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تالميذ يحتجون ب�سبب الربد ومديرية 
الرتبية تتجاهـل مرا�سالت الإدارة

و�سط جتاهل امل�سوؤولني مبديرية املياه

املعنيون نظموا وقفة احتجاجية

معاناتهم مع قارورات غاز البوتان تتوا�سل

تعاين من تاأخر فادح يف التنمية

اأغلقوا طريقا وطنيا

نددوا باحلقرة والتهمي�ش
 التي تتخبط فيها بلديتهم

الإهمال يحرم تالميذ 
من التدفئة بباتنـــة

�ضكان قرى عني جا�ضر 
ينتظرون الربط بالغاز 

مياه قذرة بحنفيات
 �ضكان عني مليلـــة

ت�ضريح 78 عامـال 
مبوؤ�ض�ضة اأ�ضغال الري

 باأم البواقــي

بلدية العقلة �ضحية 
منتخبيها املتقاع�ضني

العط�ش يفجر غ�ضب 
�ضكان قرية الطرايفية 

باأولد جــالل

�ضكـــان "واد ال�ضحــم" 
ينتف�ضون �ضد م�ضوؤوليهم

اأم البواقي

تب�سة

ب�سكرة

قاملة

�ص 04

�ص 04

�ص 05

�ص 05

�ص 05

�ص 05

�ص 05

باتنة

بعد ا�سرتجاع 13 مليار �سنتيم

مديرية املوارد املائية 
تنف�ش الغبار عن 
امل�ضـاريع املعطلـة

�سطيف

�ص 05

ـــن مــهــامــه ـــــاو�ــس ع ــق ــلــديــة ن ــس ب ــ� ــف رئــي ــي ــوق ت ب�سبب متابعته ق�سائيا
�ص 24

تنظـيمات طالبية 
ت�ضل جامعة خن�ضلة

تعي�ص هذه االأيام جامعة ال�سهيد عبا�ص لغرور بوالية 
خن�سلة، على وقع االحتجاجات، حيث دخلت التنظيمات 

الطالبية يف اإ�سراب عن الدرا�سة، �سلت خالله جل 
املعاهد لليوم الثالث على التوايل، فيما مت منع الطلبة من 

الدخول اإىل قاعات الدرا�سة الإجراء امتحانات ال�سدا�سي 
�ص 05االأول بعد جتاهل مطالبها من طرف االإدارة...

تزامنا وامتحانات ال�ضدا�ضي الأول

املعنيون باالإدماج، يف وقفة احتجاجية اأمام مقر والية باتنة

جامعة خن�سلة على �سفيح �ساخن والتنظيمات تهدد با�سراب مفتوح

تعّثت عملية اإدمـاج اأ�ضحاب عقود ما قبل الت�ضغيل عّبـر خمتلف القطاعات بوالية باتنة، فرغم انق�ضاء 
�ضنـة 2019 ومرور 20 يوما على دخول العام اجلديد، اإال اأن اأغلب امل�ضتفيدين من هذه العقود ممن اأمتوا 8 

�ضنوات من اخلدمة مل يتم اإدماجهم بعد يف منا�ضب قارة رغم اأن مر�ضوم االإدماج ين�ص على ت�ضوية و�ضعيتهم 
قبل تاريخ 31 دي�ضمرب من العام املن�ضرم...

ت ب�ضبب غياب املنا�ضب عملية اإدماجهم تعثرّ

�ص 04

اأ�شحاب عقود ما قبل الت�شغيل يعودون لالحتجاج بباتنة

جمعية عني كر�سة

�ص 13

ا



بطاقة حمـــــــــراء

قال: الطيب زيتوين )وزير املجاهدين(
... "نح�رض مل�صاريع ن�صو�ص قانونية خا�صة 

باملجاهد وال�صهيد"

الدولة  �ستبقى  متى  اإىل  راج��ل...  يا  قلنا: 
رهينة للما�سي؟

auresbook

ذكرت م�سادرفالحية اإن الكمية االإجمالية للحوم احلمراء املنتجة حمليا خالل الثمانية اأ�سهر االأوىل من 
2019، قد بلغت 521 مليون قنطار مقابل 529 مليون قنطار خالل نف�ص الفرتة من �سنة 2018، م�سجلة 
بذلك تراجعا طفيفا )1- باملائة(، وبلغت كميات اللحوم امل�ستوردة خالل نف�ص فرتة املقارنة 381.526 الف 
قنطار )مقابل 348.265 األف قنطار(، اأما بخ�سو�ص القيمة املالية لهذه الواردات، فقد بلغت 141 مليون 

دوالر مقابل 131 مليون دوالر خالل االأ�سهر الثمانية االأوىل 2018، بن�سبة زيادة بلغت 7.63 باملائة.

تتوجه اليوم الثالثاء اأنظار اجلزائريني اإىل م�سر مبنا�سبة اإجراء فعاليات قرعة "مرحلة املجموعات" 
للت�سفيات االأفريقية املوؤهلة لبطولة كاأ�ص العامل عام 2022..و�سيتم توزيع املنتخبات 40 يف هذا الدور 
العاملي  للت�سنيف  معتمدة  م�ستويات   4 جمموعة،وفق  كل  يف  منتخبات   4 بواقع  جمموعات   10 على 
االأخري لــ "فيفا".وتتواجد اجلزائر يف امل�ستوى االأول لتتفادى بذلك منتخبات ال�سنغال، تون�ص ونيجرييا 
هذه  يف  امل�ساركة  املنتخبات  ومايل،وتخو�ص  الدميقراطية  والكونغو  والكامريون  وم�سر  وغانا  واملغرب 
املرحلة 6 مباريات، على اأن ي�سعد مت�سدر كل جمموعة فقط اإىل الدور االأخري لتحديد املنتخبات اخلم�سة 
املتاأهلة للمونديال.و�سيتم تق�سيم املنتخبات الع�سرة املتاأهلة للدور االأخري اإىل م�ستويني يف مباراتي ذهاب 

وعودة،وي�سعد الفائز مبجموع اللقاءين لكاأ�ص العامل بقطر.

1100 موؤ�س�سة خمت�سة يف اإنتاج الع�سائر  ك�سف رئي�ص جمعية منتجي امل�سروبات والع�سائر عن اختفاء 
اأ�سحابها واأخرى حت�سلت  من ال�سوق الوطنية رغم ا�ستمرار �سريان �سجلها التجاري، منها موؤ�س�سات تويف 
على ال�سجل التجاري، ومل ت�سرع يف مزاولة الن�ساط بعد، وموؤ�س�سات اأخرى واجهت ظروفا مالية �سعبة 
لعدم متكنها من اال�ستفادة من قرو�ص بنكية بعد جتميد جلان درا�سة القرو�ص، ما اأدى بها الإ�سهار اإفال�سها، 
لال�ستنجاد  دفعها  الذي  االأمر  رويبة  �سركة  غرار  على  املنتجني  كبار  وحتى  ال�سغرية،  املوؤ�س�سات  خا�سة 

ب�سريك اأجنبي يرتقب اأن يدخل يف راأ�سمالها قريبا، وهو متعامل دويل معروف عامليا.

االأختام  حافظ  العدل  وزيــر  اجلزائريون  عــرف 
القا�سية  اإجــراءاتــه  خــالل  من  زغماتي  بلقا�سم 
اأموال  ناهبي  مع  الت�سامح  وعدم  الف�ساد  مبحاربة 
ال�سعب، اإال اأنهم اكت�سفوا هذه املرة خ�سال اأخرى يف 
اإ�سحاق  ا�ستجابته، لنداء الطفل  الرجل من خالل 
مترنا�ست  واليــة  من  املنحدر  بال�سرطان  امل�ساب 

لــروؤيــة والــديــه يف  الــوزيــر تدخله  والـــذي  طالب 
املعنية،  امل�سالح  اأمر هذا االأخري من  ال�سجن، حيث 
باأمه  "اإ�سحاق"  الطفل  التقاء  ــراءات  اإج بت�سهيل 
ولالإ�سارة  الزجاج،  وراء  من  ولي�ص  مبا�سرة  واأبيه 
عقوبة  لق�ساء  تيارت  �سجن  يف  الطفل  اأم  تتواجد 

مدتها 20 �سنة واأبوه يف �سجن �سعيدة بـ 15 �سنة.

ا�ستاء �سكان بلدية ثنية العابد من الت�سرف الالم�سوؤول 
والــذي قامــت بــه موؤ�س�سة خا�ســة تابعــة الإدارة الغابات 
بواليــة باتنــة، حيث اأن هــذه االأخرية قد قامــت بتنقية 
غابــة من غابات بلديــة بوزينة من ح�ســرة ت�سمى "دودة 
ال�سنوبــر"، اإال اأنهــا وبــدل اأن تقــوم بحــرق املخلفــات من 
اأغ�ســان وفــروع ع�س�ست فيهــا احل�سرة  فقــد تخل�ست منها 
بطريقة ال م�سوؤولة وذلــك برميها باإحدى القرى التابعة 
لبلديــة ثنيــة العابد، مع العلــم اأن دودة ال�سنوبر تتحول 
اإىل يرقــة ذات �سعــريات �سامة ت�سكل خطرا على من يقوم 
بلم�سهــا بق�سد اأو بغري ق�سد، فهل بات اإنقاذ منطقة معينة 

يف نظر املوؤ�س�سة املعنية يتم على ح�ساب منطقة اأخرى؟

هي الكمية االإجماليــة للحوم احلمراء املنتجة حمليا خالل 
الثمانيــة اأ�سهــر االأوىل مــن 2019، مقابــل 5.29 مليون قنطار 
خــالل نف�ــص الفــرتة مــن �سنــة 2018، م�سجلة بذلــك تراجعا 
طفيفــا )-1 باملائة(، فيما بلغت كميات اللحوم امل�ستوردة خالل 
نف�ص فرتة املقارنــة 381.526 األف قنطار )مقابل 348.265 
األــف قنطــار(، وذلك ح�ســب ت�سريح املدير العــام لالإح�سائيات 
والتنميــة  الفالحــة  بــوزارة  املعلومــات  واأنظمــة  الفالحيــة 

الريفية، بدين اأحمد.
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الظاهر اأن املجتمع اجلزائري بداأ بخلق طبقات 
اجتماعية مل تكن �سمن امل�سميات الدارجة خالل اخلم�سني 
�سنة املا�سية على االأقل..وبدل امل�سي خطوات اإىل "متا�ص" 

احل�سارة والتح�سر جند اأنف�سنا قد قطعنا اأ�سواطا بالرتاجع 
اإىل الوراء على م�ستويات عدة قد ينهار حيالها كل ما بنيناه 

لقرون وما حاربنا الأجله �سنوات..
فما لفت انتباهي اال�ستعمال املريب لكلمة "جماعة 

ال�سو�سيال"  وهي لي�ست جماعة دينية متطرفة ولي�ست 
طائفة ولي�ست تنظيما يف االأ�سا�ص.. واإمنا هم عامة ال�سعب 

ممن ا�ستفاد من ال�سكنات االجتماعية حيث يكون االإيجار 
فيها رمزيا ل�سالح ديوان الرتقية والت�سيري العقاري..

وهذا النظام لي�ص جزائريا �سرفا بل تتعامل به جميع 
دول العامل تقريبا..وامل�سكلة لي�ست يف وجود هذه ال�سيغة 
النفعية للح�سول على �سكن بحد ذاتها و اإمنا يف الت�سنيف 

املتداول خا�سة يف ال�سنوات االأخرية وذلك بظهور �سيغ 
اأخرى منها الرتقوي و الت�ساهمي مع اجتماعهم جميعا يف 

�سيغها  مبختلف  العمارات  فيه  واحد" تتقابل  �سكني  "جتمع 
وقاطنيها..وهنا تبداأ "جدلية" من يتحمل م�سوؤولية 

حيث  ال�سكني  للقطب  العام  والنظام  "الرتدي" االأخالقي 
ُي�سار باأ�سابع االتهام فيه اإىل "جماعة ال�سو�سيال"..فاإن 

انت�سرت االأو�ساخ واهرتاأت امل�ساحات املخ�س�سة الألعاب 
االأطفال اأو اقتلعت االأ�سجار..اأو تعالت االأ�سوات ليال اأو 

كرثت امل�ساجرات فاإنهم امل�سوؤولون دون مناف�ص على كل 
ذلك، وامل�سوؤولية هنا يحملهم اإياها "جماعة الت�ساهمي" اأو 

"الرتقوي" اأو ممن َمّن اهلل عليهم ببناء ممتلكاتهم باأموالهم 
اخلا�سة..

فانق�سمت االأحياء ومعها بع�ص �سعاف النفو�ص الذين 
انتقل هو�سهم اإىل اأبنائهم الذين يعربون عن كراهيتهم 

جلماعة "ال�سو�سيال" لكونهم ح�سب ما "تلّقنوه" �سببا يف 
انت�سار الرمي الع�سوائي لالأو�ساخ والن�سر الفو�سوي للمالب�ص 

وال�سجيج الذي ال وقت له..واحلقيقة الغائبة اأنهم جميعا 
ي�سرتكون يف قلة الوعي وكرثة تبادل االتهامات بدل املبادرة 

اإىل �سن حمالت "ح�سارية" ترتقي بال�سكان دون االلتفات 
اإىل �سيغ �سكناتهم التي ال تقدم وال توؤخر من حيث املبداأ..

من املعيب اأن نغر�ص يف اأبنائنا اأخالق "ال�سياطني" من 
ِكرب وتعجرف وقد اأعزنا اهلل بكوننا ب�سر نرتقي باالإميان 

والتقوى و ح�سن االأخالق بغ�ص النظر عن نوعية �سكناتنا اأو 
درجة امتالء اأر�سدتنا يف البنوك واحل�سابات اجلارية..من 

العار اأن يرتاجع املجتمع اجلزائري اإىل اآخر ال�سلم يف الوقت 
الذي تزدهر دول وت�سابق الريادة بتكاتف مواطنيها جميعا 

ودون م�سميات تذكر اأو �سفات اأو نعوت..خا�سة واأننا ع�سنا 
جميعا يف اأحياء تابعة لديوان الرتقية والت�سيري العقاري 

من دون اأن ن�سنف يوما على اأننا "جماعة" من اآل مذهب 
ال�سو�سيال واأتباعه!!..
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زووووووم الأورا�س....

هذا مكتب ملوؤ�س�سة 
من موؤ�س�سات الدولة 
مبدينة اآري�ص، لكن 

ال �سيء يدل على انه 
مكتب بل هو يف نظر من 
ال يعرف املكان جمرد 

باب ملنزل خا�ص.

�ضماح خميلي

الأورا�س بلو�س+

تربعت موؤ�س�سة زين الدين زيدان اأول اأم�ص باأدوات وجتهيزات تخ�ص املطابخ البتدائية 5 جويلية 
ببلدية تيقزيرت يف عمل اإن�ساين مميز، اأين القت املبادرة ا�ستح�سان قاطنني املنطقة وكذلك العاملني 
يف االإبتدائية، ناهيك رواد مواقع التوا�سل االجتماعي الذين جاءت ج تعليقاتهم �سكرا وثناءا على 
الالعب الدويل زيدان، وقد بلغت قيمة االأجهزة املتربع بها من قبل املوؤ�س�سة التي يديرها الالعب 

اجلزائري ومدرب ريال مدريد زين الدين زيدان اأكرث من 300 مليون �سنتيم.

اإىل  موؤخرا  تفطن  قد  اجلــزائــري  ال�سعب  اأن  يبدو 
"الزواولة"  م�ساعدة  خاللها  من  ميكن  التي  احليلة 
ال�سارع،  يف  يبيتون  مــن  وحتى  وامل�ساكني  والــفــقــراء 
خمتلف  اإىل  االنتباه  لفت  اإتــقــان  يف  تكمن  فاحليلة 
التوا�سل  مواقع  عرب  لها  بالرتويج  االإن�سانية  احلاالت 
امل�سوؤولني اجلزائريني  اأن  كثريا من  االجتماعي، حيث 
باتوا  قد  امل�سوؤولني  من  كثريا  اأن  ــول  اأق كلهم،  ولي�ص 
بقوة  اإليها  التطرق  يتم  التي  احلــاالت  اإىل  ينجذبون 
عرب مواقع التوا�سل االجتماعي اأو عرب خمتلف و�سائل 

االإعالم.
الطفلة  �سنعت  اأن  وبعد  املا�سية،  القليلة  االأيــام  يف 
اختطافها  مت  عندما  الواليات  باإحدى  "مرمي" احلدث 

مب�ساعدة  املختطفني  على  ال�سرطة  عــثــور  ثــم  ــن  وم
اأخــذت  اأن  بعد  الغذائية،  للمواد  حمــل  �ساحب  مــن 
احلادثة حيزا كبريا من االهتمام على مواقع التوا�سل 
االجتماعي وخمتلف و�سائل االإعالم اأبى وايل الوالية 
ال�سحية من  لعائلة  بزيارة  ويقوم  االأمر  ي�ستغل  اأن  اإال 
ال  الــذي  االإن�ساين"  "الوايل  �سورة  يف  يظهر  اأن  اأجــل 
"نخوته"، يحدث هذا يف  يفوت فر�سة كهذه ليعرب عن 
الوقت الذي مت فيه تداول خرب اإمكانية اإجراء حركة 

وا�سعة يف �سلك الوالة.
من  واليـــة  ويف  اأيــ�ــســا،  املا�سية  القليلة  االأيــــام  يف 
التوا�سل  مواقع  على  �سفحات  تناقلت  الوطن،  واليات 
االجتماعي وكذا خمتلف و�سائل االإعالم مقطع فيديو 
التي هي  اأغنامه  اأن �سرقت  "لفالح" يبكي بحرقة بعد 
بالن�سبة له م�سدر قوته، فت�سامن اجلزائريون جميعا 
مع الفالح وتداعوا له ب�ستى عبارات املوا�ساة لكن وايل 
له طريقته  الفالح قد كانت  التي ينحدر منها  الوالية 
بزيارة  بقيامه  وذلــك  اأي�سا  االنتباه  لفت  يف  اخلا�سة 
يف  اأي�سا  هذا  حدث  بالعطايا،  عليه  واإغداقه  للفالح 
الوقت الذي مت فيه تداول خرب اإمكانية اإجراء حركة 

وا�سعة يف �سلك الوالة.
ب�سراحة، فقد بات من ال�سهل اليوم لفت االنتباه اإىل 
"اجلزائر العميقة" فيكفي اأن ن�ستغل "الفرتة" التي يتم 
فيها تداول خرب مفاده اأن هناك حركة وا�سعة يف �سلك 
ما اأو قطاع ما ثم نقوم بت�سوير معاناة النا�ص يف اجلزائر 
ال�سفحات  خمتلف  عرب  ق�سايا  اإىل  ونحولها  العميقة 
التوا�سل االجتماعي وعرب خمتلف و�سائل  على مواقع 
من  الظهور  "للم�سوؤولني" فر�سة  مننح  وهكذا  االإعــالم، 
من  "النا�ص"  م�ساعدة  يف  للظهور  حبهم  ون�ستغل  جهة 
بكثري  للنهو�ص  طريقة  اأف�سل  رمبا  وهذه  اأخــرى،  جهة 
اأو ترقب �سحوة  اأما انتظار  من القطاعات يف اجلزائر، 
�سيجدي،  اأنه  نظن  ال  ما  فذلك  امل�سوؤولني  لدى  ال�سمري 
فالكامريا اأقوى من ال�سمري يف نظر الكثري من امل�سوؤولني 

عبد العايل بلحاجلالأ�سف.

ليت الكامريا يف كل مكان
و�ضــوح بكل 



ال�ضركة الوطنية ل�ضناعة ال�ضيارات ت�ضلم 793 
مركبة ملختلف الهيئات واملوؤ�ض�ضات الوطنية

اأكد رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون االأحد بربلني ا�شتعداد اجلزائر الحت�شان احلوار الوطني الليبي معربا عن يقني اجلزائر وثقته يف ال�شعب الليبي على 
جتاوز حمنته الع�شيبة بانتهاج امل�شاحلة الوطنية للتو�شل اإىل حل نهائي �شامل جمددا بهذه املنا�شبة مت�شك اجلزائر بتجنيب ليبيا الأي تدخل اأجنبي.

ق�سية طحكوت:

وفاة 177 �ضخ�ش 
اختناقا بغاز 

اأول اوك�ضيد الكربون 
منذ 2019

مت ت�ضجيل 177 حالة وفاة منها 32 
حالة منذ الفاحت جانفي 2020 نتيجة 
اختناق باأحادي اأوك�ضيد الكاربون عرب 
الرتاب الوطني ح�ضبما اأعلن عنه اأم�ص 

االثنني العقيد فاروق عا�ضور مدير االإعالم 
واالإح�ضائيات باملديرية العامة للحماية 

املدنية.
يف مداخلة له خالل يوم حت�ضي�ضي موجه 

ملمثلي و�ضائل االإعالم، تاأ�ضف العقيد عا�ضور 
الرتفاع عدد الوفيات نتيجة ا�ضتن�ضاق اأول 

اوك�ضيد الكاربون التي انتقلت من 100 حالة 
يف �ضنة 2018 اإىل 145 حالة يف 2019 يف 
حني بلغ عدد االأ�ضخا�ص الذين مت اإنقاذهم 

2324 يف �ضنة  2018 مقابل  1879 يف �ضنة 
2019 و 336 منذ مطلع ال�ضنة اجلديدة اإىل 

غاية اليوم.
ويعود ال�ضبب يف ذلك اأ�ضا�ضا اإىل "عدم 

احرتام اإجراءات االأمن ال�ضرورية" على 
حد قوله مذكرا ال�ضيما بتق�ص التهوية 

داخل املنازل وعدم مطابقة اأجهزة التدفئة 
للتنظيم املعمول به اإ�ضافة اإىل ا�ضتعمال 
اأجهزة اأخرى غري م�ضممة لهذا الغر�ص.

وي�ضاف اإىل ذلك، ح�ضب نف�ص امل�ضوؤول، عدم 
اللجوء اإىل خمت�ضني يف و�ضع هذه االأجهزة 

وعدم اإخ�ضاعها لل�ضيانة ب�ضكل "منتظم" من 
طرف عمال موؤهلني اأي�ضا، م�ضريا اإىل اأن هذه 
احلوادث املتكررة ميكن جتنبها واأنها ت�ضجل 

ب�ضكل "متفاوت" عرب الرتاب الوطني.
وبهدف و�ضع حد للحوادث متعددة االأ�ضكال 

املرتبطة خا�ضة بف�ضل ال�ضتاء با�ضرت 
املديرية العامة للحماية املدنية منذ 18 

نوفمرب املا�ضي حملة وطنية حت�ض�ضية ترمي 
اإىل ن�ضر ثقافة الوقاية داخل االأ�ضرة من 

خالل الرتكيز على املراأة املاكثة يف البيت. 
ح�ضب قوله دائما. و�ضرتتكز هذه احلملة 

االإعالمية ح�ضب العقيد عا�ضور كالعادة على 
الدعائم االإعالمية وتلك اخلا�ضة باالت�ضال 

على غرار �ضبكات التوا�ضل االجتماعي 
والر�ضائل الهاتفية الق�ضرية.

واأ�ضار الرئي�ص عبد املجيد تبون خالل كلمة 
األقاها يف قمة برلني التي تطرقت اإىل الو�ضع 
اإىل  العامل  دول  قادة  كبار  بح�ضور  ليبيا  يف 
اجلزائر  بها  قامت  التي  الهادفة  اجلهود  كل 
اإىل  التو�ضل  اأجــل  من  امل�ضتويات  خمتلف  يف 
الليبي  ال�ضعب  م�ضلحة  يف  ي�ضب  �ضيا�ضي  حل 
ال�ضعب  قــدرة  من  ثقته   عن  موؤكدا  ال�ضقيق 
لهم  منحت  لــو  حمنته  جتـــاوز  على  الليبي 
الفر�ضة حتت اإ�ضراف اأممي حمايد لدفعه اإىل 

للتو�ضل  الوطنية  امل�ضاحلة  وانتهاج  احلــوار 
ليبيا  اأمن  �ضاملة ت�ضمن  �ضيا�ضية  اإىل ت�ضوية 
اأكد رئي�ص اجلمهورية الذي  وا�ضتقرارها كما 
قاد حراك دبلوما�ضي قبل هذه القمة توجت 
�ضوؤونها  يف  الع�ضكري  التدخل  ليبيا  بتجنيب 
اإىل  ــارة  ــض اإ� يف  الــيــوم  مطالب  الكل  اأن  اإىل 
املجتمع الدويل لو�ضع خارطة طريق وا�ضحة 
املعامل وملزمة للطرفني ت�ضمل تثبيت الهدنة 
والكف عن تزويد االأطراف الليبية بال�ضالح 

موؤكدا  احلــوار  طاولة  اإىل  بالعودة  ودعوته 
اأن املنطقة يف حاجة اإىل ا�ضتقرار مبني على 
اجلزائر،  يف  ونحن  امل�ضرتك  االأمــن  منظومة 
اأية  بالناأي باملنطقة عن  كما قال، متم�ضكون 
تدخالت اأجنبية  جمددا التاأكيد على اأن اأمن 
ليبيا هو امتداد الأمن اجلزائر واأف�ضل طريقة 
ل�ضون اأمننا القومي هو التعامل والتكاتف مع 

جرياننا ملواجهة االإرهاب  والتطرف.

الع�ضكرية  ال�ضناعات  مديرية  �ضلمت 
بوزارة الدفاع الوطني، ممثلة يف ال�ضركة 
من  ــيــارات-  الــ�ــض ل�ضناعة  اجلــزائــريــة 
بالناحية  بتيارت  بنز-  عالمة مر�ضيد�ص 
متعددة  �ضيارة   793 الثانية  الع�ضكرية 
املهام من عالمة مر�ضيد�ص- بنز، املنتجة 

من طرف هذه ال�ضركة.
ومت ت�ضليم هذه املركبات لفائدة املديرية 
الوطني،  الدفاع  بــوزارة  للعتاد  املركزية 
املحلية  واجلــمــاعــات  الــداخــلــيــة  وزارة 
وزارة  العدل،  وزارة  العمرانية،  والتهيئة 
امل�ضت�ضفيات  واإ�ــضــالح  وال�ضكان  ال�ضحة 
لالأمن  العامة  املديرية  اإىل  باالإ�ضافة 
الوطني واملديرية العامة للحماية املدنية 

وموؤ�ض�ضات وطنية عمومية وخا�ضة.
اإطار تطوير  كما تندرج هذه العملية يف 
الع�ضكرية  الــ�ــضــنــاعــات  فـــروع  خمتلف 
ُيلبي  مبا  منها،  امليكانيكية  وباخل�ضو�ص 
اجلي�ص  هــيــاكــل  خمــتــلــف  ــاجــات  ــي احــت

الوطني ال�ضعبـي
الهامة  العملية  اأن هذه  االإ�ضارة،  وجتدر 
�ضابقة  ت�ضليم  لعمليات  تكملة  تــاأتــي 
توؤكد  والــتــي  املــهــام،  متعددة  ل�ضيارات 
طلبات  تلبية  على  ال�ضركة  هــذه  قــدرة 
زبائنها من حيث الكم والكيف يف االآجال 
الرامي  الوطني  للمخطط  املحددة، طبقا 

اإىل ترقية املنتوج الوطني.

باملحكمة  املحقق  القا�ضي  اأمــام  اأم�ص  م�ضاء  مثل 
اأويحيى،  اأحــمــد  االأ�ــضــبــق  االأول  الــوزيــر  العليا 
ال�ضناعة  وزير  اليوم  نف�ص  �ضبيحة  يف  مثل  فيما 
االأ�ضبق يو�ضف يو�ضفي باالإ�ضافة اإىل وزير النقل 
ق�ضية  يف  غول  عمار  االأ�ضبق  العمومية  واالأ�ضغال 

رجل االأعمال طحكوت
وح�ضب ما ذكرته و�ضائل اإعالمية فاإن وزير النقل 
ال�ضابق عمار غول ووزير ال�ضناعة ال�ضابق يو�ضف 

املحقق  امل�ضت�ضار  قبل  من  �ضماعهما  مت  يو�ضفي 
املمنوحة  االمتيازات  ق�ضية  يف  العليا  باملحكمة 
تتعلق  التي  طحكوت  الدين  حمي  االأعمال  لرجل 
االمتيازات  اإىل  باالإ�ضافة  ال�ضيارات   برتكيب 

املمنوحة له يف جمال النقل العمومي.
ال�ضرطة  م�ضالح  قبل  من  اإح�ضارهم  مت  املتهمني  
من املوؤ�ض�ضة العقابية احلرا�ص اإىل املحكمة العليا 

يف حدود ال�ضاعة التا�ضعة �ضباحا.

االثنني  اأم�ص  اجلزائري  االأحمر  الهالل  اأطلق 
حيث  الليبي  ال�ضعب  مع  جديدة  ت�ضامنية  عملية 
ج�ضر  خالل  من  اجلديدة  امل�ضاعدات  هذه  �ضتنقل 
الوطني  للجي�ص  الع�ضكرية  الو�ضائل  بف�ضل  جوي 
ال�ضعبي، واأو�ضحت رئي�ضة الهالل االأحمر اجلزائري 
�ضعيدة بن حبيل�ص، اأن هذه العملية "تندرج �ضمن 
الرامية  اجلمهورية  رئي�ص  مبادرات  ا�ضتمرارية 
ال�ضقيقّ"،  الليبي  ال�ضعب  عن  املعاناة  تخفيف  اإىل 
طن   100 من  اأكث  تقدر  "امل�ضاعدات  اأن  م�ضيفة 
واألب�ضة  واأدويــة  غذائية  مواد  من  اأ�ضا�ضا  تتكون 

وخيم ومولدات كهربائية".
ــر اأر�ــضــلــت يف 2 يــنــايــر االأخـــري   ــزائ وكــانــت اجل
رئا�ضة  ــت  ــان وك طـــن.   100 بقيمة  مــ�ــضــاعــدات 
"هذه  اأن  لــهــا  بــيــان  يف  اأكــــدت  ــد  ق اجلــمــهــوريــة 
�ضبقتها عمليات مماثلة  التي  امل�ضاعدات اجلديدة 
االإخوة  اأوا�ضر  من  نابعة  الليبي  ال�ضعب  لفائدة 
التي تربط ال�ضعبني وتنم عن التعاطف واالحرتام 

الذين يكنهما ال�ضعب اجلزائري لل�ضعب الليبي".
اأن هذا القرار  ومتت االإ�ضارة يف هذا ال�ضياق اإىل 

من  و�ضعبا  حكومة  اجلزائر  التزام  عن  "يعرب 
اجل التحلي بت�ضامن غري م�ضروط و غري حمدود 
الظرف  جتــاوز  على  مل�ضاعدته  الليبي  ال�ضعب  مع 
داخلي  ليبي  حل  خالل  من  به  مير  الذي  ال�ضعب 
ال�ضعب  مكونات  جميع  بني  توافق  مو�ضوع  يكون 

الليبي بعيدا عن اأي تدخل اأجنبي".
االأحمر  الــهــالل  وقــع  العملية  هــذه  ومبنا�ضبة 
تهدف  �ضراكة  اتفاقية  الليبي  ونظريه  اجلزائري 
املنظمتني  بــني  الــتــعــاون  دعــم  ــات  ــي اآل بعث  اإىل 
اإطارا  يكون  الن  االتفاق  يهدف  كما  االإن�ضانيتني. 
بتعزيز  الطرفني  التزام  يعك�ص  الثنائي  للتعاون 
تبادل  خــالل  مــن  االإنــ�ــضــاين  املــجــال  يف  ال�ضراكة 
التجارب واخلربات وتن�ضيق الربامج كل يف جمال 

اخت�ضا�ضه.
الهالل  قدرات  تطوير  اإىل  اأي�ضا  االتفاق  ويرمي 
االأحمر اجلزائري ونظريه الليبي من خالل تنظيم 
يف  واملعلومات  اخلــربات  وتبادل  تكوينية  دورات 
احتواء  بغية  االأعمال  وتن�ضيق  االإن�ضاين  املجال 

ظاهرة الهجرة غري ال�ضرعية.

كلف رئي�ص اجلمهورية عبد املجيد تبون، اأم�ص االثنني، الوزير االأول عبد العزيز 
جراد بعقد جمل�ص وزاري م�ضرتك يف اقرب االآجال يكر�ص ح�ضريا لدرا�ضة ظاهرة 

حوادث املرور، ح�ضب ما ذكره التلفزيون اجلزائري.
و�ضيتم خالل هذا املجل�ص الوزاري اتخاذ التدابري التي من �ضاأنها التقليل من هذه 

الظاهرة التي اأخذت اأبعاد غري مقبولة وال ميكن حتملها.
وجاء ذلك، ح�ضب امل�ضدر، نظرا لتزايد امل�ضتمر واملقلق حلوادث املرور على طرقاتنا 
من �ضحايا وخ�ضائر وما ينجر عنها من عواقب على االأمن وال�ضحة العموميني وكذا 

على �ضالمة املواطنني.

الثالثاء،  اليوم  باجلزائر  لودريان  ايف  جان  الفرن�ضي  اخلارجية  وزير  يحل  اأن  ينتظر 
ح�ضب ما ن�ضرته وكالة ''�ضبوتنيك فران�ص''.

وح�ضب امل�ضدر، �ضيكون وزير اخلارجية الفرن�ضي يف مهمة عمل لتو�ضيح العالقة املتوترة 
بني الطرفني اجلزائري والفرن�ضي، خا�ضة فيما يتعلق بالو�ضع يف ليبيا.

هذا ومن املنتظر اأن يلتقي وزير اخلارجية الفرن�ضي كل من رئي�ص اجلمهورية عبد املجيد 
تبون ووزير اخلارجية �ضربي بوقادوم وكذا رئي�ص احلكومة عبد العزيز جراد
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اجلزائر م�ضتعدة لحت�ضان حوار ليبي
 وتت�ضمك بتجنب التدخل الأجنبي يف هذا البلد

وزير اخلارجية الفرن�ضي يف زيارة اإىل اجلزائر اليوم

مثول اأويحيى، يو�ضفي وغول 
اأمام امل�ضت�ضار املحقق باملحكمة العليا

الهالل الأحمر اجلزائري يطلق عملية 
ت�ضامنية جديدة لفائدة ال�ضعب الليبي

الوطني
تبون يكلف الوزير الأول بعقد 

جمل�ش وزاري حول حوادث املرور

ق. و

ق. و

ق. و ق. و

ق. و

ق. و

ق. و



احتج �سباح اأم�ص، تالميذ متو�سطة 
ــن زعـــّبـــار خلــ�ــســر بــبــلــديــة راأ�ـــص  ب
تنديدا  باتنة،  والية  غرب  العيون 
فيه  يزاولون  الذي  املــزري  بالو�سع 
التدفئة،  غياب  ظــل  يف  درا�ستهم 
الدرا�سة  مقاطعة  التالميذ  ــّرر  وق
التدفئة عرب حجرات  ب�سبب غياب 
املوؤ�س�سة باأكملها منذ العام املن�سرم، 
اأرجع القائمون على املتو�سطة  فيما 

ذلك اإىل تعطل امل�سخات.
املتو�سطة  مــ�ــســوؤولــو  واأقـــــّر  هـــذا 
وب�سرعية  املطروحة  بالنقائ�ص 
باأن  اأكــدوا،  حيث  التالميذ،  مطلب 
االكــمــالــيــة تــعــاين والــتــالمــيــذ هم 
م�سكلة  اأن  واأردفوا  االأول،  ال�سحية 
الت�سيري قابع يف مكتب مدير الرتبية 
متاطلت  ــث  ــي ح بــاتــنــة،  لـــواليـــة 
مديرية الرتبية يف جت�سيد وعودها 
من  املتكررة  املرا�سالت  كــرثة  رغــم 
االأخيـر �سرح  املتو�سطة، هذا  مدير 
اأنــه  االإكــمــالــيــة  وعــمــال  للتالميذ 
حل  اأن  واأكـــد  احلــلــول  كــل  ا�ستنفذ 

امل�سكلة بيد مدير الرتبية.
ال�سبكات  اأن  بـــالـــذكـــر  جـــديـــر 
بالتدفئة  ــة  اخلــا�ــس ــخــات  ــ�ــس وامل
وغري  كليا  مهرتئة  االإكــمــالــيــة،  يف 
�ساحلة لال�ستعمال ح�سب ما اأ�سارت 
املدة  جتــاوزت  حيث  م�سادرنا،  اإليه 
فاقت  والتي  ال�ستعمالها  القانونية 
�سالحية  اأن  ــني  ح يف  �سنة   30
فقط،  �سنة  بـ20  تــقــدر  ال�سبكة 
�سنة  اإىل  تركيبها  تاريخ  يعود  اأين 

اأن اإ�سرابهم  1989، واأكد التالميذ 
مطالبهم  تلبية  حني  اإىل  متوا�سل 

الب�سيطة.
املتو�سطة  اأن  اإىل  االإ�ــســارة  جتــدر 
يعانون  تلميذ،   800 قرابة  ت�سم 
حــاول  حيث  للتدفئة،  غــيــاب  مــن 
اإىل  اإي�سال مطلبهم  القائمون عليها 
التدخل  اأجل  من  الرتبية  مديرية 
ال  اأنـــه  اإال  احلــا�ــســل  امل�سكل  ــل  وح

حياة ملن تنادي.

يومية اإخبارية عامة
املنطقة احل�سرية الثانية  جتزئة 12 رقم 12 ـ باتنة
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عني  بلدية  وقرى  م�ساتي  تتواجد 
واأوالد  لــفــرادة  غــرار  على  جا�سر 
يف  احلــاج،  و�سي  الرحمان  عبد  �سي 
ربطهم  عدم  جــراء  مزرية  و�سعية 
من  يعتربونه  الـــذي  املدينة  بــغــاز 

اأوىل ال�سروريات.
الــغــاز  ب�سبكة  الـــربـــط  يــــزال  ال 
القاطنة  الــعــائــالت  يــــراود  حلما 
ظل  يف  ــر،  ــذك ال ال�سالفة  بــالــقــرى 
التو�سعية  الــربــط  بــرامــج  امــتــداد 
لهم  اأن  معتربين  جمــاورة،  قرى  اإىل 
االأولــويــة يف اال�ــســتــفــادة مــن هذه 
املنطقة  املادة احليوية، لطابع هذه 
يف  �ــســديــدة  بــــربودة  تتميز  الــتــي 
هذه  مثل  يف  وخا�سة  ال�ستاء  ف�سل 
جوية  تقلبات  تعرف  التي  االأيـــام 
وتدين  االأمطار  بت�ساقط  م�سحوبة 
كبري يف درجات احلرارة، وما زاد من 
على  احل�سول  �سعوبة  هو  معاناتهم 
قارورات غاز البوتان على طول اأيام 

مب�سروع  ال�سكان  طالب  كما  ال�سنة، 
الــريــفــيــة وتــوفــري مياه  الــكــهــربــاء 
ال�سرب التي �سكلت عائق يف حياتهم 
وت�سببت يف ركود الن�ساط الفالحي 
لعدم  حما�سيلهم  من  الكثري  وتلف 
ربطهم بهذه الطاقات واأنهم يلجاأون 
الكهربائية  املولدات  ا�ستخدام  اإىل 
ا�ستيائهم  عن  وعــربوا  موؤقت،  كحل 
الوعود  اإزاء  ال�سديدين  وتذمرهم 
يف  ال�سلطات  تطلقها  التي  الكاذبة 

كل مرة من اأجل هذه املطالب.
وباقي  القرى  هــذه  قاطنو  ويبقى 
يعي�سون  للبلدية،  املحاذية  املناطق 
البوتان  غاز  قــارورة  البحث  معاناة 
ربطهم  حــني  اإىل  املــيــاه  و�سهاريج 
حيث  احليويتني،  املــادتــني  بهاتني 
املعنية  اجلــهــات  مــن  ال�سكان  يــاأمــل 
التنموي  امل�ساريع  من  عدد  برجمة 
املزري  و�سعهم  من  انت�سالهم  ق�سد 

الذي عمر ل�سنوات طويلة.

خالل  بــاالإدمــاج،  املعنيون  ونــدد 
اأم�ص  نظموها  احتجاجية  وقفة 
باتنة،  واليــة  مقر  اأمــام  االثنني 
بتاأخر عملية ت�سوية و�سعيتهـم، 
مالية  منا�سب  بفتح  مطالبني 
بالقرار  املعنية  الفئة  ـــاج  الإدم
�سرط  واإلغاء  قيد  اأو  �سرط  دون 
اأجل  من  �ساغرة  منا�سب  حترير 
اإدماجهم، خا�سة اأن قرار االإدماج 
ا�ستثنــاء،  اأي  دون  اجلميع  مي�ص 
الذي  االحــتــجــاج  بيان  وح�سب 
ن�سخة  نيوز"  "االأورا�ص  تلقت 
عقود  اأ�سحاب  طالب  فقد  منه، 
اللب�ص  برفع  الت�سغيل،  قبل  ما 
عملية  يخ�ص  فيما  والغمو�ص 
مباالة  ال  ت�سهد  التي  اإدماجهم 
ــات  ــه ــــرف اجل ـــن ط ـــال م ـــاه وجت
يف  جــاء  ما  اأن  م�سيفني  املعنية، 
على  ين�ص  الر�سمية  اجلــريــدة 
نهاية  االأوىل قبل  الدفعة  اإدماج 
واأي�سا  املن�سرم  دي�سمرب  �سهر 
الت�سريع يف العملية بالتن�سيق مع 
القطاعات املعنية واإعالم العمال 
من  بالعملية  يتعلق  جديد  بكل 

تنظيم  اأو  الت�سعيد  تفادي  اأجل 
غيـر  االحتجاجية،  الــوقــفــات 
املحتجون  ي�سيف  يحدث  ما  اأن 
ال�سباب  وعبـر  متاما،  ذلك  عك�ص 
القادمني من خمتلف البلديات عن 
احلا�سل  التماطل  من  ا�ستيائهم 
اأن  رغــم  املالية  املنا�سب  فتح  يف 
 10 تفوق  خربة  ميلكون  اأغلبهم 

على  القطاعات  خمتلف  يف  �سنة 
غرار قطاع التعليم العايل، قطاع 

الرتبية وغريها من القطاعات.
ا�ستقبال  مت  اأنه  بالذكر  جدير 
ممثلني عن املحتجني مبقر الوالية 
باأنه  لهم  الــتــاأكــيــد  مت  ــن  ــذي وال
�ساغر  من�سب   300 اإح�ساء  مت 
القطاعـات،  خمتلف  عــرب  فقط 

�سدها  املعنية  اجلهات  �ستتوىل 
عرب اإدماج اأ�سحاب عقود ما قبل 
االإدماج  بقرار  املعنيني  الت�سغيل 
اأمتت  التي  االأوىل  الدفعة  �سمن 
8 �سنوات من اخلدمة، فيما يبقى 
مرهونـا  االآخرين  العمال  م�سري 
ــاغــرة يف  ــس بــتــحــريــر مــنــا�ــســب �

امل�ستقبل.

مبدينة  املحطة  حي  �سكان  ينا�سـد 
باتنة، ال�سلطات املحلية وعلى راأ�سهـا 
على  واإعانتهـم  التدخل  الـــوايل، 
اإجناز م�سجد بحيهم الذي مل ينعم 
بنعمة �سماع االآذان منذ اإجنازه قبل 
حوايل 40 �سنة، وقال امل�ستكون اأن 
احلي الذي يقطنون به ال يتوفر على 
يعتمدون  يزالون  ال  حيث  م�سجد، 
النقالة من  الهواتف  على تطبيقات 

باأنهم  م�سيفني  االآذان،  �سماع  اأجــل 
قدموا العديد من ال�سكاوي لل�سلطات 
يف  م�سجد  ت�سييد  اأجــل  من  املحلية 
مل  نداءاتهم  لكن  املعنية  املنطقة 
اأنهم  واأ�سافوا  �ساغية،  ــا  اآذان جتد 
بلغتهم معلومات حول اإجناز م�سجد 
حوايل  منذ  احلــي  من  مقربة  على 
�سنة ون�سف ولكن حلد االآن مل يرى 
تنقـلت  فيما  النـور،  امل�سروع  هــذا 

"االأورا�ص نيوز" لعني املكان من اأجل 
اأقوالهم،  �سحة  مدى  على  الوقوف 
هذا  اأن  ميدانيا  ا�ستقيناه  وح�سبما 
 15 اإجنــازه  ن�سبة  تبلغ  مل  امل�سروع 
قاطنو  وياأمل  االإجنـاز،  من  باملائة 
املــجــاورة  واالأحـــيـــاء  املحطة  حــي 
والنظر  التدخل  الوالية  وايل  من 
اأهم  بني  من  يعد  الــذي  مطلبهم  يف 

اأولوياتهم.

احتج عدد من اأ�ساتذة ثانوية 
حممد ال�سديق بن يحي 

بباتنة، اأمام مقر مديرية 
الرتبية ، تنديدا منهم 

باالعتداءات املتكررة التي 
تطالهم من قبل التالميذ، 

وح�سب املعنيني اأن احلادثة 
التي اأفا�ست الكاأ�ص وجعلتهم 

يخرجون عن �سمتهم هو 
االعتداء الذي تعر�ص اإليه 

اأ�ستاذ من قبل تلميذ يف ح�سور 
ويل اأمره، وندد املحتجون 

بنق�ص التاأطري على م�ستوى 
املوؤ�س�سة ال�سالفة الذكر، 
اإ�سافة اإىل غياب االأمن 

والت�سرفات الالم�سوؤولة 
ال�سادرة يف كل مرة من قبل 

التالميذ، م�ستغلني تراخي 
االإدارة معهم، واأردف حمدثونا 

اأن مزاولة عملهم بات حتت 
تهديد التالميذ الذين ال 

يجدون اأي حرج يف االعتداء 
عليهم م�ستغلني النق�ص الفادح 
يف املوؤطرين، وطالب االأ�ساتذة 
ب�سن قوانني واإجراءات ردعية 

يف حق كل من ت�سول له نف�سه 
االعتداء على االأ�ساتذة 
وتوفري العدد الكايف من 

املوؤطرين من اأجل التحكم يف 
تالميذ املوؤ�س�سة خا�سة من 

حيث االن�سباط.

تعّثت عملية اإدمـاج اأ�سحاب عقود ما قبل الت�سغيل عّبـر خمتلف القطاعات بوالية باتنة، فرغم انق�ساء �سنـة 2019 ومرور 20 يوما على دخول 
العام اجلديد، اإال اأن اأغلب امل�ستفيدين من هذه العقود ممن اأمتوا 8 �سنوات من اخلدمة مل يتم اإدماجهم بعد يف منا�سب قارة رغم اأن مر�سوم 

االإدماج ين�ص على ت�سوية و�سعيتهم قبل تاريخ 31 دي�سمرب من العام املن�سرم.

ت ب�ضبب غياب املنا�ضب عملية اإدماجهم تعثرّ

اأ�شحاب عقود ما قبل الت�شغيل يعودون لالحتجاج بباتنة
حمليات الثالثاء  10 ينار 2970/ 21  جانفي 2020 املوافق لـ 25 جمادى الأوىل 041441
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�شكان قرى عني جا�شر 
ينتظرون الربط بالغاز 

االإهمال يحرم تالميذ من التدفئة بباتنة

قاطنو حي املحطـة بباتنة دون م�شجد منذ 40 �شنة

الثاين  لالأ�سبوع  التوتة،  عني  ا�سمنت  م�سنع  عمال  احتجاج  يتوا�سل 
االإدارة  بني  اتفاق  اأر�سية  اإىل  التو�سل  عدم  ظل  يف  التوايل،  على 

واملحتجني رغم اإيفاد جلنة من الوزارة للنظر يف مطالبهم.
تلبيها  واأ�سروا على  املهنية  املطالب  الذين طرحوا جملة من  العمال 
عرب  االحتجاج  بت�سعيد  قاموا  ن�ساطهم،  ال�ستئناف  اأ�سا�سي  ك�سرط 
توقيف العمل عرب بع�ص الوحدات االإنتاجية مثلما �سرحوا به اأم�ص، 
حقوقهم  ا�سرتجاع  حني  اإىل  احتجاج  يف  ما�سون  باأنهم  اأكــدوا  حيث 
التي  وامل�ساكل  املطالب  من  جملة  طرحوا  قد  العمال  وكان  امله�سومة، 
اأثرت �سلبا على تاأديهم ملهامهم على اأح�سن وجه والتي من بينها عدم 
ت�سوية و�سعية اأ�سحاب عقود ما قبل الت�سغيل، االإق�ساء واالنفراد يف 
اتخاذ القرارات، �سحة و�سالمة العمال التي اأ�سبحت ح�سبهم يف خطر، 
م�ساكل االإطعام ومنحة القفة، عرقلة العمل النقابي، م�سكلة الرتقية 
وغريها من امل�ساكل االأخرى التي عددوها يف بيان حمل توقيع االحتاد 

العام للعمال اجلزائريني. تالميذ يحتجون ب�سبب الربد ومديرية الرتبية تتجاهـل مرا�سالت الإدارة

م�سروعه اإجنازه ي�سري بوترية بطيئة وال�سكان يطالبون ال�سلطات باإعانتهم

معاناتهم مع قارورات غاز البوتان تتوا�سل

اللجنة التـي مت اإيفادها مل ُتفلح يف اإيجاد خمرج لالأزمـة

ن.م

نا�ضر. م / �ضميحة. ع

ح�ضام. ق

مرمي. ع

ن. م

احتجاج عمال م�شنع ا�شمنت 
عني التوتـة يتوا�شــل

اأ�شاتذة يحتجون 
تنديدا 

باعتداءات 
التالميذ بباتنة

ثانوية "حممد ال�سديق 
بن يحي"



تعي�ص هذه االأيام جامعة ال�سهيد عبا�ص لغرور بوالية خن�سلة، على وقع االحتجاجات، حيث دخلت التنظيمات 
الطالبية يف اإ�سراب عن الدرا�سة، �سلت خالله جل املعاهد لليوم الثالث على التوايل، فيما مت منع الطلبة من 

الدخول اإىل قاعات الدرا�سة الإجراء امتحانات ال�سدا�سي االأول بعد جتاهل مطالبها من طرف االإدارة.

طالب �سكان بلدية العقلة، اجلهات الو�سية ب�سرورة رفع الغنب عنهم وجت�سيد كل امل�ساريع التنموية التي كانوا قد 
ُوعدوا بها خالل احلمالت االنتخابية، متهمني امل�سوؤولني بالتقاع�ص عن اأداء مهامهم التي انتخبوا من اأجلها.

تب�سـة

اأم البواقي

ب�سكرة

نددوا باحلقرة والتهمي�ش 
التي تتخبط فيها بلديتهم 

العقلة  بلدية  �سكان  ويعي�ص  هذا 
كـــم عن   80 تــبــعــد حــــوايل  ــي  ــت ال
اأقل  معي�سة  تب�سة،  والية  عا�سمة 
اأمــام  ــة،  ــزري اأنــهــا م مــا يــقــال عنها 
غياب امل�ساريع التنموية وامل�سوؤولني 
باإمكانهم  الــذيــن  �ــســواء،  حــد  على 
كانوا  مثلما  املزري،  و�سعهم  حت�سني 
قـــد وعـــــدوا خـــالل كـــل احلــمــالت 
االنتخابية التي تعاقبت منذ قرابة 
20 �سنة اإال اأن البلدية تعرف ركود 
وبطئ �سديد يف جمال التنمية التي 
يحتاجها ال�سكان حاليا اأكرث من اأي 

وقت اآخر  .
يعي�سون  فاإنهم  ال�سكان  وح�سب 
م�ساكن  داخــــل  حقيقية  مــعــانــاة 
احلياة  �سروريات  اأدنى  اإىل  تفتقد 
م�ساحتها  �ساقت  بعدما  الب�سيطة، 
ال�سغرية بعدد اأفراد االأ�سر ومل تعد 
وا�ستيعاب  اأكــرث  حتمل  على  قــادرة 
االأخــرى،  بعد  �سنة  املتزايد  العدد 
اجلهات  اأبلغوا  اأنهم  ال�سكان  وك�سف 
بان�سغاالتهم  الو�سية مرات عديدة 
�سكنات  اإىل  برتحيلهم  وطالبوها 
الئقة،  من جهتها يواجه �سكان معظم 
البلدية مع�سلة حقيقية مع  اأحياء 
الطرقات التي مل تعرف منذ �سنوات 
الفتني  تهيئة،  اأو  تعبيد  عملية  اأي 
اإىل اأن امل�سوؤولني غائبون عن املوقع 
مبا�سرة  غــري  بطريقة  ويرف�سون 
العمرانية  التهيئة  م�ساريع  بعث 

التي كانوا وعدوا بها.
واأبرز ال�سكان اأنهم يعي�سون مع�سلة 
خ�سو�سا  الــطــرقــات  مــع  حقيقية 
تتحول  ــن  اأي ال�ستاء،  ف�سل  خــالل 
واأوحــــال  وم�ستنقعات  بـــرك  اإىل 
ي�سعب ا�ستعمالها من قبل الراجلني 
والراكبني ل�سياراتهم،  ومتتلك بلدية 
حي  وهو  معبدا  وحيدا  حيا  العقلة 
امل�سيئة  النقطة  يعترب  الذي  االأمل 
ومن�سية  باحلفر  مليئة  اأحياء  بني 
متاما، فيما مل تدم فرحة �سكان حي 
هواري بومدين كثري وهو احلي الذي 
تهيئة  عمليات  من  قاطنوه  ا�ستفاد 
قدمية من حيث امل�سادقة وجديدة 
من حيث االإجناز اأين توقف امل�سروع 
املخ�س�سة  االآالت  جراء تلف بع�ص 
العملية  ت�ستاأنف  اأن  اإىل  لتهيئة 
حينما يتم ت�سليح االأعطال، وا�ستاء 
ــارة  االإن �سعف  من  البلدية  قاطنو 
االأعمدة  �سيانة  وغياب  العموميـة 
تذمرهم  يثري  بــات  مــا  وامل�سابيح، 
خــا�ــســة املــقــيــمــني عــلــى االأطــــراف 
والذين يتجّنبون احلركة يف الظالم 
اأنواع  لكافة  بوؤر  اإىل  معظم  لتحول 
قبل  من  االجتماعية  االنحرافات 
�سباب ومراهقني فيما تعي�ص اأحياء 

اأخرى حتت الظالم الدام�ص .
وطرح �سكان البلدية م�سكلة تاأخـر 
عمليـة جتديد �سبكة املياه ال�ساحلة 
لل�سرب بعد اهرتائها ببع�ص االأحياء 

تزودهم  نق�ص  يف  ت�سببت  والــتــي 
ال�سهاريج  تعد  مل  حيث  بــاملــيــاه، 
احتياجاتهم  تلبي  يجلبونها  التي 
من املياه ال�ساحلة لل�سرب، موؤكدين 
اإنهاء االأ�سغال  ب�سرورة التعجيل يف 
التي تقوم �سركة اجلزائرية للمياه 
يوم  قــامــت  حيث  عليها  العمل  يف 
العقلة  بقطاع  ال�سيانة  فرقه  اأم�ص 
لت�سليح الت�سربات التي فيها املقاولة 
القائمة بتهيئـه حي هواري بومدين 
على  التموين  اإيقاف  اإىل  اأدى  مما 
معظم اأحياء املدينة، متمثلة يف كل 
من "حي هواري بومدين، حي االأمل، 
حي ال�سرطة، حي امل�ستودع البلدي 
الدائـرة"  املدينة وحي  و�سط  وكذا 
ــادة متــويــن هذه  ــاإع ب وعـــدت  حيث 
االأحياء املت�سررة باملاء فور االنتهاء 

من اأ�سغال اإ�سالح الت�سربات .
غري  تو�سعـا  العقلة  مدينة  وت�سهد 
التهمت  فو�سوية  ملــنــازل  م�سبوق 
اجليوب العقارية على اأطراف احلي 
واأخّلت بالتنا�سق العمراين بل وزادت 
الوقت  يف  املــحــيــط،  ت�سوهات  مــن 
امل�ساحة  اأن  ال�سكان  اعترب  ــذي  ال
من  �سرعية  غري  بطريقة  امل�ستغلة 
لالأ�سر  متنف�ص  مبثابة  البع�ص  قبل 
جتد  ومل  �سكناتها  بها  �ساقت  التي 
لي�ساعدها  اأمامها  البلديـة  م�سوؤول 

ومينحها �سكنا الئقـا.

مليلة،  عــني  مدينة  �سكان  عــرب 
املياه  نوعية  مــن  ا�ستيائهم  عــن 
التي ت�سب حنفياتهم هذه االأيام، 
كريهة  روائــح  منها  تنبعث  حيث 
ت�سلح  ال  قـــامت  ــفــر  اأ�ــس ــهــا  ولــون
الــروائــح،  ب�سبب  ا�ستعمال  الأي 
امل�ساحبة  لــالأتــربــة  باالإ�سافة 

لها.
هذا وطالب �سكان حي 1 نوفمرب 
بوحة  وحـــي  فــيــفــري   24 وحـــي 
"حي  اإىل  بــاالإ�ــســافــة  بــلــعــربــي، 
ب�سرورة  رقايزي"،  و"حي  النور" 
التي  املياه  نوعية  يف  حتقيق  فتح 
يتم توزيعها الأغلب اأحياء املدينة، 
م�سادر  ك�سفت  ال�سياق  ذات  ويف 
م�سوؤولة مبديرية املياه بوالية اأم 
البواقي، اأن املياه املوزعة ملختلف 
البواقي تخ�سع  اأم  بلديات والية 
توزيعها  قبل  للمعاجلة  ملحطة 

يتطابق  ال  ما  وهو  االأحياء،  على 
مع الواقع، ب�سبب تزويد ع�سرات 

تليق  ال  مبياه  باملدينة  االأحياء 
حتى لال�ستعمال املنزيل .

مدر�سة  ــاتــذة  ــس اأ� ــص،  ــ� اأم اأول  دخـــل 
والية  بعا�سمة   830 بحي  علي  زرقان 
احتجاجا  العمل  عن  اإ�سراب  ب�سكرة، 
اإليها  اآلت  التي  الكارثية  الو�سعية  على 
خلفية  وعــلــى  الــرتبــويــة،  موؤ�س�ستهم 
الذي  وال�سحي  البيئي  الــواقــع  تــردي 
واالأ�ــســرة  التالميذ  �سحة  يــهــدد  ــات  ب
غياب  ظل  يف  �سواء  حد  على  الرتبوية 
املياه  دورات  ونق�ص  النظافة  عامالت 
هذه  لتتحول  �سالحيتها  ــدم  ع وكـــذا 
االأخرية اإىل نقطة �سوداء ا�سطرت من 
االنتفا�ص  اإىل  الرتبوية  االأ�سرة  اجلها 
امل�سالح  ومطالبة  �سمتها  عن  واخلــروج 
حل  اإيجاد  اأجــل  من  بالتدخل  املعنية 

عاجل.
ال  مراحي�ص   3 باملوؤ�س�سة  وتــتــوفــر 
اأكرث يت�سارك فيها االأ�ساتذة والتالميذ 
املوؤ�س�سة  ــذه  ه اأن  علما  واالإداريـــــون 
تلميذا   450 من  اأكــرث  ت�سم  الرتبوية 
و18 اأ�ستاذا كما اأن توفر عاملة نظافة 
حجرة   13 لتنظيف  كاف  غري  واحــدة 
املياه،  ودورة  و�ساحة  ومكتب  درا�ــســة 
الو�سع الذي اأثار حفيظة االأولياء خالل 
منا�سبات عديدة مت رفعه كان�سغال على 
راأ�سها  وعلى  املعنية  ال�سلطات  طاولة 

الرتبية  ومــديــريــة  البلدية  م�سالح 
دون جدوى ليظل ينبئ بكارثة �سحية 
باملوؤ�س�سة، كما  املتواجدين  تهدد �سحة 
دورة  اأزمة  اأن  االأخــرية  هذه  مدير  اأكد 
ي�سطر  حيث  نطاقها  عن  خرجت  املياه 

طوابري  عــرب  دخــولــهــا  اإىل  الــتــالمــيــذ 
وعدوى  مر�ص  حاالت  ت�سجيل  مت  كما 
الفارط  �سبتمــــرب  �سهر  منذ  باملوؤ�س�سة 

نتيجة غياب �سبه كلي للنظافة.

بلدية العقلة �شحية منتخبيها املتقاع�شني

مياه قذرة بحنفيات �شكان عني مليلـــة

اأ�شاتذة مدر�شة "زرقان علي" ي�شربون عن العمل 

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

تزامنا وامتحانات ال�ضدا�ضي الأول

بيان  يف  التنظيمات  خمتلف  ونــددت 
حتدث  التي  بالتجاوزات  االإ�ــســراب، 
بني  ومن  اجلامعي  القطب  هذا  داخــل 
املطالب التي اأدرجوها هي اإعادة النظر 
اإىل  البيولوجيا   طلبة  ترحيل  يف 
القرار  لهذا  ورف�سهم  الغابات  مدر�سة 
ال�سناعية  الهند�سة  طلبة  وق�سية 
ق�سمني  اإىل  اخلا�ص  الق�سم  تق�سيم  يف 
رغم قرار اللجنة العلمية واالكتظاظ  
اأكرث  العدد  بلغ  اأين  االأق�سام  بع�ص  يف 

النظام  يخالف  ما  وهو  طالب   55 من 
عن  ف�سال  اجلديد،  اجلامعي  التعليمي 
بع�ص امل�ساكل املتعلقة بالنقل باملحطات 

وعدم انتظار الطلبة بالقطب اجلديد 
يف  خ�سو�سا  معاناتهم  تــاأزمــت  والتي 
توفر  عدم  وكــذا  الباردة  االأيــام  هذه 
الب�سري  ال�سمعي  بق�سم  خا�ص  خمرب 
وغريها من املطالب التي مت اإدراجها يف 
بت�سعيد  ينذر  ما  وهو  االإ�سراب  بيان 
االإ�سراب  يف  واملتمثل  االأفــق  يف  يلوح 
احلديدية  القب�سة  نتيجة  املفتوح  
واالإدارة  الطالبية  التنظيمات  بني 

اجلامعية.

تعاين من تاأخر فادح يف التنمية

و�ضط جتاهل امل�ضوؤولني مبديرية املياه

احتجاجا على الو�ضع املزري للموؤ�ض�ضة

بعد ا�ضرتجاع 13 مليار �ضنتيم 

حمام ال�ضخنة

املائية  املـــــوارد  مــديــريــة  جلـــاأت 
العقد  ف�سخ  اإىل  �سطيف  لــواليــة 
اخلا�سة  املقاوالت  اأحدى  مع  املربم 
على  مائي  جممع  م�سروع  الإجنـــاز 
م�ستوى قرية القرقور ببلدية ق�سر 
من  اجلنوبية  اجلهة  يف  االأبــطــال 
الذي  امل�سروع  وهو  �سطيف،  والية 
اإال   2007 �سنة  عنه  االإعــالن  مت 
اليوم  غاية  اإىل  النور  يرى  مل  اأنه 
ب�سبب عدم قيام املقاولة باالأ�سغال، 
وهو االأمر الذي دفع مديرية الري 
االإجـــراءات  اتخاذ  اإىل  بالوالية 

القانونية بعد تعطيالت كثرية.
اأعقاب  يف  اخلطوة  هــذه  وجــاءت 
طرف  من  العديدة  االحتجاجات 
جت�سيد  عـــدم  ب�سبب  ــني  ــن ــواط امل
ـــذي من  هـــذا املــ�ــســروع احلــيــوي ال
خطر  مــن  املــديــنــة  حماية  �ــســاأنــه 
الــذي  املــ�ــســروع  ــو  وه الفي�سانات، 
مايل  مبلغ  ال�سلطات  لــه  ر�ــســدت 
اأن  22.5 مليار �سنتيم، علما  يناهز 

امل�سروع  التي حت�سلت على  املقاولة 
بقيمة  مـــايل  ت�سبيق  منحها  مت 
تناهز 13 مليار �سنتيم ليتم اإعادة 
هذا الت�سبيق بعد قرار ف�سخ العقد 
على  اأيــ�ــســا  املــديــريــة  ح�سول  مــع 
يف  التاأخر  عن  اأخــر  مايل  تعوي�ص 
مت  اأن  بعد  وهـــذا  املــ�ــســروع  اإجنـــاز 
امل�سروع واإجناز خربة تقنية  زيارة 

مف�سلة.
ومن جانب اأخر فاإن مديرية املوارد 
نف�ص  اإىل  ت�سعى  بالوالية  املائية 
الغبار عن العديد من امل�ساريع التي 
تاأخرا  تعرف  والتي  القطاع  تخ�ص 
فادحا عرب خمتلق مناطق الوالية، 
�سكان  يــاأمــل  املقابلة  اجلــهــة  ويف 
بلدية ق�سر االأبطال يف االإ�سراع يف 
االإجراءات االإدارية اخلا�سة مبنح 
امل�سروع ملقاولة اأخرى وجت�سيد هذا 
ممكن  وقت  اأقــرب  يف  املائي  املجمع 
التي  الق�سوى  لالأهمية  بالنظر 

يكت�سيها هذا امل�سروع. 

بومدين  هواري  ثانوية  اأ�ستاذة  دخل 
اجلهة  يف  الــ�ــســخــنــة  حــمــام  بــبــلــديــة 
اإ�سراب  �سطيف يف  ال�سرقية من والية 
املطالبة  اأجــل  من  وهــذا  التدري�ص  عن 
و�سفوه  مــا  نتيجة  ــتــاذة  اأ�ــس بــرحــيــل 
باملعاناة التي وجدوها مع ذات االأ�ستاذة 
اأخرى  ثانوية  اإىل  بتحويلها  مطالبني 
وال�سجارات  ال�سراعات  ظل  يف  خا�سة 

اليومية بهذه الثانوية.
واأعرب اأولياء التالميذ عن ا�ستغرابهم 
من مربرات االإ�سراب واإقحام التالميذ 
اجلهات  من  مطالبني  ال�سراع  هــذا  يف 
هذا  حــل  ـــل  اأج مــن  الــتــدخــل  املعنية 
توا�سل  اأن  خا�سة  قريبا  االإ�ــســكــال 
على  ــوؤثــر  ي اأن  �ــســاأنــه  مــن  االإ�ـــســـراب 

املقبلني  التالميذ ال�سيما منهم  حت�سيل 
على اإمتحان �سهادة البكالوريا 

ال�سنة  تالميذ  اأنهى  اأخــر  جانب  ومن 
اللغات  �سعبة  مــن  والثالثة  الثانية 
ببني  ال�سريف  بــوقــنــدورة  بثانوية 
والية  من  ال�سمالية  اجلهة  يف  عزيز 
وهذا  الدرا�سة  عن  اإ�سرابهم  �سطيف 
بعد ا�ستجابة مديرية الرتبية ملطلبهم 
اللغة  لتدر�ص  اأ�ستاذ  تعيني  يف  املتمثل 
حرمان  مت  اأن  بــعــد  ـــذا  وه ــة  ــي ــان االأمل
التالميذ من تلقي درو�ص هذه املادة ملدة 
االأ�ستاذ  مغادرة  بعد  ال�سهرين  تفوق 
الذي كان من�سغال ح�سب اأولياء التالميذ 

بتقدمي درو�ص الدعم ب�سطيف.

مديرية املوارد املائية تنف�س 
الغبار عن امل�شاريع املعطلة 

اأ�شتاذة يحتجون للمطالبة 
برحيل اأ�شتـــاذة 
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خن�سلة

�سن الع�سرات من �سكان  بلدية 
واد ال�سحم بقاملة، نهار اأم�ص، 
حركة احتجاجية قاموا من 

خاللها بغلق مقر البلدية، 
تعبريا منهم على ما و�سفوه 

بالتهمي�ص واحلقرة التي 
طالتهم من طرف املجال�ص 

ال�سعبية املتعاقبة على بلدية 
واد ال�سحم والتي حالت دون 

التكفل مب�ساكلهم االجتماعية، 
مطالبني برحيل رئي�ص 

البلدية واأع�ساء جمل�سه.
وعرب املعنيون عن ا�ستيائهم 

الكبري من الو�سع املرتدي 
التي تعرفه حالة الطرقات 
بالبلدية التي مل ت�سجل بها 

اأي عملية تهيئة رغم االأموال 
كبرية التي خ�س�ستها الدولة 

لهذا الغر�ص،  ناهيك االنت�سار 
الرهيب للنفايات املنزلية 
منها وال�سلبة، كما ا�ستكى 

ال�سكان املحتجون من غياب 
احل�س�ص ال�سكنية اخلا�سة 
بال�سكن الريفي واإن وجدت 

تكون قليلة ال تلبي الطلبات 
الكثرية، كما رفع ال�سكان م�سكل 
التزود باملياه ال�ساحلة لل�سرب 

والذي قال ب�ساأنه املحتجون  
انه من اأولوية  مطالبهم نظرا 

ملا متثله  هذه املادة احليوية يف 
حياتهم اليومية خا�سة خالل 

ف�سل احلر اأين يزداد الطلب 
منا�سدين ال�سلطات املعنية 

باإيجاد حلوال �سريعة لتزويد 
ال�سكان باملياه ال�ساحلة 

لل�سرب.

�شكـــان واد 
ال�شحم ينتف�شون 

�شد م�شوؤوليهم

حممد. ع

عنرت. ح

بن �ضتول.�ص

�ضهيلة. ب

عالء. ع 

قاملة
�سطيف

املعنيون نظموا وقفة احتجاجية

مت  الــذي  العمال  ع�سرات  اأم�ص،  قام 
توقيفهم عن العمل باملوؤ�س�سة الوطنية 
لالجناز العام الأ�سغال الري مبدينة اأم 
البواقي، بوقفة احتجاجية وغلق باب 
مطالبني  بها،  العاملني  اأمــام  ال�سركة 
املعنية  املــ�ــســالــح  ــل  ــدخ ت بــ�ــســرورة 
واإن�سافهم بالعودة ملنا�سبهم، هذا وقد 
توقيفهم  مت  ــذي  ال العمال  عــدد  بلغ 
املعنيني  ا�ستياء  اأثار  ما  78 عامل وهو 

البطالة دون  اإىل  والذين مت حتويلهم 
ك�سفت  ال�سياق  ذات  ويف  ــذار،  اإن �سابق 
م�سادر م�سوؤولة بال�سركة الوطنية، اأن 
قرار الت�سريح جاء بناءا من اأوامر عليا 
ال�سركة يف ظل  القائمني على  من قبل 
عدم قدرتها على دفع رواتب العمال، ما 
اأدى التخاذ قرار الت�سريح الفوري على 

حد تعبري امل�سدر باملوؤ�س�سة الوطنية.

ت�شريح 78 عامال مبوؤ�ش�شة 
اأ�شغال الري باأم البواقي

بن �ضتول.�ص

اأغلقوا طريقا وطنيا

لبلدية  التابعة  الطرايفية  قرية  �سكان  التوايل  على  الثاين  ولليوم  احتج 
الوطني  الطريق  غلق  على  واأقــدمــوا  املا�سيني  اليومني  خــالل  جــالل  اأوالد 
يف  البلدية  م�سالح  متاطل  خلفية  وعلى  ال�سبل،  بهم  �ساقت  اأن  بعد   46 رقم 
توفري املاء ال�سروب بالقرية التي تعاين العط�ص منذ مدة طويلة ا�سطر فيها 
قاطنوها اإىل االعتماد على مياه ال�سهاريج التي اأرهقت كاهلهم وجتاوز �سعرها 
ال1000 دينار وح�سب بع�سهم فقد ا�ستفادت القرية من منبع نقب جديد كان 
مبثابة الفرج بالن�سبة لهم لتطالبهم م�سالح تابعة للبلدية بجمع مبلغ مايل 
قدر ب 30 مليون �سنتيم من اجل اقتناء احلنفية اخلا�سة ومت جمع املبلغ لكن 
القرية مل ت�ستفد بعد من املاء ومل يتم تو�سيل ال�سكنات بهذه املادة احليوية 
ما دفع بهم اإىل االحتجاج كما عربوا عن غ�سبهم ال�سديد من تقاع�ص م�سالح 

البلدية يف توفري املاء ال�سروب بالقرية التي تعاين اأزمة عط�ص بعلم منهم.

العط�س يفجر غ�شب �شكان 
قرية الطرايفية باأوالد جالل 

�ضهيلة. ب



اإعداد: اأمني. ب

عن كثب

حا�سمة  غري  وقرارات  �ساعات  و4  دولة   12
 اتفق امل�ساركون يف موؤمتر برلني على احرتام قرار االأمم 
مريكل  واأ�سارت  ليبيا.  اإىل  االأ�سلحة  نقل  بحظر  املتحدة 
امل�ساركني  موافقة  اإىل  اللقاء  هذا  خمرجات  اإعالنها  لدى 
لالأطراف  ع�سكري  دعم  اأي  تقدمي  عدم  على  املوؤمتر  يف 
املت�سارعة يف ليبيا مع ا�ستمرار وقف اإطالق النار، ما يعني 
اأن الدول غري امل�ساركة غري معنية بهذا القرار، يف اإ�سارة اإىل 
املمولني غري املبا�سرين للحرب والذين ال يظهرون يف امل�سهد 
عادة لكن اجلميع يعرفهم. كما اتفق احلا�سرون اأي�سا على 
عدم التدخل يف النزاع الليبي، واحرتام وقف اإطالق النار 
والعودة للم�سار ال�سيا�سي، يف غياب اأي اآلية ل�سبط مفهوم 
الذي  ال�سيا�سي  وامل�سار  احلوار  مفهوم  وكذا  التدخل  عدم 
مل تعرفه ليبيا منذ ن�سف قرن، والذي ال يعرف الليبيون 
بني  النظر  وجهات  يف  كبري  ت�سارب  و�سط  يبدوؤونه،  كيف 
من يدعو اإىل ت�سكيل جي�ص جامع تن�سهر فيه امليلي�سيات 
امل�سلحة كلها، يقوم بنزع ال�سالح و�سياغة عقيدة موحدة 
الليبي،  الليبي مع �سرورة االنت�سار يف كل الرتاب  للجي�ص 
وعند ال�سيطرة على الو�سع متاما يتم تاأمني م�سار �سيا�سي 
برعاية اجلريان واالأ�سدقاء يبداأ باالنتخابات الرئا�سية 
الليبية  الدولة  الت�سريعية واملحلية وبذلك يتم بناء  ثم 

غري املوجودة اأ�سال من االأ�سا�ص.
 وهناك اآراء تدعو اإىل وجود م�سار �سيا�سي يتم من خالله 
ح�سم م�ساألة ال�سرعية ثم ال�سروع يف ت�سكيل جي�ص وطني، 
امل�سلح  الليبي  ال�سعب  الأن  النتائج  ماأمون  غري  امل�سار  وهذا 
واإذا  ال�سيا�سة  اأبجديات  يعرف  ال  القتال  على  ــدرب  وامل
االإطاحة  من  يح�سل  كــان  ما  وهــذا  فباالأ�سلحة  مار�سها 
م�سعى  اأي  قبل  ال�سالح  اأمر  ح�سم  وجب  ولذلك  بالقذايف، 
على  كبرية  اآمـــال  تعقد  حيث  ال،  اأم  كــان  �سيا�سيا  ــر  اآخ
الدول  عليها  ت�سرف  التي  املنتظمة  االأخرى  االجتماعات 
العملية )ال�سيا�سية(  ا�ستمرار  املجتمعة يف برلني ل�سمان 
وخا�سة  ال�سالم  يف  حقهم  على  الليبيون  يح�سل  حتى 
النار  اإطــالق  وقف  ملناق�سة   )5+5( الع�سكرية  اللجنة 

التي �ستجتمع االأ�سبوع املقبل.

كل موؤمترات برلني.. كانت من اأجل تق�سيم الغنائم 
انعقد موؤمتر برلني 2020 حول ليبيا، مب�ساركة 12 دولة 

وال�سني  وبريطانيا  وفرن�سا  ورو�سيا  املتحدة  الواليات  هي 
واجلزائر  واالإمــــارات  وم�سر  واإيطاليا  وتركيا  واأملانيا 
والكونغو، و4 منظمات دولية واإقليمية هي االأمم املتحدة 
واالحتاد االأوروبي واالحتاد االإفريقي واجلامعة العربية، 
وهذه لي�ست هي املرة االأوىل التي ت�سهد فيها هذه املدينة 
حيث  باإفريقيا،  متعلقة  ق�سايا  حــول  موؤمترا  االأملانية 
انعقد موؤمتر اآخر يف برلني �سنة 1878 اأين التقت القوى 
االأوروبية الكربى مع الدولة العثمانية بعد انتهاء احلرب 
�سان  معاهدة  �سياغة  اإعــادة  بهدف  العثمانية  الرو�سية 
اأين  اإ�سطنبول،  على  العثمانية  ال�سيطرة  واإبقاء  �ستيفانو 
متت اإعادة االأرا�سي املعطاة ململكة بلغاريا اإىل العثمانيني 

، واأبرزها مقدونيا.
بني  ا�ستعماري  موؤمتر  اأول  بربلني  عقد   1884 �سنة  ويف 
الدول االأوروبية املعنية باال�ستعمار، الإقرار الو�سع القائم 
يف اإفريقيا وتنظيم التجارة يف ما بقى من اأرا�سي القارة، 
اال�ستعمارية  القوى  ا�سطدام  ملنع  عامة  مبادئ  وو�سع 
دويل  ملتقى  برلني  موؤمتر  كان  ولذلك  البع�ص،  ببع�سها 
االأفريقية  الــقــارة  يف  والنهب  ال�سلب  عمليات  لتنظيم 
مل  حيث  القارة،  التهام  على  الدولية  ال�سرعية  واإ�سفاء 
املعاهدات  معنى  يقدرون  احلا�سرة  القبائل  روؤ�ساء  يكن 
التي وقعوها، وو�سعت بالدهم حتت احلماية اال�ستعمارية 

على اعتبار اأنهم ال وجود لهم يف نظر القانون الدويل. 

�ساع كربياء العرب،  من حطني اإىل برلني  
ال�سليبيني  "حطني" معركة فا�سلة بني  لقد كانت معركة 
�سنة  وقعت  وقد  االأيوبي،  الدين  �سالح  بقيادة  وامل�سلمني 
عن  واأ�سفرت  امل�سلمون،  فيها  وانت�سر  بال�سام  م   1187
التي  ــي  ــس االأرا� معظم  وحتــريــر  القد�ص  مملكة  حترير 
احتلها ال�سليبيون.. اليوم يجتمع اأحفاد هوؤالء يف برلني 
اأولئك  اأحــفــاد  وبح�سور  اجلغرافيا  نف�ص  على  وعينهم 
املت�سارعني على رمال ال�سحراء وما حتتها من برتول، فاإذا 
ا�ستح�سرنا املفاهيم احل�سارية يف اإدارة ال�سراع الدويل يف 
املنطقة وجب علينا العودة اإىل التاريخ وا�ستنطاقه بهدوء 
لنكت�سف باأن ما يحدث ال يعدوا اأن يكون دورة جديدة من 
دورات التاريخ، واأن الكبار الذين اجتمعوا يف برلني كانوا 
ولي�ص  ليبيا،  وثــروات  جغرافيا  من  ن�سيبهم  عن  يبحثون 

على م�سالح ال�سعب الليبي امل�سكني.

لقد بلغت القيمة امل�سافة الناجتة عن جمموع ال�سناعات 
االإبداعيــة يف اروبــا  ما يقارب862 مليــار اأورو �سنة 2008، 
اأي مــا يعــادل ن�سبــة 9.6 يف املائة من النــاجت الداخلي اخلام 
. وظلــت هذه االأرقام ثابتة خــالل ال�سنوات التالية، ونتجت 
عنهــا قيمــة م�سافــة ناهــزت 860 مليــار، اأي ما يعــادل 8.6 
مــن النــاجت الداخلــي اخلــام، وفيمــا يخ�ــص منا�ســب ال�سغل 
وفــرت ال�سناعــات االإبداعية يف جمموع اأوروبــا عددا كبريا 
مــن منا�ســب ال�سغل، بلغــت يف 27 دولة من االحتــاد االأوربي 
5.8 مليون من�سب �سغل بالدوام الكامل، اأي ما يعادل 8.3 يف 

املائة من جمموع منا�سب ال�سغل يف االحتاد االأوربي.
ويف فرن�ســا اأ�سار تقريــر اأعدتــه وزارة الثقافة الفرن�سية 
املحلــي  "النــاجت  اأن  اإىل  االقت�ســاد،  وزارة  مــع  بالتعــاون 
االإجمــايل الثقايف" يقــارب 58 مليار يورو مــن العائدات، اأي 
مــا يعادل 3.2 باملئة مــن القيمة امل�سافــة الفرن�سية. ومتثل 
هذه املداخيل �سعف عائدات قطاع االت�ساالت وت�ساوي �سبع 
مرات مداخيــل �سناعة ال�سيارات وتو�سك اأن تعادل عائدات 

القطاع الزراعي.
ويف اأمريــكا حتقــق هوليود نحــو 41 مليــارًا و700 مليون 
دوالر حــول العــامل مــن بينهــا 11 مليــارًا و900 مليــون يف 
الواليــات املتحــدة ذاتها. اأما بوليود الهنديــة فاإن مداخيلها 
تفوق الت�سور واالأمر ينطبق على عوائد االأعمال ال�سينمائية 

وامل�سرحية، وما تعلق بحقوق البث والن�سر يف دول كثرية.
اإن احلديــث عــن ال�سناعــات الثقافية يف اجلزائــر اأ�سبح 
�ســرورة يف هــذا الوقت، الأن هذا القطاع تطــور كثريا يف دول 
جمــاورة مثل املغــرب وتون�ــص وم�سر التــي يلجــاأ اإليها بع�ص 
املخرجــني اجلزائريــني لت�سوير اأفالمهم مببالــغ باهظة، يف 
حني نفتقد اإىل مدن �سينمائية رغم وجود الطبيعة اخلا�سة 
بذلك، وب�سبب ذلك اأعلن خمرج م�سل�سل عا�سور العا�سر جعفر 
قا�ســم عن تاأجيل الطبعــة الثالثة من م�سل�سله ال�سهري ب�سبب 
غيــاب مــكان للت�سوير.. يحدث ذلك يف وقــت ا�ستهلكت اأفالم 
فا�سلــة بكل املعايري مبالغ �سخمة تكفي لبناء عدة مدن، لكن 

ال اأحد �ساهد هذه االأفالم وال اأحد اأعجبته.

تذكــرت العديــد مــن ال�سفحــات االأورا�سيــة ق�سيــة منحة 
االأورا�ــص خالل اليومــني املا�سيني، وانت�سر ها�ستــاق با�سم هذه 
املنحــة يف املجموعات املتخ�س�سة، وخا�سة املجموعات التابعة 
لعمــال الرتبيــة، وكــذا قطاعــات اأخــرى علــى غــرار االأ�سالك 
امل�سرتكــة، حيث جدد هــوؤالء مطلبهم بتحيني هذه املنحة التي 
اأقرها املر�سوم الرئا�سي رقم 43/69 املوؤرخ �سنة 1969 مبقدار  
10٪ من االأجر االأ�سا�سي يتم احت�سابها ويتم احت�سابها االآن 
اعتمــاد علــى االأجــر اال�سا�ســي لـ �سنــة 1989 ملــا كان املوظف 
يتقا�ســى 3600 دج �سهريــا، يقــول اأحمــد يف تعليــق لــه علــى 
اإحــدى املجموعات " لقد تغري االأجــر االأ�سا�سي 8 مرات وبقيت 
هــي على حالها مل تواكب تغري االجــر الفتكاكها ندعو زمالءنا 
يف االأورا�ص لاللتفاف حــول خمرجات اجلمعية العامة لنقابة 
انبــاف والتجاوب مع االإ�سراب املزمع �سنه قريبا.. ما �ساع حق 

وراءه طالب".
مــن جهته يعلق ن�سيم بقوله "تعني منحة االأورا�ص 10٪ من 
االأجر االأ�سا�سي اأي زيادة تبداأ من 2000 دج وت�سل اىل4500 
يف الراتــب ال�سهري باأثر رجعي من تاريــخ التحاقك بالوظيفة 
الأن منحــة االأورا�ص مل تتغري مع تغري الراتب من 1989". اإىل 
ذلــك ان�سغــل كثري مــن املعلقني بنــدرة احلليب يف واليــة باتنة 
لالأ�سبوع الثــاين على التوايل و�سط تهكم وا�سع على عدم قدرة 
ال�سلطات املحلية حل امل�سكلة، اإىل درجة وجود طوابري طويلة 
مــن اأجل احلليــب، وانت�سار ظواهر الو�ساطــة من اأجل احل�سول 

على كاأ�ص حليب.

اأثــار ت�سريــح وزيــر التعليــم العــايل اجلديــد لغطــا كبــريا 
يف �سبــكات التوا�ســل االجتماعــي عندمــا قال املهــم اأن تتطور 
اجلامعــة مــن حيــث البحث العلمــي وال يهــم باأي لغــة كان، يف 
توجــه معاك�ص متاما للم�سار الوزير ال�سابق الذي قام بخطوات 
حم�سوبة يف �سبيل متكني اللغة االإجنليزية يف منظومة التعليم 
العايل، وقد تفاعل املدونــون بني موؤيد لت�سريح الوزير ومندد 
بــه حيــث يقــول معمــر" ل�سنــا �ســد اأي لغة، لكــن من حقنــا اأن 
نتعلــم يف جميع االأطــوار بنف�ص اللغة ونعمل بهــا الحقا، جزء 
معــرب و جــزء مفرن�ص  وجد اجلزء االأعلــى اجنليزي و العمل 

مفرن�ص".
اأمــا اآ�سيــا فكتبــت على فاي�سبــوك "ال افهــم الــوزراء عينوا 
لتنفيــذ ال�سيا�سة العامة لربنامج الرئي�ص املنتخب...او جاوؤوا 
لتنفيــذ برامج وتوجهــات خا�سة بهم" ويقــول نا�سر " تذكرت 
قــول �سلفــك االأ�سبــق عندمــا قــال ) وا�ــص يفيدين انــا عندما 
يتح�ســل 10 من جامعــة اجلزائر على جائــزة نوبل(. ويكتب 
عزيز معلقا  "واهلل متنيت اأن يبقى وزير التعليم العايل ال�سابق 
يف من�سبــه نظــرا للمجهــود الذى قــام به من حيــث اال�ستطالع 
بخ�سو�ــص االنقليزية هو ووزير العــدل و لكن نتمنى ان يرجع 
اىل الوزارة و هذا بف�سل الطالب يف املطالبة به الن م�ستقبلهم 
يف اللعــب هو ان تتخرج مــن اجلامعة  انت حامل �سهدة تقراأ يف 

جميع الدول هذا �سيء عظيم.
 ويعلــق جمــال مــن جانبــه "مــا ال ي�ستوعبــه رهيــف العقل  
اأن العلــم ال لغــة لــه وال جن�سيــة !!! اإمنــا هو عنيــد ال يعرتف 
باحلدود الزمانية و اجلغرافية !!! قاهره الوحيد هو اجلدية 

و قوة احلجة.

�سيطر ها�ستــاق #Richmond #VirginaRallyطيلة 
اأم�سيــة اأم�ص علــى الرتند العاملي، بعد تداولــه مئات االأالف من 
املــرات علــى تويــرت، بالتزامن مع انطــالق مظاهــرات يف والية 
فريجينيــا االأمريكية، قــام بها االآالف من منا�ســري حق حيازة 
االأ�سلحــة يف اأمريكا،  حيث احت�ســد االآالف يف عا�سمة الوالية 
ريت�سمونــد، يف م�ســرية طغــى عليهــا الطابــع اليمينــي املتطرف، 
وقــد بلغ خــوف ال�سلطات من تطــور غري متوقــع للتظاهرة، اإىل 
حد فر�ص حرا�سة اأمنية م�سددة عليها، واإعالن حالة الطوارئ 
ع�سيــة وقــوع اأعمال عنف مــن جمموعات من اليمــني املتطرف. 
وقــد اجتمع املتظاهرون اأمــام الكابيتول مقر احلكومة املحلية، 
لـ"يــوم �سغط" على النواب نظمتــه رابطة "الدفاع عن مواطني 
فريجينيــا" التــي تعار�ــص م�ساريــع قوانــني تفر�ص قيــودا على 
حيــازة االأ�سلحة اقرتحها الدميوقراطيــون يف ال�سلطة يف هذه 

الوالية الواقعة �سرق البالد.
عــن هــذه الق�سيــة كتب عمــار املغني " هــذا اليــوم يف والية 
فريجينيــا مدينــة ريت�سمونــد ، جمموعــة مــن ان�ســار ترامــب 
يتجولــون بال�سالح يف املدينة. تخيلوا لو كانوا هوؤالء من ال�سود 
اأو ال قدر اهلل م�سلمني .. كان ت�سمع �سراخ االعالم االمريكي يف 
كل قنــاة. ب�ص هوؤالء البي�ص الكيــووت عادي مي�سون بال�سالح و 

كمان يقتلوا لو عايزين .. اللعنة".
التوا�ســل  �سبــكات  واأظهــرت فيديوهــات مت تداولهــا علــى 
االجتماعــي مئات من االأ�سخا�ص مدججني باالأ�سلحة يف م�سرية 

حتولت اإىل �سباق باجتاه مبنى الكابيتول. 
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ترند حملي

ترند وطني

ترند عاملي

لقي اأزيد من مئة �سخ�ص يف اجلزائر حتفهم منذ 
كان  ال�سنة اجلديدة يف حوادث خمتلفة،  حلول 
بالغاز  اأخذت االختناقات  اأبرياء، وقد  �سحيتها 
اأحادي الكربون وحوادث املرور ح�سة االأ�سد من 
 70 من  اأزيد  وحدها  خلفت  التي  احلــوادث  هذه 
قتيال خالل ع�سرين يوما ح�سب اإح�سائيات غري 
ر�سمية، وكما يف كل مرة تتحرك اجلهات املعنية 
مع كل م�سيبة تتداولها و�سائل االإعالم، فتحدث 
نوعا من ال�سجيج ثم �سرعان ما تعود اإىل �سباتها 
ال�ستوي، يف حني يتوا�سل م�سل�سل اإزهاق االأرواح 

بكل الو�سائل.
والأن جمتمعنا قدري بطبعه، فاإن امل�سوؤولني يف 
لن  العقاب  باأن  جيدا  يعرفون  القطاعات  اأغلب 
اأي  يتحملون  ال  وبذلك  التق�سري،  جراء  يطالهم 
دم  ليذهب  اأ�سال،  م�ساءلتهم  تتم  وال  م�سوؤولية 
بتعوي�سات  ذويهم  اإ�سكات  يتم  الذين  االأبرياء 
عمرة  لهم  متنح  ــوال  االأح اأح�سن  يف  اأو  بخ�سة، 

ل�سخ�سني ويطوى امللف، ليفتح ملف اآخر وهكذا.
لهذه  رخي�سة  اجلزائريني  اأرواح  اأ�سبحت  ملاذا 
حتمل  حكومة  اأي  ت�ستطع  مل  وملــاذا  الــدرجــة، 
م�سوؤولياتها اإزاء احلوادث املتكررة بنف�ص ال�سبب، 
ملاذا مل ت�سرع احلكومات يف تطبيق اأنظمة كفوؤة 
التاأمني  �سركات  يجعل  مبا  احلياة،  على  للتاأمني 
م�سرتكيها،  لدى  االأمــان  معايري  لفر�ص  تتدخل 
اأهــايل  ي�سمت  وملـــاذا  وارحتــلــوا..  حلوا  اأينما 
املتوفني تواطوؤا اأو جهال اأو ا�ستكانة؟ هذه اأ�سئلة 
ينقر�ص  اأن  قبل  لها  اإجابات  عن  البحث  وجب 
االأمم  منها  تخل�ست  بــاأ�ــســبــاب  ــون  ــري ــزائ اجل

املتقدمة منذ قرون.

حلق نهارو..
 مـــات

بعد يومني من الرتقب وانتظار خمرجات موؤمتر برلني 2020 الذي نال اهتمام �شكان �شفتي منطقة البحر االأبي�س 
املتو�شط، مل تكن القرارات املنبثقة عن هذا املوؤمتر يف م�شتوى التطلعات خا�شة واأن كبار العامل وبع�س �شغاره التقوا 
ل�شاعات قليلة وتفرقوا واالأو�شاع يف ليبيا ماتزال على حالها، واحتماالت عودة املعارك مازالت قائمة خا�شة واأن طريف 
النزاع مل يظهرا يف خلفية امل�شهد، رغم وجودهما يف العا�شمة االأملانية وهذا يعني باأن الكوالي�س فعلت فعلتها، واأن 

القرارات واالإجراءات غري املعلنة رمبا تكون اأكرب واأكرث تاأثريا من القرارات املعلنة.
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اخلبري القت�شادي كمال �شي حممد:

ــدوة  واأو�ـــضـــح الــ�ــضــيــد عــيــ�ــضــاين خـــالل ن
االقت�ضادي  املنتدى  هام�ص  على  �ضحفية 
قد  العادية  اجلباية  اأن  املجاهد  ليومية 
الفرتة  هــذه  خــالل   %4 بن�ضبة  ارتفعت 
مقارنة ب�ضنة 2018، م�ضيفا اأنه اإىل غاية 
النتائج  انتظار  يف  و   2019 نوفمرب   30
النهائية للتح�ضيل اجلبائي الوطني ل�ضنة 
اجلبائي  التح�ضيل  بلغ  كاملة،   2019
يف  امل�ضطرة  االأهـــداف  90% مــن  ــوايل  ح
ذات  تــطــرق  كما   ،2019 املــالــيــة  قــانــون 
التي  اجلديدة  ـــراءات  االإج اىل  امل�ضوؤول 
جمال  يف   2020 املالية  قــانــون  ت�ضمنها 
االأهلية  عتبة  مراجعة  مع  �ضيما  اجلباية 
و  الوحيدة  اجلزافية  ال�ضريبة  نظام  يف 
االإعفاء من ال�ضريبة على اأرباح ال�ضركات 
لفائدة  امل�ضافة  القيمة  على  والــر�ــضــم 
من  ــاء  ــف االإع وكـــذا  النا�ضئة  املوؤ�ض�ضات 
اخلا�ضة  اجلمركية  واحلــقــوق  ال�ضريبة 
الهياكل  تعزيز  اإطــار  يف  العتاد  با�ضترياد 

ال�ضحية يف مناطق جنوب البالد.
اأما بخ�ضو�ص ال�ضياحة فان قانون املالية 
لفائدة  جبائيا  اإعــفــاء  ت�ضمن   2020
اإىل  ال�ضياحة  يف  الن�ضطني  املتعاملني 
الرقمية  الن�ضاطات  اأمـــا   2022 غــايــة 

القيمة  على  خمف�ص  لر�ضم  �ضتخ�ضع  فاإنها 
امل�ضافة يقدر بـ 9% عو�ص %19.

وتابع ال�ضيد عي�ضاين قوله اأن هناك اأي�ضا 
ودفع  الت�ضريح  اإجراءات  لتب�ضيط  تدابري 
على  ال�ضرائب  دافــعــي  جلميع  ال�ضريبة 
م�ضتوى امل�ضالح اجلبائية غري املمركزة، كما 
تطرق اإىل ا�ضتحداث قانون املالية 2020 
املركبات  و  ال�ضيارات  على  ال�ضنوي  للر�ضم 
ال�ضيارة  تامني  لعقد  اكتتاب  كل  مبنا�ضبة 
دج  ب1500  االأخــــرية  ــذه  ه تــقــدر  حيث 
لل�ضيارات  لكل �ضيارة �ضياحية و3000 دج 
االأخرى واملركبات، اأما بخ�ضو�ص ال�ضريبة 
لل�ضرائب  العام  املدير  فان  املمتلكات  على 

بــاأن هــذه االأخــرية موجودة منذ  قد ذكــر 
�ضنة 1993.

ذات  -ي�ضيف  احلــايل  القانون  ــار  اإط ويف 
امل�ضوؤول- فاإن االأمر يتعلق بالن�ضبة لدافعي 
فاقت  اآو  بلغت ممتلكاتهم  الذين  ال�ضرائب 
ال�ضريبة  ــذه  ه بــدفــع  دج  مليون   100
لكل  دج   100000( ــف  االأل يف   1 بن�ضبة 
�ضنوي  ت�ضريح  خالل  من  دج(  مليون   100

باملمتلكات ولي�ص كل اأربع �ضنوات.
املديرية  فيه  ت�ضعى  الـــذي  الــوقــت  ويف 
العامة لل�ضرائب اإىل اإطالق اإح�ضاء وطني 
حول اخلا�ضعني لهذه ال�ضريبة اأكد ال�ضيد 
رقمنة  تعزيز  ال�ضروري  من  انه  عي�ضاين 
االإطار  هذا  يف  الوطني،  اجلبائي  النظام 
من  عمل  خمطط  على  احلكومة  وافــقــت 
اجل تعزيز االإدارة اجلبائية على امل�ضتوى 

الب�ضري واملادي.
اإقامة  اإىل  االأخري  امل�ضوؤول يف  ذات  و دعا 
اأكث �ضفافية �ضيما من خالل  نظام جبائي 
بغية  وذلــك  لل�ضرائب  عــام  قانون  اإر�ــضــاء 
مل  الــذي  النظام  هذا  فهم  عملية  ت�ضهيل 

ي�ضتوعبه دافعو ال�ضرائب.

يـــجـــزم اخلـــبـــري االقـــتـــ�ـــضـــادي كــمــال 
الرئي�ص  وعـــود  حتقيق  اأن  حممد  �ضي 
ال�ضناعي  النمو  ــوغ  وبــل االقــتــ�ــضــاديــة 
يتاأتى  لن  اخلزينة  واإنعا�ص  والفالحي 
تقلي�ص  على  تعتمد  �ضيا�ضة  تبني  دون 
الـ  اليوم  تتجاوز  التي  ــواردات  ال فاتورة 

دوالر. مليار   50
اأن  حممد  �ضي  كمال  املايل  اخلبري  وقال 
يت�ضمن  ــوزراء  ال جمل�ص  بيان  يف  جاء  ما 
حيث  االيجابية،  النقاط  مــن  العديد 
يف  تــبــون  املجيد  عبد  الرئي�ص  تــطــرق 
دليل  وهو  ال�ضناعة  قطاع  اإىل  البداية 
 ، اأمر ح�ضن  اإعطائها  االأولوية وهو  على 
معتربا اأنه حتى اقرتان كلمة اإ�ضرتاتيجية 
مع ال�ضناعة اأمر اأح�ضن، ويدل على روؤية 
اأن  اأكد  باملقابل  انه  اإال  لالأمور،   وا�ضحة 
مناخ  حت�ضني  اأوال  يفر�ص  االقت�ضاد  علم 
اال�ضتثمار  و اإعادة مراجعة دفرت �ضروط 
ال�ضيارات  تركيب  منها  خمتلفة  ن�ضاطات 

وهو ما جاء يف البيان.
 و�ضدد كمال �ضي حممد على اأن االإ�ضالح 
وزارة  يف  خــا�ــضــة  الــكــلــي  ــادي  االقــتــ�ــض
يحتل  اأن  يجب  املركزي  والبنك  املالية 

االأولوية قبل النهو�ص بباقي القطاعات 
ال�ضرائب  يف  اخللل  دام  وما  االقت�ضادية 
واالإنفاق وغياب الرقمنة وبقاء ال�ضكوار 
مراجعة  ـــدم  وع الــ�ــضــكــارة،  وتــعــامــالت 
والتعريفات  االوروجزائرية  ال�ضراكة 
فـــاإنـــه مـــن الــ�ــضــعــب اخلـــــروج مـــن عنق 
اأنه  قائال  اخلبري  �ضرح  كما  الزجاجة، 
الواردات  على  الت�ضديد  يكون  اأن  يتمنى 
الذي تكرر اأكث من مرة لي�ص جمرد حرب 
ككل  ـــواردات  ال اأن  معتربا  الورق"،  على 
مازالت قرابة  50 مليار دوالر واال�ضترياد 
يظل ثقب يف االقت�ضاد واالإنتاج الوطني، 
م�ضيفا اأن تقلي�ص الواردات يجب اأن يكون 
مبراجعة التعريفات اجلمركية والعوائق 
اتفاقيات  ومــراجــعــة  اجلــمــركــيــة  غــري 
ال�ضراكة ، قائال اأنه حتى الدول املتقدمة 
ترجع للحماية، من اأجل منتجاتها واأي�ضا 
وحماربة  اجلمركية  الــرقــابــة  تعزيز 
ت�ضخيم الفواتري بعدة طرق تقنية، كما 
انه على الدولة، ح�ضبه اأن متنع ال�ضلع غري 
ال�ضرورية  لل�ضوق املحلي وال�ضلع ال�ضينية 
التي ت�ضر �ضحة امل�ضتهلك واأي�ضا معاجلة 

�ضعر �ضرف يكبح الواردات.

باجلالية  املكلف  الدولة  كاتب  تراأ�ص 
ر�ضيد  اخلــارج،  يف  والكفاءات  الوطنية 
املــايل  ــوزيــر  ال مــع  منا�ضفة  بــالدهــان 
الدويل  والتعاون  اخلارجية  لل�ضوؤون 
اإىل  يجريها  التي  العمل  زيارة  اإطار  يف 
الثنائية  للجنة   15 الـ  الدورة  باماكو، 
اجلزائرية-املالية،  االإ�ضرتاتيجية 
ال�ضوؤون  لــوزارة  بيان  يف  جــاء  ح�ضبما 

اخلارجية.
الطرفني  فـــاإن  املــ�ــضــدر  ذات  وح�ضب 
ا�ضتعر�ضا يف اإطار هذه اللجنة خمتلف 
امل�ضجلة �ضمن جدول  التعاون  ن�ضاطات 
االأعـــمـــال الــثــنــائــي كــمــا تــطــرقــا اإىل 
من  الــتــي  االأخـــرى  والــو�ــضــائــل  ال�ضبل 
االقت�ضادية  املــبــادالت  تعزيز  �ضاأنها 
الطرفان  اأعـــرب  حيث  البلدين،  بــني 
الثنائي  التعاون  لواقع  ارتياحها  عن 

تنفيذ  يف  ملحوظا  تقدما  �ضجل  الــذي 
الدورات  خالل  بها  املتعهد  االلتزامات 
جهة  من  جــددا  كما  للجنة،  ال�ضابقة 
االت�ضاالت  بتكثيف  التزامهما  اأخــرى 
اجناز  الإمتـــام  املعنية  القطاعات  بــني 

م�ضاريع جديدة للتعاون.
الثنائية  الــلــجــنــة  ــاد  ــق ــع ان و�ــضــكــل 
للطرفني  اأي�ضا  فر�ضة  االإ�ضرتاتيجية 
لتبادل وجهات النظر حول واقع تنفيذ 
املنبثق  مــايل  يف  واالأمــن  ال�ضلم  اتفاق 
لالجتماع  حت�ضريا  اجلزائر  م�ضار  عن 
املتابعة  للجنة  امل�ضتوى  رفيع  الرابع 
ذات  والدولية  االإقليمية  امل�ضائل  وكذا 

االهتمام امل�ضرتك.
قد  اللجنة  اأ�ضغال  اأن  البيان  وخل�ص 

توجت بامل�ضادقة على بيان م�ضرتك.

اأعلى م�ضتوى  اأ�ضعار النفط اإىل  ارتفعت 
يف اأكث من اأ�ضبوع اأم�ص، بعد بدء اإغالق 
يجعل  ممـــا  لــيــبــيــا  يف  كــبــرييــن  حــقــلــني 
مبنظمة  الع�ضو  البلد  يف  اخلام  تدفقات 
اإىل جزء  ــع  ــرتاج ال مــن  تــقــرتب  ـــك  اأوب

ب�ضيط من م�ضتواها الطبيعي.
وارتفعت العقود االآجلة خلام برنت 70 
�ضنتا اأي 1.11 باملئة اإىل 65.55 دوالر 
0731 بتوقيت  للربميل بحلول ال�ضاعة 
دوالرا   66 اإىل  و�ضلت  بعدما  جرينت�ص 
�ضعر  اأعلى  وهو  �ضابق  وقت  يف  للربميل 
منذ التا�ضع من جانفي، وارتفع خام غرب 
56 �ضنتا اأي  تك�ضا�ص الو�ضيط االأمريكي 
واحدا باملئة اإىل 59.10 دوالر للربميل 
بعدما �ضعد اإىل 59.73 دوالر وهو اأعلى 

كانون  يناير  مــن  العا�ضر  منذ  م�ضتوى 
الثاين.

امل�ضتمر  ال�ضراع  م�ضتجدات  اأحدث  ويف 
يف ليبيا منذ وقت طويل، قالت املوؤ�ض�ضة 
حقلني  اإن  االأحــد  يوم  للنفط  الوطنية 
البالد  غــرب  جنوب  يف  كبريين  نفطيني 
قوات  اأغلقت  بعدما  ــالق  االإغ يف  �ضرعا 
خط  الليبي  الوطني  للجي�ص  موالية 

اأنابيب.
االأ�ضبوعني  يف  النفط  اأ�ضعار  وتراجعت 
ب�ضبب  االأ�ضعار  ارتفاع  وبعد  املا�ضيني، 
املتحدة  الــواليــات  بــني  الــتــوتــر  تــاأجــج 
اجلانبان  اتخذ  العام،  بداية  يف  واإيــران 
يهدئ  مما  ال�ضراع  عن  لالبتعاد  خطوات 

اأجواء ال�ضوق.

الوطنية  املوؤ�ض�ضة  با�ضم  متحدث  وقال 
ال�ضادرات  وقف  ا�ضتمر  اإذا  اإنــه  للنفط 
�ضي�ضتغرق  التخزين  �ضهاريج  ملء  فــاإن 
 72 على  االإنتاج  و�ضيقت�ضر  اأيــام  ب�ضعة 
تنتج  ليبيا  وكانت  يوميا.  برميل  األــف 
1.2 مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا يف  ـــوايل  ح

االآونة االأخرية.
وقال تاكا�ضي ت�ضوكيوكا رئي�ص جمعية 
�ضحفي  مــوؤمتــر  يف  اليابانية  ــبــرتول  ال
تك�ضا�ص  غرب  خام  �ضيظل  اأنه  اأم�ص  اأول 
دوالرا   60 نــطــاق  يف  يــحــوم  الــو�ــضــيــط 
ال�ضوق  تركيز  مع  االأرجــح  على  للربميل 
على العر�ص والطلب االأمريكي من النفط 
املخاطر  على  عالوة  النفطية  واملنتجات 

اجليو�ضيا�ضية يف ال�ضرق االأو�ضط.

 اأكد املدير العام لل�شرائب كمال عي�شاين اأول اأم�س، باجلزائر العا�شمة اأن التح�شيل اجلبائي الوطني املت�شمن اجلباية 
العادية و اجلباية البرتولية بلغ حوايل 5200 مليار دينار اإىل غاية 30 نوفمرب 2019 منها 2839 مليار دج حل�شاب 

اجلباية العادية.
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من �ضاأنها تعزيز املبادلت القت�ضادية بني البلدين



اتفق امل�ساركون يف موؤمتر برلني الدويل، اأول اأم�ص، على اتخاذ خطوات �ساملة للتو�سل اإىل حل �سيا�سي للنزاع الليبي، بح�سب 
بيان ختامي وقعت عليه 16 دولة ومنظمة، بجانب طريف االأزمة يف ليبيا.

اأمــ�ــص، زيـــارة اإىل  اأول  ــــي،  اأوروب ــد  بـــداأ وف
تطورات  لبحث  �ضنعاء،  اليمنية  العا�ضمة 

االأزمة يف البالد، مع قيادة جماعة احلوثي.
ـــاد  ــان �ـــضـــادر عـــن االحت ــي ـــك يف ب ـــاء ذل ج
االأوروبي، حيث قال البيان، اإن �ضفري االحتاد 
االأوروبي لدى اليمن، هان�ص جروندبرج، بداأ 
مبعية �ضفري فرن�ضا، كر�ضتيان ت�ضتو، و�ضفرية 
�ضنعاء  اإىل  زيارة  ديورن،  فان  اإيرما  هولندا، 
ــي  االأوروب لالحتاد  امل�ضتمر  التوا�ضل  �ضمن 
على  لت�ضجيعها  الــيــمــنــيــة،  االأطـــــراف  ــع  م
التو�ضل اإىل ت�ضوية �ضيا�ضية �ضاملة، مو�ضحا 
ت�ضجيع  اإىل  ي�ضعى  االأوروبــــي  االحتـــاد  اأن 
وا�ضتئناف  الت�ضعيد  خلف�ص  اجلارية  اجلهود 

اليمنية  االأطراف  بني  ال�ضيا�ضية  املحادثات 
اإىل  املتحدة  لالأمم  اخلا�ص  املبعوث  برعاية 
اأن  اإىل  البيان  الفتا  غريفيث،  مارتن  اليمن 
هذه الزيارة تاأتي عقب املحادثات التي جرت 
االأ�ضبوع املا�ضي يف عدن مع احلكومة اليمنية 
اتفاق  لتنفيذ  اأخــــرى  رئي�ضية  واأطـــــراف 
ال�ضفراء  �ضيدعو  البيان،  وح�ضب  الريا�ص، 
وحت�ضني  عوائق  دون  االإن�ضاين  الو�ضول  اإىل 
ــرتام  واح االإن�ضانيني  الفاعلني  عمل  بيئة 
املعي�ضية  الظروف  وحت�ضني  االإن�ضان  حقوق 
للمواطنني اليمنيني يف خمتلف اأنحاء البالد، 
والتنموية  االقت�ضادية  االأمـــور  ومناق�ضة 

والبيئية والثقافية.

وفد اأوروبي يزور �شنعاء لبحث 
االأزمة اليمنية مع احلوثيني

تعزيز  على  العمل  على  امل�ساركون  واتفق 
اإىل  والعودة  ليبيا،  يف  املركزية  املوؤ�س�سات 
املتحدة،  االأمم  تقودها  �سيا�سية  عملية 

الإحالل ال�سالم يف البلد.

ومن اأبرز ما جاء يف البيان اخلتامي:
اإىل  وداعميهم  الليبية  االأطراف  دعوة   -

اإنهاء االأن�سطة الع�سكرية.
اخلا�ص  املتحدة  االأمم  بقرار  االلتزام   -
)رقم  ليبيا  اإىل  ال�سالح  ت�سدير  بحظر 
دولية  جهود  وبذل   ،)2011 لعام   1970

لتعزيز مراقبة حظر ت�سدير ال�سالح.
- �سرورة االلتزام بوقف اإطالق النار.

- ت�سكيل جلنة ع�سكرية لتثبيت ومراقبة 
كل  عن  ممثلني   5 ت�سم  النار،  اإطالق  وقف 

من طريف النزاع.
جلان  ت�سكيل  اإىل  املتحدة  االأمم  دعوة   -
فنية لتطبيق ومراقبة تنفيذ وقف اإطالق 

النار.
يف  دور  لعب  اإىل  املتحدة  االأمم  دعــوة   -

مفاو�سات تثبيت وقف اإطالق النار.
برعاية  دولية،  مراقبة  جلنة  اإن�ساء   -
االأمم املتحدة، ملوا�سلة التن�سيق بني كافة 
اأن  على  ــر،  ــوؤمت امل يف  امل�ساركة  االأطــــراف 

جتتمع �سهرًيا.
- ت�سكيل جلان ملتابعة امل�سارات ال�سيا�سية 

واالقت�سادية والع�سكرية واالإن�سانية.
االإن�ساين  الــــدويل  الــقــانــون  احــــرتام   -
يتورط  االإن�سان وحما�سبة كل من  وحقوق 
املناطق  اأو  مدنيني  على  هجمات  �سن  يف 
خــارج  وقــتــل  خطف  اأعــمــال  اأو  املــاأهــولــة 
اأو العنف اجلن�سي والتعذيب  اإطار القانون 

وتهريب الب�سر.
- ال يوجد حل ع�سكرًيا لل�سراع يف ليبيا، 
اإىل  اإال  تـــوؤدي  لــن  املــحــاوالت  هــذه  ومثل 

املزيد من املعاناة لليبيني.
- العودة اإىل امل�سار ال�سيا�سي حلل االأزمة.

بوا�سطة  الليبية  ــة  االأزم حل  �سرورة   -
الليبيني اأنف�سهم من دون تدخل خارجي.

اإىل  الليبية  االأطــــراف  جميع  دعـــوة   -
حرة  بانتخابات  االنتقالية  املرحلة  اإنهاء 

و�ساملة وعادلة.
و�ساملة  موحدة  حكومة  تاأ�سي�ص  دعم   -

وفعالة، حتظى مب�سادقة جمل�ص النواب.
وطنية  اأمـــن  منظومة  تاأ�سي�ص  ــم  دع  -
ال�سلطة  �سيطرة  حتت  ليبيا،  يف  موحدة 
القوة  ا�ستخدام  املركزية واملدنية، وق�سر 

على الدولة وحدها.
النفط،  لعائدات  و�سفاف  عادل  توزيع   -
�سد  العدائية  ــال  ــم االأع عــن  واالمــتــنــاع 

املن�ساآت النفطية.
ــات  ــوالي ــن ال ــل م و�ـــســـارك يف املـــوؤمتـــر ك

ال�سني،  بريطانيا،  فرن�سا،  رو�سيا،  املتحدة، 
االإمـــارات،  م�سر،  اإيطاليا،  تركيا،  اأملانيا، 
االأمم  اإىل  اإ�ــســافــة  والــكــونــغــو،  اجلــزائــر 
ــــــي، االحتـــاد  املــتــحــدة، االحتــــاد االأوروب
�سارك  كما  العربية،  واجلامعة  االإفريقي 
حلكومة  الرئا�سي  املجل�ص  رئي�ص  من  كل 
فائز  دولًيا،  بها  املعرتف  الليبية،  الوفاق 
حفرت،  خليفة  متقاعد  والــلــواء  ال�سراج، 
الذي تنازع قواته احلكومة على ال�سرعية 

وال�سلطة يف البلد الغني بالنفط.
 12 ومببادرة تركية رو�سيا، يتوا�سل منذ 
جانفي املا�سي وقف ه�ص الإطالق النار بني 
قوات طريف النزاع يف ليبيا، يف ظل ارتكاب 

قوات حفرت خروقات متكررة.
اأفريل   4 منذ  حفرت،  قــوات  ت�سن  فيما 
العا�سمة  على  لل�سيطرة  هجوًما  املا�سي، 
املعرتف  احلكومة  مقر  )غــرب(،  طرابل�ص 
كانت  جهوًدا  اآنــذاك  اأجه�ص  ما  دولًيا،  بها 
تبذلهــــــا االأمم املتحدة لعقد موؤمتر حوار 

بني الليبيني.
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اأعلى  مير  م�ساة  ج�سر  انهيار  اإثر  غرقا  م�سرعهم   9 لقي 
اأعلن م�سوؤول حملي  ما  اإندوني�سيا، وفق  االأنهار غربي  اأحد 

اأم�ص.
معنية  حملية  وكالة  رئي�ص  وهو  �سيافريي،  اأوجانغ  وقال 
بالتخفيف من اآثار الكوارث، اإن ج�سرا للم�ساة اأعلى نهر يف 
اأدى اإىل �سقوط عدد من امل�ساه  جزيرة �سومطرة انهار؛ ما 
اأو�سح  حيث  اإعالمية،  و�سائل  عنه  نقلت  ما  وفق  املاء،  يف 
�سحب  ومت  غرقا  حتفهم  لقوا  اأ�سخا�ص   9 اأن  �سيافريي 
20 كم، فيما مت  جثثهم بعد اأن جرفتها مياه النهر مل�سافة 

اإنقاذ 20 اآخرين، اأحدهم م�ساب بجروح خطرية.

قالت م�سادر اأمنية اإن ع�سرات املحتجني يف العراق قطعوا، 
اأول اأم�ص، طريقا يوؤدي اإىل معرب حدودي مع اإيران، بينما 
حمافظة  بني  الرابط  الطريق  اآخرون  متظاهرون  اأغلق 
وا�سط )جنوب( والعا�سمة بغداد، يف وقت ف�ست فيه قوات 

االأمن احتجاجا بالقوة يف الب�سرة اأق�سى اجلنوب.
اأن  ال�سعالن،  طريف  وا�سط  �سرطة  يف  املالزم  واأو�سح 
الع�سرات من املتظاهرين قطعوا الطريق الرابط بني الكوت 
)مركز املحافظة( وق�ساء بدرة )�سمال �سرقي املحافظة( 
ال�سعالن  م�سيفا  النريان،  فيها  واأ�سعلوا  ال�سيارات  باإطارات 
اأن هذا الطريق يوؤدي اإىل معرب زرباطية احلدودي )مهران 
املركبات  اأن حركة �سري  اإىل  من اجلانب االإيراين(، م�سريا 

توقفت متاما على الطريق.

هجوم  يف  اأم�ص،  اآخران،  اثنان  واأ�سيب  مدنيني   6 قتل 
فارياب  بوالية  طالبان  حركة  من  عنا�سر  �سنته  م�سلح 
فايق،  اهلل  نقيب  فارياب،  وايل  وقال  اأفغان�ستان،  �سمايل 
هجوما  �سنوا  طالبان  م�سلحي  اإن  �سحفية،  ت�سريحات  يف 
م�سلحا على منزل بق�ساء اأندهوي بالوالية، م�سيفا فايق اأن 
واإ�سابة  اأطفال،  بينهم  6 مدنيني،  اأ�سفر عن مقتل  الهجوم 
اثنني اآخرين، من جهة اأخرى، نفت حركة طالبان يف بيان، 

م�سوؤوليتها عن الهجوم.

ُقتل متظاهران واأُ�سيب 60 اآخرون بجروح وبحاالت اختناق 
االأمن  قوات  مع  مواجهات  اإثر  اأم�ص،  للدموع،  امل�سيل  بالغاز 

و�سط العا�سمة بغداد، ح�سب ما اأفاد م�سدر اأمني.
غري  كونه  هويته  عن  الك�سف  عدم  م�سرتطا  امل�سدر  وقال 
خمول بالت�سريح لالإعالم، اأن مواجهات جتري بني املتظاهرين 
والقوات االأمنية، منذ فجر اأم�ص ولغاية االآن، يف عدة مناطق 
القا�سم  حممد  وطريق  الطريان  �ساحة  ت�سمل  بغداد  و�سط 
ال�سريع وعند �ساحتي التحرير والكيالين، م�سيفا اأن اأحداث 
اأم�ص اأ�سفرت عن مقتل متظاهرين اثنني، واإ�سابة اأكرث من 60 

اآخرين بحاالت اختناق وغريها من احلاالت.

�سيادا   11 اأم�ص،  اأول  االإيراين،  الثوري  احلر�ص  احتجز 
كويتيا بدعوى دخولهم املياه االإقليمية لطهران يف اخلليج.

باأن ال�سيادين الكويتيني دخلوا  التلفزيون االإيراين  واأفاد 
املياه االإقليمية للبالد على منت 3 قوارب عند �ساحل مدينة 
اأنه  مو�سحا  )جنوب(،  خوز�ستان  ملحافظة  التابعة  ماه�سهر 
انتهاء  بعد  الق�سائية  اجلهات  اإىل  ال�سيادين  اإحالة  متت 

التحقيقات معهم.

حمتجون يقطعون طريقا يوؤدي 
ملعرب حدودي مع اإيران بالعراق

مقتل 6 مدنيني يف هجوم م�شلح 
لطالبان �شمايل اأفغان�شتان

مقتل متظاهرين اثنني واإ�شابة 
60 مبواجهات مع االأمن يف بغداد

احلر�س الثوري االإيراين يحتجز 
كويتيا �شيادا   11

م�شرع 9 اإثر انهيار ج�شر 
اأعلى نهر يف اإندوني�شيا

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل ال�شالح والنفط وجلنة مراقبة دولية.. اأبرز بنود برلني حول ليبيا 

ق.د

ق.د

مكافحة  �سرطة  قيادة  اإىل  �سكوى  الربيطانيني  املحامني  من  جمموعة  قدم 
االإرهاب بالعا�سمة لندن تطالب باإ�سدار مذكرة توقيف بحق الرئي�ص امل�سري عبد 

الفتاح ال�سي�سي على خلفية اتهامات بـ"التعذيب والقتل".
العدل  "غرف  قدمتها  التي  ال�ضكوى،  تاأتي 
 ،)37 )غــرينــيــكــا  بريطانيا  يف  الدولية" 
لندن،  اإىل  ال�ضي�ضي  و�ــضــول  مــع  بالتزامن 
اال�ضتثمار  قمة  اأعمال  يف  للم�ضاركة  االأحد، 
اأم�ص،  انعقدت  التي  االأفريقية،  الربيطانية 
ورئي�ص  اأفريقية  دولة  رئي�ص   21 مب�ضاركة 
حيث  جون�ضون،  بوري�ص  الربيطاين  الــوزراء 
قالت "غرينيكا 37" )غري حكومية(، يف بيان 
ال�ضي�ضي  زيارة  �ضوء  يف  اإنه  اخل�ضو�ص،  بهذا 
من  طلب  على  بناًء  تقدمت  بريطانيا،  اإىل 
م�ضري  )جتمع  امل�ضري"  الثوري  "املجل�ص 
�ضرطة  قيادة  اإىل  جنائية  ب�ضكوى  معار�ص( 
تطلب  لندن  بالعا�ضمة  ـــاب  االإره مكافحة 
بفتح حتقيق يف دعاوى قتل وتعذيب واإ�ضدار 
مذكرة توقيف بحق ال�ضي�ضي، وح�ضب البيان، 
�ضرطة  قــيــادة  مــن   "37 "غرينيكا  طالبت 
حتقيق  بـــدء  لــنــدن  يف  االإرهـــــاب  مكافحة 
احلكومة  �ضد  م�ضداقية  ذات  مــزاعــم  يف 

امل�ضرية واأجهزتها.
على  نف�ضها  تــعــرف  كما   ،"37 و"غرينيكا 
املحامني  من  مكتب  هي  االإلــكــرتوين،  موقعها 
يف  واملخت�ضني  املحاكم  يف  للمرافعة  املوؤهلني 
القانون الدويل، حيث تقول اإنها تقدم الدعم 

القدرات  وتعزيز  بناء  يف  وت�ضاعد  التقني 
يف  النزاعات  بعد  وما  النزاعات  يف  املحلية 
جماالت متعددة منها التقا�ضي اال�ضرتاتيجي، 
واإعداد وتقدمي برامج التدريب املتخ�ض�ضة، 
واإعطاء اال�ضت�ضارات، والتحقيق اال�ضتق�ضائي 
مو�ضحة  املــحــلــيــة،  املــجــتــمــعــات  ــن  م بطلب 
37"، يف بيانها، اأن ال�ضكوى تطالب  "غرينيكا 
ظروف  يف  بالتحقيق  اخل�ضو�ص  وجــه  على 
قبل  منها  عاين  التي  واملعاملة  مر�ضي  وفــاة 
مت  مر�ضي  وفاة  ق�ضية  اأن  اإىل  الفتة  وفاته، 
املتحدة  االأمم  مقررة  اإىل  قبلها  من  رفعها 
املعنية بحاالت االإعدام خارج نطاق الق�ضاء، 

اأغني�ص كاالمارد.
يف  حماكمته  اأثــنــاء  مر�ضي  حممد  وتـــويف 
جوان 2019، اإثر نوبة قلبية مفاجئة، وفق 

ما اأعلنت القاهرة اآنذاك.

حمامون بريطانيون يطالبون 
باإ�شدار مذكرة توقيف بحق ال�شي�شي

ق.د

فل�شطني تدعو اإىل حراك عربي 
اإ�شالمي حلماية االأق�شى

ــــة  اخلــــارجــــي وزارة  دعــــــــت 
الفل�سطينية، اأول اأم�ص، اإىل حراك 
امل�سجد  حلماية  اإ�ــســالمــي  عــربــي 
ـــداءات  االأقــ�ــســى، ووقــــف االعـــت

االإ�سرائيلية عليه.
اخلارجية  قــالــت  لــهــا،  بــيــان  ويف 
وقفة  هو  املطلوب  اإن  الفل�سطينية 
حلماية  جـــادة  اإ�سالمية  عربية 
حرية  ل�سمان  االأقــ�ــســى،  امل�سجد 
عرب  فيه،  وال�سالة  اإليه  الو�سول 
حراك جاد على امل�ستويات الدولية 
املتحدة  االأمم  فــيــهــا  مبــا  كــافــة، 
معتربة  املتخ�س�سة،  ومنظماتها 
قرار اإ�سرائيل اإبعاد خطيب امل�سجد 
االأق�سى ال�سيخ عكرمة �سربي، عن 
ج�سيما  خرقا  اأ�سبوع،  ملدة  امل�سجد 
وتدخال  االإنــ�ــســان،  حقوق  ملــبــادئ 

�سافرا يف �سوؤون املقد�سات والهيئات 
امل�سوؤولة عنها، كما اأدانت اإجراءات 
بحق  الــتــ�ــســيــيــقــيــة  االحــــتــــالل 
باملدينة  اأحياء  عدة  يف  املقد�سيني 
املقد�سة، مبا ي�سمل نقاط التفتي�ص 
تعيق  والتي  مكان،  كل  يف  املنت�سرة 
عدة  واقتحام  املواطنني،  حركة 
مركبات  وتفتي�ص  جتارية  حمالت 
االحتالل  اإن  وقــالــت  املــواطــنــني، 
االأق�سى  امل�سجد  تفريغ  اإىل  ي�سعى 
وامل�سلني،  واخلطباء  رجاالته  من 
عليه  ال�سيطرة  عملية  ت�سهل  حتى 

وتهويده.
�سلمت  اأمـــ�ـــص،  �ــســابــق  وقـــت  ويف 
ال�سيخ  االإ�ــســرائــيــلــيــة  الــ�ــســرطــة 
عن  باالإبعاد  اأمــرا  �سربي  عكرمة 

ق.دامل�سجد ملدة اأ�سبوع.



اأجنيال  االأملــانــيــة  امل�ست�سارة  قالت 
اإن   ،2019 يناير   19 االأحــد  مريكل 
ليبيا  ب�ساأن  برلني  قمة  يف  امل�ساركني 
اتفقوا على �سرورة التو�سل اإىل حل 
باآلية  االلتزام  مع  لل�سراع،  �سيا�سي 
تلزم جميع االأطراف باالمتثال لقرار 
ال�سالح  اإدخال  بحظر  املتحدة  االأمم 

اإىل ليبيا.
امل�ست�سارة االأملانية اأجنيال مريكل ويف 
املوؤمتر  اختتام   عقب  �سحفية  نــدوة 
عبد  اجلمهورية  رئي�ص  ح�سره  الذي 
يف  امل�ساركون  اإن  قالت  تبون،  املجيد 
�سرورة  على  يتفقون  برلني  مــوؤمتــر 
اإىل  الــ�ــســالح  تــوريــد  حظر  احـــرتام 

ليبيا.
على  االتفاق  مت  اأنه  اأي�سًا  واأ�سافت 
قال  بينما  ليبيا،  حول  �ساملة  خطة 
حققت  بـــالده  اأن  خارجيتها  وزيـــر 
قمة  ب�ساأن  حـــددت  الــتــي  االأهــــداف 

ليبيا يف برلني.
املتحدة  ـــالأمم  ل ــعــام  ال االأمــــني  كـــان 
اأن  ــد،  االأح اأكــد  غوتريي�ص  اأنطونيو 
اإجراءات فورية  الوقت حان التخاذ 

اأهلية  ــرب  ح ن�سوب  ملنع  وحا�سمة 
يف  املجتمعني  حمــذرًا  ليبيا،  يف  كاملة 

هذا  يف  ال�سراع  اأن  من  برلني  موؤمتر 
اإىل  ـــوؤدي  ي اأن  ميكن  الــعــربــي  البلد 

تق�سيمه ب�سكل دائم.
قادة  اأمام  كلمته  يف  قال  غوتريي�ص، 

املــوؤمتــر:  يف  املــ�ــســاركــني  الــعــامل  دول 
بالت�سعيد  وا�سحًا  خطرًا  ''نــواجــه 
يوجد  ال  اأنه  حقًا  واأعتقد  االإقليمي، 
حل ع�سكري يف ليبيا. لقد حان الوقت 
التخاذ اإجراءات فورية وحا�سمة ملنع 

ن�سوب حرب اأهلية كاملة''.
ميكن  ال�سراع  هــذا  ''مثل  واأ�ــســاف: 
ت�سبح  اإن�ساين  كابو�ص  اإىل  يوؤدي  اأن 
معه البالد عر�سة للتق�سيم الدائم''. 
ليبيا  جــريان  اإىل  ''بالن�سبة  وتابع: 
االأبي�ص  البحر  جنوب  املبا�سرين، 
ال�ساحل على وجه  املتو�سط ومنطقة 
الــعــواقــب وخيمة  فـــاإن  اخلــ�ــســو�ــص، 
وملمو�سة: املزيد من االإرهاب، واملزيد 
من االجتار بالب�سر، وتهريب املخدرات 

واالأ�سلحة واالأ�سخا�ص''.
اأبريل  منذ  اأنــه  غوتريي�ص  اأو�ــســح 
املا�سي، )يق�سد موعد اإطالق اجلرنال 
حملته  ــرت  ــف ح خــلــيــفــة  ــد  ــاع ــق ــت امل
الدائر  ال�سراع  ''اأ�سفر  الع�سكرية( 
واإ�سابة  مقتل  عــن  طرابل�ص  ــول  ح

االآالف، مبن فيهم مئات املدنيني''.
القانون  حتــدي  ''مت  اأنــه  اأي�سًا  قــال 
ــرارًا  ــك الـــدويل االإنــ�ــســاين مــــرارًا وت
واأُجرب اأكرث من 170 األفًا يف ليبيا على 
من  اأكــرث  ــالق  اإغ ومت  منازلهم،  تــرك 
حرم  مما  طرابل�ص؛  يف  مدر�سة   220
االإن�ساين  حقهم  من  طفل  األف   116
تاأثر  كــمــا  الــتــعــلــيــم،  يف  ــي  ــا�ــس االأ�ــس
يف  املحا�سرون  والالجئون  املهاجرون 
القتال،  القريبة من  مراكز االعتقال 

وما زالوا يعانون يف ظروف مروعة''.
و�سدد على اأنه ''ال ميكن ال�سماح لهذا 

الو�سع الرهيب باال�ستمرار''.
وحذر غوتريي�ص من اأن توؤدي االأزمة 
�سد  املعركة  ''خ�سارة  اإىل  الليبية 
االإرهاب يف القارة االإفريقية''، موؤكدًا 
''اأننا لن ننجح دون ال�سالم واال�ستقرار 
املتورطني  ''جميع  ودعــا  ليبيا''.  يف 
ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر يف ال�سراع 
الوقف  لدعم  جهدهم  ق�سارى  لبذل 
واإ�سكات  العدائية  لالأعمال  الفعال 

قعقعة ال�سالح''.
''تــوقــف  ـــرورة  ـــس � اإىل  دعــــا  كــمــا 
االنتهاكات ال�سارخة حلظر االأ�سلحة 

املفرو�ص من قبل جمل�ص االأمن''.
وحـــــث غـــوتـــرييـــ�ـــص ''االأطـــــــــراف 
ح�سن  حوار  يف  الدخول  على  الليبية 
ال�سيا�سية  الق�سايا  بــ�ــســاأن  الــنــيــة 
عملية  يف  والع�سكرية  واالقت�سادية 

�ساملة بقيادة ليبية''.
وت�سن قوات اجلرنال املتقاعد خليفة 
هجومًا  املا�سي،  اأبريل   4 منذ  حفرت، 
لل�سيطرة على العا�سمة طرابل�ص مقر 
حكومة ''الوفاق الوطني'' املعرتف بها 
اآنذاك جهودًا كانت  اأجه�ص  ما  دوليًا، 
موؤمتر  لعقد  املتحدة  االأمم  تبذلها 

حوار بني الليبيني.

رف�ش التدخل اخلارجي وحظر اإدخال ال�سالح..

متابعاتالثالثاء  10 ينار 2970/ 21  جانفي 2020 املوافق لـ 25 جمادى الأوىل 091441

امل�شاركون يف موؤمتر برلني يتبنون روؤية 
اجلزائر حلل اأزمـــة ليبيا

تو�ضل امل�ضاركون يف موؤمتر برلني حول ليبيا اإىل اتفاق حول خطة �ضاملة خا�ضة بت�ضوية الأزمة يف البالد ت�ضمل تعزيز الهدنة وتثبيت حظر ال�ضالح وت�ضكيل 
اآلية ع�ضكرية ملراقبة وقف اإطالق النار.

يتوافدون  املتظاهرون  كان  وبينما 
رئي�ص  غــــادر  بـــــريوت،  ــط  ــس و� اإىل 
الق�سر  دياب  ح�سان  املكلف  الــوزراء 
عون  الرئي�ص  لقائه  بعد  الرئا�سي 

دون االإدالء باأي ت�سريحات.
اللبناين  االأحــمــر  ال�سليب  واأعــلــن 
املتظاهرين  مــن  املــ�ــســابــني  ــاع  ــف ارت
اإىل  جراء اال�ستباكات و�سط بريوت 
70 بينهم 30 مت نقلهم للم�ست�سفيات 

و40 مت عالجهم ميدانيا
وقال م�سعفون لبنانيون اإنهم عاجلوا 
اأكرث من 370 �سخ�سًا، اأ�سيبوا بجروح 
خالل ا�ستباكات وقعت م�ساء ال�سبت 
قوات  بــني  �ساعات  عــدة  وا�ستمرت 

االأمن وحمتجني بو�سط بريوت.
للم�سابني  رقم  اأعلى  هو  العدد  هذا 
منذ بدء االحتجاجات التي ات�سمت 
اأكتوبر.  يف  بعيد  حد  اإىل  بال�سلمية 
اأكــرب  بــدرجــة  لبنان  انغما�ص  ــع  وم
منذ  االقت�سادية  اأزمــاتــه  اأ�ــســواأ  يف 
من  الغ�سب  يتنامى  ال�سنني،  ع�سرات 
على  تهيمن  التي  احلاكمة  النخبة 
االأهلية  احلــرب  انتهاء  منذ  البالد 
التي دارت رحاها من عام 1975 اإىل 

عام 1990.

احل�سود تتدفق نحو الربملان
القريب  ال�سارع  تدفقت ح�سود على 
ــــال اأحـــد  ـــان االأحـــــد وق ـــربمل مـــن ال
املحتجني ويدعى ب�سام طالب ويعمل 
كل  خائفني.  ''ل�سنا  اأحــذيــة  �سانع 
اأبنائنا، البلد  ذلك من اأجل م�ستقبل 
�سيئًا..  الــدولــة  تفعل  وال  جممد. 
اإنهم جمموعة من الل�سو�ص. واإن كان 
لديك مال يف امل�سرف فال ت�ستطيع اأن 

ت�سحب منه حتى مئة دوالر''.
غ�سبهم  جام  املحتجني  بع�ص  و�سب 
اإمكانية  التي حدت من  البنوك  على 
الو�سول ملدخراتهم وحطموا واجهة 

جمعية م�سارف لبنان م�ساء ال�سبت.
قال  الــلــبــنــاين  االأحــمــر  ال�سليب 
من  اأ�سيبوا  �سخ�سًا   220 عالج  اإنــه 
 80 ونقل  ال�سبت،  م�ساء  اجلانبني 
الدفاع  وقــال  م�ست�سفى.  اإىل  منهم 
املدين اإنه عالج 114 �سخ�سًا اآخرين، 
وقالت  للم�ست�سفى.   43 منهم  نقل 
قوى االأمن الداخلي اإن 142 �سرطيًا 

اأ�سيبوا.

وغـــطـــى الــــدخــــان حـــيـــًا جتـــاريـــًا 
قوات  اأطلقت  حــني  يف  بالعا�سمة، 
امل�سيل  الغاز  قنابل  من  وابــاًل  االأمــن 
للدموع ومدافع املياه. وطاردت قوات 
�سرطة مكافحة ال�سغب رجااًل ون�ساء 
�ساعة  يف  اللبناين،  الــربملــان  ــرب  ق

متاأخرة من الليل.
األقوا  ''ثــورة''  يهتفون  متظاهرون 
احلـــجـــارة واحلـــواجـــز احلــديــديــة 
ــ�ــص الـــزهـــور. وحـــاولـــوا وهم  واأ�ــس
م�سوؤولني  �ــســد  بــ�ــســعــارات  يهتفون 
اقتحام منطقة �سديدة التح�سني يف 

و�سط بريوت ت�سم مبنى الربملان.
ـــرع  ــع حمــتــجــون مــلــثــمــون اأف ــط وق
ال�سوارع  الفتات  ونــزعــوا  االأ�سجار 
واألقوا بها على اأفراد �سرطة مكافحة 

ال�سغب.
ووت�ص''  رايت�ص  ''هيومن  منظمة 
االإن�سان  حقوق  عن  بالدفاع  املعنية 
ال�سغب  مكافحة  �سرطة  اأن  اأفـــادت 
للدموع  امل�سيل  الغاز  قنابل  اأطلقت 
املحتجني  بــعــ�ــص  روؤو�ـــــــص  �ـــســـوب 

والر�سا�ص املطاطي نحو عيونهم.

احلريري يطالب بت�سكيل احلكومة
حث رئي�ص الوزراء اللبناين امل�ستقيل 
البالد  يف  ال�سيا�سيني  احلريري  �سعد 
حكومة  ت�سكيل  على  االأحـــد  يــوم 
حلول  واإيجاد  عاجل  ب�سكل  جديدة 

لالأزمة االقت�سادية.
وكتب احلريري على تويرت ''هناك 
ال�سعبية.  العا�سفة  لتهدئة  طريقة 
و�سكلوا  الــوقــت  هـــدر  عــن  تــوقــفــوا 
للحلول  الــبــاب  وافــتــحــوا  احلكومة 
واأ�ساف  واالقت�سادية''.  ال�سيا�سية 
االأمنية  والــقــوى  اجلــيــ�ــص  ''بــقــاء 
مواجهة..  حالة  يف  واملتظاهرين 

دوران يف امل�سكلة ولي�ص حاًل''.
ت�سكيل  مــن  ال�سا�سة  يتمكن  ومل 
حكومة جديدة اأو و�سع خطة الإنقاذ 
االحتجاجات  بداأت  اأن  منذ  البالد، 
احلريري  ودفعت  اأ�سهر  ثالثة  قبل 
االأزمــة  وتفاقمت  اال�ستقالة.  اإىل 
ن�سف  نحو  اللبنانية  اللرية  فخ�سرت 
االأ�سعار  الدوالر  نق�ص  ودفع  قيمتها 
القطاع  يف  الثقة  وانهارت  لالرتفاع 

امل�سريف.

اأظهرت م�ضاهد تلفزيونية مبا�ضرة قيام قوات الأمن اللبنانية با�ضتخدام مدافع املياه �ضد متظاهرين كانوا ير�ضقونها بكل 
ما تقع اأيديهم عليه، قرب مبنى الربملان، حيث تتدفق احل�ضود بو�ضط بريوت الأحد 19 يناير 2020. وكانت تلك ثاين 

ليلة على التوايل من الحتجاجات العنيفة يف قلب العا�ضمة اللبنانية. 

ح�شود تتدفق نحو الربملان اللبناين و�شدامات مع ال�شرطة 
رئي�ش الوزراء املكلف يغادر الق�سر الرئا�سي دون اأي ت�سريح..



متكنت اإدارة وفاق �سطيف من �سمان ال�سفقة 
وهذا  ال�ستوية  التحويالت  فرتة  يف  الثانية 
بريان  الزامبي  املهاجم  مع  التعاقد  خالل  من 
النم�ساوي،  األــتــا�ــص  فريق  مــن  قــادمــا  مويال 
ملو�سمني  ميتد  عقد  على  املهاجم  وقــع  حيث 
املدافع  بعد  الثاين  املنتدب  ليكون  الوفاق  مع 
بهذه  كثريا  الوفاق  اإدارة  واأ�سادت  يحي،  بن 
ال�سفقة متوقعة اأن ينجح املهاجم الزامبي يف 
تقدمي االإ�سافة الالزمة للفريق خالل ال�سطر 
الثاين من بطولة املو�سم اجلاري وهذا بالنظر 
اأهــداف   04 وقــع  حيث  الكبرية،  الإمكانياته 
مع  هدف   11 عن  ف�سال  النم�ساوي  فريقه  مع 
املنتخب الزامبي، علما اأن الالعب كان ين�سط 
يف عدة اأندية يف زامبيا وجنوب اإفريقيا، واأكد 
يف ت�سريحاته بعد توقيع العقد على ثقته يف 
الت�سكيلة  مع  نف�سه  فر�ص  اأجل  من  اإمكانياته 

وك�سب ثقة الطاقم الفني �سريعا.
اإدارة  فــاإن  االأخــرية  بال�سفقة  يتعلق  وفيما 
مع  الإتفاق  التو�سل  اإنتظار  يف  مازالت  الوفاق 

العب حملي مع و�سع بع�ص الالعبني املغرتبني 
القائمة، وهذا قبل �ساعات قليلة من غلق  يف 
الفني  الطاقم  كــان  حيث  التحويالت،  فــرتة 
على  للق�ساء  اأخر  مدافع  مع  التعاقد  يف  ياأمل 
اخللفي،  اخلــط  منها  يعاين  التي  النقائ�ص 
األيكانت  مدينة  يف  الوفاق  ترب�ص  ويتوا�سل 
غياب  ويف  عــاديــة  ظـــروف  يف  االإ�ــســبــانــيــة 
ب�سبب  التدريبات  عن  تــوري  املــايل  الالعب 
وقت  يف  ــذا  وه منها،  يعاين  التي  االإ�ــســابــة 
اإىل  احلاجة  عدم  الكوكي  نبيل  املــدرب  اأكد 

من  اأخرى وهذا تخوفا  الأيام  الرتب�ص  متديد 
التاأثريات ال�سلبية لهذا القرار على حت�سريات 
اإىل  االأ�سبوع  بداية  مع  �سيعود  الذي  الفريق 
اأر�ص الوطن للدخول يف التح�سريات اجلدية 
العودة  مرحلة  مــن  االأوىل  اجلــولــة  ملــبــاراة 
اإحتاد  �سد  فيفري   04 الثالثاء  يوم  واملقررة 

العا�سمة.
جديدة  عقود  بتوقيع  الوفاق  اإدارة  وقامت 
مع بع�ص الالعبني ال�سبان املتاألقني على غرار 
الثالثي اأيت زيان، معتوق ولوكيا وهو الثالثي 
الذي وقع عقود متتد ملدة 03 موا�سم وهذا يف 
�سياق االإهتمام الكبري الذي باتت تبديه اإدارة 
الوفاق باملواهب ال�سابة خوفا من خطفها من 
الفرق االأخرى كما ح�سل ال�سائفة الفارطة. 

فيما انطلق ترب�ش الفريق اأم�ش..

مقرب  م�سدر  من  نيوز"  "االأورا�ص  علمت 
من ادارة فريق مولودية باتنة اأن الثنائي 
اأم�ص  ع�سية  وقعا  د  وجفايل  بوخالفة 
ان  بعد  وهـــذا  باتنة،  مــولــوديــة  لفريق 
الإتفاق  زيــداين  م�سعود  ادارة  مع  تو�سال 
اأم�ص  ع�سية  املــذكــور  الــثــنــائــي  لــري�ــســم 
التحاقهما بالفريق ومن املنتظر ان يدجما 

مع املجموعة.
ي�سغل  الالعب بوخالفة  ان  الذكر  يجدر 
الذهاب  مرحلة  ولعب  اأي�سر  ظهري  من�سب 
يف  النا�سط  ياقوت  عني  �سباب  فريق  يف 
حني  يف  الرابطات،  بني  ما  ق�سم  بطولة 
مرحلة  يف  جفايل  اميــن  الالعب  تقم�ص 
الذي  بومردا�ص  �سبيبة  األـــوان  الــذهــاب 
ما بني  االأخر يف بطولة ق�سم  ين�سط  هو 
وي�سغل  �سرق،  و�سط  جمموعة  الرابطات 

امين جفايل من�سب مهاجم.
كما توا�سل االدارة مفاو�ساتها مع مهاجم 
اآخر، وتتحفظ عن الك�سف عن هويته اإىل 

غاية تر�سيم ال�سفقة.
اأم�ص  ع�سية  ــادت  ع اآخــر،  �سعيد  وعلى 

التح�سريات  ــواء  الأج املولودية  ت�سكيلة 
بباتنة،  نوفمرب  اأول  الريا�سي  باملركب 
عرفت  التي  ــرية  االأخ املقابلة  بعد  وهــذا 
نادي  يد  على  بهلول  بــالل  رفقاء  انهزام 
البوبية  حتــ�ــســريات  لتنطلق  تــالغــمــة، 
للقاء القادم �سد �سباب فيالج حي مو�سى، 
وي�سعى غيموز لت�سحيح االأخطاء وحتقيق 
ثم  ــن  وم املــولــوديــة  مــع  لــه  اأنت�سار  اأول 
نحو  بالفريق  وال�سري  الديكليك  احــداث 

مقدمة الرتتيب.
ومن جهته رئي�ص الفريق، م�سعود زيداين 
ويف ت�سريح خ�ص به يومية االأورا�ص نيوز 
االخرية  الهزمية  عقب  تذمره  عن  عرب 
نادي تالغمة كانت  وقال:" الهزمية �سد 
الدخول  ناأمل يف  كنا  واننا  قا�سية خا�سة 
�سنطوي  االآن  االيـــاب،  مرحلة  يف  بقوة 
�سفحة تالغمة ونح�سر للقاءات القادمة، 
مولودية  ان  علما  امل�سوؤولني  احيط  كما 
خالل  التحكيمي  الظلم  من  عانت  باتنة 
عدة لقاءات وما حدث يف املباراة االخرية 

خري دليل"

طالب اأن�سار اإحتاد عني البي�ساء بالعودة 
"حمدي  ملعب  الفريق  معقل  اإىل  �سريعا 
علي" لالإ�ستقبال فيه ومل يفهموا التاأخر 
التحفظات  لرفع  امللعب  تهيئة  يف  الكبري 
االإ�ستقبال  وتف�سيال  جملة  ويرف�سون 
يف  �سببا  كانت  والتي  البي�ساء  عني  خارج 
توايل النتائج ال�سلبية واإحتالل الفريق 
من  جمموعة  هــددت  كما  الرتتيب  ذيــل 
قادم  يف  ـــور  االأم ت�سعيد  على  االأنــ�ــســار 
للفريق  احلالية  فالو�سعية  املــواعــيــد 
يف  االإ�ستقبال  اإىل  الــعــودة  على  حتتم 
ال�سقوط  تفادي  اأجل  من  البي�ساء  عني 
يف نهاية املو�سم كما اأن غياب االإدارة زاد 
االأمور تعقيدا حيث مل يجد االأن�سار من 

يرد على طلبهم بال�سلب اأو االإيجاب.
يف  تعرثت  البي�ساء  الكتيبة  اأن  و�سحيح 

لقوة  نطرا  بوقرانة  اأمام  االأخري  لقائها 
املناف�ص الذي خلق العديد من ال�سعوبات 
لالإحتاد ناهيك عن �سوء احلظ الذي الزم 
�سيع  اأنه  مــادام  املقابلة  تلك  يف  الفريق 
للت�سجيل  ال�سانحة  الفر�ص  من  العديد 
بوبكر  القائد  رفــقــاء  على  يجب  ولــهــذا 
نادي  اأمــام  جديد  من  التحدي  رفع  بليل 
لتحقيق  املقبلة  اجلــولــة  يف  التالغمة 
بالتخل�ص  لهم  ي�سمح  الــذي  االإنت�سار 
حت�سني  وكــذا  ال�سلبية  النتائج  �سبح  من 
و�سعية الفريق يف الرتتيب العام فنقاط 
الفريق  قدرة  مدى  �ستبني  املواجهة  هذه 
مواجهة  فهي  البقاء  اأجــل  من  التناف�ص 
امل�ستقبلية  ــورة  الــ�ــس حتـــدد  م�سريية 
للحراكتة يف ال�سطر الثاين من البطولة.

ترب�سها  عنابها  اإحتـــاد  ت�سكيلة  توا�سل 
حت�سبا  وهــذا  �سرايدي  مدينة  باأعلى  املغلق 
الرتب�ص  وهــو  البطولة،  من  العودة  ملرحلة 
االأ�سبوع  نهاية  غــايــة  اإىل  ي�ستمر  الـــذي 
اجلاري وهذا يف ظل التغيريات احلا�سلة على 
العودة  مرحلة  من  االأوىل  اجلولة  برجمة 
حيث مت تقدمي لقاء دفاع تاجنانت اإىل يوم 
احلا�سلة  التغيريات  واأثــارت  القادم،  ال�سبت 
لالإحتاد  الفني  الطاقم  حرية  الربجمة  على 
اأن كل االأندية  بقيادة املدرب موا�سة خا�سة 
بداية  مع  املناف�سة  تنطلق  اأن  تتوقع  كانت 
وقت  يف  عنه  االإعـــالن  مت  كما  فيفري  �سهر 

�سابق.
الالعب  عــودة  الفريق  حت�سريات  وعرفت 
امل�سرحني  قائمة  �سمن  ــان  ك الـــذي  �سيف 

وهذا بعد تراجع اإدارة الفريق واملدرب كمال 
موا�سة على قرار ت�سريح الالعب يف ظل عدم 
اأي العب جديد يف  اإنتداب  الفريق من  متكن 
فرتة التحويالت ال�ستوية، كما اإندمج الالعب 
تومي يف التدريبات بعد تعافيه من االإ�سابة 
اأن تعداد  التي كان يعاين منها، وهو ما يعني 
االإحتاد �سيكون مكتمال بن�سبة كبرية يف لقاء 

هذا ال�سبت.
النادي  اإدارة  مــن  االإحتـــاد  اأن�سار  وطــالــب 
�سرورة تغيري توقيت لقاء اجلولة االأوىل اأمام 
دفاع تاجنانت وهذا من خالل تقدمي توقيت 
اللقاء اإىل اخلام�سة م�ساءا بغية �سمان توافد 
كبري الأن�سار االإحتاد على مدرجات ملعب 19 
ال  احلــايل  التوقيت  اأن  خا�سة   ،1956 ماي 

ي�ساعد على التوافد بقوة. 

جمعية  فريق  �سرع 
اأم�ص،  مليلة،  عــني 
حت�سريي  ترب�ص  يف 
البحري  بربج  يقام 
وهذا  العا�سمة،  يف 
نهاية  غــايــة  اإىل 
ـــاري،  ــوع اجل ــب ــس االأ�
اأ�سبال  �سيتدرب  اإذ 
ــــــــدرب الـــيـــامـــني  امل

احل�سة  اليوم  يف  ح�ستني  مبعدل  بــوغــرارة 
�سيتم  فيما  البدين  للجانب  تخ�س�ص  االأوىل 
اجلانب  على  امل�سائية  احل�سة  يف  الرتكيز 
يف  م�سطر  هــو  ملــا  وفــقــا  والتكتيكي  الــفــنــي 
الربنامج، ويعول القائمون على �سوؤون النادي 
على هذه املحطة االإعدادية من اأجل تدارك 
ق�سد  للعنا�سر  ـــروح  ال واإعــــادة  النقائ�ص 
الو�سول للجاهزية البدنية الق�سوى خا�سة 
يف  هامة  مواعيد  على  مقبلة  اجلمعية  واأن 
انهاء  اإىل  خاللها  من  تطمح  والتي  البطولة 
الإحدى  املوؤهلة  االأوىل  املــراتــب  يف  املو�سم 
يف  بعيدا  الذهاب  وكــذا  القارية  املناف�سات 
مناف�سة الكاأ�ص خا�سة و اأن اجلمعية �سمنت 

تواجدها يف الثمن نهائي.

ــن جــهــة اأخـــرى،  م
املعطيات  وحــ�ــســب 
الــــــواردة  االأوىل 
مـــن مــقــر تــربــ�ــص 
اأن الطاقم  الفريق، 
منح  يــريــد  الــفــنــي 
للعنا�سر  الفر�سة 
التي  االحتياطية 
هذا  كثريا  تلعب  مل 
اإثبات  ق�سد  جاهدة  �ست�سعى  والتي  املو�سم، 
عن  االأول  امل�سوؤول  انتباه  ولفت  اإمكانياتها 
بوغرارة  اليامني  ال�سيد  الفنية  العار�سة 
باقي  يف  اأ�ــســا�ــســيــة  مــكــانــة  خــطــف  قــ�ــســد 

املواعيد.
كما تاأكد ر�سميا التحاق املهاجم الكامريوين 
اأول  اأكمل  حيث  اجلمعية  بت�سكيلة  هامان 
با�سر  و  عقده  على  التوقيع  اإجــراءات  اأم�ص 
م�سوؤويل  ويعول  املجموعة،  مع  التدريبات 
تقدمي  ق�سد  هــامــان  على  كثريا  اجلمعية 
االإ�سافة خا�سة واأن هذا االأخري لعب يف كل 
الفئات ال�سبانية للمنتخب الكامريوين و�سبق 

له اأن �سارك مع املنتخب االأول يف 2015.

الزامبي "مويال" ثاين املنتدبني 
والكوكي يرف�ش متديد الرتب�ش 

�ضيان للبوبية  بوخالفة وجفايل يمُ
وزيداين يفتح النار على احلكام 

بالإ�ضتقبال  "احلراكتة" يطالبون 
يف "حمدي علي" ونقاط التالغمة 

�ضتحدد م�ضري الفريق

ترب�ش �ضرايدي ينطلق
 واملدرب موا�ضة حمتار..!

الكـامريوين "هامان" 
ير�ضم التحاقه بـ"ل�ضام"
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وفاق �سطيف 

�إحتاد عنابة

�إحتاد عني �لبي�ساء 

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

اأمري.ج

رفيق.حاأحمد اأمني ب

مولودية باتنة 

جمعية عني مليلة

ك�سفت م�سادر مقربة من اإدارة اإحتاد 
ال�ساوية اأن هذه االأخرية اإتفقت مع 

و�سط ميدان نادي تقرت مرزوقي 
جنم الدين وعربان حممد من �سباب 

بن بادي�ص واإتفق الثنائي ر�سميا 
على االإن�سمام اإىل الكتيبة ال�سفراء 

خالل املريكاتو ال�ستوي وجل�سا مع 
الرئي�ص عبد املجيد ياحي حيث 

اإلتقى الطرفان يف مقر الفريق وختما 
م�سل�سل املفاو�سات بالتوقيع على 

العقد، لت�سل عدد �سفقات املريكاتو 
ال�ستوي اإىل اأربعة بعد عطو�ص 

ومعروف.
وجتدر االإ�سارة اىل اأن امل�ستقدم 

اجلديد من هن�سري تومغني غوتي عبد 
الوهاب مل يوؤهل ر�سميا مع الفريق 

ب�سبب ت�سريح فريقه ال�سابق لالعبني 
وهو ما حال دون تاأهيله.

واأعرب اأن�سار االإحتاد عن ر�ساهم 
التام عن املردود العام للت�سكيلة، 
واأثنى ”ال�سي�سان” على التعداد 

احلايل الذي يتوفر عليه الفريق 
مو�سحني يف نف�ص الوقت على اأنهم 

متفائلني مب�ستقبل الفريق باإمكانية 
ح�سد ورقة ال�سعود اإىل الق�سم الثاين 

املمتاز خ�سو�سا بتواجد فرديات 
المعة من اأ�سحاب اخلربة والتجربة 

من جهة وبالروح اجلماعية التي 
ت�سود الت�سكيلة من جهة اأخرى.

ويف �سياق مت�سل، �ستعود الت�سكيلة 
الأجواء التح�سريات اإ�ستعدادا 

للمواجهة الواعدة التي يتحدث عنها 
اجلميع اأمام اجلار مولودية ق�سنطينة 
وهي املباراة التي يعول عليها االأن�سار 

كثريا من اأجل موا�سلة الب�سم على 
بداية جيدة مع مرحلة العودة 

واإنعا�ص اآمال ال�سعود من جهة اأخرى.

مرزوقي وعربان 
جديد الإحتاد 
والإدارة تغلق 

ملف الإ�ضتقدامات 

�إحتاد �ل�ساوية

اأحمد اأمني ب



متكنت ت�سكيلة ملعب �سطيف من اإفتتاح 
بطولة  مــن  الــعــودة  مرحلة  مــبــاريــات 
الو�سطى  املجموعة  الرابطات  بني  ما 
عــلــى ح�ساب  ثــمــني  بــفــوز  الــ�ــســرقــيــة 
املباراة  يف  زواي  اأوالد  جمعية  ال�سيف 
 ،1945 مــاي   08 مبلعب  جــرت  الــتــي 
ال�سطايفية  الت�سكيلة  بفوز  واإنتهت 
هذا  و�سمح  مقابل،  دون  هدف  بنتيجة 
املدرب �سفيح من مغادرة  الفوز الأ�سبال 
منطقة اخلطر حيث يتواجد الفريق يف 

ال�سف الـ 13 بر�سيد 19 نقطة.
العار�سة  عن  االأول  امل�سوؤول  واأثــنــى 
على  �سفيح  في�سل  للفريق  الفنية 
املجهودات الكبرية التي بذلها الالعبون 
الفوز  حتقيق  اأجل  من  املباراة  هذه  يف 
ــاراة هو  ــب امل ــذه  ـــم يف ه اأن االأه قــائــال 

حتقيق النقاط الثالثة يف اإنتظار ظهور 
املباريات  خــالل  اأف�سل  بوجه  الفريق 
الت�سكيلة  رهــان  يبقى  حيث  القادمة، 
من  اأكـــرث  ــــرتاب  االإق هــو  ال�سطايفية 
الفريق  اإدارة  اأن  مبا  الــريــادة  كوكبة 
تراهن على حتقيق ال�سعود هذا املو�سم، 
ــد املـــدرب �سفيح  ــن جــانــب اأخـــر وع وم
منها  يعاين  التي  النقائ�ص  مبعاجلة 
الفريق تدريجيا حيث يبقى الرهان هو 
جمع اأكرب عدد ممكن من النقاط خالل 
الديار  وخارج  داخل  القادمة  املباريات 
الفرق  من  الكثري  وجود  ظل  يف  ال�سيما 
ال�سعود  تاأ�سريات  على  تتناف�ص  التي 
يف  تتواجد  التي  االأنــديــة  ذلــك  يف  مبا 

موؤخرة الرتتيب حلد االأن. 

للرابطة  اجلــديــدة  الــربجمــة  اأخــلــطــت 
املحرتفة ح�سابات الطاقم الفني جلمعية 
اخلروب وهذا يف ظل برجمة لقاء اجلولة 
مولودية  اأمــام  العودة  مرحلة  من  االأوىل 
جعل  الذي  االأمر  وهو  ال�سبت  يوم  بجاية 
النادي  اإدارة  مع  بالتن�سيق  با�سا  املــدرب 
اإىل  والعودة  الرتب�ص  مدة  تقلي�ص  يقرر 
االإكتفاء  مع  اخلمي�ص  هذا  الوطن  اأر�ــص 
خالل  فقط  واحـــدة  ــة  ودي مــبــاراة  بلعب 
الثالثاء،  هذا  الــربج  اأهلي  اأمــام  الرتب�ص 
الثاين  الـــودي  اللقاء  اإلــغــاء  مت  حــني  يف 
ب�سكرة يف  اإحتــاد  اأمــام  كان مربجما  الذي 
اإرهاق  ظل رغبة الطاقم الفني يف تفادي 

الالعبني قبل مباراة اجلولة االأوىل.
ومن جانب اأخر خابت اأمال الطاقم الفني 
يف احل�سول على العبني جدد خالل فرتة 
عدم  ظل  يف  وهــذا  ال�ستوية  التحويالت 
من  االأم�ص  نهار  غاية  اإىل  امل�سريين  متكن 

اإكتفى  حيث  العالقة  الديون  م�سكل  حل 
يف  وهــذا  ب�سياف  املدافع  بتاأهيل  النادي 
وقت تبقى ق�سية املدافع زيتوين غام�سة 
الالعب  غـــادر  اأن  بعد  وهـــذا  االأن  حلــد 
�سفوف الفريق منذ قرابة ال�سهرين ب�سبب 
يرف�ص  حيث  االأن�سار،  مع  عالقته  تدهور 
رغم  الفريق  �سفوف  اإىل  العودة  الالعب 
حاجة النادي اإىل خدماته فيما تبقى من 

املو�سم اجلاري. 
اإرتياحه  للجمعية  الفني  الطاقم  واأبدى 
عني  تــربــ�ــص  خـــالل  الــتــحــ�ــســريات  ل�سري 
اإ�سابات  الدراهم وهذا يف ظل عدم وجود 
كل  توفر  عن  ف�سال  االأن  حلد  التعداد  يف 
التح�سريات،  الإجناح  ال�سرورية  الو�سائل 
اإنطالقة  حتقيق  هو  الرهان  يبقى  حيث 
قــويــة خـــالل مــرحــلــة الــعــودة واإخــــراج 
التي  ال�سلبية  النتائج  نفق  من  اجلمعية 

ح�سدها النادي يف اجلوالت الفارطة. 

وا�سل فريق جمعية عني كر�سة 
مابني  بــطــولــة  يف  الــنــا�ــســط 

املــدرب  بقيادة  الــرابــطــات، 
ــريات  ــتــحــ�ــس ـــاوي، ال ـــن ـــه م
حت�سبا  مبيدانه،  اليومية 
املحلية  ـــاراة  ـــب امل خلــو�ــص 

نهاية االأ�سبوع اجلاري والتي 
ي�ست�سيف فيها املالحق املبا�سر 

�سباب  الرتتيب  �سلم  يف  للجمعية 
عني ياقوت، �سمن اجلولة الـ 17 من مناف�سة 

ما بني الرابطات املجموعة ال�سرقية.
مهناوي مع عنا�سره خالل  املدرب  وحتدث 
ب�سرورة  وطــالــبــهــم  اال�ــســتــئــنــاف،  ح�سة 
موا�سلة  اأجل  من  العزمية،  بنف�ص  املوا�سلة 
على  للحفاظ  االإيجابية  النتائج  �سل�سلة 

الو�سول  ق�سد  كاملة  احلظوظ 
حتقيق  وهــو  املن�سود  للهدف 
املو�سم،  نهاية  يف  ال�سعود 
مباراة  من  تكون  والبداية 
عليها  يعول  التي  ال�سبت 
كـــثـــريا خـــا�ـــســـة واأنـــهـــم 
�سيت�سيفون فيها عني ياقوت 
املنت�سي هو االآخر بنتائج جد 
مبا�سر  مناف�ص  ويعترب  اإيجابية 

على اإحدى تاأ�سريات ال�سعود.
يف  اجلمعية  اإدارة  تاأمل  اآخر،  �سعيد  على 
اأن يتم تاأهيل العبها امل�ستقدم حديثا خالل 
فرتة املريكاتو ال�ستوي املهاجم نوفل خياط 
عادية  ب�سفة  امل�ساركة  من  متكينه  ق�سد 

رفقة الت�سكيلة يف قادم املباريات.

بقيادة  �سباب عني فكرون  ت�سكيلة  با�سرت 
للقاء  حت�سرياتها  تــرعــي  ر�سيد  مــدربــهــا 
�سباب  فيه  ت�ست�سيف  والــذي   ،17 اجلولة 
باتنة على اأر�سية ميدان عالق عبد الرحمن 
يوم اخلمي�ص املقبل، وهو اللقاء الذي ي�سعى 
من خالله ال�سباب حتقيق الفوز الغائب عن 
1. من جهته طالب  الـ  الفريق منذ اجلولة 
اخل�سارة  ن�سيان  العبيه  من  ترعي  املــدرب 
القا�سية يف اجلولة املا�سية والرتكيز فقط 
يف باقي املواعيد والبداية من لقاء اخلمي�ص 
نتائج  يحقق  بدوره  الذي  باتنة  �سباب  �سد 
قـــوي بدليل  مــنــافــ�ــص  ويــعــتــرب  اإيــجــابــيــة 

احتالله املركز الثاين يف �سلم الرتتيب.
االأول  امل�سوؤول  اأعــرب  نف�سه،  ال�سياق  ويف 
عن العار�سة الفنية لل�سباب عن قلقله اإزاء 
ويتعلق  امل�سابني  الركائز   بع�ص  غيابات 
االأمر بكل من احلار�ص بوالوذنني، متو�سطي 

امليدان بجاوي ومعيان .
ح�سان  بكو�ص  الرئي�ص  اإدارة  كثريا  وتعول 
من  كــل  �ــســورة  يف  ــدد  اجل امل�ستقدمني  على 
املنظم  وعالوة  قــوراري  زكري،  بن  لعرا�ص، 
ــن نـــادي الــتــالغــمــة ملنح  ــا م ــادم حــديــثــا ق
ق�سد  الفريق  وم�ساعدة  الالزمة  االإ�سافة 
تخطي االأزمة التي باتت عنوانا للفريق يف 

املوا�سم االأخرية.
فكرون  عني  �سباب  ادارة  جهتها  ومن  هذا 
طالبت العبيها يف اآخر اجتماع عقدته معهم 
"عالق  ملعب  هيبة  على  املحافظة  ب�سرورة 
عبد الرحمان"، وذلك بتحقيق انت�سار على 
الو�سافة  �ساحب  الثقيل  ال�سيف  ح�ساب 
حمو  وكذا  الديكليك  لتحقيق  باتنة  �سباب 
اإدارة  واعتربت  االأخــرية  الفيالج  خ�سارة 
لالعبني  ميكن  مــا  اأقـــل  الــفــوز  اأن  ــنــادي  ال
كامل  �ــســّخــرت  الــتــي  ــــالإدارة  ل يــقــدمــوه  اأن 
جمهوداتها من اأجل راحة الالعبني ومنحهم 

ظروف عمل جيدة.

وكذا  الالعبون  ينتظر  اأخـــر،  �سياق  ويف 
ملباراة  كبريا  جماهرييا  ح�سورا  االإدارة 
اأن  و  خا�سة  باتنة  �سباب  اأمــام  اخلمي�ص 
لالأن�سار  عائق  اأي  ي�سكل  ال  املباراة  توقيت 
كما  زواال  الثانية  من  بداية  �سيكون  الأنــه 
اأن االأن�سار هم الدافع الكبري من اأجل الفوز 
الفوز  على  يوؤكدون  الالعبون  جهتهم  ومن 
واإهدائهم الأن�سارهم االأوفياء والذين اأكدوا 
رغم  منا�سبات  عدة  يف  للفريق  دعمهم  على 
يف  الفريق  بها  مــر  التي  العديدة  الــهــزات 

ال�سطر االأول من البطولة.  

ت�سكيلة  امــ�ــص  �سبيحة  عـــادت 
فــريــق احتــــاد تــ�ــســبــة الأجــــواء 
التي  الراجة  عقب  التح�سريات، 
من�سوري،  رفــقــاء  منها  ا�ستفاد 
ـــد فقط  ــي كــانــت لــيــوم واح ــت وال
عقب مواجهة احتاد خن�سلة التي 
بثالثية  الكناري  �سقوط  عرفت 
ال�سفراء  الكتيبة  لت�سرع  كاملة، 
القادمة  للمقابلة  حت�سرياتها  يف 
وامــام  مبلعب  جيجل  �سباب  �سد 

ان�سار هذا االأخري.
وبعد الوجه ال�ساحب الذي ظهر 
به ا�سبال املدرب حليم بوعرعارة 
يف املقابلة االأوىل من عمر مرحلة 
يف  الفني  الطاقم  ياأمل  االإيـــاب، 
ــاء والــعــمــل على  ــط تـــدارك االخ
احل�س�ص  خــــالل  تــ�ــســحــيــحــهــم 
االأ�سبوع  مـــدار  على  التدريبية 
للتنقل اىل جيجل بنية التدارك 
تعيد  ايجابية  بنتيجة  والعودة 
والثقة  الــفــريــق  لبيت  الــهــدوء 

للمجموعة.

الت�ضكيلة ت�ضتاأنف التدريبات 
والإدارة تطالب بنقاط الكاب 

والعودة  وديا  الربج  "لي�ضكا" تواجه 
اإىل اأر�ش الوطن هذا اخلمي�ش 

لقمة اأ�ضباله  "مهناوي" يح�ضر 
الكناري  اجلولة �ضد "ال�ضيارباي"

التب�ضي يبا�ضر 
حت�ضرياته 

ملواجهة النمرة 
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ملعب �سطيف 

مولودية �لعلمة 

�حتاد تب�سة 

جمعية �خلروب

جمعية عني كر�سة

عبد الهادي. ب

رفيق.ح/ اأحمد اأمني.ب

بقيادة  ال�سمرة  اأمـــل  اإدارة  هـــددت 

مكتبه  واأع�ساء  مالح  عي�سى  الرئي�ص 

من  الثاين  ال�سطر  خالل  باالإن�سحاب 

التي  امل�ساكل  كــرثة  ب�سبب  البطولة 

االأخـــرية  االأونـــة  يف  الفريق  تــالحــق 

خا�سة املالية منها والتي جعلت الفريق 

يعاين كل مرة فهذا امل�سكل اأ�سبح ي�سكل 

خالل  من  الفريق  مل�سريي  كبري  �سداع 

متويل  م�سادر  جللب  املتوا�سل  عملهم 

املتوا�سلة  املالية  دون جدوى فامل�ساكل 

جعلتهم يتلقون �سعوبة كبرية يف جمع 

اإىل  وتلجاأ  الديار  خارج  التنقل  اأموال 

االإ�ستدانة اأو جمعها من طرف اأع�ساء 

اأ�سبحت  امل�ساريف  فهذه  امل�سري  املكتب 

توفريها  عــلــى  قــــادرة  ــري  غ االإدارة 

الكثرية  الديون  ب�سبب  وهــذا  ح�سبها 

بيت  من  مقرب  م�سدر  وح�سب  العالقة 

جاهدة  ت�سعى  االإدارة  ــاإن  ف الفريق 

الإيجاد م�سادر متويل ما قد يعقد اأكرث 

يعي�ص  ــذي  ال "االأبي�سي"  متاعب  مــن 

ــداد و�ــســط طاقمه  ــ�ــس حــالــة مــن االن

تعقيدا  تــزداد  ــور  االأم جعل  ما  امل�سري 

يجعل  حالها  على  االأو�ساع  فاإ�ستمرار 

بني  التج�سيد  �سهل  االإدارة  مــقــرتح 

االأطراف  بع�ص  اأن  كما  واالأخــر  اليوم 

ال�سلطات  من  تطالب  الفريق  بيت  يف 

تخ�سي�ص  ب�سرورة  والوالئية  املحلية 

الأجل  ممكن  وقــت  ــرب  اأق يف  م�ساعدة 

ت�سيري ال�سطر الثاين من البطولة على 

االإدارة  اأن  اإىل  اإ�سافة  وجــه،  اأح�سن 

ترغب يف ت�سيري املباريات دون م�ساكل 
مالية.

الأمل يعاين اأزمة مالية خانقة والإدارة 

تهدد بالإن�ضحاب من البطولة 

�أمل �ل�سمرة 

اأحمد اأمني. ب

اأ.ج

الفوز على اأولد زواي مل يغري 
و�ضعية ال�ضا�ش يف �ضلم الرتتيب 

بدري.ع

رفيق.ح
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مهاجم  �ضيلفا  دا  نيمار  الربازيلي  اإن  �ضحفي،  تقرير  قال 
البقاء  اأعتاب  على  بات  الفرن�ضي،  جريمان  �ضان  باري�ص 

داخل �ضفوف النادي الباري�ضي.
الفرتة  يف  باري�ص  عن  بالرحيل  نيمار  وارتبط 

املا�ضية، خا�ضة بعدما اأبدى رغبته يف العودة 
اإىل بر�ضلونة.

الربيطانية،  ميل"  "ديلي  �ضحيفة  وذكــرت 
اأن ممثلي نيمار بداأوا مناق�ضاتهم مع باري�ص 

�ضان جريمان، ب�ضاأن جتديد عقد الالعب.
بقى  الــــذي  نــيــمــار  اأن  واأ�ــضــافــت 

ا�ضتقر يف  باري�ص،  لعامني يف 
املدينة كما ي�ضعده البقاء 

الوقت  يف  اأطــول  لفرتة 
احلايل.

اأن  اإىل  ــــارت  واأ�ــــض
الربازيلي  النجم 
اأ�ضلح  اأنـــه  يــبــدو 
املتوترة  عالقته 
ـــادي هــذا  ـــن مـــع ال
خا�ضة  املـــو�ـــضـــم، 
املميز  ـــه  اأدائ بعد 

�ضجل  واأنــه  ال�ضيما 
و�ضاهم  ــا  ــدًف ه  13

متريرات   7 بتقدمي 
حا�ضمة.

نيمار  اأن  بــالــذكــر  جــديــر 

عن  يبحث  الأنــه  املا�ضية  الفرتة  يف  اأملــح 
واأن  خا�ضة  بها،  للفوز  جديدة  حتديات 

فريقه الباري�ضي يف�ضل يف الو�ضول ملراحل 
متقدمة من دوري اأبطال اأوروبا.

وم�ضاهدة  بحجز  مهتًما  كنت  اإذا 
يف  املقبلة  جريمان  �ضان  مباراة 

دوري االأبطال اأمام دورمتوند.

التنفيذي  املدير  ماروتا  بيبي  ك�ضف 
ال�ضفقة  ف�ضل  �ضبب  عن  ميالن،  الإنرت 
املريكاتو  يف  روما  نظريه  مع  التبادلية 

ال�ضتوي اجلاري.
روما،  مع  التفاق  تو�ضل  قد  اإنرت  وكان 
رحيل  مقابل  �ــضــبــيــنــازوال،  �ضم  على 
قبل  ــاب،  ــذئ ال �ضفوف  اإىل  بوليتانو 
اإنرت  مطالبة  بعد  ال�ضفقة  تتعث  اأن 
الطبية  الفحو�ضات  من  املزيد  باإجراء 
بنود  بع�ص  تغيري  بجانب  الالعب  على 

ال�ضفقة.
ل�ضبكة  ت�ضريحات  يف  مــاروتــا  وقـــال 
�ضيء،  كل  وقبل  "اأواًل  اإيطاليا  �ضكاي 
كل  مفرطة،  اإعــالمــيــة  �ضجة  هــنــاك 
ل�ضبينازوال،  والــتــقــديــر  االحـــــرتام 
املفاو�ضات  لــكــن  ــــع،  رائ حمـــرتف  ــو  ه

وبدنية  فنية  بتقييمات  متر  اأن  يجب 
واقت�ضادية".

واأ�ضاف "يف نهاية هذه التقييمات، اأدرك 
النادي اأنه ال ميكن الو�ضول اإىل توقيع 
الفحو�ضات  تكون  اأن  يجب  ال�ضفقة، 

والتقييمات الطبية �ضاملة".
�ضتكلف  كانت  "ال�ضفقة  ماروتا  وتابع 
اإنرت ميالن 50 مليون يورو، ولذلك كان 

النادي بحاجة اإىل التقييم بعناية".

جوفنتو�ص،  مهاجم  ــدو،  ــال رون كري�ضتيانو  اأحـــرز 
ملعب  على  بارما،  اأمام  مباراته  يف  لفريقه  هدفني 
اجلولة  مناف�ضات  �ضمن  بتورينو،  �ضتاديوم  األيانز 

االإيطايل. الدوري  من   20
ــا، متــكــن رونـــالـــدو من  ــارم وبــهــدفــيــه يف ب

الأول  متتالية  مباريات   7 يف  الت�ضجيل 
 11 �ضجل  حيث  جوفنتو�ص،  مع  مرة 

هدفا يف 7 مباريات. 
وا�ضتطاع الدون بذلك معادلة رقم 
مي�ضيل  جوفنتو�ص،  اأ�ضطورتي 
بيتيجا،  وروبـــريتـــو  بــالتــيــنــي 
يف  الت�ضجيل  من  متكنا  اللذين 
بالدوري  متتالية  مباريات   7

االإيطايل مع البيانكونريي.
جدير بالذكر اأن رونالدو و�ضل 
لــه حتى   16 رقــم  الــهــدف  اإىل 

االآن هذا املو�ضم، ليتخطى روميلو لوكاكو )اإنرت ميالن(، يف جدول 
�ضريو  املت�ضدر  خلف  الثاين  املركز  ويحتل  الهدافني  ترتيب 

اإميوبيلي )الت�ضيو( بر�ضيد 23 هدفا.

�ضحفية  تقارير  ك�ضفت 
رغبة  عـــن  اإيـــطـــالـــيـــة، 
ومان�ض�ضرت  بــر�ــضــلــونــة 
مع  الــتــعــاقــد  يف  �ضيتي 
با�ضتوين،  األــيــ�ــضــانــدرو 
مدافع اإنرت ميالن ال�ضاب، 
االنتقاالت  فــرتة  خــالل 

ال�ضتوية اجلارية.
 20( ــتــوين  ــض ــا� ب وبــــرز 
عــــاًمــــا( بــ�ــضــدة خــالل 
الإنرت  االأخــرية  املباريات 
ــرب مدربه  مــيــالن، مــا اأج
على  كــونــتــي  ــو  ــي ــطــون اأن
على  اأ�ضا�ضًيا  بــه  الــدفــع 
دييغو  املخ�ضرم  ح�ضاب 

غودين.
ـــب �ــضــحــيــفــة  ـــض ـــحـــ� وب
�ضبورت"  ديلو  "الغازيتا 
ناديي  ــاإن  ف االإيــطــالــيــة، 

ومان�ض�ضرت  بــر�ــضــلــونــة 
بعر�ضني  تقدما  �ضيتي 
اأن  اإال  با�ضتوين،  ل�ضم 
ــًدا  ــوؤك اإنـــرت رفــ�ــضــهــمــا، م
يف  التفريط  "ا�ضتحالة 

املدافع ال�ضاب".
واأكد التقرير اأن با�ضتوين 
كان ا�ضتثماًرا كبرًيا الإنرت 
ميالن، عندما تعاقد معه 
اأتاالنتا  اأكــادميــيــة  مــن 
مببلغ   ،2017 �ضيف  يف 

ي�ضل اإىل مليون يورو.
ــعــدهــا متـــت اإعـــارتـــه  وب
اأتاالنتا،  ال�ضابق  لناديه 
حتى  بارما،  اإىل  ثم  ومن 
اللعب يف  اكت�ضب خربات 
اأ�ضبح  واالآن  الكالت�ضيو، 
خط  اأعــــمدة  اأحــــد 

دفاع االإنرت.

جنح الفرعون امل�ضري حممد �ضالح، جنم 
مان�ض�ضرت  عقدة  فك  يف  ليفربول، 
هدًفا  �ضجل  بعدما  يــونــايــتــد، 
قاتاًل، يف �ضباك االإ�ضباين دي 
ليقود   ،93 بالدقيقة  خيا، 
عزز  مهم  النت�ضار  فريقه 
من خالل �ضدارته للدوري 

االإجنليزي املمتاز.
مان�ض�ضرت  �ضالح  وواجـــه 
منا�ضبات   4 يف  يونايتد 
ان�ضمامه  مــنــذ  �ــضــابــقــة 
لليفربول يف �ضيف 2017، 
ومل ينجح يف ت�ضجيل اأي هدف 
يف �ضباك ال�ضياطني احلمر، قبل 

مباراة ام�ص االول االحد.
ليفربول،  مع  االأول  مو�ضمه  ويف 
يونايتد  مان�ض�ضرت  �ــضــالح  واجـــه 
مرتني، االأوىل كانت على ملعب اآنفيلد، وانتهت بنتيجة 0-0، فيما خ�ضر 

الريدز لقاء الدوري الثاين على ملعب اأولد ترافورد 1-2.
ا يف هز �ضباك ديفيد دي خيا،  اأي�ضً ويف مو�ضمه الثاين، مل ينجح �ضالح 
بنتيجة  فريقه  فوز  من  الرغم  على  يونايتد،  مان�ض�ضرت  مرمى  حار�ص 
بالتعادل  الثاين  الدور  مباراة  انتهت  بينما  االأول،  الدور  لقاء  يف   ،1-3

ال�ضلبي.
وغاب �ضالح عن مباراة الدور االأول يف املو�ضم اجلاري، التي انتهت بتعادل 

الفريقني 1-1 ب�ضبب االإ�ضابة.
�ضباك  زيارة  يف  �ضالح  جنح  فقد  "اأوبتا" لالإح�ضائيات،  �ضبكة  وبح�ضب 
23 فريقا يف الربميريليغ، من اأ�ضل 24 واجههم اأكث من مرة، منذ عام 

االآن. وحتى   2017
هو  �ضباكه  هز  يف  �ضالح  ف�ضل  الــذي  الوحـيد  الفــــــــــريق  ويعتبـــــر 

�ضوانزي �ضيتي.

اأكد مدرب مان�ض�ضرت يونايتد 
اأن  �ضول�ضكاير،  جونار  اأويل 
العــبــيــه قــدمــوا اأفــ�ــضــل ما 
امام  اخل�ضارة  رغــم  لديهم، 
0-2 م�ضاء  امل�ضيف ليفربول 
 23 االأحد، يف ختام اجلولة 

من الدوري االإجنليزي. 
ال�ضوط  يف  ليفربول  وتقدم 
اأحرزه فريجيل  االول بهدف 
فان دايك الذي تابع براأ�ضه 
ال�ضباك،  يف  ركــنــيــة  ركــلــة 
احلمر"  "ال�ضياطني  وقـــدم 
اأداء جيدا يف ال�ضوط الثاين، 
قبل اأن يتلقى الفريق الهدف 
اإثر  الثاين يف الزفري االأخري 

هجمة مرتدة باإم�ضاء حممد 
�ضالح.

ي�ضتقر  اخلــ�ــضــارة،  وبــهــذه 
ر�ضيد مان�ض�ضرت يونايتد عند 
34 نقطة يف املركز اخلام�ص، 
بفارق 30 نقطة عن املت�ضدر 

ليفربول.
وقـــــــال �ـــضـــولـــ�ـــضـــكـــايـــر يف 
هيئة  نقلتها  تــ�ــضــريــحــات 
)بي  الربيطانية  االإذاعــــة 
بي �ضي( عقب انتهاء اللقاء: 
كل  لنا  قــدمــوا  "الالعبون 
�ضيء، اليوم ارتبكنا قليال يف 
لكن  الثاين،  ال�ضوط  بداية 
الـ30  اأو  الـ25  الدقائق  يف 

عليهم  �ــضــغــطــنــا  االأخــــــرية 
ودفعناهم للخلف، اأنا م�ضتاء 
ركلة  اإثـــر  هـــدف  تلقي  ــن  م
ت�ضديدة يف  اآخر  ركنية ومن 
اللقاء، لكن هناك العديد من 

االإيجابيات".
اأدينا  اأننا  "اأ�ضعر  واأ�ــضــاف: 
ال�ضوط  يف  بحق  جيد  ب�ضكل 
اأمـــــام فــريــق جيد  الـــثـــاين 
منلك  مل  �ــضــعــب،  مــلــعــب  يف 
االأخرية  اللم�ضة  يف  اجلــودة 
فريد  االخرية،  التمريرة  اأو 
وكذلك  م�ضتواه  قمة  يف  كان 
عملنا  خـــيـــا،  دي  دافـــيـــد 

كمجموعة موّحدة".

ــدرب  م مــوريــنــيــو  ــه  ــوزي ج يفكر 
جنم  �ضم  يف  هوت�ضبري،  توتنهام 
عربي، لتعوي�ص غياب هاري كني، 

خالل املريكاتو ال�ضتوي اجلاري.
�ضم  يف  رغبته  توتنهام،  واأبــدى 
 31( �ضليماين  اإ�ضالم  اجلزائري 
عاًما( مهاجم لي�ضرت �ضيتي، املعار 

حالًيا ملوناكو الفرن�ضي.
اأن  "تيليغراف"  �ضحيفة  وذكرت 
غياب  تعوي�ص  يحاول  مورينيو 
هاري  للفريق،  االأ�ضا�ضي  افريل املهاجم  حتى  �ضيغيب  والذي  كني، 

املقبل، بعد تعر�ضه الإ�ضابة يف 
اأوتار الركبة.

ــد تعر�ص  ف ــني  ك هـــاري  وكـــان 
�ضاوثهامبتون  اأمـــام  لالإ�ضابة 

منت�ضف ال�ضهر اجلاري.
هوت�ضبري،  تــوتــنــهــام  ويــحــتــل 
املركز الثامن يف ترتيب الدوري 

 31 بر�ضيد  املمتاز  االإجنليزي 
نقطة.

اإىل  ان�ضم  قــد  �ضليماين  وكـــان 
من  قـــادمـــا   ،2016 يف  لــيــ�ــضــرت 
 29 مقابل  ل�ضبونة  �ضبورتينغ 
وهو  اإ�ــضــرتلــيــنــي،  جنيه  مليون 
انتقاالت  تاريخ  يف  قيا�ضي  رقــم 
�ضجل  حيث  لي�ضرت،  يف  الالعبني 
خا�ضها  مباراة   46 يف  هدفا   13
اإىل  ــه  ــارت اإع لتتم  الــفــريــق،  مــع 

موناكو مطلع املو�ضم اجلاري.
اأن  اإىل  الــ�ــضــحــيــفــة  واأ�ــــضــــارت 
مهاجم  بــيــونــتــيــك  كــريــ�ــضــتــوف 
اأولويات  راأ�ــص  على  كــان  ميالن، 
توتنهام، حيث اأراد ال�ضبريز �ضمه 
اأراد  بينما  االإعـــارة،  �ضبيل  على 

ميالن رحيله ب�ضكل دائم.
انهال ماتيا�ص دي ليخت، مدافع 

باملديح  جوفنتو�ص 
ــــى زمـــيـــلـــه  عــــل

نو  ي�ضتيا كر
ـــــدو،  ـــــال رون
هــــــــــــــداف 
بعد  اليويف، 
على  الــفــوز 

بارما )1-2(، 
ـــات  ـــض ـــ� ـــاف ـــن مب

من   20 ــــة  اجلــــول
الدوري االإيطايل.

العجوز  ال�ضيدة  رونــالــدو  وقــاد 

ــرز  اأح بعدما  �ضعب،  النت�ضار 
جوفنتو�ص  ليو�ضع  اللقاء،  هديف 
ــدارة مــع اإنــرت  ــ�ــض الــفــارق يف ال

 4 اإىل  الــثــاين(  )املــركــز  ميالن 
نقاط.

وقال دي ليخت يف ت�ضريحات 
اإيطاليا":  "�ضكاي  ل�ضبكة 

يلعب  كيف  يعرف  رائع،  رونالدو 

وكيف يفوز، باإمكانه 
اأن يعلمنا".

واأ�ــــــــضــــــــاف 
"كري�ضتيانو 

االأقوى،  هو 
خربة  لديه 
كــــــــبــــــــرية 
ـــــــة،  ـــــــع ورائ
اأحاول اأن اأتعلم 

منه كل يوم".
االأوىل  ل�ضهوره  تقييمه  وعن 
ماتيا�ص  �ضرح  جوفنتو�ص،  يف 
اأنني  اأعتقد  حًقا،  �ضعيد  "اأنا 

الـ6  الــ�ــضــهــور  يف  ــرًيا  ــث ك منـــوت 
اأنت  ما  املهم  من  لي�ص  املا�ضية، 

عليه االآن، لكن ما تريد اأن تكون 
ميكنك  وكم  امل�ضتقبل،  يف  عليه 
اأعتقد  هذا،  عمرك  يف  تنمو  اأن 

اأنني اأحت�ضن اأكث واأكث".



�شيا�شة تر�شيد 
اخلبز" "ا�شتهالك 

وكذا  امل�ستهلك  حماية  جمعيات  ترفع 
اإح�ساءات  �سنويا  اخلــبــازيــن  جمعيات 
م�سجلة عن تبذير مادة اخلبز عرب الرتاب 
الوطني وترفقها بدعوات للتقليل من هذه 
التي ت�سيء الإ�سالميتنا  امل�سينة  الظاهرة 
تبذير  تكلفة  قــدرت  اإذ  وجزائريتنا، 
وهو  دوالر  مليون   350 بـ  �سنويا  اخلبز 
املبلغ الهائل الذي كان مبقدوره اأن يتحول 
اإىل م�سروع جديد هادف نوؤ�س�سه من اأجل 
واجلائعني  املحتاجني  ــام  ــع واإط اإغــاثــة 
تلك  اإليهم  ت�سل  مل  والذين  املجتمع  من 

اخلبزة التي اأهدرناها ب�سبب "ال�سبعة".
فقد حتولت ظاهرة تبذير اخلبز ببالدنا 
التوعية  حمالت  رغم  اآفــة  من  اأكــرث  اإىل 
والتح�سي�ص التي ت�سنها امل�سالح واجلهات 
مادامت  تنادي  ملن  حياة  ال  لكن  املعنية 
اجلزائري  ومـــادام  هي"  هــي  "العقلية 
يقتني اخلبز اأكرث من حاجته فقط الأنه 
للخروج  في�سطر  املنزل  من  نفاذه  يخ�سى 
وتنتهي  لديه  ليرتاكم  القتنائه،  جمددا 
به الطريق يف حاويات القمامة يف �سورة 
مثرية لال�سمئزاز مبجتمع يدعي االإ�سالم 
مل  ــاره  ج ان  يعلم  وقــت  ويف  والــعــروبــة، 
ل ثمن الوجبة الواحدة وقد يكون  يح�سّ
ما  خبزة،  ثمن  حت�سيل  عن  حتى  عاجزا 
جديدة  اأخالق  ثورة  خلق  فعال  ي�ستدعي 
تقينا  التي  اخلبزة  لقيمة  االعتبار  لرد 
بالنفايات  ونرميها  لها  لنتنكر  اجلوع  �سر 
مع قماماتنا القذرة، ونعيد هيكلة اأفكارنا 
املواد  اليومي ملختلف  ا�ستهالكنا  وطريقة 

ال�سرورية.
وعليه كان ال بد لنا من اأن نخلق �سيا�سة 
اخلبز  ا�ــســتــهــالك  تــر�ــســيــد  يف  ــدة  ــدي ج
تر�سيد  �سيا�سة  ا�ستحداث  حاولنا  مثلما 
النفقات، علنا ننجح هذه املرة ونحن جنند 
التوا�سل االجتماعي وخمتلف  لها مواقع 
الهيئات االجتماعية واجلمعيات الفاعلة 
امل�ستهلك  وحماية  االقت�ساد  جمــال  يف 
بات  الو�سع  الأن  تامة،  بجدية  والتجارة 
ينبوؤ بكارثة حني يبالغ املواطن الب�سيط 
يف تبذير ما ظل يطالب بدعمه وما تعمل 
ومدى  دعمه  رفــع  على  جــاهــدة  الــدولــة 
وكل  النا�ص  عامة  اإىل  وو�سوله  توفريه 
مبثل  اأثبتنا  اإذ  اجلزائريني،  املواطنني 
ن�ستحق  ال  اأننا  الدنيئة  ال�سلوكات  هذه 
الأننا  قتلتنا"  "ال�سبعة  واأن  الدعم  هذا 
ومطالبنا،  اأنف�سنا  نناق�ص  �سرنا  بذلك 

ونحلل حكم "التجويع" فينا.
نوارةبوبري

االأمية  ملحو  العربي  باليوم  االحتفال 
ــــت به  ــا اأدل هـــذه الــ�ــســنــة جـــاء حــ�ــســب م
مع  مــتــزامــنــا  فــايــزة،  �سا�سي  ــاذة  ــت ــس االأ�
العامل  فيه  يعي�ص  الذي  املاأ�ساوي  الواقع 
ال�سيا�سية  لل�سراعات  نتيجة  الــعــربــي 
االأمني  واالنفالت  االقت�سادي  والتدهور 
الذي تغرق فيه الكثري من الدول العربية 
وليبيا  وم�سر  والعراق  �سوريا  غــرار  على 
من  تعاين  التي  الدول  من  وغريها  واليمن 
اأثــرت  االأ�ــســعــدة  كافة  على  ا�سطرابات 
االجتماعية  االأو�ساع  على  مبا�سر  ب�سكل 
على  تاأثريها  اإىل  باالإ�سافة  والثقافية 
م�ستويات  وجــعــل  الــرتبــويــة  املنظومات 
ـــروب  احل ب�سبب  تــرتــفــع  فــيــهــا  االأمـــيـــة 

وامل�ساكل ال�سيا�سية واالقت�سادية.
االح�سائيات اأثبتت كذلك اأن 13.5 مليون 
طفل عربي مل يلتحقوا بالتعليم النظامي 
ت�سري  حيث  ملتحقني  وغري  مت�سربني  بني 
االأمية  ن�سبة  اأن  اإىل  اأي�سا  الدرا�سة  هذه 
14.6 باملائة فيما بلغت  بني الذكور بلغت 

ن�سبة االأمية عند االإناث 25.9 باملائة.
االأ�ستاذة �سا�سي فايزة ومن خالل الندوة 
االحــتــفــال  هــامــ�ــص  عــلــى  نظمتها  ــتــي  ال
اأن  ـــاأت  ارت االأمــيــة،  ملحو  العربي  باليوم 
اأ�سا�سني  تعريفني  منح  على  ال�سوء  ت�سلط 
االأمية  مبحو  يتعلق  االأول  االأمــيــة  ملحو 
التاريخية من خالل التذكري بحب الوطن، 
ــذي هــو بــاق ونحن زائــلــون ح�سب  ال هــذا 
عر�ص  خــالل  من  وذلــك  االأ�ستاذة،  تعبري 
اجلــزائــري  ال�سعب  لت�سحيات  اأ�ــســرطــة 

يق�سد  باأنه  االأ�ستاذة  اأكــدت  كما  ــي،  االأب
على  احلــفــاظ  التاريخية  االأمــيــة  مبحو 
بتوثيق  االأقــل  على  التاريخية  الــذاكــرة 
التي  الكتب  اأهــم  على  واالطـــالع  التاريخ 
و�سخ�سيات  ال�سعبية  للمقاومات  وثقت 
�سنعوا  الذين  االأ�ساو�ص  اجلزائر  رجاالت 

اأجماد اأمة �سنعت التاريخ بني االأمم.
اأما املحور الثاين تطرق ح�سب اال�ستاذة، 
هــذه  الــرتبــويــة،  االأمـــيـــة  تــعــريــف  اإىل 
الظاهرة التي تعممت يف الكثري من البيوت 
التي  االأم  الأنانية  كنتيجة  اجلــزائــريــة 
تربية  �ــســوء  يف  ق�سد  غــري  عــن  تت�سبب 
خاطئة،  اأ�ساليب  على  باالعتماد  اأبنائها 
االأطفال  لرتبية  اإهمالها  اإىل  باالإ�سافة 
ومتابعة  االنرتنت  ت�سفح  يف  واالنغما�ص 
�سبكات التوا�سل االجتماعي، حيث ت�سبح 

االأم اأبعد ما تكون عن اأطفالها وعن معرفة 
باالإ�سافة  اليومية  حياتهم  يف  يحدث  ما 
الذين  بــاالأ�ــســخــا�ــص  درايــتــهــا  عــدم  اإىل 
يحتكون بهم وغريها من االأمور التي يجب 
على االأم مراعاتها واأخذ العلم بها لتفادي 
وم�ساكل  م�سائل  يف  االأطـــفـــال  انــ�ــســيــاق 
النف�سية  حياتهم  على  �سلبا  توؤثر  �سائكة 
ح�سب  احلــل  يكمن  حيث  البدنية،  ورمبــا 
االأ�ستاذة بن �سا�سي فايزة يف �سرورة تعلم 
�ساأنها  من  �سائبة  تربوية  الأ�ساليب  االأم 
نف�سية  على  اإيجابية  بطريقة  توؤثر  اأن 
املتوازن  �سلوكه  يف  ذلــك  ويظهر  الطفل 

وااليجابي.
االأمــهــات  �سا�سي  اال�ــســتــاذة  تن�سح  كما 
مع  الوقت  اإهدار  بدل  واملطالعة  بالقراءة 
االجتماعي  التوا�سل  و�سبكات  االنرتنت 

بــالــورم  املــتــحــدثــة  ذات  و�سفتها  الــتــي 
التكنولوجي الذي قام بتفكيك االأ�سر، كما 
ال تعيب االأ�ستاذة ح�سب ما تقدمت به من 
اأن  مذكرة  االأمــيــات،  االأمهات  ت�سريحات 
اللواتي مل ينلن  االأمهات  الكثري من  هناك 
اأجننب رجاال  اأنهن  التعليم غري  حظهن من 
اأفذاذا ون�ساء حرائر ومتكنن من تربيتهم 
التكنولوجي  التطور  لياأتي  ح�سنة  تربية 
ب�سبب  عقب  على  راأ�ــســا  املــوازيــن  ويقلب 
الو�سائل  ا�ستغالل  وعــدم  الــوعــي  غياب 
فيما  احلديثة  واالعالمية  التكنولوجية 
فيه خري و�سالح ومنفعة لالأ�سرة وللمجتمع 

ب�سفة عامة.
ويف االأخري اأ�سارت االأ�ستاذة �سا�سي فايزة 
ثمرة  الإبــراز  منا�سبة  كان  احلفل  اأن  اإىل 
اأ�ساتذة  طــرف  مــن  املــبــذولــة  املــجــهــودات 
االأمية  �سبح  اإزالــة  يف  االأمية  حمو  قطاع 
واإناثا  ذكـــورا  املنخرطني  مــن  الكثري  عــن 
قراءة  ذلك  خالل  مت  وقد  ون�ساء،  رجاال 
ق�سيدة �سعرية من طرف املتعلمة حورية 
باالإ�سافة  الفرقان،  مدر�سة  من  بعتا�ص 
االأمية  مفهوم  حــول  درا�ــســة  قــراءة  اإىل 
املدر�سة  مــن  املتعلمات  اإحـــدى  طــرف  مــن 
تكرمي  مت  فيما  يا�سر  بن  عمار  القراآنية 
قراآنية  مــدار�ــص  يف  املعلمات  من  العديد 
خمتلفة على غرار مدر�سة معاذ بن جبل، 
دعا�ص،  بــن  ــغــزايل  وال يا�سر،  بــن  وعــمــار 
العزيز،  والفرقان، ومدر�سة عمر بن عبد 
بني  فكرية  مب�سابقة  اأي�سا  احلفل  ليختم 

كل هذه املدار�ص �سالفة الذكر.

الأ�ستاذة "�سا�سي فايزة" تدين النرتنت ومواقع التوا�سل الجتماعي يف انهيار املنظومة الرتبوية الأ�سرية

دعوات اإىل حمو االأمية التاريخية

بريكةنقاو�صمروانةاآري�صعني التوتةباتنةالتاريخ

بن اأودينة اأو�ضامة/ 21، �ضارع اال�ضتقاللالثالثاء 21  جانفي  2020
033806072

الكيناين عليلعناين جاللعابد الميةبن عوانة ع. القادرفورار حممد

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

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

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

راأ�ص العيونبيطامجزار�ضريانةعني جا�ضرواد املاءمنعةوادي الطاقةاإي�ضمولال�ضمرةاملعذرتيمقادتازولتالبلدية

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

من�سوري يا�سني
033325057

بهلول �ضعادتابليت نزيهة
033269877

غ�ضبان �ضماح
033327416

�ضويف اإليا�ص
033349113

عثماين جناةعجينة خديجةزياد زين الدين�ضيف اهلل �ضافيةمزا�ص �ضهرزاد
033265094

دري�ص يو�ضفقرو�ص �ضعيدة
033898123

خماري عمار
033370259

قيقبةق�ضباتاأوالد �ضي �ضليمان �ضفيانزانة البي�ضاءاأوالد �ضالمتاخلمتبوزينةثنية العابدتكوتعني ياقوتاأوالد فا�سلالبلدية

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

براج حنان
033299190

عثماين خمتارخياري اأحمد
033340076

غ�ضام ر�ضوان بن فيفي جميلة
لو�ضيف اأ�ضماءمعن�سري �سماحم�ضطفى

03289312
ملليزي عبد الغاينيو�ضف �ضهام

033375228
�ضاكري �ضهيلة

033373332
عيا�ص منريبن من�ضور فاروق

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

الثالثاء  10 ينار 2970/ 21  جانفي 2020 املوافق لـ 25 جمادى الأوىل 151441

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

جمتمع

اميان. ج

اأو�سحت �سا�سي فايزة، اأ�ستاذة يف قطاع حمو االأمية بباتنة على هام�ص االحتفال باليوم العربي ملحو االأمية الذي نظمته املدر�سة القراآنية الغزايل بن 
دعا�ص التابعة مل�سجد عقبة بن نافع بحي بوعقال، اأن معدل االأمية يف الوطن العربي بلغ 21 باملائة �سنة 2018 ليتجاوز بذلك املعدل العاملي لالأمية 

والذي مل يتجاوز 13.5 باملائة وفقا لالح�سائيات التي اأ�سدرتها منظمة الرتبية والثقافة والعلوم "االأل�سكو".

املولود  دبــاغــني  ملــني  حممد  الــدكــتــور 
 ،1917 جانفي   24 يف  داي  بح�سني 
اإىل  جــاءت  عريقة  عائلة  من  ينحدر 
حيث  �سر�سال،  �سواحي  من  العا�سمة 
من  والــذكــاء  النبوغ  مالمح  عليه  بــدت 
التا�سع  ال�سف  من  ارتقى  اأيــن  �سغره، 
اإىل ال�سف الثاين ثانوي مبا�سرة نظرا 
ودر�ص  ح�سدها،  التي  الباهرة  للنتائج 
بني  الفرتة  يف  اجلزائر  بجامعة  الطب 
كانت  تطلعاته  اأن  رغــم   1941-35
موؤ�س�سي  مــن  وهــو  التقنية،  الهند�سة 
ب�سمال  املــ�ــســلــمــني  الــطــلــبــة  جــمــعــيــة 
احلركة  اقتحمت  وبف�سله  اإفريقيا، 
ودعمت  اجلــامــعــي،  احلـــرم  الــوطــنــيــة 
�سفوفها بنخبة من الطلبة والذين كان 
والثورة  الوطنية  احلركة  يف  دور  لهم 

التحريرية.
ال�ست  القادة  اتفق  الثورة،  قامت  وملا 
الذين فجروها، على االت�سال بالدكتور 
قيادة  فكرة  عليه  ليعر�سوا  دبــاغــني 
املقرتح  العر�ص  رفــ�ــص  لكنه  ــورة،  ــث ال
م�سوؤولياتكم  حتملتم  "لقد   : قــائــال 

اللحظة  يف  به  ات�سلتم  ــذي  ال ــا  اأن ــا  اأم
اأي  يبدي  اأن  باإمكانه  فلي�ص  ــرية  االأخ
يف  لكنه  الحقا"،  ــاأرى  ــس �  ... ــزام  ــت ال
التحاقه  احتمال  على  اأبــقــى  الــواقــع 
بالثورة واردا، وهو ما حدث يف دي�سمرب 
1955 حيث مت تعيينه على راأ�ص الوفد 
القاهرة  يف  التحرير  جلبهة  اخلارجي 
ووجد �سعوبات كبرية يف ممار�سة مهامه 
واأحمد  خي�سر  حممد  معار�سة  ظل  يف 

بن بلة.
ورغم  دباغني  الدكتور  اأن  واحلقيقة 
الوطني  املجل�ص  يف  ع�سوا  كــان  اأنـــه 
والتنفيذ  التن�سيق  وجلــنــة  لــلــثــورة 

�سراع  عــن  املرحلة  هــذه  خــالل  ترفع 
على  طــرف  اأي  ي�ساند  ومل  الــزعــامــة، 
�سيا�سة  وف�سل  االآخــر  الطرف  ح�ساب 
يف  كع�سو  من�سبه  وبــحــكــم  احلـــيـــاد، 
وا�سطالعه  والتنفيذ  التن�سيق  جلنة 
التحرير،  جلبهة  اخلارجية  بالعالقات 
دائرة  تو�سيع  يف  مهما  دورا  اأدى  فقد 
الدولية،  املحافل  يف  بالثورة  التعريف 
التي  هــي  الدبلوما�سية  احلنكة  هــذه 
اخلارجية  ال�سوؤون  وزارة  ي�سغل  جعلته 
ــه  اأن اإال   ،1958 املــوؤقــتــة  للحكومة 
وقد   ،1959 مار�ص   15 يــوم  ا�ستقال 
برر ذلك من خالل مرا�سالته يف �سهري 

اأكتوبر ونوفمرب من نف�ص ال�سنة.
بــاأي  دبــاغــني  الــدكــتــور  يحتفظ  ومل 
اال�ستقالل  بعد  وف�سل  �سيا�سي  من�سب 
االن�سحاب من احلياة ال�سيا�سية مكتفيا 
بالعمل يف عيادته مبدينة العلمة �سرق 
والية �سطيف، وظل كذلك اإىل اأن تويف 
الكثري  2003، وح�سب  20 جانفي  يوم 
الذي  الوحيد  م�سكنه  فاإن  مقربيه  من 
اإىل  يتحول  لكي  به  اأو�سى  ميلكه  كان 

مت  حيث  فعال  ح�سل  مــا  وهــو  م�سجد، 
الراحل  ت�سمية  يحمل  م�سجد  ت�سييد 
معماري  بطابع  العلمة  مدينة  بو�سط 
اأن  اأقربائه  ــد  اأح اأو�ــســى  كما  جميل، 
اإىل  تركه  الــذي  املــال  من  بع�سا  ينقل 
به  لي�سرتوا  العلمة  بلدية  مــ�ــســوؤويل 

اأجهزة للم�ست�سفى. 
وطالب الكثري من الفاعلني يف املجتمع 
واليــة  �ــســرق  العلمة  ببلدية  املـــدين 
�سطيف باإطالق ت�سمية الراحل حممد 
اجلديد  امل�ست�سفى  على  دبــاغــني  ملــني 
الفرتة  يف  اخلدمة  حيز  �سيدخل  الذي 
من  الــعــرفــان  مــن  كــنــوع  وهـــذا  املقبلة 
كان  الــذي  للراحل  املدينة  هذه  �سكان 
وهو  املدينة  لهذه  خا�سة  حمبة  يكن 
اأجل  من  وقته  من  الكثري  اأفنى  الــذي 
عالج املر�سى على مدار �سنوات طويلة، 
حيث ياأمل اجلميع يف موافقة ال�سلطات 
املحلية على هذا املقرتح لتخليد ذكرى 
اأنه  علما  الــراحــل،  والدكتور  املجاهد 
اإطالق ت�سمية الراحل على جامعة  مت 

�سطيف 02 يف وقت �سابق.

يف الذكرى الـ 17 لرحيله 

دعوات لت�شمية امل�شت�شفى اجلديد بالعلمة على الراحل حممد ملني دباغني 

عبد الهادي. ب

مرت يوم االأم�ص 20 جانفي، الذكرى الـ 17 لرحيل املجاهد والدكتور حممد ملني دباغني وهو اأحد رموز احلركة الوطنية، حيث ق�سى نحو 64 �سنة كاملة من التفاين يف 
العمل ال�سيا�سي واالجتماعي ومن النزاهة والتوا�سع ونكران الذات، والزهد يف ال�سهرة واملن�سب واالبتعاد عن ترف الدنيا واأطماعها.



ــذي اأطــلــق تلك  ويــقــول اإبــراهــيــم ال
عام  يف  في�سبوك  موقع  على  املبادرة 
باللغة  يكتبون  "ال�سباب   :2013
قبل  من  حتى  الوقت  طوال  العامية 
االجتماعي،  التوا�سل  و�سائل  ظهور 
اللغة  يف  ــعــفــاء  �ــس ـــم  ـــه الأن وذلـــــك 
الو�سائل  تلك  فعلته  ما  كل  العربية. 
هــوؤالء  اأخــطــاء  نــرى  جعلتنا  اأن  هــو 
�سلطت  اأن  بــعــد  الــلــغــويــة  الــ�ــســبــاب 
تد�سني  اإىل  ودفعتنا  االأ�سواء،  عليها 
االأخــطــاء''.  تلك  ملعاجلة  مــبــادرات 
التوا�سل  "و�سائل  اأن  اإبراهيم  ويوؤكد 
كال�سكني؛  اأداة  احلديثة  االجتماعي 
طريقة  يف  واإمنــا  فيها  لي�ص  والعيب 

ا�ستخدامنا لها''.

اأزمة يف التوا�سل مع ال�سباب
عبد  ن�سر  واملرتجم  القا�ّص  ويقول 
من  باأكرث  يحفل  زماننا  اإن  الرحمن، 
ن�سق لغوي، واإن هذه االأن�ساق تتداخل 
ولكنها  بينها،  فيما  وتتعاي�ص  اأحيانا 
قد ت�سع حواجز من �ساأنها اأن تعرقل 

عملية التوا�سل يف املجتمع.
ويقول عبد الرحمن اإنه ر�سد نزوعا 
من جانب ال�سباب يف م�سر، على �سبيل 
مغلقة  لغوية  دائرة  خْلق  اإىل  املثال، 
بينهم،  فيما  االجتماعي  للتوا�سل 
االأجيال  على  ال�سعب  من  يجعل  مما 
االأكرب �سنا التوا�سل معهم، يف ظاهرة 
يف  م�سابها  مثاال  لها  جنــد  اأن  ميكن 
"لغة  الواليات املتحدة فيما يعرف بـ 
اإذ يبتكر طالب اجلامعات  اجلامعة"، 
واالخت�سارات  الكلمات  اآالف  هناك 
فيما  التوا�سل  ــر  دوائ داخــل  �سنويا 

بينهم.
ــد ال يــقــع فــقــط على  ــوم ق ــل لــكــن ال
يف  �سهولة  يــجــدون  الــذيــن  ال�سباب 
رموز  اأو  عامية  لهجات  اإىل  اللجوء 
عرب  كتابة  للتوا�سل  غربية  واأحرف 

و�سائط التكنولوجيا احلديثة.
ي�ستخدمون  ومفكرون  كتاب  فثمة 
بالغمو�ص  مليئة  لكنها  معا�سرة  لغة 
�سياقها  فهم  ي�سعب  التي  املفردات  اأو 
يجنح  بينما  ــان،  ــي االأح مــن  كثري  يف 
كتاب اآخرون اإىل ت�سعيب املهمة على 
مفردات  ا�ستخدام  خالل  من  ال�سباب 
ت�سهم  قد  وقدمية  �سعبة  وتراكيب 
ورمبا  الف�سحى،  من  ال�سباب  نفور  يف 

العزوف عن القراءة.
املقارن  االأدب  واأ�ستاذ  ال�ساعر  يقول 
الوقت  ويف  "اليوم،  عـــواد:  مر�سي 
ال�سعراء  من  كثري  فيه  يطمح  الــذي 
يف  بق�سائدهم  الدخول  اإىل  العرب 

ومواكبة  العاملية  ال�سعرية  �سباق 
القارئ  يتعرثرَّ  بعدها،  ومــا  احلداثة 
يف  املجاز  قفزات  فهم  يف  التقليدّي 
ي�ساحب  ونــراه  احلديثة،  الق�سائد 
على  ليقف  �سخما  تــراثــيــا  معجما 
ق�سائد  يف  االأّولــّيــة  املفردات  معاين 
اأمامه  تطاولْت  اللغة  كــاأّن  اأجدادنا، 
ليقراأ  ره  يت�سورَّ اأن  ي�ستطيع  ال  جــداًرا 

الق�سيدة''.
هذه  كانت  "واإذا  مر�سي:  وي�سيف 
حال  فاإن  التقليدي،  القارئ  حال  هي 
�سّك  وال   ... قتامة  اأ�سّد  القارئ  غري 
القارئ  لكن  اأمور،  يف  ملوم  الكاتب  اأن 
ا ملوم. واللغة بينهما يف خطر ما  اأي�سً

مل ننتبه''.

اللغة واملجتمع
تلعب  اللغة  اأن  الرحمن  عبد  ويرى 
امل�ستوى  عن  التعبري  يف  دورا  كذلك 
اإىل  االإ�ـــســـارة  رمبــا  اأو  االجــتــمــاعــي 
يحاول  اإذ  بعينها؛  اجتماعية  طبقة 
بع�ص ال�سباب يف كل طبقة اجتماعية 
ي�سمن  نحو  على  اأنف�سهم  عن  التعبري 
ما  خالل  من  غريهم،  عن  التميز  لهم 
وتعليقات  مو�سوعات  من  ين�سرونه 
على مواقع التوا�سل يف قوالب لغوية 

حمددة.
"وتظل  الــرحــمــن:  عــبــد  وي�سيف 

ملا  احلــامــل  هــي  املتو�سطة  الطبقة 
اللغوية  الــروح  عليه  نطلق  اأن  ميكن 
الو�سيطة يف كل االأحوال، وي�سهم هذا 
وحمــاوالت  الطبقي  اللغوي  التمرد 
التمايز يف خروج اللغة عن �سياقاتها 

وقوانينها اأحيانا''.
ويعزي �سالمة مو�سى، يف كتابه اللغة 
اال�سطراب  اأ�سكال  معظم  الع�سرية، 
اللغوي يف جمتمع ما اإىل اأننا "اأحيانا 
يف  ن�ساأت  وعــبــارات  كلمات  ن�ستعمل 
ذات  بيئتنا  غــري  اجتماعية  بيئة 
ثقافة وو�سائل عي�ص تخالف ثقافتنا 

وو�سائل عي�سنا''.
الثقافة  وراء  ت�سري  اللغة  اإن  ويقول 
تكوُن  عجزْت،  هي  فــاإْن  عنها؛  وتعرّب 
اإىل غريها؛ فال مفّر  عندئذ احلاجة 

من ربط اللغة باملجتمع.
وتقول ال�ساعرة والقا�سة نهى البلك، 
ولغة  الــتــخــاطــب  لــغــة  اخــتــالف  اإن 
التوا�سل االجتماعي عن لغة الكتابة 
يف م�سر على �سبيل املثال، رمبا �ساهم 
الكتاب  بع�ص  بني  الفجوة  تو�سيع  يف 

وجمهور القّراء.
امل�ستخدمة  اللغة  اأن  البلك  وتو�سح 
ات التوا�سل االجتماعي يف  على من�سّ
اآخر،  باجتاه  تت�سع  اليومية  احلياة 
بل وتتبدل األفاظها وتتخذ مدلوالت 

جديدة.
لتقعري  الكاتب  �سعي  اأن  البلك  وترى 
و�سول  دون  يــحــول  قــد  مــثــال  لغته 
ر�سالته االإبداعية اإىل ال�سباب، وكل 
ما على الكاتب هو اأن يبحث عن اأقرب 
لعامة  ر�سالته  تعك�ص  لغوية  �سورة 

اجلمهور.

مقرتحات 
وحلول

ال�سحفي  يرى 
م�سطفى  ح�سام 
ــه  ــم اأن ــي ــراه اإب
ــــدة  وعــــــــرب ع
خــــــــطــــــــوات 
اإ�سالحية ميكن 
اإىل  نعيد  اأن 
العربية  اللغة 

رونقها.
وينبه اإىل اأن العالج البد اأن يكون 
فاملبادرات  موؤ�س�سي؛  م�ستوى  على 
ف�سال  االإمكانات  حمدودة  الفردية 

عما يعرت�ص طريقها من عقبات.
وينا�سد موؤ�س�ص مبادرة "اكتب �سح" 
اأن تتبنى الدولة الق�سية وتعتربها 
واأن  �سيما  ال  قومي"،  "اأمن  م�ساألة 
هي  العربية  اأن  على  ين�ص  الد�ستور 

اللغة الر�سمية للبالد.
ــه يف هذا  ــت اإبــراهــيــم روؤي ويــطــرح 
ــاور  هــنــاك حم اإن  قــائــال  ــدد،  الــ�ــس
ت�سحيح  خــاللــهــا  مــن  ميــكــن  كــثــرية 
تعديل  منها:  العربية،  اللغة  واقع 
تلك  املكتوبة يف  فالن�سو�ص  املناهج، 
"عدمية  الغالب  يف  تــكــون  املناهج 
ال�سخ�سية"، وفقرية ال ُتظهر جمال 
منها  ينفر  ثم  ومن  العربية،  اللغة 

الطالب.
اإعـــداد  اأيــ�ــســا،  ــاور  ــح امل ومــن تلك 
اإتقانه  ي�سمن  ب�سكل  العربية  معلم 
اللغة؛ ومنها اأي�سا اإيجاد عائد مادي 
اللغة  العمل يف جماالت  ي�سجع على 
العربية، ويطمئن َمن يق�سي �سنوات 

اللغة  ــة  ــس درا� يف 
�سيجد  اأنــــه  اإىل 
عمال جمزيا يكفل 

له حياة كرمية.
ــــــد  ــــــس ــــــا� ــــــن وي
اإبـــراهـــيـــم اأيــ�ــســا 
مراجعني  بتعيني 
ــة  ــي ــرب ــع لــلــغــة ال
ـــات  ـــ�ـــس ـــوؤ�ـــس امل يف 
ويف  احلـــكـــومـــيـــة، 
النيابية،  املجال�ص 

ـــــاء هــــذه وتـــاأهـــيـــل  ـــــس ـــــ� اأع
وظائفهم،  بدء  قبل  لغويا  املجال�ص 
ُتناق�ص  التي  القوانني  واأن  �سيما  ال 
اإىل  حتتاج  املوؤ�س�سات  هــذه  ــل  داخ

الكتابة بلغة عربية �سحيحة.
اللغة  جممع  جهد  اإبراهيم  ويثمن 
ياأخذ  لكنه  الــقــاهــرة،  يف  العربية 
يف  كال�سيكية  "طرقه  اأن  عــلــيــه 
ال  وم�سكالتها  اللغة  مــع  التعاطي 
فهو  ثــم  ومــن  ال�سباب"،  مــع  �سيما 
يدعو اإىل اإتاحة الفر�سة مل�ساركتنا 
واأننا وجدنا طرقا  �سيما  ك�سباب، ال 
جديدة للو�سول اإىل ال�سباب رمبا ال 
تتفق مع الطرق الكال�سيكية للمجمع 
ندمج  ال  فلماذا  ثمارها،  توؤتي  لكنها 
بني القدمي واحلديث ونعيد �سياغة 

طرق تدري�ص اللغة العربية.
ويوؤكد اإبراهيم على اأهمية القراءة 
وتر�سيخ  العربية  الإتقان  كو�سيلة 
القواعد يف ذهن االإن�سان حتى يكتب 
اإىل  حــاجــة  دومنـــا  �سحيحة  لــغــة 

مراجع اأو م�سحح لغوي.
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هناك حماور كثرية يكن من خاللها ت�ضحيح واقع اللغة العربية، منها: 
تعديل املناهج، فالن�ضو�ش املكتوبة يف تلك املناهج تكون يف الغالب "عدية 

ظهر جمال اللغة العربية، ومن ثم ينفر منها الطالب ال�ضخ�ضية"، وفقرية ل تمُ

اللوم قد ل يقع فقط على 
ال�ضباب الذين يجدون �ضهولة 

يف اللجوء اإىل لهجات عامية 
اأو رموز واأحرف غربية 

للتوا�ضل كتابة عرب و�ضائط 
التكنولوجيا احلديثة

�شعف  يف  ــل  ــش ــوا� ــت ال مـــواقـــع  تــ�ــشــهــم  هـــل 
ـــاب؟ ـــب ـــش ـــ� ـــــني ال ـــوى الــــلــــغــــة ب ـــت ـــش ـــ� م

يف ظل الثورة الرقمية املت�شارعة التي ن�شهدها يف هذا الع�شر، و�شيوع ا�شتخدام من�شات التوا�شل 
اللغة  اأن  البع�س  يرى  واملرئية،  وال�شوتية،  املكتوبة،  املحادثات  تبادل  وو�شائط  االجتماعي 
العربية تواجه اأزمة حقيقية يف ظل عزوف كثري من ال�شباب عن ا�شتخدام لغة عربية �شحيحة 
للتوا�شل مع االآخرين. ولو اأننا تخيلنا �شخ�شا من بدايات القرن املا�شي اأقدم على اإجراء حمادثة 

اليوم على و�شائل التوا�شل االجتماعي لهاله ما حتفل به املحادثة من رموز واإ�شارات رمبا مل ير 
مثلها من قبل. وبينما يتهم البع�س و�شائل التوا�شل االجتماعي احلديثة بالتاأثري �شلبا على اللغة 
م�شطفى  ال�شحفي ح�شام  فاإن  ال�شباب،  األ�شنة  على  �شيما  ال  ف�شاحتها،  م�شتوى  وعلى  العربية 

اإبراهيم، موؤ�ش�س مبادرة "اكتب �شح" على مواقع التوا�شل االجتماعي، يرى عك�س ذلك.



اأعتقد اأن قدومي للدنيا متاأخٌر، بعد 
االأفكار،  مائدة  على  الكثري  �سبقني  اأن 
من  والكثري  الفتات  �سوى  يل  يبق  فلم 

االأحالم .
حني تخطر لك فكرة رحلة يف عامل 
االأعماق و تكت�سف اأن كاتبًا �سبقك اإليها 
و حني تفكر يف كتابة ق�سة عن مغامرة 
مر�سومة  اأنها  ُتــدرك  االأزرق،  للكوكب 

با�سم موؤرخ اأو عامٍل �سبقك اإليها اأي�سًا .
خيالك  يف  الغو�ص  �سوى  لك  يبق  مل 
الغريب  واألــغــازه  الف�سيح  الكون  وهــذا 

بحٍد ُمريب .
و�سيكون  لــك  �سيبت�سم  الــعــامل  هــذا 
العنان  واأطــلــقــت  بــه  اآمــنــت  اإن  اأف�سل 

ملخيلتك .
كونه  يف  قوته  و  قيمته  تعرف  اأن 
واأمثايل  اأمــثــالــك  مــن  الكثري  يحت�سن 
ب�ساعة  ــه  وج يف  املكافحني  احلــاملــني، 

الواقع .
�ساأ�سد  احلــيــاة،  اآالم  �سحقتك  مهما 
بيدك وننطلق الإيجاد �سعادتنا املطلقة 
�سورة  يف  املــثــالــيــة  ي�سبه  �ــســيء  نــحــو 

مغايرة مطابقة للمفهوم .
ــر  اآخ وتــتــبــع  عينيك  ُتــغــلــق  اإن  ــا  م

ناظرك  ــراأى  م من  ممتد  المــع  ب�سي�ص 
اإىل ما وراء احلقيقة الن�سبية ..

املخفي  �سينك�سف  �سُتب�سر    ، �سرتى 
اأمامك ..

لن�ص  ما  هول  من  بالهذيان  �سُت�ساب 
تقوى على ا�ستيعابه

اإنه الواقع يرتدي لبا�ص احللم !
مل  ــه   ذات بالكون  متتزج  جزيئاتنا 

يعد لنا وزن مادي وال كيان ُهنا
نحن طاقة بل اأ�سبه مُبذنب حامل ..

االأبــعــاد  عــرب  ُتبحر  تبعد،  روحـــي 
ال  امــتــزاج  بالتال�سي،  اأ�سعر  االأربــعــة، 

نظري له
كاأنني اأغُدو  حزمة بال كيان لها .

ــــه بــو�ــســفــي بــاملــحــتــالــة  وال  اآب ال 
باملعتوهة ورمبا املجنونة احلاملة ..

فاجلنون مفيد اأحيانًا
نحو  للرك�ص  ي�سحننا  حــامل،  جنون 

ما ُنريد
لرنفع راية احلقيقة يف وجه النفو�ص 

املُثبطة الآمالنا .
نلم�سها  ما،  يوما  اأحالمنا  لنحت�سن 
دون اأن تتال�سى، نعي�ص معًا اإىل اأن نودع 

هذا العام بال رجعة .

اإالم احلياة �سديقي اإالما؟                اأنرجو اخللود وعمرا ترامى؟
وفينا العزمية اأم�ست كالما؟ اأنرجو التقاع�ص عمرا توىّل  

بعّز النهار الف�سيح اإالما؟ اإالم الثواء بقرب اخلواِء  
كاأّن املنون �سراٌب فتاهت                      قلوٌب بكرٍب و�سمٍت تنامى

عالم التنائي بليٍل عالما؟ فاأين العيون واأين مداها؟  
وما من �سياٍء يزيل الظالما فما من ب�سي�ِص رجاٍء قريٍب 

فخابت درو�ٌص وكّنا نياما جهلنا القبور فاأم�ست هراءً 
بجهٍل عميٍق وفكٍر تعامى؟ واأين العقول تراها توّلت  

كاأنا نعي�ص حياة خلوٍد                        وما من ح�ساٍب يعيد الزماما
م�سينا وفينا ال�سالل اأقاما فنحيا بغري اهتداٍء ور�سٍد  
واإّنا من اجلّد نعدو انهزاما واإّنا من احلّق نخزى فناأ�سى  

من العي�ص فكرا هوى ما ا�ستقاما فال نبتغي احِلْلم اإّنا لرنجو  
وفجر الهناء تبّدى قتاما م�سرٌي جهوٌل ففيم العزاء؟  

اأ�سعنا ال�سنني فكانت �سقاما ما هّزنا العمر وىّل هباًء  
األ�سنا خلقنا لنعبد ربا                         بكّل خ�سوٍع وكان لزاما؟

ونلقى حياًة تطيب مقاما؟ فكيف بغري االإله �سنغدو 
بديٍن وكٍد ننال الو�ساما فاأين ال�سالة واأين الفالح؟  
ونحيا احلياة بعّز كراما نفز بر�سا اهلل يف بركاٍت  

ونلقى املهابَة واالحرتاما وبني االأنام تهون ال�سعاُب  
�سنحيا نعيم الر�سى وال�سالما ومن�سي اإىل جّنة اخللِد فيها 

�ضعــر

اإعداد: رقية حلمر

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

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

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

غازي املهر / االأردن 

حقيقة احلياة

ق�سري الرمي�ساء/ ميلة

ق�ضة

خاطرة
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اأخريًا جتاوزُت عنق ان�سغايِل الأكُتب 
لَك للمرة االأوىل واالرتباك يغ�سيِني، 
الر�ساِئل  اأفتح  اأن  قــررت  فقط  اليوم 
وت�سعة  عام  بعد  منَك  و�سلتِني  التي 
اأ�ــســُهــر مــن فــراقــنــا، ال اأخــفــيــَك اأين 

ترددُت كثريًا يف فتحَها. 
ت�ساءلُت ..!

عَما ميكن اأن حتت�سنُه هذه االأوراق 
لَك  اأخطُه  اأن  ميكن  عَما  الباهتة..! 
..! وكيف يل اأن ُافِرج عن هذا الكالم 

املعتقِل ِبداِخلـّي .. !
احلني  ــك  ذل مــنــُذ  اأين  اأخــفــيــَك   ال 
بع�ص  يف  اأنــَك  كما  كثرًيا  بك  اأفكر  ال 
االأوقـــات ال تــغــادر بــايل، اأعــلــم اأنــَك 
هذا  تقراأ  اأن  بعد  باحلرية  اب  �ست�سَ
من  �ست�سخر  ــا  ورمب حتــديــدًا  ال�سطر 

ي الغريْب هذا . تناق�سِ
منُذ مدة مْل اأمن جيدًا .. 

مل اأغمر قدِماي يف املياه ..
مل اأحت�ِص ع�سري الكرْز املف�سل لدّي 

..
مل اأتفقد حال النُجوم يف ال�سَماء..

 مل اأقراأ لكاتبي املف�سل ..
اأقــف يف  اأن  ال�سعب جــدًا  من  كــان   
نف�سي  اأ�سغل  اأن  ال�سعور،  هذا  مواجهة 
ببالك،  تخطَر  لن  مبهام  النهار  طوال 
بداخلي  تت�سرَب  اأن  من  الأمنعَك  فقط 

كليًا . 
امراأة  ِمن   .. بّعد  تنتِظُره  لذي  ما 
اأرواحــًا  اجلامدة  االأ�سياء  من  �سنعت 
ي�ستطيُع  اأحـــد  وال  تــوؤنــ�ــســَهــا،  حــّيــة 

احت�سان ثورة وجعَها �سوَى الكتابة ؟
لك  �ساأترُك  لك،  اأكُتب  لن  اأتــدِري 

هذه الر�سالة فارغة، اأتعلم ملاذا..؟
االأحـــُرف  ي�ستحُق  ال  رجـــٌل  ـــَك  الأن

َواأعدَك اأنَك لن جتديِن جمددًا . 

ت�سنع اجلوائز االأدبّية الّنجوم كما ت�سنع احلدث 
االأدبّي، وقد تكون هي املمّر الّرحب اإىل العاملية 

وال�ّسهرة، وت�سهم يف تعريف الّنا�ص بالكّتاب واالأدباء 
على م�ستوى العامل، ورغم اأّن بع�ص هذه اجلوائز  

حتوم حولها ال�ّسكوك وعالمات اال�ستفهام الكثرية 
اإال اأّنها يف عمومها تعترب موؤ�سرا على متّيز الكتاب 

واملبدعني.. ! 
ويف ال�سنوات االأخرية حظي عدد كبري من الكّتاب 
اجلزائريني على عدد معترب من اجلوائز االأدبّية يف 

ة ورواية، وحّتى يف  �ستى فنون االأدب؛ �سعرا وق�سّ
جماالت الّدرا�سات واالأبحاث الّنقدّية، ويف هذا العام 

ة االأ�سد يف  وحده ح�سد املبدعون اجلزائريون ح�سّ
جائزتني كبريتني تلقيان م�سداقّية ورواجا كبريا، هما 

جائزة كتارا، التي فاز فيها كلٌّ من الّروائي احلبيب 
ال�ّسائح، عن روايته ) اأنا وحاييم ( و�ساملي نا�سر عن 

روايته )فنجان قهوة وقطعة كروا�سون (، وفازت منى 
�سريفق يف جمال الّدرا�سات الّنقدّية و فازت يف جائزة 

ال�سارقة لالإبداع العربي زهرية جمراب باملرتبة 
الثالثة عن روايتها ) اأريد ما يلني).

وفاز كثريون غريهم يف جماالت عديدة من االإبداع 
العربي، وهذا ما يدّل على اأّن اجلزائر بداأت ت�سرتجع 

مكانها الطبيعي يف جمال احلرف العربي بعدما كان 
اال�ستدمار الفرن�سي قد ق�سى اأن يجعلها غريبة 

الل�سان واليِد، كما يقال، حتى يجيئ اجلائي من امل�سرق 
العربي فيقول عن اجلزائري اأّنه ال يكاد يتحّدث اإال 

بل�سان فولتري.
هذه اجلوائز االأدبّية ك�سفت عّما كان خمّباأ حتت 

الّرماد، غائ�سا يف اأعماق تربة الواأد، التي ذّراها عليه 
ليل طويل من القمع والطم�ص والت�سويه، واأثبت املبدع 

اجلزائري اأّن عربيته جتري من دمائه جمرى الّدم.. !    
هذه بع�ص فوائد اجلوائز االأدبّية العربّية واأثرها 
على املبدع اجلزائري، لكن تبقى اجلوائز يف اجلزائر 

ت�سّجل عليها عالمات ا�ستفهام كبرية ) ؟ ؟ (، وحتوم 
حولها �سبهات خميفة، ما يجعل املبدع ي�سكك يف كّل 

هذه اجلوائز ويتوّج�ص منها خفية.. ! 
اجلوائز االأدبّية عامل من عوامل النهو�ص باالأدب 

حيح، و�سارت  واالإبداع، فاإذا حادت عن هدفها ال�سّ
تعطى بناء على العالقات ال�سخ�سّية، وامتياز 

ب( كان انحيازا للف�سل واالنحطاط املقيت.. !     )الُع�سَ

واالأحالم" الواقع  "بني 

م�شاركات �شتن�شر

اجلوائز االأدبّية.. ! 

اإميان مريني/ والية باتنة

هم�ضة

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

ردود

املبدع "جمال بعلي /تالغمة وم�شاركة "احلدوثة الأوىل": 
هذا جزء من ن�ّص مل يكتمل، هو جّيد عموما .. نحتاج البقّية.

ال�رصاع   " وم�شاركة  �شريين  حفيظ  بن  املبدعة 
االأخطاء، وعلى  الّن�سر رغم بع�ص  ت�ستحق  جميلة  الداخلي":  
املبدعة اأن تنتبه اإىل قواعد الّنحو، ففي قولها: )واأن وراء كل ع�سر 

ي�سر(، خطاأ �سوابه )واأن وراء كل ع�سر ي�سرا ( بن�سب كلمة ) ي�سرا 
(، والتي هي ا�سم اإّن موؤخر، وجب ن�سبه.

وداعا وللأبد

عبد اهلل اليل



واالآثار  ال�سياحة  �سرطة  �سباط  اكت�سف 
للع�سر  يعود  معبد  وجود  مب�سر،  �سوهاج  يف 

عامل. منزل  داخل  “البطلمي”، 
ال�سياحة  لــ�ــســرطــة  مــعــلــومــات  ووردت 
باحلفر  م�سري  عامل  بقيام  تفيد  ــار،  واالآث
مركز  بدائرة  مبنزله،  االآثار  عن  والتنقيب 

املن�ساة.
م�ستطيل  حفر  وجـــود  لل�سرطة  وتــبــني 
اأمتار،   7 وعمقه  مربع،  مرت  قطره  ال�سكل 
اجلنوبية،  الناحية  مــن  �ــســرداب  ووجـــود 
كاملة  اأعــمــدة   6 مــن  مكونة  معبد  و�سالة 
ر�سومات  وعليها  اجلريي  احلجر  من  بقواعد 

وزخارف.
وقررت جلنة من االآثار اأن “ال�سواهد متثل 
اأثريا ملعبد للع�سر البطلمي”، مو�سية  ك�سفا 
والزخارف  الر�سومات  لبيان  جلان  بت�سكيل 
املتواجدة عليها، وجرى التحفظ على املنزل 

اعرتف  املتهم  ومبواجهة  وامل�سبوطات، 
عن  والتنقيب  باحلفر  بقيامه 

االآثار، بق�سد االجتار.

جرح  على  مفاجئ،  ب�سكل  لبوؤة  اقدمت 
احليوانات  حديقة  يف  متــوت  حتى  نف�سها 

بوالية اإلينوي االأمريكية.
احليوان  لعلوم  �سيكاغو  جمعية  وذكــرت 
من  التي  "اإيزي�ص"  اللبوؤة  اأن  لها،  بيان  يف 
اأ�سول اأفريقية، توفيت عن عمر 14 عاما، يف 
حديقة احليوان، وذلك تاأثرا لوفاة �سريكها 
اإن  "�سي  �سبكة  اأ�سبوعني، بح�سب  اأقل من  يف 

اإن" االأمريكية.
يف  "بروكفيلد"  حديقة  م�سوؤولو  ــد  واأك
من  تعاين  تكن  مل  "اإيزي�ص"  اأن  اإلــيــنــوي، 
عندما  ولكن  قط،  �سحية  اأو  طبية  م�ساكل 
من  الحــق  وقــت  يف  تفقدها  املوظفني  عــاود 
ــا ممـــددة داخــل  ــدوه االثــنــني املــا�ــســي، وج
قف�سها بعد اإ�سابة نف�سها جروح اإثر �سقوط 

حمتمل.
احليوان،  لعلوم  �سيكاغو  جمعية  وقالت 
واملكثف  الفوري  العالج  من  الرغم  "على  اإنه 
لـ"اإيزي�ص"،  البيطري  الطاقم  قدمه  الذي 
فقد اأ�سيبت بجروح كبرية، واتخذوا 
قرارا �سعبا يف قتلها 
بــــ�ــــســــورة 

رحيمة واإن�سانية الثالثاء املا�سي".
اأنه  "اإيزي�ص"  مــوت  اجلمعية  واعتربت 

مفاجئ.
وا�سح  �سبب  وجـــود  عـــدم  يــبــدو  وفــيــمــا 
اإن  اجلمعية  قالت  فقد  "اإيزي�ص"،  لــوفــاة 
االأفريقي  احليوان  حديقة  اأ�سد  �سريكها، 
الذكر "زندا"، مت قتله ب�سكل رحيم قبل نحو 

بتقدمه  مرتبطة  "ق�سايا  ب�سبب  اأ�سبوعني، 
يف العمر والتي اأثرت على نوعية حياته"، اإذ 
كان يبلغ من العمر 13 عاما، وكان يعاين من 

م�سكلة يف الوقوف وامل�سي.
واأو�سحت اأن "اإيزي�ص" و"زندا" ظال �سويا 

يف حديقة احليوان ملا يقرب 12 عاما.

قالت جملة اأملانية اإن هناك ن�ساء 
واخلياطة  الن�سيج  م�سانع  يف  يعملن 
املوجهة للغرب يف بنغالدي�ص، ال يرين 
اأطفالهن اإال خالل عطالت قد ال تزيد 

على 11 يوما يف ال�سنة.
فونيا  فــون  بــني  م�سرتك  مقال  ويف 
�سلطت  األفي،  وكازي  �ستاينهاو�ص  فبري 
ال�سحيفة ال�سوء على عمال الن�سيج يف 
هذا البلد االآ�سيوي البالغ عدد �سكانه 

ن�سمة. مليون   161
"تعمل  �سبيغل  ديــر  جملة  ويتابع 
�سركة  لــ�ــســالــح  �ــســنــة(   25( ــوم  ــغ ب
ت�ستخدم لتزويد اإت�ص اآند اأم باملالب�ص، 
وملـــارت،  اإىل  ب�ساعتها  االآن  وتر�سل 
يف  ا�سم  بال  للن�سيج  م�سنع  يف  وتــداوم 
وهي  �سيتاغونغ،  يف  �سناعية  منطقة 
مدينة اأ�سمنتية رمادية اللون، يقطنها 
مليونا �سخ�ص على خليج البنغال، وهي 
يف  املن�سوجات  الإنتاج  موقع  اأكرب  ثاين 

جنوب بنغالدي�ص.
تغلق  الفطر،  عيد  قبل  يوم  اآخر  يف 
يف  امل�سجلة  الن�سيج  م�سانع  جميع 
اأكرث  عددها  يبلغ  والتي  بنغالدي�ص 
اإجمايل  من   20% ومتثل   ،4600 من 

 4.5 ميكن  مما  للبالد،  املحلي  الناجت 
باإجازة  اال�ستمتاع  من  عامل  ماليني 

الأيام.
بيغوم تذكرة احلافلة قبل  حجزت 
ال�سفر  عدم  اأن  ترى  اأنها  رغم  اأ�سابيع، 
فقط  ذاهبة  لي�ست  اأنها  غري  لها،  اأ�سهل 
اأهم  باأحد  واالحتفال  العطلة  لق�ساء 
االأعياد يف االإ�سالم، بل �ستعود للمنزل 

كاأم ولو ملدة اأ�سبوعني يف ال�سنة".
اإن ثلث عمال الن�سيج  وقالت املجلة 
يعي�سون يف اأماكن منف�سلة عن اأطفالهم، 
منظمة  ــرا  ــوؤخ م ــه  ــرت اأج مل�سح  وفــقــا 
احلكومية،  غــري  اأ�سرتاليا  اأوك�سفام 
ال  خيار،  اأي  لــدي  "لي�ص  بغوم  تقول 

توجد يل وظائف يف الريف".
اأن  اإىل  ــة  املــجــل تــقــريــر  واأ�ــــســــار 
بنغالدي�ص تعترب ق�سة جناح اقت�سادي 
ن�سيب  زاد  حيث  النامية،  الــدول  بني 
الفرد من الناجت املحلي االإجمايل �سبعة 
املا�سية،  االأربــعــة  العقود  يف  اأ�سعاف 
األفي  يقارب  ما  اإىل  دوالرا   227 من 
الن�سيج  �سناعة  �ساهمت  وقــد  دوالر، 
على وجه اخل�سو�ص يف هذا االنتعا�ص 

االقت�سادي.

ال�سالجقة  االأتـــراك  حكام  من  واحــد  البا�سل«  »االأ�ــســد 
متتد  اأن  ا�ستطاع  الــذي  امل�سلمني  قــادة  اأهــم  ومــن  ال�سجعان، 
حدود حكمه من بالد ما وراء النهر حتى بالد ال�سام، ليكمل 
ال�سالجقة وهو  املوؤ�س�ص احلقيقي لدولة  م�سرية »طغرل بك« 

عم »االأ�سد البا�سل« األب اأر�سالن.
اأر�سالن  األــب  عن  املهمة  الوقائع  من  كثريا  التاريخ  �سجل 
منها الواقعة اخلالدة الذي انت�سر فيها على الروم يف معركة 
فيها هزمية  ا�ستطاع  الذي  التاريخية  املعركة  مالذكرد، هذه 
البيزنطية،  االإمــرباطــوريــة  وحتطيم  ــاين،  روم األــف   200
األب  تــوىل  اإالأى  التاريخية  املعركة  هــذه  اأحـــداث  وترجع 
اململكة،  يف  التو�سع  فقرر  طغرل،  عمه  بعد  احلكم  اأر�ــســالن 

وا�ستطاع االنت�سار على االمرباطور رومانو�ص جالينو�ص.
اأو  الن�سر  اإمــا  مببداأ  املعركة  لهذه  ا�ستعد  األــب  اإن  يقال 
ال�سهادة، فقاد جي�سه مرتديا كفنه، ويقال اإنه قال جلنوده: 

"اإنني اأقاتل حمت�سبا و�سابرا، فاإن �سلمت فنعمة من اهلل، واإن 
من  املعركة  قائد  يكون  اأن  على  كفني"،  فهذا  ال�سهادة  كانت 
"الكامل يف  بعده ابنه ملك�ساه، كما كتب ابن االأثري يف كتابه 

التاريخ".

�سنه  �سغر  رغم  �سجاعا  قائدا  كان  اأر�سالن  اإن  اأي�سا  يقال 
فقد ولد يف عام 1029 وتويف يف عام 1072 عن عمر يناهز 
43 عاما فقط، ويقال اأنه عر�ص على اجلنود االن�سراف قبل 
بدء املعركة قائال لهم: »لي�ص هنا �سلطان، من اأراد االن�سراف 
فلين�سرف«، ولكن مل يتحرك اأحد من مكانه بل ح�سلوا على 
بج�سدهم  وربطوها  االأح�سنة  تعلو  كالتي  بي�ساء  اأقم�سة 

قائلني: »هذا كفننا«.
انهزم الرومان على يد »االأ�سد البا�سل« وجنوده، ومت اأ�سر 
اأن يفدي نف�سه باملل  اأر�سالن  االإمرباطور، والذي عر�ص على 
�سراح  اإطالق  �سرط  اأر�سالن  وافق  النائب،  من�سب  يف  وي�سبح 
نف�سه  الروماين  االإمرباطور  وفدا  الــروم،  يف  م�سلم  اأ�سري  كل 
ا�ستمر  البيزنطيني  مع  �سلحا  ال�سالجقة  وعقد  �سخم،  مببلغ 
�سيطرة  حتت  الرومانية  االأرا�سي  كانت  ولكن  عاما   50 ملدة 

ال�سالجقة.

ال�سويداء  حمافظة  مــن  فــتــاة  لقيت 
نار  الإطالق  تعر�سها  اإثر  ال�سورية حتفها، 
عائلتها،  منزل  داخل  غام�سة،  ظروف  يف 
�سقيقها  اأن  االأولــيــة  االأنــبــاء  ت�سري  حيث 

متهم باحلادثة.
وقالت �سبكات اخبارية حملية يف بلدة 
قنوات، اإن املواطنة )�سمية .اأ(، بعمر 18 
عامًا، وجدت مقتولة يف الطابق الثاين من 
منزل عائلتها، يف �ساعات متاخرة من م�ساء 

يوم ال�سبت 18/1/2020.
اأن   ،24 لل�سويداء  طبي  م�سدر  وذكــر 
ال�سويداء  م�ست�سفى  اإىل  و�سلت  �سمية 

الراأ�ص،  يف  ــاري  ن بطلق  م�سابة  الوطني 
اأدى مل�سرعها، مو�سحًا اأن الطبيب ال�سرعي 
على  الالزمة  الفحو�سات  باإجراء  �سيقوم 

جثمانها يف ال�ساعات القادمة.
واأكد م�سدر حملي، اأن املعلومات االأولية 
ت�سري اإىل اأن املتهم بقتلها هو �سقيقها الذي 
قا�سي  اأن  ــد  اأك كما  االأنــظــار،  عن  تــوارى 
التحقيق و�سل اإىل مكان اجلرمية الإجراء 
والدها  نفى  فيما  الــالزمــة،  التحقيقات 
اأن  وقــال  �سقيقها،  يد  على  مقتلها  روايــة 
اأن يو�سح  ا�ستهدف من اخلارج دون  منزله 

تفا�سيل اأكرث.

عامالت الن�شيج ببنغالدي�س يرين 
اأبناءهن اأ�شبوعني يف ال�شنة فقط!

لبوؤة تنتحر ب�شبب احلب!
عامل م�شري يكت�شف معبدا

 فرعونيا يف منزله!
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انت�شر على 200 
األف روماين.. ق�شة 
االأ�شد البا�شل حمطم 

االإمرباطورية البيزنطية

جرمية غام�شة يف ال�شويداء... 

الفتاة قتلت على يد 
�شقيقها ووالدها ينفي!

وباء االإنفلونزا يقتل 6600 
�شخ�س يف الواليات املتحدة

"نيزك"   83

فى ال�شعودية خالل 7 �شنوات 

ن فريق بحثي من الدرا�ضات ال�ضحراوية بهيئة امل�ضاحة اجليولوجية،  دوَّ

وخرباء من جامعة برين ال�ضوي�ضرية، عاملًيا، اكت�ضاف 83 نيزكا يف ال�ضحراء 

ال�ضعودية ما بني 2012 و2019.

ون�ضر احل�ضاب الر�ضمي لهيئة امل�ضاحة اجليولوجية مبوقع 

التوا�ضل االجتماعي "تويرت" )االأحد(، �ضوًرا ُتظهر 

عددا من النيازك التي عث عليها الفريق 

البحثي.

عليها  وال�سيطرة  االأمرا�ص  ملنع  االأمريكية  املراكز  ذكرت 

بفريو�ص  اإ�سابتها  تــاأكــد  االأقـــل  على  حالة  مليون   13 اأن 

 120 نقل  مت  فيما  املا�سي،  �سبتمرب  اأواخــر  منذ  االإنفلوانزا 

األف �سخ�ص اإىل امل�ست�سفيات، بينما مت ت�سجيل 6600 حالة 

وفاة ب�سبب املر�ص رغم تراجع حدة انت�سار الفريو�ص، اإال اأن 

الوقت مل ينته للح�سول على جرعة من م�سل الوقاية منه.

ذروة  اأن  القول  الأوانه  ال�سابق  من  اأنه  البيانات  واأو�سحت 

مو�سم انت�سار الفريو�ص قد مت تخطيها رغم تراجع معدالت 
االإ�سابة موؤخرا.

يف  وا�سع  نطاق  على  منت�سرا  ــازال  م الفريو�ص  اأن  يذكر 

والية،   21 يف  عالية  معدالت  وي�سجل  االأمريكية  الواليات 

فيما حذر لينيت برامر رئي�ص فريق مراقبة االإنفلوانزا من 

موجة ثانية من العدوى خالل الفرتة املقبلة.



جتارًيا  منًوا  تتوقع   TSMC

بارًزا يف 2020
اأثبتت �سركة TSMC التايوانية 

و  بها،  اخلا�سة  التكنولوجيا  جودة 

بدقة  الت�سنيع  تكنولوجيا  حققت 

جناًحا  الــ�ــســركــة  مــن  نــانــومــرت   7

تتوقع   TSMC فاإن  االآن  و  كبرًيا، 

 ،2020 عــام  يف  ــارًزا  ب جتارًيا  منــًوا 

املعتاد، و ذلك ب�سبب  اأكرب حتى من 

الطلب  يف  املتوقعة  الكبرية  الزيادة 

التي  و  االإلكرتونية،  الرقاقات  على 
قد ت�سل اإىل %17.

 TSMC اأكــدت  اأخــرى،  من جهة 

ــاء مــ�ــســنــٍع يف  ــس ــ� اأنــهــا ال تــنــوي اإن

على  االأمريكية  املُتحدة  الواليات 

التقارير.  بع�ُص  اأذاعـــت  ما  عك�ص 

ال�سغوط  اإلــقــاء  توا�سل  وا�سنطُن 

بينما  و  ذلــك،  لفعل   TSMC على 

ال  اأنها  التايوانية  ال�سركة  ــدت  اأك

القريب،  املُ�ستقبل  يف  ذلــك  تعتزم 

بناء  جـــدوى  ــص  ــدر� ت اأنـــــها  اإال 
امل�سنع جتارًيا.

اأجرت �سركة "�سبي�ص اإك�ص"، التي ميلكها 
بداية  ما�سك،  اإيلون  االأمريكي  امللياردير 
ا�سطراري  لهبوط  حماكاة  االأ�سبوع،  هذا 
حاالت  يف  الف�سل  ملنظومة  اختبار  �سمن 

الطوارئ لكب�سولة غري ماأهولة.
املحطات  اآخــــر  الــتــجــربــة  هـــذه  وتــعــد 
تنقل  اأن  قبل  الــطــريــق  على  الرئي�سية 

والطريان  الف�ساء  اإدارة  رواد  ال�سركة 
االأمريكية )نا�سا( اإىل الف�ساء، انطالقا من 

اأرا�سي الواليات املتحدة.
"كرو  الف�ساء  كب�سولة  ـــالق  اإط وبــعــد 
�سباحا  والن�سف  العا�سرة  يف  دراغون" 
بتوقيت �سرقي الواليات املتحدة )15:30 
بهدوء  انف�سلت  غــريــنــتــ�ــص(،  بــتــوقــيــت 

و�سقطت من ارتفاع نحو 19 كيلومرتا قبالة 
�ساحل كيب كنافريال يف والية فلوريدا بعد 

نحو ثماين دقائق.
�ساروخ  عــن  نف�سها  الكب�سولة  وف�سلت 
يحاكي  نحو  على  دفعه  حمركات  توقفت 
ف�سل جتربة اإطالق، واأعلن مدير نا�سا جيم 

بريدن�ستني جناح املهمة.
االخــتــبــار  "هذا  تـــويـــرت:  عــلــى  وقــــال 
رواد  ــالق  اإط اأعــتــاب  على  ي�سعنا  احلا�سم 
با�ستخدام  اأخـــرى  مــرة  اأمريكيني  ف�ساء 
االأرا�سي  من  وانطالقا  اأمريكية  �سواريخ 

االأمريكية". 
ويف اختبار اأ�سا�سي للقدرة على نقل الب�سر، 
ا�ستجابة  اأي�سا  اإك�ص"  "�سبي�ص  تخترب 
"كرو  فرقها لالإنقاذ بعد �سقوط الكب�سولة 
اختبار  من  اأ�سا�سي  جزء  وهــذا  دراغون"، 
رواد  اإعـــادة  بهدف  اإنــقــاذ  بعملية  القيام 

الف�ساء املوجودين يف الكب�سولة.
اإقالعها،  مــن  دقيقتني  مــن  اأقـــل  وبــعــد 
اأطلقت الكب�سولة التي ميكن اأن ت�سع �سبعة 
لتنف�سل  متنها  على  دفاعات  ف�ساء  رواد 
عن �ساروخ )فالكون 9( يف اجلو، مما حفز 
منظومة الف�سل يف حاالت الطوارئ بهدف 
�ساملني  عليها  مبن  عودتها  اإمكانية  اإثبات 

اإىل االأر�ص.
يتعلق  فــيــمــا  حــا�ــســم  ــار  ــب ــت االخ وهــــذا 
الف�ساء  حمطة  اإىل  ب�سر  نقل  باإمكانية 
اإمتامه  نا�سا  تتوقع  اإجنـــاز  يف  الــدولــيــة، 

قريبا، ورمبا يف منت�سف العام احلايل.
وياأتي ذلك بعد تاأجيالت وجهود تطوير 
الواليات  ت�سعى  بينما  �سنوات  مــدى  على 
الف�ساء  رحــالت  برنامج  الإحياء  املتحدة 

املاأهولة من خالل �سراكات خا�سة.
مليار   4.2 بقيمة  عقودا  نا�سا  ومنحت 

دوالر  مليار  و2.5  بوينغ  ل�سركة  دوالر 
لتطوير   ،2014 ــام  ع اإك�ص"  لـ"�سبي�ص 
نقل  على  قادرة  منف�سلة  كب�سوالت  اأنظمة 
انطالقا  الدولية  الف�ساء  اإىل حمطة  رواد 

من االأرا�سي االأمريكية.
وتلك هي املرة االأوىل منذ توقف برنامج 
نا�سا للرحالت املكوكية عام 2011، وتعتمد 
ف�ساء  مركبات  على  احلني  ذلك  منذ  نا�سا 

رو�سية لتو�سيلها باملحطة الف�سائية.
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منُذ 2018 و�سركة Intel العمالقة 
بدقة  اإنتاجية  م�ساكل  مــن  ُتــعــاين 
ت�سنيع  وبدقة  نانومرت،   14 ت�سنيع 
10 نانومرت، وهي غري قادرة على �سد 
للمعاجلات،  زبائنها  من  الكبري  الطلب 
اأكدت تقارير من م�سادر مطلعة  وقد 
على �سبكة االنرتنت، اأن هذه امل�ساكل 
 ،2020 احلــايل  العام  يف  �ستتوا�سل 
احلوا�سيب  �سانعي  ببع�ص  و�ستدفع 

�سركة  ُمعاجلات  ال�ستخدام  املحمولة 
.AMD

�سركة انتل كانت قد وعدت بزيادة 
اأن  اإال  �سابًقا  الت�سنيعية  قدرتها 
وما  تتوقف،  مل  االإنتاجية  م�ساكلها 
اأجل  من  جاهدة  تعمل  ال�سركة  زالت 
نانومرت   7 ت�سنيع  دقة  اإىل  االنتقال 

كما اأ�سارت بع�ُص التقارير.

م�شاكل �شحنات Intel �شتتوا�شل
 !AMD يف 2020 والبديل هو 

راجعت مبيعات احلوا�سيب ال�سخ�سية 
بعد  بــارزة  ب�سورة  واملحمولة  املكتبية 
حول  الذكية  للهواتف  الكا�سح  النمو 
اأن ال�سوق قد اأ�سبح م�ستقًرا  العامل، اإال 
بل  االأخــرية،  ال�سنوات  يف  ال�سيء  بع�ص 
وها هو ينمو من جديد يف الربع االأخري 
ويت�سمن   ،%4.8 بن�سبة   2019 مــن 
املكتبية  احلوا�سيب  مبيعات  النمو  هذا 
لالأعمال  املخ�س�سة  وتلك  واملحمولة 
املبيعات  وو�سلت  العلمية،  اأو  التقنية 

 71.8 اإىل 
ــاز  ــه مـــلـــيـــون ج

حول العامل بناًء 
اإح�سائية  عــلــى 

وهــي   ،IDC مـــن 
اأعلى �سحنة حُتققها 

ال�سوق  يف  احلوا�سيب 
خالل 4 �سنوات.

 Lenovo وحافظت 
�سدارة  يف  مــركــزهــا  على 

اإىل  و�سلت  مبيعات  وبن�سبة  ال�سوق، 
املركز  يف   HP اأتت  ثم  ومن   ،%24.3
الثاين بح�سة و�سلت اإىل 23.5%، و 
الثالث بح�سة  املركز  يف   Dell اأتت 
ال�سوق،  اإجـــمـــايل  ــن  م  %16.4
 ،%7.3 بن�سبة   Apple وبعدها 
املركز  يف  ـــا  اأّم
اخلام�ص فقد 
 Acer اأتـــت 

بح�سة %6.7.

 Xiaomi من املتوقع اأن تقوم �سركة
 10  Xiaomi Mi الهاتف  باإطالق 
مت  املقبل،  فيفري  �سهر  يف   Series
املختلفة  الــ�ــســور  مــن  الــعــديــد  ر�ــســد 
حول  املعجبني  واأفــكــار  والت�سريبات 
مــزوًدا  هاتًفا  راأينا  الهاتف،  ت�سميم 
يذكرنا  اخلــلــف  يف  كــامــريات  بــاأربــع 
 ،9  Xiaomi Mi بالهاتف  ت�سميمه 
م�سربة  �سور  مع  االآن  هنا  نحن  ولكن 
الواجهة  اأن  تك�سف  جديدة  واقعية 
 10  Xiaomi Mi للهاتف  اخللفية 
اخللفية  الواجهة  مثل  �ستبدو   Pro 10  Xiaomi Mi Note للهاتف 

اأكرث.
وحدة  يف  كامريات  ثالث  ت�سمني  مت 
الــكــامــريا  فــ�ــســل  مت  بينما  واحـــــدة، 
ا  اأي�سً هناك  املجموعة.  عن  الرابعة 
الذي  الهاتف  مــزدوج.   LED فال�ص 
يظهر يف هذه ال�سور ال يعمل، لذلك قد 
ا ح�سلنا  يكون جمرد دمية، ولكننا اأي�سً
ت�سم  والتي  الهاتف  لعلبة  �سورة  على 
اإىل  باالإ�سافة  الو�سط،  يف   10 الرقم 

ال�سعارين Pro و 5G يف االأ�سفل.
منفذ  عن  االأخـــرى  ال�سورة  تك�سف 
بجانب  االأ�سفل  يف   USB Type-C
بينما   ،SIM ومنفذ  الــ�ــســوت،  مكرب 
ا على مكرب  يحتوي اجلزء العلوي اأي�سً
ال�سو�ساء  الإلغاء  وميكروفون  ال�سوت 
النظر  IR Blaster. وب�سرف  ومكرب 
ميتاز  ل�ساحن  �سورة  فهناك  ذلك،  عن 
بقوة 65W، وهو ما يتما�سى مع بع�ص 

اأواخر  يف  تداولها  مت  التي  ال�سائعات 
الهاتف  باأن  تفيد  والتي  املا�سي  العام 
 Xiaomi لــ�ــســركــة  املــقــبــل  الـــرائـــد 
لدى  االأ�ــســرع  ال�سحن  تقنية  �سيدعم 

�سركة Xiaomi حتى االآن.
الــهــاتــف  ــم  يــ�ــس اأن  املــحــتــمــل  ـــن  م
كامريا   Pro  10  Xiaomi Mi
متاًما  ميغابك�سل،   108 بدقة  اأ�سا�سية 
مت  ال�سابقة.  ال�سائعات  اأ�ــســارت  كما 
اإلتقاط بع�ص ال�سور التي مت ت�سريبها 
 Xiaomi هــاتــف  باإ�ستخدام  االآن 
املائية  والعالمة  اآخر،   Pro  10  Mi
ال�سفلي دليل على ذلك علًما  يف الركن 
�سركة  كانت   ” الالنهاية   ” عالمة  اأن 
هواتفها  يف  قدمتها  قــد   Xiaomi
االأخرى التي تبلغ متلك كامريات 108 
 Xiaomi الهاتف  مثل  ميغابك�سل، 

.10  Mi Note

احلوا�شيب ال�شخ�شية حتقق اأف�شل مبيعات منذ
 4 �شنوات يف الربع االأخري من 2019

هاتف XIAoMI MI 10 PRo ي�شق 
طريقه اإىل الويب

ك�سفت تقارير تقنية اأن خمرتق اأنظمة 
خا�سة  بيانات  مــوؤخــرا،  ن�سر  "هاكر" 
الأكرث من 515 األف من ح�سابات خوادم 
اإنرتنت واأجهزة "راوتر" وخدمات اأخرى 

ذكية.
البيانات  فاإن  نت"،  "زد  موقع  وبح�سب 
لقرا�سنة  منتدى  يف  ن�سرها  مت  الــتــي 
عن  مف�سلة  معلومات  �سمت  االإنــرتنــت، 
عناوين كافة خوادم االإنرتنت املخرتقة، 
من قبيل ا�سم امل�ستخدم وكلمات مرور من 

ي�سرتكون يف تطبيق وخدمة "تل نت".
اأن  "تل نت" للم�سرتكني  وتتيح خدمة 
اأن  علما  االأجهزة،  يف  بعد  عن  يتحكموا 
االخرتاق مّت عن طريق ر�سد االأجهزة 
التي تعر�ص ارتباطها باخلدمة الذكية، 

ف�سال عن اال�ستعانة بربنامج خبيث.
ووفق "زد نت"، فاإن هذا الت�سريب هو 
االأكرب من نوعه بالن�سبة خلدمة "تل 
االأكرب  االخـــرتاق  ح�سل  فيما  نت"، 
�سابقا يف 2017 مع الك�سف عن بيانات 

االإنرتنت. خوادم  من  األفا   33
وبح�سب املوقع املتخ�س�ص باالأخبار 
التقنية فاإنه مل يتم جتربة الدخول 

اإىل احل�سابات املخرتقة، لكن خرباء يف 
االإنرتنت اأو�سحوا، اأنه حتى يف حال مل 
"االخرتاق"  الت�سجيل ممكنا، يظل  يكن 

واردا جدا.

عملية قر�شنة "�شخمة" تك�شف بيانات 
ن�شف مليون من م�شتخدمي االإنرتنت

للف�شاء الب�شر  حا�شم" لنقل  "اختبار  يف  اإك�س" تنجح  "�شبي�س 
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تني لالأطفال لـ "ملياء بريق" بقلم: عبد اهلل اليلقراءة يف ق�شّ
laliabdella@yahoo.fr

قراءة  يف كتاب

باتنة

خن�شلة

البواقي  الأم  اجلهوي  امل�ضرح  ي�ضتعد 
لبعث ذكرى ملكة الطواراق تينهنان، 
باالأمازيغية  ناطق  م�ضرحي  بعمل 
تاريخها  يروى  والذي  ا�ضمها  يحمل 
الــ�ــضــحــراء  بــعــمــق  يف متــنــغــا�ــضــت 

اجلزائرية.
كرمي  "تينهنان"  م�ضرحية  خمــرج 
و�ضائل  مــع  حــديــثــه  يف  بود�ضي�ص 
على  يجري  العمل  اأن  اأكــد  االإعــالم 
قدم و�ضاق، واأن فريق العمل ا�ضتاأنف 
با  الفائت،  دي�ضمرب  منذ  التدريبات 
الذين  املمثلني  من  لكوكبة  ختياره 
اجلمهور  ــذب  ج تــقــدمي  باإمكانهم 
امل�ضرحية،  بالر�ضالة  واقناعهم 
ه�ضام  ــواين،  ج يون�ص  مقدمتهم  يف 
قــرقــاح، مـــراد بــاديــ�ــص، جــمــال بن 
�ضمية  ــرة،  ــوه ج زلــيــخــة،  حــ�ــضــني، 

بوناب، جنلة قيلري، وغريهم.
يعود  تينهنان  م�ضرحية  �ضيناريو 
عائ�ضة،  بن  ليلى  املتميزة  للكاتبة 
والـــتـــي حـــاولـــت تـــقـــدمي املــلــكــة 
اجلزائري  للجمهور  ال�ضحراوية 
بــا�ــضــتــعــرا�ــص لـــوحـــات فــنــيــة عن 
تاريخها وال�ضراع القائم بني والدها 
ماريو�ص  الروماين  والقائد  امازيغ 
حاول  حيث  نوميديا،  اأر�ـــص  على 

ــاع عــن ابــنــتــه بــالــتــوجــه اإىل  ــدف ال
ال�ضحراء رفقة القائد مايا�ص.

تعد  التي  بود�ضي�ص،  املخرج  وك�ضف 
امل�ضرح  يف  اأعماله  ثاين  امل�ضرحية 
بعد  االأمــازيــغــيــة،  باللغة  الناطق 
العمل  اأن    " "امنوكال  م�ضرحية 
اخليالية  ال�ضخ�ضيات  على  �ضريكز 
التفا�ضيل  نقل  دون  للم�ضرحية 
ــدقــة  ــاريــخــيــة نــ�ــضــيــبــا مـــن ال ــت ال

والوفاء.
العر�ص  اأن  اإىل  االإ�ـــضـــارة  وجتـــدر 
ركح  �ضيحت�ضنه  للم�ضرحية  االأول 

اجل�ضور  ملــديــنــة  ــوي  ــه اجل املــ�ــضــرح 
للجمهور  �ــضــيــكــون  اأيــــن  املــعــلــقــة، 
على  لالطالع  الفر�ضة  الق�ضنطيني 
عر�ضه  خالل  اجلديد،  العمل  هذا 
اجلـــاري،  جانفي   25 يــوم  ال�ضريف 
من  العديد  للم�ضرحية  �ضتكون  فيما 
املهرجانات  العديد من  امل�ضاركات يف 
الوطني  ــان  ــرج ــه ــامل ك ــة،  ــي ــن ــوط ال
للم�ضرح االأمازيغي بباتنة، املهرجان 
الوطني للم�ضرح املحرتف بالعا�ضمة 
ح�ضب ما اأدىل به خمرج امل�ضرحية.

اأيوب يلوز لل�ضاحة  يعود املبدع الكاتب 
باإ�ضدار  حمبيه  على  ليطل  االأدبــيــة 
املقد�ص"   "اجلرح  املو�ضوم  الثاين  كتابه 
عن دار اأكوزيوم اأفوالي �ضمن مايربو عن 
100 �ضفحة، والذي يحمل بني طياته 
والق�ضائد  الن�ضو�ص  مــن  جمموعة 
ما  ــرز  اأب ولعل  الوطن،  ق�ضايا  تتناول 
احلراك  الكتاب  يف  موا�ضيع  من  جــاء 
ال�ضعب اجلزائري  الذي قدمه  ال�ضعبي 
ق�ضية  جنب  اإىل  املن�ضرم،  اأفريل   22
حديثي  مب�ضلحة  ال�ضحايا  االأطــفــال 
ق�ضة  و  �ضوف،  وادي  بوالية  الـــوالدة 
البئر امل�ضوؤومة عيا�ص،�ضحايا الطائرة 
اأخذت  واأخــرى  ق�ضايا  الع�ضكرية... 
بلغة  اأيوب  ليعرب  وان�ضانيا  وطنيا  بعدا 
حرقة  عن  ويتكلم  ان�ضيابية،  �ضاعرية 
ل�ضنوات  الــوطــن  عا�ضه  عميق  ــرح  وج
كادت اأن تعيده الأزمنة جتاوزها باأميال 

من الوجع واالأمل. 

ويف تقدمي الكتاب كان ال�ضاعر الدكتور 
ــاذ  ــت ــض طـــــارق ثـــابـــت اأ�
وحتليل  ال�ضيميئات 
ــــاب بــجــامــعــة  ــــط اخل
اأ�ــضــاد  01 قــد  بــاتــنــة 
باجلرح املقد�ص واعترب 
ال�ضاعر ا�ضافة حقيقية 
للم�ضهد االأدبي ومن بني 

االأ�ضماء ال�ضاعدة. 
الكاتب  اأن  ــارة  ــض ــالإ� ل

ـــــوب يــلــوز �ــضــدر له  اأي
امليدان،  ليعتزل   2015 �ضنة  ب�ضمات 
"اجلرح  خــالل  من  اآخــر  بنف�ص  ليعود 
املقد�ص" و اإ�ضدارات اأخرى م�ضتقبلية ، 
اإىل جانب اأن ابن مدينة باتنة حت�ضل 
فعاليات  خالل  باحث  اأ�ضغر  درع  على 
برتكيا،  TASCAالدويل  ملتقى 
وا�ضتحقاقات اأخرى داخل الوطن على 
للم�ضابقة  الذهبي  امليكروفون  غــرار 

 2019 والتن�ضيط  لالإعالم  الوطنية 
م�ضاركاته  جنب  اإىل 
فـــــعـــــالـــــيـــــات  يف 
وكتب  وتـــظـــاهـــرات 
جــمــاعــيــة بــــاالأردن 

وم�ضر وتركيا.
اأي�ضا  موؤ�ض�ص  الكاتب 
النوادي  مــن  لعديد 
بباتنة،  الثقافية 
لعديد  ــفــري  و�ــض
مـــن املــــبــــادرات 
وال�ضبانية  الثقافية 
لل�ضباب،  الوطنية  الندوة  غــرار  على 
واأ�ضار ذات املتحدث اأن الكتاب �ضيجول 
للكتاب  الــوطــنــي  املــعــر�ــص  يف  ويــطــرح 
املقبل   فــيــفــري  �ــضــهــر  بــبــاتــنــة خـــالل 
وجل�ضات  ثــري  برنامج  هناك  �ضيكون 

للبيع والتوقيع �ضيعلن عنها الحقا.

ال�ضغري  ر�ضا  اخلن�ضلي  الفنان  ك�ضف 
ليومية االورا�ص نيوز  اأنه مت اطالق 
"ابكي  عنوان  حملت  جديدة  اأغنية 
يجمعه  الــذي  الديو  وهي  عيني"  يا 
مع الفنان منجي جال�ضي يتناول فيه 
مو�ضوع احلب ويعالج ق�ضايا مريرية 
ــاع  واالوج والــفــراق  باحلياة  تتعلق 

ال�ضخ�ص  التي ت�ضبح ندوبا يف حياة 
الذين  ولــوم  فاجع  ورحــيــل  املــحــب، 

يرتكون فراغات يف قلب املحب. 
من  االغنية  اأن  ر�ضا  الفنان  ــال  وق
مع  ت�ضجيلها  ومت  واأحلــانــه،  كلماته 
وكــان  قــبــل،   مــن  م�ضعودي  م�ضعود 
ــدى كــبــري خــا�ــضــة يف دولــة  لــهــا �ــض

الكثري  ــا  ــاده واأع ال�ضقيقة،  تون�ص 
لبنان،  وحتى  تون�ص  يف  الفنانني  من 
تون�ص  يف  كــان   ت�ضجيلها  اأن  م�ضيفا 
مو�ضيقي  توزيع  جال�ضي  الفنان  مع 
جديدة  بحله  حمــفــو�ــضــي،   ع�ضام 

وبروح تون�ضية جزائرية.
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م�ضرح اأم البواقي يح�ضر للعمل امل�ضرحي 

الناطق بالأمازيغية "تينهنان" 

بلغة  الوطن  ق�ضايا  يلوز" يتناول  "اأيوب 
�ضاعرية يف موؤلفه "اجلرح املقد�ش"

ديو يجمع ر�ضا ال�ضغري ومنجي جال�ضي يف جديدهما "ابكي يا عيني"
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حرية وده�شة
االأول: ما الفرق بني احلرية والده�ضة؟

الثاين: احلرية اأنو لو حطوك 
بدائرة وطلبوا منك تقعد 

يف الزاوية
جتــد  اأن  ـــة  ـــض ـــ� ـــده ال  

الزاوية!!.

اأ�شول
راح  املليونري  واحـــد  ــذا  ه قــالــك 

يحفف 
غري كمل اعطى للحفاف 100 دج

قالو احلفاف ولدك دميا يعطيني 500 دج

وانت مليونري تعطيني 100 دج
جاوبو ولدي باباه مليونري اأما اأنا

بابا كان غري طالب!!.

املقت
ترقد على 11 تاع الليل

تلقاها  دقــايــق  خم�ص  تفوت 
ال�ضبعة تاع ال�ضباح

وكي تكون يف الق�ضم يبدا الدر�ص 
على 8 تفوت 45 دقيقة

ت�ضوف يف ال�ضاعة تلقاها 08:05 
ف�ضاد اإداري وتالعب بالوقت

وتدخل خارجي وا�ضح؟!!.
معلومات م�سلية

الإبرة

اأمثال �سعبية

ملدة  راأ�ص  بدون  يعي�ص  اأن  ميكنه  ال�سر�سور   •
اأ�سبوعني على االأقل ، فال�سرا�سري ال تتنف�ص من 
كامل  على  تنت�سر  دقيقة  ثقوب  من  بل  راأ�سها، 
متلك  ال  التي  املخلوقات  من  اأنها  كما  ج�سدها، 
دماغا يف راأ�سها بل ينت�سر جهازها الع�سبي يف كل 

ج�سدها.
حوايل  تبلغ  الناري  للعيار  الق�سوى  ال�سرعة   •
اأ�سعاف   3 يوازي  ما  اأي  الثانية  يف  مرتا   1065

�سرعة ال�سوت تقريبا.
قبل  ال�سوئية  املرور  اإ�سارات  ا�ستخدام  بداأ   •

اخرتاع ال�سيارات.
يف  النا�ص  اأغلب  بني  �سيوعا  ــالم  االأح اأكــرث   •
العامل ح�سب اإح�سائية بريطانية هي "ال�سقوط 

من مكان عايل".
فابتكرت  زوجها  قتل  اأرادت  توفانا"  "جوليا   •
لكل  ال�سم  باعت  ثم  منه  وتخل�ست  قاتال  �سما 
زوجــــة تــريــد قــتــل زوجــهــا املــزعــج قـــدر عــدد 
با�سم  ال�سم  هذا  ا�ستهر  قتيل،  بـ600  ال�سحايا 
"اأكوا توفانا" مت اإعدامها علي "الكر�سي الر�سويل 
القرن  يف  البابوية"  بالدولة  البابا  مــن  بــاأمــر 

ال�سابع ع�سر �سهر جويلية عام 1659.
اأن  اإىل  تو�سلت  الب�سري  لل�سلوك  درا�ــســة   •
روؤيته،  قبل  يريده  الــذي  ال�سيء  يعرف  الرجل 

اأما املراأة فال تعلم ما تريد اإال عندما تراه.
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ا�سحك وال�سحك بال�س.. قبل ما يغلى وتقول يامن عا�س

جواب 
املحاجية

حاجيتك على 
بوعوينة كي 

امل�سيح الدجال 
لّب�ست كامل الن�سا 

وزادت الرجال

حدث يف مثل هذا اليوم
احلادي والع�ضرون 

من �ضهر جانفي
امللك  تعدم  الفرن�سية  الــثــورة  ـ   1793

لوي�ص ال�ساد�ص ع�سر باملق�سلة.
لل�سيارات. اأوبل  �سركة  تاأ�سي�ص  ـ   1899

1908 ـ مدينة نيويورك ت�سدر اأمرا مبنع 
مت  العامة  االأماكن  يف  التدخني  من  الن�ساء 
تطبيقه يف اليوم التايل على �سيدة واحدة 

واألغي بعد اأ�سبوعني.
1924 ـ وفاة الزعيم ال�سوفياتي فالدميري 

لينني.
بلوتو. كوكب  اكت�ساف  ـ   1930

تطلق  املـــتـــحـــدة  ــــواليــــات  ال ـ   1954
ــة يف  ــووي ن اأول غــوا�ــســة  »نــاوتــيــلــيــو�ــص«  

العامل.
تربم  اال�ستعمارية  ال�سلطات  ـ    1959
للبرتول  الفرن�سية  ال�سركة  بــني  اتفاقا 
البرتول  عن  للتنقيب  االأمريكية  وال�سركة 

يف ال�سحراء اجلزائرية.
من  كــونــكــورد  طــائــرتــي  ـــالع  اإق ـ   1976
باري�ص  يف  واأوريل  لندن  يف  هيرثو  مطاري 

يف اأول رحلتني جتاريتني لهذه الطائرة.
متنع   اإجــراءات  ت�سدر  احلكومة  ـ   1992
يف  حزبية  ن�ساطات  اأي  ممار�سة  مبوجبها 

امل�ساجد.
1994 ـ م�سرع با�سل االأ�سد النجل االأكرب 
معدا  وكان  االأ�سد  حافظ  ال�سوري  للرئي�ص 

خلالفة والده يف احلكم.
باجلزائر  قمة  لقاء  اأول  انعقاد  ـ   2002
التنمية  اأجل  من  اجلديدة  ال�سراكة  حول 

التي عرفت با�سم النيباد.
اإيال�ص  �سليم  اجلزائري  ال�سباح  ـ   2003
 100 �سنف  يف  الف�سية  بامليدالية  يفوز 
العاملية  البطولة  يف  حــرة  �سباحة  مــرت 

لل�سباحة ب�ستوكهومل.
الوطنية  املنظمة  ا�ستحداث  ـ   2004
الأربــــــاب الــعــمــل و املــقــاولــني بــاجلــزائــر 

العا�سمة.
اإبراهيم  كو�سوفو  رئي�ص  وفــاة  ـ   2006

روغوفا. 
الثاين  ــدويل  ال امللتقى  افتتاح  ـ   2008

للقراآن الكرمي بق�سنطينة.
 - تيليكوم  ــكــوم  اأورا�ــس �سركة  ـ   2008
ح�سن  رئي�سها  ل�سان  على  تعلن  جــيــزي- 
منذ  العمومية  للخزينة  دفعت  اأنها  قياين 
 120 اال�ــســتــغــالل  رخ�سة  على  ح�سولها 

مليار دج اأي ما يعادل 1.7 مليار دوالر.
م�سرية  تف�سل  االأمـــن   م�سالح  ـ   2011

االأر�سيدي باجلزائر العا�سمة .
ال�ساحية  ي�ستهدف  تفجري   -  2014

اجلنوبية لبريوت.
 66 واإ�سابة  �سخ�سا   41 مقتل   -  2016
اآخــريــن جــراء حــادث انــحــراف قطار عن 

م�ساره يف الهند.

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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يل يح�ضب وحدو يف�ضلو

حكـــمة
ال ميكن حتقيق �لنجاح �إال 

�إذ� �أحببت ما تقوم به
�شورة م�شحكة

هذا هو الزلط 
والتفرعني 
�ضخ�ضيا؟!

يا  برلني  موؤمتر  من  ت�ضتنتج  مــاذا  ـ 
�ضي عالوة؟

فوزي العاي�ص باتنة
كيل  يف  "راحت"  ليبيا  اأن  اأ�ضتنتج 

الزيت؟!. 
املعلومة  ــذه  ه اإلــيــك  عـــالوة  �ضي  ـ 
�ضوت  تــ�ــضــمــع  املــخــيــفــة...عــنــدمــا 
مل  اأنه  من  بالرغم  غرفتك  يف  �ضدى 
خملوق  فهذا   ، قبل  من  موجودا  يكن 
مــن الــعــامل االآخـــر ميــازحــك برتديد 

كالمك؟
رمية.غ العلمة
املرعبة  املعلومة  عرفت  وكيفا�ص 

هذي..هل اأنت جنية اأم اإن�ضية؟؟!.
ـ نحن دائما بحاجة ل�ضخ�ص ما..ال 

اأحد يدفن نف�ضه؟
رقية ح�ضروري عني مليلة
ال�ضحراء  يف  متوت  قد  ذلك  ورغــم 

تلتهمك  هناك  تبقى  حيث  العراء  اأو 
حيث  البحر  يف  التعرية..اأو  عوامل 
يلتهمك احلوت..اأو يف انفجار بركاين 
حيث ت�ضبح ال اأثر لك..فما حاجتك 

ل�ضخ�ص اآخر اإذا كنت ميتا اأ�ضال؟!.
ـ كن متح�ضرا مع اجلميع، واجتماعيا 
مع الكثريين، ومقربا للقليلني، و�ضديقا 

لفرد واحد، وال تكن عدوا الأحد؟
حنان بوخ�ضم ب�ضكرة
عليها...غري  يــقــدر  يل  ا�ــضــكــون  و 

طويل لعمر؟!.
ـ من ال�ضيا�ضة ترك ال�ضيا�ضة..متى 
اأنــك جمرب على  �ضي عــالوة  يا  حت�ص 

تركها؟
لطفي بوعوينة �ضكيكدة
وهي  بالثالث  طلقتها  ال�ضيا�ضة  اأنا 
خلعتني لتاأكيد احلالة..وهكذا خوك 

هاين وعالوة ومو�ضطا�ص؟!.



عرث بحوزته على اأ�سلحة بي�ساء و50 قر�ش مهلو�ش 

معاوية. �ص
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باتنة

�شطيف

ميلة

ب�سبب متابعته ق�سائيا

اأ�سدر اأم�ص، وايل باتنة، فريد حممدي، قرارا يق�سي بتوقيف 
رئي�ــص بلدية نقـاو�ــص، "ال�سديق حذفاين" حتفظيــا عن اأداء 
مهامــه، اإثــر متابعتــه ق�سائيا يف عــدة ملفات، وح�ســب م�سادر 
مطلعــة اأن "امليـــر" الــذي يتواجــد حتــت الرقابــة الق�سائية، 
ُمتابــع يف 3 ق�سايا على م�ستوى كل مــن حمكمة اأري�ص، �سريانة 

وبريكة، فيما ُيجرى التحقيق يف الق�سايا املتابع فيها واملتعلقة 
باإبــرام �سفقات حمل �سبهة و�ســوء ا�ستغالل الوظيفـة وغريها، 
جديــر بالذكر اأن وايل باتنة ا�ستند يف قــراره بتوقيف رئي�ص 
بلديــة نقاو�ــص اإىل املادة 43 مــن قانون البلديــة والتي تن�ص 

على توقيف اأي ع�سو منتخب متابع ق�سائيا.

يف  النظــر  �سطيــف  حمكمــة  اأجلــت 
ق�سيــة رئي�ص بلدية الر�سفة الواقعة 
جنــوب الواليــة، وهــي الق�سيــة التي 
البلديــة بجنحــة  يتابــع فيهــا ري�ــص 

التزويــر وا�ستعمــال املــزور وا�ستغالل 
النفــوذ، وهــذا بناء علــى �سكوى تقدم 
بها اأحــد املواطنني بقرية راأ�ص اإي�سلي 
التابعــة لبلديــة الر�سفــة والتــي اأكد 

فيهــا اأنــه قــد تعر�ــص للظلم مــن قبل 
رئي�ص البلدية الذي اتهمه باال�ستيالء 
علــى قطعــة اأر�سية كان يعتــزم اإجناز 

م�سروع ا�ستثماري عليها. 

متكنت عنا�ســر ال�سرطة باأمن والية 
خطــري  �سخ�ــص  توقيــف  مــن  تب�ســة، 
لــدى  عنــه  مبحــوث  ق�سائيــا  م�سبــوق 
مــن  معتــربة  كميــة  وحجــز  العدالــة 
االأقرا�ص املهلو�سة باالإ�سافة اإىل ثالث 

اأ�سلحة بي�ساء من ال�سنف ال�ساد�ص.
حيثيــات الق�سية تعود لقيام عنا�سر 
االأزقــة  بع�ــص  بتم�سيــط  ال�سرطــة 
امل�سبوهــة اأيــن لفــت انتباههــم �سخ�ص 
حمــل �سبهــة يبلغ مــن العمــر 31 �سنة 
رف�ــص  منــه  التقــرب  اأثنــاء  والــذي 
االمتثال واأ�سهر يف وجه ال�سرطة �سالح 
اأبي�ــص وحــاول االعتــداء علــى اأعوان 
القــوة العموميــة بال�ســرب با�ستعمــال 

هــذا ال�ســالح، االأمــر الــذي ا�ستدعــى 
اأجــل  مــن  الالزمــة  القــوة  ا�ستعمــال 
ال�سيطرة عليه، اأين مت توقيفه واأثناء 
عملية التلم�ص تبني حيازة هذا االأخري 
لـــ 50 قر�ص مهلو�ص كانت مو�سوعة يف 
جيب �سرتتــه ومبلغ مايل قدره اأربعون 
األــف دينــار جزائــري، كمــا مت �سبــط 
اأ�سلحة بي�ســاء، ليتم اقتياد املعني اإىل 
مقــر االأمــن احل�سري وفتــح حتقيق يف 
الق�سيــة وبعد اإمتام كافــة االإجراءات 
القانونيــة الالزمــة مت تقــدمي امل�ستبه 
اأمــام اجلهــات الق�سائيــة والتــي   فيــه 

اأ�سدرت يف حقه اأمرا باالإيداع.

جنحت عنا�سر ال�سرطة التابعة الأمن 
دائرة الونزة، من معاجلة ق�سية تتعلق 
بالتهريــب با�ستعمــال مركبــة لت�سهيــل 
املهمــة وحجــز �سلعــة اأجنبيــة ال�سنــع 
كانــت موجهة للتهريــب با�ستعمال هده 

املركبة.
ومت توقيــف مركبــة كان يف قيادتهــا 
�سخ�ص يبلغ مــن العمر 58 �سنة برفقة 
�ســاب يبلــغ مــن العمــر 33 �سنــة، وبعد 

مراقبــة الوثائــق الثبوتيــة للمركبــة 
وتفتي�سها مت العثور مبقاعدها اخللفية 
على 70 خرطو�سة من ال�سجائر اأجنبية 
ال�سنــع، باالإ�سافــة اإىل 119 �سماعــة 
هاتــف نقــال، اأيــن مت توقيــف امل�ستبه 
فيهمــا وبعــد اإمتــام كافــة االإجــراءات 
القانونيــة مت تقــدمي االأطــراف اأمــام 
العدالة والتي اأمرت بتاأجيل الف�سل يف 

الق�سية اإىل تاريخ الحق.

قام وايل ميلة حممد عيمر 
بزيارة الفالح الذي تعر�ص 

ل�سرقة قطيع من املاعز 
مب�ستة عني الكبرية ببلدية 

حمالة، حيث قام الوايل 
مبنح الفالح مقرر اال�ستفادة 

من بناء ريفي اإ�سافة اإىل 
ف�سال  املا�سية  من  روؤو�ص   10

عن 10�سجرة من الزيتون، 
وكانت ق�سية الفالح "عبد 

الوهاب/ب" قد اأثارت تفاعال 
كبريا على �سفحات التوا�سل 
االجتماعي بعد ن�سر فيديو 

حتدث فيه عن عملية �سرقة 
قطيعه الذي يناهز 45 راأ�ص 

من املاعز.

الوايل مينح 
�شكن ريفي 

ل�شحية �شرقة 
املاعز بحمالة 

�سي الأورا�سي..

كرثت علينا املنا�سبات... امليزانية طارت 
باأعرا�ص  دورة  كل  خــالت...  واخلزينة 
متعددة  روؤو�ــص  ولل�سنة  واحتفاالت... 
مدفوعة  العطل  من  حتى  التوجهات... 

االأجر زادت ومعاها نق�ست اخلدمات...

hamzalaribi005@gmail.com

"ل.�ص" على  اأقدم مقاول معروف بوالية �سطيف 
ت�سليم نف�سه مل�سالح االأمن بعد وجوده يف حالة فرار 
ق�سايا  يف  متابعته  عقب  اأ�سهر،   06 من  اأكــرث  منذ 
ف�ساد مع مدير التجارة ال�سابق لوالية �سطيف، ومت 
اإحالة املعني على قا�سي التحقيق للنظر يف الق�سايا 

املتابع فيها. 

وكذا  ب�سطيف  ال�سرطة  م�سالح  خمتلف  اأطرت 
اأمن الدوائر التابعة لها عمليات مداهمة فجائية 
و�ساحات  فــ�ــســاءات  �سملت  االأ�ــســبــوع  نهاية  مــع 
ثابتة  مراقبة  نقاط  ن�سب  مع  خمتلفة  عمومية 
واأخرى متحركة باأهم املحاور والطرقات، واأ�سفرت 
25 �سخ�سا بعد ثبوت  هذه الدوريات عن توقيف 
تورطهم يف ق�سايا خمتلفة "حمل اأ�سلحة بي�ساء، 
حيازة خمدرات ومهلو�سات، مع توقيف 11 �سخ�سا 
يف  لتورطهم  الق�سائية  اجلــهــات  لــدى  مطلوبني 

خمتلف الق�سايا.

ون�سف حتفها  �سنة  العمر  من  تبلغ  لقيت طفلة 
 200 بحي  موجود  مائي  حو�ص  يف  �سقوطها  بعد 
�سطيف،  والية  �سرق  العر�ص  بئر  ببلدية  م�سكن 
فيما  املكان،  عني  يف  اأنفا�سها  الطفلة  لفظت  حيث 

فتحت اجلهات االأمنية حتقيقا يف احلادثة. 

ك�سفت م�سالح مديرية احلماية املدنية لوالية 
خن�سلة، عن ت�سجيلها الأزيد من 50 حادث اختناق 
 84 اإ�سعاف  مت  اأيــن   ،2019 �سنة  خــالل  بالغاز 
�سخ�ص خمتنق بغاز اأحادي اأك�سيد الكربون، فيما 
حالة  الأي  ت�سجيلها  عدم  عن  امل�سالح  ذات  اأكدت 
احليطة  اأخذ  �سرورة  اإىل  املواطنني  ودعت  وفاة 
الــ�ــســالمــة، وك�سفت  �ــســروط  ومــراعــاة  ـــذر  واحل
تدعيمها  عن  املدنية  احلماية  مديرية  م�سالح 
اإ�سعاف  �سيارات  مــن  حديث  وعــتــاد  بتجهيزات 
�ساحنات  وكــذا  جدا  حديثة  بتجهيزات  جمهزة 
اإطفاء جديدة وهذا من اأجل ت�سهيل عمل اأعوان 

احلماية املدنية واإنقاذ ال�سحايا واإ�سعافها.

مقاول مطلوب لدى االأمن 
ي�شلم نف�شه 

توقيف 11 �شخ�شا مبحوث عنهم 
خالل دوريات فجائية 

�شقوط مميت لطفلة
 يف حو�س مائي ببئر العر�س 

توقيف رئي�س بلدية نقـاو�س عن مهامهت�شجيل 50 حالة اختناق بالغـاز 

تاأجيل النظر يف ق�شية رئي�س بلدية الر�شفة  

�شاب فار من العدالة يعتدي على 
ال�شرطة خالل توقيفه بتب�شة

حجز مركبة و�شلعة اأجنبية 
موجهة للتهريب بالونزة

وجب الكالم

بكل اأ�سف وبكل حزن يتلقى اجلزائريون يف كل مرة خرب 
ال�سحايا،  من  هائلة  اأعدادا  نتيجته  تكون  مروري  حادث 
ويف كل مرة يفتح ملف حوادث املرور ويديل كل جزائري 
فيه بدلوه خا�سة واأن االأمر قد بات ظاهرة مثرية للجدل 
فيها  امل�سببات  لفهم  والتعمق  التطرق  وجب  اجلزائر  يف 
مب�سوؤويل  ممثلة  الدولة  اأن  هو  نالحظه  وما  واملت�سببني، 
خمتلف القطاعات قد باتت امل�سوؤولة االأوىل عن حوادث 
املرور يف نظر اأغلبية اجلزائريني، اإال اأن ما يجب تو�سيحه 
وما يجب اأن يوؤمن به اجلزائريون هو اأن م�سوؤولية حوادث 
"�سعبا" ودولة على اأن  املرور يف اجلزائر يتحملها اجلميع 
يتحمل ال�سعب امل�سوؤولية االأكرب طاملا اأنه املت�سبب املبا�سر 
يف احلوادث، واإن قلنا ال�سعب فاإننا نق�سد العن�سر الب�سري 

املتمثل يف ال�سائقني الذين هم "اأبناء ال�سعب".
اأغلب  يف  مهرتئة  اجلزائر  يف  الطرقات  �سبكة  باأن  نقر 
تعبيدها  اأثناء  الالزمة  للمعايري  خا�سعة  وغري  املناطق 
ال�سخ�ص  بــاأن  يقول  املنطق  لكن  تهيئتها،  اإعــادة  واأثناء 
حقه،  الطريق  يعطي  من  هو  العاقل  وال�سائق  العاقل 
يحرتم  من  هو  املاهر  وال�سائق  العاقل  ال�سخ�ص  اأن  مبعنى 
طبيعة الطريق وال يتجاوز ال�سرعة التي تفر�سها طبيعة 
لي�ست  فالطريق  اأخرى  ومن جهة  هذا من جهة،  الطريق، 
وهذا  فيها،  يتحكم  من  ال�سائق  بل  املركبة  يف  تتحكم  من 
عدم  عن  ينجر  قد  عما  امل�سوؤول  هو  ال�سائق  اأن  يعني  ما 

احرتام طبيعة الطريق ولي�ست الطريق نف�سها.
اإذا ما اأتينا ل�سائقي احلافالت خا�سة عرب خطوط النقل 
الطويلة، هل يعلم اجلزائريون اأن كثريا من موؤ�س�سات النقل 
تعتمد على �سائق واحد يف كثري من االأحيان وال ت�ستعني 
ب�سائق م�ساعد اأو �سائق "مناوب"؟ والغاية تقليل امل�ساريف، 
رمبا يقول قائل اأن هذه حاالت �ساذة، نعم هي حاالت �ساذة 
اأن  اجلزائريون  يعلم  وهل  ــوادث،  احل م�سببات  من  لكنها 
"املخدرات"  اأ�سخا�ص مدمنني على  كثريا من ال�سائقني هم 
اأهمية  اأن يعريوا يف ذلك  يتعاطونها بطريقة عادية دون 
هناك  اأن  اجلزائريون  يعلم  وهل  ذلك؟  عن  ينجر  قد  ملا 
كل  طبيعة  ح�سب  املرور  اإ�سارات  حتددها  قانونية  �سرعة 
ذلك؟  يتجاهلون  ال�سائقني  من  فالكثري  ذلك  ورغم  طريق 
يف�سلون  اجلزائريني  من  فكثري  ذلك  عن  ب�سيط  وكمثال 
املوؤ�س�سات  اأ�ــســوار  داخــل  حتى  فائقة  ب�سرعة  ال�سياقة 
لي�ست  امل�سكلة  فاإن  وبالتايل  وغريها  واملعاهد  كاجلامعات 
ال�سائق  اإن  بل  فقط  امل�سوؤولني  يف  ولي�ست  الطرقات  يف 
اأودت  التي  املرور  حوادث  اأغلبية  عن  املبا�سر  امل�سوؤول  هو 

باآالف ال�سحايا خالل ال�سنوات املا�سية.
ال�سائق  ذهنية  هو  اأوال  معاجلته  يجب  ما  ب�سراحة، 
الرتبية  ونق�سد  تربيته  بــاإعــادة  ونف�سيته  اجلــزائــري 
الالمباالة بقانون  ل�سائق تطبع بطبع  املرورية، فال ميكن 
املرور وتطبع باال�ستهتار باأرواح النا�ص اأال يت�سبب يف حادث 
ذلك  على  مثال  واأب�سط  مثالية،  الطريق  كانت  واإن  مرور 
"و�سط املدينة" يف كل والية،  حوادث املرور التي تقع يف 
وبالتايل فعندما نتحدث عن امل�سوؤول يف حوادث املرور فال 
بد اأن نكون مو�سوعيني ونعالج الظاهرة مبو�سوعية لي�ص 
مو�سوعية  حلول  الإيجاد  بل  اآخــر  �سد  طرف  عن  دفاعا 
�سوء  اإىل  ــوؤدي  ي املر�ص  ت�سخي�ص  يف  فاخلطاأ  حقيقية، 
الظاهرة  م�سببات  تقدير  و�سوء  املنا�سب،  الــدواء  تقدير 

يوؤدي اإىل �سوء تقدير احللول.

امل�شوؤولية يتحملها اجلميع
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