســن قانــون مينــع املكــوث 
يف املقهــى اأكــرث مــن ن�ســف �ساعة، حيث قــال رئي�ــص الغرفة 
الوطنيــة الأ�سحــاب املقاهــي اأم�ــص، اإنــه قــد مت االتفــاق مع 
اأ�سحــاب املقاهــي على تطبيــق القرار القا�ســي بتحديد مدة 
اجللو�ــص يف املقاهــي. واأ�ساف يف ت�سريــح الإذاعة “اجلوهرة 
اأف اأم” اأن املقاهــي لي�ســت “قاعــات انتظــار”، واأنــه يجــب 

مراعاة م�سالح املهنيني.
واأو�ســح اأنه من غري املعقــول املكوث ل�ساعــات طويلة جّدا 
يف املقاهــي مقابــل ا�ستهالك م�ســروب وحيد، م�ســريا اإىل اأنه 
قد متــت املطالبة بتطبيق هذا القرار منــذ �سنوات، لكن دون 
اكــرتاث مــن وزارة التجــارة ومنظمــة الدفاع عــن امل�ستهلك. 
واأكــد املتحدث اأنــه على احلريــف )الزبون( الــذي جتاوزت 

مّدة مكوثه �ساعة، جتديد اال�ستهالك اأو املغادرة.
طبعــا خــرب كهــذا ال ميكــن اأن نقــراأه يف و�سيلــة اإعالميــة 
جزائريــة، وال اأن يكــون م�ســدر ان�سغــال اأي فئة مــن التجار 
وب�ســكل منظــم، العتبارات كثرية جدا، لكــن يف تون�ص هناك 
الكثــري من الق�سايا من هذا النــوع، الأن القوى املنتجة يف هذا 
البلــد تتح�س�ص كل �ســاردة وواردة تتعلــق مبداخيلها وتطور 
اأعبائهــا.. املو�سوع له طابع اقت�ســادي بحت يف تون�ص، لكنه 
ذو جوانب اجتماعية و�سيا�سية كثرية، ففي تون�ص مثال ميكن 
مالحظــة اإقبال النا�ص على املقاهــي يف ال�سباح الباكر وبعد 
انتهــاء �ساعات الــدوام.. لكن يف اجلزائــر املقاهي مكتظة يف 
اأغلــب االأوقــات، واإذا �ساألنا عــن نوعية مرتاديهــا �سنجدهم 
املوظفــون احلكوميون والتجار وغريهم مــن الفئات الن�سطة 
التــي يفرت�ــص اأن تكــون مبقــر عملهــا يف �ساعــات العمــل.. 
امل�سكلة ت�سبح ع�سية على الفهم اإذا علمنا اأن ن�سبة البطالة 
يف اجلزائــر ال تتجــاوز 11 باملئة، فكيف ميكــن اإذن فهم هذا 
التناق�ــص مــن وجهــة نظــر اقت�ساديــة. املوؤكــد اأن امل�ساألــة 

وا�سحة وال حتتاج الأي جمهود للفهم. 

على حافة ال�سيا�سة

ا�ستفــاق كثري مــن املتتبعني حلمالت التطهــري التي م�ست 
الفا�سديــن خــالل االأ�سهر املا�سية على حقيقــة اأن توقيف 
هوؤالء الفا�سدين، ومعاقبتهم باحلب�ص �سيوؤدي اإىل معاقبة 
االآالف مــن العمال الذين ي�ستغلــون يف م�سانعهم بالبطالة، 
وذلــك مــا ح�سل مــع عمال م�سنعــي هيونداي وكيــا بباتنة 
علــى غرار م�سانع اأخرى بغــرب الوطن، وقد لقيت احلركة 
االحتجاجية التــي نظمها العمال خــالل اليومني املا�سيني 
التوا�ســل  املدونــني يف مواقــع  مــن طــرف  كبــريا  ت�سامنــا 
االجتماعــي، مطالبــني الدولــة بالتدخــل الإنقــاذ هــوؤالء 
العمــال الذيــن يتكفلون باأ�ســر واطفال، ما يعنــي اأن ال�سرر 
انت�ســر لــدى االآالف مــن العائــالت يف غيــاب اأي اإجــراءات 
للتعوي�ــص، وطالب كثــريون بتدخل الدولــة وممار�سة حق 
ال�سفعــة حتــى تبقى هــذه امل�سانــع ت�ستغل وت�سمــن اأجورا 
لعمالهــا، فيمــا طالب اآخــرون ببيعها يف املــزاد العلني ملالك 
جــدد، اإذ يقــول رحيــم يف تعليق لــه على فاي�سبــوك " الزم 
يــويل تاع دولــة باه تتفرز االمــور النو �ساحــب ور�سة نفخ 
العجــالت راهــو مبا�ســي فلحب�ــص معنتها متت م�ســادرة كل 
�سيــئ و باه تفرا تدي وقت طويل مــن اجراء امل�سادرة اىل 
غايــة التعميــم او يــويل عمومي حتتــاج جل�ســات حما�سبة 
قانونيــة وحما�سبــة جزائيــة وغرامــات و و و و مهــم ربــي 
يفــرج علــى خوتنــا و يرجع حقهــم"، من جهتــه  كتب عبد 
القــادر " الورقــه االأخــرية �سيتم حتويــل عدد مــن العمال 
الب�سطــاء اىل البطالــه... ويقــول احد امل�سوؤولــني يف هدا 
املجمع هــدا يف �سالح املجمــع... ال�سوؤال املطــروح نتا حاب 
ت�سحــي بواحــد م�سكــني با�ــص تقعــد نتــا هنــا راك حتو�ص 
غــري م�ساحلك ال�سخ�سية...عال�ــص مت�سمح�ص نتا �سويا يف 

هديك �سكاره و تقعدو تخدمو كامل وتعي�سو يف �سعادة".

عــاد احلديــث عــن حــوادث املــرور بقــوة اإىل و�سائــط التوا�ســل 
التــي وقعــت خــالل  الكثــرية  االجتماعــي علــى خلفيــة احلــوادث 
االأ�سبوعني االأخريين والتي ح�سدت ع�سرات االأرواح وخلفت خ�سائر 
اقت�ساديــة باملاليري، وقــد ا�ستغل املدونون بطــرق خمتلفة للتحذير 
مــن خطــورة ال�سري علــى الطرقــات �سباحا خا�ســة يف اأماكــن بعينها 
ب�سبــب تراكم اجلليــد، و�سعوبة الروؤية، حيث تناقــل املغردون �سور 
احلــوادث وتو�سيات باحلذر اأو عــدم ا�ستخدام حماور طرقية معينة 
خــالل ال�سبيحة الباكــرة، هذا وقد ت�ساركت ال�سفحــات املتخ�س�سة 
يف حــوادث املــرور احل�سيلــة الثقيلــة التــي �سجلت منذ بدايــة العام 
اجلديــد اأين لقي ثالثــة واأربعون )43( �سخ�ســا حتفهم فيما اأ�سيب 
1307 اآخرون بجروح عرب الرتاب الوطني، خالل الفرتة املمتدة من 
2020، وفقا حل�سيلة ن�سرتها م�سالح احلماية  11 جانفي  اإىل   05
جلت على م�ستوى والية  املدنيــة. التي اأ�سارت اإىل اأن اأثقل ح�سيلة �سحُ
امل�سيلــة، بوفاة 7 اأ�سخا�ص واإ�سابــة 56 اآخرين بجروح نتيجة وقوع 
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اإىل ذلــك، قامــت وحــدات احلمايــة املدنيــة باإخمــاد 11 حريقا 
ح�سريــة وخمتلفــة بــكل مــن واليــات اجلزائــر، البليــدة، ال�سلــف، 
م�ستغــامن، عنابــة، عــني متو�سنــت، بومردا�ــص، اجللفــة، تيــزي وزو، 
�سكيكــدة، ال�سلف، تيارت و غردايــة. واأدت هذه احلرائق اإىل اإ�سابة 
طفلني ب�سعوبــة بالتنف�ص بوالية اجلزائــر واإ�سابة �سخ�ص بحروق 
�سطحيــة يف الوجــه بواليــة بومردا�ــص وكــذا ت�سجيــل 15 �سخ�ســا 

م�سدوم بوالية م�ستغامن.

ما يــزال املواطن العاملي يحــاول التخل�ص مــن ال�سيا�سة ومن 
الهواج�ــص االقت�ساديــة ومن �سغــط احلياة باخــرتاع تفا�سيل 
لك�ســر الروتني ومن تلك التفا�سيل كثري مــن املنا�سبات واالأفكار 
املحفزة يف احلياة، زمن ذلك ها�ستاق انت�سر اأم�ص كالنار يف اله�سيم 
 wednesdaywisdom#  علــى موقــع تويــرت حتــت و�ســم
والــذي ي�ســري اإىل احلكــم التي يتداولهــا املدونــون مبنا�سبة كل 
اأربعــاء من االأ�سبوع باعتباره يوما يتو�سط االأ�سبوع، وقد انت�سر 
هذا الها�ستاق عرب جغرافية الرتند العاملي منطلقا من اأ�سرتاليا 
واليابــن وال�ســني ثم اجتــاح اجلغرافيا باجتاه الغــرب مزاحما 
ال�سم�ص يف اإ�سراقها على ال�سعوب، حيث ارتفعت ن�سبه مع امل�ساء 

الذي يعترب �سباح الواليات املتحدة االأمريكية وكندا.
وقــد تــداول املدونــون حكــم كثــرية مــن خمتلــف الثقافــات 
وبلغــات متنوعــة لكنها كلها حتمل معاين عميقــة يدعوا اأغلبها 
اإىل االعتنــاء بالنف�ــص واالأحبــاء وعــدم التفاعــل بجدية مع 
م�ســكالت احليــاة ملا حتملــه من اأمرا�ــص وتنغي�ص للحيــاة. اإىل 
ذلك جاء يف املرتبــة الثانية ها�ستاق حول مو�سيقى الروك اند 
رول مبنا�سبــة عــودة الكثري مــن جنومها اإىل ال�ساحــة، وارتقاء 
 The Rock جنوم جدد اإىل م�ساف امل�ساهري، وذلك حتت و�سم
and Roll Hall of Fame ، وقد انتقد كثريون جتاهل هذه 
النزعــة املو�سيقيــة فنانــني اآخريــن موهوبــني  يف حــني مت �سم  

فنانني متوا�سعني، واآخرين �سيئي ال�سمعة.
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ال�سكان  معي�سة  منــط  ــادة  ع االإعـــالم  و�سائل  تعك�ص 
امل�ستهدفني من مادتها االإعالمية، كما تعرب م�سامينها عن 
واالجتماعي  ال�سيا�سي  بال�سلوك  تتعلق  كثرية  جزئيات 
واالقت�سادي وغريها.. يف اجلزائر ت�سرئب االأعناق منذ 
مدار  على  ال�سا�سات،  اإىل  الب�سري  لل�سمعي  املجال  فتح 
ال�ساعة وخا�سة اإىل االأ�سرطة احلمراء التي تبث االأخبار 
يف  فو�سويا  م�سهدا  �سنعت  التي  االأخبار  تلك  العاجلة.. 
النمط االت�سايل املعتمد بني احلكام واملحكومني، والذي 

انتهى باحلراك ال�سعبي الذي مل ينته بعد.
ال�سابق  االت�سايل  النمط  تغري  يتوقعون  كانوا  كثريون 
التقاليد  من  الكثري  اأ�سقط  الــذي  ال�سعبي  احلــراك  بعد 
مع  تتكيف  مل  االإعالم  و�سائل  اأن  اإال  البالية،  ال�سيا�سية 
�سغرية  كل  تتتبع  ال�سابق،  النمط  رهينة  وبقيت  الو�سع 
اأو كبرية يقوم بها الر�سميون وتبث حركاتهم و�سكناتهم 
املطولة  احل�س�ص  تعقبها  ثم  �سا�ساتهم،  على  كعواجل 
ل�سرح وحتليل وتربير اأفعال واأقوال امل�سوؤولني، يف غياب 
ويف  الر�سميني،  خطاأ  يثبت  اأو  ينتقد  اإعالمي  حمتوى  اأي 
احلقيقية  امل�سكالت  لطرح  ا�ستق�سائي  جمهود  اأي  غياب 
االإعالمي  العمل  �سميم  من  وهذا  اأكرثها..  وما  لل�سكان 
احلقيقي الذي يتخذ من امل�سلحة العامة ومن ان�سغاالت 

النا�ص و�سيلة لتقم�ص الر�سالة االإعالمية املرجوة.
لقد تغريت الكثري من املعطيات ال�سيا�سية واالجتماعية 
وبقي  يتغري  مل  اجلزائري  االإعــالم  لكن  واالقت�سادية، 
وينقل  واأقوالها  اأفعالها  يقد�ص  ال�سلطة  حجر  يف  مرمتيا 
الطغاة  �سناعة  يعيد  فهو  وبذلك  كالمها،  قبل  هم�سها 
ويكر�ص الوثنية كمذهب يف التعامل مع احلكام، حيث ال 
اأو  ميكن تربير ذلك بوجود ت�سييق على حرية االإعالم 
توجيه �سوفيني لها، ولكن يبدوا اأن الطبع غلب التطبع، 
وبالتايل وجب البحث عن اأ�سل امل�سكلة يف �سوابق مالك 
وقبل  ال�سحفيني،  عمل  يفرمل  ما  ملعرفة  القنوات  هذه 
حقوقهم  ي�سبط  قــانــون  بغياب  لهم  مــربر  اإيــجــاد  ذلــك 
وواجباتهم، حيث ا�ستثمر النظام ال�سابق يف هذا الفراغ 
وحول القنوات الكثرية املوجودة يف امل�سهد االإعالمي اإىل 

جمرد يتيمات برتددات خمتلفة.

منرب املدونني

�سناعة 
الطغيان

مر �سهر بالتمام والكمال على انتخابات 12 دي�سمرب 2019 املثرية للجدل، و�سيمر بعد غد ال�سهر الأول من حكم 
الرئي�س عبد املجيد تبون للجزائر.. ثالثون يوما لي�ست كافية متاما لإطالق حكم قيمي على برنامج الرئي�س وخطواته 

يف خمتلف املجالت، اإل اأن ما ح�سل فيها من اأحداث وما رافقها من اإقالت وتعيينات، وت�سريحات وحراك دبلوما�سي 
مكثف جتعلنا نتلم�س راأ�س اخليط لتقدمي قراءة اأولية يف خطوات الرئي�س وحماولة مماثلتها مع الطوحات والنتظارات 

الكبرية واملعقدة التي يعقدها اجلزائريون على الرئي�س اجلديد.



الوكالة الوطنية للموارد املائية: 

باإطارات  اجتماعه  لدى  الوزير  واأو�شح 
عقب  له  تفقدية  زي��ارة  اأول  يف  الوكالة، 
دور  تثمني  اأن  القطاع،  راأ�ص  على  تن�شيبه 
املائية  امل��وارد  لقطاع  التابعة  املوؤ�ش�شات 
وع�شرنتها ي�شكل اأولوية  ق�شوى يف الوقت 
للقطاع  االأول  التحدي  اأن  مرزا  احل��ايل، 
لالأجيال  املائية  امل��وارد  �شمان  يف  يتمثل 
القرارات  اأن  ال��وزي��ر  ي��رى  كما  القادمة، 
تكون  اأن  يتوجب  الوكالة  ع��ن  املنبثقة 
ما  �شيما  املعنية،  االأط��راف  ملختلف  ملزمة 
ا�شتعمال  و  ا�شتك�شاف  بكيفيات  منها  تعلق 
معطياتها  ق��اع��دة  وف���ق  امل��ائ��ي��ة  امل����وارد 
ومعلوماتها واآلياتها والتي تقدم توجيهات 
ينبغي اأن توؤخذ يف االعتبار، وتابع الوزير 
اأن الوكالة هي املوؤ�ش�شة االأوىل التي قمنا 
بزيارتها ملعرفة الو�شعية، ونحاول معرفة 
مقاوالتية  ا�شت�شرافات  فيه  ك��ان  اإذا  ما 
متحكم  امل�شتقبل  يف  املائية  امل��وارد  لتكون 
وناق�ص  احتياجاتنا،  لتغطية  اأك��ر  فيها 
الوزير مع اإطارات الوكالة تفا�شيل عملهم 
وخمتلف ال�شعوبات التي تواجههم يف اأداء 
مهامهم موؤكدا يف ذات ال�شياق اإرادة القطاع 
وو�شع  الالزمة  االإمكانيات  كل  توفري  يف 
ت�شاهم  التي  ال�شرورية  ال�شروط  خمتلف 
الوطنية،  املوارد  واإعادة تقييم  يف  تثمني 

معترا الوكالة قلب املوارد املائية. 
ويف هذا االإطار تقرر، وفق الوزير، حتويل 
طابع  ذات  عمومية  موؤ�ش�شة  من  الوكالة 
طابع  ذات  عمومية  موؤ�ش�شة  اإىل  اإداري 

�شناعي و جتاري )اإيبيك(، مما ي�شمح لها 
التي  املالية  االإ�شكاليات  خمتلف  مبعاجلة 
عدة  الوكالة  عرفت  وقد  �شابقا،  واجهتها 
اإ�شكاليات مالية يف اإطار طبيعتها كموؤ�ش�شة 
عن  ع��اج��زة  جعلها  م��ا  اإداري����ة،  عمومية 
ال�شرورية  التمويالت  من  العديد  حت�شيل 
لت�شيري ن�شاطاتها يف جماالت درا�شة موارد 
اال�شتك�شاف  ون�شاطات  ونوعيتها  امل��ي��اه 
هذا  يف  الوكالة  �شت�شتفيد  كما  واجل��رد، 
االإطار من �شهولة اأكر يف الت�شيري بالنظر 
اإىل احتياجاتها يف جمال البحث و العمل 
الذي  الوزير،  بح�شب  واملخري،  امليداين 
من  لها  الالزمة  املرافقة  توفري  على  �شدد 
كرى"  "ور�شة  واعترها  القطاع  ط��رف 

تتطلب كل الدعم واالهتمام.
وتطوير  ع�شرنة  ف���اإن  ال��وزي��ر  وح�شب 

اإع����داد خمطط عمل  ال��وك��ال��ة مي��ر ع��ر 
اإطاراتها  دور  برقية  ي�شمح  نوعية  ذي 
التي  ال�شروريات  خمتلف  من  متكينهم  و 
غرار  على  مهامهم،  اأداء  على  ت�شاعدهم 
التجهيزات احلديثة واملخابر واالتفاقيات 
والتقني  املعريف  بالتبادل  لهم  ت�شمح  التي 
اإط��ارات  وين�شط  القطاعات،  خمتلف  مع 
جرد  برامج  تطبيق  جم��االت  يف  الوكالة 
املوارد املائية و املتابعة الدورية لها واجناز 
الدرا�شات الهيدرولوجية والهيدرومناخية  
خرائط  واإع��داد  والتنقيب  واال�شتك�شاف 
عن  والك�شف  والت�شاقط  اجلوفية  املياه 
اإىل جانب  املوارد  معرفة  املطبق على  بعد 
واملحافظة على  امللوثات وخرائطها،  جرد 
اأ�شكال  خمتلف  من  وحمايتها  امل��وارد  تلك 

التدهور .

الرابعة  الطبعة  يف  �شت�شارك  التي  واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  تتوقع 
ابتداء  املقرر تنظيمه  للت�شغيل والتكوين  الوطني  لل�شالون  ع�شر 
 3000 العا�شمة، عر�شا يقدر بحوايل  28 جانفي باجلزائر  من 

من�شب �شغل، ح�شب حمافظ ال�شالون علي بلخريي.
واأكد ال�شيد بلخريي خالل ندوة �شحفية اأن هذه التظاهرة التي 
 40 حوايل  �شتجمع  والتكوين"  الت�شغيل  "ملتقى  بعنوان  تنظم 
الن�شاط  العديد من قطاعات  موؤ�ش�شة عمومية وخا�شة تعمل يف 
والتي �شتقرح منا�شب  �شغل على ال�شباب اإىل جانب 60 مدر�شة 
تكوين، حيث ُينظم هذا ال�شالون لفائدة طالبي العمل واالأ�شخا�ص 
الراغبني يف اإن�شاء موؤ�ش�شاتهم اخلا�شة و كذا اجلامعيني املتح�شلني 
على �شهادات و الذين يرغبون يف تعزيز كفاءاتهم و مهاراتهم من 

خالل دورات تكوينية تكميلية، ح�شبما اأ�شاف ذات امل�شوؤول.
"ملتقى  تعد  اأي��ام  ثالثة  ت��دوم  التي  التظاهرة  ه��ذه  اأن  وق��ال 
وكذا  جديدة  مهارات  توظيف  يف  الراغبة  واالإدارات  املوؤ�ش�شات 
عمل  من�شب  على  للح�شول  واملعاهد  اجلامعات  خلريجي  فر�شة 
اإىل  يهدف  الف�شاء  هذا  اأن  مو�شحا  تكوينية،  دورات  اإج��راء  اأو 
اإقامة حوار مبا�شر من خالل اإجراء مقابالت توظيف وات�شاالت 

اإعالمية، م�شيفا اأنه ُينتظر اأن ت�شجل التظاهرة 25.000 زائرا 
من  التكوين  و  ال�شغل  طالبي  من  منهم  كبري  عدد  �شيكون  حيث 
بني  لقاءات  لتنظيم  ف�شاء  ال�شالون  �شيكون  كما  الفئات،  خمتلف 
الهيئات العمومية للت�شغيل وال�شباب حاملي امل�شاريع، كما �شيمكن 
امل�شاريع  خمتلف  متويل  اإج��راءات  حول  اال�شتعالم  من  ال�شباب 

املتعلقة باملوؤ�ش�شات النا�شئة و املوؤ�ش�شات امل�شغرة.

اخلام�شة  ال��ط��ب��ع��ة  ���ش��ت��ق��ام 
للفالحة  ال����دويل  ل��ل�����ش��ال��ون 
اإىل   22 اإك�شبو" من  "اأغريرو 
مبركز  اجل����اري  ج��ان��ف��ي   25
االتفاقيات "حممد بن اأحمد" 
اأول  ا�شتفيد  ح�شبما  بوهران، 

اأم�ص لدى املنظمني.
وي��رت��ق��ب م�����ش��ارك��ة يف ه��ذه 
طرف  من  املنظمة  التظاهرة 
ايفانت"،  "اك�شبوزيوم  �شركة 
خمتلف  م���ن  ع��ار���ش��ا   150
والي������ات ال���وط���ن ف�����ش��ال عن 
الطبعة  هذه  و�شت�شم  اأجانب، 
فالحني  م���ن  ال��ق��ط��اع  م��ه��ن��ي��و 
�شتى  يف  وم�����ش��ن��ع��ني  وم��رب��ني 
وخمابر  ال��ف��الح��ي��ة  ال�����ش��ع��ب 
عمومية  وم���دار����ص  وه��ي��ئ��ات 

مهنية  وج��م��ع��ي��ات  وخ��ا���ش��ة 
الزراعي،  املجال  يف  خمت�شة 
اخلا�ص  املوقع  يف  جاء  ما  وفق 
�شيكون  كما  التظاهرة،  بهذه 
ي�شاهم  ال��ذي  ال�شالون،  ه��ذا 
ال�شركاء،  من  عدد  تنظيمه  يف 
خمتلف  لعر�ص  اأر�شية  مبثابة 

منها  ال��ف��الح��ي��ة  امل��ن��ت��ج��ات 
احليوانية  والربية  احلبوب 
احلليب  و�شعبة  )ال��دواج��ن( 
بال�شحة  اخلا�شة  واالأدوي���ة 
لها �شلة  اأخرى  النباتية ومهن 
غرار  على  ال��زراع��ي  بالعامل 
الفالحية  وامل��ع��دات  البيطرة 

اأ�شري  ك��م��ا  ال���زراع���ي،  وال����ري 
اإليه.

و���ش��ي�����ش��ك��ل ه������ذا امل���وع���د 
اإبراز  اإىل  الرامي  االقت�شادي 
امليدان  يف  اجل��زائ��ر  م��وؤه��الت 
املهنيني  ب��ني  ف�شاء  الفالحي 
يف  وامل��ه��ارات  التجارب  لتبادل 
التقنيات  وع��ر���ص  ال��زراع��ة 
تطوير  جم���ال  يف  احل��دي��ث��ة 
برجمة  مع  الفالحية  ال�شعب 
باملنتجات  للتعريف  ح�ش�ص 
الفالحية واأخرى للتذوق، كما 

اأ�شري اإليه .
الطبعة  ت��ع��رف  اأن  وينتظر 
ال���دويل  لل�شالون  اخل��ام�����ش��ة 
 30 من  اأك��ر  توافد  للفالحة 

األف زائر.

اأن  اأم�ص  اأول  للمجمع  بيان  واأو�شح 
ندوة  خالل  اعتر  بوخلرا�ص  ال�شيد 
طرف  من  بباري�ص  اأم�ص  اأول  نظمت 
امل��ر���ش��د امل��ت��و���ش��ط��ي ل��ل��ط��اق��ة حول 
املتو�شطية  الطاقوية  ال�شوق  تفعيل 
الأن  حان  قد  الوقت  اأن  واالإفريقية، 
قوية  متو�شطية  �شراكة  لنا  تفتح 
لال�شتثمار  ج��دي��دة  ف��ر���ص  جم���ال 
يف  ال�شيما  اإف��ري��ق��ي��ا  يف  واالأع���م���ال 
كما  الطاقة،  م��ن  اال�شتفادة  جم��ال 
ل�شونلغاز  العام  املدير  الرئي�ص  اب��رز 
الطاقة  ق��ط��اع  يف  االأع���م���ال  ف��ر���ص 
البلد  اإرادة  اإىل  م�شريا  ب��اجل��زائ��ر 
تنمية  ديناميكية  يف  اال�شتثمار  يف 
اقت�شاد  من  فعلي  انتقال  على  ترتكز 
يعتمد كثريا على مداخيل املحروقات 
اقت�شاد  اإىل  العمومية  والنفقات 
ذلت  ح�شب  للثورة،  وم�شتحدث  متنوع 

البيان.
ال�شيد  اأك���د  ال��ك��ه��رب��اء،  جم��ال  ويف 
التي  اال���ش��ت��ث��م��ارات  اأن  ب��وخل��را���ص 
للمحطات  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  ح��ق��ق��ن��اه��ا 
الطلب  تلبية  اأج���ل  م��ن  التقليدية 
واالآفاق امل�شتقبلية جتعل من �شيا�شتنا 
تطوير  ح��ال��ي��ا  ت�شمل  ال��ط��اق��وي��ة 
اأجل التح�شري  الطاقات املتجددة من 
والتحرر  الطاقوي  لالنتقال  اجليد 
املدى  على  املحروقات  عن  تدريجيا 

املتو�شط والطويل.
التنويع  منعطف  اإىل  االإ�شارة  وبعد 
التنمية  اإطار  يف  فيه  ال�شروع  مت  قد 
العام  املدير  الرئي�ص  ذكر  امل�شتدامة، 
اجل��اري  بالتطبيق  �شونلغاز  ملجمع 
الطاقات  لتطوير  هام  وطني  ملخطط 
املتجددة والنجاعة الطاقوية يهدف 
22000 ميغاوات  اإىل ت�شغيل قرابة 
م��ن ال��ط��اق��ة اخل�����ش��راء، ويف اإط���ار 
الرنامج،  ه��ذا  م��ن  االأوىل  املرحلة 
م��ي��غ��اواط   400 ح����وايل  رب���ط  مت 
والهوائية  ال�شم�شية  بالطاقة  كريت 
ثانية  ومرحلة  الوطنية،  بال�شبكة 
�شم�شية  املحطات  عديد  اجناز  تقرر 
برنامج  ع���دده���ا  ���ش��ي��ت��ع��زز  وال���ت���ي 
ديزيل  حمطات  جممل  ي�شكل  تهجني 
التي تزود  و  املجمع  يتوفر علها  التي 
باجلنوب  املعزولة  ال�شبكات  حاليا 
تو�شيحات  ح�شب  الكبري،  اجلزائري 

نف�ص امل�شوؤول.
ال�شيد  ����ش���ارك  اأخ�����رى،  ج��ه��ة  م���ن 
اجلمعية  يف  اأم�����ص،  اأول  ب��وخل��ر���ص 
حول  املتو�شطي  للمر�شد  ال��ع��ام��ة 
الذي يعتر قاعدة مرجعية  الطاقة 
والذي  �شنة   25 منذ  اأ�ش�ص  للتفكري 
تكامل  و�شيلة  ال��ط��اق��ة  م��ن  يجعل 

اإقليمي.

اأم�ص،  ي��وم  النفط  اأ�شعار  تراجعت 
املرحلة  اتفاق  اأن  من  خم��اوف  بفعل 
واحد التجاري بني الواليات املتحدة 
العامل  يف  م�شتهلكني  اأك��ر  وال�شني، 
تعتزم  اإذ  الطلب  يعزز  ال  رمبا  للخام، 
وا�شنطن االإبقاء على ر�شوم جمركية 
ا�شتكمال  حل��ني  �شينية  �شلع  ع��ل��ى 
ح�شبما  االت��ف��اق،  من  ثانية  مرحلة 

اأفادت به وكالة رويرز.
وقال وزير اخلزانة االأمريكي �شتيفن 
الر�شوم  اإن  اأم�ص  اأول  م�شاء  منوت�شني 
�شارية  �شتظل  ال�شينية  ال�شلع  على 

من  الثانية  امل��رح��ل��ة  اك��ت��م��ال  حل��ني 
املتحدة  الواليات  بني  التجارة  اتفاق 
وال�شني، على الرغم من التوقعات باأن 
موؤقتا يف وقت  اتفاقا  الطرفان  يوقع 

الحق.
 16 العاملي برنت  القيا�ص  ونزل خام 
�شنتا اأو 0.3 باملئة اإىل 64.33 دوالر 
 08:45 ال�شاعة  بحلول  للرميل 
العقود  وانخف�شت  اجلزائر،  بتوقيت 
الو�شيط  تكا�ص  غ��رب  خل��ام  االآجلة 
االأمريكي 15 �شنتا اأو 0.3 باملئة اإىل 

للرميل. دوالر   58.08

اأكد وزير املوارد املائية اأرزقي برياكي اأول اأم�س، باجلزائر على �سرورة ع�سرنة وتثمني دور الوكالة الوطنية للموارد املائية يف 
جرد وا�ستك�ساف و حماية موارد املياه عرب الرتاب الوطني وجعل قراراتها ملزمة، من خالل اإعداد خمطط عمل ذي نوعية.

دعا رئي�س اللجنة اجلزائرية للطاقة والرئي�س املدير العام ملجمع �سونلغاز، �ساهر بوخلرا�س اإىل تعزيز 
ال�سراكة الطاقوية املتو�سطية بغية ا�ستغالل فر�س ال�ستثمار يف قطاع الطاقة يف اإفريقيا.

نح� اإعداد مطط عمل للع�ضرنة والتط�ير

املنظم�ن يت�قع�ن عر�ضا يقدر بـ 3000 من�ضب �ضغل

م�ضاركة 150 عار�ضا من متلف وليات ال�طن ب�هران

ب�خلرا�ص يرافع من اأجل �ضراكة مت��ضطية 
ق�ية لال�ضتثمار الطاق�ي يف اإفريقيا 
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اأ�ضعار النفط تنخف�ص

ال�ضالون الوطني الت�ضغيل يف طبعته الـ 14 

ال�ضالون الدويل للفالحة من 22  اإىل 25 جانفي اجلاري 



القادة  اأم�����ص،  امل��ت��ح��دة،  االأمم  دع��ت 
االإ�شغاء  اإىل  لبنان  يف  ال�شيا�شيني 
اإيجاد  يف  وامل�شارعة  املحتجني،  ل�شوت 

حل �شيا�شي لالأزمة.
ل�شان  على  االأمم��ي��ة  ال��دع��وة  ج��اءت 
ل��الأمم  ال��ع��ام  االأم���ني  با�شم  امل��ت��ح��دث 
يف  دوغريك"  "ا�شتيفان  امل��ت��ح��دة 
الدائم  باملقر  ع��ق��ده  �شحفي  م��وؤمت��ر 
بعد  نيويورك،  يف  الدولية  للمنظمة 
اللبنانية،  املناطق  خمتلف  �شهدت  اأن 
وا�شعة،  احتجاجات  اأم�ص،  اأول  �شباح 
البالد  ت�شهده  ال��ذي  اإط��ار احل��راك  يف 
املعي�شية  لالأو�شاع  ا  رف�شً �شهور   3 منذ 
حمتجون  ال�شعبة،وقطع  وال�شيا�شية 
العا�شمة  يف  مناطق  بعدة  الطرقات 
االإط��ارات  واأ�شعلوا  وخارجها،  ب��ريوت 
"املدينة  ع��ن��د  وخ��ا���ش��ة  ال���ف���ارغ���ة، 
وطريق  ال�شباك"،  و"فرن  الريا�شية" 

املوت" )�شرق(. "نهر 
وق����ال دوغ���ري���ك اأن����ه ي��ن��ب��غ��ي على 
امل�شي  لبنان  يف  ال�شيا�شيني  ال��ق��ادة 
�شيا�شي  حل  اإيجاد  يف  وب�شرعة  قدما 
واالإ�شغاء الأ�شوات النا�ص، مردفا بقوله 
اأن املجتمع الدويل ي�شعي للقيام بدوره 
الدولية  ال��دع��م  جمموعة  خ��الل  م��ن 
ما  كل  لفعل  الدولية  املالية  واملنظمات 

هو ممكن لدعم لبنان و�شعبه.
وي�شهد لبنان، منذ 17 اأكتوبر 2019، 
حكومة  اأج���رت  �شعبية  احتجاجات 
يف  اال�شتقالة،  على  احل��ري��ري،  �شعد 
ال�شهر، فيما  التا�شع والع�شرين من ذات 
ح�شان  املكلف،  الوزراء  رئي�ص  ويوا�شل 

دياب، منذ 4 اأ�شابيع، م�شاورات لت�شكيل 
بني  ��ا  رف�����شً االآن  م��ن  ت��واج��ه  حكومة 

�شفوف املحتجني.

بقانون  املنددة  املظاهرات  تتوا�شل 
املواطنة املثري للجدل يف الهند، والتي 
بداأت منذ نحو �شهر، يف خمتلف مناطق 

البالد.
حملية،  اإع����الم  و���ش��ائ��ل  وب��ح�����ش��ب 
يوا�شل نحو 5 اآالف متظاهر، معظمهم 
القانون  �شد  االحتجاج  الن�شاء،  من 
"اأوتار  ب��والي��ة  احل��دائ��ق  اإح���دى  يف 
 3 م��ن��ذ  ال��ب��الد،  ���ش��م��ايل  برادي�ص" 
يف  املتظاهرين،  اأحد  قال  حيث  اأي��ام، 
اإنهم يعتزمون  ت�شريحات لل�شحفيني، 
اإىل  احلديقة،  يف  التظاهر  موا�شلة 
طرف  م��ن  معهم  ال��ت��وا���ش��ل  ي��ت��م  اأن 

امل�شوؤولني.
باأنها  متظاهرة،  اأف��ادت  جانبها،  من 
ت��وا���ش��ل االح��ت��ج��اج رغ���م ال��ظ��روف 
"ولدت  م���ردف���ًة  ال�����ش��ي��ئ��ة،  اجل��وي��ة 
يتوجب  دل��ي��ل  م��ن  ف��ك��م  ال��ه��ن��د،  يف 
على  )ل��ل��ح�����ش��ول  ت���ق���دمي���ه  ع���ل���ي 

اجلن�شية(؟"؟
م��ن ج��ه��ة اأخ�����رى، ���ش��ه��دت م��ب��اراة 
الهندي  امل��ن��ت��خ��ب��ني  ب��ني  ل��ل��ك��ري��ك��ت 
مدينة  يف  اأق��ي��م��ت  واالأ������ش�����رايل، 
جمموعة  تظاهر  )غربي(،  مومباي 
من الطالب �شد القانون، وردد الطالب 
بالقانون،  منددة  عبارات  املتظاهرون 

"ال  عليها  م��ك��ت��وب  الف��ت��ات  ورف��ع��وا 
لتعديل قانون املواطنة"، كما يوا�شل 
مئات املتظاهرين معظمهم ن�شاء وقفة 
�شهر  منذ  القانون  �شد  احتجاجية 
ب�شواحي  باغ"  "�شاهني  منطقة  يف 

العا�شمة نيودلهي.
كما ت�شهد الهند احتجاجات تنديدا 
مبنح  ي�شمح  ال��ذي  املواطنة  بقانون 
للمهاجرين  ال��ه��ن��دي��ة  اجل��ن�����ش��ي��ة 
جلن�شيات  احلاملني  النظاميني  غري 
واأفغان�شتان،  وباك�شتان  بنغالدي�ص 
يكونوا  واأن  م�شلمني  يكونوا  اأال  �شرط 

يواجهون ا�شطهادا ب�شبب دينهم.

رئي�س الوزراء االإيطايل �ضدد على �ضرورة توافر "ظروف اآمنة، و�ضياق �ضيا�ضي وا�ضح للغاية"

بداأت منذ �ضهر.. 

غوتريي�س يطالب اإيران 
بالتنفيذ الكامل لالتفاق النووي

االأمم املتحدة تدعو قادة لبنان 
اإىل "االإ�سغاء" ل�سوت املحتجني

توا�سل املظاهرات �سد قانون املواطنة بالهند

لندن ترف�س 
ال�سماح الأ�سكتلندا 
باإجراء ا�ستفتاء 

ثاِن على 
اال�ستقالل

اأعلنت احلكومة االإيطالية، اأم�ض، ا�شتعدادها الإر�شال جنود اإىل ليبيا، ملراقبة وقف اإطالق النار، يف حال توفرت ظروف 
اآمنة، و�شياق �شيا�شي وا�شح للغاية.

يتوا�سل  رو�سية،  تركية  ومببادرة 
منذ االأحد املا�سي وقف ه�ص الإطالق 
املعرتف  الليبية،  احلكومة  بني  النار 
متقاعد  الــلــواء  وقـــوات  ــا،  ــًي دول بها 
احلكومة  ينازع  الذي  حفرت،  خليفة 
البلد  يف  وال�سلطة  ال�سرعية  على 
رئي�ص  ــال  ق حيث  بالنفط،  الغني 
كونتي،  جوزيبي  االإيطايل،  الــوزراء 
يف ت�سريح �سحفي، اإن روما لن تر�سل 
جنوًدا اإيطاليني ملراقبة وقف اإطالق 
يف  ــك  ذل يكن  مل  اإن  ليبيا  يف  الــنــار 
وا�سح  �سيا�سي  و�سياق  اآمنة،  ظروف 

للغاية.
على  الليبية  احلكومة  ووقعت  هذا 

ــنــار، خالل  اتــفــاق لــوقــف اإطـــالق ال
املا�سي،  االثنني  رو�سيا  يف  مباحثات 
اأم�ص،  اأول  �سباح  حفرت،  طلب  بينما 

ا�ست�سارات  الإجــــراء  يــومــني  مهلة 
حملية، وفق مو�سكو، ورًدا على �سوؤال 
اإيطايل حمتمل بعملية  التزام  ب�ساأن 

مراقبة لل�سالم يف ليبيا، اأجاب كونتي 
اأنهم ال ي�ستبعدون على االإطالق هذه 
يف  ذلك  عن  و�سيتحدثون  الفر�سية، 

برلني".
وبدعم من االأمم املتحدة، ت�ست�سيف 
املقبل،  االأحــد  االأملــانــيــة،  العا�سمة 
حماولة  يف  مــو�ــســعــة،  ــة  ــي دول قــمــة 
للنزاع  �سيا�سي  حــل  اإىل  للتو�سل 
القمة  لهذه  اأملانيا  فيما دعت  الليبي، 
كاًل من رئي�ص احلكومة الليبية، فائز 
دول  من  وم�سوؤولني  وحفرت  ال�سراج، 
تركيا،  املــتــحــدة،  ــواليــات  ال بينها: 
فرن�سا،  رو�سيا،  بريطانيا،  اإيطاليا، 

ال�سني واالإمارات.
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ت�سرر اأكرث من 7 اآالف �سخ�ص، من ال�سيول الناجمة عن ت�ساقط 
اأمطار غزيرة على والية كاليمانتان ال�سرقية يف اإندوني�سيا.

9 مناطق خمتلفة يف  فاإن  اإندوني�سية،  اإعالمية  وبح�سب و�سائل 
اأم�ص،  اأول  منذ  امل�ستمرة  االأمطار  ب�سبب  �سيوال  �سهدت  الوالية، 
اأكدت  الوالية،  يف  الطبيعية  الكوارث  مكافحة  وكالة  اأن  م�سيفة 
اأن طواقمها  اإىل  عدم �سقوط �سحايا يف االأرواح، م�سرية الوكالة 
اأكرث  اأماكن  اإىل  ونقلهم  ال�سيول  من  املت�سررين  اإجالء  توا�سل 

اأمنا.

الكيميائية،  للمواد  �سناعية  منطقة  يف  هائل،  انفجار  وقع 
�سمال �سرقي اإ�سبانيا.

وذكرت هيئة خدمات الطوارئ مبنطقة كتالونيا يف تغريدة 
ال�ساحلية  تاراغونا  مدينة  يف  وقع  االنفجار  اأن  تويرت  على 
حادث،  باأنه  االنفجار  الهيئة  و�سفت  كما  كتالونيا،  بجنوب 
اإ�سابات، كما  اأو  اأنه ال توجد معلومات عن وفيات  اإىل  م�سرية 
عدد  يبلغ  التي  املدينة  من  اأجزاء  يف  ال�سكان  الهيئة  ن�سحت 
نوافذهم  باإغالق  جماورة  وبلدات  ن�سمة  األف   800 �سكانها 
اأن االنفجار  واالمتناع عن اخلروج كتدابري وقائية، مو�سحة 
اأدى اإىل ن�سوب حريق، ودفعت ال�سلطات بـ 10 فرق اإطفاء اإىل 

املنطقة.

جوية  قاعدة  بتعر�ص  اأمني  وم�سدر  العراقي  اجلي�ص  اأفاد 
كاتيو�سا،  �سواريخ  بـ5  ق�سف  اإىل  اأمريكيني  جنودا  ت�ست�سيف 
اأول اأم�ص، من قبل جمهولني ي�ستبه باأنهم م�سلحو ف�سائل �سيعية 

مقربة من اإيران، دون وقوع خ�سائر ب�سرية.
وقالت خلية االإعالم االأمني يف اجلي�ص العراقي يف بيان مقت�سب 
اطلعت عليه االأنا�سول، اإنه مت ا�ستهداف قاعدة التاجي ب�سواريخ 
اجلي�ص  بيان  يذكر  مل  فيما  ب�سرية،  خ�سائر  وقوع  دون  كاتيو�سا 

مزيدا من التفا�سيل.
القاعدة  اإن  نقيب،  برتبة  العراقي  اجلي�ص  يف  �سابط  وقال 
بـ5  هجوم  اإىل  تعر�ست  بغداد  �سمال  كلم   85 بعد  على  الواقعة 
�سواريخ كاتيو�سا، مبينا اأن ال�سواريخ �سقطت يف حميط القاعدة.

وقعت ا�ستباكات بني قوات االأمن اللبنانية وحمتجني بالقرب 
من امل�سرف املركزي يف العا�سمة بريوت م�ساء اأم�ص.

املتاجر  بع�ص  واجهات  بتحطيم  حمتجون  قام  وبينما 
الغاز  قنابل  االأمن  قوات  اأطلقت  احلمرا،  �سارع  يف  وامل�سارف 
امل�سيلة للدموع لتفريقهم، فيما اأفادت تقارير باأن قوات االأمن 
اأطلقت اأعرية نارية يف الهواء. ورد املتظاهرون باإلقاء احلجارة 
واإطالق االألعاب النارية كما اأ�سعلوا النار يف القمامة، بح�سب 

ما نقلته و�سائل اإعالمية عن �سهود عيان.

رو�سية  طائرات  اإن  ال�سورية  املعار�سة  من  وم�سادر  �سهود  قال 
ق�سفت عدة بلدات ي�سيطر عليها مقاتلو املعار�سة يف اإدلب ب�سمال 
غرب �سوريا للمرة االأوىل منذ بدء �سريان وقف الإطالق النار مع 

تركيا قبل يومني.
يف  اأخرى  مدن  وعدة  ومع�سران  ال�سبل  خان  مدينتي  اإن  وقالوا 
هدفت بعد توقف دام يومني لل�سربات اجلوية  حمافظة اإدلب ا�ستحُ
على اآخر معقل ملقاتلي املعار�سة، والذي تعر�ص للق�سف الأكرث من 

�سهر يف هجوم جديد.

انفجار هائل مبنطقة �سناعية
 يف كتالونيا اال�سبانية

هجوم �ساروخي ي�ستهدف قاعدة 
ت�ست�سيف اأمريكيني �سمال بغداد

 ا�ستباكات بني قوات االأمن وحمتجني 
قرب امل�سرف املركزي بلبنان

طائرات رو�سية ت�ستاأنف ق�سف 
�سمال غرب �سوريا اخلا�سع ل�سيطرة 

ف�سائل املعار�سة

ت�سرر اأكرث من 7 اآالف �سخ�س 
من ال�سيول باإندوني�سيا

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل
اإيطاليا "م�ستعدة" الإر�سال جنود اإىل ليبيا ملراقبة وقف اإطالق النار

ق.د

املتحدة  لالأمم  العام  االأمني  طالب 
اإيران  اأم�ص،  غوتريي�ص،  اأنطونيو 
اللتزاماتها  ال��ك��ام��ل  بالتنفيذ 
املن�شو�ص عليها يف االتفاق النووي 
وجمموعة  ط���ه���ران  ب���ني  امل���وق���ع 

."1+5"
جاء ذلك يف موؤمتر �شحفي عقده 
با�شم  املتحدث  دوغريك،  ا�شتيفان 
االأمني العام مبقر املنظمة الدولية 
يف نيويورك، حيث عر�ص دوغريك 
العام  االأمني  موقف  املوؤمتر،  خالل 
وفرن�شا  بريطانيا  قادة  اإع��الن  من 
الثالثاء،  �شابق  وق��ت  يف  واأمل��ان��ي��ا، 
املدرجة  النزاع  ف�ص  اآلية  تفعيلهم 
اإي��ران،  مع  النووي  االتفاق  �شمن 
ط��ه��ران  "ف�شل"  خ��ل��ف��ي��ة  ع��ل��ى 
مبوجب  ال��ت��زام��ات��ه��ا  اح����رام  يف 
االتفاق� وقال دوغريك لل�شحفيني 
وال�شيد  اأعلن،  مبا  دراية  على  اأنهم 
من  موقفه  يتغري  مل  غوتريي�ص 
االتفاق، ويطالب طهران بالتنفيذ 

هذا  مبوجب  اللتزاماتها  الكامل 
يحدد  االتفاق  اأن  مردفا  االتفاق، 
املوقعة،  االأطراف  امل�شوؤوليات على 
واالأمني العام يطالب املعنيني كافة 

بالعمل على تنفيذه ب�شكل كامل.
اأن��ه  تعني  ال���ن���زاع،  ف�����ص  واآل��ي��ة 
االتفاق  اأط���راف  اأح��د  اعتقد  اإذا 
اأن الطرف االآخر ال ينفذ  النووي، 
التزاماته، فله اأن يلجاأ اإىل عدد من 
وحال  امل�شكلة،  لت�شوية  اخلطوات 
اإىل  تعذر ذلك فاإن االأمر قد ي�شل 
الدويل،  االأمن  ملجل�ص  امللف  اإعادة 

واإمكانية اإعادة فر�ص عقوبات.
ان�شحبت   ،2018 م�����اي  ويف 
وا�شنطن من االتفاق النووي املوقع 
وجمموعة  اإيران  بني   ،2015 عام 
رو���ش��ي��ا  ت�����ش��م  ال���ت���ي   ،"1+5"
وب��ري��ط��ان��ي��ا وال�����ش��ني وال��والي��ات 
وفر�شت  واأملانيا،  وفرن�شا  املتحدة 

على طهران عقوبات اقت�شادية.
ق.د

ق.د

ق.د
ق.د

رف�شت احلكومة الريطانية ر�شميا، اأول 
ملنحها  ا�شكتلندا  حكومة  من  طلبا  اأم�ص، 
ا�شتفتاء  اإج��راء  من  متكنها  �شالحيات 

ثاٍن حول اال�شتقالل.
وقال رئي�ص الوزراء الريطاين بوري�ص 
جون�شون يف ر�شالة �شاغها ردًا على طلب 
نيكوال  ا�شكتلندا،  يف  االأوىل  الوزيرة  من 
املوافقة  ي�شتطيع  ال  اإن��ه  �شتورغيون، 
من  يكون  لن  اأنه  وراأى  الطلب،  هذا  على 
2014 بعد  ا�شتفتاء عام  املنا�شب تكرار 
يف  جون�شون  م�شيفا   ، فقط  �شنوات  �شت 
"لقد  �شتورغيون:  اإىل  املوجهة  الر�شالة 
باأن  �شخ�شيا  وع��دا  و�شلفك  اأن��ت  قدمِت 
ا�شتفتاء عام 2014 �شيكون ملرة واحدة 
ا�شكتلندا  �شعب  اأن  متابعا  اجليل"،  يف 
�شوت ب�شكل حا�شم بناء على هذا الوعد 
للحفاظ على وحدة اململكة املتحدة، ثم 
ميكنه  ال  ال�شبب،  لهذا  اأن��ه  قائال  م�شى 
املوافقة على اأي طلب من �شاأنه اأن يوؤدي 
اال�شتقالل،  ا�شتفتاءات  من  مزيد  اإىل 
اآخر  ا�شتفتاء  اأي  اأن  جون�شون  م�شيفا 
�شيوؤدي اإىل ا�شتمرار الركود ال�شيا�شي يف 

ا�شكتلندا.
واأر�شلت �شتورغيون ر�شالة اإىل جون�شون 
يف 19 دي�شمر املا�شي، لطلب �شالحيات 
بحجة  ثاٍن،  ا�شتفتاء  اإج��راء  من  متكنها 
اال�شتفتاء  منذ  تغريت  قد  الظروف  اأن 
خروج  ا�شتفتاء  نتيجة  ب�شبب  االأول، 
عام  االأوروب����ي  االحت���اد  م��ن  بريطانيا 
اال�شتفتاء  اإج���راء  مت  حيث   ،2016
االأول الذي �شاأل الناخبني اال�شكتلنديني 
عن  االنف�شال  ي��ري��دون  كانوا  اإذا  عما 
ورف�ص   ،2014 عام  يف  املتحدة  اململكة 
بقية  ع��ن  االن��ف�����ش��ال  اال�شكتلنديون 
من  اأك��ر  �شوت  حيث  املتحدة،  اململكة 
مليوين �شخ�ص )55.3%( ل�شالح البقاء 
مليون   1.62 �شوت  بينما  اململكة،  يف 

)44.7%( ل�شالح اال�شتقالل.



القوة  قائد  زاده،  حاجي  علي  الــلــواء  قــال 
ــثــوري االإيـــــراين، اإن  اجلــويــة يف احلــر�ــص ال
هي  للحر�ص  الــتــابــعــة  ــة  ــوي اجل ــات  ــاع ــدف ال
امل�سوؤولة م�سوؤولية كاملة عن اإ�سقاط الطائرة 
اأر�ص جو، معلاّلً االأمر باأن الدفاعات  ب�ساروخ 
الهجوم  بعد  ق�سوى  تــاأهــب  حــالــة  يف  كــانــت 
االأ�سد  عني  قاعدة  على  االإيراين  ال�ساروخي 
االأمريكية  القوات  ت�ست�سيف  التي  بالعراق، 
الع�سكرية، ردًا على اغتيال الواليات املتحدة 
لقائد قوة القد�ص اجلرنال قا�سم �سليماين، يف 

الدويل. بغداد  مطار  من  بالقرب  يناير،   3

مظاهرات عفوية
والع�سكرية  ال�سيا�سية  املــوؤ�ــســ�ــســة  ظــّلــت 
اأيــام،  ثالثة  ملــدة  املحلية،  االإعــالم  وو�سائل 
ِقبل  من  اأي خطاأ  لوجود  تامة  اإنكار  يف حالة 
الطائرة،  اإ�سقاط  يف  َت�سَبّب  الثوري  احلر�ص 
تابعة  تــقــاريــر  ـــداول  ت مت  ــاء  ــن االأث تلك  يف 
لال�ستخبارات االأمريكية، واأدلة من احلكومة 
الكندية ت�ستبه يف اأن �ساروخًا اإيرانيًا اأ�سقط 

الطائرة.
لكن بعد االعــرتاف االإيــراين، واأيــام االإنكار 
ـــري كبري  واخلـــــداع، خـــرج طـــالب جــامــعــة اأم
االأوكرانية،  الطائرة  �سحايا  لتاأبني  بطهران 
من  اأغلبهم  �سخ�سًا،   176 عــددهــم  البالغ 
االإيرانيني، ومن هذا التاأبني الرمزي انفجرت 
عدد  اإىل  لتمتد  عفوي،  ب�سكل  االحتجاجات 

من اجلامعات االإيرانية يف خمتلف املدن.
اأمري، طالب بجامعة اأمري كبري، وكان م�ساركًا 
يف تــلــك االحــتــجــاجــات يــقــول: ''خــرجــنــا 
لالحتجاج على خداعنا طوال تلك الفرتة، لن 

ن�سمح للم�سوؤولني بالكذب علينا مرة اأخرى''
منذ م�ساء يوم ال�سبت اإىل االآن، خرج االآالف 
من االإيرانيني لالحتجاج على ما �سّموه خداع 
االإيـــراين،  ال�سعب  على  وكذبهم  امل�سوؤوليني 
وللمر�سد  للحكومة،  مناه�سة  �سعارات  رددوا 
خامنئي،  علي  اهلل  اآيـــة  ــــراين  االإي ــى  االأعــل

مطالبينه باال�ستقالة.
م�سهدًا  االإيــرانــيــون  اأظهر  قليلة  اأيــام  قبل 
يدّل على وحدتهم يف وجه التهديد االأمريكي 
�سليماين،  قا�سم  اجلــرنال  جنازة  يف  لبالده، 
لكن  املتحدة،  الــواليــات  يــد  على  تل  قحُ ــذي  ال
�سرعان ما تبّدلت مظاهر الوحدة واحلزن على 
اأهم قائد ع�سكري يف البالد، اإىل احتجاجات 

مناه�سة للنظام باأكمله.

اال�شتقالة لي�شت كافية.. نريد املحاكمة 
قبل اعرتاف قائد القوة اجلوية عن م�سوؤولية 
قواته عن اإ�سقاط الطائرة االأوكرانية، عملت 
جميع و�سائل االإعالم املحلية وامل�سوؤولون على 
نفي االأدلة االأمريكية والكندية حول �سقوط 
تبّدل  وفجاة  اإيراين،  �ساروخ  ب�سبب  الطائرة 

كل �سيء.
�سيل من االعتذارات واال�ستقاالت بني  انهال 

يف  ال�سحفيني  �سفوف 
االإخبارية،  الوكاالت 
احلكومي،  والتلفزيون 
لل�سعب  مـــعـــتـــذريـــن 
و�سفوه  عّما  االإيـــراين 
''بالكذب'' على ال�سعب.
مل  االآن  اإىل  لـــكـــن 
كبار  مــن  اأحـــد  ي�ستقل 
امل�سوؤولني، اأو حتى قائد 
امل�سوؤول  اجلوية  القوة 
املاأ�ساة،  تلك  عن  االأول 
هــتــف املــتــظــاهــرون بــاأن 

يطالبون  اإنهم  بل  كافية،  لي�ست  اال�ستقالة 
مبحاكمة كل َمن ت�سّبب يف هذه احلادثة، وكل 

َمن عّر�ص ال�سعب للخداع.
من  للخداع  يتعّر�ص  ''ال�سعب  ــري:  اأم يقول 
ِقبل النظام يف كل �سيء، اإىل االآن ال نعلم كم 

قل يف اأحداث نوفمرب''. تل اأو اعتحُ �سخ�سًا قحُ
ــران  اإي �سهدت  املا�سي،  نوفمرب  منت�سف  يف 
احتجاجات غري م�سبوقة، اعرتا�سًا على قرار 
ثالثة  اإىل  البنزين  اأ�سعار  بزيادة  احلكومة 
بحملة  االحتجاجات  تلك  قوبلت  اأ�سعاف، 

قمع دموية من قبل القوات االأمنية.
القتلى  اإن عدد  الدولية  العفو  تقول منظمة 
منظمات  تقول  كما  �سخ�ص،   300 اإىل  و�سل 
عدد  اإن  اإيــران  داخل  حكومية  غري  حقوقية 

املعتقلني و�سل اإىل 8 اآالف.
اإىل االآن تتعنت احلكومة يف اإ�سدار اأي اأرقام 
اإىل  باالإ�سافة  واجلرحى،  القتلى  عن  ر�سمية 
املعتقلني  اأماكن  عن  بيانات  اأي  اأو  املعتقلني، 

والتهم املوجهة اإليهم.
االأوىل  الــ�ــســرارة  مبثابة  كــان  االأمـــر  هــذا 
حاليًا  ــيــني  االإيــران املتظاهرين  الإحــ�ــســا�ــص 

بتعر�سهم للخداع من قبل النظام.

الطالب والطبقة الو�شطى هما اأبطال 
االحتجاجات احلالية

االحتجاجات  مــن  موجتني  اإيــــران  �سهدت 
عام  وبــدايــة   ،2017 عــام  نهاية  يف  االأوىل 
كانت  نوفمرب2019،  يف  والثانية   ،2018
هي  الــفــقــرية  والــطــبــقــات  الــعــامــلــة  الطبقة 
امل�سيطرة على تلك االحتجاجات، التي طالبت 
اإىل  واختفى  اقت�سادية،  مبطالب  االأ�سا�ص  يف 

حد ما املثقفون والطالب من تلك املظاهرات.
من  االحــتــجــاجــات  خــرجــت  املـــرة  تلك  لكن 

اقت�سادية،  �سعارات  اأي  ترفع  ومل  اجلامعات، 
ــات  ــالح ــس ــاإ� ــط طـــالـــب املـــتـــظـــاهـــرون ب ــق ف
امل�سوؤولني يف  للنظام، وم�ساءلة كبار  جوهرية 
اآية اهلل  راأ�سهم  االإ�سالمية، وعلى  اجلمهورية 

علي خامنئي.
وهذا ما يذكرنا باحتجاجات عام 1999 التي 
القوانني  �سد  الطالب  انتفا�سة  عليها  اأطلق 
التي  و2009  ال�سحافة،  حلــريــة  ــدة  املــقــِيّ
االإ�سالحيني  ال�سيا�سيني  القادة  كبار  قادها 
فيما عرف با�سم احلركة اخل�سراء، اعرتا�سًا 
حممود  املحافظ  الرئي�ص  انتخاب  اإعادة  على 
اأحمدي جناد، يف االنتخابات املتنازع عليها يف 

العام نف�سه.

م�شّممون على موا�شلة االحتجاج
مل تــتــوقــف االحــتــجــاجــات مــنــذ االإعـــالن 
اإ�ــســقــاط الــدفــاعــات اجلوية  ــــراين عــن  االإي
بيانات  انت�سرت  بــل  ــيــة،  االأوكــران للطائرة 
املواطنني  تطالب  طالبية،  روابط  من  �سادرة 
تتم  حتى  االحتجاجات،  مبوا�سلة  والطالب 

حما�سبة امل�سوؤولني عن تلك الكارثة.
اأن  بــ�ــســرورة  ــيــة  االإيــران الطالبة  تطالب 

النظام،  لهم  ي�ستمع 
هناك  تـــكـــون  واأن 
االإ�سالحات  بع�ص 
ال�سيا�سي  النظام  يف 
معتربة  واالإداري، 
تــدهــور  �ــســبــب  اأن 
االأو�ــســاع يف اإيــران 
لي�ص فقط العقوبات 
اأو  االقــتــ�ــســاديــة، 
طهران  بني  التوتر 
ووا�سنطن، بل هناك 
جزء كبري يعود اإىل 

الف�ساد وتهرب امل�سوؤولني من املحُ�ساءلة.

هناك اآثار اإيجابية للحادثة
اإىل  املتوا�سلة  االحتجاجات  مــن  بالرغم 
له  الــذي تعّر�ص  ــار واخلـــداع  ــك واالإن الــيــوم، 
واخل�سائر  امل�سوؤولني،  ِقبل  مــن  االإيــرانــيــون 
املادية، وعدد ال�سحايا، اإال اأن هناك من يرى 

يف االأمر �سيئًا اإيجابيًا.
يرى الباحث واملحلل ال�سيا�سي املقيم يف طهران 
باقر ر�ستمي، اأن اعرتاف اإيران مب�سوؤوليتها عن 
موا�سلة  ''عدم  فيقول  اإيجابي،  �سيء  احلادث 
االإنكار، واختيار االعرتاف واالعتذار، وقبول 
هذا  يف  �سحايا  فقدت  التي  االأوروبية  الدول 

احلادث لالعتذار االإيراين �سيء اإيجابي''.
التعاون  هــذا  ــاإن  ف ر�ستمي،  نظر  وجهة  مــن 
لها �سلة  التي  اإيــران والــدول االأوروبــيــة  بني 
�سيحُخّفف  ال�سويد(  كندا،  )اأوكرانيا،  باحلادث 
من حدة التوترات بني اجلمهورية االإ�سالمية 
والغرب، ب�سرط اأن تكمل طهران االأمور ب�سكل 
بلدانهم،  اإىل  ال�سحايا  ــات  رف وتنقل  جيد، 

وتبداأ يف تعوي�ص عائالتهم.

انعكا�شات خطرية
يف  االإيجابية  من  �سيئًا  يرى  من  هناك  بينما 
من  اأي�سًا  هناك  ر�ستمي،  ال�سيد  مثل  احلــادث، 
القلق.  من  ب�سيء  الداخل  يف  الو�سع  يراقب 
الطائرة  حتطم  حلـــادث  �سيكون  اأنـــه  ويـــرى 

انعكا�سات خطرية على الداخل االإيراين.
كانت  لو  باأنه  ــران  اإي داخــل  البع�ص  يجادل 
البداية  من  اعرتفت  قد  االإيرانية  احلكومة 
التورحُّط  دون  االأوكرانية،  الطائرة  باإ�سقاطها 
الو�سع  لكان  ثالثة  ملــدة  واالإنــكــار  الكذب  يف 
على  حافظت  قد  كانت  ورمبــا  االآن،  خمتلفًا 

قا�سم  جنازة  يف  ظهرت  التي  الوحدة  م�ساهد 
�سليماين.

لالأدلة،  طــهــران  يف  امل�سوؤولني  اإخــفــاء  لكن 
وجتنب االعرتاف بامل�سوؤولية، وتوريط و�سائل 
االإعالم باإ�سراكها يف هذا اخلداع، هو ما اأو�سل 
وتــاأّزم  لالحتجاج،  النا�ص  خــروج  اإىل  االأمــور 

الو�سع.
امل�سوؤولني  حما�سبة  املحتجون  يريد  االآن 
للق�ساء،  واإحالتهم  املتورطني يف هذا احلادث، 
التابعة  اجلــويــة  ــقــوة  ال قــائــد  بينهم  ومـــن 
يتحّمل  بــاأنــه  �ــســّرح  ــذي  ال الــثــوري،  للحر�ص 
ويقبل  �سخ�سي،  ب�سكل  احلادث  عن  امل�سوؤولية 

باأي اأمر تفر�سه عليه القيادة العليا.
اإجـــراءات  اتــخــاذ  اأي�سًا  االإيــرانــيــون  يريد 
يف  اأخرى  مرة  احلادثة  تلك  تكرار  ملنع  جادة 
جمتبى  االإيــراين  ال�سحفي  يقول  امل�ستقبل، 
�سعبها،  حتــرتم  لــدولــة  ميكن  ''كــيــف  فتحي: 
وتثمن اأرواح النا�ص اأن تقوم بهجوم �ساروخي 
املدنية،  الطريان  منظمة  مع  تن�سق  وال  كبري، 
اأو  الــوقــت،  ذلــك  يف  الطائرات  حتليق  لتمنع 

متنع الطريان يف اليوم باأكمله''.
النظام  اأمــام  اأن  االإيرانيون  املحللون  ويــرى 
خيارين،  االأزمــة  تلك  من  للخروج  االإيـــراين 
لكل  وعاجلة  جاّدة  حما�سبة  يف  يتمثل  االأول 
املتوّرطني يف احلادث، واخليار الثاين هو اإظهار 
�سبيل  على  احلــادث،  ب�سحايا  النظام  اهتمام 
كبرية،  وجنازة  الوطني،  احلداد  اإعالن  املثال 
�سليماين،  النظام مع مقتل قا�سم  مثلما تعاَمل 
قائمة  اآخر  يف  اأنهم  االإيرانيون  ي�سعر  ال  لكي 

اهتمامات النظام.
االإيــــراين  ال�سحفي  فــتــحــي،  جمتبى  يـــرى 
على  يجب  ــه  اأن طــهــران،  يف  واملقيم  امل�ستقل 
عن  للنا�ص  واالعتذار  اخلروج  االأعلى  املر�سد 
كل ما حدث من بداية �سقوط الطائرة، ''كان 
ال بد اأن يعتذر باالأم�ص، الو�سع خطري، واإذا مت 

جتاهله ف�سينهار كل �سيء''.

ً قطاعا ال�شياحة والطريان �شحايا اأي�شا
العام  بداية  منذ  املا�سية  لالأحداث  كان  لقد 
اإىل اليوم الذي �سقطت فيه الطائرة  اجلديد 
االأوكرانية يف اإيران اآثار كبرية على االقت�ساد 

االإيراين، بجانب العواقب ال�سيا�سية.
يف اأعقاب حادثة �سقوط الطائرة األغت بع�ص 
�سركات الطريان رحالتها اإىل اإيران والعراق، 
عّلقت  التي  االأملانية،  لوفتهانزا  �سركة  مثل 
20 ينايرعلى  رحالتها اإىل طهران، حتى يوم 

االأقل.
التابعة  الطريان  �سركات  بع�ص  غــرّيت  كما 
والرنويجية،  الفرن�سية،  اجلوية  للخطوط 
متجّنبة  اجّتاهها،  واالأ�سرتالية  واملاليزية، 

املجال اجلوي االإيراين، والعراقي اأي�سًا.
نــائــب مدير  ــالم علي جــهــاجنــريي،  يــقــول غ
اإلغاء  اإن  ــران،  اإي يف  املركزية  التاأمني  �سركة 
االإيرانية  ال�سماء  وجتّنب  اجلوية،  الرحالت 
املدين  للطريان  الوطنية  ال�سركة  عّر�ص  �سيحُ
قدر مبليارات الدوالرات، بجانب دفع  خل�سائر تحُ
احلكومة االإيرانية 70 مليون دوالر كتعوي�ص 
الأوكرانيا عن الطائرة، ناهيك عن التعوي�سات 

دفع الأ�سر ال�سحايا. االأخرى التي �ستحُ
النهو�ص  يحاول  الــذي  ال�سياحة،  قطاع  اأمــا 
يف  قـــوة  اأداة  ي�سبح  لــكــي  نف�سه  وتــطــويــر 
تعّر�ص  فقد  املتدهور،  االإيـــراين  االقت�ساد 
ل�سربة كبرية، ب�سبب حادثة �سقوط الطائرة 

االأوكرانية.
جمعية  رئي�ص  رفيعي،  اهلل  حــرمــت  يــقــول 
الرحالت  ''األغيت  وال�سياحة،  ال�سفر  مكاتب 
بن�سبة  وكندا  املتحدة  الواليات  من  القادمة 
بن�سبة  اأ�ــســرتالــيــا  مــن  والــقــادمــة   ،%100
80%،  اأما االآتية من اآ�سيا فقد األغيت بن�سبة 

.''%60
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يرى املحلل�ن الإيراني�ن اأن 
اأمام النظام الإيراين للخروج 

من تلك الأزمة خيارين، 
الأول يتمثل يف حما�ضبة جاّدة 

وعاجلة لكل املت�ّرطني يف 
احلادث، واخليار الثاين ه� 

اإظهار اهتمام النظام ب�ضحايا 
احلادث

قبل اأيام قليلة اأظهر 
الإيراني�ن م�ضهدًا يدّل على 

وحدتهم يف وجه التهديد 
الأمريكي لبالده، يف جنازة 

اجلرنال قا�ضم �ضليماين، 
تل على يد ال�ليات  الذي قخُ

املتحدة، لكن �ضرعان ما 
تبّدلت مظاهر ال�حدة 
واحلزن على اأهم قائد 

ع�ضكري يف البالد

االإيرانيون غا�سبون من كم االأكاذيب التي ك�سفتها
 حادثة اإ�سقاط الطائرة االأوكرانية

بقدر ما كان حزنهم كبريًا على مقتل قا�ضم �ضليماين قائد فيلق القد�ص، كان غ�ضب الإيرانيني هائاًل اأي�ضًا جراء حادثة �ضق�ط الطائرة الأوكرانية ف�ق طهران. مل 
يكن اإ�ضقاط الطائرة ه� الذي اأغ�ضب الإيرانيني بهذا ال�ضكل، بل ما �ضمع�ه من قادتهم على مدار اأيام، فالأكاذيب التي �ضمع�ها جعلتهم ي�ضك�ن يف كل ما قاله النظام 
ل�ضن�ات. فبعد ثالثة اأيام من الإنكار، واإ�ضدار التقارير اخلاطئة التي تفيد باأن الطائرة الأوكرانية التي �ضقطت ي�م 8 يناير/كان�ن الثاين، يف الأج�اء الإيرانية، 

بالقرب من مطار الإمام اخلميني بطهران، كان ال�ضبب وراء �ضق�طها خلل فني، اعرتفت اإيران اأخريًا يف 11 يناير، مب�ض�ؤوليتها عن اإ�ضقاط الطائرة.



االإبقاء على  الربج  اأهلي  اإدارة  قررت 
الفريق  تعداد  �سمن  عياد  بن  املهاجم 
املــو�ــســم اجلـــاري  مــا تبقى مــن  خـــالل 
وهذا بعد اأن كان الالعب �سمن قائمة 
قرار  عن  الرتاجع  وياأتي  امل�سرحني، 
ت�سريح الالعب بالنظر حلاجة االأهلي 
بعد تعرث �سفقة  اإىل خدماته خا�سة 
ف�سل  الــذي  مزياين  املهاجم  اإنــتــداب 

العودة لفريقه الرتجي التون�سي.
اإت�ساالت مع  االأهلي يف  اإدارة  ودخلت 
املهاجم ال�سوداين حممد عبد الرحمان 
يعقوب من اأجل تدعيم �سفوف الفريق 

املعني  يــكــون  اأن  املنتظر  ــن  م حــيــث 
حا�سرا مبدينة الربج خالل ال�ساعات 
عقده  على  التوقيع  اأجــل  من  املقبلة 
التجارب وهذا يف ظل  املرور على  دون 
ميلكه  الذي  بامل�ستوى  امل�سريين  اإقتناع 
ح�سور  املنتظر  مــن  ـــان  وك الــالعــب، 
خالل  بوعكاز  معز  التون�سي  املـــدرب 
اأجل  الربج من  اإىل  الفارطة  ال�ساعات 
توقيع عقده ب�سفة ر�سمية مع االأهلي 
قبل  الت�سكيلة  مع  العمل  يف  وال�سروع 
الرتب�ص  ملبا�سرة  تون�ص  اإىل  التنقل 

التح�سريي.

الودية  مبارياته  �سطيف  وفــاق  يفتتح 
هذا  االإ�سبانية  األيكانت  ترب�ص  خــالل 
ــــالك من  اجلــمــعــة مبــواجــهــة فــريــق اإمي
الفني  الطاقم  �سيحاول  حيث  االإكــوادور، 
تعاين  كانت  التي  للعنا�سر  الفر�سة  منح 
من االإ�سابة على غرار فرحاين، ر�سواين 
مقرتحا  الــوفــاق  اإدارة  وتلقت  ودغــمــوم، 
 24 يوم  رومانيا  من  كلوج  فريق  مبواجهة 
جانفي اجلاري وهو الطلب الذي مل يف�سل 
رغبة  رغم  االأن  حلد  الفني  الطاقم  فيه 
ممكن  عدد  اأكرب  �سمان  يف  الكوكي  املدرب 

من اللقاءات الودية خالل الرتب�ص.
واأكد املدرب امل�ساعد للوفاق كرمي دلهوم 
الظروف  اأن كل  الرتب�ص  ل�سري  يف تقييمه 
ناجح وهذا يف ظل  لقيام برتب�ص  مالئمة 
حــرارة  درجــة  مع  االإمكانيات  كل  توفر 
جيدة ف�سال عن جاهزية الالعبني لتقبل 
اأكد  كما  االأن،  حلد  املطبق  العمل  حجم 
التقني التون�سي على �سرورة الرتكيز اأكرث 
على اجلانب البدين يف الفرتة املقبلة حتى 
الر�سمية  للمناف�سة  جاهزا  الفريق  يكون 

خالل ال�سطر الثاين من املو�سم.
بغية  الوفاق من حتركاتها  اإدارة  وكثفت 
غلق  قبل  جــدد  العبني  خــدمــات  �سمان 
ح�سم  املنتظر  من  حيث  التحويالت،  �سوق 
االأ�سبوع  بداية  قبل  جديدتني  �سفقتني 
فكرة  عن  الوفاق  اإدارة  وتخلت  الــقــادم، 
التعاقد مع املهاجم حدو�ص ب�سبب مطالبه 
املالية املرتفعة والتي رف�سها املدير العام 

رئي�ص  اإ�سرتط  فيما  حلفاية،  فهد  للوفاق 
02 مليار �سنتيم من  ال�ساورة مبلغ  �سبيبة 
اأجل ت�سريح الالعب مرباح ل�سالح الوفاق 
الوفاق  اإعتربها م�سريو  التي  القيمة  وهي 
بالتعجيزية، ومن جانب اأخر اأ�سر املدرب 
الفني  الطاقم  تدعيم  على  الكوكي  نبيل 
الفرتة  ــالل  خ ــدد  ج بدنيني  مبح�سرين 
احلالية حيث اإلتحق نهار االأم�ص التون�سي 
رف�ص  فيما  عمله  ملبا�سرة  الغطا�سي  قي�ص 
الإ�ستئناف  العودة  بلخري  البدين  املح�سر 
عمله مع الفريق ب�سبب ما يعتربه تداخال 

يف املهام.
واإ�سرتطت اإدارة الوفاق مبلغ مليار �سنتيم 
الالعب  خــدمــات  عــن  التخلي  اأجـــل  مــن 
وقع  الذي  بكرار  االأوا�سط  ل�سنف  ال�ساب 

على عقد مع مولودية اجلزائر يف بداية 
املو�سم دون احل�سول على وثيقة الت�سريح، 
�سنة   21 من  اأقل  الوفاق  رديف  وي�ستهل 
اليوم  اأم�سية  اجلمهورية  كاأ�ص  مناف�سة 
اأر�سية  على  العلمة  مولودية  مبواجهة 
الثانية  توقيت  يف  زوغــار  م�سعود  ملعب 
ــل  )اأق الــوفــاق  ــط  ــس اأوا� و�سيكون  زواال، 
مبواجهة  اجلمعة  هــذا  معنيني   )19 من 
م�سكن   500 مبلعب  باتنة  بلدية  فريق 
)اأقل  االأ�سبال  يواجه  حني  يف  ب�سطيف، 
املنظر  حــي  مــن  نظرائهم  �سنة(   17 مــن 
اجلميل مبلعب ال�سهيد مناين بب�سكرة يوم 
15 �سنة(  اأما االأ�ساغر )اأقل من  ال�سبت، 
مبلعب  ال�سبت  يوم  الربج  اأهلي  فيواجهون 

راأ�ص الوادي. 

الإدارة تقرر الإحتفاظ بنب عياد 
وال�ض�داين عبد الرحمان منتظر الي�م

ال�فاق ي�اجه "اإميالك الإك�ادوري" وديا 
وح�ضم الإنتدابات قبل بداية الأ�ضب�ع 

اأبناء �ضيدي اأرغي�ص ينتظرون اجلديد 
بخ�ض��ص الإجازات املتبقية
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دفاع تاجنانت 

اأهلي الربج

وفاق �سطيف

اإحتاد ال�ساوية 

احتاد خن�سلة 

اأمام  معن�يا  ف�زا  "ليا�ضمكا" حتقق 
الكناري  لقاء  اأج�اء  "ناربتي" وتدخل 

الدفاع يرفع املعن�يات بف�ز كبري 
على "اأمل الفريم" وبختاوي خارج التعداد  

الثاين  الق�سم  بطولة  توقف  بعد 
الأكرث  ال�سرقية  جمموعتها  يف  هواة 
املناف�سة  �ستعود  اأ�سابيع  ثالثة  من 
من جديد اإىل خمتلف املالعب نهاية 
ــاد  احت جهته  ومـــن  االأ�ــســبــوع،  هـــذا 
بقيادة  بــجــديــة  يــحــ�ــســر  خن�سلة 
وبتفاوؤل  النور  عبد  حمي�سي  التقني 
اإىل  لــعــودة فريقه  االأخـــري  هــذا  مــن 
املقبلة  املرحلة  يف  االنت�سارات  �سكة 
وال�سعبة  باحلا�سمة  و�سفها  والتي 
ال�سعود  �سيغة  اأن  �سيما  واحد  اآن  يف 
اجلديدة األهبت التناف�ص بني خمتلف 
اجلولة  يف  يرتقب  مــا  وهــو  الــفــرق 
من  االأوىل  اجلــولــة  لر�سم  املقبلة 
زمالء  ي�ستقبل  اأيــن  االإيـــاب  مرحلة 
القائد دمان عقبة فريق اجلار احتاد 
اجلولة  قمة  يعد  لــقــاء  يف  تب�سة،  
وتقاليد  ملعطياتها  نــظــرا  املــقــبــلــة 
الفريقان  ان  عن  ناهيك  الفريقني، 
يلعبان على حجز مكانة �سمن كوكبة 
العبور  �سرف  لها  �سيكون  التي  الفرق 
اإىل الق�سم الوطني الثاين يف �سيغته 

اجلديدة املو�سم املقبل. 
ا�ستئناف  ملوعد  وتاأهبا  وا�ستعدادا 

الراحة  بعد  ال�سبت  هــذا  البطولة 
اجلار  فريق  االحتاد  واجه  ال�ستوية 
ما  ق�سم  يف  النا�سط  تازوقاغت  جنم 
بني الرابطات اأول اأم�ص مبلعب حمام 
الفوز  نتيجة  النظر عن  عمار وبغ�ص 
هدف  بف�سل  االحتـــاد  حققها  الــتــي 
توقيع  مــن  املـــبـــاراة  هـــذه  وحــيــد يف 
ت�سكيلة  ظهرت  علي،  كريوي  املهاجم 
الطاقم  وا�ستغل  جيد  بوجه  االحتاد 
الفني الفر�سة ومنح الفر�سة جلميع 
ــاركــوا يف هذه  ــس � ــن  ــذي ال الــالعــبــني 
كانت  التي  الــوديــة  املحلية  املــبــاراة 
النور  عبد  لــلــمــدرب  ـــرى  اأخ فر�سة 
الأخذ فكرة عامة عن جميع الالعبني 
�سيما امل�ستقدمني الثنائي �سايغي وكذا 
ح�سره  اللقاء  هذا  كذلك   ، بوعندل 
مع  جتاوبوا  "الذين  "ليا�سمكا  اأن�سار 
رفقاء  قدمها  التي  الكروية  العرو�ص 
عن  واأظهروا  متحزم  اأ�سامة  احلار�ص 
نواياهم لتحقيق نتائج اأف�سل واأح�سن 
يف مرحلة العودة وتد�سني جولة رفع 
ال�ستار بفوز على احتاد تب�سة لتعبيد 
قادم  يف  م�ستحقة  بنتائج  الطريق 

اجلوالت.

يف  بــقــوة  تاجنانت  دفـــاع  �ــســرب 
خالل  االأخـــرية  الــوديــة  خرجته 
ال�سلف،  مبدينة  اجلاري  الرتب�ص 
حيث متكن اأ�سبال املدرب م�سطفى 
ب�سكري من حتقيق الفوز بخما�سية 
كاملة مقابل هدف اأمام فريق اأمل 
الفريم النا�سط يف بطولة اجلهوي 
االأول لرابطة البليدة، وهو الفوز 
الذي رفع معنويات الت�سكيلة واأكد 
على االإ�ستعدادات الكبرية للفريق 
خا�سة اأن الفريق تعادل يف اللقاء 
الودي ال�سابق اأمام اإحتاد احلرا�ص 

بنتيجة هدفني يف كل �سبكة.
اليوم  نهار  الدفاع  وتعود ت�سكيلة 
اإجماع  و�سط  الرتب�ص  نهاية  بعد 
على  الفني  والطاقم  الالعبني  من 

يف  وهـــذا  املــنــجــز،  العمل  نوعية 
اأخر  ترب�ص  يف  الــدخــول  اإنتظار 
بداية  قــبــل  تــاجــنــانــت  مبــديــنــة 
البطولة من اأجل �سحن البطاريات 

اأكرث.
اإدارة  قـــررت  اأخـــر  ومـــن جــانــب 
الطاقم  ــع  م بالتن�سيق  الــدفــاع 
الفني ت�سريح الالعب بختاوي من 

التعداد ب�سبب عدم تاأهيله خالل 
عقد  ف�سخ  ليتم  ال�سيفي  املريكاتو 
الالعب بالرتا�سي وهذا بعد اأن مت 
التاأكد من عدم قدرة الفريق على 
اإنتداب العبني يف املريكتو احلايل 
العالقة لدى جلنة  الديون  ب�سبب 
املنازعات وعدم قدرة الفريق على 

ت�سويتها.

الطاهر  الــفــريــق  رئــيــ�ــص  ـــام  وق
ــــزء من  ــ�ــص بــتــ�ــســويــة ج قــرعــي
العالقة  الــالعــبــني  م�ستحقات 
يف  وهــذا  املنح  بع�ص  يف  واملتمثلة 
ال�سلطات  اإعــانــات  دخــول  اإنتظار 
االأجور  ت�سوية  اأجل  من  الوالئية 
ال�سهرية املتاأخرة، واأحدثت جلنة 
تنظيم مناف�سة الكاأ�ص تغيريا على 
من  الـ16  الــــدور  ــاراة  ــب م مــوعــد 
الرديف  �سنف  يف  الكاأ�ص  مناف�سة 
واإحتاد عنابة  بني دفاع تاجنانت 
مت  حيث  الــيــوم  اأم�سية  واملــقــررة 
نوفمرب  اأول  ملعب  اإىل  اللقاء  نقل 
لهوى  ملعب  من  بدال  العر�ص  ببئر 
اأ�سغال  ب�سبب  املغلق  اإ�سماعيل 

جتديد ب�ساط االأر�سية. 

اإحتاد  لفريق  امل�سرية  الهيئة  تف�سل  مل 
ال�ساوية يف م�ساألة االإجازاتني املتبقيتني 
عن  املقرتحات  من  العديد  وجــود  رغــم 
لتقم�ص  جيد  رواق  يف  يوجدون  العبني 
عبد  اإدارة  ل  تف�سّ حيث  ال�سفراء  األوان 
وتاأجيل  الت�سرع  عــدم  يــاحــي  املجيد 
املقبل موازاة  اإىل غاية االأ�سبوع  احل�سم 
مع مباراة هالل �سلغوم العيد ع�سية هذا 
ال�سبت واإذا كان احل�سم يف اأمر االإجازات 

تبدو  الأ�سباب  مــوؤجــال  زال  ال  املتبقية 
املقربة  امل�سادر  بع�ص  اأن  اإال  منطقية، 
من النادي ت�سري اإىل رغبة الطاقم الفني 
يف منح االأولوية خلط الو�سط الذي يعد 
يف نظره اأكرث حاجة اإىل الدعم بالنظر 
املواعيد  يف  تنتظره  الــتــي  املهمة  اإىل 
الر�سمية، وهو ما �سيتم الوقوف عليه يف 

غ�سون االأيام املقبلة.
حت�سرياتها  الت�سكيلة  تــوا�ــســل  كــمــا 

املــبــاراة  ــي  وه ال�ساطو  اأبــنــاء  ملواجهة 
حتقيق  بنية  ـــاد  االإحت �سيدخلها  التي 
قوية  بداية  على  للب�سم  جيدة  نتيجة 
خ�سو�سا واأنها اأمام اأحد الفرق املناف�سة 
على تاأ�سرية ال�سعود وتبدو كل الظروف 
وما  املبتغى  هــذا  حتقيق  الأجــل  مواتية 
وزمالئه  خــوجــة  يو�سف  الــهــداف  على 
لتخطي  جيد  ب�سكل  ا�ستغاللها  �ــســوى 

اأحمد اأمني بعقبة املناف�ص.
العاي�ص.�ص 

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب عبد الهادي. ب



مت التو�سل اإىل اتفاق بني اإدارة مولودية 
ــذي  بــريــكــة واملـــــدرب جــمــال �ــســعــودي ال
الفنية  العار�سة  على  اال�سراف  �سيتوىل 
النادي  م�سريو  به  �سرح  ما  ح�سب  للنادي، 
املدرب  خدمات  عن  التخلي  تاأكيد  وبعد 
اتفقت  االأ�سباب،  حتديد  دون  من  �سالوي 
هذا  مــع  ر�سمي  ب�سكل  املــولــوديــة  اإدارة 
التقني الذي �ستكون مهمته االأ�سا�سية هي 
و�سبق  هــواة  الثاين  اإىل  ال�سعود  حتقيق 
للمدرب �سعودي واأن عمل مع الفريق اجلار 

اأمل بريكة.
بعن�سرين  املولودية  تعداد  تدعم  كما 
جديدين وهما عبد الرحمان بن ال�سعدي 
وع�سام بلعيا�سي القادمان من فريق �سباب 
هذا  على  كثريا  االإدارة  وتراهن  نقاو�ص 
الثنائي من اأجل اإعطاء االإ�سافة املرجوة 

اإدارة  مــن  مقرب  م�سدر  وح�سب  للفريق 
اأ�سر  �سالوي  املن�سحب  املدرب  فاإن  النادي، 
ال�سفقتني، بالنظر خلربة  على جناح هذه 
االإ�سافة  اإعطاء  على  وقدرتهما  الثنائي 
املرجوة للكتيبة الربيكية يف ظل الرهانات 

التي تنتظره يف بطولة ما بني الرابطات.
قامت  قــد  املــولــوديــة  اإدارة  كــانــت  واإذا 
ب�ساأن عملية اال�ستقدامات،  بخطوة مهمة 
يف  النا�سطة  االأخـــرى  باالأندية  مقارنة 
تراهن  فاإنها   ، الرابطات  بني  ما  بطولة 
على ا�ستغالل االإجازات املتبقية يف تعزيز 
تتطلب  التي  احل�سا�سة  املنا�سب  بع�ص 
خا�سة  مدرو�سة،  بكيفية  عنا�سر  جلب 
وكذا  الدفاعية  املنا�سب  ببع�ص  يتعلق  ما 
�سوق  يف  املتاحة  اخليارات  وفق  الهجوم، 

التحويالت.

اخلـــروب  جمعية  ت�سكيلة  ت�سد 
من  تون�ص  �سوب  اليوم  نهار  الرحال 
ملدة  مغلق  ترب�ص  يف  الدخول  اأجــل 
من  العودة  ملرحلة  حت�سبا  اأيام   10
عن  االأول  امل�سوؤول  وطلب  البطولة، 
العار�سة الفنية للفريق حممد با�سا 
الالعبني  جميع  ح�سور  بــ�ــســرورة 
ــن اأجــــل الـــوقـــوف على  لــلــرتبــ�ــص م
�سرورة  مــع  ــرب  ق عــن  اإمكانياتهم 
خالل  وديــة  مقابالت   03 برجمة 

فرتة الرتب�ص.
وقال املدرب با�سا اأنه اإتفق مع اإدارة 
اإبعاد  على  اأوىل  خطوة  يف  اجلمعية 
قبل  اخلــطــر  منطقة  عــن  الــفــريــق 
االأدوار  لعب  على  للتناف�ص  التفرغ 
املتبقة،  اجلــــوالت  خـــالل  االأوىل 
قادر  احلايل  التعداد  اأن  با�سا  وقال 
حال  يف  خــا�ــســة  كلمته  قـــول  عــلــى 
فرتة  يف  املقررة  التح�سريات  جنــاح 
يتمكن  حتى  وهــذا  البطولة  توقف 
يف  مغاير  بوجه  الظهور  من  النادي 
تعلق  وفيما  العودة،  مرحلة  لقاءات 
اأنه  على  با�سا  اأكد  فقد  باالإنتدابات 
بالتعاقد  للفريق  ال�سماح  حــال  يف 
مع العبني جدد يف املريكاتو ال�ستوي 
ــداب عدة  ــت فــاإنــه مــن الــ�ــســروري اإن
العبني لتغطية النقائ�ص التي يعاين 

منها التعداد.

ذيب  معمر  اجلمعية  رئي�ص  واأكـــد 
رئا�سة  من  باالإن�سحاب  قــراره  على 
ــاري  اجل املــو�ــســم  نهاية  مــع  ــنــادي  ال
وهذا ب�سبب ال�سعوبات الكبرية التي 

مردفا  اجلاري  املو�سم  خالل  وجدها 
بالقول اأن الفريق �سيحاول التناف�ص 
على اإحتالل اأف�سل مرتبة ممكنة يف 
البطولة رغم �سعوبة املهمة بالنظر 
التي  العوي�سة  املــالــيــة  للم�ساكل 
الديون  نتيجة  النادي  فيها  يتخبط 
الفريق  رئــيــ�ــص  وقـــام  ــة،  ــم ــرتاك امل
بت�سوية جزء من م�ستحقات الالعبني 
وهذا  غ�سبهم  اإمت�سا�ص  اأجــل  مــن 
الالعبون  رفعها  التي  املطالب  بعد 
قبل  م�ستحقاتهم  ت�سوية  بخ�سو�ص 

التنقل اإىل تون�ص.
رديف  ي�ستقبل  منف�سل  �سياق  ويف 
�سباب  اجلـــــار  اخلــــــروب  جــمــعــيــة 
ق�سنطينة اأم�سية اليوم يف لقاء حملي 
واعد على اأر�سية ملعب ال�سهيد عابد 
الــدور  حل�ساب  بــاخلــروب  حــمــداين 
اجلمهورية  كاأ�ص  مناف�سة  من  الـ16 

يف هذا ال�سنف. 

اإنهزمت ت�سكيلة مولودية العلمة 
مقرة  جنم  اأمــام  الــودي  اللقاء  يف 
ملعب  اأر�سية  على  جــرى  والـــذي 
ــراأ�ــص الـــوادي  قــيــدوم الــطــاهــر ب
ثــاين  يف  مــقــابــل  دون  بــثــنــائــيــة 
فرتة  خالل  للفريق  ودية  خرجة 
ت�سكيلة  وظهرت  البطولة،  توقف 
هذا  يف  متو�سط  بوجه  املولودية 
على  اأكد  والــذي  الــودي  االإختبار 
التي  النقائ�ص  من  الكثري  وجــود 
اإ�ستئناف  قبل  معاجلتها  ينبغي 
املناف�سة مع بداية ال�سهر القادم.  
ال�سابق ملولودية  وحت�سل املدافع 
تعوي�ص  على  ملويل  فريد  العلمة 
مليون   900 زهاء  اإىل  ي�سل  مايل 
املنازعات  جلنة  طرف  من  �سنتيم 
بــعــد الـــدعـــوى الــتــي رفــعــهــا �سد 
م�ستحقاته  على  للح�سول  الفريق 
املالية العالقة عن املو�سم الفارط 
يف  باحل�سول  يطالب  كــان  حيث 
 1.4 اإىل  ي�سل  مبلغ  على  البداية 
مليار �سنتيم قبل اأن يتم تخفي�ص 
املقدمة  الــوثــائــق  بــعــد  القيمة 
وقامت  الفريق،  اإدارة  طــرف  من 
الكاتب  بوا�سطة  املولودية  اإدارة 
بالطعن  هــالل  �سعد  جمال  العام 
املحكمة  لــدى  ال�سادر  احلكم  يف 
اأن  املنتظر  من  حيث  الريا�سية، 
 03 يــوم  الق�سية  يف  النظر  يتم 

فيفري القادم.
بالق�سايا  �سلة  ذي  �ــســيــاق  يف 
الوقت  يف  الفريق  �سد  املرفوعة 
الراهن فقد طالب املح�سر البدين 
باحل�سول  من�سوي  عادل  ال�سابق 
عـــلـــى تــعــويــ�ــص مـــــايل يــنــاهــز 

متثل  والتي  �سنتيم  مليون   280
الفرتة  عــن  املــالــيــة  م�ستحقاته 
املو�سم  الفريق  مع  فيها  عمل  التي 
الفارط، وتاأمل اإدارة املولودية يف 
للتعوي�ص  املالية  القيمة  تخفي�ص 
وهذا يف الوقت الذي متكن الفريق 
رفعها  التي  الق�سية  يف  الفوز  من 
مهري  للحرا�ص  ال�سابق  املـــدرب 

عبد الغاين الذي طالب باحل�سول 
ــر عن  ــه ــس اأ�  8 مــ�ــســتــحــقــات  عــلــى 
قرار  جــاء  حيث  الــفــارط  املو�سم 
الفريق  �سالح  يف  املنازعات  جلنة 
تعوي�ص  اأي  منح  عــدم  خــالل  من 

ملهري. 
ومــــن جـــانـــب اأخــــــر، يــتــوا�ــســل 
يف  االإداري  اجلانب  يف  الغمو�ص 

تاأجيل  بعد  وهذا  املولودية  بيت 
الهاوي  للنادي  العامة  اجلمعية 
الثقة  ل�سحب  مقررة  كانت  والتي 
رقاب،  �سمري  ال�سابق  الرئي�ص  من 
ـــــذي �ــســرع  ـــت ال ـــوق وهـــــذا يف ال
الدعوات  توجيه  يف  رقـــاب  فيه 
اأجل  من  الهاوي  النادي  الأع�ساء 
العامة  اجلمعية  اأ�سغال  ح�سور 
جانفي   20 يــوم  �سيعقدها  التي 
اجلاري بطلب من مديرية ال�سباب 
ح�سيلته  عر�ص  بغية  والريا�سة 
م�سالح  اأن  علما  واالأدبية،  املالية 
تن�سيب  قـــررت  الــعــلــمــة  بــلــديــة 
ت�سيري  اأجــــل  ــن  م "ديركتوار" 
املو�سم  نهاية  غاية  اإىل  الــنــادي 
اإيجاد  اجلاري وهذا يف حال عدم 
حل للو�سعية التي يعرفها الفريق 

يف الوقت الراهن. 

الإدارة تتفق مع املدرب �ضع�دي 
لقيادة العار�ضة الفنية

ترب�ص ت�ن�ص ينطلق الي�م 
وذيب يبعد لعبيه عن ال�ضغط 

مقرة  اأمام  بثنائية  "البابية" تنهزم 
وال�ضراعات مت�ا�ضلة يف النادي الهاوي 
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جمعية اخلروب 

مولودية العلمة

مولودية بريكة

اأحمد اأمني ب

بدري.ع

بدري.ع

ال�سباب  اإدارة  جنحت 
ق�سية  احــتــواء  يف 

مــــدرب احلــرا�ــص 
وذلـــــــــــــك بـــعـــد 
عادل  مع  االإتفاق 
مدرب  بوخلرفان 

ال�سباب يف  حرا�ص 
املا�سية  ال�سنوات 

ـــري  ـــذا االأخ ــل ه ــم وع
يف  الذهاب  مرحلة  خالل 

ال�سعودية وبا�سر  النوادي  اأحد 
املـــدرب اجلــديــد الــقــدمي مهامه 
ب�سفة ر�سمية وقبل تقدميه من 
قبل اإدارة الفريق اإىل الالعبني 
قبل  به  بكو�ص  الرئي�ص  اجتمع 
بداية احل�سة ودار احلديث بني 
الطرفني عن االأهداف املر�سومة 
التناف�ص  الــفــريــق  يــنــوي  الــتــي 
التناف�ص  يف  واملتمثلة  عليها 
الثاين  الق�سم  اإىل  ال�سعود  على 
العام  املحيط  عــرّب  كما  املمتاز 
ل�سباب عني فكرون عن ارتياحه 
بــعــد االتـــفـــاق الــنــهــائــي الــذي 
واإعترب  بــوخلــرفــان  مــع  ح�سل 

املهتمني  مـــن  الــكــثــري 
اأن  النادي  ب�سوؤون 
عادل  مع  التعاقد 
يعّد  بــوخلــرفــان 
من  مهما  مك�سبا 
يعود  اأن  ــه  ــاأن ــس �
بالنظر  بالفائدة، 
املدرب  حنكة  اإىل 
خ�سو�سا واأن الفريق 
ـــالل  عــــــاين كــــثــــريا خ
غياب  مــن  الــذهــاب  مرحلة 

مدرب للحرا�ص.
ويف �سياق ذات �سلة عقد اأع�ساء 
اأمــ�ــص  اأول  الــعــامــة  اجلــمــعــيــة 
لدرا�سة و�سعية  اإجتماعا طارئا 
الفريق واإيجاد احللول للنهو�ص 
بالفريق وتفادي تكرار �سيناريو 
اأ�سفرت  كما  ــاب  ــذه ال مرحلة 
اجلمعية العامة عن تعيني عزيز 
زواغي وحلوي ه�سام كع�سوين يف 
وت�ستعد  للفريق  العامة  االأمانة 
االإدارة يف غ�سون االأيام القادمة 
املالية  امل�ستحقات  ت�سوية  اإىل 

لالعبني.

الإدارة تتفق مع ب�خلرفان وتنجح 
يف اإحت�اء ق�ضية مدرب احلرا�ص 

�سباب عني فكرون

اأحمد اأمني ب

التح�سريات  تب�سة  احتاد  فريق  يوا�سل 
اجلولة  للقاء  وحت�سبا  الــعــودة  ملرحلة 
والتي  الــعــودة  مرحلة  من  االفتتاحية 
فريق  على  �سيفا  الكناري  فيها  �سيحل 
احتاد خن�سلة يوم ال�سبت املقبل وبعد اأن 
ق�ست ت�سكيلة الكناري فرتة حت�سرياتها 
ال�ستوية يف ترب�ص مغلق دام ع�سرة اأيام 
كل  برتجمة  الكناري  بيت  يف  الكل  ياأمل 
املجهودات املبذولة خالل مرحلة االياب 
والعمل على ح�سد اكرب قدر من النقاط، 

الذهاب،  مرحلة  يف  �ــســاع  مــا  ـــدارك  وت
ومن  االوىل  املراتب  نحو  للزحف  وهذا 

ثم حتقيق ال�سعود.
وح�سب الطاقم الفني للفريق اأن اجلميع 
البطولة  بعمل كبري يف فرتة توقف  قام 
وح�سرت الت�سكيلة كما يجب من اأجل اأن 
املراتب  على  التناف�ص  م�ستوى  يف  تكون 
االأوىل وخطف اإحدى تاأ�سريات ال�سعود 
بــوعــرعــارة كثريا على  بــاملــدرب  ويــعــول 
االأيام  طيلة  ت�سكيلته  رفقة  به  قام  ما 

مرحلة  يف  مغاير  بوجه  ليظهر  الفارطة 
العودة.

على  تراهن  الفريق  ادارة  جهتها  ومن 
ب�سانع  االمر  ويتعلق  اجلدد  امل�ستقدمني 
واملدافع  االأمـــني  حممد  نا�سر  االألــعــاب 
املحوري بورقبي وتاأمل يف منح االإ�سافة 
التي  والنقائ�ص  الثغرات  و�سد  للفريق 
عانى منها الفريق طيلة مباريات الن�سف 
االأول من البطولة وخا�سة على م�ستوى 

الهجوم.

ب�عرعارة ي�ؤكد جناح الرتب�ص ويطالب لعبيه بالإنتفا�ضة يف مرحلة الإياب 
احتاد تب�سة

عبا�سي.ع



مار�ضيليا يكرم جمال بلما�ضي
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�سيميوين يلح لالإ�سراع يف �سم كافاين

جوفنتو�ص،  نادي  اأعلن 
م����دة غ���ي���اب م��داف��ع��ه 
مريح  ال��رك��ي  ال���دويل 
اإ�شابته  بعد  دمي��ريي��ل، 
يوم  بالدوري،  روما  مباراة  يف 

االأحد املا�شي.
تعر�ص  ق��د  دمي��ريي��ل  وك���ان 
ال�شليبي  ال��رب��اط  يف  لقطع 
اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  االأم����ام����ي، 

اإ�شابة اأخرى يف الغ�شروف.
ووف���ًق���ا ل��ب��ي��ان ع��ل��ى امل��وق��ع 
خ�شع  جلوفنتو�ص،  الر�شمي 
دمي���ريي���ل ال���ي���وم جل��راح��ة 
ال�شليبي  الرباط  يف  ناجحة 
وال��غ�����ش��روف حت��ت اإ���ش��راف 

الروفي�شور كري�شتيان فينك.
الوقت  اأن  اإىل  البيان  واأ�شار 
ال����الزم ل��ع��ودة ال��الع��ب اإىل 
امل��ب��اري��ات ي��رام��ح ب��ني 6 و7 

اأ�شهر.

عن  بذلك  دميرييل  و�شيغيب 
املو�شم  مطلع  حتى  املباريات 
ي�شارك  ل��ن  اأن���ه  كما  املقبل، 
ي��ورو  يف  ت��رك��ي��ا  منتخب  م��ع 

.2020

لالأندية  االإجنليزي،  اآر�شنال  ان�شم 
و�شط  العب  ا�شتقطاب  يف  الراغبة 
م��ي��الن االإي����ط����ايل، خ����الل ف��رة 
االنتقاالت ال�شتوية اجلارية، وفقا 

لتقرير �شحفي.
فقد ذكرت �شحيفة "كوريريي ديللو 
االإيفواري  اأن  االإيطالية،  �شبورت" 
الرو�شونريي،  العب  كي�شي،  فرانك 
من  ع���دد  اإىل  ب��االن��ت��ق��ال  ارت��ب��ط 
االأندية االإجنليزية، خالل الفرة 
هام  وو�شت  اآر�شنال  منها  االأخ��رية، 

يونايتد.
ويرغب كال الناديني يف التعاقد مع 
ر�شمية  عرو�شا  اأر�شال  كما  الالعب، 

مليالن، هذا ال�شهر.
ميالن،  اأن  ال�شحيفة  واأ���ش��اف��ت 
م�شتعد لبيع كي�شي مقابل 21 مليون 

يورو.
يف  العا�شر،  املركز  اآر�شنال  ويحتل 
املمتاز،  االإجنليزي  الدوري  ترتيب 
 22 م��رور  بعد  نقطة،   28 بر�شيد 

مرحلة من امل�شابقة.

االإ�سبانية،  ال�سحف  �سلطت 
بر�سلونة  تقدمي  على  ال�سوء  ام�ص  ال�سادرة 

ملدربه اجلديد كيكي �سيتني، بعد اإقالة اإرن�ستو فالفريدي.
هي  ــقــدم  ال "كرة  ــة:  ــدي ــدري امل "ماركا"  �سحيفة  وعــنــونــت 

احلليب".
واأ�سافت: "كيكي �سيتني مدرب البار�سا اجلديد �سرح: باالأم�ص 
كنت اأ�سري بني االأبقار يف مزرعتي، واليوم اأنا مدرب لرب�سلونة".
ومن جانبها، خرجت �سحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية 

بعنوان: "عمل حقيقي".
االأول  يومه  يف  اجلاد،  بالعمل  �سيتني  كيكي  "وعد  واأ�سافت: 
بارتوميو  وبـــرر  لرب�سلونة،  جــديــد  كــمــدرب 
الوقت  يف  للفريق  ال�سيئة  الديناميكية  تغيري 

املنا�سب، من اأجل ح�سد االألقاب".
وتابعت: "خطوات كيكي: كثافة ثابتة واإعداد 
بدين، تقدمي مباريات جذابة، االنفتاح لتغيري 

طريقة اللعب، ال�سغط، لكن كل العب يف مركزه".

�سيتني:  ت�سريح  جاء  "�سبورت"،  ل�سحيفة  الرئي�سية  ال�سفحة  وعلى 
جيد". ب�سكل  باللعب  "اأعدكم 

بها  �سارت  التي  الطريقة  �سرح:  "بارتوميو  ال�سحيفة:  ووا�سلت 
االأمور مل تكن االأف�سل، كنا بحاجة اإىل دفعة لتح�سني ديناميات 

الفريق".
بال�سباب،  االهتمام  اأريــد  قال:  �سيتني  "كيكي  ــت:  واأردف

واإذا كانوا على قدر الثقة �سيلعبون بالتاأكيد مع الفريق 
االأول

توقيع 
كيكي 

للرب�سا 
االأبرز 
اعالميا 

يف ا�سبانيا 

 ال�صحافة معـــــــــــــــــــــــر�ض

بويول يتعجب من اإقالة 
فالفريدي

جوفنتو�س يعلن غياب جنمه لـ 7  اأ�سهر

بويول،  كارلو�ص  اأ�شاد 
بر�شلونة  ق��ائ��د 

ال���������ش����اب����ق، 
ب���اإرن�������ش���ت���و 
ف��ال��ف��ريدي، 
من  امل����ق����ال 

ت��������دري��������ب 
موؤخرا،  البار�شا 

م��ب��دي��ا ت��ع��ج��ب��ه من 
هذا القرار.

نقلتها  ت�شريحات  يف  ب��وي��ول  وق��ال 
"اأ�شكر  االإ�شبانية:  "ماركا"  �شحيفة 
قدم  فقد  يل،  بالن�شبة  ف��ال��ف��ريدي، 

اأداًء جيًدا للغاية".
يف  االأوىل  �شنواتي  "اأتذكر  واأ�شاف: 
بقينا  للغاية،  معقدة  كانت  بر�شلونة، 

ملدة 5 اأعوام دون حتقيق لقب".
فاز  ف��ق��د  ف��ال��ف��ريدي،  "اأما  وت��اب��ع: 
بلقبني للدوري خالل عامني متتاليني، 
للمو�شم  الليغا  ج��دول  يت�شدر  كما 

لدور  وتاأهل  الثالث، 
ل���دوري  ال�16 
االأب�����ط�����ال، 
ذلك  ورغ��م 
من  اأق���ي���ل 

من�شبه".
واأك���������������د: 
اأن  "يجب 
كم�شجع  اأ����ش���ك���ره 
م��ا فعله،  ك��ل  ع��ل��ى  ل��ر���ش��ل��ون��ة 

واحرامه الكبري".
�شيتني،  كيكي  لتجربة  توقعه  وع��ن 
بويول:  قال  اجلديد  البار�شا  مدرب 
يرام  ما  على  االأم��ور  ت�شري  اأن  "اآمل 

معه".
االأف�����ش��ل  دائ���ًم���ا  "اأمتنى  و����ش���دد: 
فريًقا  من��ت��ل��ك  ف��ن��ح��ن  ل��ر���ش��ل��ون��ة، 

رائًعا".
على  يتعني  املو�شم،  نهاية  "يف  واأمت: 

اإدارة البار�شا تقييم االأمور".

ي��ت��ح��ني ب��اري�����ص ���ش��ان ج��ريم��ان 
الفر�شة ملناف�شة اإنر ميالن، على 
فرة  خ��الل  توتنهام،  جن��م  �شم 
اجلارية،  ال�شتوية  االن��ت��ق��االت 

وفقا لتقرير �شحفي اإجنليزي.
ويتعلق االأمر بالدمناركي الدويل، 
املرتبط  اإري��ك�����ش��ن،  كري�شتيان 
اقرب  الذي  اإنر،  اإىل  بالرحيل 

من التو�شل التفاق مع ال�شبريز.

وينتهي عقد اإريك�شن )27 عاًما( 
املو�شم  ب��ن��ه��اي��ة  ت��وت��ن��ه��ام،  م��ع 
احلايل، لذا ي�شعى النادي اللندين 
لتحقيق اأكر ا�شتفادة مادية، من 

وراء بيعه هذا ال�شهر.
"مريور"  ���ش��ح��ي��ف��ة  وب��ح�����ش��ب 
�شان  م�شوؤويل  ف��اإن  الريطانية، 
اإنر  حمادثات  يراقبون  جريمان 
للتدخل  ا���ش��ت��ع��داًدا  وت��وت��ن��ه��ام، 

وخطف الالعب.
العددية  الوفرة  فاإن  ذلك،  ورغم 
يف و�شط ملعب الفريق الباري�شي، 
للنرياتزوري  االأف�شلية  متنح  قد 

يف �شباق �شم اإريك�شن.
عرو�ص  عدة  الدمناركي  ورف�ص 
من ناديه، لتجديد تعاقده، حيث 
ي��ط��م��ح خل��و���ص جت��رب��ة اأخ���رى 

خارج اإجنلرا

ك�شفت تقارير �شحفية فرن�شية، 
ُملحة  رغبة  عن  االأربعاء،  ام�ص 
من دييغو �شيميوين، املدير الفني 
مع  التعاقد  يف  مدريد،  الأتلتيكو 
اإدين�شون كافاين، مهاجم باري�ص 

�شان جريمان.
�شان  م��ع  ك��اف��اين  عقد  وينتهي 
اجلاري،  املو�شم  بنهاية  جريمان 
باري�ص  يف  امل�����ش��وؤول��ني  اأن  اإال 
لنهاية  ب��ا���ش��ت��م��راره  متم�شكني 
ع��ق��ده، ح��ي��ث و���ش��ع ل��ي��ون��اردو، 
تعجيزًيا  مبلًغا  الريا�شي،  املدير 
ي���ورو  م��ل��ي��ون   30 اإىل  و����ش���ل 
حني  يف  بيعه،  على  للموافقة 

عر�ص اأتلتيكو 5 ماليني فقط.
 "le10sport" وبح�شب موقع
ي�شغط  �شيميوين  فاإن  الفرن�شي، 
من  ن���ادي���ه،  اإدارة  ع��ل��ى  ب��ق��وة 
فرة  يف  ال�شفقة  اإب����رام  اأج���ل 

االنتقاالت ال�شتوية اجلارية.
ويعود ذلك اإىل عدم ر�شا املدير 
الفني االأرجنتيني عن امل�شتويات 
األ��ف��ارو  الع��ب��ي��ه  يقدمها  ال��ت��ي 

موراتا وجواو فيليك�ص.
جيل  اأنخيل  ميجيل  و�شيحاول 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ص  م���اري���ن، 
باري�ص،  يف  املتواجد  الأتلتيكو، 
خ��الل  ات���ف���اق  اإىل  ل��ل��ت��و���ش��ل 

ال�شاعات املقبلة مع �شان جريمان، 
من اأجل تلبية طلب �شيميوين.

التاريخي  الهداف  كافاين  ويعد 
هدًفا،   198 بر�شيد  لفريقه، 
املو�شم  ه��ذا  كثرًيا  خ��رج  اأن��ه  اإال 
توما�ص  م��درب��ه،  ح�شابات  م��ن 
توخيل، الذي يعتمد ب�شكل كبري 
اإيكاردي  الهجومي  الرباعي  على 

ومبابي ودي ماريا ونيمار.

ا ر�سمًيا  اآر�سنال يقدم عر�سً
مليالن

�سان جريمان 
يتاأهب 

لالنق�سا�س 
على هدف 
اإنرت ميالن

توتنهام يربم 
اأوىل �سفقاته

 يف فرتة مورينيو

اأعلن نادي توتنهام االإجنليزي لكرة 

القدم، عن تعاقده مع جيد�شون 

فرينانديز العب و�شط بنفيكا 

الرتغايل، على �شبيل االإعارة ملدة 18 

�شهرا ، مع بند يتيح التعاقد معه ب�شكل 
دائم.

وذكر توتنهام عر بيان له على 

موقع "توير" للتوا�شل االجتماعي: 

اتفاق  اإىل  تو�شلنا  نعلن  اأن  "ي�شعدنا 

ل�شم فرينانديز على �شبيل االإعارة ملدة 

الالعب  مع  للتعاقد  بند  مع  �شهرا   18
ب�شكل دائم".

ون�شر احل�شاب الر�شمي للنادي �شورا 

لفرينانديز بقمي�ص الفريق، لي�شبح 

ال�شفقة االأوىل التي يرمها النادي 

حتت قيادة مدربه الرتغايل جوزيه 

مورينيو الذي توىل املهمة يف نوفمر 

املا�شي، خلفا لالأرجنتيني ماوري�شيو 
بوكيتينو.

ومن املقرر اأن يرتدي فرينانديز )21 
عاًما( القمي�ص رقم 30.

ووفقا ل�شبكة "�شكاي �شبورت�ص"، فاإن 

عقد توتنهام مع بنفيكا يحتوي على 

بند خيار ال�شراء مقابل 42.76 مليون 

جنيه اإ�شرليني )50 مليون يورو(.

ووافق بنفيكا على عقد ال�شفقة مع 

توتنهام وو�شت هام، لكن فرينانديز 

اختار التعاقد مع ال�شبريز، الذي يقوده 
مواطنه جوزيه مورينيو.

وكان ت�شيل�شي من بني االأندية املهتمة 

ا مع االلتزام ب�شمه  ب�شم الالعب اأي�شً

مقابل 55 مليون جنيه اإ�شرليني، اإذا 

�شارك يف 50% على االأقل من املباريات 
خالل فرة اإعارته.

يف الوقت ذاته، �شعى ليون ميالن ل�شمه، 

لكن رغبة فرينانديز كانت االنتقال اإىل 
الدوري االإجنليزي.



يوماآ�ص  اأ�سلـو  ف-واآ�سلو طلي  
اأي  بال�سنج:  (عــلــى)  ال�سنج 
كما  لل�سنج؛  ال�سنج   اإ�سافة  
بالعامية: )طال حلموم   يقال  
باحلموم(.هذه املقولة  نقولها 
عندما يكون االإن�سان  يعاين من 
و�سعية معينة اأو يعي�ص  و�سعا 
اأو  كلف(  يحُ  ( ونكلفه  الئق  غري 
اأكرث  اآخــر  و�ــســع    له  ن�سيف  
كاأن   مثال  وازدراءا.  �سعوبة 
اأهــبــل ونزوجه   �ــســاب  يــكــون  
"ئراآنـّي بامراأة هبالء كما نقول اأي�سا: 

اخليخ  فاخليخ"؛مبعنى ممازاد 
لل�سخ�ص  تــقــال  بــلــة،  الــطــني  
باالأ�سواأ.  ال�سيئ   يعالج  الذي  
على  بالعربية/�سغث  يقال 
اّبالة/ مبعنى بلّية على اخرى. 
بالعامية:"عند  يقال   وكما 

اخلايبة تلقى ال�سحور".

ـــم  يـــاآتـــ�ـــســـاآقـــــــــّــا   ــــ ـــي ّ ــــ ـــاآق ي
�سبح  اأ = ط�سـت تـيـنــاآ - �ص
بالـڤـند�ص)1(  ميرق   )بقي(  
الذي  لالإن�سان  ذلــك   .يــقــال  
 yeqqim. لــديــه  يــبــق   مل  

yetseqqa s-tintest
كل   خ�سر  بحيث   �سيئ،  اأي  
معاناة   يعاين   واأ�سبح   �سيء  
�ــســديــدة ، يــقــال  لــلــذي  فقد  
اأي   متوينه  ومل  يبق  لعياله  
�سيء /بقي على احلديدة/.                                 
اأم  جلـاآرح  -يوثـاآد  �ــص-وول  
)اأداآّديـ�ص(= �سرب بالقلب مثل 
 yut ed s-wul(:  .اجلــرح
 )  /am ljerh /adeddic
اجلرح عند ما يتعفن  ينب�ص. 
هذا املثل  ي�سرب  اأو يقال  عند  
من  وبروزها  امل�ساكل   معاودة  
جديد، مبعنى  حدوث  امل�ساكل  
اأي جتّدده واملعاناة من جديد 

ا.                                           
ـــي   ــــ ـــــــــــــــاآرواآل  �ـــس ــــــــــــــــ -ي
ـــــود  ذاآڤ   يــاآيــ�ــس ــت   ــوّدميـــ ثـــ
yerwel si-:ساآر�سـار�

 tuddimt yeydu-d
من   deg cercar=هرب  
املاء( وقع   القطرة   )قطرة  
ال�سالل(.  )حتــت  ال�سالل  يف 
املثل  يقال  الأي  �سخ�ص  هذا 
يـــهـــرب  مــــن  و�ـــســـع  �ــســيء  
الو�سع   هــذا  حت�سني   بــهــدف  
منه   للتخل�ص   ما  �سرر  من   اأو 
منه   اأ�سواأ  هو  فيما  يقع   لكنه  
مثال:  ؛  مــتــعــددة  ــة   ــل ــث واالأم
رجل  طلق امراأته  بحجة  اأنها 
باأخرى   فتزوج   �ساحلة   غري 
اإىل   هاجر   رجل   منها.  اأ�سواأ  
اخلارج  وترك  وظيفته  بهدف  
تغيري  و�سعه  املادي  فتح�سل 
على  وظيفة  مرتبها اأقل  من 

االأوىل ، وق�ص على  ذلك.... 
هــــــاٱژروث  ذي  -يـــاآيـــ�ـــســـود 
yeyژu-d  di- *ئراٱ�سماٱن 

وقع    heژrut irecmen
ما  ال�سر�سم.عند  حجر  يف  
يقع ال�سخ�ص يف و�سع �سّيء ال 

يتمّناه واليتوقعه. 
اأم  نـّ�ص  ْف-ييمـي  -يــاآ�ــســـــوا 
خالل  من  �سرب  تاآ�سـرافــث= 
 yeswa: املطمورة  مثل  فمه 
 f-yimi nnes am
tesraft كت�سرب القمح.تقال  
للذي  كان  مبناأى  عن امل�ساكل  
اأو  باأ�سياء   تلفظه   وب�سبب  
النا�ص  ت�سر  باأقوال   اإدالئــه  
و�سببت   كــذبــة   تكون  كـــاأن   ؛ 
جلب   الت�سرف   فهذا  الفتنة  
�سده   ترفع   كــاأن   ال�سرر،  له  
اأويقع عليه اعتداء   الدعاوى  

اإلخ...  

غـاآ�ص=�سقط   ذاآڤ   -طـــــاآب  
العظم. يف  مبا�سرة  فاأ�سيب 

مبعنى:"بلغ   :teb deg γes
،بلغ  منه اجلهد  الّزبى  ال�سيل 
فالن   الــعــظــم   ال�سّكني   بلغ   ،
 . غـاآ�ص/  ذاآڤ   طــاآب   ئذيـن  
 Flan idin teb đeg γes

يف  ت�ستعمل   برية   tigentest:ع�سبة   امازيغّية(  )ت�سمّية   الـژند�ص   
الطب، ي�سمىها ابن البيطار )العاقرقحا(. 

املعني  �سكل  املعني:ينت�سر 
التقليدية  احلـــرف  يف  كــثــريا 
االأورا�ص خا�سة يف  يف منطقة 
الطينية  واالأواين  املنتوجات 
واحلــلــي وتــزيــن بــه جـــدران 
منطقة  يف  ويــحــمــل  املـــنـــازل، 
اأي  "ثيط"  ت�سمية  القبائل 
ال�سكل  يف  لت�سابهمها  الــعــني 
النحل،  ع�ص  اأيــ�ــســا  وي�سمى 
وهو  ــراأة  امل لرحم  يرمز  حيث 
اجلزء امل�سوؤول عن اخل�سوبة، 
يف  املــيــالد  حلــظــة  ي�سبه  كــمــا 
الع�سل  بخروج  املنطقة  هــذه 

من خلية النحل.
خم�سة  اأو  اخلــمــ�ــســة  ــد  ــي ال
فاطمة: يعترب هذا ال�سكل اأكرث 
االأ�سكال انت�سارا وـكرثها اإثارة 
له  فــاإن  احلقيقة  ويف  للجدل، 
اإذ تتقاطع  حمولة جد غنية، 
ــة  ــزي ــد ورم ــي فــيــه رمـــزيـــة ال
لليد  فالبن�سبة  خم�سة،  العدد 
تعترب رمزا للذكاء االإن�سان هو 
املخلوق الوحيد الذي باإمكانه 
مبهارة  الع�سو  هــذا  ا�ستعمال 
ودقة كبرية، ولعل هذا ما دفع 
بالفيل�سوف الوناين اأناغاراجو 
)500 ق م-428 ق م( للقول: 

يد". له  الأن  ذكي  "االإن�سان 
فله  خم�سة  الــعــدد  عــن  اأمـــا 

عديد الدالالت والتي تختلف 
ومن  اأخـــرى  اإىل  ح�سارة  مــن 
يرمز  فهو  ــرى،  اأخ اإىل  ثقافة 
حلوا�سه  داللـــة  يف  لــالإنــ�ــســان 
للقوة  رمـــز  وهـــو  اخلــمــ�ــســة، 
املبنى  مــن  ذلــك  علة  اأدل  وال 
وزارة  يحت�سن  الذي  اخلما�سي 
املتحدة  الــواليــات  يف  الــدفــاع 
وفيه  البنتاغون،  االأمريكية 
اخلم�سة  للقواعد  اأي�سا  اإ�سارة 
ــا الـــديـــن  ــه ــي ــل ـــي بـــنـــي ع ـــت ال

االإ�سالمي".
ق�سمة  خم�سة  العدد  يكت�سي 
ــا  ــس ــا� ــس ــط اأ� ــب ــرت ــحــريــة ت �ــس
ك�سالح  اليد  اأ�سابع  با�ستمعال 

العني،  �ــســرر  مــن  بــه  يحتمي 
هذه  مبقدور  اأنه  املتواتر  فمن 
ـــــادة الــ�ــســر اإىل  اإع احلــركــة 
االعتقاد  بهذا  تلحق  م�سدره، 
ترجع  لليد  �سخ�سيات  ــدة  ع
الع�سور  اإىل  متاثيلها  بع�ص 
ال�سمالية  الأفريقيا  القدمية 
احللية  االإطــالق  على  اأ�سهرها 
املعروفة بكف فاطمة املتداولة 
باخلام�سة،  ــدعــوة  وامل كــحــرز 
كما ت�ساهد على جدران املنازل 
كف  اأثر  البنايات  من  وغريها 
ر�سما  اأو  بــاحلــنــاء  خم�سبة 

مب�سطا خما�سي الفروع.

الدللة الرمزية لبع�ص الأ�ضكال امل�ضتعملة 
يف ال�ضناعة التقليدية بباتنة

�ليد، �خلم�سة �أو خم�سة فاطمة

قراءنا االأعزاء، 
نغ" �سفحة  "اأورا�ص 

تهتم باملوروث 
والرتاث االأورا�سي 

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

وجغرافيته، 
االأ�ساطري والطقو�ص، 

اأ�سماء االأماكن 
ومعانيها، ال�سناعة 

التقليدية...( رغبة 
منا يف اإعادة اإحياء 

وبعث موروثنا الثقايف 
االأمازيغي، ومب�ساركة 

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

ولكل مهتم تفتح لكم 
جريدة االأورا�ص نيوز 

�سفحتها للم�ساركة 
عرب االمييل التايل: 

auresanagh@
gmail.com

مقاربة اأنرثبولوجية
عن غرفة ال�شناعات التقليدية واحلرف باتنة

اأر�شيف مب�شاعدة الباحث والكاتب �شلي���م �شوه�����ايل
�شورة من اأر�شيف الأورا�س

املعانـاة وال�ضـرر
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من )عادات وتقاليد، 
هند�سة معمارية 
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وجغرافيته، 
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اأ�سماء االأماكن 
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وبعث موروثنا الثقايف 
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...يتبع 

خم�سة فاطمة

اأ�شــــــــاطري
كوكرا يف امليثولوجيا االأمازيغية "حممد اأو�شو�ص"

ورد يف Dictionnaire des symbole اأنه اإذا كنا نرى يف 
احلكايات واخلرافات �ساحرات يحملن حزمات احلطب، فاإنه بال 
�سك ب�سبب الرمزية التي تقرب بني اجلزمة والنار والفكر، اإن 
حزمة احلطب اجلاف تخفي ثراء الفكر وطاقات النار وال�سلط، 
وال�سلط  الطاقات  هذه  انح�سار  على  موؤ�سر  ت�سرعها  فــاأن  لذا 

وال�سرط ف�سخ لها.
للمراأة لالأطفال  بالن�سبة  اأن االأعواد ترمز   Servier ويغترب 
"فاملراأة حتمل احلطب  املرتقبني من منطقة القبائل باجلزائر 
ولذا  اأطفالها،  اأ�سغر  �ستحمل  كما  ظهرها،  على  جتمعه  الــذي 
فاإنه يف كثري من القبايل حينما تغادر العرو�ص بيت اأهلها الإيقاد 
موقد زوجها امل�ستقبلي، يقدم لها اأبوها كاآخر هدية حبل لربط 

حزمات احلطب كرمز لالأطفال املرتقبني.
ملا رغب يف احل�سول  بو�ساقور  �سيدي  فاإن  التقاليد  اإحدى  ويف 
على االأطفال تقرب اإىل الويل �سيدي حماند ابراهيم والقبايل 
بحزمات من حطب كان هذا االأخري يجدها كل �سباح اأمام باب 

م�سكنه.
اأورد  "تيمكي�سني"  منطقة  وبال�سبط  ال�سغري  االأطل�ص  يف 
Elaust  اأن هدايا االأب للعرو�ص يف العر�ص تت�سمن ا�سافة اإىل 

امل�سري- جلد تو�سع حتت الرحى اأزرك، حبال )تا�سوقا( تربط 
بوا�ستطة احلطب الذي �ستجمعه لتطعيم موقدها، كما يت�سمن 
حبال  اأومالو   – ن  عًطا  اأيت  يف  اأبوها  لها  يقدمه  الذي  اجلهاز 
و�سوداء،  وحمراء  ب�ساء  بخيوط  مفتوال  اأفركا�ص(  )اأركاتو 
لكي  احلطب  حمل  يف  ي�ستعمل  احلبل  هــذا  اأن  الو�ست  ويقول 

�ستخدم يف االآن نف�سه 
طور  يف  ــراأة  امل عن  ويقال  بل  الو�سع،  اأثناء  هو  اآخــر  �سياق  يف 
الو�سع )تومز اأ ًكاتو(، وهذان ال�ساقان )حمل احلطب والو�سع( 
)وما  واالجنــاب  احلطب  جلب  بني  العالقة  ا�ستنتاج  لنا  يتيح 

ميثله من خلق للحياة(.
وهكذا فاإن الروايتني اجلزائرية القبايلية والروايات املغاربية 
تتكامالن وتتظافران ل�سحب االعرتاف لالأم االأوىل باأية �سلطة 

�سيا�سة فكرية )ت�سرع وانقايد لل�سهر( اأو طاقة اإجنابية.

رمزية حزمة احلطب



كفالة اليتيم وخدمة االأرامل، واحدة 
من االأهداف ال�سامية التي ت�سعى اإىل 
كافل  اخلــرييــة  اجلمعية  جت�سيدها 
اأر�ــص  على  باتنة  الــوالئــيــة  اليتيم 
الربامج  من  جملة  خالل  من  الواقع  
اإىل  باالأ�سا�ص  تهدف  التي  وامل�ساريع 
الفرحة  ــال  واإدخ الفئة  هذه  خدمة 

على قلوبهم.
ويعد م�سروع االأرملة املنتجة واإحياء 
الرتاث، واحدة من اأهم امل�ساريع التي 
قرابة  منذ  اجلمعية  فيها  اإنطلقت 
خدمة  لالأرامل  اأبوابها  لتفتح  ال�سنة 
على  واحــد  اآن  يف  ومل�ساعدتهن  لهن 
اليتامى،  اأبنائهن  اإحتياجات  تغطية 
متحدثة  اإليه  اأ�سارت  الذي  امل�سروع  
نيوز" باأنه ت�سويق وترويج  "االأورا�ص 
متار�سها  الــتــي  املختلفة  للمنتجات 
العديد من االأرامل يف جمال �سناعات 
الزرابي،  ك�سناعة  خمتلفة  يدوية 
وكذا  التقليدية  املالب�ص  االأفر�سة، 
�سواء  ـــاأكـــوالت  وامل احلــلــويــات  �سنع 
يعد  الع�سرية،  اأو  منها  التقليدية 
فر�سة لكل اأرملة لتوفري لقمة العي�ص 
واإعالة اأبنائها اليتامى، وبح�سب ذات 

اجلمعية  عاتق  على  يقع  املتحدثة 
املنبثقة  واالآدوات  امل�ستزمات  توفري 
من الرتاث املادي االأورا�سي مل�ساعدتهن 
على مزوالة ن�ساطاتهن واإطالق العنان 

الإبداعاتهن يف خمتلف احلرف.
ما  املنتجة"  "االأرملة  م�سروع  وي�سم 
خالله  من  ي�سعني  اأرملة،   14 يقارب 
على  التقليدية  املنتجات  بيع  اإىل 
بالتايل  لــتــكــون  ــا،  ــه ــواع اأن ــالف  ــت اإخ
للرتويج  فر�سة  املفتوحة  املعار�ص 
يهدف  كما  امل�ستطاع،  قــدر  ـــداع  واالإب
حمزة"  "اأم  حــ�ــســب  ــروع  ــس ــ� امل هـــذا 
ما  كل  واإ�ستغالل  االأر�ص  اإىل  للرجوع 
التقليدية  املاأكوالت  �سيما  طبيعي  هو 
املتحدثة،  ذات  تقول  فر�سة  منها، 
الفئة  هذه  على  بالنفع  تعود  "باأنها 
اإىل  االإلــتــفــات  اجلميع  على  ووجـــب 
املجتمع  يف  ودورهـــا  االأرمــلــة  اأهمية 
وحرفية  فــعــاال  �سريكا  باإعتبارها 
االإلتفاته  هــذه  لها  �سمحت  فمنتجة 
دورها"،  اأهــمــيــة  اإىل  االإ�ـــســـارة  اإىل 
نف�سها  على  تعول  اأن  باإمكانها  حيث 
لتلبية خمتلف اإحتياجاتها ف�سال عن 
الدعم املادي الذي باإمكانها اأن تقدمه 

الأبنائها اليتامى.
وت�سيف "اأم حمزة"، اأن هذا امل�سروع 
�سمح لهن زيادة على ذلك باالإندماج يف 
املجتمع وحتقيق اأهدافهن، حيث متكنن 
من خالله اخلروج من احلالة النف�سية 
التي تعي�سها املراأة االأرملة، م�سرية اأن 
هذه الفئات يف املجتمع وجب االإلتفات 
املحلية  ال�سلطات  طــرف  مــن  اإلــيــهــا 
اأهــمــيــة مــن خـــالل منحها  ــا  واإيــالئــه
كتوفري  ن�ساطاتها  ملمار�سة  ف�ساءات 
فر�سة  لها  لتكون  جتــاريــة  حمــالت 

ملزوالة عملها والتعريف به.
حمزة"  "اأم  اأ�سارت  اآخــر،  جانب  من 
اإعتباره  على  اليتيم  دار  جممع  اإىل 
ومهياأ  جمهزا  وقفيا،  خرييا  م�سروعا 
ــه يف  ــغــالل ــت ــس ـــق الإ� ـــراف مبــخــتــلــف امل
املوجهة  وامل�ساريع  الن�ساطات  عديد 
�ــســواء،  حــد  عــلــى  واالأرمـــلـــة  لليتيم 
منها  االأجنحة  عديد  يت�سمن  والذي 
الــقــراآن،  وحتفيظ  بتعليم  اخلا�سة 

والــيــتــيــمــات �سمن  االأرامـــــل  تــكــويــن 
املنتجة، جناح خا�ص  االأرملة  م�سروع 
والرتفيه،  الت�سلية  االأطفال،  برو�سة 
النف�سية  للرعاية  عيادة  جانب  اإىل 
مدرو�ص  برنامج  �سمن  م�سرية  ومكتبة 
التي  االأجنحة  من  ذلك  وغري  منظم 
كربامج  الطفل  احتياجات  تــراعــي 
التقوية،  وبرامج  وترفيهة  ثقافية 
والتي ت�ستدعي ح�سب �ساحبة امل�سروع 
من  يتمكنوا  حتى  متطوعني  اإلتحاق 
الفئة  بهذه  والتكفل  الرعاية  توفري 

واإ�سعارهم بالعطف واحلنان.
اإىل  املتحدثة،  ذات  واأ�ــســارت  كما 
ي�سم  الـــذي  االأخـــري  ــذا  ه يقدمه  مــا 
باالإ�سافة  يتيما  تلميذا   80 حــوايل 
لها  قــدم  اأرمــلــة،   100 يقارب  ما  اإىل 
تتلقاها  مادية  م�ساعدات  املح�سنون 
معظمن ب�سكل �سهري اإ�سافة اإىل املواد 
ب�سكل  منها  ي�ستفدن  التي  الغذائية 
جميع  تغطية  يكفل  مــا  ــو  وه دوري 

الالزم  التمويل  فتوفري  اإحتياجاتهم، 
بها  تكفل  مهمة  حمزة"،  "اأم  تقول 
لالأرامل  خدمة  واالإح�سان  الرب  ذوي 
الزالت  فيما  واحد،  وقت  يف  واالأيتام 
هذا  جنــاح  تــواجــه  النقائ�ص  عديد 
يتواجد  حيث  واإ�ستمراريته،  امل�سروع 
بباتنة  الــديــ�ــص  دوار  بــحــي  حــالــيــا 
واأن  �سيما  ثابت  مببنى  الظفر  الأجــل 
من  اإ�ستئجاره  مت  االأخـــري  هــذا  مقر 
امل�سروع  هذا  يف  وجدوا  حم�سنني  قبل 
اخلريي اأهمية ي�ستدعي دعمه خدمة 
خالل  ــن  م املجتمع  يف  الــفــئــة  لــهــذه 
وجتهيز  الغذائية  املــواد  كافة  توفري 
امل�ساعدة  يــد  وتــقــدمي  املــبــنــى  هـــذا 
حتى  منه  للم�ستهدفني  االإمكان  قدر 
متطوعني  اأ�ساتذة  اإلتحاق  جانب  من 
مت  حيث  اليتامى،  التالميذ  لتدري�ص 
التوا�سل  الأجل  التالية  االأرقام  و�سع 
ــاعــدة والـــدعـــم:   ــ�ــس وتـــقـــدمي يـــد امل
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العديد  اآراء  على  نيوز"  "االورا�ص  وقفت 
خلفية  على  باتنة،  واليــة  يف  املواطنني  من 
ك�سفت  التي  الزيادات  حول  االأخبار  انت�سار 
امل�ستهلك  حلماية  اجلزائرية  املنظمة  عنها 
من  العديد  مت�ص  اأن  �ساأنها  من  والتي  موؤخرا 
االإ�ستهالك  وا�سعة  اال�ستهالكية  املنتوجات 
حيث ترتاوح قيمة هذه الزيادات من 5 اىل 
التخوف  من  حالة  خلف  ما  وهو  دينار   25

والغ�سب و�سط ال�سارع الباتني.
ــد مـــن املــواطــنــني عن  ــدي ــع هـــذا وعـــرب ال
امتعا�سهم ب�سبب هذه الزيادات غري املتوقعة 
والتي خلفت حالة من التخوف والرتقب عما 
بعد  القادمة  القليلة  االأيـــام  عنه  �ست�سفر 
قانون  يف  عليها  املن�سو�ص  القرارات  تطبيق 
وبعدما   ،2020 العام  لهذا  اجلديد  املالية 
كان املواطن يرتقب ت�سهيالت ورفع للم�ستوى 
بع�ص  واإلغاء  االأجور  رفع  خالل  من  املعي�سي 
منذ  تفاجاأ  الدخل،  �سريبة  مثل  ال�سرائب 
ـــاري بــرفــع ا�ــســعــار بع�ص  بــدايــة الــعــام اجل
اال�ستهالك  وا�سعة  منها  خا�سة  املنتوجات 
على  ب�سرعة  االنــتــ�ــســار  يف  اأخــــذت  ــتــي  وال
م�ستوى بع�ص املحالت يف ظل غياب الرقابة 
حني  يف  املخت�سة،  امل�سالح  قبل  من  واملتابعة 
وامل�سيطر  الــو�ــســع  �سيد  الــرتقــب  يـــزال  ال 
�ساحب  خا�سة  املواطن  تفكري  على  االأكــرب 

نف�سه  يجد  الذي  وال�سعيف  املحدود  الدخل 
مع  باملقارنة  االأكرب  ال�سحية  هو  مرة  كل  يف 
جميع  لتلبية  يكفي  يعد  مل  الــذي  الــراتــب 
ما  ــو  وه الــالزمــة  واحلــاجــيــات  امل�ستلزمات 
ال�سارع  خلق حالة من الذعر واخلوف و�سط 
على  احلفاظ  ب�سرورة  طالب  الذي  الباتني 
بدل  للمواطن  ال�سرائية  القدرة  ا�ستقرار 
�ست�ساهم  حيث  اأكرث،  تقهقرها  يف  امل�ساهمة 
امل�ستوى  تــدين  يف  املرتقبة  الــزيــادات  هــذه 
املواطن  على  مبا�سرة  �سيوؤثر  والذي  املعي�سي 
على  ــدوا  اأك كما  الفقر،  ن�سبة  يف  وي�ساعف 
�سرورة فتح حتقيقات وا�سعة يف املحالت التي 
قرار  دون  الزيادات  هذه  و�سع  على  عمدت 
اجلزائرية  املنظمة  طالبت  حني  يف  ر�سمي، 
بتقدمي  التجار  ممثلي  من  امل�ستهلك  حلماية 
الزيادات  هذه  حول  و�سروحات  تنف�سريات 

التي �ستم�ص املواد وا�سعة اال�ستهالك.

ال�سنة  ــة  ــداي ب ــع  م �سطيف  واليـــة  �سجلت 
الوفيات  من  قيا�سية  ح�سيلة   ،2020 اجلارية 
اإختناقا بالغاز، حيث و�سلت احل�سيلة اإىل 13 
عن  ناهيك  فقط،  اأ�سبوعني  ظــرف  يف  �سحية 
م�سالح  طرف  من  احلــاالت  من  الع�سرات  اإنقاذ 
جعلت  التي  احل�سيلة  وهي  املدنية،  احلماية 
امل�سالح املعنية بالوالية تقوم بحمالت مكثفة 
من  وهـــذا  وامل�ساجد  ــص  ــدار� امل مــن  كــل  ت�سمل 
للغاز  الكبرية  باملخاطر  املواطنني  توعية  اأجل 

الطبيعي خ�سو�سا يف فرتة التقلبات اجلوية.
خماطر  حــول  التح�سي�سية  احلملة  ــالل  وخ
النقيب  ا�ست�سافة  مت  فقد  ال�سامت،  القاتل 
م�ستوى  على  باالإعالم  املكلف  لعمامرة  احمد 
طرف  مــن  �سطيف  املدنية  احلماية  مديرية 
بوعروة  بحي  العزيز  عبد  بــن  عمر  م�سجد 
اأخطار  بع�ص  ل�سرح  ــك  وذل �سطيف،  مبدينة 
القاتل ال�سامت وطرق الوقاية منه وهذا خالل 
�سرورة  على  التاأكيد  مع  اجلمعة،  �سالة  در�ص 
التحلي باحليطة واحلذر عند ا�ستعمال و�سائل 
الظروف  هــذه  يف  خا�سة  املختلفة  التدفئة 
املناخية الباردة التي متيز املنطقة، كما قامت 
بحملة  ورثيالن  ببني  املدنية  احلماية  وحدة 
اأك�سيد  ــادي  اأح غاز  خماطر  حول  حت�سي�سية 
تاملات  اإبتدائية  م�ستوى  على  وذلــك  الكربون 
ببني ورتيالن وهذا لفائدة التالميذ واالأ�ستاذة 

والطاقم االإداري.

تزايد  من  ال�سرطة  قــوات  توعية  اإطــار  ويف 
خماطر الت�سمم واالختناق بالغازات املحروقة 
التدفئة  و�سائل  ا�ستخدام  �سوء  عن  الناجمة 
والت�سخني املنزلية، فقد قام اإطارات من خلية 
مبقر  حت�سي�سية  حما�سرة  بتن�سيط  ــالم  االإع
ماي   08 مبطار  اجلوية  احلدود  �سرطة  فرقة 
تقدمي  مت  املجال  هــذا  ويف  �سطيف،   1945
ن�سائح واإر�سادات مع توزيع املطويات على اأفراد 

ال�سرطة.
بجميلة  املدنية  احلماية  وحــدة  قامت  كما 
ال�سباب  دار  موؤ�س�سة  رفقة  الــواليــة(  )�سرق 
غاز  خماطر  مــن  حت�سي�سية  بحملة  جميلة، 
ال�سامت"،  "القاتل  الكربون  اأك�سيد  اأحــادي 
قنزات  املدنية  احلماية  وحدة  قامت  حني  يف 
متثلت  ــة  ــزدوج م بعملية  �سطيف(  )�ــســمــال 
خماطر  حــول  جــواريــة  حت�سي�سية  حملة  يف 
م�ستوى  على  املحروقة  بــالــغــازات  االختناق 
متبوعة  حربيل  لبلدية  االأ�سبوعي  ال�سوق 
باإلقاء مداخلتني مبقر البلدية لفائدة امل�سالح 
اجلمعيات  وبع�ص  والدائرة  للبلدية  التقنية 
لل�سحة  العمومية  املوؤ�س�سة  مــع  بالتن�سيق 
القت  التي  العملية  وهي  احلاج،  دار  اجلوارية 
ا�ستح�سان اجلميع خا�سة مع تزامنها مع موجة 
يف  ال�سحايا  مــن  كبري  ــدد  ع وت�سجيل  الـــربد 

املناطق املجاورة. 

بعيون �مر�أة

عالقات على املحك؟!
ملهمة  ــادة  م اإىل  الزوجية  العالقة  حتولت 
حول  تتمحور  النكات  اأكرث  واأ�سبحت  للتنكيت 
وبرت�سيخ  والزوجة  للزوج  كاريكاتريي  ت�سوير 
اأن كل واحد  فكرة الكراهية بينهما اإىل درجة 
والتخل�ص  باالآخر  لالإيقاع  فر�سة  يتحني  منهما 
اإىل  الت�سوير  يتعمق  ــدة  ع حـــاالت  ويف  منه 
تكون  اأن  اإال  ميكن  ال  الزيجات  من  نوع  اختالق 
وباء  ينت�سر  قد  مري�سا  فكرا  حتمل  ذهنيات  يف 
على املجتمع وقد يكون له تاأثريه ال�سلبي خا�سة 
واأنه ال اختالف يف كون النكتة لها تاأثري كبري قد 

ي�ساهي غ�سيل املخ اأحيانا.
عن  البديل  التعبري  مــن  نــوع  النكتة  وتعترب 
من  هناك  ولي�ص  احل�سا�سية  يف  غاية  موا�سيع 
كالزواج،  اخل�سو�سية  من  الكثري  حتمل  عالقة 
وقد  املتلقي  ذهن  اإىل  بر�سائلها  تبعث  والنكتة 
تكون �سببا يف تر�سيخها كحقائق مطلقة ال تقبل 
النقا�ص..وت�سور النكتة الزوجة على اأنها عبء 
ثقيل يتحني الزوج فر�سة التخل�ص منها ب�ستى 
اإذا  " الزوجة متحم�سة..وا�ص تعطيني  الطرق 
نعطيك  العامل؟..الزوج  يف  قمة  اأعلى  ت�سلقت 
اأنه  على  الزوجة  مــوت  ت�سور  ونكتة  دّزة؟!"  
غرفة  دخلت  مرتو  "واحد  للزوج  اأخــرى  حياة 
�سوايع   8 معاها  طولو  اأيا  تولد  با�ص  العمليات 
خري  الــزوج  قالو  مبت�سم  الطبيب  خرج  بعدها 
ا�سطريت  �سيدي  يا  خري  الطبيب:  دكتور؟  يا 

ن�سحي باجلنني واأّمو با�ص تعي�ص انت".. 
وبالقدر الذي ن�سحك فيه ملء قلوبنا من هذه 
احلاالت اال�ستثنائية فقد اأكد علماء االجتماع 
اأن النكتة قد ا�ستخدمت منذ زمن بعيد للتاأثري 
ترويح  جمرد  يبدو  وال�سعوب..وما  الدول  على 
تقبل  ال  عقيدة  يغدو  قد  اليوم  النف�ص  على 
املودة  القريب..فعالقة  امل�ستقبل  يف  النقا�ص 
اأن ت�سبح  النكتة  والرحمة ال تعدو يف قامو�ص 
تلقى  ال�سريكني..وقد  يتقا�سمها  ترهات  جمرد 
ا�ستح�سانا من املتلقي اإىل درجة تاأكيدها بالقول 
من  الغر�ص  اأن  يعني  ما  كاينة"  غري  واهلل   "
النكتة قد �سرب يف �سميم ذهنية املجتمع وكان 
له التاأثري بتقبل ما هو مرفو�ص اأ�سال واالعتقاد 
الذي  فعال..والبديل  يوميا  يعاي�سونه  ما  اأنــه 
يزين  اإذا  الوقاحة  يف  غاية  النكتة  تطرحه 
حني  يف  املحرمة  والــعــالقــات  الع�سيقة  �ــســورة 
يجعل من احلالل مادة د�سمة للتهكم واال�ستهزاء 
يف  يتورط  مل  اأنه  الزوج  يتمنى  ذلك  من  واأكرث 
زّيجة هو نادم اأ�سال عليها وما اأكرث النكات التي 
ر�ّسخ..وتغ�سل اأدمغة لها جاهزية  ت�سور ذلك وتحُ
ورائيات  مــا  ا�ستيعاب  وال  فلرتة  دون  التلقي 
غم�سي  ملرتو  قــال  واحــد   " فعال...  يح�سل  ما 
ت�سويف؟.. راكي  وا�ص  عينيك..غم�ستهم..قالها 
من  حياتي  هي  هذيك  لها  ظلمة..قال  لو  قالت 

�سماح خميلينهار تزوجتك"؟!!.

بعد  جممع دار اليتيم بباتنة

بعد االإرتفاع امللحوظ يف ن�سبة الوفيات  بعد الزيادات يف املنتوجات الغذائية االأ�سا�سية 

بوادر جت�سيد م�سروع املراأة املنتجة تلوح يف االأفق

بريكةنقاو�صمروانةاآري�صعني التوتةباتنةالتاريخ

بن ن�شر حمي الدين حي بوزغاية ممرات SAEاخلمي�ص 16  جانفي  2020
قريف حفيظةبوعون رفيق033283006

عمرية حممدمرزوق نذير�شلوم ميينة033202099

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

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

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

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

االأ�سبوع من 01/16/ 2020 
اإىل 2020/01/22

من�سوري يا�سني
033325057

بهلول �شعادتابليت نزيهة
033269877

غ�شبان �شماح
033327416

�شويف اإليا�ص
عثماين جناةعجينة خديجةزياد زين الدين�شيف اهلل �شافيةمزا�ص �شهرزاد033349113

دري�ص يو�شفقرو�ص �شعيدة033265094
033898123

خماري عمار
033370259

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

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

براج حنان
عثماين خمتارخياري اأحمد033299190

غ�شام ر�شوان بن فيفي جميلة033340076
لو�شيف اأ�شماءمعن�سري �سماحم�شطفى

ملليزي عبد الغاينيو�شف �شهام03289312
033375228

�شاكري �شهيلة
عيا�ص منريبن من�شور فاروق033373332

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

اخلمي�س  05 ينار 2970/ 16  جانفي 2020 املوافق لـ 20 جمادى الأوىل 161441

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

جمتمع

غ�سب وا�سع يف ال�سارع الباتني 
وتخوف من املجهول 

امل�ساجد واالأ�سواق واملدار�س 
للتوعية من حوادث االإختناق بالغاز 

عبد الهادي.بفوزية.ق

حفيظة.ب 

التقليدية  لل�شناعة   2970 ينار  معر�ض  اأروقة  عرب  باتنة،  الوالئية  اليتيم  كافل  اخلريية  اجلمعية  خ�ش�شت 

من  اإرتاأت  التقليدية،  واالأكالت  االأفر�شة  الزرابي،  من  االأجداد" منتوجات  "ريحة  خطى  على  اأ�شحار  بقاعة 

خاللها ت�شليط ال�شوء على "املراأة" كمنتجة ت�شاهم يف االإقت�شاد الوطني وباإعتبارها ع�شوا فاعال يف املجتمع 

وهوامل�شروع الذي يدخل �شمن ت�شويق وترويج املنتجات املختلفة لالأرامل يف جمال ال�شناعات اليدوية اإىل 

جانب م�شروع "جممع دار اليتيم" الذي ين�شب هو االآخر على توجيه هذه الفئات يف املجتمع، حيث �شمح 

لنا املعر�ض بلقاء �شاحبة امل�شروع "اأم حمزة" التي اأ�شرفت منذ بداية التظاهرة على مرافقتنا من اأجل اإعطاء 

ملحة وجيزة عن امل�شروعني.



اإ�شالمياتاخلمي�س  05 ينار 2970/ 16  جانفي 2020 املوافق لـ 20 جمادى الأوىل 171441  

اإ�شارة  فاطر  �شورة  يف  نطالع 
احلق  فيها  يقول  جدا،  لطيفة 
َت��َر  اأَمَلْ   { وت��ع��اىل:  ت��ب��ارك 
َماًء  َماِء  ال�شَّ ِمَن  اأَْن��َزَل   َ اهللَّ اأَنَّ 
َتِلًفا  خُمْ َثَمَراٍت  ِبِه  َفاأَْخَرْجَنا 
َباِل ُجَدٌد ِبي�ٌص  اأَْلَواُنَها َوِمَن اجْلِ
َتِلٌف اأَْلَواُنَها َوَغَراِبيُب  َوُحْمٌر خُمْ
َوابِّ  ا�ِص َوالدَّ �ُشوٌد )27( َوِمَن النَّ
َكَذِلَك  اأَْلَواُنُه  َتِلٌف  خُمْ َوااْلأَْنَعاِم 
ِع��َب��اِدِه  ِم��ْن   َ اهللَّ َيْخ�َشى  ���ا  َ اإِمنَّ
 } َغُفوٌر  َعِزيٌز   َ اهللَّ اإِنَّ  اْلُعَلَماُء 

]فاطر: 28-27[.
االأل��������وان؟ الأن  ه����ذه  مل�����اذا   
م��ادة  م��ن  العظمى  الغالبية 
اإم��ا مكونة من  االأر����ص  غ��الف 
عليها  يغلب  جرانيتية  �شخور 
االأح��م��ر  اأو  االأب��ي�����ص  ال��ل��ون 
�شخور  اأو  متفاوتة،  بدرجات 
وهي  واملحيطات  البحار  قيعان 

يغلب  ���ش��وداء  داك��ن��ة  �شخور 
واملاغن�شيوم،  احل��دي��د  عليها 
وهذه حقائق مل يدركها النا�ص 
للغاية،  متاأخرة  �شنوات  يف  اإال 
رقيق  ب�����ش��اط  ذل���ك  وي��غ��ط��ي 
ومن  الر�شوبية  ال�شخور  م��ن 
العظمى  الغالبية  لكن  الربة، 
م��ن االأر����ص ب��ني ه��ذه االأل���وان 
ال��ث��الث��ة، وم���ن اجل��ب��ال جدد 
األوانها:  خمتلفة  وحمر  بي�ص 
وغرابيب  القارات،  م��ادة  هذه 
البحار  قيعان  م��ادة  هذه  �شود 
التي  وال�شخور  وامل��ح��ي��ط��ات، 
الراكني،  ف��وه��ات  م��ن  تنطلق 
لل�شخور  تق�شيمات  اأعظم  هذه 

التي تو�شل اإليها العلماء.
َباَل  اجْلِ }َوَت��َرى  تعاىل:  قال 
َمرَّ  ��رُّ  مَتُ َوِه��َي  َجاِمَدًة  �َشُبَها  حَتْ
اأَْتَقَن  الَِّذي   ِ اهللَّ ْنَع  �شُ َحاِب  ال�شَّ

ا  ُكلَّ �َشْيٍء اإِنَُّه َخِبرٌي مِبَ
]النمل:   } َتْفَعُلوَن 
كناية  وهذه   ،]88
دوران  اإىل  لطيفة 
االأر�ص حول حمورها 
كل  اإن  ال�شم�ص،  اأمام 
القراآنية  االإ���ش��ارات 
االأر���ص  حركة  اإىل 
ع��ب��ارة ع��ن اإ���ش��ارات 
�شياغة  يف  ت���اأت���ي 
ت��ذه��ل  ال  ل��ط��ي��ف��ة 
النا�ص  ت��ره��ب  وال 

القراآن  يف وقت تنزل 
الكرمي، يفهم منها اأهل الع�شور 
املتتالية منذ زمن التنزيل بقدر 
احلقيقة  وتبقي  ا�شتطاعته، 
اإ�شارة  القراآنية �شحيحة، فكل 
اإىل كروية االأر�ص، واإىل دوران 
االأر�ص  حركات  واإىل  االأر���ص، 

امل��خ��ت��ل��ف��ة، اإ����ش���ارة 
لطيفة ال يفزع اأهل البادية يف 
وقت نزول القراآن الكرمي منها 
مبا  املعا�شر  وقتنا  يختلف  اإذا 
علمية  اكت�شافات  من  يحمله 

عن ذلك الزمان.

على  حاثا  وع��ال  جل  امل��وىل  يقول 
 } ف�شلها:  يف  وترغيبا  الرحم،  �شلة 
�َشْيًئا  ِبِه  ُت�ْشِرُكوا  َواَل   َ اهللَّ َواْعُبُدوا 
اْلُقْرَبى  َوِب��ِذي  اإِْح�َشاًنا  َوِباْلَواِلَدْيِن 
تعاىل:  وقال   ،]36 }]الن�شاء: 
َوااْلإِْح�َشاِن  ِباْلَعْدِل  َياأُْمُر   َ اهللَّ اإِنَّ   }
]النحل:   { اْل��ُق��ْرَب��ى  ِذي  َواإِي��َت��اِء 
َذا  َواآِت   } ت��ع��اىل:  وق��ال   ،]90
ُه } ]االإ�شراء: 26[،  اْلُقْرَبى َحقَّ
الَّ��ِذي   َ اهللَّ ��ُق��وا  َواتَّ  } تعاىل:  وق��ال 
ْرَحاَم } ]الن�شاء:  َت�َشاَءُلوَن ِبِه َوااْلأَ

.]1
وعن اأبي هريرة ر�شي اهلل عنه؛ اأن 
ر�شول اهلل �شلَّى اهلل عليه و�شلَّم قال: 
))َمن كان يوؤمن باهلل واليوم االآخر، 
باهلل  يوؤمن  كان  وَمن  �شيفه،  فلُيكرم 
رحمه((؛  ل  فلَي�شِ االآخ���ر،  وال��ي��وم 

متفق عليه.
وعن اأن�ص بن مالك ر�شي اهلل عنه؛ 
و�شلَّم  عليه  اهلل  �شلَّى  اهلل  ر�شول  اأن 
يف  له  ُيب�َشط  اأن  اأح��بَّ  ))َم��ن  ق��ال: 
ل  فلَي�شِ اأث���ره،  يف  ل��ه  وُين�َشاأ  رزق���ه، 

رحمه((؛ متفق عليه.
وع���ن اأب����ي اأي����وب خ��ال��د ب��ن زي��د 
رُجاًل  اأن  عنه؛  اهلل  ر�شي  االأن�شاري 
بعمٍل  اأخ��ْرين  اهلل،  ر�شول  يا  ق��ال: 
ُيدخلني اجَلنَّة، وُيباعدين من النار، 
و�شلَّم:  عليه  اهلل  �شلَّى  النبي  فقال 
�شيًئا،  به  ُت�شرك  وال  اهلل  ))َتعُبد 
ل  وُتقيم ال�شالة، وُتوؤتي الزكاة، وَت�شِ

الرحم((؛ متفق عليه.
قال  ق��ال:  عنه  اهلل  ر�شي  وعنه 
و�شلَّم:  عليه  اهلل  �شلَّى  اهلل  ر�شول 
االأن�شار  اأك���َر  طلحة  اأب���و  ))ك���ان 
اأحبَّ  وك��ان  نخٍل،  ِم��ن  م��ااًل  باملدينة 
اأمواِلِه اإليه بريحاء، وكانت م�شتقبلة 
اهلل  �شلَّى  اهلل  ر�شول  وك��ان  امل�شجد، 
ماٍء  ِمن  وَي�شَرب  َيدُخلها،  و�شلَّم  عليه 
االآي��ة:  ه��ذه  نزلت  فلما  طيٍب،  فيها 
ا  مِمَّ ُتْنِفُقوا  َحتَّى  اْل��ِرَّ  َتَناُلوا  َل��ْن   }
قام  عمران:2[،  ]اآل   { وَن  بُّ حُتِ
اهلل  �شلَّى  اهلل  ر�شول  اإىل  طلحة  اأبو 
اهلل،  ر���ش��ول  ي��ا  ف��ق��ال:  و�شلَّم  عليه 
َلْن   } يقول:  وتعاىل  تبارك  اهلل  اإن 
وَن  بُّ حُتِ ا  مِمَّ ُتْنِفُقوا  َحتَّى  اْلِرَّ  َتَناُلوا 
}، واإنَّ اأحبَّ مايل اإيلَّ بريحاء، واإنها 

ها وذخَرها  �شدقٌة هلل تعاىل اأرجو ِبرَّ
ر�شول  ي��ا  ْعها  ف�شَ ت��ع��اىل؛  اهلل  عند 
ر�شول  فقال  اهلل،  اأراك  حيث  اهلل 
))ب��ٍخ  و�شلم:  عليه  اهلل  �شلَّى  اهلل 
ذل��ك م��ال راب��ح، ذل��ك م��ال راب��ح وقد 
جتعلها  اأن  اأرى  واإين  قلَت،  ما  �شمعُت 
اأَفَعل  اأبو طلحة:  يف االأقربني، فقال 
يف  طلحة  اأبو  فق�شمها  اهلل،  ر�شول  يا 

اأقاربه وبني عمه((؛ متفق عليه.
حرب  بن  �شخر  �شفيان  اأب��ي  وع��ن 
الطويل  حديثه  يف  عنه،  اهلل  ر�شي 
الأبي  قال  هرقل  اأن  هرقل؛  ق�شة  يف 
يعني:  ب��ه؟  ياأمركم  فماذا  �شفيان: 
قال:  و�شلَّم،  عليه  اهلل  �شلَّى  النبي 
وحده،  اهلل  ))اعبدوا  يقول:  قلُت: 
ما  وات��رك��وا  �شيئا،  ب��ه  ت�شركوا  وال 
بال�شالة،  وي��اأم��رن��ا  اآب���اوؤك���م،  ي��ق��ول 
وال�شدق، والعفاف، وال�شلة((؛ متفق 

عليه.
ف��ك��ل ه���ذه االآي�����ات واالأح���ادي���ث 
واأنها  الرحم،  �شلة  ف�شل  يف  ج��اءت 
التي  العظيمة  اجلليلة  االأعمال  من 
اإىل  ��ل  وُت��و���شِّ ال��ع��ب��اد،  ربَّ  ��ي  ُت��ْر���شِ

ات. اجلنَّ
عالقة  ال��رح��م  �شلة  اأن  وم��ع��ل��وم 
اأفراد االأ�شرة الواحدة،  عظيمة بني 
واالإخ��اء،  املحبَّة  بينهم  ي  ُتنمِّ فهي 
فتجد  القربى،  �شلة  بينهم  ي  وتقوِّ
والقويَّ  الفقري،  على  يعطف  الغنيَّ 
يزور  وال�شحيح  ال�شعيف،  ي�شاعد 
االأ�شرة  اأف��راد  جتد  وهكذا  املري�ص، 
يف  فيجتمعون  اخل��ري،  على  متعاونني 
امل�شائب  ويف  واملنا�شبات،  االأع��ي��اد 
بع�ص،  عن  بع�شهم  وَي�شاأل  واالآالم، 
ويرابطون  ويراحمون،  ون  فيتوادُّ
يف  ذل��ك  اهلل  ذك��ر  كما  وثيقا  رب��اًط��ا 
َما  ُلوَن  َي�شِ ��ِذي��َن  َوالَّ  } فقال:  كتابه، 
]الرعد:   { َل  ُيو�شَ اأَْن  ِبِه   ُ اهللَّ اأََمَر 
ال�شلة،  َفَيُعمُّ اخلرُي، وتزداد   ،]21
كني  متم�شِّ دام��وا  فما  ة،  املحبَّ وتقوى 
مبا اأمر اهلل به َفُهم على طريق الهدى 

والر�شاد.
ومن  ج��دا،  كثرية  ال�شلة  وثمرات 
ذلك ما اأعده اهلُل للوا�شلني من االأجر 
الدنيا  يف  اجلزيل  والثواب  العظيم، 
ا �شعة االأرزاق، وطول  واالآخرة، واأي�شً
العمر، والركة يف املال والولد، وغري 

ذلك كثري.
فيه  ق�شر  مم��ا  االأرح���ام  �شلة  اإن 
املتاأخرة؛  االأزم��ان  هذه  يف  الكثريون 
واملغريات،  باملُْلِهَيات  الن�شغالهم  نظرا 
م اهلل  وحطام الدنيا الفاين، ولذا عظَّ
�شاأن الرحم؛ كما ثبت عند البخاري، 
ر�شي  املوؤمنني  اأم  عائ�شة  عن  وم�شلم 
النبي �شلَّى اهلل عليه  اهلل عنها، عن 
و�شلَّم قال: " الرحم معلقة بالعر�ص، 
وَمن  اهلل،  َله  َو�شَ َلني  َو�شَ َمن  تقول: 

َقَطَعني َقَطَعه اهلل ".
الرحم،  قطيعة  ِمن  اهلُل  حذر  لقد 
د على ذلك باأ�شد الوعيد، ورتب  وَتَوعَّ
واالآخ��رة؛  الدنيا  خ�شران  ذلك  على 
اأبي  عن  وم�شلم،  البخاري،  عند  ثبت 
قال  ق���ال:  عنه  اهلل  ر���ش��ي  ه��ري��رة 
 " و�شلَّم:  عليه  اهلل  �شلَّى  اهلل  ر�شول 
اإذا  حتى  اخلْلق،  خَلق  تعاىل  اهلل  اإن 
فرغ منهم، قامت الرحم، فقالت: هذا 
قال:  القطيعة،  من  بك  العائذ  مقام 
َلِك،  َو�شَ َمن  ل  اأ�شِ اأن  تر�شني  اأما  نعم، 
واأقطع َمن قطعك؟ قالت: بلى، قال: 
فذلك لك "، ثم قال ر�شول اهلل �شلَّى 
اهلل عليه و�شلَّم: " اقروؤوا اإن �شئتم: 
ُتْف�ِشُدوا  اأْن  َتَولَّْيُتْم  اإْن  َع�َشْيُتْم  َفَهْل 
��ُع��وا اأْرَح��اَم��ُك��ْم *  يف ااْلأَْر�����صِ َوُت��َق��طِّ
ُهْم  مَّ َفاأَ�شَ اهلُل  َلَعَنُهُم  الَّذيَن  اأُولئَك 
 ،22 ]حممد:   " اَرُهْم  اأْب�شَ َواأَْعَمى 

عليه. متفق  23[((؛ 
لقد �شاهْدنا يف دنيا الواقع َمن 

الفاين  ومتاُعها  الدنيا  تكون 
���ش��ب��َب ف���راِق���ه م��ع اأب���وي���ه اأو 
ثارت  َم��ن  و�شاهْدنا  اأحِدهما، 
اإخ��وة  وه��م  ال��ع��داوات  بينهم 
يحقد  كيف  و�شاهدنا  واأ�شقاء، 
يقتل  وكيف  اأخيه،  على  االأخ 
من  اأو يظلمه  القريب قريبه، 

اأجل متاع زائل ودنيا حقرية.
اأن  جميعا  هوؤالء  َيْذكر  اأال 
ة  وامل��ودَّ ال�شلة  من  بينهم  ما 
وال��ُق��رب��ى ف���وق ه���ذا امل��ت��اع 
الزائل، وليعلموا اأن ِمن اأف�شل 
َمن  ��ل  َت�����شِ اأن  ال��رح��م  �شلة 
حرمك،  من  وُتْعطي  قطعك، 
عليك،  جهل  من  على  وحتلم 

وحت�شن اإىل من اأ�شاء اإليك.
اأبي هريرة  روى م�شلم عن 

اهلل:  ر�شول  يا  قال:  عنه  اهلل  ر�شي 
ويقطعوين،  ��ُل��ه��م  اأَ���شِ ق��راب��ة  يل  اإن 
واأحُلم   ، اإيلَّ وُي�شيئون  اإليهم  واأُح�شن 
لئن   " فقال:   ، عليَّ ويجهلون  عليهم 
 ، امْلَ��لَّ ُهم  ُت�ِشفُّ فكاأمنا  قلَت،  كما  كنَت 
وال يزال معك من اهلل ظهرٌي عليهم ما 

ُدمَت على ذلك ".
اأم���ا َم���ن َي��ه��ُج��ر اأه��ل��ه واأق���ارب���ه، 
اأو  �شمعها  كلمة  ب�شبب  ويقاطعهم 
امل�شكني  ف��ه��ذا  اإل��ي��ه،  نقلت  و���ش��اي��ة 
وظلم  غ��ريه،  وعلى  نف�شه  على  جنى 
اإليهم،  احلق  و�شول  ومنع  االآخرين، 
عليه  اهلل  �شلَّى  النبي  قوَل  ر  وليتذكَّ
 " قاطع  ��َة  اجَل��نَّ يدخل  ال   " و�شلم: 
قال �شفيان يف روايته: يعني: "قاطع 

رحم"؛ متفق عليه.
امل���ودة،  ت��ق��وي  ال��رح��م  �شلة  اإن 
وتزيد املحبة، وتوثق عرى القرابة، 
وتزيل العداوة وال�شحناء، وهي ذات 
عند  ب�شا�شة  فمن  �شتى،  جم���االت 
اإىل طيب يف  املعاملة  اللقاء، ولني يف 
القول وطالقة يف الوجه، اإنها زيارات 
د وا�شتف�شارات، مكاملات  و�شالت، وتفقُّ
املحتاج،  اإىل  اإح�����ش��ان  وم��را���ش��الت، 
الهدايا،  يف  وتبادل  للمعروف،  وبذل 
الهفوات،  عن  غ�ٌص  ذلك  اإىل  ين�شم 
للعرات،  واإقالة  ال��زالت،  عن  وعفو 

وعدل واإن�شاف.

واتقوا اهلل الذي ت�ّساءلون به واالأرحام

وترى اجلبال حت�سبها جامدة

قال  ق��ال :   عنه  اهلل  ر�شي  ه��ري��رة  اأب��ي  ع��ن 
ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم :  "  االإميان ب�شع 
اأعالها :   �ُشعبة،   – و�شتون  ب�شع  اأو   – و�شبعون 
االأذى  اإماطة  واأدناها :   اهلل .   اإال  اإله  ال  قول :  
متفق  االإميان "   من  �شعبة  واحلياء  الطريق    عن 

عليه . 

هذا احلديث من جملة الن�شو�ص الدالة على 
واأعماله،  القلب  عقائد  ي�شمل  ا�شم  االإميان  اأن 
ما  فكل  الل�شان  واأق����وال  اجل����وارح،  واأع��م��ال 
يقرب اإىل اهلل، وما يحبه وير�شاه، من واجب 
هنا  وذك��ر  االإمي���ان .   يف  داخ��ل  فاإنه  وم�شتحب 
ولعل  احلياء  وهو  ذلك  بني  وما  واأدن��اه،  اأع��اله 
ذكر احلياء؛ الأنه ال�شبب االأقوى للقيام بجميع 
لتواتر  اهلل  من  ا�شتحيا  من  فاإن  االإمي��ان    �شعب 
باأ�شمائه  عليه  وجتليه  كرمه،  و�شوابغ  نعمه، 
احل�شنى، والعبد – مع هذا كثري التق�شري مع هذا 
الرب اجلليل الكبري يظلم نف�شه ويجني عليها – 
اجلرائم،  م��ن  ي  التوقِّ احل��ي��اء  ه��ذا  ل��ه  اأوج���ب 

والقيام بالواجبات وامل�شتحبات . 
قول :   واأ�شا�شها :   واأ�شلها  ال�شعب  هذه  فاأعلى 
يعلم  بحيث  قلبه  من  �شادقا  اهلل (   اإال  اإله   ) ال 
العظيم،  الو�شف  ه��ذا  ي�شتحق  ال  اأن��ه  ويوقن 
وهو االألوهية اإال اهلل وحده؛ فاإنه هو ربه الذي 
واإح�شانه .   بف�شله  العاملني  جميع  ويربي  يربيه 
والكل فقري وهو الغني والكل عاجز وهو القوي، 
ثم يقوم يف كل اأحواله بعبوديته لربه، خمل�شًا 

له الدين؛ فاإن جميع �شعب االإميان فروع وثمرات 
لهذا االأ�شل . 

اإىل  يرجع  بع�شها  االإميان  �شعب  اأن  على  ودّل 
اإىل  يرجع  وبع�شها  احل��ق،  للمعبود  االإخال�ص 

االإح�شان اإىل اخللق . 
اأن����واع  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى  االأذى  ب��اإم��اط��ة  ون��ب��ه 
االإح�شان القويل والفعلي . االإح�شان الذي فيه 
و�شول املنافع، واالإح�شان الذي فيه دفع امل�شار 

عن اخللق . 
اإىل  ترجع  كلها  االإمي��ان  �شعب  اأن  علمنا  واإذا 
خ�شال  من  خ�شلة  كل  اأن  علمنا  االأم���ور،  ه��ذه 
على  العلماء  تكلم  وقد  ال�شعب   من  فهي  اخلري 

تعيينها . 
يف  امل��ق��در  املبلغ  ه��ذا  اإىل  و�شل  م��ن  فمنهم :  
اإذا  ول��ك��ن  ذل���ك،  ق���ارب  م��ن  ومنهم :   احل��دي��ث ، 
خ�شلة  بكل  يعتد  اأن  االإن�شان  متكن  املعنى  فهم 
وردت عن ال�شارع – قولية اأو فعلية، ظاهرة اأو 
باطنة – من ال�شعب .  ون�شيب العبد من االإميان 
بقدر ن�شيبه من هذه اخل�شال، قلة وكرة، وقوة 
و�شعفا، وتكميال و�شده   وهي ترجع اإىل ت�شديق 
اأمرهما،  وام��ت��ث��ال  ر���ش��ول��ه،  وخ���ر  اهلل  خ��ر 

واجتناب نهيهما . 
الطيبة  بال�شجرة  االإمي��ان  اهلل  و�شف  وق��د 
اأ�شلها ثابت، وفروعها  اأ�شلها وثمراتها، التي  يف 
باإذن  حني  كل  اأكلها  توؤتي  ال�شماء .  يف  با�شقة 
لعلهم  للنا�ص  االأم���ث���ال  اهلل  وي�����ش��رب  رب��ه��ا . 

يتذكرون.

ــــــــــان بـــ�ـــســـع و�ـــســـبـــعـــون االإمي
وما ينطق عن الهوى

زاويةمن نور

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

الدعـــاء
و�شجودنا،  وركوعنا  وقعودنا  وقيامنا  ونومنا  �شحونا  يف  باالإ�شالم  اأحفظنا  اللهم 
نورا  االإ�شالم  واجعل  احل�شاب،  وعند  املمات  وعند  احلياة  يف  باالإ�شالم  واحفظنا 
واقطع  قلوبنا  يف  رجاءك  وثبت  بك،  الظن  وح�شن  اليقني  ارزقنا  اللهم  لب�شائرنا، 
رجاءنا عمن �شواك، حتى ال نرجو اأحدا غريك وال نثق اإال بك اللهم األطف بنا يا ر 

ب العاملني. اآمني

حممد  ال�شيخ  ير�شم  الكتاب  هذا  يف 
نحو  ال�شحيحة  اخل��ط��وات  ح�����ش��ان 
اإىل  ال��دع��وة  وكيفية  احل��ق  االإمي���ان 
اهلل وكتب فيها عدة خواطر وذكر يف 
اخلواطر  هذه  اأ�شباب  الكتاب  بداية 
ب��ع��ده و���ش��ح دور االأن��ب��ي��اء يف  ، وم��ن 
الدعوة و�شرح اأن الدعوة هي الطريق 
ال�شحيح من اأجل الو�شول ملرتبة عليا 
حممد  ال�شيخ  وكعادة   ، االإميانيات  يف 
متيز  ق��د  وكتبه  اأ���ش��ل��وب��ه  يف  ح�شان 
للعقول  والو�شول  بالب�شاطة  الكتاب 

بطريقة ال�شهل املمتنع.

املكتبة الإ�سالمية

اأ. د. عبداهلل بن حممد 

من اأقوال 
ال�ضاحلني

اإذن  عا�شم  " ال 
من الفنت اإال اللجوء 

اإىل امل�شطلحات 
القراآنية؛ فهي التي 

ت�شيء الطريق 
لل�شالكني، وتنجيهم من 
الزيغ وال�شالل،على اأن 
االهتمام بامل�شطلحات 
واملفاهيم القراآنية هو 

جزء مهم من م�شاألة 
التاأ�شيل ال�شرعي 

يف ال�شحوة العلمية 
التي ت�شهدها االأمة 

االإ�شالمية اليوم 
والتعبري عن احلق 

بامل�شطلحات القراآنية 
هو �شبيل اأهل ال�شنة 
واجلماعة ومنهاجهم 

الذي لزموه وما فارقوه 
يوما، الأن امل�شطلحات 
التي جاءت يف الكتاب 
العزيز يجب على كل 
موؤمن وموؤمنة اأن يقر 
بها ويعتمدها يف علمه 
وا�شتدالله". االأ�شتاذ 

حممد اأحمزون

كتاب خواطر على طريق الدعوة

ال��ك��رمي��ة دع����وة جلميع  ه���ذه االآي����ة 
التوبة  اإىل  وغريهم  الكفرة  من  الع�شاة 
واالإنابة، واإخبار باأن اهلل تبارك وتعاىل 
ورجع  منها  تاب  ملن  جميعا  الذنوب  يغفر 
كرت  واإن  كانت  مهما  كانت  واإن  عنها، 
حمل  ي�شح  وال  البحر،  زب��د  مثل  وكانت 
هذه على غري توبة، الأن ال�شرك ال يغفر 
ملن مل يتب منه، عن ابن عبا�ص ر�شي اهلل 
قد  كانوا  ال�شرك  اأهل  من  نا�شا  اأن  عنهما 
فاأتوا  ف��اأك��روا،  وزن���وا  ف��اأك��روا،  قتلوا 
اإن  فقالوا:  و�شلم  عليه  اهلّل  �شلى  حممدا 
الذي تقول وتدعو اإليه حل�شن لو تخرنا 

والذين   { ف��ن��زل:  ك��ف��ارة،  عملنا  مل��ا  اأن 
يقتلون  وال  اآخ��ر  اإلها  اهلّل  مع  يدعون  ال 
وال  ب��احل��ق  اإال  اهلّل  ح��رم  ال��ت��ي  النف�ص 
الذين  عبادي  يا  قل   { ون��زل:   ، يزنون{ 
اأ�شرفوا على اأنف�شهم ال تقنطوا من رحمة 
اهلّل{ "اأخرجه البخاري ورواه م�شلم واأبو 
ر�شول  والن�شائي" وعن ثوبان موىل  داود 
�شمعت  ق��ال،  و�شلم  عليه  اهلّل  �شلى  اهلّل 
ر�شول اهلّل �شلى اهلّل عليه و�شلم يقول: ما 
اأحب اأن يل الدنيا وما فيها بهذه االآية } 
قل يا عبادي الذين اأ�شرفوا على اأنف�شهم( 

اإىل اآخر االآية.

      قال اهلل تعاىل: 
﴿} ُقْل َيا ِعَباِدَي الَِّذيَن أَْسَُفوا َعَلٰ أَْنُفِسِهْم َل َتْقَنُطوا ِمْن َرْحَمِة اللَِّه  إِنَّ اللََّه 

ُنوَب َجِميًعا إِنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُم  ﴾ َيْغِفُر الذُّ
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قال اهلل تعاىل: 
90 اآلية  النحل  سورة   } اْلُقْرَب  ِذي  َوإِيَتاِء  َواْلِْحَساِن  ِباْلَعْدِل  َيأُْمُر  اللََّه  }إِنَّ  بني يدي �آية: 



االعتذار اأقدم �سائح بريطاين على لكم راكب تايلندي بوح�سية، بعد  يف  وف�سل  االأر�ص،  على  هاتفه  �سقط  حني  اأغ�سبه  اأن 
االآيفون وتو�سح اللقطات امل�سورة عرب هاتف حممول راكب تايالندي ليه . هاتفه  لي�سقط  بريطاين  ب�سائح  ق�سد  بدون  الراكب هو ايفون 11 اجلديد، حيث ظل الراكب التايالندي يعتذر اإىل واللكم على الراكب التايالندي الذي مل يالحظ اأن هاتف �سائح وفور �سقوط الهاتف من يد ال�سائح ثار غ�سبه ينهال بال�سرب على االأر�ص داخل عربة مرتو يف حمطة بانكوك ي�سطدم  حاول  حيث  بعنف،  عليه  يعتدي  ظل  اأنه  اإىل  الفرار منه واحتمى بالركاب ليتحا�سى بط�ص ال�سائح الوح�سي.ال�سائح 

فتح امل�سئولون يف مقاطعة 
اأن  حتقيًقا  اأجنــلــو�ــص  لــو�ــص 
وقود  باإلقاء  طــائــرة  قامت 
الــطــائــرات، الــثــالثــاء، على 
كانت  حيث  ــب،  ــالع امل اأحـــد 
لو�ص  مطار  اإىل  طريقها  يف 
اأدى  ممــا  الـــدويل،  اأجنلو�ص 
من  ــد  ــدي ــع ال اإ�ـــســـابـــة  اإىل 

االأ�سخا�ص بجروح طفيفة.
اإدارة  مــ�ــســئــولــو  وقـــــال 
لو�ص  يف  احلــرائــق  مكافحة 
ا�ستجابوا  اإنــهــم   ، اأجنلو�ص 
ابتدائية  مدر�سة  يف  حلريق 
ب�ساحية  اأفــنــيــو  بـــارك  يف 
قــامــت  اأن  بــعــد  كــــوداهــــي 
ـــطـــائـــرة عــلــى مـــا يــبــدو  ال
اأثناء توجهها  باإلقاء الوقود 
ل�سحيفة  وفقا  املــطــار،  اإىل 

بو�ست". "وا�سنطن 
 20 اأن  مــ�ــســوؤولــون  وذكـــر 
11 من البالغني  نحو طفال و 
طفيفة،  اإ�سابات  من  ا�ستكوا 
اأي  نقل  يتم  مل  اأنه  موؤكدين 
ومل  امل�ست�سفى  اإىل  �سخ�ص 

يتم اإجراء عمليات اإجالء.
املتحدث  قــال  جانبه،  من 
ـــريان  ـــط ال اإدارة  بـــا�ـــســـم 
رقم  الرحلة  اإن  الفيدرالية 
اأعلنت  89 من دلتا ايرالينز 
حالة الطوارئ بعد مغادرتها 
املطار  اإىل  عادت  ثم   ، املطار 

و"هبطت دون اأي حادث".
الــطــريان  الإدارة  ووفــًقــا 
ــراءات  اإج فــاإن  الفيدرالية، 
التخل�ص من وقود للطائرات 
اأي  اإىل  اأو  مــن  ت�سافر  التي 

الــواليــات  يف  رئي�سي  مــطــار 
اإلــقــاء  ت�ستدعي  املــتــحــدة، 
الوقود على املناطق املحددة 
غري املاأهولة بال�سكان، وعادة 
اأعلى  ارتفاعات  على  يتم  ما 
حيث ميكن للوقود اأن يت�ستت 

قبل اأن ي�سل اإىل االأر�ص.
تخل�ص  يتحتم  وعــنــدمــا 
اأثناء  وقودها  من  الطائرة 
مثل  ففي  اجلــو،  يف  حتليقها 
قائدها  يفعل  احلــالــة،  هــذه 
الطائرة  وزن  لتخفيف  ذلك؛ 
الهبوط  مــن  تتمكن  حــتــى 
من  ذلــك  يتم  حيث  ب�سالم، 
يف  ــطــائــرة  ال حتليق  خـــالل 
ـــر؛ حلــرق الــوقــود، ويف  دوائ
حالة اخلطر ال بد من تفريغ 

خزاناتها منه.

قوارب �سغرية تتنقل هنا وهناك 
ولكن  الــبــحــريات،  تعلو  وجــ�ــســور 
اأهم  طم�ست  و�سحاها  ليلة  بــني 
االإيطالية،  فين�سيا  مدينة  معامل 
فقد تغري امل�سهد واأ�سبحت قنوات 

فيني�سيا ال�سهرية جافة.
بــعــد �ــســهــريــن فــقــط مــن غمر 
القنوات  كل  جفت  باملياه،  املدينة 
بفعل  وذلك  بها،  املوجودة  املائية 
انخفا�ص املد الذي اأدى النخفا�ص 
حتت  �سم   45 اإىل  املياه  من�سوب 
بع�ص  يف  الــبــحــر  �سطح  م�ستوى 
االأماكن، بح�سب ما ن�سرت �سحيفة 

مرور" الربيطانية. "ديلي 
التوا�سل  مواقع  رواد  وتــداول 
وفيديوهات  �ــســور  االجــتــمــاعــي 
اإىل  حتّولت  التي  املائية  للقنوات 
طني يف بع�ص املناطق، فقد تبددت 
اأن  اأيام، فبعد  االأحوال يف غ�سون 

واملباين  البندقية  �سوارع  اأغرقت 
كني�سة  ذلــك  يف  مبــا  التاريخية، 
القدي�ص مارك با�سيليكا التي يعود 
تاريخها اإىل القرن احلادي ع�سر، 

تعاين البالد االآن من اجلفاف. 
"لويجي  املدينة  عمدة  واألقى 
بروجنارو" باللوم على الفي�سانات 

م�سروع  اإن  ـــال  وق ــاخ  ــن امل وتــغــري 
مــئــات  اإىل  �ــســيــ�ــســل  ــــالح  االإ�ــــس
ان  غلى  وا�سار  اليورو،  من  املاليني 
البلدة حالًيا تبحث عن حل لتلك 
اهم  املدينة  فقدت  حيث  امل�سكلة، 

معاملها ال�سياحية.

على  ال�سيطرة  احلكم  يحاول 
بالقوانني  ــبــاراة  امل طــوال  امللعب 
احلكام  فتجد  عليها،  املــتــعــارف 
حلمراء  بــطــاقــات  ي�ستخدمون 
اأو  الالعبني  الإنـــذار  والــ�ــســفــراء 

طردهم من اأر�ص امللعب.
لــكــن حــكــم هـــذه املـــبـــاراة كان 
امللعب،  على  ال�سيطرة  يف  خمتلًفا 
رواد  تــداولــه  فيديو  مقطع  ففي 
مواقع التوا�سل االجتماعي يظهر 

حكم مباراة يف يده "م�سد�ص".
خالل مباراة للهواة اأقيمت على 
يف  ال�سعبية  املالعب  ــد  اأح اأر�ــص 
املك�سيك، ا�ستخدم احلكم املك�سيكي 
امل�سد�ص م�سوًبا اإياه نحو اجلماهري 

والالعبني.

مباراة  لعب  ميكنك  فبالتهديد 
كرة قدم يف هدوء تام من دون "اأي 
ي�ستخدم  احلكم  كان  اعرتا�ص"، 
�سالحه يف تنظيم اجلماهري الذين 

وقفوا ملتابعة املباراة.
مـــواقـــع  رواد  �ـــســـخـــر  ـــــد  وق

على  احلكم  �سيطرة  من  التوا�سل 
الغريبة،  الطريقة  بهذه  املباراة 
اعرتا�ص  اأي  وجــود  م�ستنكرين 
العب  اأي  فم  من  يخرج  اأن  ميكن 

اأمام حكم كهذا.

موتومبا  حممد  ال�سيخ  اأ�سيب 
مقاطعة  يف  الــنــور  م�سجد  ـــام  اإم

بحالة  اأوغــنــدا  بو�سط  كايوجنا 

اأنــه  اكت�سفه  بعد  ال�سدمة  مــن 

من  اأ�سبوعني  بعد  رجل  من  تزوج 
الزواج.

"موينتور"  ـــع  ـــوق م ــــــر  وذك
حممد  الــ�ــســيــخ  اأن  االأوغــــنــــدي 

ثــواب  ال�سيدة  مــن  تـــزوج  الـــذي 

من  بحالة  اأ�سيب  نابوكريا،  اهلل 

ال�سدمة بعد اكت�سافه اأن ال�سيدة 
لي�ست �سوى رجل.

ادعت  اأن  بعد  موتومبا  وقــال 
احلي�ص،  يف  كــانــت  اأنــهــا  زوجــتــه 

انــتــظــرهــا حــتــى تــنــتــهــي هــذه 
الفرتة.

ومع ذلك، نفذ �سرب العري�ص بعد 
بالقفز  زوجته  اجلــريان  اتهم  اأن 

بينهما  يف�سل  الذي  احلائط  فوق 
و�سرقة تليفزيون ومالب�ص.

ال�سرطة  اأبلغ اجلريان  وعندما 
على  القب�ص  مت  ال�سرقة،  بحادث 

و�سلت  التي  اجلــديــدة،  العرو�ص 

حجابا  تـــرتـــدي  الــقــ�ــســم  اإىل 
و�سندال.

التحقيقات  ــابــط  �ــس وقـــــال 
ــريا اإن  ــوج اإيـــــزاك م اجلــنــائــيــة 

�سابطة قامت بتفيت�سها لتكت�سف 

املفاجاأة، اإنها رجل، لتقوم بو�سعها 
يف ال�سجن.

و�سدم اخلرب العري�ص موتومبا 
الذي طلب من ال�سرطة ال�سماح له 

ال�سماح  خالل  من  بنف�سه  التاأكد 
له بروؤية زوجته.

ق�سة  امل�سدوم  العري�ص  وروى 
اكت�سف  التي  الفتاة  من  زواجــه 

عندما  اإنــــه  ــال  ــائ ق رجــــل،  اأنـــهـــا 

بها  اأعــجــب  امل�سجد  يف  �ساهدها 

وطلب منها الزواج، ووافقت مقابل 

تقدمي املهر لوالديها، واملهر عبارة 

ال�سكر  مــن  وكي�سني  معزتني  عــن 
وكرتونة من امللح وم�سحف.

كادت قبلة و�سعت على جبني 
له  تكتب  اأن  "رومان"  الطفل 
الق�سرية  حلياته  وفــاة  �سهادة 
اأربعة  �سوى  حينها  تبلغ  مل  التي 
اإ�سابته  بــعــد  ـــك  وذل اأ�ــســابــيــع، 

بالهرب�ص على يد اأحد اأقاربه.
على  يتناوبون  االأقـــارب  كــان 
زيـــــارة الــطــفــل وتــقــبــيــلــه، ويف 
الطفل  ميالد  من  اخلام�ص  اليوم 
الحظ االأب والذي يدعى "اثيو" 
والبالغ من العمر 28 عاًما، واالأم 
"دانييال" والبالغة  تدعى  والتي 
م�ساب  اأنــه  عاًما،   27 العمر  من 

بطفح جلدي يف راأ�سه.
اإىل  الطفح  تطور  ما  �سرعان 

عر�ص  اإىل  الوالدين  ودفع  بثور، 
طفلهم على الطبيب الذي اأبلغهم 
بالهرب�ص،  اأ�سيب  قد  ابنهما  باأن 
وهو مر�ص قاتل لالأطفال ال�سغار، 
"ديلي  ن�سرت �سحيفة  ما  بح�سب 

مريور" الربيطانية.
واكت�سف الوالدان اأن الفريو�ص 
طريق  عن  مولودهم  اإىل  انتقل 
اأحد االأقارب الذي قام بتقبيله، 
ا،  اأي�سً الفريو�ص  من  يعاين  وكان 
ــع داخـــل  ــي ــاب ــس ظـــل الــطــفــل الأ�
ليتمكن  العالج  يتلقى  امل�ست�سفى 
واإرجاعه  عالجه  مــن  االطــبــاء 
م�سارف  على  كان  اأن  بعد  للحياة 

املوت بفعل تلك القبلة املميتة.
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تلقت ال�سرطة الربيطانية بالغا، بعد 
اأن عرث االأهايل على جثة �سبي، بالغ من 

العمر 7 �سنوات، يف املنزل وحيدا و�سط 
القمامة، وج�سده كله باللون االأزرق 

وكاأنه مات خمتنقا . 
ووفقا ملا ورد يف �سحيفة " ديلي ميل" 

عرثت ال�سرطة على الطفل، وتبني اأنه 
توفى متاأثرا بجرعة هريوين زائدة، 

وتو�سلت التحريات اإىل اأن االأب واالأم 
كانا مدمنني. 

ووجد االأهايل، ج�سد الطفل باللون 
االأزرق، ورائحة املنزل كريهة؛ ب�سبب 

تعفنه داخله بعد اأن ترك والديه املنزل 
ملدة يومني، وحوله اأكيا�ص بال�ستيك 

ومعلبات يبدو اأنه تناولها قبل وفاته. 
جدير بالذكر اأن ال�سرطة عرثت على 
جرعات من الهريوين يف املنزل يبدو اأنها 

كانت للوالدين ولكن عرث عليها ابنهما، 
وقاده ف�سوله ليعرف ما بداخل الكي�ص، 

ولكن مل يعلم اأن نهايته �ستكون ب�سبب 
ذلك الكي�ص ال�سغري.

واألقت ال�سرطة القب�ص على الوالدين 
بتهمة االإهمال.

طائرة اأمريكية 
تتخل�س من الوقود

 على مدر�سة ابتدائية

قبلة مميتة كادت تعر�س
 طفل حديث الوالدة للوفاة 

م�سرع طفل ب�سبب 
جرعة هريوين 

زائدة يف بريطانيا 

انهيار مدينة فين�سيا االإيطالية.. 
وال�سبب التغريات املناخية 

بدال من بطاقات االإنذار 
حكم بحوزته م�سد�س يف مباراة 

اإمام م�سجد اأوغندي يكت�سف
 اأن عرو�سته رجل بعد اأ�سبوعني

�شدق

اأولت�شدق

�سائح ي�سرب راكب مرتو بوح�سية 
الإ�سقاط هاتفه االيفون دون ق�سد



حتدث ثورة 5G بوترية �سريعة، ويعود 
تو�سع  اإىل  كبري  ب�سكل  ذلــك  يف  الف�سل 
ال�سني.  يف   5G اخلام�ص  اجليل  �سبكات 
بيع  عن  املحلية  االأبحاث  وكــاالت  ك�سفت 
5 ماليني هاتف متوافق مع �سبكات اجليل 
و�سيزداد  دي�سمرب،  �سهر  يف   5G اخلام�ص 

هذا العدد ب�سرعة كبرية.
يف   20 من  اأكرث  اأن  اإىل  التوقعات  ت�سري 
اأقل  �سعرها  يبلغ  التي  الهواتف  من  املئة 
على  �ستح�سل  اأمــريــكــي  دوالر   300 مــن 
 2021 العام  وبحلول   ،5G تكنولوجيا 
�ستدعم خم�ص الهواتف الذكية يف العامل 

اجليل اجلديد من ال�سبكات.
الهواتف  معظم  تتوفر  حالًيا، 
 5G املحُزودة بتكنولوجيا  الذكية 
تعترب  منها  والعديد  ال�سني  يف 
تتوفر  ال�سوق.  لهذا  ح�سرية 
 Huawei nova هواتف مثل
 Pro  9  Xiaomi Mi و   6
 vivo و   3  vivo NEX و 
 Honor و   iQOO Pro
تدعم  اإ�ــســدارات  على   V30
 5G اخلام�ص  اجليل  �سبكات 

�سراوؤها  ميكن  بــالــكــاد  والــتــي 
ــني الأ�ـــســـبـــاب خمــتــلــفــة. ال  ــ�ــس خــــارج ال
توفري   Honor و   Huawei ت�ستطيع 
ل�سركة  التابعة  واخلــدمــات  التطبيقات 
�سبكات  تتوفر  حيث  االأ�سواق  يف  جوجل 
�سركة  اأن  حني  يف   ،5G اخلام�ص  اجليل 
اأو  اأوروبــا  اإىل  ر�سمًيا  تتو�سع  مل   Vivo
املتحدة  ــات  ــوالي ال اأو  ــط  ــس االأو� ال�سرق 

االأمريكية.
 Oppo Reno ا  اأي�سً هناك  بالطبع، 

و   5G  Pro  10  ZTE Axon و   5G
 OnePlus وحتى   5G  Galaxy S10
يف  جميًعا  �سراوؤها  ميكن   .5G  Pro  7
اململكة املتحدة واأملانيا وفنلندا واالإمارات 
العربية املتحدة ودول اأخرى ان�سمت اإىل 

.5G ثورة
الهواتف  �ــســوق  ينمو  اأن  املــتــوقــع  مــن 
واإن   ،2020 الــعــام  يف  العاملية  الذكية 
تتوقع  فقط.  املئة  يف   0.7 بن�سبة  كــان 
مليون   150 من  اأكــرث  تبيع  اأن  ال�سركات 

اخلام�ص  اجلــيــل  �سبكات  يــدعــم  هــاتــف 
 .4G �سحنات  يــتــجــاوز  مــا  وهـــو   ،5G
املعالج  واإطــــالق   MediaTek بف�سل 
 800  MediaTek Dimension
حتى  اأنـــه  اإىل  الــتــوقــعــات  ت�سري   ،5G
دوالر   200 حوايل  تكلف  التي  الهواتف 
نهاية  بحلول   5G على  �ستح�سل  اأمريكي 

الربع االأخري من العام 2020.
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 اإحدى امليزات التي تاأكد قدومها 
هي   Xbox Series X جهاز  مع 
االإ�ــســدارات  ــعــاب  األ �سيدعم  اأنـــه 
هذا  االأول.  الــيــوم  منذ  ال�سابقة 
لديهم  الــذيــن  الالعبني  اأن  يعني 
يجب   Xbox One األعاب  مكتبة 
ت�سغيل  يف  م�ساكل  اأي  يواجهوا  اأال 
األعابهم على جهاز االألعاب اجلديد. 
من  جديد  تقرير  ي�سري  ذلــك،  ومع 
Game-Experience. موقع 
املزيد  هناك  يكون  قد  اأنه  اإىل   it

من االأخبار ال�سارة.
اأن  يــدعــي  فهو  للتقرير،  ووفــقــا 
القادم   Xbox Series X جهاز 
�سيدعم  مايكرو�سوفت  �سركة  من 
امل�سممة  االألــعــاب  ت�سغيل  بالفعل 
خالل  ــن  م  Windows لــنــظــام 
 Windows  ” ـــدعـــى  تحُ مــيــزة 
Mode “. �سي�سمح هذا يف االأ�سا�ص 
جلهاز Xbox Series X بت�سغيل 
ما  وهــذا   ،10  Windows نظام 
االألعاب  بت�سغيل  بــدوره  �سي�سمح 
لنظام  املــ�ــســمــمــة  والــتــطــبــيــقــات 

اأن  من  الرغم  على   ،Windows
حجم التوافق ال يزال غري معروف، 
وما اإذا كان �سيقوم بت�سغيل االألعاب 
 Xbox Series فقط اأو ما اإذا كان
X قد يتحول بالفعل اإىل حا�سوب 

�سخ�سي كامل.
ي�ستمر  ذلـــك،  اإىل  ــافــة  بــاالإ�ــس
باأنه على هذا  االإدعاء  التقرير يف 
املتاجر  واجــهــات  �ستكون  النحو، 
 Epic Games و   Steam مثل 
اإىل  والــو�ــســول  متاحة   Store
األعاب Xbox، حيث ميكن للالعبني 
و   Steam مكتبات  اإىل  الو�سول 
لت�سغيل   Epic Games Store
ال�سائعات  هذه  اجلهاز.  يف  االألعاب 

تبدو منطقية اإىل حد ما.
هــــذا هـــو الــ�ــســبــب الـــــذي جعل 
ح�ستها  عن  تتخلى  مايكرو�سوفت 
كذلك؟  األي�ص  ملناف�ساتها،  ال�سوقية 
التعامل  االأف�سل  من  حال،  اأي  على 
مع كل ما قيل حتى االآن باأقل قدر 
تكون  اأن  ناأمل  ولكن  احلما�سة،  من 

لدينا املزيد من التفا�سيل قريًبا.

جهاز Xbox Series X قد يكون قادًرا على 
ت�سغيل األعاب الويندوز، وفقا لتقرير جديد 

 Galaxy Bloom اأن  باالأم�ص علمنا 
ما هو اإال االإ�سم الرمزي لهاتف �سام�سوجن 
يف  �سيحمل  والــذي  للطي،  القابل  التايل 
ليكون   Galaxy Z Flip اإ�سم  الواقع 
جديدة  ت�سكيلة  يف  االأول  الع�سو  بذلك 
الهاتف  ر�ــســد  مت  االآن،  الــهــواتــف.  مــن 
ذو  للطي  القابل   Galaxy Z Flip
م�سادقة  على  يح�سل  ال�سديف  الت�سميم 
ال�سهادة  وهــي  ال�سينية،   CCC هيئة 
مع  �سياأتي  الهاتف  اأن  لنا  ك�سفت  التي 

�ساحن بقوة 15W يف العلبة.
الــهــاتــف  اأن  اإىل  االإ�ــــســــارة  جتــــدر 
ــدث  اأح ي�سم  لــن   Galaxy Z Flip
ال�سوق  يف  املتاحة  التقنية  املوا�سفات 
�ساع اأن هذا الهاتف �سي�سم املعالج  اليوم. يحُ
املعالج  من  بداًل   855  Snapdragon
اأعلنت  ــذي  ال  865  Snapdragon
عن  ف�سال  موؤخًرا،  كوالكوم  �سركة  عنه 
اأمامية  ــرًيا  ــام وك اخلــلــف،  يف  كامريتني 

بدقة 10 ميغابك�سل.
ــارة  اإث ال�سيء االأكـــرث  ــاإن  ف ــك،  ومــع ذل
اأنها  ــردد  ت التي  ال�سا�سة  هو  لالإهتمام 
بداًل  زجاجية  بطبقة  حممية  �ستكون 

جهاز  اأول  يجعله  ممــا  البال�ستيك،  مــن 
ال�سوق ي�سم طبقة واقية  قابل للطي يف 
م�سنوعة من الزجاج بداًل من البال�ستيك. 

هذا كل ما نعرفه يف هذه املرحلة.
الهاتف  باأن  تفيد  �سائعات  ا  اأي�سً هناك 
 1000 نحو  �سيكلف   Galaxy Z Flip
�سيتعني علينا فقط  ولكن  اأمريكي،  دوالر 

اإذا كان ذلك �سحيًحا  االإنتظار ملعرفة ما 
حدث  �سام�سوجن  �سركة  ت�ست�سيف  ال.  اأم 
يف  بها  اخلا�ص   2020  Unpacked
احلدث  وهــو   ،2020 فرباير   11 اليوم 
�سام�سوجن  �ــســركــة  لــنــا  �ستك�سف  حــيــث 
 Series  Galaxy S20 ت�سكيلة  عن 

.Galaxy Z Flip باالإ�سافة اإىل

نظام  عن  النقاب   LG �سركة  ك�سفت 
�سبتمرب  �سهر  يف   WebOS Auto
من العام املا�سي، بعد �سراكة مع �سركة 
ال�سركة  اإ�ستقطبت  مايكرو�سوفت. 
�سريكني  ــيــوم  ال اجلــنــوبــيــة  الــكــوريــة 
 Luxoft و   Cerence وهما  اآخرين، 
لتقوية نظام املعلومات والرتفيه داخل 

ال�سيارات اخلا�ص بها.
Cerence هي �سركة فرعية تابعة 
منذ  تناف�ص  التي   Nuance ل�سركة 
التعرف  اأنظمة  جمال  يف  طويلة  فرتة 
عليها  يعتمد  ــي  ــت وال ــوت،  ــ�ــس ال عــلــى 
 iOS نظام  Siri قبل  الرقمي  امل�ساعد 
11. والهدف من هذه ال�سراكة بطبيعة 
جديد  �سوتي  م�ساعد  بناء  هو  احلــال 
الربجميات  تطوير  حزمة  على  يعتمد 

.Cerence ARK Kit
ــرقــمــي قــــادًرا  �ــســيــكــون املــ�ــســاعــد ال
املختلفة  الــوظــائــف  يف  التحكم  على 
اإىل  امللتميديا  مــن  بـــدًءا  ال�سيارة  يف 
 Cerence و   LG �ستوفر  املــالحــة. 

حاًل جاهًزا لل�سركات امل�سنعة.
 Luxoft مع  ال�سراكة  بخ�سو�ص  اأما 
من   WebOS Auto حت�سني  على 
قمرة  ميزات  من  املزيد  اإ�سافة  خالل 
يف  الرتفيه  واأنظمة  الرقمية،  القيادة 
 LG �سركة  ت�ستهدف  اخللفي.  املقعد 
الطلب،  �سيارات االأجرة ح�سب  �سركات 
االأ�ساطيل  �ــســركــات  اإىل  بــاالإ�ــســافــة 

ب�سكل  لل�سيارات  امل�سنعة  وال�سركات 
عام.

ب�سحب  ال�سابق  يف   LG �سركة  قامت 
 Volkswagen و   Qualcomm
webOS Auto اخلا�ص  اإىل م�سروع 
بها، اإىل جانب Here و Mapbox و 
 Sony Pictures و iHeart Radio

وغريها من ال�سركات االأخرى.

اأدلة جديدة تك�سف لنا عن �سرعة ال�سحن يف الهاتف
 GALAXy Z FLIP القابل للطي 

ترفيه  نظام  لبناء  جديدة  �سراكات  عن  تعلن   LG
ومعلومات لل�سيارات مع م�ساعد رقمي

يف  متوفر   iPhone هاتف  اأقـــدم 
ولكن   ،8  iPhone هو  حالًيا  ال�سوق 
تخطط  اآبــل  �سركة  اأن  موؤخًرا  تــردد 
جديد   iPhone هــاتــف  ــــالق  الإط
يبحث  من  لكل  منا�سًبا  هاتًفا  �سيكون 
حديث   iPhone ــف  ــات ه ــراء  ــ�ــس ل
ب�سعر اإقت�سادي. وعلى ذكر ذلك، فقد 
املوردين  من  جديدة  معلومات  �سدرت 
االإلكرتونيات  ملعر�ص  ح�سروا  الذين 
الــذي   2020  CES االإ�ستهالكية 
فيغا�ص  ال�ــص  مبدينة  مــوؤخــًرا  اأقــيــم 
من  م�سدر  مع  وحتدثوا  االأمريكية، 
بع�ص  على  الــ�ــســوء  ــقــاء  الإل الــيــابــان 

املوا�سفات.
اآبل  �سركة  تريد  للمعلومات،  ووفقا 
هيكل  نف�ص  مع   9  iPhone ــالق  اإط
 Apple املعالج  ومــع   ،8  iPhone
التعرف  تقنية  ومع   ،Bionic  A13

على الوجه Face ID التي �ستعو�ص 
 Touch االأ�سابع  ب�سمات  م�ست�سعر 
الرئي�سي  الزر  اإزالة  �سيتم  الأنه   ID
امل�ساحة  من  املزيد  لتحرير  للهاتف 

لل�سا�سة.
تبني كامريا TrueDepth واإزالة 
�سي�سمح  االأ�سابع  ب�سمات  م�ست�سعر 
لل�سا�سة بالنمو من 4.7 اإن�ص اإىل 5.4 
الكامريا،  حتديث  ا  اأي�سً �سيتم  اإن�ص. 

وكذلك فال�ص LED املٌ�ساحب.

 ،FACE ID مع  �سياأتي   IPHONE 9
IPHONE 8 و�سا�سة اأكرب من �سا�سة



تقول اأن الكتابة اأوك�سجينها و�ستكتب حتى اآخر العمر، منذ �سغرها وهي تدون وتخبئ كتاباتها وحتر�س على االحتفاظ بها، 
فهي بالن�سبة اإليها كل ما متلك،  لطاملا حلمت اأن ترى كلماتها النور اإىل اأن كان لها ما حلمت به.

اأن  يبدو  االأوىل،  بالدرجة  الغرب  �سوب  رحلة  هي  ال�سرق  �سوب  الغربية  الرحلة 
اأكان  �سواء  حربيا،  قائدا  ت�سمى  اأو  رومن�سيا  كاتبا  ت�سمى  �سواء  الغربي  الرجل 
يف  للتاأمل  اأمريكا  اإىل  يذهب  وهو  االن�سانية  للبذور  حامال  يبدو  الذي  �ساتوبريان 
غراميات اإطارها الغرائبي هو بالد الهنود احلمر )وقبيلة النات�سيز حتديدا(  الذين 
مل يكونوا �سيئا مذكورا اإىل غاية بداية القرن التا�سع ع�سر الذي افتتحه �ساتوبريان 
بن�سني هامني :"روين" و" اأطاال"، عدا كونهم مواد لتقارير عدمية االعتبار الإن�سانية 
االإن�سان تت�سمن ال�سلع واالأرا�سي املفتوحة لتعظيم �سيغة غربية غازية للم�سيح لو 
اأن امل�سيح كان قد راآها لكان تردد قليال قبل اأن ين�سح اتباعه االأفارقة الكثريين مبد 
اخلد االأي�سر ملن ي�سفع خدهم االأمين، والغالب اأنه كان �سيفعل ل�سبب ب�سيط هو اأن 
اأي�سا  الغالب  نف�سه.  الوقت  الر�سا�ص اال�ستعماري ي�ستطيع اخرتاق اخلدين معا يف 
من  ا�ستطعتم  ما  لهم  "واأعدوا  احلربية  االإ�سالم  نبي  نظرية  عليهم  �سريدد  كان  اأنه 
واقعية  اأكرث  "؛ فهي نظرية  رباط اخليل ترهبون به عدو اهلل وعدوكم  قوة ومن 
اأنها نزعة م�ستحكمة يف  التي �سنكت�سف طيلة قرنني  ملواجهة النزعة اال�ستعمارية 
االإن�سان ما بعد النه�سوي. اإن�سان ا�ستطاع ر�سم خرائط العامل كله، وطور تكنولوجيا 
اإىل  خمتلفني  اأنا�ص  ج�سد  يف  جروح  واإحداث  االآفاق  ارتياد  بفتنة  ا�سابته  بحرية 
ب�سرا وال  لي�سوا  اأنا�ص  اإن�سانيتهم.  الكونكي�ستادور هرينان كورتيز يف  درجة ت�سكيك 
يعرفون امل�سيح. اأي اأنهم اأقرب اإىل مفهوم احليوان منهم اإىل مفهوم االإن�سان. اإن�سان 

ال يخلف النظر اإليه اأية تبعات اأخالقية.
هل اأن االإن�سان حينما ي�سافر بعيدا عن دائرة املاألوف يقع خارج دائرة االأخالق؟

قد يق�سد افن�سان ف�ص اأحواله كلها دائرة االأخالق هذه من اأجل التعبري عن رف�سه 
ملا يراه من عنت اإن�ساين. وذلك ما يبدو اأن فلوبري قد فعله. فلوبري يف رحلته امل�سرقية 
رف�ص متاما ت�سجيل اإعجابه بالفتوحات االوروبية الغربية يف بالد العرب وامل�سلمني 
وال�سعوب التي يبدو اأنه مل ينجح كثريا يف كرهها والتي تختزلها ت�سمية "امل�سرق". 

فلوبري اإن�ساين يحتفظ بالعني االإن�سانية.
كانت جلريار دي نريفال – على يد اأخرى- رحلة مثرية اإىل امل�سرق. رحلة رجل يقف 
ال�سرق،  فتنة  ع�سره  اأبناء  كباقي  ا�سابته  رجل  �ساخبني...  ع�سرين  مفرتق  عند 
ولكنه عاي�سها ب�سكل خمتلف عن ال�سكل احل�سي البدائي املادي الذي اأورثه نابليون 
بونابارت اإياه،  �سكل مفتون باالأدوات والغرائب... كان ما يجذب دونريفال من جهته 
هو اجلانب الروحاين، ومل يذهب اإىل هنالك متاأ�سيا على امل�سيحية التي مرغت اأر�سا 
اأور�سليم"(... بل  اإىل  "امل�سرية من باري�ص  ال�سهرية  )والتعبري من رحلة �ساتوبريان 
ذهب باحثا عن االآثار االأكيدة للفكرة الدينية على اأر�ص عرفت طبقات كثيفة من 
احل�سور،  قوي  بتاريخ  اليهودية  لها  واأرخت  االإ�سالم،  عليها  هيمن  الديني  الوجدان 
فيه  املبالغ  التاأ�سي  رغــم  هنالك  وجــودهــا  على  حافظت  التي  امل�سيحية  وزانتها 
يف  دونريفال-  عيون  ح�سب   – اأكرث  نف�سه  يجد  ديني  وجــدان  ولكنه  ل�ساتوبريان، 
على  ال�ساهدة  اإيزي�ص  املتدينني.  لكل  االأوىل  االأم  اإيزي�ص؛  منذ  املرت�سبة  الطقو�ص 

ميالد الروحانية يف العامل.
م�سر  على  تركيزه  جاّم  دونريفال  �سب  الذي  والــرثي  القوي  التاأمل  هذا  مينع  ال 
وعلى امل�سريني... الروائح واالألوان، احلياء الن�سائي وال�سوء القوي ال�ساطع دوما، 
املباين والت�ساميم التي ت�سكل طبقات من الثقافات ومن م�سادر التاأثريات، وكل هذه 
من  بطلب  م�سر  حول  تقريره  يف  اجلميلة  ع�سارتها  دو�سا�سي  اأورد  التي  التفا�سيل 

بونابارت نف�سه، كلها كانت ت�ستوقف دونريفال فيذهب بعيدا.
يف  خليفته  ي�سميها  كما  الع�سر  اأمرا�ص  من  ما  مبر�ص  م�سابا  دونريفال  يكون  رمبا 
الذي  بالتداعي   فعال  م�ساب  نريفال  دو  دومو�سي"...  "األفريد  الرومان�سي  ال�سعر 

يعرفه القرن التا�سع ع�سر. "مر�ص الع�سر" كما ي�سميه الفريد دو مو�سي.
غري  عني  اآخــر.  م�سار  يف  ذهب  ال�سعبية  االأحياء  ابن  اأخــرى.  ق�سة  عا�ص  فلوبري 
عن  ال�سحراء  جحيم  مالمح  يف  تبحث  عني  با�ستمرار.  متلذذة  عني  ار�ستقراطية. 

مالمح اجلنة التي �سورها مدونو امل�سريات الكبار.
ال�سورة التي عمل القرن اال�ستعماري الكبري على اإ�ساعتها كانت لها اأ�سباب خمتلفة. 
وفيما  االيديولوجي،  يختفي  االجتماعي  وحتت  االأخالقي،  يوجد  اجلمايل  فخلف 

وراء الفن تتوارى دائما معطيات ال�سيا�سة.
ال�سباب  فتنة  هدفها  تغريبية  ب�سور  القرن  هذا  يف  واالك�ساك  ال�سحافة  امتالأت 
للهدايا  و�سور  بريدية  بطاقات  اجلي�ص.  �سفوف  اإىل  باالن�سمام  اإقناعهم  الأجــل 
واأ�سناف متنوعة من احلوامل التي حتمل �سور ن�ساء زجنيات اأو �سمراوات قمحيات 
الب�سرة عاريات ال�سدور كانت متالأ �سوارع العوا�سم االأوروبية بهدف اإغراء ال�سباب 

بجنة ن�سائية غرائبيبة مليئة مبا لذ وطاب. 
كانت امل�ستوطنات )امل�ستعمرات( جالبة للربح جمالة للرثاء، وكان كل ذلك بتطلب 
لتاأمني احلماية الالزمة، ولكن االن�سمام اىل �سفوف اجلي�ص مل يكن  جيو�سا كبرية 
كافيا لتاأمني االأعداد ال�سرورية من اجلنود. فما كان يحدث هو اأن االإعالم املوجه 
يف  العربي  ال�ساعر  يلخ�سه  والــذي  اليوم،  نراه  الذي  نف�سه  ال�سكل  على  يعمل  كان 

قوله:
   اأواخر الدهر بع�ص من اأوائله    نا�ص كنا�ص واأيام كاأيام

امل�ستعمرات  لعامل  الدعاية  هو  هدفه  كان  ال�سور  من  كثريا  اأن  هو  يحدث  كان  ما 
اأوروبا  يرى  كان  �سباب  اإليه؛  بالذهاب  مقتنعا  اآنــذاك  اأوروبــا  �سباب  يكن  مل  الذي 
الغالبة القوية التي كانت تعرف انت�سار الكهرباء والغاز يف �سوارعها، وانت�سار االإنارة 
العمومية التي ت�سمن حياة ليلية جميلة ت�ستمر ليال بعد غلبة الظالم، حياة مت�ص 
العامة وال تخت�ص بها بالطات معينة فقط مثلما كان عليه االأمر قبل ذلك القرن 
املجيد... حياة بديعة جميلة تغري بااللت�ساق بها ال بالتجنيد والذهاب اإىل حيث 
تكون  قد  نعرفهم  ال  اأجانب  مع  واملحاربة  البائ�سة  واحلياة  تطاق  ال  التي  احلرارة 

نهاية مطافنا معهم القتل بكل ب�ساطة.
كان امل�سارقة قد بداأوا يغزون االأدب االوروبي منذ فرتة غري ق�سرية. وكان لنمط 
الغرب،  ال�سرق يف  التي تركها  الكربى  الثقافية  العالمة  الذي هو  االأندل�سي  احلياة 
ليلة وليلة دور كبري يف خلق  األف  الذي يف  التنميق  للعامل عايل االألوان كثري  وكذا 

جاذبية �سحر ال�سرق.
ف�سريفانتي�ص يقول باأن حكاية دون كيخوتي دي المان�سا قد رواها له �سجني عربي 
يف �سجنه باجلزائر... واأجمل ما حلنه مونتيفريدي وجاون داولن غري بعيد عن زمن 
�سريفانتي�ص كان �سوناطات على اآلة العود امل�سرقية. اأما فولتري، فيختار بالد الفر�ص 
يف روايته الفل�سفية اجلميلة "زاديغ" اإطارا مرجعيا لفعل التفكري وحل�سانة احلكاية 
التي جوهرها البحث عن احلكمة. كما يختار ا�سما عربيا م�سلما "ال�سديق" عنوانا 
لعمله. و�سيفعل اأبناء ذلك القرن الهام جدا هذا االأمر مرارا، فقد كتب مونتي�سيكيو 
"اختطاف ال�سرايا" وا�سعا  "الر�سائل الفار�سية" وحلن موزار يف القرن نف�سه اوبريا 

اإياها يف اإطار تخييلي م�سرقي بامتياز. وما هذه اإال فيو�ص من غيو�ص

ال�سرق والغرب اأو الرحلة
 �سوب الذات

عال" ب�شوت  "التفكري 

زاوية اأ�سبوعية 
يكتبهــــــا:

 في�سل االأحمر

باتنة

�شطيف

....)يتبع(

التي  ال��روائ��ي��ة  التجربة  �شاحبة 
الفتية  الكاتبة  "تانيال"،  ب  عنونت 
راأ���ص  مواليد  م��ن  من�شور  ب��ن  �شهري 
العيون بوالية باتنة، خريجة معهد 
طالبة   ،  2011 لعام  العربي  االأدب 
تطبيقية،  ل�شانيات  تخ�ش�ص  ما�شر 
اأعمالها  باكورة  خ��الل   من  تناولت 
"اأجنحة  دار  ع���ن  ����ش���درت  ال��ت��ي 
ق�شايا  والتوزيع  للن�شر  الثقافية" 
اج��ت��م��اع��ي��ة ك��امل��ر���ص وال��ه��ج��رة 
التي  ال�شوداء  والع�شرية  والطالق 
تقول  مرحلة،   يف  اجلزائر  عا�شتها 
روح  كل  من�شور"تانيال"هي  بن  �شهري 
معذبة يف هذه االأر�ص، هي وجه من 
هذا  ومعنى  الكثرية،  احلياة  اأوج��ه 
ا�شم  ه��و  ال�شو�شن  وردة  ه��و  اال���ش��م 
البطلة  �شخ�شية  ميثل  اأم��ازي��غ��ي  
ل�شاحبة  بالن�شبة  فهو  روايتها  يف 
ال���رواي���ة ف��خ��م وي��رم��ز ل��ك��ل م��ا هو 
برقتها  ال���وردة  ب��اأن  م�شرية  جميل، 

الطبيعة  ع��وام��ل  ت��واج��ه  ونعومتها 
املراأة  مثل  هي  وعوا�شف  واأمطار  وبرد  رياح  من 
نوائب  بها  تع�شف  ال��ت��ي  الناعمة  الرقيقة 

الدهر.
ولدى �شاحبة امل�شروع الروائي" تانيال" م�شاركة 

�شمن  الق�شرية  للق�شة  الوطنية  امل�شابقة  يف 
فعاليات ال�شالون االأدبي مبنا�شبة اليوم الوطني 
للطالب عام 2015 حيث فازت باملرتبة الثانية 
الفائزة  الق�ش�ص  من  وطنيا من خالل جمموعة 
يف م�شابقات اأدبية اأخرى كق�شة "جرعة زائدة 
"يف الكتاب اجلامع ملجموعة ق�ش�شية  من ال�شك 
" ال�شادرة عن دار  " خياالت الظل  حتت عنوان 

املعرفة للن�شر والتوزيع يف م�شر .
بعديد  من�شور"  ب��ن  "�شهري  ال��روائ��ي��ة  ت��اأث��رت 
ال�شخ�شيات االآدبية، فقراأت يف بداية مطالعتها 

التعلق  �شديدة  وكانت  ح�شني،  لطه 
واأ�شلوبه  بع�شاميته  وال��ت��اأث��ر  ب��ه 
كان  ق��راأت��ه  كتاب  اأول  الكتابة،  يف 
وتعد   ،" وب���ني  "بني  ح�����ش��ني  ل��ط��ه 
مثلها  اإليها  ال�شمان" بالن�شبة  "غادة 
االأعلى يف جمال الكتابة،  فيما ترى 
الرائدة  م�شتغامني  اأحالم  الروائية 
اجل��زائ��ري��ة،  ال��رواي��ة  يف  االأوىل  
ف��ي��ه ظهور  ت���رى  ال���ذي  ال��وق��ت  يف 
يتجهون  ممن  ال�شباب  لبع�ص  ق��وي 
التي  االأدب���ي���ة  االإب����داع����ات  ن��ح��و 
وتقول  واالإه��ت��م��ام،  الدعم  تتطلب 
اأن  من�شور"  ب��ن  الروائية"�شهري 
اجلزائرية  الرواية  مقروئية  ن�شبة 
فنحن  االأخرية  ال�شنوات  يف  ارتفعت 
نالحظ اقباال كبريا للقارئ على مثل 

هذا اجلن�ص االأدب.
من�شور   ب��ن  �شهري  الفتية  الكاتبة 
ق�ش�شية  جمموعة  كتابة  ب�شدد 
اجلمر"  "على  خطوات  عنوان  حتت 
باأن  م�شرية   اأخ���رى،   م�شاريع  وثمة 
ت�شبح  الأن  وت�شبو  ح��دود،  له  لي�ص  طموحها 
منوذجا حيا عن االإبداع واملراأة املبدعة اخلالقة  

التي تك�شر روتني حميطها وانغالقه.
االأدبي  اإ�شدارها  يف  جتد  تانيال  رواية  �شاحبة 
مبثابة  خطوة مهمة يف حياتها، تدفعها للم�شي 
فالكتابة  االأف�شل،  تقدمي  يف  رغبة  وكلها  قدما، 
اأثر االإن�شان فوق االأر�ص  بح�شبها تعبري الإثبات 
كعابر ذات زمان حمل ج�شده وم�شى تاركا عطر 

خلوده حرفا.

ميلة  بوالية  امليلي  مبارك  الثقافة  دار  اإحت�شنت 
اأم�شية اأول اأم�ص فعاليات اليوم االأخري من االأ�شبوع 
ال�شنة  راأ���ص  مبنا�شبة  املنظم  االأمازيغي  الثقايف 
2970"، وعرف حفل  "يناير  االأمازيغية اجلديدة 
اخلتام تنظيم عدة تظاهرات منها تقدمي مداخلة 
االأمازيغي،  التاريخ  حول  �شوهايل  �شليم  لالأ�شتاذ 
حول  مداخلة  معلم  ال�شبتي  الروفي�شور  قدم  كما 

يناير". عيد  "اإحتفالية 
اإلقاء ق�شائد ملجموعة  وعرفت االأم�شية اخلتامية 
من ال�شعراء من خمتلف مناطق الوالية حول هذه 
املنا�شبة مع توزيع �شهادات امل�شاركة على العار�شني، 
على  التكوين  نهاية  ���ش��ه��ادات  ت��وزي��ع  ع��ن  ف�شال 
مت  التي  املختلفة  الور�شات  من  اجل��دد  املتخرجني 
فتحها بدار الثقافة، كما مت اأي�شا االإعالن عن نتائج 
مو�شوع  حول  لوحة  واأح�شن  ر�شم  اأح�شن  م�شابقة 

الراث االأمازيغي وتوزيع اجلوائز على الفائزين يف 
هذه امل�شابقات. 

مبدينة  بومدين  هواري  الثقافة  دار  اإحت�شنت  كما 
الراث  اأ�شبوع  من  االأخ��ري  اليوم  فعاليات  �شطيف 
ثقافة  ن��دوة  م��ن خ��الل تنظيم  وه��ذا  االأم��ازي��غ��ي 
مداخلة  ت�شمنت  ال��ت��ي  ال��ن��دوة  وه��ي  باملنا�شبة 
والي��ة  م��ن  ت��اح��ي  اإ�شماعيل  للدكتور  اأك��ادمي��ي��ة 
امل�شيلة والتي تطرق فيها اإىل كل ما يتعلق مبنا�شبة 
طريقة  عن  حية  �شهادات  تقدمي  مت  كما  "يناير"، 
الوالية،  ربوع  متخلف  عر  العادة  بهذه  االإحتفال 
ليطوى  اأمازيغية،  �شعرية  بقراءات  اخلتام  ليكون 
ت�شمن  الذي  االإحتفايل  االأ�شبوع  هذا  على  ال�شتار 
�شاهمت  والتي  والتظاهرات  االأن�شطة  من  العديد 
التقاليد  وكذا  والعادات  الثقايف  امل��وروث  اإب��راز  يف 

االأمازيغية. 
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�ضهري بن من�ض�ر".. روائية تغنت بروح كل 
حياة معذبة يف الأر�ص يف م�ؤلفها "تانيال" 

اختتام الأ�ضب�ع الثقايف الأمازيغي
 مبيلة و�ضطيف

عبد الهادي. ب

حفيظة. ب 

تعتزم املكتبة الرئي�شية للمطالعة العمومية 
بالتعاون والتن�شيق مع املكتب الوالئي الحتاد 
الكتاب اجلزائريني لوالية �شوق اأهرا�ص على 
حملت  والتي  �شهرية  اأدبية  جل�شة  تنظيم 
امل�شافة  لتقريب  وكتاب"  ك��ات��ب   " ع��ن��وان 
اإليه  واملر�شلني  املر�شل  بني  واملعنوية  املادية 
يف عملية الكتابة االإبداعية فيكون التوا�شل 
مبا�شرا بني الطرفني، تقديرا للكاتب وخدمة 

للقارئ.
وع�شو  �شاعر  خليفة  بن  الدين  جمال  وقال 
االأمانة الوطنية الحتاد الكتاب اجلزائريني 
اأن  ن��ي��وز،  االورا�����ص  ليومية  حديثه  خ��الل 
اجلل�شة �شت�شت�شيف يف عددها االأول الدكتورة 
الثمانية،  االإ�شدارات  �شاحبة  نوار  بن  بهاء 
اأبوليو�ص وكاتب  التي اأجنبت  وابنة الوالية 
وط��ار  وال��ط��اه��ر  ك��ات��ب  وم�شطفى  ي��ا���ش��ني 
املتحدث  ذات  واأ�شاف  الكتاب،  من  والكثريين 
الر�شمية  والهيئات  املثقفني  دعوة  �شيتم  اأنه 
والتمتع  املقبل  ال�شبت  يوم  اجلل�شة  حل�شور 
مبا تعر�شه الكاتبة حول واحد من موؤلفاتها 
تكرمي  خالله  يتم  ثري  نقا�ص  بعدها  ليكون 

االأ�شتاذة تقديرا لبذلها يف عامل احلرف.

ن�ار"  بن  "بهاء 
�ضيفة اجلل�ضة 

الأدبية ال�ضهرية 
وكتاب"  "كتاب 

يف عددها االأول ب�سوق اأهرا�ش

رقية. ل



خالوطة
راجل مع مرتو عندهم 20 �شنة زواج  كرهو الروتني 

و الدار و الذراري اإلخ 
 قالها يا مرا وا�ص رايك نروحو عطلة 

لنف�ص الفندق يل عر�شنا فيه
روح  نتا  م��اال  ماعلي�ص  قالتلو 

قبلي بيومني وّجد احلالة 
يخرجو  ح��ت��ى  ن�����ش��ن��ا  ان���ا  و 
ال�����ذراري ن��دي��ه��م ع��ن��د مي��ا و 

جني
قالها اوكي

�شوية  قعد  للفندق  و�شل  غري 
اأومبعد قال نبعت مي�شاج للمدام 

م��ال��ق��ا���ص  ف��ال��ي��زت��و  يف  ح���و����ص   
دّبر  املهم  ال��ّدار   يف  ن�شاه  تاعو  البورطابل 

تيليفون
كان  مرا  يف  طاح  النيمريو  يف  غلط  املي�شاج  كتب  كي 
كملو  و  دفنوه  كي  م�شكينة  راجلها  دفنو  وين  هذاك 

راحت تقرا ليمي�شاج تاع التعزية يف تيليفونها
 فتحت قرات املي�شاج بدات تعّيط و طاحت تغا�شات 

دخل وليدها بدا يفطن فيها اأومبعد هّز التيليفون و 

�شاف املي�شاج مكتوب :
راكي  عالبايل   ... بخري  و�شلت   ... العزيزة  زوجتي 
تقويل كيفا�ص كتبلي و هو خمّلي تيليفونو هنا ... ياو 
عندهم الويفي يف ال�شنابر �شرك و الكليماتيزور 
فريجيدار  و  ب��ورط��اب��ل  ميكرو  يعطوك  و 
�شغرية ع�شري و الفاكية ... عندي �شاعة 

مّلي و�شلت و راهم وجدويل كّل�ص 
يومني  تّلحقيني  و  ب��زاف  مابقالك�ص 

برك و تكوين عندي 
اهلل  �شاء  اإن  و  ب��زاف  متوح�شك  راين 

يكون ال�شفر تاعك مريح كيما تاعي 
اتهالي و حبيت نو�شيك برك غري ماكااّله 
ال�شخاااانة  راه��ي  معاك  حل��واي��ج  تكري 

جهّنامة هنا!.

اأ�سواء خا�سة
واحد عيط الت�شاالت اجلزائر

قالها الكونيك�شيون ما عندي�ص وقيلة املودام ف�شد
يل  االأ���ش��واء  هي  وا�شي  طيب  اجل��زائ��ر:  ات�شاالت 

�شاعلة عندك
املواطن: تاع الكوزينة والطواليت!؟.

معلومات م�سلية

ُّو بوجغَلل

�أمثال �سعبية

من  ينطق  من  اأول  هم  والكفان  الفخذ   •
ج�سم االإن�سان يوم القيامة وي�سهدون عليه.

عام  قام  رو�سي،  عامل  بريملن"  "غريغوري   •
الريا�سيات  يف  االألغاز  اأ�سعب  بحل   2003

ومنحوه مليون دوالر لكنه اأعاد لهم املبلغ.
با�سم  واملعروف  بادجر"  "هوين  حيوان   •
لالأرقام  غيني�ص  مو�سوعة  دخــل  "الغرير" 

القيا�سية كاأ�سجع خملوق على وجه االأر�ص.
 2017 اليوم  وحتى  ميالدي   1 العام  • منذ 
مرت   81 االأر�ـــص  عــن  القمر  ابتعد  مــيــالدي 

تقريبا.
ت�سويق  يتم  كان  املا�سي  القرن  • يف منت�سف 
الب�سرة  ذوي  مــن  لــالأ�ــســخــا�ــص  ــوال  ــاك ــوك ك
لذوي  ت�سويقه  يتم  البيب�سي  بينما  البي�ساء، 

الب�سرة ال�سوداء.
االإن�سان  عنق  فقرات  عدد  اأن  الغريب  • من 
عنق  يف  املــــوجــــود  ـــعـــدد  ال نــفــ�ــص  يـــ�ـــســـاوي 

الزرافة.

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

جو�ب 
�ملحاجية

حاجيتك على بي�سة 
وبي�ص اع�ساها 
مت�سي ب�سبايب 

املقدور بنها اللي 
يف كر�سها يقد بيها 

ال�سور

حدث يف مثل هذا اليوم
ال�شاد�ص ع�شر 
من �شهر جانفي

نف�سه  يعلن  النا�سر  الرحمن  عبد  ـ     929
خالفة  موؤ�س�سا  للم�سلمني  خليفة  قرطبة  يف 

قرطبة.
من  عاما   15 بعد  دبي  اإمارة  تاأ�سي�ص  ـ   1835

ارتباطها باحلماية الربيطانية.
يف  االأمم  لع�سبة  اجــتــمــاع  اأول  ـ   1920

فرن�سا.
ترتكب  ال�سهيونية  الع�سابات   -  1948
�سالح  �ــســارع  يف  �سمريامي�ص  بفندق  جمـــزرة 
فقتلوا  قنبلة  فجروا  عندما  حيفا  يف  الدين 
واأ�سابوا  واأطفال  ون�ساء  رجال  من  عربًيا   31

اآخرين.  31
ــزاب  االأح حل  يعلن  النا�سر  عبد  ـ   1953

ال�سيا�سية يف م�سر.
للجمهورية  ــة  ــوؤقــت امل احلــكــومــة  ـ   1961
عن  تعلن  و  احلرب  با�ستمرار  تندد  اجلزائرية 

ا�ستعدادها للتفاو�ص مع احلكومة الفرن�سية.
الطب  بتنظيم  املتعلق  املر�سوم  �سدور  ـ   1974

املجاين يف القطاعات ال�سحية يف اجلزائر.
لتكوين  الوطنية  املدر�سة  تد�سني  ـ   1976

االإطارات الدينية مبفتاح )البليدة(.
نتائج  تعلن  اجلزائرية  احلكومة  ـ   1986
بعد  الوطني  امليثاق  باإثراء  املتعلق  اال�ستفتاء 
 30،98 بن�سبة  اإ�ـــســـداره  مــن  �ــســنــوات  ع�سر 

باملائة.
اأر�ص  اإىل  بو�سياف  حممد  عــودة  ـ   1992
الوطن بعد 28 �سنة من املنفى بعد تعيينه يوم 
للدولة  االأعلى  املجل�ص  راأ�ص  على  جانفي   14
الرئي�ص  وتنحي  االنتخابي  امل�سار  توقيف  اإثر 

ال�ساذيل بن جديد.  
ال�سحراء«  »عا�سفة  عملية  بــداأت  ـ   1991
ــوات  ــق ـــــراج ال ــدف اإخ ــه الــعــ�ــســكــريــة وذلــــك ب
كانت  التي  الكويت  من  العراقية  الع�سكرية 
الثاين  منذ  العراقي  الع�سكري  االحتالل  حتت 

من �سهر اأوت 1990.
 6.9 بقوة  باليابان  كوبي  يف  زلزال   -  1995
 5502 مقتل  اإىل  يــوؤدي  ريخرت  مقيا�ص  على 

�سخ�ص واإ�سابة 36896.
الكونغو  جمهورية  رئي�ص  اغتيال  ـ   2001

الدميقراطية لوران كابيال.
اإلني  ال�سيا�سية  النا�سطة  تن�سيب  ـ   2006
لتكون  ليبرييا  على  رئي�سة  �سريليف  جون�سون 

اأول امراأة تتوىل الرئا�سة يف بلد اإفريقي.
2011  ـ امل�سادقة على القانون امل�سري لن�ساط 

الرتقية العقارية يف اجلزائر.
الدولية  املحكمة  اأعمال  انطالق   -  2014
اغتيال  ق�سية  يف  بالنظر  املكلفة  اخلــا�ــســة 

رئي�ص الوزراء ال�سابق رفيق احلريري.
رئي�سة  ون"  اإنــغ  "ت�ساي  انتخاب   -  2016
اإىل  ت�سل  امــراأة  اأول  بذلك  لت�سبح  لتايوان، 

هذا املن�سب.
تابعة  دولية  �سحن  طائرة  حتطم   -  2017
مطار  من  بالقرب  الرتكية  اجلوية  للخطوط 
 4 مقتل  عــن  ي�سفر  بي�سكك  الــــدويل،  منا�ص 

اأ�سخا�ص من طاقم الطائرة و33 اآخرين.

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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زيتنا يف دقيقنا و خرينا 
يف خمرينا

حكـــمة
�أنفع �سيء للإن�سان �أن يعتني 
بتقييم نف�سه �أكرث من عنايته 

بتقييم غريه

�سورة م�سحكة

الغباء 
معبقر؟!

هل  ال�شادمة..  املعلومات  هذه  اإليك   �
ملدة  النوم  اأثناء  القلب يتوقف  اأن  تعلم 
حتتوي  البطاطا  اأن  تعلم  هل  دقيقة، 
املتفجرات،  على مادة ت�شتخدم يف �شنع 
لتخر  اأف�شل عالج  الذباب  اأن  تعلم  هل 
بيده  يكتب  الذي  اأن  تعلم  هل  الدم، 
عمره،  من   40 يف  غالبا  ميوت  الي�شار 
ال�شاي  التفاح مع  اأكلت  لو  اأنك  هل تعلم 
تنق�ص من منو طول ج�شمك، هل تعلم اأن 
تعلم  هل  الفرا�شة،  من  يخاف  التم�شاح 

اأن النخلة اأ�شلها من حجر؟
اأ�شامة بلوم تازولت
ال�شخب�شتاين  معلومة  اأب��ا  ي��ا  �شوف 
ترويج  اأن  تعلم  ع�����ش��ر..ه��ل  ال��ث��ال��ث 
حكم  تنفيذ  اإىل  يوؤدي  م�شللة  معلومات 

االإعدام يف �شاحة خا�شة.. ؟!. 
تفتح�ص  ما  قاللي  امو"  "ولد  واح��د   �
الأمك..ما  عقوق  هذا  ب��وك..الأن  فاي�ص 

افهمت والو؟

عالء الدين �شالة ب�شكرة
انتظر "فاي�ص امك" و�شتفهم!!.

� التفكري الزائد يف املا�شي يجعل منك 
يف  الزائد  والتفكري  مكتئبة،  �شخ�شية 
امل�شتقبل يجعل منك �شخ�شية متوترة..
يجعل  ماذا  معا  فيهما  الزائد  والتفكري 

منك؟ 
ن�شر الدين بن حممد العلمة
ومكتئبا..فال  متوترا  حا�شرك  يجعل 
اإذن.. م�شتقبلك..  وال  حا�شرك  تعي�ص 
يغلى  ما  بال�ص..قبل  وال�شحك  ا�شحك 

وتقول يامن عا�ص وتوكل على اهلل؟!.
هو  فيما  تفكر  دائما  هكذا  اأن��ت  هل   �

اآت؟
ن�شرين خراف خلروب

نعم...........ملاذا؟!.
� غلباتك الدنيا يا �شي عالوة؟

وهيبة.ق باتنة
ال..مدايرين التعادل ال�شلبي؟!.



املدنيــة  احلمايــة  م�سالــح  تدخلــت 
لواليــة �سطيــف، اإثر بالغ عــن حادث 
ت�سمــم بغــاز اأحــادي اأك�سيــد الكربون 
بوذن  ال�سامت" وذلــك بحي  "القاتــل 
عثمان ببلديــة تا�سودة �سرق �سطيف، 
وهــو احلادث الذي اأودى بحياة كل من 
االأم والبنــت البالغتــني مــن العمر 88 

و45 �سنــة علــى التوايل، حيــث قامت 
فرق النجدة التابعة لوحدة احلماية 
واتخــاذ  بالتدخــل  بالعلمــة  املدنيــة 
االإجــراءات املنا�سبــة ثــم نقــل جثتي 
ال�سحيتــني اإىل م�سلحة حفظ اجلثث 
العلمــة،  خثــري  �ســروب  مب�ست�سفــى 
ويرجــح �سبب الوفــاة اإىل ا�ستن�ساقهم 

للغــازات املحرتقة املنبعثــة من و�سائل 
التدفئــة والت�سخــني وخا�ســة �سخــان 
املو�ســول بقنــاة ت�سريــف  املــاء غــري 
الدخــان، وارتفعــت ح�سيلــة �سحايــا 
الغــاز بواليــة �سطيــف اإىل 13 حالــة 

وفاة منذ بداية ال�سنة اجلارية.

اأمر قا�ســي التحقيق مبحكمة �سطيف 
واال�ستثمــار  ال�سناعــة  مديــر  باإيــداع 
ال�سابــق بوالية �سطيــف "ع.و" احلب�ص 
املوؤقت بتهمــة التزوير وا�ستعمال املزور 

و�ســوء ا�ستغــالل الوظيفــة فيمــا يتعلق 
بعدة م�ساريع اإ�ستثمارية يف الفرتة التي 

اأ�سرف فيها على ت�سيري املديرية. 

ال�سنة  بداية  منذ  وفاة  حالة    13

بتهمة التزوير وا�ستعمال املزور
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متكنت م�سالح االأمن 
احل�سري اخلارجي اأن�سيغة 

التابعة الأمن دائرة احلامـة، 
من حجز كميـة معتربة من 

امل�سروبات الكحولية من 
خمتلف االأنواع واالأحجام 

وذلك على م�ستوى بلدية 
متو�سة مع توقيف امل�ستبه 

فيه، وهذا بعد قيامها 
مبداهمة اأحد امل�ساكن ليتم 

على اأثرها �سبط وحجز 
كمية معتربة من امل�سروبات 

الكحولية تقدر بـ970 
وحدة من خمتلف االأنواع 

واالأحجــام، كما مت توقيف 
امل�ستبه فيه بعد حماولته 

الفرار.

حجز 970 وحدة 
من امل�سروبات 

الكحولية مبتو�سة

اأمــر قا�ســي التحقيق مبحكمــة ميلة 
التجاريــة  الوكالــة  رئي�ــص  باإيــداع 
ل�سونلغــاز احلب�ــص املوؤقــت، كمــا و�ســع 
قا�ســي التحقيــق مديــر �سونلغاز حتت 
الرقابــة الق�سائيــة، ويف �سيــاق مت�سل 
اأمــر قا�ســي التحقيــق بو�سع اإطــار من 
باملديريــة اجلهويــة  �سونلغــاز  �سركــة 

اأن  علمــا  الق�سائيــة،  الرقابــة  حتــت 
املتهمــني متابعــون يف ق�سايــا ا�ستغــالل 
الوظيفــة، اإبرام عقد خمالف للتنظيم 
العموميــة،  ال�سفقــات  بــه يف  املعمــول 
االختال�ــص  عموميــة،  اأمــوال  تبديــد 

والتزوير وا�ستعمال املزور والغدر.

للــدرك  االإقليميــة  الفرقــة  فتحــت 
بواليــة  بي�ســاء  بــن  بعــني  الوطنــي 
قاملـــة، حتقيقــا حول حادثــة حماولة 
�سرقة املوا�سي تــورط فيها 4 اأ�سخا�ص 
تــرتاوح اأعمارهم ما بني 28 و36 �سنة 
ينحدرون من واليــة الطارف، حيث مت 
توقيف اأحد امل�ستبه فيهم والذي حكم 
عليــه ب�سهرين حب�ص نافــذ فيما يتعلق 
دون  حم�ســور  �ســالح  حيــازة  بجنحــة 

مــربر �سرعــي، فيمــا مت حتديــد هوية 
باقــي امل�ستبه فيهم والــذي يتواجدون 
يف حالــة فــرار، ويف ذات ال�سيــاق متكن 
للــدرك  االإقليميــة  الفرقــة  اأفــراد 
الوطنــي بلخـــزارة، مــن ا�سرتجــاع 18 
راأ�ــص مــن املا�سيــة مت ال�سطــو عليها من 
ا�سطبــل يقــع مب�ستــة بوكبــوط، حيث 
مت العثــور عليهــا على بعــد 02 كلم من 

املنزل.

احلب�س لرئي�س الوكالة التجارية ل�سونلغاز 

القب�س على ل�سو�س املوا�سـي 

�سي الأورا�سي..
قبل ما ن�سلحو النظام الزمنا نق�سيو على 
اأذهاننا  يف  تر�سخت  ثقافة  املــعــارف... 
نف�ص  تغلط  �سارف...  �سار  بيها  وعقلنا 
الغلطة يل تنتقدها وليها تكون �سايف... 
مل�ستحقيها الأن كل  املنا�سب  ما عطينا�ص 

واحد فينا من احلق خايف...

وجب الكالم

hamzalaribi005@gmail.com

املعمول به يف طريقة تعيني  للنظام  منافيا  �ساأقوله  ما  قد يكون 
عنه  يوافق  ولن  يتقبله  لن  رمبا  كالما  يكون  وقد  اجلمهورية  والة 
وكل  االإيــجــاب  اأو  بال�سلب  التفاعل  يف  احلــق  كامل  ولكل  البع�ص، 
ح�سب اعتباراته وت�سوره لالأمور، لكن، ما �سنقوله عبارة عن قناعة 
�سخ�سية تبلورت من نتائج فر�سها الواقع لي�ص يف والية باتنة فقط 
بل يف جل واليات الوطن، واإن قلنا جل الواليات فنحن ن�ستثني من 

الكل واليات ما العتبارات حتتاج مو�سوع اآخر.
لناأخذ والية باتنة على �سبيل املثال، فعلى مدار �سنوات وبتعاقب 
الوالة مل حت�سل الوالية على م�سروع ميكن ت�سنيفه �سمن امل�ساريع 
الالئقة بعا�سمة لالأورا�ص على االأقل كوالية تاريخية وكوالية لها 
بن  م�سطفى  ال�سهيد  مطار  يعترب  ورمبا  الدولة،  يف  ال�سيا�سي  وزنها 
بولعيد اأبرز امل�ساريع التي ا�ستفادت منها عا�سمة الوالية يف "ظرف" 
ما والعتبارات ما ومت �سله بعد ذلك بفعل فاعل ثم حتول اإىل جمرد 
"مطار"، غري ذلك  "حمطة جوية" ال يرقى حتى الأن يحظى با�سم 
"ترامواي"  اأن ت�ستفيد والية باتنة من م�سروع  فقد كان من املقرر 
خالل  ال�سيا�سيني  يد  يف  ورقة  وجمرد  وهم  جمرد  بقي  ذلك  اأن  اإال 

املواعيد االنتخابية.
يقوموا  مل  باتنة  والية  على  املتعاقبني  الــوالة  فكل  ب�سراحة، 
جل  اأن  اأي  والت�سيري"،  "االإدارة  اإطار  �سمن  تدخل  بعنرتيات  �سوى 
القوة  با�ستعمال  هدم  وعمليات  "توقيفات"  كانت  قد  العنرتيات 
بها  متن  التي  امليزانية  حدود  يف  مالية  باأغلفة  والترباح  العمومية 
�سور  "تلميع  ورائها  من  االأهداف  اأ�سمى  كانت  الوالية  على  الدولة 
الوالة"، وب�سراحة فلم ت�سهد والية باتنة خالل �سنوات اأية نه�سة 
مفرزة  جمرد  كانت  قد  اأنــه  هو  حدث  ما  كل  بل  كوالية  حقيقية 
الت�سويق  ويف  العنرتيات  يف  وتكوين  برتب�ص  فيها  يقومون  للوالة، 
اأ�سمى  منا�سب  مبنحهم  يكن  مل  اإن  ترقيتهم  تتم  ثــم  الأنف�سهم 

فبتحويلهم اإىل واليات "اأهم" يف نظر ال�سلطة.
اأية والية لي�ص ت�سيري ميزانيتها التي متن بها عليها  ما حتتاجه 
العدل  فيها  يقام  الأن  بحاجة  باتت  قد  والية  اأية  اإن  بل  الدولة، 
الأن  بحاجة  باتت  قد  والية  وكل  ومناطقها،  بلدياتها  خمتلف  بني 
يتم فيها دحر املمار�سات البالية كتف�سيل بلدية على اأخرى الأن بها 
رجاال نافذين والأن بها �سا�سة يقولون للوايل "اللي تقولو يا با"، وما 
حتتاجه اأية والية هو النهو�ص بكل القطاعات فيها، ويف كل منطقة 
من مناطقها، فوالية باتنة قد باتت بحاجة الإعادة تاأهيل القرى 
واملناطق املهجورة فيها، ولن يتم ذلك طبعا اإال بدعم التنمية فيها 
كربطها بالغاز والكهرباء واملاء وتوفري االأمن فيها، ونذكر على �سبيل 
يفكر  لن  ذلك  اأن  واالأكيد  باتنة،  والية  يف  "الرباع"  بلدية  املثال 
لهم  متاح  هو  ما  ح�سب  الأنف�سهم  ي�سوقوا  اأن  همهم  كل  والة  فيه 
ي�سهمون  "مال" وال  من  لهم  متوفر  هو  ما  قدر  وعلى  �سالحيات  من 
يف مقابل ذلك حتى يف اإيقاف االإ�سرابات يف اجلامعات، واأرى اأنه كي 
تنه�ص اجلزائر يف خمتلف املجاالت والقطاعات فال بد من توفر نية 
تتوفر  ولكي  عنها،  امل�سوؤول  الوالية  خلدمة  وال  كل  لدى  حقيقية 
باأن  يفهم  كي  الوالية  تلك  ابن  يكون  اأن  الــوايل  فعلى  النية  هذه 
مهمته لي�ست جمرد مهمة اإدارية قد تتوقف مبجرد حتويله، ولكي 
اأن يكون  "النهو�ص بواليته" ولكي ي�ست�سعر معنى  ي�ست�سعر �سرورة 

البلديات". و"بع�ص  مدينة  عن  م�سوؤوال  والية" ال  عن  "م�سوؤوال 
يف  حقيقية  نية  لديه  تتوفر  والــذي  نظري  يف  احلقيقي  الــوايل 
خدمة الوالية هو الذي يتعمق يف فهم امل�ساكل احلقيقية يف الوالية 
كوال  له  املخولة  ال�سالحيات  �سمن  الطرق  ب�ستى  حلها  وحماولة 
للجمهورية، وهو الذي يذهب بعيدا يف ت�سوره كم�سوؤول عن كل �سرب 
يف الوالية امل�سوؤول عنها، اأما الوايل الذي ميار�ص العنرتيات وميار�ص 
�سالحياته يف حدود ما ي�سمن بقاءه "كوال" اأو يف حدود ما ي�سمن 
للوالية  يقدم  ال  امليزانية  بت�سيري  "موظف" مكلف  �ســــوى  ترقيته 
لقــــــاها كيما خالها" وال يقدم  "كيما  ما تعرب عنه عبارة  �ســــــوى 
�سوى ما ي�سور الوالية على اأنها "جمـــــرد مطية" له يبلغ من خاللها 

غاياته ال�سخ�سية.

ماذا لو تغري "ال�سي�ستام"؟

على  القبـ�ص  تب�سة،  والية  باأمن  ال�سرطة  عنا�سر  األقت 
من  تبلغ  فتاة  بابتزاز  قام  العمر،  من  الع�سرينيات  يف  �ساب 
العمر 19 �سنة وهددها رفقة اأ�سخا�ص اآخرين بن�سر �سورها 
اأن  اأمني  بيان  يف  جاء  و  االجتماعي،  التوا�سل  مواقع  عرب 
اأ�سخا�ص   4 قبل  من  االإلــكــرتوين  لالبتزاز  تعر�ست  فتاة 
جمهويل الهوية باالإ�سافة اإىل التقاط �سور فا�سحة لغر�ص 
القب�ص  عن  التحقيقات  اأ�سفرت  حيث  وتهديدها،  ن�سرها 
على اأحدهم واقتياده اإىل مقر االأمن احل�سري اأين نفى كل 
كافة  من  االنتهاء  وبعد  وعليه  اإليه  وجهت  التي  االتهامات 
االإجراءات القانونية مت تقدمي امل�ستبه اأمام العدالة حيث 

مت اإيداعه احلب�ص.

اأوقفت م�سالح االأمن بدائرة ال�سريعة، �ساب يبلغ من العمر 
والتهديد  بحجر  العمدي  واجلرح  ال�سرب  بتهمة  �سنة   25
ا�ستفاد  �سنة والذي   57 العمر  بالقتل �سد �سخ�ص يبلغ من 
 18 ملدة  العمل  عن  عجزه  تثبت  �سرعية  طبية  �سهادة  من 
يوم، حيث مت بعد اإمتام كافة االإجراءات القانونية تقدمي 
االأطراف اأمام العدالة لي�سدر حكما �سد امل�ستبه فيه يق�سي 

ب�سجنه ل�سنتني نافذة مع غرامة مالية.

اأوقفت اأول م�ص، م�سالح اأمن دائرة عني كر�سة بوالية اأم 
البواقي، �ساب يف العقد الثالث من العمر، تورط يف 11 ق�سية 
على غرار  بيع وحيازة ونقل امل�سروبات الكحولية والتحطيم 
مهام  وعرقلة  العام  بالنظام  االإخــالل  الغري،  مللك  العمدي 
على  بالعنف  االعــتــداء  الغري،  ملك  وتخريب  ال�سبطية 
له، حيث  املوجهة  التهم  من  العمومية وغريها  القوة  رجال 
مليلة  التحقيق مبحكمة عني  اأمام قا�سي  املتهم  مت تقدمي  

والذي اأ�سدر يف حقه اأمرا يق�سي باإيداعه احلب�ص.

انت�سلت، ليلة اأمـ�ص االأول، عنا�سر احلماية املدنية بوالية 
49 �سنـة، عرث عليه يف  باتنة، جثة �سخ�ص يبلغ من العمر 
مرحلة متقدمة من التعفن داخل مراآب منزل يقع بنهج على 
حمي�ص ببلدية ف�سدي�ص، ومت اكت�ساف اجلثة بعد بالغ من 
قبل اأحد املواطنني، على اإثر الرائحة الكريهة املنبعثة من 
م�سادرنا  ذكرت  فيما  ال�سخ�ص،  هذا  به  يقيم  الذي  املــراآب 
منحه  الذي  املح�سنني  الأحد  ملكيته  تعود  امل�ستودع  هذا  اأن 

لل�سحية لعدم امتالكه اأي �سكن يوؤويـه.
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