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الجزائريـة،  الفضائيـة  الوكالـة  كشـفت 
القمريـن  التقطهـا  التـي  الصـور  أول  عـن 
“ألسات-2ب”و”ألسـات-1ب”  الصناعييـن 
لعـدة واليـات مـن الوطـن. وذكـرت الوكالـة 
في بيان نشـرته على موقعها االلكتروني، 
أن العمليـات نفـذت مـن قبـل مهندسـين 

جزائريين، وتم بشكل مستقل.

قد  الجزائرية،  الفضائية  الوكالة  وكانت 
نفذت عملية إطالق قمريين صناعيين في 
الهند، يوم 26 سبتمبر 2016، وتظهر الصورة 
ميناء  من  كل  حديثا،  الملتقطة  الصناعية 
الوالية  نفس  في  الجديد  والملعب  وهران 
سكيكدة،  وملعب  وميناء  ورقلة  ومدينة 
المتحدة  الواليات  في  لمدن  صور  وكذا 
بورتسمورث  ومطار  )بوسطن(  األمريكية 
في بريطانيا. وأوضحت الوكالة أن المشروع 
ادماج  عملية  بعد  بنجاح  أنجز  الجزائري 

وتجارب، أجراها مهندسون جزائريون على 
ببئر  الصناعية  األقمار  تطوير  مركز  مستوى 
ايطار  في  ذلك  وجاء  وهران.  بوالية  الجير 
آفاق- الوطني  الفضائي  البرنامج  تفعيل 

في  الحكومة  مجلس  اعتمده  الذي   ،2020
سنة 2006، والذي يهدف الى تقوية قدرات 
لخدمة  األرض،  برصد  يتعلق  فيما  الجزائر 
السيادة  وتعزيز  المستدامة  التنمية 
أن  الفضائية  الوكالة  وأبرزت  الوطنية، 
“ألسات –ب 1” هو ثاني قمر صناعي بدقة 
لرصد  الجزائر  تطلقه  متوسطة  تصويرية 
من  الصور  أيضا  ويلتقط  ومراقبتها،  األرض 
متعددة  الوضعية  في  كلم   670 ارتفاع 
الحمراء  تحت  واألشعة  المرئية  األطياف، 
أن صوره ستستغل  والبانكروماتية. وأكدت 
بالمجاالت  المتعلقة  األهداف  لتلبية 
البيئة  حماية  السيما  الحيوية،  التنموية 
الطبيعية،  األيكولوجية  النظم  ومختلف 

لها،  خريطة  ورسم  التصحر  ظاهرة  ورصد 
األراضي  لشغل  خرائط  رصد  على  زيادة 
من  والوقاية  والساحل  األقاليم  وتهيئة 
المخاطر الطبيعية وتسييرها.                                 

نوعيـة  قفـزة  يمثـل  االنجـاز  وهـذا 
للجزائـر فـي ميـدان الفضـاء، السـيما فيمـا 
يتعلـق بالتحكـم التكنولوجـي. كمـا تعـزز 
هـذه النتائـج االيجابية الخيار االسـتراتيجي 
النشـاط  وضـع  بخصـوص  للحكومـة، 
التنميـة  فـي  للمسـاعدة  كأداة  الفضائـي 

االقتصادية المستدامة.

                                      أورار زهرالدين«

القمران الصناعيان 
الجزائريان يبثان أول 

الصور من الفضاء
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لعنة منع 
اآلذان 

التي 
أصابت 

إسرائيل؟

إسـرائيل  فـي  الحرائـق  تواصلـت 
والتـي أدت إلـى إجـالء عشـرات اآل الف 
ربـط  الـذي  الوقـت  فـي  منازلهـم،  مـن 
بــ  وصفـوه  مـا  بيـن  أزهريـون  فيـه 
سـلطات  وقـرار  اإللهـي«  »العقـاب 
القـدس  فـي  اآلذان  بمنـع  االحتـالل 
لمنعهـا شـعيرة مـن شـعائر اهلل تعالى. 
الخاصـة  الوزاريـة  اللجنـة  إلقـرار  وذلـك 
بالتشـريعات مشـروع قانـون يمنـع رفـع 

األذان في فلسطين.

السـياق  هـذا  فـي  صـرح  حيـث 
أن:  االحتـالل  دولـة  فـي  مسـؤول 
»إسـرائيل ملتزمـة بحمايـة مـن يعانـون 
أنهـا  رغـم  تسـببه  الـذي  الضجيـج  مـن 
ألبنـاء  العبـادة  حريـة  تحتـرم  »دولـة 

جميع األديان«. 

الضخمـة  الحرائـق  انـدالح  وعقـب 
قال الدكتور أحمد حسـن غنيم، األسـتاذ 
بكليـة أصـول الديـن والدعـوة بأسـيوط 
أن  فـي  شـك  »ال  إنـه  األزهـر،  جامعـة 
يكـون ما يحـدث في الكيـان الصهيوني 
المحتـل عـذاب مـن اهلل عـز وجـل، على 
الفلسـطيني  الشـعب  تجـاه  فعلـوه  مـا 
بنـو  دأب  أن  بعـد  والعالـم،  المسـلم 
فـي  واإلفسـاد  الفسـاد  علـى  إسـرائيل 
األرض«. واسـتند غنيـم فـي تصريحاتـه 
»لعـن  وتعالـى:  سـبحانه  قولـه  إلـى 
الذيـن كفـروا مـن بنـي إسـرائيل علـى 
لسـان داود وعيسـى ابـن مريـم ذلك بما 
عصـوا وكانـوا يعتـدون«، معتبـًرا أن مـا 
منعهـم  علـى  لهـم  »جـزاء  حـدث 

المسـلمين مـن إقامتهم لشـعائر دينهم 
ألن اهلل عـز وجـل يقـول: »ومـن أظلـم 
ممـن منـع مسـاجد اهلل أن يذكـر فيهـا 

اسمه وسعى في خرابها«. 

ولفـت األسـتاذ بجامعـة األزهـر إلـى 
علـى  أمتـه  ينصـر  وجـل  عـز  »اهلل  أن 
ومـرت  السـنين  طالـت  مهمـا  أعدائهـا 
النهايـة  هـو  الحـق  فانتصـار  العصـور 
زهـو  طـال  مهمـا  صـراع  لـكل  العادلـة 
كتابـه  فـي  تعالـى  ويقـول  الباطـل«، 
العزيـز: »هـو الذي أرسـل رسـوله بالهدى 
وديـن الحـق ليظهـره علـى الديـن كلـه 

ولوكره الكافرون«.  

أحمـد  الدكتـور  أرجـع  جهتـه،  مـن 
بكليـة  الحديـث  أسـتاذ  شـبل،  محمـد 
الحرائـق  األزهـر،  جامعـة  الديـن  أصـول 
التـي تشـهدها دولة االحتـالل، إلى أنها 
»مـن المحتمـل أن تكـون عقابـا وعذاًبـا 
مـن اهلل لهـم، ألن النـار تعـد جنـًدا مـن 
كيفمـا  يسـخرها  وجـل  عـز  اهلل  جنـود 
يشـاء ووقتمـا يشـاء«.  واستشـهد فـي 
تصريحـات بكالمـه بقولـه تعالـى »ومـا 
يعلـم جنـود ربك إال هـو«. وأشـار إلى أن 
الوحيـدة  األمـة  هـي  اإلسـالم  أمـة 
المحصنـة مـن هـذا اللـون مـن العـذاب 
ومـن هـذه اآليـات الكونية، مدلـاًل بقوله 
تعالـى: »ومـا كان اهلل ليعذبهـم وأنـت 
وهـم  معذبهـم  اهلل  كان  ومـا  فيهـم 

يستغفرون«.

                                      أورار زهرالدين«
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البترول  أسعار  انخفاض  أدى 
أزمة  إلى  العالمية،  األسواق  في 
البلدان  من  لكثير  خانقة  مالية 
على  اقتصاداتها  تعتمد  التي 
كمورد  الــمــحــروقــات  مبيعات 
رئيسي للدخل، على غرار الجزائر 
على  المواد  هذه  تستحوذ  التي 
ــن صــادراتــهــا  ــر م ــب ــزء األك ــج ال
الصعبة،  العملة  من  ومداخيلها 
منها،  احتياطاتها  تآكلت  والتي 
الــبــالد من  وعــانــت خــزيــنــة 
تلك  بسبب  مؤثرة  اضطرابات 

التقلبات. 
بالجهات  ذلك  كل  دفع  وقد 
التفكير جديا في  الحكومية إلى 
خالل  من  الوضع  هذا  مواجهة 
سياسة  واتباع  النفقات  ضبط 
التوازنات  على  تحافظ  تقشف 

استراتيجية  وبــنــاء  ــوارد،  ــم وال
بديل  اقتصاد  بخلق  تسمح 
وقد  النفط.  بعد  ما  لمرحلة 
السياسة من خالل  ترجمت هذه 
 2016 لسنتي  المالية  قــانــون 
و2017 بالخصوص، محاولة تجنب 
على  المباشرة  االجتماعية  اآلثار 
للمواطنين،  الشرائية  القدرة 
الضعيف  الــدخــل  ذوي  خاصة 
بسبب  الهشة.  والفئات  منهم 
عن  أساسا  الناتج  األسعار  ارتفاع 
وارتفاع   ، الوطني  االنتاج  ضعف 
بعد  المستورد  السلع  قيمة 

انخفاض قيمة الدينار . 
كافة  ــة  ــ األزم مــســت  وقـــد 
القطاعات ذات العالقة المباشرة 
آثارها  وامتدت  المواطنين،  بحياة 
في  المؤسسات  مختلف  إلــى 

التقشف 
...هل 
سيكون 
سياسة ما 
بعد اقتصاد 
المحروقات؟ 

فهل تتجه الجزائر فعال 
نحو سياسة » شد الحزام 
»، وبناء وعي اقتصادي 
يجنبها خطر تقلبات 
األسواق، ويضع لبنات 

اقتصاد قوي ال يعتمد على 
تصدير المواد الخام، بل 

على اقتصاد منتج للثروة؟
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ــام.  ــع وال ــخــاص  ال القطاعين 
الهيئات  من  العديد  وأدركـــت 
االتجاه  من  بد  ال  بأنه  الرسمية 
مبدأ  على  تقوم  سياسة  نحو 
خلق الثروة بدل إهدارها، وترشيد 
عن  االبتعاد  خالل  من  النفقات 
السياسة السابقة التي أدت إلى 
تبذير األموال، أو انفاقها في غير 
التي  السياسة  وهــي  محلها، 
طرف  من  واسعا  انتقادا  لقيت 
واإلعالمين، وحتى من  المحللين 
التي  نفسها  الحكومية  الجهات 
دفعت  فقد   بأضرارها.  اقتنعت 
مليون   902 يقارب  ما  السلطات 
دولــة   14 ديـــون  لمسح  دوالر 
منشآت  بناء  وشهدت   ، إفريقية 
الماليير  استهلكت  ضخمة 
المالية  أغلفتها  وتــجــاوزت 

إنفاق ماليير  تم  ، كما  المرصودة 
ــات  ــان ــرج ــه ــم ــي ال ــرى فـ ــ أخـ
ــرات والــتــكــريــمــات  ــاه ــظ ــت وال
ومنحهم  الفنانين  واستضافة 
، فضال عن  جوائز وهدايا مكلفة 
في  الناجعة  غير  السياسات 
لم يعد  التي   ، العمومي  االنفاق 

من الممكن االستمرار فيها . 
نحو  فعال  الجزائر  تتجه  فهل 
وبناء   ،« الحزام  شد   « سياسة 
خطر  يجنبها  اقتصادي  وعــي 
لبنات  ويضع  ــواق،  األس تقلبات 
على  يعتمد  ال  قــوي  اقتصاد 
على  بل  الخام،  المواد  تصدير 

اقتصاد منتج للثروة؟
الفئات  تجنيب  يمكن  وهل 
االجتماعية الهشة، اآلثار السلبية 

ثقافة  وخلق  التقشف،  لسياسة 
جديدة تقوم على الحكم الراشد 
وتشجيع  الموارد،  على  والحفاظ 
في  والمنافسة  الخاص  القطاع 
وتغيير  ــودة،  ــج ال ــع  رف ســيــاق 
في  النظر  ــادة  وإعـ القوانين، 
االقتصاد  يضع  بما  السياسات، 
الطريق  فــي  للسير  الوطني 

السليم؟

                                      رمول مروى«
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شبح السوق السوداء 
يهدد االقتصاد الجزائري

يعانـــي االقتصـــاد الوطنـــي اليوم 
مـــن ظاهرة تهـــز كيانه وهي الســـوق 
الســـوداء او السوق الموازيـــــــــة فهو 
القوانين  مـــن  للتهرب  االمثـــل  المكان 
بعيدا  التجارية  والتشـــريعات  الضريبية 
تنتشر  حيث  الرقابـــــــــــــة  اعين  عن 
النامية  البلـــدان  فـــي  كبيـــرة  بصورة 
والتـــي تعاني من الفســـاد، وتقل في 
البلـــدان المتطورة اقتصاديـــا العتبارات 
الحريـــة االقتصاديـــة وروح المنافســـة 

وسيادة منطق اقتصاد السوق.

العالم  بلدان  والجزائـــــر كغيرها من 
الثالـــث فإنها تعاني مـــن هذه الظاهرة 
الوطني  االقتصـــاد  تضـــرب عمق  التي 
االرادات  تناقــــص  الـــي  تـــؤدي  حيث 
الضرائب وبالتالـي  المتأتية اساســــا من 
تؤثـــر علـــى االنفـــــاق الحكومي في 

مجــال التنمية واالستثمار.

فـــي نفس الســـياق اعـــرب الكثير 
االقتصاديين  والباحثين  المختصيـــن  من 
التي  الظاهـــــرة  اتجاه هذه  عن قلقهم 
تعتبـــر ورم خبيث في جســـد االقتصاد 
بنك  مديـــر  ، حيـــث طالبوا  الوطنـــي 
الســـيد محمد لكصاسي بضرورة  الجزائر 
وضع حد لســـوق السكـــــوار المتواجدة 
علـــى مســـتوى العاصمـــــة بســـاحة 
بورســـعيد ، وهـــي ســـوق للعملــــة 
الماليير من  تداول  يتم  الصعبــــة حيث 
النقــــود بمختلـــف العمالت الدوليــــة 
والتـــي اصبحت فضاء رحب لتبييــــض 
االمــــوال وهذا في ظل انعــدام مكتب 

صرف معتمد في الجزائر .

من جهـــة اخـــرى تتعـــدد اهداف 
بالســـوق  والفاعليـــن  المتعامليـــن 
بالســـلع  الخاصـــة  ســـواء  الســـوداء 
الصعبة  الخاصـــة بالعمالت  او  والبضائع 

ما بيـــن التهـــرب الضريبـــي فغالبا ما 
بين  ومـــا  مهربـــة.  البضائـــع  تكـــون 
تغطيـــة الطلـــب المتزايـــد فـــي ظل 
نقـــص العـــرض وبالتالي اللجـــوء الى 
بيـــع البضائـــع خفية وبأســـعار عالية 

جدا.

وإلـــى غايـــة وضـــع حـــد لهاتـــه 
الظاهرة يبقى اصحاب الســـجل التجاري 
النظامـــي واالقتصـــاد الوطنـــي هـــم 
اســـتغلت  لو  بحيث  االكبر  المتضرريـــن 
هاته االمـــوال بشـــكل قانوني لقدمت 
االقتصاد  الـــالزم لعجلة  والدفع  االضافة 

ولجنبت الجزائر الكثير من االزمات.

                     ريمة بونار«
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كل  يحـــول  ×أردوغـــان 
مدخراتـــه الدوالريـــة لدعـــم 
فقدت  التي  المحليـــة  العملة 

أكثر من 10% من قيمتها.

×اختتمـــت اإلثنين بالجزائر 
األفريقي  المنتـــدى  أشـــغال 
فـــي  واألعمـــال  لالســـتثمار 
على  بالتوقيع  األولـــى  دورته 
تعاون  ومذكرة  اتفاقيـــة  مئة 
جزائريـــة  شـــركات  بيـــن 
أعلنه  مـــا  وفق  وأفريقيـــة، 
منتدى  رئيـــس  حـــداد  علي 

رجال األعمال الجزائريين.

العـــودة  تنـــوي  ×إيـــران 
»التومان«  القديمـــة  لعملتها 
على أن تكون قيمتها عشـــرة 
الحاليـــة  العملـــة  أمثـــال 
إيران  عملة  وكانـــت  »الريال« 
حتـــى  التومـــان  تســـمى 
القـــرن  مـــن  الثالثينيـــات 

الماضي.

         ريمة بونار«

     

                        

بيع إمبراطورية 
تايم وارنر مقابل 

85 مليار دوالر
وافـق مجلـس إدارة شـركة »أي تـي آند 
شـراء  علـى  لالتصـاالت  األميركيـة  تـي« 
فـي  اإلعالميـة  وارنـر«  »تايـم  مجموعـة 
صفقـة بقيمـة 85.4 مليـار دوالر تمثل أكبر 

اندماج بين شركتين هذا العام

وستنشـأ عـن هـذا االندمـاج مجموعـة 
ضخمـة لالتصـاالت واإلعـالم تملـك أفالمـا 
وبرامـج تلفزيونيـة عديـدة، وبفضـل هـذه 
آنـد  تـي  »أي  شـركة  ستسـيطر  الصفقـة 
تـي« علـى العديـد مـن القنـوات المهمـة 
أن«،  أن  و«سـي  أو«،  بـي  »أتـش  مثـل 
السـينمائي  اإلنتـاج  إلـى شـركة  باإلضافـة 
أخـرى  إعالميـة  وشـركات  بـراذرز«  »وارنـر 

بقصد اجتذاب مزيد من العمالء.

مـن ناحية أخـرى، تعهـد دونالد ترامب 
نمـوذج  أنهـا  بدعـوى  الصفقـة  بإحبـاط 
»لهيـكل قـوة« يعمل ضده وقـال ترامب إن 
الصفقـة »تمثـل تركيـزا كبيـرا للقـوة فـي 

أيدي عدد قليل جدا من الناس .

بيـن  مـن  وارنـر  تايـم  أن شـركة  يذكـر 
فـي  اعالميـة  امبراطوريـات  سـتة  اكبـر 
العالـم أنشـاها اربعـة اخـوة يهـود هاجـروا 

علـى  الشـركة  االن  وتسـيطر  بولنـدا  مـن 
اشـكالها  بمختلـف  االعالميـة  الصناعـة 
لـدى  والتلفزيـون  السـينما  مجـال  ،ففـي 
األفـالم   مـن  ضخمـة  مكتبـة  المجموعـة 
6000 فيلـم ، ومـن بيـن أشـهر االفالم التي 
 ،)1996( المسـتحيلة«  »المهمـة  أنتجتهـا 
»الماتريكـس«   ،)1996( االسـتقالل«  »يـوم 
 ،)2003-2001( الخواتـم«  »ملـك   ،)1999(

»سبيدرمان« )2001(.

أمـا البرامـج التلفزيونيـة فوصلـت الـى 
برنامـج  ألـف   14 وأنتجـت  برنامـج   2500
رسـوم متحركـة و 32 ألف برنامج تلفزيوني 
أكثـر مـن 30 مجلـة  المجموعـة  و تمتلـك 
نذكـر منهـا بعضـا مـن المجـالت الشـهيرة 
مثـل : مجلـة »تايم«، مجلـة »بيبول« وفي 
قطبـا  المجموعـة  تمثـل  االنترنـت  قطـاع 
عالميـا مهمـا حيـث تعتبـر »اي او ال« مـن 
أهم الشـركات في العالم فـي هذا القطاع. 

.

                                      ريمة بونار«

متفرقات اقتصادية

في واحدة من أكبر عمليات االندماج
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الدول  تتجرد  والمسلمين  باإلسالم  االمر  يتعلق  عندما 
تتزعمها.  التي  والمساواة  الحرية  مبادئ  كل  من  األوربية 
ويظهر ذلك في فيديو تناقلته وسائل اعالم اجنبية ألربعة 
بإحدى  البوركيني  خلع  على  سيدة  يجبرون  شرطة  عناصر 
يسمى  ما  او  للجسم  ساتر  لباس  وهو  الفرنسية  الشواطئ 
اثار ضجة كبيرة في  الذي  االمر  البحر اإلسالمي،  بلباس  أيضا 

العربي  العالمين 
ــتــي  ــي وال ــرب ــغ وال
كما  بدورها  فتحت 
التساؤالت  من  كبيرا 
حول مصداقية نظام 

الحكم الفرنسي...

ــا بــلــد  ــسـ ــرنـ فـ
المزعومة  الحريات 
بمبادئ  تتغنى  التي 
والعدل  الــمــســاواة, 
ال  الالئكية،  وتدعي 
الكشف  تتوانى في  
علمانية  نفاق  عن 
ينادي  الذي  نظامها 
الحريات  بتقديس 

النقاب وبناء  ، فبعد منع  باإلسالم  االمر  الفردية كلما تعلق 
انتقلت  باإلرهاب  المغتربين  المسلمين  وربط  المساجد 
السلطات الفرنسية الى مرحلة تجريد االفراد من ثيابهم علنا 
 , ومعتقداهم  مبادئهم  من  تجردهم  بذلك  انها  منها  ظنا 
الراهبات  ممارسة  الفرنسية  الحكومة  تمانع  ال  حين  ففي 
من  الحق  هــذا  تسلب  حرية  بكل  االنسانية  لحقوقهم 

غير  قوانين  بفرض  الخناق  عليهن  تضييق  و  المسلمات 
عادلة، آخرها قرار حضر البوركيني الذي طبق في ازيد من 30 
... ساعية بذلك  النظام  الحفاظ على  بلدية فرنسية بحجة 
لمحاربة كل مظاهر األسلمة داخل المجتمعات العربية و هو 
االيادي  فيه  تجر  سيناريو  كل  خلف  القابع  الرئيسي  السبب 
مشهد  كل  في  لتقحمهم  المسلمين  المتطرفة  الفرنسية 
و  الشارع  في  يحدث 
كل  تتلخص  كأنما 
ــل الـــدولـــة  ــاك ــش م
الفرنسية في الجالية 

االسالمية  

ربط  حقا  مقرف 
الذي  »البوركيني« 
هو في االصل صناعة 
غربية بنظام دولة ال 
االخير  ــذا  ه يمسه 
واالكثرقرفا   , بشئ 
فعل  رد  ذلـــك  ــن  م
الذين  العرب  الحكام 
ساكنا  يــحــركــو  ــم  ل
ــة حــقــوق  ــاي ــم ــح ل
رعايهم المغتربين  من انتهاكات واظطهاد و سلب للحريات 
المسلمين  بــاذالل  راضين  المتفرج  دور  بلعب  مكتفين   ,

وانتهاك حرمات الديانة االسالمية.

                                      سريدي شيماء«

البوركيني صراع بين 
الحريات الشخصية 

والتعصب الديني
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الجامعية  المطاعم  تعيش 
مشكل  نتيجة  كثيرة  متاعب 
من  الهائل  العدد  و  التسيير 
هذه  على  المتوافدين  الطلبة 
خالل  يومي  بشكل  المرافق 

فترات الدراسة.  

تردي  على  ذلك  كل  أثر  وقد 
في  المقدمة  الوجبات  نوعية 
 – تعد  لم  والتي   ، األحيان  أغلب 
للشروط  تستجيب  أكثرها-  في 
تدهور  إلى  إضافة   ، الصحية 
الوسائل  وقدم  النظافة  ظروف 
فضال  المستعملة،  والتجهيزات 
مراعاة  وعدم  االكتظاظ،  عن 
فترات الغداء أثناء برمجة الحصص 
من  كثير  في  البيداغوجية 
عوامل  وهي   . والكليات  األقسام 
مؤثرة على حياة الطالب، وواقع ال 
يمكن إنكاره، في ظل الميزانيات 
التي  الكبيرة  واألموال  الضخمة 

القطاع  لهذا  الدولة  تخصصها 
تستحوذ  والتي   ، الحساس 
رأسها  وعلى  الجامعية  الخدمات 

اإلطعام على نصيب هام منها .

الجانب  هذا  ألهمية  وبالنظر 
الجسدي  التوازن  في  ودوره 
على  المباشر  وتأثيره  والعقلي، 
على  وجب   ، البيداغوجي  األداء 
المسؤولين بالجامعة، والساهرين 
الجامعية  الخدمات  قطاع  على 
في  النظر  إعادة   ، بالخصوص 
آليات،  وخلق  اإلطعام،  سياسة 
وأساليب تسيير جديدة لتحسين 
كرامة  يحفظ  بما  الخدمة،  هذه 
صحته،  على  ويحافظ  الطالب، 

وأداءه الدراسي.

    وقـــد بدأ التفكيـــر جديا 
التعليم  وزارة  مســـتوى  علـــى 
في  العلمي  والبحـــث  العالـــي 

خطط  لرســـم  الموضوع،  هـــذا 
بديلـــة بالتنســـيق مـــع كافة 
بعـــد  الصلـــة،  ذات  األطـــراف 
واإلضرابـــات،  المشـــاكل 
والمنظمات  الطلبة  واحتجاجات 
العديد  شـــهدته  وما  الطالبية، 
مـــن المطاعـــم على مســـتوى 
الجامعية  والفضـــاءات  األحيـــاء 
مـــن حـــوادث تســـمم غذائي، 
وضعف  واكتظـــاظ،  وفوضـــى، 
فـــي التســـيير، وتـــردي فـــي 
السياســـة  إطار  في  النوعيـــة، 
الجامعـــة،  إلصـــالح  العامـــة 
وتكريـــس دورهـــا فـــي بنـــاء 

االقتصاد والمجتمع .

               سريدي شيماء«

اإلطعام الجامعي 
...الواقع والمأمول 
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المخدرات الرقمية
عندمـا يغيـب الضميـر وتقـع التقنيـة فـي األيدي الخطـأ هكذا 

ستكون النتائج..

المخـدرات الرقميـة... شـبح جديـد ينـدرج تحـت أحـدث أنـواع 
المخـدرات فـي وقتنا الحالي بحثا عن سـراب المتعـة الذي ينتهي 
بمـا ال يحمـد عقبـاه، وهـي ظاهـرة خطيـرة جـدا يجهـل الكثيـر 

حقيقتها. 

تأخـذ  موسـيقية  نغمـات  فـي  الجديـدة  الصرعـة  تتمثلهـذه 
شـكل ملفـات »ام بـي3«، وأحيانـا تكـون مرفوقـة بمـواد بصرية و  
ألـوان متحركـة يتـم تحميلهـا من االنترنـت، بحيث تسـلط ترددين 
مختلفيـن عـن بعضهمـا لـكل أذن كأن يكـون فـي اليمنـى 2010 
ميغاهرتـز  و اليسـرى 1200 ميغاهرتـز محدثـة ما يسـمى بالنبضات 
أو الضربـات الثنائيـة، مؤثرة بذلك على الحالة النفسـية و المزاجية 

لإلنسان.

تتـم برمجـة المقاطـع بهـذه الطريقة عمدا لتخـدع الدماغ، ألن 
مثـل هكـذا تـرددات تكـون غيـر مألوفـة و بالتالـي سـيعمل المـخ 
علـى توحيـد التردديـن فـي األذنين للوصـول إلى مسـتوى واحد و 
هنـا يصبـح غيـر مسـتقر و يخلـق مـا يسـمى بالنبضـات، مـا يعني 
أن هـذه النبضـات ال تكـون في الموسـيقى العاديـة و إنما يخلقها 
المـخ بسـبب فـرق التردديـن ليتـم الوصـول إلـى إحسـاس معيـن 
يحاكـي إحسـاس أحـد أنـواع المخـدرات، و ذلك بعد خمسـة عشـر 

دقيقة أو نصف ساعة من االستماع.

الجديـد،  النـوع  الكترونيـة تقـوم ببيـع هـذا  و هنـاك مواقـع 
وحسـب بعـض المروجيـن هنـاك تقريبـا تـردد لـكل نوع مـن أنواع 
المخـدرات. وتكمـن خطـورة هـذه األخيرة فـي إمكانية اسـتخدمها 
ذكـي،  هاتـف  أو  كومبيوتـر  جهـاز  امتـالك  شـرط  مـكان  أي  فـي 
وسـماعات ذات جـودة عاليـة، وأن تكون في غرفـة ضعيفة اإلنارة، 
وأن تضـع عصابـة علـى عينيـك وغيرهـا مـن الشـروط التـي تصـل 

إلى حد المبالغة.

أمـا بالنسـبة لمـن يتعاطاهـا فـال يمكـن التعـرف عليـه إال بعد 
أن يصـاب بتلـف حقيقـي فـي حواسـه، باإلضافـة إلـى أن المواقع 
التـي تقـوم ببيعهـا تقدمهـا بأسـعار فـي متنـاول الجميـع تمنـح 
وراءهـا  ينجـرف  إثـارة  يخلـق  مـا  وهـذا  مجانـا،  األولـى  عيناتهـا 
الكثيـرون. وهنـاك تخـوف مـن انتشـار هـذه الظاهـرة التـي تمتـد 
بصمت وداخل غرف مغلقة.                                                     

                                   قردي سعيدة«
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التوحد

هـو واحـد مـن األمراض التـي تعتبر 
يتـم  لـم  والتـي  العالـم  حديثـة علـى 
لهـا،  لعـالج  اآلن  حـد  إلـى  التوصـل 
ولطالمـا كان هـذا المرض محور تسـاؤل 
العديـد مـن العائـالت اللذيـن يخشـون 

على أبنائهم الوقوع ضحية له.

البعـض  يسـميه  كمـا  أو  فالتوحـد 
مـرض الذاتويـة، هـو مـرض نفسـي، أو 
إحـدى اإلعاقـات الذهنيـة التـي تصيب 
األطفـال و تؤثـر فـي نموهم فـي فترة 
سـنوات   3 سـن  بلـوغ  قبـل  الرضاعـة 
علـى األغلـب، و يتجسـد هـذا المـرض 
األطفـال فـي شـكل خلـل فـي  علـى 
يتقوقـع  االجتماعـي، بحيـث  السـلوك 
الطفـل فـي عالمـه الخـاص غيـر مبال 
بالمؤثـرات الخارجيـة، و أحيانا تكون له 
ردة فعـل غيـر ايجابية اتجاهها، كما أن 
متأخـرة  تكـون  مـا  عـادة  اسـتجابته 
للنـداء مثال، بسـبب تأخـر معالجة المخ 
لإلشـارات السـمعية، باإلضافـة إلـى أن 
درجـة اسـتيعابه لألمـور تقـل، فهـو ال 
يبـدي اهتمامـا لمـا يحيـط بـه و يركـز 
يـداوم  و  محـددة  أشـياء  علـى  فقـط 
وال  واحـدة  بلعبـة  يلعـب  كأن  عليهـا، 
وحـركات  مـا،  لـكالم  وتكـراره  يغيرهـا، 
التواصـل  يتجنـب  نجـده  معينـة، كمـا 
تافـه  شـيء  فـي  ويحملـق  البصـري، 
مطـوال، ويقـوم بترتيـب  األشـياء علـى 

هيئة صفوف.

وغالبـا مـا نجـد هـذه الشـريحة من 
األطفـال ترتبـط بشـخص أو شـخصين، 
ومسـتقبال عنـد بلوغهـم سـن الرشـد 
نجدهم ال يسـتطيعون العيش بشـكل 
مسـتقل، وطبعا هـذه اإلعراض تختلف 

من طفل آلخر، 

نسـبة  أن  إلـى  اإلشـارة  وتجـدر 
اإلصابـة بهـذا المرض عند الذكـور أكبر 
ال  اليـوم  ولغايـة  اإلنـاث،  عنـد  منهـا 
يعـرف سـبب ذلـك، ويرجـح أن السـبب 
يعـود لعوامـل جينيـة، هـذا بالنسـبة 
لنـوع الجنس، أمـا بصفة عامـة فترجع 
أسـباب اإلصابـة بهذا المـرض في حالة 
فـي  لـه  سـابقة  حـاالت  سـجلت  مـا 

عائالتهم، أو حاالت 

مـن  وعصبيـة  نفسـية  اضطرابـات 
األب  أو يكـون عمـر  األشـكال،  مختلـف 
أكبـر مـن 40 سـنة عندمـا حملـت األم 
وهـي  أرصعتـه  أو  المتوحـد  بالطفـل 
فـي  مشـكلة  هنـاك  تكـون  أو  حامـل، 

تكويـن الدمـاغ والجهاز العصبـي، إال أن 
السـبب الرئيسـي وراء هـذا المرض غير 
محـدد إلـى حد اآلن، ورغـم عدم وجود 
عـالج يشـفي مـن التوحـد إال أن هناك 
سـبال كثيرة لمعالجته بهدف مسـاعدة 
الطفـل على التعايـش مع هذا المرض، 
وكلمـا بـدأ العالج أبكـر كان ذلك أفضل 

والعكس.  

                   

                                 

                                   قردي سعيدة«

ال يستطيعون 
فهم عالمنا...

لنفهم نحن 
عالمهم
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الغاز
الصخري

التي  المواضيع  أهــم  من 
الساحة  في  مؤخرا  طرحت 
جدال  لقيت  والتي  اإلعالمية 
كبيرا لدى الشعب الجزائري غاز 
الصخري،  الغاز  أو  الشيست 
النفط  انخفاض احتياط  فبعد 
اهتمام  توجه  العالم  في 
إلى  الــمــحــروقــات  ــات  ــرك ش
في  وهي  الغاز  هذا  استخراج 
لهذه  ــام  ت استعداد  حالة 
في  مكان  أي  في  العملية 

العالم. 

طبيعي  غاز  هو  الصخري  فالغاز 
عبارة  خزانات)وهي  في  متواجد 
ال  التجاويف  متعددة  صخور  عن 
تسمح بنفاذه إلى الخارج و بالتالي 
ــل هــذه  ــ يــبــقــى مــحــبــوس داخ
الوحيدة  الطريقة  التجويفات(،و 
عملية  هي  الغاز  هذا  الستخراج 
بتفجير  الهيدروليكي  التكسير 
وهي  األرض،  باطن  في  الصخور 
للبيئة  مكلفة  و  خطيرة  عملية 
ما  بحفر  العملية  هذه  تتم  حيث 
أعماق  في  كيلومتر   2 عن  يزيد 
األرض بطريقة عمودية في البداية 
يتم  الصخور  إلى  الوصول  عند  و 
إتمام عملية الحفر أفقيا، وبعد ذلك 
كيميائي  خليط  بضخ  يقومون 
يتكون من حوالي 15 إلى 25 مليون 

مضاف  الرمل  مع  الماء  من  لتر 
ــادة  م  600 ــن  م أكــثــر  إليها 

و  معروف  بعضها  كيميائية 
عنه  تكتمت  اآلخر  البعض 

الشركات، بعد ذلك يحدث 
ــي الــصــخــور  تــحــطــم ف

جدا  عــال  ضغط  بسبب 
مؤديا إلى صعود الغاز ألعلى.

في  ينتشر  الخليط  وأغــلــب 

ومع  الوقت األســفــل  مــرور 
مشعا  ــزداد يصبح  ــ ــ وتـ

مــســبــبــا خــطــورتــه 
ــك  ــذلـ ــوث بـ ــل ت

المياه فـــــي 

الباطنية، والقضاء على الزراعة ومع 
العملية  الوقت قد تؤدي هذه  مرور 
فرص  ــادة  وزي التربة،  انهيار  إلــى 

حدوث زالزل في القشرة األرضية. 

وبعد ذلك يتم حرق غاز الميثان 
والميثان أخطر من غاز ثاني اوكسيد 
فهو  مــرة،   86 من  بأكثر  الكربون 
أمراض  يسبب  المتبخر  والخليط 
والجهاز  التنفس  كــأمــراض  عــدة 
العصبي، والسرطان...وغيرها ونظرا

ال  أنه  نرى  المخاطر  هذه  لكل 
وإنما  الغاز،  هذا  استخراج  ينبغي 
البيئة  تخدم  أخرى  بأمور  تعويضه 

كطاقة الرياح وطاقة الشمس.

                     

                               

                                قردي سعيدة«
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    السيدا

مرض السيدا

إلى  يدخل  فّتاك  مرض  السيدا 
جهاز  ويحّطم  اإلنسان،  جسم 
وظائفه  أداء  عن  ويعّطله  المناعة 
فيروسي  مرض  وهو  الحيوّية، 
المناعة  إلى فيروس نقص  ينتسب 
آي  »اتش  باسم  ويعرف  البشري 
الّرئيسي  المسّبب  ويعتبر  في«، 
لنقص المناعة عند المصاب، ويشّل 
أخرى،  ألمراض  المقاومة  الخاليا 
ويسّمى السيدا باإليدز، وهو ال يمكن 
تشخيصه عن طريق فحص الدم إاّل 
بعد مضي ثالث شهور على العدوى، 
من  سنوات  بعد  عالماته  وتظهر 
لقاح ضّده،  يوجد حالّيًا  وال  اإلصابة، 
واألدوية المتوّفرة ال تقوم بمعالجة 

هذا المرض بشكٍل تام.

 أعراض مرض السيدا 

تعتبر أعراض مرض اإليدز بشكل 
رئيسي نتاجًا لظروٍف صحّية معّينة 
من الّطبيعي أاّل تتطّور بهذه الصورة 
يتمّتعون  اّلذين  األشخاص  لدى 
بجهاٍز مناعّي سليم. وتكون معظم 
من  أنواع  صورة  في  الحاالت  هذه 
البكتيريا  فيها  تتسّبب  العدوى 
والفيروسات والفطرّيات والطفيلّيات 
التي عادًة ما يتّم التحّكم فيها من 
واّلتي  المناعي،  الجهاز  عناصر  قبل 

المناعة  نقص  فيروس  يقوم 
األعراض  ومن  بتدميرها.  البشرّية 
أن  السيدا:  مريض  بها  يشعر  التي 
بنتوءات  مغّطًى  اللسان  يكون 
أكثر  من  وهذه  بيضاء)فطريات(، 
الحاالت شيوعًا. فقد الشهّية ونقص 
حاد.  وصداٌع  وتعب  فتور  الوزن. 
دائمة.  حّكة  حّمى.  حاد.  إسهال 
المناعة  نقصان  الّطمث  انقطاع 
إلى  عدوى  أي  انتقال  يسهل  حيث 

الشخص المصاب. 

طرق انتقال مرض السيدا

الّشرعي،  غير  الجنسي  االّتصال   
السليم  الشخص  اّتصال  وخصوصًا 
بالّشخص المصاب بالمرض. التعّرض 
للدم الملّوث إّما عن طريق آلة حاّدة 
)الحقن(؛  اإلبر  طريق  عن  أو  ملّوثة، 
األخصائيين  إلى  الّرجوع  يجب  لذلك 
قبل  وفحصها  الحقن  لتعقيم 
إعطائها للمريض.  انتقال الفيروس 
األم  أو  الجنين  إلى  الحامل  األم  من 
للوقاية  المّتبعة  الّطرق  المرضعة. 
من هذا المرض االبتعاد عن االّتصال 
الجنسي غير المشروع مثل )الزنا أو 
التّعرض  تجنب  الجنسي(  الّشذوذ 
عدوى  تحمل  اّلتي  الجسم  لسوائل 
فيروس اإليدز الدم، والسائل المنوي، 

واإلفرازات المهبلّية.

 عالج مرض السيدا

المرض  لعالج  بالّنسبة  أّما   
بفيروس  المصابون  فاألشخاص 
اإليدز يترّددون لسنواٍت ألخذ خطوة 
األولى  الفترات  والعالج في  العالج، 
ألّن  أكثر؛  فّعااًل  يكون  المرض  من 
جّداً،  كبيرٍة  بسرعٍة  ينتشر  المرض 
ويبدأ بإضعاف خاليا الجسم، وجهاز 
في  العالج  يكون  لذلك  المناعة؛ 
ال  أّنه  إاّل  أكثر،  فّعااًل  المرض  بداية 
يوجد أّي لقاح حّتى اآلن لعالج لهذا 
المرض. فالوسائل العالجّية المضاّدة 
على  تعمل  االرتدادّية  للفيروسات 
الوفّيات  معّدل  من  كلٍّ  تقليل 
الّناتجة عن اإلصابة بفيروس اإليدز، 
وكذلك انتشار المرض في المنطقة 
التي تظهر فيها العدوى به. ولكن، 
هذه العقاقير باهظة الثمن، كما أّن 
على  للحصول  التقليدّية  الوسيلة 
عالج مضاد لهذا الفيروس االرتدادي 
العالم؛  دول  كّل  في  متاحة  غير 
لذلك تعتبر الوقاية من هذا المرض 

خير عالج.                              

  

                            عبدي فيروز«



اإلذاعي “عبد الرافع 
فريوي” في لقاء حصري 

مع مجلة “ارتقاء”

16

أكثـر  عرفتنـا  هـال  بدايـة، 
على االعالمي عبد الرافع ؟

بسـم اهلل الرحمـن الرحيـم والصـالة 
والسـالم علـى رسـول اهلل. شـكرا لـك 
علـى اختيار شـخصي لمحاورته وجعله 
العبـد  شـخصي  العـدد،  شـخصية 
الضعيـف هلل عبـد الرافـع فريـوي مـن 
مواليـد عـام 1976 بقالمـة نشـأت فـي 
قريـة مـن اطرافهـا الشـرقية ودرسـت 
أول دراسـتي فـي مدرسـة عيـن غـرور 
ثـم  النبائـل  حمـام  الـى  االن  التابعـة 

انتقلـت بعدهـا الـى إكماليـة بالخـزارة 
ودرسـت الثانويـة بها كذلـك وتحصلت 
 1996 عـام  البكالوريـا  شـهادة  علـى 
بثانويـة احمـد براغثـة ألدرس بعدهـا 
فـي قسـم االعـالم واالتصـال بجامعـة 

الجزائر.

انطالقتـك  كانـت  كيـف 
ونشأة شخصيتك ؟

اكيـد  االعالمـي  الغمـار  خـوض  ان 
يأتـي انطالقـا مـن تخصـص او من حب 

وقـد  المميـزة  المهنـة  لهـذه  وهوايـة 
يجمـع االمـر وتكـون الدوافـع مجموعة 
بالكامـل، أنـوه أني درسـت عاما بقسـم 
العلـوم الدقيقـة بجامعـة قالمة ولكن 
أخـوض  أن  تدعـو  وحركيتـي  رغبتـي 
غمـارا يفسـح لـي المجـال وأجـد فيـه 
نفسـي ايجابيا وأسـير وفق منطلقاتي 
علـي  فأشـار  الداخليـة  دوافعـي  و 
و  االعـالم  درسـت  لـو  مـاذا  أصدقائـي 
رغبتـي  تلـك  بـأن  السياسـة؟ فأشـرت 
التـي لم الق إليها سـبيال، فسـاعدوني 
بإرشـاداتهم وتوجيهاتهـم والكثيـر من 

يسـعدني ويشـرفني أن ألتقي وأحاور شـخصية إعالميـة لها بصمة 
وميزة واضحة داخل إذاعة قالمة الجهوية.  
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جهودهـم فجـازى اهلل عـن أهـل الخير 
االعـالم  معهـد  إلـى  فانطلقـت  خيـرا 
علـى  وتحصلـت  بالجزائـر  واالتصـال 
بـدأت فـي  ثـم  شـهادتي مـن هنـاك 

خوض الغمار االعالمي. 

الشـخصيات  أهـم  مـا هـي 
التي أثرت فيك؟

طبعـا ونحـن نسـعى للتكوين فإن 
والمهتـم  العـارف  مشـارب  المشـارب 
مـا  لـه  أن  أكيـد  لكـن  وتكثـر  تختلـف 
الشـخص  لـه  أو  فيـه  يوثـر  أن  يمكـن 
الـذي ينبـض لـه قلبه، هي شـخصيات 
منهـا  شـخصيتي  علـى  أثـرت  كثيـرة 
والدعـوي  والفكـري  االعالمـي 
والسياسـي مـن بعد أن أقـول أن قراءة 
القـرآن أثرت على شـخصيتي والسـيرة 
النبويـة كذلـك، مـن بيـن الشـخصيات 
الشـيخ  الدعويـة  الفكريـة  العلميـة 
محمـد الغزالـي رحمـه اهلل و الدكتـور 

األسـتاذ  الحسـني  الهـادي  محمـد 
بجامعـة الجزائـر و كـذا القلـم الشـهير 
حقـول  فـي  وآخـرون  قاللـة.  سـليم 
اخـرى  شـخصيات  الـى  اضافـة  االدب 
علـى  معروفـة  عالميـة  اصالحيـة 
الصعيـد العربـي واالسـالمي، المهم أن 
أنـى  المومـن  ضالـة  الحكمـة  تبقـى 
وجدهـا فهـو أولـى بها ويحـرص على 

ما ينفعه.

التـي  المهـام  ماهـي 
أشـرفت عليهـا قبـل ولوجـك 

في عالم االذاعة؟

بسـيطة  بتجـارب  الغمـار  بـدأت 
حيـث بدأتها فـي جريدة الصبـاح التي 
توقفـت  ثـم  قصيـر  لوقـت  تأسسـت 
القـرآن  اذاعـة  الـى  ذهبـت  بعدهـا 
لمـدة  بهـا  عملـت  بالجزائـر  الكريـم 
عاميـن إضافـة الـى مختلـف االنشـطة 
المتاحـة لي للممارسـة تتركز بالتحديد 
فـي المراقبـة اللغوية في المؤسسـات 
و الجرائـد خاصـة، عملـت مصححـا في 
جريدة المسـار العربـي و مراقبا لغويا و 
عملـت كذلـك مراقبا لغويا فـي جريدة 
و  مراقبـا  كذلـك  عملـت  و  المسـاء 
مصححـا فـي جريدة البـالد كذلك  في 
أسـبوعية  فـي  و  المسـتقبل  جريـدة 
هـي  لغويـا  مراقبـا  عملـت  أخـرى 
أسـبوعية المحقـق و بعـد ذلـك أعلـن 
عـن تأسـيس اذاعـة قالمة مـن الجزائر 
مسـابقة  فـي  باالنخـراط  فقمـت 
التوظيـف فـي هـذه المؤسسـة التـي 

نحن فيها اآلن .

اذاعـة  لكـم  تعنـي  مـاذا 
قالمة ؟

اذاعـة قالمـة نعمـة اهلل علينا هي 
المؤسسـة التي احتضنتنـا بعد مرحلة 
كذلـك  هـي  العمـل  فـي  التـدرج  مـن 
نقطـة اللقـاء مـع األحبـة منهـم مـن 
نعرفهـم ومنهـم مـن لـم ترهـم العين 
بيـن  المنافسـة  نقطـة  تمثـل  بعـد، 
الشـباب بطاقمهـا الشـاب الـذي لديـه 
محـك  فهـي  وبالتالـي  العزائـم 
حـول  للسـباق  ومضمـار  للمنافسـة 
التميـز فـي االداء االعالمـي فهي لبنة 
مـن لبنـات الصـرح االعالمـي والوطني 
األداء  شـامات  مـن  وشـامة  عمومـا 
فهـي  الواليـة  هـذه  فـي  االعالمـي 
تعنـي العمل، الرسـالة الصداقة والحب 

للناس.

فـي األخير رسـائل توجهها 
الى شباب اليوم؟

فيمـا  لهـم  أقـول  منهـم  كونـي 
والثبـات  والتكـون  بالتعلـم  يتعلـق 
عليهـا  يثبتـوا  أن  يجـب  أمـور  فهـذه 
ويتحلـوا بها ومن كان دارسـا فليحرص 
آمـال  كان  ومـن  عملـه  اتقـان  علـى 
فليثـق ويتأمـل خيـرا ويثـق بـأن الخير 
لـه  فلنقـل  حائـرا  كان  ومـن  سـيأتيه 
أفـق فـإن الدنيـا لـك وال تيـأس فـدوام 
أقولـه  شـيء  أي  المحـال.  مـن  الحـال 
الهوايـات  مختلـف  هـو  لشـباب 
هدفـه  ولـكل  همتـه  لـكل  والتفكيـر؟ 
يصعـب اإللمام بالـكالم في هذا المقام 
بكلمـة  أحيطـه  أن  يمكـن  ال  وحديـث 
إلـى  لهـؤالء، لكـن نقـول لهـم جئتـم 
هـذه الدنيـا لوظيفـة لرسـالة، لمهمة، 
فليحـرص كل منـا علـى مـا يسـر لـه، 

على ما خول به وليحمد اهلل.

أشـكرك أسـتاذ علـى هـذا 
لـك  أتمنـى  الشـيق،  اللقـاء 
والتوفيـق  والعافيـة  الصحـة 
والمزيـد مـن التألـق والنجـاح 

إن شاء اهلل.

                                                    

                                   صفاء حبيلس«

“أنا ال أكتم 
فضال منَّ اهلل 
به، وأظهره، 

وال أدعي أمرًا 
لست أملكه”
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صور
 من 
حفل 
االفتتاح
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صور
 من 
حفل 
االفتتاح
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بيـن  مـا  العـرب  عنـد  اللغـة  تأرجـح 
ستسـتقر  أين  والفصحى...  العاميـة 

يـا تـرى؟
العامية  اللغة  وتفشت  بل  لقد شاعت 
في  نجدهــا  إذ  هــــذا،  عصرنا  فــي 
الجامعـــات، الثـــــانويـــات، وحتـــى في 
الطفل  يستقي  أين  االبتدائية  المدارس 
الفصحى   العربية  للغة  األولــى  المبادئ 
التربة  هي  االبتـــــدائية  فالمـــدرسة  
ومن  الطفل  فيـــــها  ينمو  التي  الخصبة 
اللغة  استعمال  أستاذ  كل  على  وجـب  ثم 

الطفل  ألن  الصــف  داخــل  العربية 
نكتب  بيضاء  صفحة  يقال  كما 

ولذلك  نشـــاء  مــا  عليها 
نغرس  أن  علينــــا 

حب  أطفالنا  فــي 
اللغة والدفاع عنها 
وهي  ال  كيــف 
القـــــرآن  لغة 
المعجز  الكريـــم 

ظــه  لفـــــــا بأ
ففي  ومعانيـــه 

العصـــرنة  ــل  ظ
الدين،  عن  واالبتعاد 

العليا  السلطات  ورغبة 
العربيــة  اللغـــــة  محو  في 

العاميـــة  دمج  طريق  عن  الفصحى 
الــدراســة  مقاعد  فــي  الفصـــحى  مــع 
المتمدرس  تسـاعد  أنها  منهم  ظنا 
من  وجــــدوا  لما  االستيعـــــــاب  على 
العتبارهم  المتمدرسين  مع  مشــــاكل 
ثانية  لغة  الفصــحى   العربية  اللغة  أن 
لتداولهم العاميــــة في الحياة اليومـــية 

تكون  أن  من  بدال  والشوارع،  البيوت  في 
العامية  ساعد  ما  وهذا  األم،  اللغـــــــة 
نقص  كذلك  والتوســــــع،  االنتشار  على 
اللغــــــــوي  الرصيد  ــراء  إلث المطالعة 
دورا  يلعب  المختلفة  اللـــهجات  وتداول 
األصلية  اللغة  اضمــــحالل  في  كبيـــــر 
االسالمــــية،  العربية  للمجتمـــــعات 
برامج  العربية  ــدول  ال بعض  جندت  إذ 
باللغة  تنهـــض  ومــســابــقــات 
العربيــــة الفصــحى  ومن 
مسابقـــــات  ذلك  بين 
الــشــعـــــــــــــــــر 
لــــعة  لمطا ا و
ــا  ــه ــلـــى رأس وعـ
تحــدي  برنــــامج 
ــراءة  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــق ال
وعلينا  العربية. 
بــالــســيــر عــلــى 
خطــــاهم ونساعد 
ديننا  لغة  األم  اللغة 
استرجـــــاع  على 
بتكـــــثيف  مكانتها 
واستعمال  المطالعة  حصص 
برامج تـــدعم وتوعي المجتمع العربي 
الـــــظاهرة  هــذه  لخطورة  االســالمــي 
إلى  عربي  كل  فأدعو  مجتمعاتنا،  عـــلى 
للنهوض بلغته  تســخير عـــــقله وقلمه 
وال  العرب  كل  تخــص  عامة  قضية  ألنها 
األخـرى.                                   دون  عربية  دولة  على  تقتصر 

                                درارجة سارة«

الــــــيوم شيعت جنـــــــــــازتي

أمـــــــــــــــــــي وأبــــــــــي...

أخــــــــــــــتي وأخــــــــــــي...

طفـــــــولتي وصـــــباي

دفنت ذكرى سنين الصغر

حفرت قبر سنين األلــــم

لــــــــــي من أســـميه  لم يعـــد 
أخي 

لـــم يبق لي مـــن أناديــــــــــها 
أختي

بـــت بال انتمـــاء...

ثغري  يعـــرف  لـــم  هجرهم  منـــذ 
ابتسامة 

ولم يعرف نومي اأــــــالما

نفســــــــي  تعـــرف  ولـــم 
استقـــــــامة

بترت في عز شبابـــــــي

هل لأليام ان تضمد جراحي

هل لها ان تناصفني أحـــزاني

متعبة انا بأسفاري وأفكاري

متى تخـــــف  االمـــــــي

وتسكن اوجاعي وآهاتي

جردتنـــي الحيـــاة من كل شـــيء 
جميــــل

سرقت مني الحنــــان واألمـــان

سلبتني الشـــــــــباب واألمل

ودعتني كليلة عليلة...

في عالم يعتريه الضـــــــــــباب...                   
أزهار الضياع

درارجة سارة«

                                     

إعداد: درارجة سارةخواطر عامة
و 

عبدي فيروز

ال يهم أين أنت اآلن، 
ولكن المهم هو 

الى أين تتجه في 
هذه اللحظة.”
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إعداد: درارجة سارة
و 

عبدي فيروز

كل المؤشـــرات ترمـــي إلـــى الحزن والكابـــة، غرفة 
مظلمـــة أوراق متناثـــرة هنـــا وهنـــاك وقلـــم متعب 
وصمت رهيب فـــي تلك الزاوية امتـــألت عينايا بالدمع 
تحاكي ســـحابة رافعـــة يدايا منتظرة االســـتجابة ربي  
إني مســـني الضر فعدت ضعيفـــة كالذبابة تعبت من 
الحيـــاة  قتلنـــي االشـــتياق و الحنيـــن لرجـــل لم ولن 
يكرره الزمن فالتحقت بأعز شـــخص فقدته ذات مســـاء 
باألمس عمـــر األرض بعطره وها هو اليـــوم يرتقي إلي 
الســـماء ســـقيت من حنانه وعطفه بـــال اكتفاء وفي 
لحظة حرمـــت الفرح وأصابني العياء ما أظن سأشـــفي 
منـــه لو اجتمـــع الماليين من األطباء هل ســـمعتم عن 
ســـمكة عاشـــت وقد غادرت الماء فكيف لي آن أعيش 
وقـــد انقطع عنـــي الهواء أبي غابت شمســـي فصارت 
ســـمائي خســـوفا أبي لن يأتـــي مثله احـــد ولن يأخذ 

مكانه أحد.

                                  عبدي فيروز«

صرخة يتيم

أكثر اللحظات 
سعادة في 

الحياة هي 
عندما تحقق 

أشياء يقول 
الناس عنها 

أنك ال تستطيع 
تحقيقها.”

النجاح ليس كل 
شيء، بل الرغبة 
في النجاح هي 

كل شيء.”

أنا  ... أنـــــــــظـر فــي مــــرآتي  

أنا  ... تـــــــــــــائــــــــــــــهة 

أنا  ... بــــدون عــــــــــــنـــوان  

أنا  ... أبــــــــــحــث عـــنـــــك  

أنا  ... مالي آراك في كل خـــطوة       

أنا  ... تــــــــغــزو فــــــــؤادي  

فــي الغياب تـــحضرني               ...          أنت

أنا وفــي الحضور تغتالنـي               ... 

أنا  ... لـيـت الذين رأوك كـلهم    

أنت  ... وكــــل من حـــولـــــي     

أنا  ... آه أموت في اليوم آالف المرات  

                                   عبدي فيروز«

أنا                                             ...              وأنت

خواطري 
وأحزاني
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الترجي القالمي بين 
الماضي والحاضر

القالمي  الترجي  أن  من  بالرغم 
الكروية  المدارس  أعرق  من  يعتبر 
دعاماتها  وضعت  التي  الجزائرية 
الحافل  وتــاريــخــهــا   ،1924 عــام 
المحلي  الصعيد  على  باإلنجازات 
تأهل  الذي  الفريق  هذا  واالفريقي، 
كأس  نهائي  نصف  الى  مرات  ثالث 
الجمهورية. كذلك لعبه على االدوار 
األولى في بطولة القسم األول في 
احتالله  ذلــك  ومثال  الستينات، 
للمرتبة الثانية برصيد سبعين )70( 
على   )2( نقطتين  بفارق  نقطة 
المتصدر شباب بلوزداد وذلك موسم 
الموسم  ذلك  هداف  وكان   66-65
وهو  الفريق  صفوف  في  ينشط 

المرحوم نور الدين حشوف. 

أول  يعتبر  أنه  ذلك  الى  ضف 
افريقيا  تاجا  الجزائر  يهدي  نــادي 
ــوداد  ال على  بفوزه   1955 موسم 
ببطولة  البيضاء  بالدار  البيضاوي 
كأس شمال افريقيا وكذلك تقديمه 
المنتخب  الــى  النجوم  من  لعدد 
الوطني امثال غازي فريد، كردوسي، 
زياية وأمير سعيود كل هذه األسماء 
شرفت مدينة قالمة وأعطت كلمتها 
أن  إال  األولــى،  الدوجة  بطولة  في 
يعيشها  التي  الكارثية  الوضعية 

التسيير  حيث  من  الترجي  بيت 
رئاسة  حول  الدائم  والصراع  االداري 

جد  متاهات  في  ادخله  الفريق 
الرعاة  غياب  ذلك  الى  ضف  صعبة 
ورؤوس األموال والدعم المالي. حيث 
بطولة  في  حاليا  الفريق  ينشط 
الهواة، أي على قسمين من المحترف 

االول موبيليس كما يسمى االن.

اليزال  الحافل  التاريخ  هذا  كل 

القالمي  المشجع  ذهن  في  عالقا 
التي  االيام  تلك  على  يتحسر  الذي 

كان يحلق فيها النسر القالمي في 
سماء القسم األول، و يتمنى رجوعه 
النسر  ان  اثبات  و  الى دوري االضواء 

يمرض و ال يموت.     
                            

                                إلياس فواغلة«
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قالمة 
تعاني 

شح 
الهياكل 

لرياضية

تحتويهـا  التـي  الهيـاكل  أهـم  مـن 
البنيـة التحتيـة ألي واليـة علـى المسـتوى 
و  الترفيهيـة  المرافـق  هـي  المحلـي 
للمواطـن  متنفسـا  تعـد  التـي  الرياضيـة 
الخصـوص  وجـه  علـى  للشـباب  و  عامـة 
,حيـث تعـد مصرفا مـن اآلفـات االجتماعية 
التـي تهـدد وتعـرض الحيـاة اليومية لهذه 
.حيـث  المجتمـع  مـن  الحساسـة  الفئـة 
تعانـي مدينـة قالمـة مـن هـذا المشـكل 
العويـص بالرغـم مـن وجود عـدة جمعيات 
فـي  متخصصـة  ماهـي  منهـا،  رياضيـة 
رياضـة معينـة ككـرة القـدم او كـرة اليـد و 
انـه  اال  الرياضـات  متعـددة  ماهـي  منهـا 
يبقـى نقص فـي هـذه الهيـاكل المتمثلة 
االرضيـات  و  الحديثـة  المالعـب  فـي 

المعشوشبة اصطناعيا. 

فمجمـل هـذا النـوع من المالعـب يقدر 
عـدده ب خمسـة مالعـب، ملعبيـن وسـط 
سـويداني  و  عبـدة  )علـي  المدينـة 
بوجمعـة( وثالثـة مالعـب اخـرى احدهمـا 
بدائـرة هيليوبوليـس و االخـرى بدائـرة واد 
زناتـي و االخيـرة بدائـرة بوشـقوف. بالرغم 
نجـم  )فريـق  فـرق  سـتة  هنـاك  أن  مـن 
و  بومهـرة  اولمبـي  و  إ.بلخيـر  بوشـقوف، 
إ  زناتـي،  واد  شـباب هيليوبوليـس شـباب 
االول  بالجهـوي  تنشـط  شـاللة(  حمـام 
عنابـة حيـث يجـب أن تكـون مباريات هذه 
الدرجـة كلهـا علـى العشـب االصطناعـي. 
ضـف الـى ذلـك فريـق نصـر الفجـوج الـذي 
و  الرابطـات  بيـن  مـا  ينشـط فـي بطولـة 

يلعـب  أن  علـى  ملـزم  كذلـك  هـو  الـذي 
مبارياتـه علـى هـذا النـوع مـن االرضيـات و 
كذلـك الفريـق االعـرق نـادي ترجـي قالمة 
الـذي ينشـط فـي بطولـة الهـواة .كل هذه 
اثنـاء  مشـكال  تواجـه  الثمانيـة  الفـرق 
اسـتقبالها للفـرق االخرى فمجمـوع ثمانية 
فـرق دون ذكـر الفـرق القالميـة الناشـطة 
)الحمايـة  أمثـال  عنابـة  الثانـي  بالجهـوي 
المدنيـة و امـال قالمـة و هـواري بومدين و 
ووفـاق  المعيـز  واد  قالمـة، شـباب  بلديـة 
تتـدرب  و  تسـتقبل  التـي  هليوبوليـس( 
علـى هـذه المالعـب التي تعـرف اكتظاظا 
المواجهـات  أيـام  و  التدريبـات  أيـام  كثيـرا 

الرسمية. 

عقبـات  كانـت  المشـاكل  هـذه  كل 
ترسـيم  انتظـار  فـي  القالميـة  للفـرق 
الموافقة على انشـاء ملعـب قلعة بوصبع 
و حمـام دبـاغ الذي قدرت ميزانية انجازهما 
ملعبـان  هكـذا  سـنتيم.  مليـار  ب12 
سـيخففان الضغـط علـى المالعـب االخرى 
و توفيـر ظـروف عمـل مالئمة لهـذه الفرق 
بطوالتهـم  فـي  ايجابيـة  نتائـج  لتحقيـق 
المواهـب  لبـروز  المجـال  تفسـح  كذلـك 

الشبانية في عالم المستديرة. 

                                      إلياس فواغلة«



المرأة والعنف

24

جميلة هـــي المرأة، عطوفة، 
تعطي  دائما،  تضحـــي  حنونة، 
بـــال حـــدود وتتألـــم وحدهـــا 
لتســـعد أطفالهـــا وزوجها. غير 
أن كل هـــذا قد ال يشـــفع لها 
إذ  األحيـــان،  مـــن  الكثير  فـــي 
غالبـــا مـــا تتحول إلـــى ضحية 
أال  تنتشـــر  تنفـــك  ال  لظاهـــرة 

وهي: العنف ضد المرأة.

يعود  المـــرأة  ضـــد  والعنف 
لمجموعـــة من األســـباب أبرزها 
للوضع  وقبولها  المرأة  ســـكوت 
الذي تتعـــرض له، وألن المعتدي 
أو مقاومة  رفـــض  أي  لم يجـــد 
في  ســـيتمادى  ما  غالبـــا  فإنه 
فعلتـــه. تكثـــر هـــذه الحالـــة 
المســـتوى  يكـــون  عندمـــا 
الثقافـــي والتعليمـــي للمـــرأة 
مما  الرجـــل،  لدى  منـــه  ألعلى 
يؤدي إلى حـــدوث خالفات في 
كما  حياتهـــم،  جوانب  جميـــع 

قـــد يكـــون لعوامل التنشـــئة 
دورهـــا فـــي انتشـــار الظاهرة، 
بيئة  في  ينشأ  الذي  فاإلنســـان 
سيتعامل  العنف  على  مشجعة 
عنيف  بأســـلوب  اآلخريـــن  مع 
خصوصـــا لمـــا يتعلـــق األمـــر 

بالمرأة.

األطفال طريقة  يـــرى  عندما 
تعامـــل اآلبـــاء مـــع األمهـــات 
بتقليدهم  حتمـــا  ســـيقومون 
أنها  علـــى  معهـــا  والتعامـــل 
أن  كمـــا  قيمة،  أقـــل  إنســـان 
الذكور  بيـــن  التمييـــز  ظاهـــرة 
واإلناث والتـــي يتبناها الكثيرون 
بحجة العـــادات والتقاليد تؤدي 
بدورها إلـــى تهميش دور المرأة 
وتصغيرهـــا ممـــا يضعهـــا في 
بالعنـــف  المســـتهدف  خانـــة 

اللفظي والجسدي.

اعتنـــى اإلســـالم بحقـــوق 

الرجل  شـــريكة  باعتبارها  المرأة 
األم،  فهـــي  األجيال  وصانعـــة 
ال  فبالتالي  والزوجـــة،  األخـــت 
ينبغـــي أن تعامـــل بأقـــل من 
ذلـــك. فقـــد أعطاها اإلســـالم 
الكثيـــر مـــن الحقـــوق وكرمها 
منـــذ والدتها، فقـــد كان وأدها 
عـــرب  لـــدى  دارجـــة  ســـنة 
الدين  جـــاء  أن  إلى  الجاهليـــة 
اإلســـالمي وبيـــن فظاعة هذه 
الجريمـــة وحرمهـــا، فالمرأة في 
ثمينـــة  جوهـــرة  اإلســـالم 
متى  فإلى  مصونـــة،  محفوظة 
يتمســـك  البعـــض  ســـيظل 
أنـــزل اهلل بها من  بعادات مـــا 
به  أمر  مـــا  ويتجاهل  ســـلطان 

رب العالمين في حق النساء؟

                                      مقراني نعيمة«
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المرأة... 
تحديات 
ال تريد 
أن تنتهي

الرجل  مثل  مثلهـــا  المرأة  إن 
عديـــدة  طموحـــات  لهـــل 
وتطلعات ورغبة في المشـــاركة 
دون  المجتمعية  الحيـــاة  فـــي 
عوائـــق ودون مـــا يحـــد مـــن 
القـــرارات،  اتخاذ  فـــي  حريتها 
كما  المجـــال  لها  يفســـح  فلما 
هـــو عليه الحال فـــي كثير من 
الـــدول، ســـتكون قـــادرة على 
حيث  وجودها.  وإثبـــات  اإلجادة 
تتـــم  ألن  النســـاء  تتطلـــع 
معاملتهـــن معاملة متســـاوية 
مع الرجل، بمعنـــى أنه ال يجب 
أن يكـــون هنـــاك تمييـــز ضد 
المـــرأة ألن هـــذا التمييز يحبط 

المرأة ويثبط من عزيمتها.

تواجـــه المـــرأة فـــي هـــذا 
لها  كبيـــرة  تحديـــات  العصـــر 
الثقافـــي  بالســـياق  عالقـــة 
واالجتماعـــي، وأولها هي نظرة 
المرأة لنفســـها، حيث عليها أن 

تتعـــرف علـــى حقوقهـــا وأن 
تعـــرف حجـــم قوتهـــا وحجم 
فإذا  إمكانياتهـــا وطموحاتهـــا، 
اقتنعـــت بأنهـــا إنســـان كامل 
المجتمـــع،  فـــي  األهليـــة 
معضلة  تجاوزت  قد  فســـتكون 
التي ال  المـــرأة  أمـــا  أساســـية. 
دورهـــا  وال  نفســـها  تقـــدر 
معيقا  يمثل  فهـــذا  االجتماعي 
أساســـيا، حتى لـــو كانت هناك 
فنظرة  المـــرأة  تنصف  قوانيـــن 
المـــرأة لذاتهـــا هـــي تفشـــل 
إمكانيـــة  وتفشـــل  القوانيـــن 

التطبيق الصحيح لها.

نظرة  في  التخلف  ســـبب  ما 
هو  هـــل  لحقوقهـــا؟  المـــرأة 
التقليدي  االجتماعـــي  الموروث 
الســـائد في المجتمـــع العربي 
الحقيقة أن  ... فـــي  أم مـــاذا؟ 
هذا المـــوروث االجتماعي يمثل 
النســـاء  عبئا ثقيال على جميع 

ألنـــه يمكـــن تغييـــر القوانين 
ولكن المـــوروث االجتماعي هذا 
تجـــاوزه،  أمـــرا يصعب  يبقـــى 
ألنه يشـــكل مفهـــوم أدوار في 
كان  إذا  وبالتالـــي  المجتمـــع 
تقسيم  عليه  ينطبق  أو  متخلفا 
القياديـــة  أو  األماميـــة  األدوار 
وتقتنـــع،  للمـــرأة  والتابعـــة 
زمنية  مـــدة  إلـــى  فســـتحتاج 
المرأة وحمالت  طويلة لتوعيـــة 
إعالنيـــة لرفـــع مكانتهـــا في 

المجتمع.

                                      بوثلجة أميرة«
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دجاج في 
الفرن مع 
الزيتون 
والفطر

المقادير
أطراف دجاج حسب الرغبة

القليل من الزيتون مغلي منزوع النواة

فطر معلب

القليل من البقدونس

حبة طماطم مبشورة

حبة بصل مقطعة

ملح

زنجبيل

فلفل أسود

2 فصوص ثوم

نصف ملعقة موتارد

3 مالعق كبيرة زيت

نأخـــذ صحن نضع فيـــه حبة البصل 
والبقدونس وحبة طماطم المبشـــورة 
و2 فصـــوص ثـــوم ونمزج جيـــدا بعد 
والملح  الدجـــاج  أطراف  نضيـــف  ذلك 
والزنجبيـــل والفلفـــل أســـود ونصف 

ملعقة موتارد.

الكل حتى  نمـــزج  زيت  و3 مالعـــق 
نتركها  بعـــد  من  النكهـــات  تتداخل 
أكثر  أو  الثالجـــة مدة 6 ســـاعات  في 

حســـب الرغبة من بعد نضـــج الدجاج 
التبـــل في مـــول زجاجي مـــع باقي 
الزيتون  نضيـــف  بعـــد  من  الخليـــط 
والفطر عشـــوائيا ثم نقـــوم بتغليف 
في  ونضعها  ألمنيـــوم  بـــورق  المول 
و20  ســـاعة  مـــدة  لتســـتوي  الفرن 
180° مدة  درجة حـــرارة  علـــى  دقيقة 

الطهي حسب الكمية.

                                  بن علي عبير«

طريقة التحضير
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والمرشـــوش  بالزيـــت  المدهـــون 
بالفرينـــة ونقوم برميهـــا في الفرن 
درجة  بيـــن  ما  درجة حـــرارة  علـــى 

150° و170° لمدة 25 دقيقة.

وبعـــد الطهي نخرجهـــا من الفرن 
نقوم  بعدها  قليـــال  تبـــرد  ونتركها 
على  ووضعها  الشـــكوالتة  بإذابـــة 
الموز  بتقطيع  ونقـــوم  الكعكة  كامل 

شرائح صغيرة ووضعه فوقها.

                                  بن علي عبير«

نخفـــق البيض جيـــدا حتى يصبح 
لونـــه أبيض مـــع إضافـــة كأس من 
من  والقليل  والحليب  والزيت  الســـكر 
بوضع  نقوم  وبعدها  ونحـــرك  الكاكاو 
الفرينـــة مـــع الخميـــرة الكيميائية 
الكهربائي  بالخـــالط  جيـــدا  ونخفق 
الدرجة  فـــي  الخالط  بوضـــع  ونقوم 
خليط  علـــى  لنتحصـــل  الضعيفـــة 
متماســـك ثـــم نضعه فـــي القالب 

طريقة التحضير

تورتة 
الشكوالتة

المقادير
كأس سكر

كأس زيت

كاس حليب

3 بيضات

مالعق كبيرة كاكاو

2 كيسان فرينة

كيس ونصف خميرة كيميائية 

للتزيين
شوكوالتة

3 حبات موز
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قالمة... بين الطبيعة واآلثار

المدن  أقـــدم  مـــن  قالمـــة  تعتبـــر 
الجزائريـــة  ففي العهـــد الروماني كانت 
تعـــــــرف بــــــاسم كالما وهي من بين 
الشـــمال  تقــــــع في  الداخلية  المـــدن 
للجزائر وسط سلســـلة جبلية  الشـــرقي 
خضـــراء ضخمـــة ومـــن أهمهـــا جبـــل 
مـــــــــاونة، دباغ، جبل بـــن صالح، هوارة 
والمجـــاري  الوديـــان  تتخللهـــا  والتـــي 
ما جعلها  وهذا  انقطــــاع  دون  المائيـــة 
مســـتوطنا للمســـتعمرات الـــــتي مرت 

على الجزائر. 
فهـــي كانت من أهم مـــدن المملكة 
لوجــــــود  وذلك  لماسينيســـا  النوميدية 
عـــدة نقوش ليبكيـــه ونصـــب جنائزية 
تؤكـــد ذلـــك كمـــا أنهـــا كانـــت مركزا 
للحبوب  ومصدرا  للفنيقين،  تجـــــــــــاريا 
لرومــــــــا كونها ذات طابع زراعي، فهي 
إذ  أثرية  تحتـــوي علـــى عـــدة معالـــم 

تتجــــاوز 500 معلم روماني.
ومـــا جعل المنطقة أكثر جاذبيـــــــة 
والتضاريـــس  الخالبــــــة  الطبيعــــــة 
الســـاحرة  والمنـــــــاظر  المتنوعـــة 
حمــــــــام  مثل  المعدنيــــة  والحمامات 
الذي  المسخوطين  باســـم  المعروف  دباغ 
يقـــــع على بعـــد 25 كلم مـــن الوالية، 
ونصـــب حجريـــــــة ومغـــارات قبريـــة 
كانت  التي  والمغــــــارات  الركنية  ببلدية 
مـــن صنـــع وابـــداع الخالـــق مثـــل غار 

جماعة.
حيـــث تقـــع هـــذه المغـــارة  بجبل 
طـــــــاية بين واليتي قالمة وســـكيكدة 
إذ  للجبل  الشـــرقية  الشماليـــــة  بالجهة 
يعـــــــــد مـــن أروع وأغـــرب المناطـــق 
الســـياحية لمـــا تحويه من منــــــــــاظر 
خالبة وأســـرار غريبة ظلــــــــت مدفونة 
علـــى  مـــر العصـــور والتي تعـــود إلى 
عصـــور ما قبـــل الميالد، وهـــي من أكبر 
الرموز الشـــاهدة على التواجـــد الروماني 
حيـــث كانـــت في حـــدود ســـنة 210م 
معبدا لإلله الرومــــــــاني بـــاكـــــــاس، 
والكتابـــات المنقوشـــة على جــــــــانب 
تـــزال  ال  للمغـــارة  الرئيســـي  المدخـــل 

موجــودة ليومنـــا هذا.
وســـط  فـــي  الرومانـــي  والمســـرح 
المسبــــــــــح  إلـــى  إضافـــة  المدينـــة 
هيليوبوليـــس  فـــي  الرومـــــــــــــاني 
وخنقة الحجار وأطالل مدينـــــة تبيليس 
الرومانيـــة بســـالوة عنونة، فجمــــــــال 
وســـحر طبيعة قالمة ال ولن تفـــــــــــيه 

هاته األسطر. 
                                      درارجة سارة«

2
1

4
3

6

1. الحديقة الرومانية

2. حمام دباغ 

3. غابة جبل طاية

4. ماجن الصوالحية

5. المسرح الروماني

6. غار جماعة

7. الواد األبيض

8. غار جماعة
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7

5

8

قالمة... بين الطبيعة واآلثار
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تتلولسامااي

وتمجيرويلبد

اعصقوجسثلءس

ضلأغقورشاةح

عملزمثسمرمي

وواةانلبقلا

اناروعاعفصل

لمليلبسكمفا

منااجزوهران

نةولاتكونوا

ولمنتعلمونه

                       

له أربعة أصابع وإبهام، وليس بلحم وال بعظم ما هو؟

لمعرفة الجواب عليك بتشطيب الكلمات التالية:

كل وعاء يضيق لما جعل فيه إال وعاء 

العلم فإنه يتسع 

          »علي بن ابي طالب«

الكالم  المنطوق به في اوانه تفاح 

من ذهب في سالل من الفضة

          »سليمان الحكيم«

بيت بال كتب كجسد بال روح 

        »شيشرون«

أنه في بعض الجامعات السويدية 
»صرخة  يسمى  عرف  هناك 
كل  يقف  أن  وهي  فلوجيستا« 
التاسعة  تمام  الجامعة في  طلبة 
ويبدأوا  منازلهم  نوافذ  على  ليال 
الصراخ سويا مرة واحدة الهدف من 
هذه الممارسة أو التقليد هو إزالة 
وتفريغ الضغوط النفسية والخوف 
الطلبة  منه  يعاني  الذي  والقلق 

نتيجة الدراسة. 

تتعلمون   – لن  )تواضعوا 

منه – و لمن تعلمونه – وال 

تكونوا جبابرة – العلماء( – 

إال   – الثرثار   – يحسد  )ال 

عقم   – موسى   – األصم( 

 – غزة   – فضل   – جوق   –

 – مكس   – شلبي  يونس 

وهران – ماسلو – جيرو.

اإلسم المفقود

هل تعلم؟حكم



مجلة دورية إعالمية تدريبية شاملة 
تصدر عن طلبة اإلعالم بجامعة قالمة


