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يت�ساءل �الآالف من �ملو�طنني مبختلف بلديات والية باتنة، عن موعد تودعيهم لـ"�أزمة �ل�سكن" �لتي حتولت �إىل كابو�س حقيقي يطغى على يومياتهم 
منذ �سنو�ت، فال �ل�سلطات وّفت بوعودها حول طي ملف �ل�سكن �الجتماعي قبل نهاية 2018 وال �ملُرقني �لعقاريني �لتزمو� بتعهد�تهم حول ت�سليم 
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نوارةبوبري

التقدم اىل الوراء..
خطوات  نتقدم  ان  اردنــا  الــذي  الوقت  يف 

اىل االمام ونتخل�ص من االزمة االقت�سادية 
واإنعا�ص  الــذاتــي،  الت�سنيع  على  باعتمادنا 
على  االعتماد  ب�سيا�سات  املحلي  االقت�ساد 
تام  �سبه  ب�سكل  اال�سترياد  وتطليق  النف�ص
عامل  اقتحام  على  قادرين  غري  اننا  وجدنا 

اخلداع �سيا�سة  انتهاج  واخــرتنــا  جديد 
تالعبنا  حيث  من  �سواء  جاورها  وما  والغ�ص 
اأو  الب�سيط،  للمواطن  واإرهاقنا  باالأ�سعار 
لل�سبغة وتهديدنا حلياة النا�ص. تذريحنا
ال�سيارات  تركيب  م�ساريع  بذلك  ونق�سد 
لت�سنيع  كم�ساريع  البداية  يف  جــاءت  التي 
حملي �سياأخذ البالد اىل عامل اآخر وي�سورها 
املانيا  ال  ومل  وكــوريــا  اليابان  �ساكلة  على 
لن�سنع  ال�سناعة،  هذه  يف  الريادة  �ساحبة 
بقطع  ا�سحابها  �سدم  �سينوية فول�سفاغن 
حياة  تهدد  ظلت  التي  البال�ستيكية  غيارها 
متكنت  التي  يف   �سيمبول   ونركب  النا�ص 
م�سنعها  مــن  خروجها  بعد  ــام  اي غ�سون  يف 
الكليو  تغليف  مــن  متكنا  كما  التوقف،  مــن 
ال  اإذ  وقــت  اي  يف  للتغيري  قابلة  ب�سبغة 
واحد  لون  على  البقاء  اىل  �ساحبها  ي�سطر 
باأدوات ب�سيطة لتعود  تق�سريها كما ميكنه 
�ساء،  متى  لونها  الزبون  فيغري  اال�سلي  للون 

قالت نائب بالربملان عن والية باتنة: 

بطاقة حمـــــــــراء

يف غياب املدير تنعدم املعلومة

عندما ت�سدد الرقابة على الرداءة 

الزبون     تدوخ الفتات حمالت

بلخادم.. �سننظف احلزب من الدخالء

  األف
لالأع�ساء  الوطني  لــلــديــوان  الــعــام  املــديــر  ك�سف 
عن  واقـــنـــوين،  في�سل  ولــواحــقــهــا  اال�سطناعية 
حذاء  األــف  و  ا�سطناعي  ع�سو  األــف  توزيع  
اأ�سهر  الـ خالل  اإلكرتوين  كهربائي  كر�سي  و 
الــديــوان  اأن  مو�سحا  اجلــــاري،  الــعــام  مــن  االأوىل 
موؤ�س�سة  ولواحقها  اال�سطناعية  لالأع�ساء  الوطني 
خدمة  تقدم  وجتــاري  �سناعي  طابع  ذات  عمومية 
وتوفر  اجتماعيا  موؤمن  معاق  األف  لـ   عمومية 
االأجهزة  اأ�سهر قادمة من  لـ   ا�سرتاتيجيا  خمزونا 

وامل�ستلزمات املوجهة لهذه الفئة.

+الأورا�س بلو�س

زووووووم الأورا�س....

/   دي�سمرب  املوافق لـ  ربيع الأول  اخلمي�س  ومرب 

يومية وطنية �إخبارية
�أور��س نيوز ت�صدر عن م �س و ذ م م 

املدير العام
م�سوؤول الن�سر

�سمري بوخنوفة

�لطبع: 
�صركة �لطباعة �ل�صرق 

�لتوزيع:

/ - �ل�صجل �لتجاري:  ب 
�لرمز �ل�صريبي:     

�حل�صاب �لبنكي:      وكالة باتنة
�لإ�صهار: م�صلحة �لإ�صهار بجريدة �لأور��س نيوز

�أو �لوكالة �لوطنية للن�صر و�لإ�صهار �صارع با�صتور ـ �جلز�ئر 
ـ  �لهاتف:  

�لإد�رة ـ �لتحرير
�ملنطقة �حل�صرية �لثانية جتزئة  رقم  ـ باتنة

�لهاتف: 
�لفاك�س: 

. �لربيد �لإلكرتوين: 

يف الوقت الذي �سارعت فيه العديد من املديريات 
باتنة،  والية  يف  القطاعات  مبختلف  التنفيذية 
اخلا�سة  والــوكــاالت  البلديات  بع�ص  عن  ف�سال 
ت�سهيل  اجل  من  لالإعالم  خاليا  ا�ستحداث  اإىل 
مهمة ال�سحفيني يف احل�سول على املعلومة، تبقى 
املتاعب  مهنة  رجــال  تطلعات  عن  بعيدة  اأخــرى 

عنها  االأول  امل�سوؤول  غــاب  فــان  املــواطــن،  وحتى 
ي�سبح احل�سول على املعلومة اأمرا �سبه م�ستحيل، 
اإىل  اأنف�سهم م�سطرين  ال�سحفيني  اإذ يجد بع�ص 
ديوان  مع  متاما  يحدث  كما  املدير،  قدوم  انتظار 

الرتقية والت�سيري العقاري بباتنة. 

الرقابة  ت�سديد  يف  اجلامعي،  املو�سم  انطالقة  منذ  اجلامعية  االقامات  مدراء  من  عدد  با�سر 
داخل اأ�سوار االقامات، �سعيا منهم للت�سدي لبع�ص الظواهر التي �سهدتها االأخرية يف ال�سنوات 
املا�سية، على غرار اقتحام غرباء خارج القطاع اإىل االإقامة الطالبية، غري اأن هذا االإجراء 
خا�سة  الطالب  اإىل  تقدم  التي  اخلدمات  نوعية  كذلك  يطال  اأن  املفرت�ص  من  كان  االيجابي 
ت�سدر  ت�سرفات  عن  ناهيك  الطالب،  تطلعات  عن  بعيدة  تبقى  التي  االإطعام  بوجبة  تعلق  ما 
من بع�ص العمال يف حق الطلبة املقيمني من كالم غري الئق وغريها من �سلوكيات تعك�ص رغبة 

املدراء يف حت�سني ظروف اإقامة الطالب. 

مناطق  ببع�ص  مواطنون  وا�ستغرب  انده�ص 
حتمل  التي  املحالت  بع�ص  من  باتنة  واليــة 
للن�ساط  ومنافية  مغلطة  واجهتها  يف  الفتات 
التجار  كون  م�ستواها،  على  املمار�ص  احلقيقي 

عملية  اأثـــنـــاء  االأخـــــرية  اإىل  ينتبهون  ال 
اإدراكهم  ا�ستئجار املحل ملزاولة ن�ساطهم دون 
اأن الالفتة القدمية املعلقة يف الواجهة حتمل 

. دوخ الزبون بيانات ن�ساط اآخر، وهو ما 

قال االأمني العام االأ�سبق حلزب جبهة التحرير الوطني خالل لقاءه مبن�سق القيادة املوحدة 
للعتيد، معاذ بو�سارب، اأنه �سيقدم له امل�ساعدة و�سي�ساعده على تنظيف احلزب من الدخالء، كما 
ك�سف ان مرحلة اخلالف بينه وبني االأمني العام االأ�سبق عمار �سعداين، مت جتاوزها، واأ�ساف 

. مند اأيدينا للجميع من اأجل اإعادة مل �سمل احلزب قائال  يف ندوة �سحفية ن�سطها 

تعود ق�سة هذه املقولة اإىل قا�ص ببالد 
ال�سام يف زمان من االأزمنة، حيث كان 

يقوم كل يوم بو�سع ميزان العدالة اأمامه 
ويجل�ص للنظر يف الق�سايا التي تطرح عليه 

كي ي�سدر االأحكام ويتبني اأي ال�سنفني 
من النا�ص اأكرث يف بالده، ال�ساحلون اأم 

الطاحلون، وذات يوم قام احلاجب بجلب 
لينظر القا�سي يف اأمرهم. مذنبني ثالثة 

امتثل املذنب االأول اأمام القا�سي، وقال 
هذا �سب�سول ابن ف�سكول يا  احلاجب 

�سيدي وذنبه اأنه ال ي�سنع خريا وال ي�سنع 
 ، �سرا، وال يقطع �سعرة وال يذبح بقرة

فقال القا�سي هذا موقفه �سيء وحكم عليه 
بال�سجن ثالثة اأ�سهر، فامتثل املذنب الثاين 

هذا عام�ص ابن طام�ص  وقال احلاجب 
يا �سيدي، وذنبه اأنه رجل فا�سل اأكرث من 

اللزوم، حتى اأنه ي�سنع املعروف اأحيانا 
وهذا جرمه  فقال القا�سي  مع غري اأهله
فحكم عليه بال�سجن �ستة  اأ�سواأ من ذاك

اأ�سهر، وامتثل الثالث اأمام القا�سي فقال 
هذا فرفور ابن طيفور يا �سيدي،  احلاجب 

ثم و�سع فرفور يده  وذنبه على جنبه
على خا�سرته وداعب زناد م�سد�ص، فقال 

. فرفور ذنبه مغفور القا�سي 
ن�ستعني بهذه املقولة عندما ن�سادف 

مواقف تكون فيها العدالة مت�ساحمة مع 
الفجار االأقوياء و�سديدة غليظة على 

االأخيار ال�سعفاء.

هكذا يتم اجناز م�ساريع �سبكة املياه بعيدا كل البعد عن املعايري املعمول بيها يف 
هذا املجال كل ذلك يف ظل غياب الرقابة.

ال�سورة من بلدية نقاو�ص

قال: حممد عي�سى 
)وزير ال�س�ؤون الدينية(
مطروح  غري  الأئ��م��ة  اأج���ر  رفع  ...

. للتفاو�ض

قلنا: يا راجل... انتظرهم يف 
ال�شارع اإذن.

sms
لكــل النا�ض

sms

اأجمع العامل كله على �سلمية املظاهرات 
لدرجة عالية، من خالل ال�سور التي 

تناقلتها خمتلف القنوات الف�سائية املحلية 
واالأجنبية، وهي �سهادات حت�سب لل�سعب 
اجلزائري، واجلميع اأي�سا الحظ درجة 

الوعي الكبري لدى ال�سارع اجلزائري، فال 
ي�سعنا املكان للتذكري بال�سور اجلميلة التي 

عرفتها املظاهرات، الورود واملياه وال�سرطة 
وال�سعب مثل االإخوان ورجل جاء زاحفا 

لي�سارك املواطنني م�سريتهم، حيث اأعطت 
االإنطباع بامتالك اأ�سحابها للح�ص الوطني، 

خرج يف البداية ال�سباب الذي ال يعرف 
الع�سرية ال�سوداء، الأنه كان ر�سيعا اأو �سبيا 
اأو ال يزال يف بطن اأمه اأو مل يتزوج والديه 

بعد، هذا ال�سباب الذي خاطبه رئي�ص 
احلكومة من حتت قبة الربملان، مذكرا 

اأياه بع�سرية �سوداء وحمراء ال يعرفها 
اأ�سال، اأويحي ال يزال دائما يقع �سحية 
ت�سريحاته وتقديراته اخلاطئة، رغم 

خربته الطويلة يف ال�سلطة، وكاأنه لي�ص منا 
وال يعرفنا، هذا ال�سباب جاء لهذه الدنيا 
فوجدوا �سي اأحمد وزيرا يف عهد الرئي�ص 

ال�سابق زروال وكرب هوؤالء ال�سبية واالأطفال 
و�ساروا اليوم �سبابا يافعني، لكن بعد ربع 

قرن وجدوا اأويحي نف�سه ال يزال م�سوؤوال 
كبريا يف الدولة اجلزائرية، مل يتزحزح عن 
من�سبه قيد اأمنلة، يا �سيد اأويحي جيلنا ومن 

قبلنا ح�سرنا الع�سرية ال�سوداء، وع�سناها 
حلظة بلحظة، ومن حقنا اأن نخاف الأننا 
ال نريد اأن تتكرر تلك املاآ�سي التي عا�سها 

بلدنا، هذا موقف كل ال�سعب ولي�ص موقفك 
وحدك، فحديثك لل�سباب عن املاأ�ساة 

الوطنية، ذكرين بجدي رحمه اهلل وهو 
يروي يل اأهوال احلرب العاملية الثانية التي 

ال اأعرفها، فلم اأتاثر لها رغم اأن جدي كان 
يحكي يل عنها بحما�سة وتاأثر.

بعد خروج ال�سباب خرجت العائالت اأي�سا 
وحتى املجاهدة الرمز جميلة بوحريد 

�ساهدناها يف �سوارع العا�سمة وطلبة 
اجلامعات واالإعالميني واملحامني والبارحة 

اأعلنت املنظمة الوطنية للمجاهدين 
م�ساندتها للحراك ال�سعبي.

اآخر الكالم 
اأق�سر ق�سة تقول...

رجل ولد وعا�ص ومات.
اأما اأنا.... فقد ولدت لكني مل اأع�ص ومع 

ذلك �ساأموت.

وطني.. من دون اأن 
يخطو.. ي�سل قلبي

ح�سان بوزيدي

ح�سب حتقيق م�سرتك بني وزارة ال�سحة ومنظمة ال�سحة العاملية ك�سف حتقيق وطني 
ال�سحة  منظمة  مع  بالتن�سيق  امل�ست�سفيات،  واإ�سالح  وال�سكان  ال�سحة  وزارة  به  قامت 

العاملية.
اأن متو�سط �سن بداية التدخني هو 17.6 �سنة، فيما قدر معدل ال�سجائر امل�ستهلكة يوميا 
15 �سيجارة، وتعد ال�سريحة العمرية ما بني 18 و30 �سنة االأكرث ا�ستهالكا لهذه املادة 
17.3 من املئة الرجال ال�سجائر مقابل  بـ36 من املئة.اأما من حيث اجلن�ص، في�ستهلك 

الن�ساء. اأو�ساط  يف   0.4

قالت: نعيمة �ساحلي 
)رئي�سة حزب العدل والبيان(

... م��ن ح���رك ال�����س��ارع ب��ه��ذه ال��ق���ة وه��ذا 
الإحكام؟ من؟؟ من؟؟ من؟؟

موالفة  ي��اخ��ي  م���را...  ي��ا  قلنا: 
ت�شويف منامات، ارقدي تعريف.

auresbook

بات �سكان بلدية الرباع بوالية باتنة متخوفني 
من اأن ين�سب املنبع الذي يتزودون منه باملياه خا�سة 

واأن من�سوب املياه فيه قد قل ح�سب اأحد املواطنني، 
يحدث هذا يف الوقت الذي كان "املري" قد وعد خالل 
احلملة االنتخابية باأنه �سيجد احلل لتزويد ال�سكان 

باملاء مهما كلفه االأمر لكن يبدو واأنه بعد اأن تربع على 
عر�ص البلدية ن�سي اأو باالأحرى تنا�سى وعوده لل�سكان 

وراح يتذكر فقط "عهده" مع ال�سلطة اإذ اأن "الفتة" 
بلدية الرباع كانت االأبرز يف حميط القاعة البي�سوية 

يوم". "ذات 

دعــا الديوان الوطني للحج والعمــرة احلجاج املعنيني 
مبو�ســم حج 2019 اإىل دفــع تكلفة احلج كاملة واملقدرة 
ب565 األف دينار جزائري مبا فيها قيمة تذكرة ال�سفر، 
وذلــك علــى م�ستوى فــروع بنــك اجلزائــر املنت�سرة عرب 
كافــة واليات الوطن، مو�سحا اأنه ينبغي على احلجاج اأن 
يكونــوا مرفقني اأثنــاء دفع تكلفة احلــج با�ستمارة الفوز 
يف القرعــة وجــواز ال�سفــر البيومرتي و�سهــادة الفح�ص 
الطبي، وذلك بداية من 11 مار�ص اجلاري اإىل غاية 11 

اأفريل 2019.

بطاقة حمـــــــــراء

دينار  األف   565
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ــخــدمــات  ــل ــة الـــوطـــنـــيـــة ل ــن ــج ــل قــــــررت ال
اخلا�سة  العمرة  رحالت  اإلغاء  االجتماعية 
ب�سهر مار�ص، وتاأجيلها اإىل اأجل غري م�سمى، 
وياأتي هذا القرار ب�سبب اقرتاب موعد انتهاء 
االآجال القانونية التي منحتها وزارة الرتبية 
للجنة، فيما تعلق بتمديد عهدة اللجنة، كون 
انتخابات جتديد االأع�ساء الوالئيني للجنة 

الذي �سيتم خالل االأ�سهر القليلة القادمة.
الوطنية  الرتبية  وزارة  اللجنة  وتطالب 
بـ400 مليار  املقدرة  امليزانية  باالإفراج على 
اخلا�سة  امل�ساريع  على  �سرفها  ق�سد  �سنتيم 
بالعمال، على غرارال�سلفة اال�ستثنائية التي 
 3 من  اأكرث  اإىل  امللفـــــات  عدد  فيها  و�ســــــل 

اآالف ملف.

عن  لعر�ص  ا�ستماعها  خالل  الوزيرة  اأقــرت 
مبقر  واالتــ�ــســاالت  الــربيــد  قطاعي  واقـــع 
عديد  ربــط  يف  تــاأخــر  "وجود  بـــ  ــة  ــوالي ال
املناطق املعزولة بخدمتي االإنرتنت والهاتف 
ال�سيما بالواليات التي بها مناطق جبلية على 
دائرتها  عزم  موؤكدة  خن�سلة"،  والية  غرار 
الوزارية على موا�سلة العمل من اأجل تزويد 
يف  اخلــدمــات  بهذه  الريفية  املناطق  �سكان 

القريب العاجل.

تعود الق�سة الإوزة و�سعت بي�ستني 
وبعد ذلك ماتت، فما كان من �ساحب 

مالك االإوزة اإالاّ اأن قام بو�سع البي�ستني 
مع بي�ص الدجاج ليح�سنه مع بي�سه، 

وبالفعل ح�سنت اأحد الدجاجات البي�ص 
اإىل اأن فق�ص جميع البي�ص، وخرجت 

االإوزتني وال�سي�سان من البي�ص، وعا�سوا 
مع بع�سهم البع�ص كاأنهم من نف�ص النوع، 

ولكن يف اأحد االأيام اقرتبت الدجاجة 
وال�سغار من حو�ص مياه فقفزت فيه 

االإوزتني وبداأتا بالعوم يف املياه بدون 
تدريب م�سبق على ذلك، فالحظ �ساحب 

ام". الدجاجة االأمر وقال "ابن الوز عواّ
يطلق هذا املثل لتبيان اأن العالقات بني 
االآباء واأبنائهم قوية ومتينة، وعادة ما 
يت�سف االبن بنف�ص �سفات اأبيه، فتجده 

�ساحلا ومتخلقا ذو �سفات حميدة اذا 
كان اأبوه كذلك، يف حني جتده طاحلا 

اذا ما تربى على االأخالق الفا�سدة، وقد 
قالت العرب قدميا "ذاك ال�سبل من ذاك 
االأ�سد"، لذا ت�سعى االأمثال ال�سعبية على 

مراعاة مثل هذه الروابط والعمل على 
تقويتها، واحلث على وجوب الرتبية 

ال�سليمة لالأبناء، واأن يعمل االآباء على 
تلقينهم ال�سلوكات والت�سرفات احل�سنة 
بدل االأنانية واالنتهاز و�سييء االأ�سقام، 
فكٌل على ما تربى عليه، ول�سالح املحيط 

الذي يعي�ص فيه االإن�سان واملكان الذي 
ينتمي اإليه، فال بد من مراعاة االأ�س�ص 

احل�سنة واحلميدة ومكارم االأخالق اأثناء 
الرتبية فـ "ولد القط يجيب �سنايعو"، 

واالبن يف االأخري ين�سب الأبيه، واملالمة ال 
تقع اإىل عليه.

اأرى اأن "املقاعد" مو�سوعة يف مكان غري منا�سب خا�سة عندما يتعلق االأمر مبوؤ�س�سة 
ا�ست�سفائية خا�سة باالأمرا�ص التنف�سية واالأمرا�ص املعدية بباتنة.



بلغ �شدى االحتجاجات يف ال�شارع اجلزائري جميع اأ�شقاع العامل، واأخذ �شيئا ف�شيئا يلفت اإليه انتباه املجموعة الدولية وبدرجات 
متفاوتة، غري اأنه بلغ دول اجلوار بتوقعات ا�شتباقية غري تلك التي على االأر�ض، ودفع باجلوار االإقليمي اإىل الدخول عمليا يف و�شع 

ا�شرتاتيجيات عديدة، مبا فيها تلك الناجمة عن حدوث انزالقات ت�شل �شقف احلرب االأهلية. 

عبد �لرحمان �سايبي 

تبعات  �إلــيــه  �ــســتــوؤول  مــا  �جلـــو�ر  دول  تنتظر  مل 
وتطور�ت �الأحد�ث �حلا�سلة يف �ل�سارع �جلز�ئري، 
بتاريخ  لل�سلطة  مناه�سة  م�سري�ت  يف  �خلــروج  منذ 
�جلمعة 22 فيفري �ملا�سي، ودخلت بع�س هذه �لدول 
�إىل غرف �لعمليات �ملغلقة للت�سريح �لدقيق للو�سع 
جري�نهم  �أر�ــس  على  يحدث  ما  مع  �لتعامل  بغر�س 
�مل�سري�ت  ذهبت  ما  حــال  يف  خا�سة  �جلــز�ئــريــني، 
�أبو�ب جميع  �إىل �لت�سعيد مع مرور �لوقت وفتحت 

�أبو�ب �الحتماالت على م�سر�عيها.  
على  �ل�ساهد  يو�سف  حكومة  دخــلــت  تون�س  يف 
�آخر  على  ت�ستيقظ  عينها  و�أ�سبحت  باكر�،  �خلط 
يجري  مــا  الأهــمــيــة  �جلــز�ئــري  �مل�سهد  ــور�ت  ــط ت
باجلز�ئر، ومدى تاأثريه �ملبا�سر على �جلارة تون�س، 
تون�س  ت�ساب  �جلز�ئر  تعط�س  عندما  قيل  فقدميا 
�سمي  ما  �ندالع  ما حدث ع�سية  نف�س  بالزكام، وهو 
و�لتي   2011 �ستاء  �لعربي"  �لربيع  "ثور�ت  بـــ 
م�سمى  حتت  تون�س  من  �الأوىل  �سر�رتها  �نطلقت 
"ثورة �ليا�سمني" وحتّول �جتاه �لرياح حني و�سوله 
ما  فقط،  و�ل�سكر"  "�لزيت  عا�سفة  �إىل  �جلز�ئر 
مّكن �لنظام �جلز�ئري من �لتحكم يف �سري �الأحد�ث 
لدى  �نتهت  و�لتي  وقتها  �ل�سبابية  و�الحتجاجات 
�سقيقه يف تون�س باجلملة �ل�سهرية "بن علي هرب"، 
و�سوريا  وليبيا  و�ليمن  م�سر  يف  �لثور�ت  تو�لت  ثم 
�أبان مع �لوقت �أن جميع �لثور�ت �لتي بد�أت  ب�سكل 
يف  خ�سعت  م�سروعة،  مبطالب  �سعبية  بانتفا�سات 
و�قع �الأمر لـ "رعاية" �أعلى من �إر�دة �ل�سعوب، بعد 
ح�سابات  وت�سفية  بالوكالة  حرب  �إىل  حتولت  �أن 
�ل�سعوب  هو  �لوحيد  وقودها  �الإقليمية  �لقوى  بني 

�ملنتف�سة نف�سها.  
مع  جاد  ب�سكل  يتعاطى  تون�س  يف  حديث  ويجري 
�ل�سارع يف �جلز�ئر، وي�سع هذ� �حلديث  م�ستجد�ت 
و�لدو�ئر  �ملغلقة  �ل�سالونات  طي  يــز�ل  ما  �لــذي 
�الأمنية �ل�سرية �سيناريوهات عديدة قد توؤول �إليها 
�حتجاجات �ملنتف�سني يف وجه �لعهدة �خلام�سة مبا 
�سيناريو  تكر�ر  حتى  �أو  �ملجهول،  �إىل  �لذهاب  فيها 
�ليوم  يحدث  مثلما  بــد�أ  �لــذي  �ل�سود�ء  �لع�سرية 
كلفت  �أمنية  حلول  �إىل  و�نتهى  �سيا�سية  مبطالب 
�لب�سرية  �خل�سائر  من  رهيبا  ثمنا  و�لبالد  �ل�سعب 
�إىل  عقود�  �جلــز�ئــر  �إعـــادة  عن  ناهيك  و�ملــاديــة، 

�لور�ء بعد �نفتاح "خادع" جاء به د�ستور 89. 
وجتد تون�س �سعوبة يف �لتعاطي مع �ل�سيناريوهات 
�أ�سا�سا  �ملثقلة  ــي  وه ــر،  ــز�ئ �جل ــول  ح �ملــطــروحــة 
بتد�عيات �حلرب �الأهلية يف ليبيا يف ظل ما تعانيه 
�الإفال�س  �إعـــالن  حــافــة  بلغ  �قت�سادي  و�ــســع  مــن 
�أي  يحتمل  ال  مهلهل  �جتماعي  وو�سع   2015 يف 

م�ساعفات خارجية �أخرى. 
بني  �ل�سيا�سية  �لعالقات  توتر  من  �لرغم  وعلى 
مع   1994 منذ  �ملغلقة  �حلــدود  وو�سع  �لبلدين، 
مل  هــذ�  �أن  �إال  �ملغربية،  �ململكة  �الأخـــرى  ــارة  �جل
نف�سه  �لتون�سي  �لعقل  "��ستالف"  من  �الأخرية  مينع 
لدى  �جلز�ئر  �سو�رع  يف  يدور  ما  بخ�سو�س  للتفكري 
�سلطة �ملخزن، ويرتجم "�لهدوء" �لو��سح يف حديث 
�لطبقة �ل�سيا�سية �ملغربية �لتي ناأت عن ت�سريحات 
يف  �ملتظاهرين  وتاأجيج  �لــنــار،  على  �لــزيــت  �سب 
من  مهم  جــزء  فعله  ما  بخالف  �جلــز�ئــري  �ل�سارع 
غرد�ية" قبل  "�أحد�ث  يف  �ل�سيا�سية  �لطبقة  هذه 
�ملغرب  تخوف  �لتعاطي  هذ�  ويف�سر  �سنو�ت،  ثالث 
�ل�سريح من حتمل تبعات �أي �نفالت �أمني حمتمل يف 
�جلز�ئر، و�لذي يرى فيه خرب�ء ومتابعني �سيا�سيني 
�أن �سر�رته �ستاأتي على كامل �ملنطقة بعيد� عن تغني 
�لدميقر�طية  من  عال  ب�سقف  متتعها  على  �أنظمتها 

يحول دون �نتفا�سة �ل�سعوب �سدها.  

ما  باإ�سافة  �لعاملية  �الإخبارية  �لقنو�ت  �نتع�ست 
يحدث يف �جلز�ئر من مظاهر�ت وم�سري�ت مناه�سة 
قاعات  د�خــل  �حلركة  �سجيج  من  لرتفع  للخام�سة 
�مل�ساهدة  من  �إ�سايف  ر�سيد  وحتقيق  لديها  �لتحرير 
للقارة  "�لبو�بة"  �لبلد  هــذ�  ميثله  ملــا  لرب�جمها، 
�الإفريقية من وزن �إقليمي لي�س يف �ملنطقة فح�سب، 
و�إمنا يف �لعامل باعتباره �ملدخل �القت�سادي للقارة، 
وبلد� متاخما لل�ساحل �أ�سد مناطق �الهتمام �لدويل 

باالإ�سرت�تيجيات �الأمنية و�ل�سيا�سية �ملقبلة.
عاملي  خرب  �إىل  �جلز�ئر  يف  �ل�سارع  �أحد�ث  حتولت 
وتلفزيونات  �لف�سائيات  ن�سر�ت  "م�سبوق" عرب  غري 
�لتحرير  قاعات  دفعت  لدرجة  �لعامل،  يف  �الأخبار 
ر�أ�ــس  �إىل  �جلــز�ئــري  �ل�سارع  يف  �حلـــر�ك  باأخبار 
كان  مثلما  متــامــا  �الأوىل،  ــاريــة  �الإخــب �لــعــنــاويــن 
منت�سف  �الإرهابية  و�لهمجية  �لدم  �سنو�ت  يجري 
�لت�سعينات �أين كانت خريطة �جلز�ئر تت�سدر جميع 

�لن�سر�ت �الإخبارية يف تلفزيونات �لعامل.  
ويطرح �لتناول �الإعالمي "�ملفرط" حلر�ك �ل�سارع 
�لعاملية  �الإخبارية  �ملحطات  خمتلف  يف  �جلز�ئر  يف 
ت�ساوؤالت �سيا�سية وحتى مهنية عديدة بالنظر �إىل 
مثيل  ال  �سلمي  طابع  يف  جتري  �لتي  �مل�سري�ت  طابع 
�ملحطات  هذه  متررها  �لتي  �ل�سور  �أغلب  ب�سهادة  له 
حول  كثري�  �ختلفت  و�إن  حتى  نف�سها،  �لف�سائية 
باملو�ز�ة  �إليها  �لتطرق  يتم  �لتي  �لتحليالت  م�سمون 
�ل�سارع  و�سع  بتناول  �ال�ستوديوهات  د�خل  ذلك،  مع 

من زو�يا خمتلفة بع�سها يدفع على "�لريبة". 
ال  �جلز�ئري  �حلدث  فاإن  حمرتفني  مهنيني  وبنظر 
يرقى �إىل كونه خرب� "عامليا" بقدر ما يعك�س حقيقة 
�جلز�ئريون  بها  يتمتع  �لتي  �لدميقر�طية  �الأجو�ء 
حق  ميلك  �ل�سعب  و�أن  �ملنطقة،  �سعوب  باقي  عن 
�لتظاهر بكفالة د�ستورية يف ظل �سلميته، ومع ذلك 
دفعت و�سائل �إعالم �أجنبية باأخبار �جلز�ئر عاليا يف 
قائمة عناوين �لن�سرة ما جعل منها يف مقام "�مللف" 
يقت�سي  ح�سبما  "�الأزمة"  �أو  "�لق�سية"  حتى  �أو 
�ملهنية  الأخالقيات  يخ�سع  �لــذي  �الإعالمي  �لعمل 

و�الحرت�فية. 
مبا  �ملهتمني  �أ�سد  ــد  �أح �لفرن�سية  �لقنو�ت  ففي 
يجري يف �جلز�ئر زحزحت م�سري�ت �ل�سارع �ملناه�سة 
�لعزيز  عــبــد  �ملــرت�ــســح  للرئي�س  جــديــدة  لــواليــة 
�ليمني،  �مللف  مثل  �أولوية  ذ�ت  �أخبار�  بوتفليقة 
فنزويال،  يف  و�الحــتــجــاجــات  �ــســوريــا،  يف  و�حلـــرب 
وحتى مظاهر�ت "�ل�سرت�ت �ل�سفر�ء" يف فرن�سا �لتي 

جتري يف جو�ر هذه �ملحطات و�أ�سبحت تاأخذ طابعا 
وقو�ت  �ملتظاهرين  بني  �ملتبادل  �لعنف  من  متناميا 
مكانا  جميعها  ف�سحت  ذلك  ومع  �لفرن�سية،  �الأمــن 
�لتام  �لهدوء  كنف  يف  جتري  �سلمية  الحتجاجات 
على  �لوقوف  �أمام  �لباب  يفتح  ما  وهو  �جلز�ئر.  يف 
�ل�سفة  يف  يجري  مبا  �لفرن�سي  �الإعــالم  �هتمام  �أن 

�جلنوبية للمتو�سط لي�س "بريئا" يف م�سمونه؟ 
�لــرب�مــج  نــوعــيــة  يف  يكمن  �ملــ�ــســامــني  هـــذه  ـــد  �أح
�لتلفزيونية �لفرن�سية �لتي حتاول قر�ءة ما يجري 
يف �ل�سارع �جلز�ئري بفتح �ملجال ل�سيوف "�سدعو�" 
مبحاوالت  عقود  ثالثة  منذ  �جلــز�ئــريــني  روؤو�ـــس 
حتى  �حلاكم،  �لنظام  على  �ملو�طنني  لتاأليب  بائ�سة 
ال  �ليوم  �جلز�ئر  يف  حتكم  �لتي  �ل�سلطة  كانت  و�إن 
"�سرقة" �إر�دة  بـ  �ملتهم  �لت�سعينيات  لها بنظام  �سلة 

�ل�سعب �النتخابية وقتها. 
كما تاأتي تدخالت من يو�سفون عادة بـ "�ل�سيوف" 
لتهييج �ل�سارع ب�سب �لزيت على �لنار، وب�سكل يبحث 
دو�فع  حتليل  من  بدال  �لو�سع  تفجري  عن  �سر�حة 

�ملحتجني وتقدمي حلول منطقية لالأزمة.   
وجه  على  �لفرن�سية  �لقنو�ت  بع�س  جلوء  ويطرح 
��ست�سافة �سخ�سيات معروفة من دول  �إىل  �لتحديد 
للخو�س  �الإمــار�ت  من  وحتى  وليبيا  كاملغرب  �جلو�ر 
مبحللني  �ال�ستعانة  دون  حم�س  جــز�ئــري  ملف  يف 
جز�ئريني �أو حتى �أجانب حمايدين معروفون جيد� 

بقوة ��ستقر�ء �الأحد�ث �لعاملية.
بريطانية  قناة  بثتها  �لتي  �حل�س�س  ــدى  �إح ويف 
�أحد  طــرد  �إىل  �حلـــو�ر  من�سطة  ��سطرت  عريقة 

وجد  بعدما  �ملبا�سر  على  �الأ�ستوديو  من  �سيوفها 
�لذي  �جلز�ئري  للنظام  بعد�ئه  "�ل�سيف" �ملعروف 
مظاهر�ت  يف  عقود،  خم�سة  قبل  منه  ــزء�  ج كــان 
�ملحل  �حلــزب  الإن�ساف  فر�سة  �جلــز�ئــري  �ل�سارع 
وجماعات �إرهابية معروفة، ب�سبب حماوالته فر�س 
من  وبرعونة  �حلا�سرين،  جميع  على  نظره  وجهة 

�الألفاظ قّل مثيلها يف طاوالت �حلو�ر �ملبا�سر.
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�الحتجاجات تثري طو�رئ يف �ملغرب وتون�س 

�حتجاجات �جلز�ئر تت�سدر عناوين �الأخبار �لعاملية 

�ل�سلطة!   �إىل  "�لفاي�سبوك" يلتفت 

يزيد  حممد  �الأ�سبق  �لد�خلية  وزيــر  �سئل  ملا 
�سبكات  رو�د  حتول  من  �ملخاوف  ب�ساأن  زرهــوين 
�ل�سلطة  �سد  �سالح  �إىل  �الجتماعي  �لتو��سل 
�ل�سباب  �أن  باطمئنان  ــو�ء  ــل �ل رد  ــنــظــام،  و�ل
للتعارف  �لتكنولوجيا  هذه  ي�ستعمل  �جلز�ئري 
قدميا.  باملر��سالت  �لتعارف  طريقة  على  فقط، 
من  نبعت  ــذ�ك  �آن زرهــوين  �لوزير  قناعة  ورمبــا 
من  حتى  �سمنها  من  مغلوطة  ودر��ــســات  تقارير 
�جلز�ئر  يف  �الجتماعي  �لتو��سل  �سبكات  ح�سر 
باأنها ال تتعدى �سقف "�لغر�ميات" �ل�سبانية، وهو 
�أجندة �ل�سلطة �لتي  �أو عمد� من  ما �سقط �سهو� 
تو�جه �ليوم �سلطة قائمة بذ�تها وقد تطيح بها 
�جلز�ئر عن  يف  �الأزمــة  �أطــر�ف  تعنتت  يف حال 
�إليه �جلميع  تغليب �حلكمة و�سوت �لعقل يدعو 
موؤ�س�سة  وحــتــى  وحمتجني  ومــعــار�ــســة  �سلطة 

ع�سكرية. 
مل ت�ستفد �ل�سلطة يف �جلز�ئر من �لدرو�س �لتي 
��ستعمال  عن  باالأ�سا�س  نتجت  �جلو�ر  يف  حدثت 
فبمجرد  "�لفاي�سبوك"  �جلديد،  �ل�سباب  �سالح 
�حلقرة  عــن  من�سور  مترير  �أو  �ــســورة  �لتقاط 
يدعي  بلد  يف  �ل�سارخة  �الجتماعية  و�لفو�رق 
هائلة  ثرو�ت  على  وينام  �الجتماعية  �لعد�لة 
�الأنظمة  باإ�سقاط  حتى  �لتغيري  ــد�ث  �إح ميكن 
وم�سر،  تون�س  يف  حــدث  مثلما  نف�سها،  �الأزلــيــة 
حا�سوب  �أو  هاتف  على  زر  كب�سة  مبجرد  وليبيا 
�ملحتوم  �مل�سري  �جتــاهــات  يــحــدد  بــات  حمــمــول 

لالأنظمة �ل�سمولية يف �لبلد�ن �لعربية. 
حولت  �أن  بعد  �لقاعدة  عن  �جلز�ئر  تناأى  ومل 
�لعام  و�ل�سعور  و�ملح�سوبية  �لف�ساد  مظاهر 
على  تر�كمات  �إىل  �ملو�طنني  و�سط  بالالعد�لة 
مد�ر عقد كامل �أبان عن فو�رق خميفة بني �أبناء 
�لبطالة  ملفات  ذلك  يف  غذت  �لو�حد،  �ل�سعب 
له  و�لــرتويــج  بالياأ�س  �لعام  �ل�سعور  و�حلــرقــة 
من  �أكرث  �ل�سباب  طاقة  فيه  ميثل  جمتمع  و�سط 
�إذكاء  يف  �ساهمت  عو�مل  وجميعها  باملائة،   75
تقدير�ت  �أخطاأت  بعدما  حاليا  �ملنتف�س  �ل�سارع 
بت�سديقها  ثانية  مرة  �ل�سو�ب  وجانبت  �ل�سلطة 
�لتعاطي  عــن  للمجتمع  �جلماعية  �ال�ستقالة 
�ل�سيا�سي، وهو ما يعك�س �سقف �ملطالب �لذي ميالأ 
وبد�أ  جمعة،  كــل  �لبالد  �ســـــــو�رع  �الأيــام  هذه 
�سيئا ف�سيئا يجـــــــد له �أوقاتا �إ�سافية خــــــــارج 

�أيام �لعطلة �الأ�سبوعية.
من  عمد�  �أو  �سهو�  �سقط  �لــذي  �الآخــر  �لدر�س 
بنف�سها  �ل�سلطة  هذه  وقوف  هو  �لنظام  �أجندة 
حتت  �أثمانها  م�سوؤولون  دفع  و�سور  م�ساهد  على 
تاأثري �سبكات �لتو��سل �الجتماعي، �آخرها و�يل 
له  "عقابا"  حجاج  مقد�د  �ملقال  �مل�سيلة  والية 
"رجل �لبئر" �ل�ساب عيا�س، و�عتقد  على ماأ�ساة 
فد�ء"  "كب�س  �إيجاد  باالإمكان  �أنه  وقتها  �لنظام 
يف كل مرة دون �أن تطال بيته حر�ئق �الحتجاج 

و�الإ�سقاط. 
للف�ساد  "�لقا�سية"  �لــ�ــســور  �ساهمت  وقبلها 
بالنظر  �لعام  �لــر�أي  تاأليب  يف  �أكــرث  �لريا�سي 
من  �الآالف  �عتربها  "�ملحاربني" �لتي  �إىل قيمة 
همومه  عن  للتنفي�س  �لوحيد  "�مللجاأ"  �ل�سباب 
من  �لريا�سة  �متطو�  فا�سدون  بها  يعيث  �أن  قبل 
�أجل جمع �لرثو�ت �لتي هي �أ�سال مال �ل�سعب، ما 
دفع مبئات �الآالف من �ل�سباب �إىل تطليق ع�سقهم 
�الأبدي لـ "�الأفناك" و�اللتفات �إىل قو�رب �ملوت 
�لتي عجزت �ل�سلطة عن وقف ماآ�سيها، وحتولت 
ملحاكمة  وجــيــه  �سبب  �إىل  �لــر�هــن  �لــوقــت  يف 
�ل�سلطة يف �ل�سارع من خالل �ل�سعار�ت �ملرفوعة 

يف م�سري�ت �أيام �جلمعة.
عن  تد�فع  �لكرتونية  جيو�س  غياب  و�ساعف 
�ل�سلطة وتربوؤها من جزء كبري من تهم �لف�ساء 
�الأزرق ليعطي �النطباع باأن �ل�سلطة ال تاأبه مبا 
�لتو��سل �الجتماعي،  يقال ويرتدد على �سبكات 
يف �لوقت �لذي �عترب �آخرون �سمت �ل�سلطة هو 
�عرت�ف بكافة ما ين�سب �إليها من جرم، و�ساعف 
من هذ� �ل�سعور وجود �سفحات عالية �الحرت�فية 
يف نقل وتلفيق �لتهم وحتولها �إىل م�سادر موثوقة 
�سعبيا عمقت يف هوة �ل�سرخ بني �ل�سلطة وطبقات 
عري�سة من �ل�سباب ما دفع �لو�سع �إىل م�ستويات 
"كر�هية" بني  �لتعفني وتولد مظاهر  عالية من 
�أبناء �لوطن �لو�حد، مثلما �أعطى غياب �الإعالم 
لردم  كافية  م�سد�قية  ميلك  و�لـــذي  �لنزيه 
�الأزرق،  �لف�ساء  و�سباب  �ل�سلطة  بني  �حلفرة 
�ملعار�سة  �ل�سيا�سية  �لطبقة  حال  ذلك  يف  حاله 
"�ال�ستمر�رية" �أنها  �سد  �ملنتف�سون  يعتقد  �لتي 
باعت "�ملات�س" مبكر� بال�سباحة يف فلك �ل�سلطة 

من �أجل �النتفاع من �لريع. 

بعد اأن حتّول اإىل مق�سلة ل�سغار امل�سوؤولني والولة 

مل تكن �شبكات التوا�شل االجتماعي جتذب اإليها انتباه ال�شلطة ب�شكل كبري، اأو حتى 
ب�شكل مبالغ فيه مطلع االألفية، ب�شبب حتول هذا الف�شاء االفرتا�شي اإىل دولة قائمة داخل 
الدولة نف�شها، جمِردا اإياها من اأهم حمرك فعلي للتنمية، وهو عن�شر ال�شباب اأهم اأنواع 

اأ�شلحة التغيري يف الدول االفرتا�شية.

عني فرن�سا و�أمريكا على �ل�سارع �جلز�ئري 
يف �أول رد فعل لها على �حلر�ك �حلا�سل 
�خلارجية  �أم�س  يــوم  دعــت  �جلــز�ئــر،  يف 
�إىل  �جلــز�ئــريــة  �ل�سلطات  �الأمــريــكــيــة 
للمو�طنني،  �لتظاهر  �سرورة �حرت�م حق 
�أول رد فعل ر�سمي ي�سدر عن �لواليات  يف 
�ملتحدة �الأمريكية على حر�ك �ل�سارع يف 

�جلز�ئر.
وقــــــال �ملـــتـــحـــدث بـــا�ـــســـم �خلـــارجـــيـــة 
نر�قب  "نحن  باالدينو  روبرت  �الأمريكية، 
و�سنو��سل  �جلز�ئر  يف  �لتظاهر�ت  هــذه 
"�لواليات  �أن  على  م�سدد�  ذلك"،  فعل 
�ملتحدة تدعم �ل�سعب �جلز�ئري وحقه يف 

�لتظاهر �ل�سلمي".

وخّلف �لتعليق �الأول الأكرب قوة يف �لعامل 
ردود فعل �سعبية ر�ف�سة يف �جلز�ئر وحتى 
طلبت  �لــتــي  �ل�سيا�سية  �لطبقة  د�خـــل 
�سر�حة �أن �أهم م�ساعدة تقدمها �لواليات 

�ملتحدة لل�سعب �جلز�ئري هي تركه.
فرن�سي  تعليق  �الأمـــريكـــي  ـــرد  �ل و�ــســبــق 
ل�سان  على  �ملا�سي  �الأ�سبوع  بحر  مماثل 

�هتمام  عن  حتدث  �لفرن�سية  �خلارجية 
�لدولة �ال�ستعمارية �سابقا مبا يجري يف 
للتطور�ت،  كثب  عن  ومتابعتها  �جلز�ئر، 
و�أردفت �خلارجية �لفرن�سية �أنها مع ذلك 
حترتم �إر�دة �ل�سعب �جلز�ئري يف �ختيار 

زعمائه دون تدخلها يف �ساأنه �ل�سيا�سي.
طبقات  لدى  �لفرن�سي  �لتعليق  و�عترب 
�جلز�ئر  يف  وجماهريية  �سيا�سية  عري�سة 
فرن�سا  و�أن  �لتاريخية،  للحقائق  باملنايف 
يف  �لــد�ئــم  تدخلها  على  حافظت  لطاملا 
حتى  �لقدمية،  م�ستعمرتها  ق�سايا  �أهــم 
بعد �ال�ستقالل ودحر �لكولونيال من على 

�أر�سها. 

اجلزائريون يتح�س�سون دوما من "الأيادي اخلارجية" 
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االأورا�ــص  تلقتها  �سكاوي  ح�سب 
اأزمة  املت�سررين من  اأكرث  اأن  نيوز 
الــ�ــســكــن هـــم فــئــة املــكــتــتــبــني يف 
املدعم  الرتقوي  م�ساريع  خمتلف 
الذين  املــرقــني  تالعبات  ب�سبب 
تعليمات  منهم  الــعــديــد  �ــســرب 
االأ�سغال  يف  باالإ�سراع  ال�سلطات 
تتوا�سل  حيث  احلــائــط،  عر�ص 
البطء  حــول  املواطنني  �سكاوي 
الكبري يف عملية االإجناز رغم اأنها 

جتاوزت اآجالها املحددة.
ا�ستكى  ـــص،  ـــ� اأري بــلــديــة  فــفــي 
�سكن   69 ح�سة  �سمن  املكتتبون 
ت�ساهمي،  �سكن   316 برنامج  من 
من التاأخر الكبري وبطئ االأ�سغال 
مت  حيث  الـــوايل،  تعليمات  رغــم 
�سكنا   30 ت�سليم  على  االتــفــاق 
يوم  اأي  اأيــام   10 اأق�ساه  اأجل  يف 
العا�سر من ال�سهر املن�سرم، غري اأنه 
اأر�ص الواقع،  ال�سيء جت�سد على 
النقائ�ص  من  العديد  تزال  ال  اإذ 
على  امل�سروع  ت�سليم  دون  حتول 
اأما  العدادات،  غرار عدم تركيب 
احل�سة االأخرى واملتكونة من 39 
ت�سري  اأنها  امل�ستكون  فقال  �سكن 
وال  بطيئة  بوترية  ــرى  االأخ هي 
توحي بتاتا باأنها �ست�سلم يوم 23 

من هذا ال�سهر. 
نف�ص االإ�سكال ي�سهده م�سروع 50 
�سريانة  ببلدية  ت�ساهمي  �سكن 

كاملة  �سنة   11 تكف  مل  والــذي 
اأجــل  مــن  املــ�ــســرف عليه  املــرقــي 
عانوا  الذين  للمكتتبني  ت�سليمه 

يف  غارقون  يزالون  وال  الوليات 
العديد  ت�سرر  ظــل  يف  املــعــانــاة 
وجلــوء  ال�سكن  اأزمـــة  مــن  منهم 

نف�ص  وهــي  الــكــراء  اإىل  بع�سهم 
املكتتبون  فيها  يتخبط  الو�سعية 
ترقوي  �سكن   140 م�سروع  �سمن 

ت�سري  حــيــث  بف�سدي�ص  مــدعــم 
وقال  ال�سلحفاة  بوترية  االأ�سغال 
اأن  فقط  بقي  �سققهم  اأن  ال�سكان 
يورثوها الأبنائهم بعد اأن �ساخوا 
�سمن  املكتتبون  ي�ستلموها،  ومل 
م�سروع 100 �سكن ترقوي مدعم 
ببلدية تازولت غارقون هم اأي�سا 
التفاتة  وينتظرون  املعاناة  يف 
التاأخر  ظل  يف  اإليهم  ال�سلطات 

الفا�سح.
ال�سكن  عــن  حتــدثــنــا  اإذا  اأمــــا 
قاطنو  ـــزال  ي ــال  ف االجــتــمــاعــي 
غرار  على  البلديات  من  العديد 
عا�سمة الوالية ينتظرون �ساعة 
الفرج رغم اأن ال�سلطات كانت قد 
العمومي  ال�سكن  ملف  اأن  ك�سفت 
االإيجاري �سُيطوى مع نهاية �سنة 
اإمتــام  يف  التاأخر  لكن   ،2019
امل�ساريع و�سعوبة انتقاء القوائم 
يف بع�ص البلديات حال دون ذلك 
املواطنون  ليبقى  هذا،  يومنا  اإىل 
تعليق القوائم على اأحر من جمر 
ولو اأن الظروف الراهنة التي متر 
بها البالد حتوي اأن ذلك �سيتاأجل 

اإىل ما بعد االنتخابات.

يت�ساءل االآالف من املواطنني مبختلف بلديات والية باتنة، عن موعد تودعيهم لـ"اأزمة ال�سكن" التي حتولت اإىل كابو�س حقيقي يطغى على يومياتهم منذ �سنوات، فال ال�سلطات وّفت 
بوعودها حول طي ملف ال�سكن االجتماعي قبل نهاية 2018 وال املُرقني العقاريني التزموا بتعهداتهم حول ت�سليم م�ساريعهم يف اآجالها املحددة، حيث  بقي املواطن املغلوب 

على اأمره ينتظر �ساعة الفرج و�سط جملة من الوعود التي تالعب بع�سها مب�ساعره.
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ُمواطنون ينتظرون الإفراج عن القوائم واآخرون يتعذبون ب�سبب تالعبات املرقني

متــى ينتهي "كابـــو�س �ل�سكــن" بباتنة ؟

ن. م

اأيوب. م

القرية تتزود بال�ضهاريج منذ �ضنواتفيما مت متديد قرار غلق الأ�ضواق لأ�ضبوعني اإ�ضافيني

رت مديرية امل�سالح الفالحية  حذاّ
اإر�سالية موجهة  باتنة، يف  بوالية 
ال�سحة  ــب  ــات ــك م خمــتــلــف  اإىل 
دوائــر  عــرب  الفالحية  باالأق�سام 
خا�ص  دواء  ت�سويق  من  الــواليــة، 
ــري ُثــبــت  ــط ــي ــب ــتــعــمــال ال ــس بــاال�
ال�سحة  عــلــى  خــطــر  ي�سكل  اأنـــه 

احليوانية.
التي  ــة  ــي ــال ــس االإر� ذات  وحــ�ــســب 
اطلعت "االأورا�ص نيوز" على ن�سخة 
يحمل  املغ�سو�ص  ــدواء  ال اأن  منها، 
 TERRAMYCINE" عالمة 
LONGUE ACTION" وهو 
مت  حيث  احليوية،  املــ�ــســادات  مــن 
البيطريني  االأطباء  كافة  اإخطار 
ملا  املنتج  اأو بيع هذا  ا�ستعماله  منع 

ي�سكله من خطر على احليوانات.
ال�سلطات  قررت  ال�سياق  ذات  ويف 
اأ�سواق  غلق  قرار  متديد  الوالئية 
اإ�سافيا،  يــومــا   15 ملــدة  املا�سية 

ح�سب اإر�سالية موجة اإىل خمتلف 
االأق�سام الفالحية، يف ظل ا�ستمرار 
احلمى  ملر�ص  جــديــدة  بئر  ظهور 
الفاحت  من  ابتداء  وذلك  القالعية 
مينع  حــيــث  اجلــــاري،  ال�سهر  ــن  م
املا�سية  تنقل  الــقــرار  ذات  ح�سب 
من  م�سلمة  �سحية  ب�سهادة  اإال 
الر�سمية  الفالحية  امل�سالح  طرف 
ـــدد مــ�ــســدر احلــيــوانــات  ــي حت ــت ال
فيما  اإليها،  املوجه  االأقرب  واملذبح 
�سيتعر�ص املخالفون لهذه التعليمة 
عليها  املن�سو�ص  الــعــقــوبــات  اإىل 

قانونا.
املا�سية  اأ�سواق  اأن  بالذكر  جدير 
�سهرين ب�سبب  اأكرث من  مغلقة منذ 
املا�سية  اأمــرا�ــص  خمتلف  انت�سار 
ــى غـــــرار طـــاعـــون املـــجـــرتات  ــل ع
االأمر  القالعية،  واحلمى  ال�سغرية 
الفالحني  مــن  املــئــات  ــد  كــباّ الـــذي 
هذا  م�ص  فيما  فــادحــة،  خ�سائر 

بالنظر  اأغلبهم  رزق  م�سدر  القرار 
املا�سية  بيع  على  اعتمادهم  اإىل 

كم�سدر دخل لهم ولعائالتهم.

غا�سرو  قــريــة  �ــســكــان  ي�ستكي 
التابعة لبلدية تيالطو يف دائرة 
اق�سائهم  و�سبح  العزلة  �سقانة، 
من امل�ساريع التنموية على الرغم 
لل�سلطات  العديدة  مطالبهم  من 

املعنية باالأمر لكن دون جدوى.
التي  النقائ�ص  اأهـــم  بــني  ومــن 
نيوز"  لـ"االأورا�ص  عليها  وقفت 
املاء  املنطقة،  لهذه  زيارتها  عند 
ــروب والــــذي يــعــد مــن بني  ــس ــ� ال
ـــويـــات الــتــي يــعــاين اأهـــايل  االأول
ــه  اأن م�سيفني  غــيــابــه،  املنطقة 
يعانون  وهــم   2012 �سنة  ومنذ 
البئر  جفاف  ب�سبب  العط�ص  من 
ـــــذي ميــتــد على  ال االرتـــــــــوازي 
يروي  كـــان   والـــذي  م  عمق400 
ق�ساء  عـــن  ويــغــنــيــهــم  ــم  ــاأه ــم ظ
حاجياتهم واأ�سغالهم اليومية كون 
بامتياز  فالحية  منطقة  غا�سرو  
خا�سة على م�ستوى زراعة احلبوب 

" القمح وال�سعري" وهذا ما اأثر على 
االأخرية  ال�سنوات  خالل  ن�ساطهم 
وي�سيف  الــزراعــي،  ن�ساطهم  على 
ال�سلطات  ـــاأن  ب املنطقة  اأهــــايل 
اأهايل  تزويد  على  داأبــت  املحلية 
وبوا�سطة  ال�سروب  باملاء  القرية 
هذا  لكن  اأ�سبوع  كل  مائي  �سهريج 
اأعمالهم  بكامل  للقيام  يكفيهم  ال 

�سهريج  مبعدل  اأي�سا  يقتنون  فهم 
مائي كل اأ�سبوع وبثمن مرتفع جدا 
لل�سهريج  1000دينار  اإىل  ي�سل 
وهذا ما مل يقدر عليه �سكان هذه 
ذلك  ومبقابل  للمعزولة،  القرية 
من  اأكــرث  حفر  ال�سلطات  حاولت 
اأمتار  عمق  على  ارتوازي  بئر  مرة 
اإىل  ت�سل  اأن  بـــدون  لكن  بعيدة 
تعانيه  الذي  ب�سبب اجلفاف  املياه 
القرية  قاطنو  ويــوؤكــد  املنطقة، 
ال�سلطات  عــلــى  اقــرتحــوا  ــم  ــه اأن
املائي  بــاالأنــبــوب  ربطهم  املعنية 
املار عرب الطريق الوطني رقم 28 
والقادم من مدينة تيمقاد و�سوال 
اإىل مدينة بريكة والذي يبعد عن 
فقط  كيلومرتين  غا�سرو   منطقة 
مما ي�سهل عملية ربطهم به وهذا 

ما �سرح به �سكان القرية.
املنطقة  �سكان  اأن  بالذكر  جدير 
عمل  طريقة  مــن  ا�ستكوا  اأي�سا 
ــذي  وال ال�سحي  الــفــرع  ممر�سي 
�سائر  يف  متذبذب  بــاأنــه  و�سفوه 
املحلية  ال�سلطات  مطالبني  االأيام 
ـــرب  اأق الــنــظــر يف مــطــالــبــهــمــفــي 

االآجال.

نا�ســـــر. م   

تنتظر قرية بو�سارب يو�سف 
والية  يف  جا�سر  عني  ببلدية 
التنمية  قطار  و�سول  باتنة، 
التي  امل�ساكل  جملة  ظــل  يف 
�سنوات  مــنــذ  فيها  تتخبط 
الربط  اأبـــرزهـــا  ــن  م ــي  ــت وال
تــزداد  حيث  الطبيعي  بغاز 
مع  تاأزما  ال�سكان  حالة  تــاأزم 
وب�سكل  ال�ستاء  ف�سل  بــرودة 
الليلية، مما  الفرتة  خا�ص يف 
األف  يح�سبون  ال�سكان  يجعل 

ح�ساب لقارورات غاز البوتان 
ب�سكل  اإليهم  و�سوله  وكيف 
البوتان  غــاز  قـــارورات  جعل 
الــذي  الكابو�ص  اإىل  اأقـــرب 
ال�سنة  طيلة  معهم  يعي�ص 
ت�ساقط  مو�سم  مــع  ويــــزداد 
درجات  وانخفا�ص  االأمــطــار 
احلرارة اإىل اأدنى م�ستوياتها، 
من  حالة  القرية  ت�سهد  كما 
القمامة  وانت�سار  الفو�سى 
اإىل  راجــع  يف كل مكان وهــذا 

رفع  يف  البلدية  انتظام  عدم 
املــقــذورات وطـــول املـــدة بني 
حيث  رفعها  يف  ومرة  مرة  كل 
و�سهرين،  �سهر  بــني  تـــرتاوح 
الو�سع  تفاقم  من  يزيد  مما 
ب�سكل  اأكــرث  وترديه  البيئي 
جعل القرية مبثابة حا�سنة 
من  عنها  ينجم  وما  لالأو�ساخ 
الطفيليات،  وانت�سار  اأمرا�ص 
ف�سال عن ت�سويه املنظر العام 

ن.مللقرية.

عني جا�سـر
نا�سر. م



ك�سفــت م�سادر م�سوؤولــة من مديرية 
الــري بوالية اأم البواقــي لـ"االأورا�ص 
نيوز"، عــن بلوغ ن�سبة اأ�سغــال م�سروع 
املائـــة والــذي  20 يف  �سبابطــة  �ســد 
مــن �ساأنه الق�ســاء على اأزمــة العط�ص 
مبختلــف بلديــات ودوائــر واليــة اأم 

البواقي.
ياأتــي ذلك بعــد م�ساركــة العديد من 
مكاتــب الدرا�ســات االأجنبيــة  اأين مت 
واالأن�ســب  االأمثــل  الدرا�ســة  اختيــار 
"�سبابطــة"  �ســد  م�ســروع  لتج�سيــد 
انعــدام  ب�سبــب   م�سكيـانــة  مبدينــة 
الوعاء العقــاري ال�سالح لهذا امل�سروع 

ببلدية عني البي�ساء، هذا وقد اأ�سارت 
ذات امل�سادر، اأن م�سروع �سد "�سبابطة" 
يعد مــن اأكرب امل�ساريع اخلا�سة بقطاع 
املياه علــى م�ستوى ال�ســرق اجلزائري  
وكــذا على امل�ستــوى الوطنــي، بطاقة 
ا�ستيعــاب تتجــاوز الـــ73 مليــون مرت 
مكعــب واملتوقــع االنتهــاء منــه خالل 

�سنة 2024 على اأق�سى تقدير.
هذا و�سي�ساهــم ال�سد يف الق�ساء على 
اأزمــة امليــاه ال�ساحلــة لل�ســرب يف كل 
من بلديات، م�سكيانــة وال�سلعة وعني 
البي�ســاء التي اأ�سحــى �سكانها يعانون 
امليــاه،  توزيــع  عمليــات  تذبــذب  مــن 

مــا ي�سطــر �سكانهــا للبحث عــن منافذ 
اأخــرى للميــاه، كمــا �سيتــم ا�ستغــالل 
ن�سبــة من �ســد "�سبابطــة" يف م�ساريع 
ال�سقــي الفالحــي والتــي �ست�ساهــم يف 
رفــع كميــة االإنتاج بهــا وكــذا انت�سال 
عدد كبري من ال�سباب خمتلف بلديات 
والية اأم البواقي من البطالة، خا�سة 
واأن الدرا�سة االأولية للم�سروع �سملت 
على ما يزيد عــن 1500 من�سب �سغل 
اأكدتــه  مــا  ح�ســب  اأوىل  كمرحلــة 

مديرية الري باأم البواقي. 
ذات  اأ�ســارت  مت�ســل  �سعيــد  وعلــى 
امل�ســادر عــن وجــود تاأخــر يف عملية 

مــن  عــدد  اكت�ســاف  ب�سبــب  االجنــاز 
امل�ساحــة  م�ستــوى  علــى  العوائــق 
االأر�سيــة املختــارة الجنــاز امل�ســروع، 
الكبــرية  التكلفــة  اإىل  باالإ�سافــة 
للم�ســروع والتي جتــاوزت الـ 90 مليار 

�سنتيم. 
اأمــا فيما يتعلق بن�سيب الفالحني من 
هذا امل�سروع، فيتوقع اأن تتجاوز الـ30 
يف املائــة، والذي من �ساأنــه اأن ي�ساهم 
يف زيادة ن�سبــة االإنتاج الفالحي على 
م�ستوى املئات من االأرا�سي الفالحيـة 
املتواجدة بالقرب من حميط ال�سقي.

بن �ستول.�س

�سطيف

نا�ســر  �سطيــف  وايل  ك�ســف 
مع�سكري علــى هام�ص الزيارة التي 
قادتــه نهــار االأم�ــص اإىل عــدد من 
امل�ساريــع ال�سكنيــة ببليــة العلمــة 
�سرق الوالية عــن وجود حتفظات 
تقنية ترهــن توزيع 1000 وحدة 
فريمــة  مبوقــع  عــدل  �سيغــة  مــن 
التــي  التحفظــات  وهــي  الري�ــص، 
جعلــت عملية التوزيــع موؤجلة اإىل 
غايــة االأيام املقبلــة، وقال الوايل 
يف هــذا ال�سدد اأنه لو يتم رفع هذه 
التحفظات فاإنــه �سيتم توزيع هذه 

احل�سة كمال قال نهار الغد.
وا�ستقبــل جمموعة مــن املكتتبني 
الذين طرحــوا عليه م�ســكل تاأخر 
اجلاهــزة،  احل�ســة  هــذه  ت�سليــم 
ليتــم التاأكيد لهم مــن طرف ممثلي 
وجــود  علــى  املحليــة  ال�سلطــات 
حتفظــات متعلقة مبنافــذ التهوية 

والبالوعــات الكبــرية التــي مل يتم 
االإنتهــاء مــن اأ�سغــال تهيئتها، وهي 
االأ�سغــال التــي لــن ت�ستغــرق وقتا 
حــال  يف  الــوايل  نظــر  يف  طويــال 

مبا�سرتها يف القريب العاجل.
كمــا تواجد الع�ســرات من مكتتبي 
حيــث  الزيــارة  مبوقــع   2 عــدل 
جددوا مطالبهم بخ�سو�ص رف�سهم 
اأماكــن  احل�ســول علــى �سكنــات يف 
بعيدة عن �سكناهم ومقرات عملهم 
بعد اأن مت منحهم �سكنات يف كل من 
بلديــات �سالــح بــاي واأوالد �سابــر 
وطالــب هوؤالء من الــوايل التدخل 
لدى اجلهات املعنية من اأجل تغيري 
وحتويلهــا  اال�ستفــادة  مقــررات 
اإىل العلمــة وهــو االأمــر الذي وعد 
الوايل بحله مــن خالل تواجده يف 
ات�ســال دائم مــع املديريــة العامة 

لوكالة عدل حلل هذا االإ�سكال. 

اأقــدم عــدد مــن اأع�ســاء املجل�ــص 
ال�سعبــي لبلديــة بابــور يف اجلهــة 
ال�سماليــة مــن واليــة �سطيف على 
املجل�ــص  مــن  ا�ستقالتهــم  تقــدمي 
البلــدي وهــذا علــى خلفيــة عــدم 
ر�ساهم على طريقة ت�سيري املجل�ص 
"املــري"  مــع  احلا�ســل  واالختــالف 
منــذ تن�سيــب هــذا املجل�ــص غــداة 
الفارطــة،  املحليــة  االنتخابــات 
وجاء قرار اال�ستقالــة ليوؤكد على 
الت�ســدع احلا�ســل يف املجل�ص وهذا 
يف انتظــار ف�سل ال�سلطــات املحلية 

يف هذه اال�ستقاالت.
وقــدم النائــب )عبــد النــور/خ( 
عن حزب جبهــة التحرير الوطني 
الكلــي  تهمي�ســه  بعــد  ا�ستقالتــه 
وعدم اإ�سراكــه يف اتخاذ القرارات 
مف�ســال  منهــا،  احلا�سمــة  خا�ســة 
بذلك العــودة اإىل من�سبه االأ�سلي 
كموظف بقطــاع الرتبيــة بثانوية 

بابــور، وا�ستقالته موجــودة حاليا 
املعنيــة  امل�سالــح  طاولــة  علــى 
بالواليــة للبث النهائــي فيها، فيما 
قدم النائــب )فريد/ب( من حزب 
اأي�ســا  الوطنــي  التحريــر  جبهــة 
ا�ستقالته لنف�ــص االأ�سباب تقريبا، 
ذلــك  ومنــذ  حاليــا  مازالــت  وهــي 

التاريخ مبكتب رئي�ص البلدية.
وباتــت الو�سعيــة احلاليــة تهدد 
م�ستقبــال  باالنفجــار  املجل�ــص 
وتعطيــل م�ســار التنميــة املحليــة، 
خا�ســة يف ظــل املعار�ســة القويــة 
مــن كتلــة تــاج، والتــي ي�سعــى املري 
حاليــا اإىل التحالــف معهــا لتفادي 
ح�سول ان�ســداد يف املجل�ص احلايل 
خا�سة اأن االأمر من �ساأنه اأن يعطل 
تقريبــا  املتوقفــة  التنميــة  م�ســار 
بهــذه البلديــة منــذ فــرتة لي�ســت 

بالق�سرية. 

با�سرت م�سالــح مديرية الرتبية 
لواليــة �سطيف يف عملية توظيف 
منا�سبهــم  يف  واملوظفــني  العمــال 
بعــد ا�ستكمــال اأغلــب االإجراءات 
االإداريــة، ق�سد تدعيم املوؤ�س�سات 
املتو�ســط  الطوريــن  يف  الرتبويــة 
خمتلــف  عــرب  وهــذا  والثانــوي 
بلديــات الواليــة، بعــد تخ�سي�ص 
 400 يفــوق  ملــا  الرتبيــة  وزارة 
من�ســب لفائــدة مديريــة الرتبية 
ب�سطيــف، بعد اإجــراء م�سح �سامل 
واأولويــة  ال�ساغــرة  للمنا�ســب 
املوؤ�س�ســات التــي تعــاين مــن نق�ص 

فادح يف العمال.
وقامــت م�سالح مديريــة الرتبية 
بتوجيه اإ�ستدعاءات للناجحني يف 
العديد مــن امل�سابقــات، على غرار 
رتبــة عــون حفظ البيانــات، عون 
اإدارة وكاتب مديرية، اإ�سافة اإىل 
الرتــب اخلا�سة باالأعوان املهنيني 
بالتوقيــت  اأو  امل�سنفــني  �ســواء 
اجلزئي وخمتلف امل�ستويات، وكذا 
�سائقي �سيارات من امل�ستوى االأول، 

يف �ســورة العمــال الــذي يعملــون 
على م�ستــوى املخــازن والطباخني 
م�ستــوى  علــى  ملنا�ســب  ال�ساغلــني 
املطعــم، ناهيــك عن رتبــة م�ساعد 
وثائــق اأمــني املحفوظــات، وقامت 
املديريــة بن�سر قوائــم الناجحني 
وحتى قوائــم االحتياط من اأجل 
التوظيــف  عمليــة  يف  ا�ستغاللهــا 

احلالية.
فتــح  املديريــة  تعتــزم  كمــا 
مــن  العديــد  يف  التوظيــف  بــاب 
غــرار  علــى  االأخــرى،  الرتــب 
االإعــالم  يف  ال�سامــني  التقيــني 
اجلانــب  يف  املخت�ســني  االآيل، 
مــن  والعديــد  واملحا�سبــني  املــايل 
خا�ســة  االأخــرى،  التخ�س�ســات 
اأن واليــة �سطيــف تعتــرب االأوىل 
مــن حيــث عــدد التالميــذ البالــغ 
عددهــم اأزيــد من 35 األــف تلميذ 
وكــذا العــدد الكبــري مــن الهيــاكل 
واملوؤ�س�ســات  البيداغوجيــة 
الرتبويــة البالغ عددهــا اأزيد من 

تربوية.  موؤ�س�سة   1000

حتفظات تقنية ترهن توزيع 
بالعلمة  عدل  وحدة   1000

ت�سدع يف املجل�س ال�سعبي لبابـور 

جديد  اإداري  من�سب    400
بقطاع الرتبية 

متهمني الإدارة بـ"احلقرة" والإق�ساء

انطالق اأ�سغال ربط التجمع ال�سكني" تاف�سور ال�سهداء" ب�س�سار

تكلفة اإجناز حددت بـ 90 مليار �سنتيم

ال�سباب الغا�سب مــن مدينة بابار 
مبنا�ســب  حقهــم  بحقهــم  طالبــوا 
العمل، حيث يعاين اأغلبهم البطالة 
م�ستويــات  ن�سبتهــا  بلغــت  التــي 
ق�ســوى يف ظل �سيا�ســة املح�سوبية 
والتهمي�ــص التي اتبعهــا امل�سوؤولون 
ل�سنــوات ح�سب املحتجني، فقد اأكد 
اأغلب ال�سباب اأنهم مل ي�ستفيدوا من 
منا�ســب ال�سغل بالرغم من و�سعهم 

كمــا  بالوكالــة،  الت�سغيــل  طلبــات 
اأ�سافــوا اأن اأغلــب البطالني هم من 
احلا�سلني على �سهادات عليا لكنهم 
مل يح�سلــوا على وظائف تليق بهم 
ل�سنــوات طويلــة، يف حــني اأرجعوا 
باملنطقــة  الت�سغيــل  اأزمــة  �سبــب 
اإىل اإتبــاع امل�سوؤولــني للمح�سوبيــة 
اأنهــم ال  يف توظيــف معارفهــم مــع 
يقطنــون ببلديتهم، بــل يتوافدون 
من واليــات اأخــرى بالرغــم من اأن 
االأولويــة تعــود لهــم، فاأمــام تلــك 

يــزال  التــي ال  املزريــة  الو�سعيــة 
�سباب بلدية بابار، يتخبطون فيها 
بعــد م�ســى �سنــوات مــن احلرمــان 
والتهمي�ــص رغــم وجــود موؤ�س�ســات 
كربى باملنطقة قادرة على توظيف 
عــدد كبــري من اأبنــاء املدينــة على 
غرار موؤ�س�سات كو�سيدار والهند�سة 
الريفية التي لها م�ساريع باملنطقة، 
ف�ســال عــن وجــود م�ساريــع اأخــرى 
بامليتــة  الطلقــة  توليــد  كمحطــة 

وم�ساريع يف خمتلف القطاعات.

قريــة  تزويــد  اأ�سغــال  انطلقــت 
تاف�ســور ال�سهــداء التابعــة اإداريا 
الغــاز  ب�سبكــة  �س�ســار  لبلديــة 
طويلــة  معانــاة  بعــد  الطبيعــي، 
الذيــن  الريفيــة  القريــة  ل�ســكان 
ثمنــوا جمهودات ال�سلطات املحلية 
الريفيــة  منطقتهــم  تدعيــم  يف 

مبختلف ال�سبكات احليوية.
اأن  اأكــدوا  بــكار  قريــة  مواطنــو 
علــى  بالق�ســاء  �سي�سمــح  امل�ســروع 
ف�ســل  يف  ال�سيمــا  طويلــة  معانــاة 
ال�ستاء اأين تعرف املنطقة تقلبات 
جويــة ب�سقــوط االأمطــار والثلوج 
القريــة  عــزل  اإىل  تــوؤدي  التــي 
باأكملهــا، هــذا وك�سفــت ال�سلطــات 

املحليــة يف وقــت �سابــق علــى رفــع 
التجميــد عــن م�ساريــع يف جمــال 
الربط بالغاز والكهرباء �ست�ستفيد 
منه عديد البلديــات عرب الوالية 
علــى غــرار �س�ســار، عــني الطويلة، 
وعا�سمــة  اأن�سيغــة   الرميلــة، 
الواليــة خن�سلة بعــدد 15 جتمعا 
�سكنيا لي�سمل حتى امل�ساتى والقرى 
التــي  العمليــات  وهــي  النائيــة، 
�ستم�ــص الربــط بالكهربــاء والغاز 
يف اإطــار برنامج الدولــة للكهرباء 

والغاز الأحياء اجتماعية.
 ففــي جمال اجنــاز �سبكــة توزيع 
مناطــق  مــن  كل  ا�ستفــادت  الغــاز 
تافا�ســور، بكار، كتيبــة و تربدقة، 

كمــا مت يف املقابــل رفــع التجميــد 
اآخــر متعلــق بربــط  عــن م�ســروع 
عديد االأرياف وامل�ساتي بالكهرباء 
وهــي  االأحيــاء  وحتــى  الريفيــة 
ببلديــة  والعناقيــد  بــكار  �سافــل 
عني الطويلة، عني ال�سفا وجمري 
ببلديــة طامــزة، حــي 24 فيفري 
وحــي زواقــة ببلديــة �س�ســار، هلة 
ببلديــة  عايــد  اأوالد  بخــريان، 
الرميلة وكــذا اأحيــاء 200 �سكن، 
ببلديــة   2 زوي  وحــي  ال�سابــور 
خن�سلــة، اأيــن �سيتــم يف االإجمــال 
بوكحيــل  الطاهــر  حممــد  ح�ســب 
ربط 845 زبون جديدا بالكهرباء 

الريفية.
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بطــالون يحتجــون يف خن�سلة

الغــاز ي�سل قرى نائية بخن�سلة

�سد "�سبابطة" للق�ساء على العط�س يف 3 بلديات

ر. ح

ر�سيد. ح

معاوية. �س

ا�ستحداث وحدات 
طبية منزلية

ك�سفت م�سالح مديرية ال�سحة 
وال�سكان لوالية خن�سلة، عن 

ا�ستحداث الوحدات املنزلية عرب 
م�ست�سفى احمد بن بلة بعا�سمة 
الوالية خن�سلة وكذا م�ست�سفى 

حيحي عبد املجيد ببلدية قاي�ص 
والتي �ستغطي خمتلف مناطق 

اجلهة ال�سمالية للوالية حيث 
متتد اإىل بلدية بوحمامة وكذا 
م�ست�سفى ال�سعدي معمر ببلدية 

�س�سار والتي تغطي املنطقة 
اجلنوبية للوالية.

كما ك�سفت ذات امل�سالح عن فتح 
وا�ستحداث وحدة خا�سة للتكفل 

باملجاهدين عري كامل والية 
خن�سلة مب�ست�سفى علي بو�سحابة 
والتي عرفت تعرث ولكن مع قدوم 

مدير حديد للم�ست�سفى �سيتم 
ا�ستحداث وحدة ثانية لهذه 

الفئة، هذه العملية جاءت من 
اأجل حت�سني اخلدمات ال�سحية 

وفك ال�سغط عن خمتلف 
امل�ست�سفيات وترك االأ�سرة ملن 

يحتاجها يف امل�ست�سفى من املر�سى 
التي يتوجب ومن ال�سروري 

اإبقاءه يف داخل امل�ست�سفى لتلقي 
العالج، اأين مت اإح�ساء اأزيد من 

1300 مري�ص خالل �سنة 2018 
ا�ستفادوا من هذه اخلدمة.
هذه الوحدات امل�ستحدثة 

ا�ستح�سنها املواطنون ب�سكل عام 
واملر�سى ب�سكل خا�ص والتي 

ت�سمح لهم بتلقي العالج واملتابعة 
الطبية يف منازلهم ما ي�سهل 
عليهم عديد االأمور خا�سة 

القاطنني يف املناطق النائية 
والبعيدة.

التنمية يف خرب كان

عرب خمتلف مناطق 
وليـة خن�سلة

خن�سلــة

ر�سيــــــد. ح

عبد �لهادي. ب

عبد �لهادي. ب

عبد �لهادي. ب

باملنطقة  كو�سيدار  موؤ�س�سة  مبقر  احتجاجية  وقفة  البطال  ال�سباب  من  الع�سرات  اأم�س،  نظم 
اجلنوبية ببلدية بابار يف خن�سلة، تعبريا على ما و�سفوه بـ"احلقرة" واالإق�ساء التي يتعر�سون 
لها يف كل مرة من طرف خمتلف امل�سالح االإدارية خا�سة ما تعلق مبنا�سب العمل باملوؤ�س�سة 

املكلفة مب�ساريع يف القطاع الفالحي.
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م�ضطفى قيطوين ي�ضرح:

�سكن ترقوي عمومي

 نحو اإن�شاء 240 خمربا متعدد 
التخ�ش�شات لتقييم املطابقة

تتمتع  �لتي  �جلــز�ئــر  �أن  �ل�سيد  ــار  و�أ�ــس
و�سائل  تنق�سها  هائلة  ت�سدير  بــقــدر�ت 
ــة، مـــن �أجـــــل �قــتــحــام  ــق ــاب ــط تــقــيــيــم �مل
�متالك  يجب  ولــذ�  �خلارجية،  �الأ�ــســو�ق 
لهيئات  �لــتــخــ�ــســ�ــســات  مــتــعــددة  �سبكة 
على  �قــرتحــنــا  وعليه  �ملطابقة،  تقييم 
خمرب�   240 �إن�ساء  �لعمومية  �ل�سلطات 
طرف  من  معتمدين  �لتخ�س�سات  متعدد 
تن�سيب  �أن  �مل�سوؤول  ذ�ت  مــربز�  هيئتهم، 
لهيئات  �لتخ�س�سات  متعددة  �ل�سبكة  هذه 
240 خمرب� معتمد�  تقييم �ملطابقة ت�سم 
من طرف �أجلري�ك يندرج يف �إطار خارطة 
�لعمومية،  �ل�سلطات  �أقرتها  �لتي  �لطريق 
هيئة   240 بــني  مــن  �أنــــه  يــقــول  وتــابــع 
 50 �إن�ساء  �أجلـــري�ك  �قــرتحــت  للتقييم، 
خمرب� ل�سمان مر�قبة مطابقة �ملنتوجات 

�لغذ�ئية،  �ل�سناعة  ومنتوجات  �لفالحية 
خمرب�   50 �إن�ساء  ي�ستوجب  �نــه  م�سيفا 
ومنتوجات  �لفالحية  �ملنتوجات  ملر�قبة 
�ل�سناعة �لغذ�ئية، كما �أكد ذ�ت �ملتحدث 
بالتعاون  �الإن�ساء  طور  يف  �ل�سبكة  هذه  �أن 
�لبحري  و�لــ�ــســيــد  �لــفــالحــة  وز�رة  ــع  م

و�لتنمية �لريفية.
ويتعلق �الأمر كذلك ح�سب �ل�سيد بودي�سة 
�أخــرى  هيئة   20 عــن  يقل  ال  مــا  باإن�ساء 
و�أن  خا�سة  �لغيار  قطع  مطابقة  لتقييم 
�إقامة �سناعة ميكانيكية  �لبلد يعمل على 
�أي�سا  �قرتحنا  لقد  بالقول  مردفا  قوية، 
�إن�ساء خمرب ملطابقة �ل�سيار�ت، مع تفادي 
�الكتفاء  يف  �ملتمثلة  �لقدمية  �ملمار�سة 
�أنه  موؤكد�  �مل�سنع،  يقدمها  �لتي  بالوثائق 

يجب تغيري هذه �ل�سيا�سة.

اأكد املدير العام للهيئة اجلزائرية لالعتماد " اأجلرياك"، نور الدين 
بودي�سة، اأن موؤ�س�سته قد اأعدت خارطة طريق بغية اإن�ساء 240 

خمربا معتمدا متعدد التخ�س�سات لتقييم املطابقة.

توقع ال�شروع يف ت�شدير ال�شيارات خالل 2019

نحو توزيع 12 األف وحدة يف 2019

تربطهما  وليبيا  �جلــز�ئــر  �أن  �لــوزيــر  وقــال 
نرغب  ــط  ورو�ب ��ستثنائية  �خوية   عالقات 
�سعبي  م�سالح   خلدمة  با�ستمر�ر  تعزيزها  يف 
�لتعاون  لتقوية  �سادقة  رغبتنا  �لبلدين، 
عالقاتنا  لــتــطــويــر  ــًا  مــع و�لــعــمــل  �لــثــنــائــي 
�القــتــ�ــســاديــة يف جمـــال �لــطــاقــة مــن خالل 
�ملنطلق  هذ�  من  �أنه  م�سيفا  �ل�سر�كة،  م�ساريع 
�إىل  �لكهربائية  �لطاقة  ت�سدير  على  نعمل 

ليبيا.
بني  �ملوقع  �لربوتوكول  فاإن  قيطوين  وح�سب 
�سي�سمح  �لليبية  و�ملوؤ�س�سة  �سونلغاز  جممع 
بتعزيز �لتعاون بني �لبلدين يف جمال �لطاقة، 
لل�سركات  �ست�سمح  �التفاقية  فــاإن  له،  ووفقا 
�لفرعية ل�سونلغاز على �ملدى �لطويل بتقدمي 
خدماتها  للموؤ�س�سة �لليبية يف جميع �ملجاالت 
�أ�سا�سا  �لكهرباء، ويتعلق �الأمر  باإنتاج  �ملتعلقة 
ب�سيانة حمطات �لطاقة وتطويرها و�لتزويد 
�ملحطات  جتــمــيــع  يف  ــاركــة  ــس ــ� و�مل ــد�ت  ــع ــامل ب
عمال  وتكوين  �لكهربائية  للطاقة  �جلديدة 
ا  �ملحطات �لتابعة للموؤ�س�سة �لليبية ولكن �أي�سً
حمطات  م�ساريع  تنفيذ  يف  �ملبا�سرة  �مل�ساهمة 

�لطاقة �لكهربائية.
�لعام  �ملــديــر  �لرئي�س  ــح  ــس �أو� جــانــبــه،  مــن 

�لثنائي  �لتعاون  �أن  عرقاب  حممد  ل�سونلغاز، 
�ملرتقب يف هذ� �الإطار ينبغي �أن يبد�أ بتكوين 
طرف  من  �لليبية  �ملوؤ�س�سة  وعمال  �إطـــار�ت 
و�سيانة  ل�سونلغاز  �لفرعية  �ل�سركات  �إطار�ت 
توليد  جمــال  يف  �لنا�سطة  �لليبية  �ملحطات 
�لثانية   �ملرحلة  �إىل  �النتقال  قبل  �لكهرباء 
كما  �الإنــتــاج،  يف  �ملبا�سر  باال�ستثمار  �ملتعلقة 

�ل�سريك  مع  �لتفاو�س  �أن  �مل�سوؤول  ذ�ت  �أ�ساف 
�لليبي منذ �سنة ون�سف الإن�ساء �سر�كة يف �إنتاج 
�لكهرباء يف ليبيا وخا�سة ما يتعلق بال�سيانة و 
ت�سليح قطع �لغيار مبا يف ذلك �أجز�ء توربينات 
ت�سغيل  وكذلك   �لبخارية  و�لتوربينات  �لغاز 

حمطات توليد �لكهرباء.

ب�سكيكدة،  �أم�س  �أول  يو�سفي،  يو�سف  و�ملناجم،  �ل�سناعة  وزير  �أكد 
�أن ي�سرع يف ت�سدير �ل�سيار�ت خالل �سنة  �أن د�ئرته �لوز�رية تتوقع 

.2019
و�أو�سح �لوزير خالل تن�سيطه ندوة �سحفية على هام�س زيارة �لعمل 
قاعدة  متلك  �جلز�ئر  �أن  �لــواليــة،  هــذه  �إىل  بها  قــام  �لتي  و�لتفقد 
�حلديد  م�ساريع  خالل  من  �مل�سار  هذ�  يف  �خلو�س  من  متكنها  �سناعية 
�ملو�د  تنتج  �لتي  �مل�سانع  �لوطن، وكذ� عديد  �ملتو�جدة عرب  �ل�سلب  و 

�الأولية �لتي تدخل يف �سناعة �ل�سيار�ت على غر�ر �حلديد و �ل�سلب.
و�أ�ساف �ل�سيد يو�سفي �أن كل �ملوؤ�سر�ت تفيد �أنه باإمكان هذه �مل�سانع 
�سمان �سناعة �الأجهزة �الإلكرتونية لل�سيار�ت، م�سري� كذلك �أن م�سروع 
�سنع  عملية  بلورة  يف  كبري  ب�سكل  و  �سي�ساهم  بغليز�ن  �لن�سيج  مركب 
�الأول  �مل�سنع  يدخل  �أن  �ملتوقع  من  م�سانع   10 ي�سم  حيث  �ل�سيار�ت 

�أن  2020 و �لذي من �ساأنه  �أو بد�ية   2019 منها حيز �خلدمة نهاية 
ي�ستحدث 10 �آالف من�سب �سغل يف حني �ستوفر �لـ10 م�سانع �مل�ستحدثة 
�الأكرب يف  يعترب  �ملركب  هذ�  باأن  �سغل، مو�سحا كذلك  من�سب  �ألف   25
�لقاعدة  هذه  كل  �أن  مردفا  �إنتاجه،  من  باملائة   60 و�سي�سدر  �إفريقيا 

بني  �ملناف�سة  و�أن  �ل�سيار�ت  �سناعة  يف  �ستدخل  �ل�سخمة  �ل�سناعية 
�ل�سناعة  وز�رة  �أن  موؤكد�  �الأ�سعار،  خف�س  على  �ستعمل  �مل�ستثمرين 

و�ملناجم تركز على �لنوعية و�ل�سفافية و�لت�سدير.

�لوزير خالل مر��سم عملية ت�سليم  و�أو�سح 
مفاتيح 2.915 �سكن ترقوي عمومي، �أنه مت 
�إىل غاية �الآن توزيع حو�يل 20 �ألف وحدة 
�ألف   12 توزيع  ينتظر  فيما  �ل�سيغة  بهذه 

وحدة �أخرى خالل �لعام �جلاري.
�لعمومي  �لرتقوي  �ل�سكن  برنامج  ويرمي 
ــرت�وح  ي �لــذيــن  للمو�طنني  يتوجه  �لـــذي 
�ألف  و540  �ألف   108 بني  �ل�سهري  دخلهم 
ومت  �إجماال،  وحدة  �ألف   50 �إجناز  �إىل  دج 
ترقوي  �سكن  �ألـــف   43 ـــالق  �إط �الآن  �إىل 
عمومي موزعة على 121 موقع عرب خمتلف 
عر�سها  �لتي  لالأرقام  وفقا  �لوطن،  واليــات 

�ل�سيد طمار.
�سرع  �لتي  �ملفاتيح  ت�سليم  عملية  وت�سمل 
�لعمومي  ترقوي   2.915 �أم�س  �أول  فيها 
�ستة )6( واليات وهي �جلز�ئر  موزعا على 
 176( وباتنة  وحدة(   1.808( �لعا�سمة 
وحــــدة(   620( ق�سنطينة  و  وحـــــدة( 
 192( وتلم�سان  وحـــدة(   51( و�لــطــارف 

وحدة( و�سيدي بلعبا�س )68 وحدة(.
على  �ملعنية  �ل�سكنات  تتوزع  �لعا�سمة،  ويف 
بالرغاية  عمريو�س  وهي  مو�قع   )7( �سبعة 
)822 وحدة( وعلي عمر�ن 3 بربج �لكيفان 
�لبحري  بــربج  درمــو�ــس  و  وحـــدة(   672(

وحــدة(   500( مــدغــري  و�حــمــد   )600(
بنيان  وعــني  وحــدة(   622( فايت  و�والد 
 1.021( و�لــرحــمــانــيــة  وحــــدة(   476(

وحدة(.
�إطار برنامج  هذ� وتندرج هذه �لعمليات يف 
ت�سليم �ل�سكنات �لعمومية للم�ستفيدين منها 
للثالثي �الأول 2019 و�لذي يت�سمن �إجماال 

�ل�سيغ. مبختلف  وحدة  �ألف   60
ويف كلمته �ملوجهة للم�ستفيدين من �لعملية، 
دعا طمار �إىل �مل�ساهمة يف حت�سني �الأحياء 
خالل  مــن  فيها  �سيقطنون  �لتي  �ل�سكنية 
�إىل  و�القرت�حات  �الن�سغاالت  جميع  �إبد�ء 

جلنة �ملتابعة �ملن�سبة لهذ� �لغر�س.
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اجلزائر تبحث اإمكانيات ت�شدير الكهرباء اإىل ليبيا
تبحث اجلزائر حاليا اإمكانية ت�سدير الكهرباء نحو ليبيا، ح�سبما �سرح به وزير الطاقة م�سطفى قيطوين على هام�س توقيع مذكرة 

تفاهم بني جممع �سونلغاز واملوؤ�س�سة الليبية للكهرباء املتعلقة "بالتعاون امل�ستدام" يف جمال اإنتاج الكهرباء يف ليبيا.

تعتزم املوؤ�س�سة الوطنية للرتقية العقارية توزيع اأكرث من 12 األف وحدة �سكنية جديدة ب�سيغة الرتقوي العمومي خالل 2019، 
ح�سبما اأفاد به اأول اأم�س باجلزائر وزير ال�سكن والعمران واملدينة عبد الوحيد طمار.

كبرية" لتطوير  "فر�س 
�ل�سر�كة �جلز�ئرية-�لفرن�سية

لل�سحافة  بــيــ�ــســاك  �لــ�ــســيــد  و�أبـــــرز 
�الأوىل  �للقاء�ت  �فتتاح  هام�س  على 
ل�سناعة  ــيــة  ــ�ــس �جلــز�ئــريــة-�لــفــرن
بني  �لــ�ــســر�كــة  �أن  و�لـــغـــاز  �لـــبـــرتول 
يف  للبلدين،  �القت�ساديني  �ملتعاملني 
�لعديد من جماالت �الأن�سطة �ل�سناعية 
قوية  فر�س  على  تتوفر  و�لتجارية 
باأن  �ل�سدد  هــذ�  يف  ذكــر  كما  لتتطور، 
وينفتح  �الإنتاج  يف  �نطلق  بلد  �جلز�ئر 
�أهمية  �إىل  مــ�ــســري�  �لــ�ــســر�كــة،  عــلــى 
يف  �ملتنوعة  �ل�سناعية  �لديناميكية 

م�ستقبل �ل�سر�كة بني �لبلدين.
مناخ  حت�سن  على  �مل�سوؤول  ذ�ت  وركــز 
�الأعمال و�ل�سر�كة يف �جلز�ئر ال �سيما 
يف قطاعات �لبرتوكيماويات و�ل�سناعات 
م�سيفا  �ل�سيار�ت،  و�سناعة  �لغذ�ئية 
�أنه بالن�سبة ل�سناعة �لبرتوكيماويات، 
�الإ�سرت�تيجية  �خلــطــة  مــن  وكــجــزء 
فر�سا  فاإن  �سوناطر�ك،  ملجمع  للتنمية 
�ملجال،  هذ�  يف  تتوفر  لل�سر�كة  كبرية 
وقد �لتزمو� باإبر�زها من خالل تكثيف 

�لعالقات بني  و�إقامة  �أن�سطة �الت�سال 
و�ست�سمح  �لبلدين،  كــال  يف  �ملتعاملني 
مهم  ن�سيج  بتطوير  �لديناميكية  هذه 
للمناولة حول �سناعة �لبرتوكيماويات 
يف �جلز�ئر مثلها مثل �سناعة �ل�سيار�ت، 

ي�سيف �ملتحدث.
ينظم  �لــذي  �للقاء  هــذه  يف  وي�سارك 
"حممد  �الإتفاقيات  مركز  م�ستوى  على 
يومني  ــد�ر  م على  لــوهــر�ن  �أحمد"  بن 
200 موؤ�س�سة وطنية عمومية وخا�سة 
�إىل بع�س  �إ�سافة  و33 �سركة فرن�سية 
�سوناطر�ك  ملجمع  �لتابعة  ــروع  ــف �ل
تاأتي  حيث  �لفرن�سية،  توتال  و�سركة 
لالجتماعات  ��ستكماال  �لتظاهرة  هذه 
و�ل�سناعة  �لــتــجــارة  لغرفة  �ملهنية 
بهدف  وذلـــك  �لفرن�سية  �جلــز�ئــريــة 
ومن  �ل�سناعية  �ل�سر�كة  فر�س  تعزيز 
حيث تطوير قدر�ت �ملناولة و�ل�سيانة 
وجتري  و�لغازيةـ  �لبرتولية  لالأن�سطة 
هذه �للقاء�ت �الأوىل على �سكل لقاء�ت 

ثنائية وور�سات عمل تقنية.

رئي�س غرفة التجارة وال�ضناعة اجلزائرية-
الفرن�ضية يوؤكد:

 يوجد فر�س كبرية لتنمية وتطوير ال�سراكة اجلزائرية-الفرن�سية، ح�سبما �سرح به اأول 
اأم�س بوهران رئي�س غرفة التجارة وال�سناعة اجلزائرية-الفرن�سية مي�سال بي�ساك.



دويل،  لــقــاء  يف  ــون  ــارك ــس ــ� م قـــال 
الكيان  مع  التطبيع  اأن  اأمــ�ــص،  اأول 
اأ�سكاله  بكل  )اإ�سرائيل(  ال�سهيوين 
االإجـــرام  مــع  تتماهى  خيانة  ميثل 
ال�سعب  دعم  اإىل  ودعوا  ال�سهيوين، 

الفل�سطيني ماديا ومعنويا.
للعودة  الدولية  "احلملة  ونظمت 
بالتزامن  اللقاء  هذا  فل�سطني"  اإىل 
اللبنانية بريوت  يف كل من العا�سمة 
وقطاع غزة، حتت عنوان: "م�سلمون 
التطبيع"،  مواجهة  يف  وم�سيحيون 
ــات  ــ�ــس ــوؤ�ــس ــة عــــدد مـــن امل ــارك ــس ــ� مب
رابطة  هي  واحلملة  وال�سخ�سيات، 
دولية ت�سم موؤ�س�سات ون�سطاء يف اأكرث 
توظيف  اإىل  وتهدف  دولــة،   80 من 
خدمة  يف  والعالقات  الطاقات  كافة 
يعاين  الـــذي  الفل�سطيني  ال�سعب 
متوا�سلة،  اإ�سرائيلية  انتهاكات  من 

بح�سب موقعها االإلكرتوين.
يعقوب  "مار  كني�سة  يف  لقاء  وعقب 
ال�سروجي" بالعا�سمة اللبنانية، قال 
املجتمعون، يف بيان �سدر بعد جل�ستي 
بريوت وغزة، اإن ق�سية فل�سطني هي 

كلنا  يتفق  التي  اجلامعة  الق�سية 
يف  والتعاون  بعدالتها،  االإميــان  على 
ق�سية  لي�ست  اأنها  م�سيفني  ن�سرتها، 
م�سيحية  اأو  اإ�ــســالمــيــة  اأو  عربية 
اأخالقية  اعتبارات  لها  الأن  فح�سب، 
وفكرية جتعلها ق�سية عاملية كربى، 
اأن التطبيع مع الكيان  م�سددين على 
الثقافية  اأ�سكاله  بكل  ال�سهيوين 
واالقت�سادية  والريا�سية  والفنية 
خيانة  هــو  وغــريهــا،  وال�سيا�سية 
تتماهى مع االإجرام ال�سهيوين، وهو 

ذنب وخطيئة دينيا.
وتفاخر رئي�ص الوزراء االإ�سرائيلي، 
بنيامني نتنياهو، يف اأكرث من منا�سبة 
اإنه تقدم حققه يف  موؤخرا، مبا قال 
ما  بينما  عربية،  دول  مع  العالقات 
من  الفل�سطينيني  مع  الو�سع  يــزال 

دون تغيري.
يف حني تابع امل�ساركون يف اللقاء اأن 
وجه  يف  والوقوف  التطبيع،  مقاومة 
ال�سهيوين، هو عمل مربور،  العدوان 
وي�سب يف خدمة مبادئ اخلري والعدل 

واحلق، وي�ساهم يف ن�سر ال�سالم.

مــادورو،  نيكوال�ص  الفنزويلي،  الرئي�ص  دعــا 
اأم�ص، اأن�ساره اإىل تنظيم مظاهرات حا�سدة �سد 
االإمربيالية  يوم ال�سبت املقبل 9 مار�ص اجلاري.
خالل  ـــــادورو،  م الــقــاهــا  كلمة  يف  ذلـــك  جـــاء 
ال�ساد�سة  الذكرى  مبنا�سبة  فعالية  يف  م�ساركته 
لرحيل �سلفه الرئي�ص، هوغو �سافيز الذي تويف 
على  رًدا  جــاءت  دعوته  اأن  حيث   ،2013 عــام 
املعار�سة  زعيم  وجهها  قد  كــان  مماثلة  دعــوة 
غوايدو،  ــوان  خ الــربملــان،  رئي�ص  الفنزويلية، 
طالب  للبالد،  موؤقًتا  رئي�ًسا  نف�سه  ن�سب  الــذي 
الفنزويلي،  الرئي�ص  �سد  بالتظاهر  اأن�ساره  فيها 
وحكومته، الفتا مادورو اإىل اأن الرئي�ص االأمريكي 
9 مار�ص  اأوباما، كان قد وقع يف  باراك  ال�سابق، 
اأكرب  فنزويال  يعترب  مر�سوًما   ،2015 العام  من 
اليوم  هذا  اأن  مو�سحا  املتحدة،  للواليات  تهديد 
املناه�سة  االإمربيالية  يوم  يعتربوه  مار�ص(   9(
يف  �سيكونون  لذلك  اأنهم  م�سيًفا  للبوليفارية، 
الن�ساء  ــادورو  م دعا  كما  ال�سبت،  يوم  ال�سوارع 
8 مار�ص،  الفنزويليات اإىل اخلروج لل�سوارع يوم 
مبنا�سبة اليوم العاملي للمراأة، م�سرًيا اأنه �سيديل 

بت�سريحات هامة يف ذلك اليوم.
واالثنني املا�سي، عاد غوايدو اإىل فنزويال بعد 

املا�سي،  فيفري   22 يف  كولومبيا  اإىل  مغادرتها 
املنطقة  دول  من  وم�سوؤولني  قــادة  قابل  حيث 
بينهم نائب الرئي�ص االأمريكي مايك بن�ص، رغم 

حظر الق�ساء �سفره خارج البالد.
ويف فعالية نظمها بالعا�سمة كاراكا�ص، يف ذات 
اإىل  موؤيديه  الفنزويلي  املعار�ص  دعــا  الــيــوم، 
م�سدًدا  احلكومة،  �سد  مار�ص   9 يــوم  التظاهر 
مو�سحا  املــظــاهــرة،  اإيــقــاف  عــدم  �ــســرورة  على 
الرئي�ص  حكومة  على  املفرو�سة  العقوبات  اأن 
املقبلة،  الفرتة  يف  �ستزداد  مـــادورو،  نيكوال�ص 
اإىل  ــاأوا  جل الذين  الع�سكريني  عــدد  اأن  مــوؤكــدا 

كولومبيا جتاوز الـ 700.

لقاء دويل ببريوت وغزة: 

مادورو يدعو اأن�شاره 
اإىل التظاهر �شد "الإمربيالية"

ر اأمني عام االأمم املتحدة، اأنطونيو غوتريي�ص، اأول اأم�ص، من اأن  حذاّ
االأو�ساع االأمنية يف دولة مايل ت�سري اإىل االأ�سواأ، ب�سبب الهجمات 

االإرهابية املتزايدة التي تتعر�ص لها البالد.
جاء ذلك يف تقرير �سلمه االأمني العام اإىل جمل�ص االأمن الدويل، 

لفت خالله االنتباه اإىل اأن اجلماعات املتطرفة انت�سرت من 
�سمال مايل اإىل مركز البالد، حيث لفت التقرير اإىل اأن الهجمات 

االإرهابية مبايل باتت ت�ستهدف جي�ص البالد، وقوات حفظ ال�سالم 
ف�ساًل عن املدنيني، م�سيًفا اأن االأو�ساع االأمنية هناك يف طريقها ملا 

هو اأ�سواأ.
وبح�سب التقرير فاإن مايل �سهدت العام املا�سي تنفيذ 237 هجوًما 

اإرهابًيا، واأن الهجمات التي نفذت خالل االأ�سهر ال�ست االأخرية 
اأ�سفرت عن مقتل 18 من جنود قوات حفظ ال�سالم، فيما يخطط 

جمل�ص االأمن الدويل الإجراء زيارة ملايل، نهاية مار�ص اجلاري، 
ملراقبة االأو�ساع هناك عن كثب.

هذا وت�سهد مايل منذ العام 2012 وحتى االآن �سل�سلة من الهجمات 
االإرهابية، والنزاعات االنف�سالية، حيث تعاين البالد من اأزمة 

�سيا�سية واأمنية منذ انقالب ع�سكري جرى يف مار�ص 2012، اأعقبه 
�سيطرة م�سلحني على مناطق ال�سمال، ما اأدى لتدخل ع�سكري 

فرن�سي عام 2014 باأربعة اآالف جندي، كما ينت�سر مبايل 15 األف 
جندي تقريًبا تابعني لقوات بعثة االأمم املتحدة املتكاملة املتعددة 
االأبعاد لتحقيق اال�ستقرار يف مايل "مينو�سما" التي اأن�سئت بعد اأن 

ا�ستولت امليلي�سيات امل�سلحة على ال�سمال.

غوتريي�س يحذر من �سوء 
�الأو�ساع �الأمنية مبايل

ق. د

وتــقــول هــيــومــان رايــتــ�ــص ووتــ�ــص يف 
تقرير اإن امل�ستبه بهم عادة ما يعتقلون 
للح�سول  ويعذبون  ع�سوائية  ب�سورة 
ال�سلطات  دعت  حيث  اعرتافات،  على 
قوانني  لتعديل  والكردية  العراقية 
لهذه  حــد  لو�سع  االإرهــــاب  مكافحة 
االحتجازات، قائلة اإنها تنتهك القانون 
الدويل، ومل تعلق احلكومتني العراقية 

والكردية على التقرير حتى االآن.
وكانت احلكومة الكردية قد رف�ست يف 
ال�سابق تقريرا لهيومان رايت�ص ووت�ص 
يتعر�سون  االأطــفــال  اأن  اإىل  خل�ص 
�سالت  لهم  بــاأن  لــالعــرتاف  للتعذيب 

بتنظيم داع�ص.

يذكر اأنه يف جانفي املا�سي قال م�سوؤول 
اأن �سيا�سة ال�سلطات املحلية هي اإعادة 
التعذيب  واأن  االأطفال،  هوؤالء  تاأهيل 
على  يح�سلون  االأطفال  واأن  حمظور، 
نف�ص املعاملة التي يح�سل عليها غريهم 

من ال�سجناء.
نهاية  يف  اأنـــه  التقرير  يف  ــاء  ج كما 
العراقية  ال�سلطات  احتجزت   2018
والكردية نحو 1500 طفل لال�ستباه يف 
ونقلت  داع�ص،  بتنظيم  �سلة  على  اأنهم 
احلكومة  عن  ووت�ص  رايت�ص  هيومان 
اأدينوا  طفال   185 اإن  قولها  العراقية 
وحكم  بــاالإرهــاب  �سلة  ذات  باتهامات 

عليهم بال�سجن.

كل اأ�شكال التطبيعالعراق والأكراد يحتجزون 1500 طفل 
 مع "الكيان ال�شهيوين" خيانة

الدول  اإن  ون�سطاء  دبلوما�سيون  قــال 
هــذا  الــ�ــســعــوديــة  �ستحث  االأوروبــــيــــة 
ن�سطاء  ــن  ع االإفـــــراج  عــلــى  ــوع  ــب ــس االأ�
تقوده  حتقيق  مع  والتعاون  حمتجزين 
جمال  ال�سحفي  مقتل  يف  املتحدة  االأمم 
يف  للمملكة  انتقاد  اأول  يف  خا�سقجي، 

جمل�ص حقوق االإن�سان.
املقرر  من  الذي  امل�سرتك،  البيان  وياأتي 
تالوته اليوم، و�سط تزايد املخاوف ب�ساأن 
جماعات  و�سفتهم  حمتجزين،  م�سري 
مدافعة عن حقوق االإن�سان باأنهم ن�سطاء 
بعدما  املـــراأة،  حقوق  عن  املدافعني  من 
ت�ستعد  العامة  النيابة  اأن  تقرير  ذكر 

الإحالتهم اإىل املحاكمة.

وقال ن�سطاء اأن اأي�سلندا تقود املبادرة، 
حيث ح�سلت على دعم الدول االأوروبية 
اأجل  من  اأي�سا  ــرى  اأخ دول  وفــود  ورمبــا 
يف  الع�سو  لل�سعودية،  انتقاد  توجيه 
قال  فيما  دولة،   47 ي�سم  الذي  املجل�ص 
اأنهم  اأمــ�ــص  اأول  اأي�سلندي  دبلوما�سي 
عليهم  املجل�ص  اأعــ�ــســاء  اأن  يعتقدون 
م�سوؤولية خا�سة الأن يكونوا مثاال يحتذى 
وي�سعوا على جدول اأعمال املجل�ص ق�سايا 
اهتمامنا  ت�ستدعي  التي  االإن�سان  حقوق 
ب�سكل جماعي، م�سيفا اأن حقوق االإن�سان 
يف ال�سعودية هي اأحد االأمثلة على ذلك 
واأن العديد من الدول ت�سرتك يف وجهة 

النظر تلك.

دولــي 08

�سحايا  ح�سيلة  ارتفاع  اأم�ص،  اأفغاين،  م�سوؤول  اأعلن 
اأباد  جالل  مطار  قرب  وقع  الذي  االنتحاري  الهجوم 

بننغرهار، �سرقي البالد اإىل 16 قتياًل.
وقال عطاء خوغياين، املتحدث با�سم والية ننغرهار، يف 
ا�ستهدف  الذي  الهجوم  اإن ح�سيلة قتلى  ت�سريح �سحفي، 
ا،  �سركة بناء خا�سة قرب مطار جالل اأباد بلغت 16 �سخ�سً
مهاجمني   5 اأن  مو�سحا  بجروح،  اآخرون   9 اأ�سيب  فيما 
قتلوا، اثنني فجرا نف�سيهما، فيما قتل 3 بعد ا�ستباك مع 

قوات االأمن ا�ستمر نحو 6 �ساعات.
من  اخلم�سة  القتلى  كان  اإذا  ما  امل�سوؤول  يو�سح  ومل 

املهاجمني من �سمن الـ 16 املذكورين.

 11 اعتقال  اأم�ص،  �سباح  االإ�سرائيلي،  االحتالل  اأعلن 
خالل  الغربية  ال�سفة  من  متعددة  مناطق  يف  فل�سطينًيا 

�ساعات الليلة املا�سية.
ب�سبهة  الفل�سطينيني  اعتقال  مت  اأنه  االحتالل  عى  واداّ
م�سيفا  تو�سيح،  دون  �سعبية،  اإرهابية  بن�ساطات  ال�سلوع 

اأن املعتقلني متت اإحالتهم للتحقيق من قبل قوات االأمن.
االعتقاالت،  االإ�سرائيلي  االحتالل  ينفذ  ما  وعادًة 
بعد  ما  �ساعات  خالل  الفل�سطينيني  ملنازل  مداهمته  عرب 

منت�سف الليل.

انهيار  جراء  حتفهم  لقوا  الذين  االأ�سخا�ص  عدد  ارتفع 
منجم ذهب يف جزيرة �سوالوي�سي قرب العا�سمة جاكرتا، 

اإىل 16 قتياًل.
نوغروهو  �سوتوبو  اأم�ص،  ذكره،  ما  بح�سب  ذلك  جاء 
اأن  ذكر،  حيث  للكوارث،  الوطنية  الهيئة  با�سم  املتحدث 
املن�سرم،  26 فيفري  الذي وقع يوم  عدد �سحايا االنهيار 
بلغ 16 قتياًل، معداًل عدد من مت اإنقاذهم اأحياء اإىل 18 
عن  املتحدث  معربا  �سابق،  وقت  يف  ذكر  كما   20 من  بداًل 
خماوفهم من ارتفاع اأعداد ال�سحايا، دون ذكر رقم حمدد 

بخ�سو�ص من الزالوا حتت االأنقا�ص.

اأم�ص،  الربيطانية،  االإرهاب  مكافحة  �سرطة  اأعلنت 
يف  نا�سفة،  عبوات  حتتوي  طرود  ثالثة  على  العثور 
لل�سكك  ووترلو  وحمطة  �سيتي  ولندن  هيرثو  مطاري 

احلديدية، بالعا�سمة لندن.
واأو�سحت ال�سرطة اأن املتفجرات بدائية ال�سنع ُو�سعت 
واملحطة  املطارين  اإىل  واأُر�سلت  يف ثالث طرود بريدية 
االإذاعة الربيطانية، كما  ب�سكل متزامن، بح�سب هيئة 
و�سفت ال�سرطة، احلدث باأنه من�سق، واأكدت اأنها حتقق 

يف املالب�سات، نافية اأن يكون اأي من العبوات انفجر.

اجلي�ص  اأن  اأم�ص  اأول  دم�سق  يف  اإعالمية  و�سائل  ذكرت 
تنظيم  من  مت�سددين  على  جوية  �سربات  �سن  ال�سوري 

داع�ص وا�ستبك معهم يف و�سط �سوريا.
الواقعة  ال�سخنة  منطقة  يف  اال�ستباكات  اندالع  وي�سري 
مازال  قدم  موطئ  اإىل  اأم�ص  اأول  الزور  ودير  تدمر  بني 
التنظيم املت�سدد يحتفظ به غربي نهر الفرات يف الوقت 
املتحدة  الواليات  من  مدعومة  قوات  فيه  ت�سعى  الذي 

النتزاع ال�سيطرة على اآخر جيب له �سرقي النهر.

مقتل 8 يف هجوم انتحاري قرب 
مطار جالل اأباد باأفغان�ستان

االحتالل االإ�سرائيلي يعتقل 
11 فل�سطينًيا يف ال�سفة الغربية

ارتفاع عدد �سحايا انهيار منجم 
الذهب لـ16 قتياًل باندوني�سيا

العثور على عبوات نا�سفة مبطارين 
وحمطة قطار بربيطانيا

اجلي�س ال�سوري يهاجم اأهدافا 
لتنظيم داع�س يف ال�سحراء

حــول

وكاالت  
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العــامل

ال�شعودية تواجه اأول انتقاد مبجل�س حقوق الإن�شان 
التابع لالأمم املتحدة

ق. د

ق. د
ق. د

ــــــــون:  ــــــــي ــــــــض ــــــــا� ــــــــوم ــــــــل ــــــــون: دب ــــــــي ــــــــض ــــــــا� ــــــــوم ــــــــل دب

قالت منظمة هيومان رايت�س ووت�س، املعنية بحقوق االإن�سان، اأن نحو 1500 
طفل حمتجزون يف العراق ويف كرد�ستان العراق لال�ستباه

 يف انتمائهم لتنظيم داع�س.

لال�ضتباه بانتمائهم لتنظيم داع�س



اغتيالت غامضسة حتمل ب�سمتها..

      قال اهلل تعاىل: 

بني يدي أية

ت�سبيح اهلل عز وجل ومتجيده

كل اأمتي يدخلون اجلنة
وما ينطق عن �لهوى

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

الدعاء

�ملكتبة �لإ�سالمية
كتاب مدر�سة الدعاة

من اأقوال 
ال�صاحلني



كــرة اليـد 

وفاق عني التوتة –  �شباب برج بوعريريج  

مولودية العلمة 

اإحتاد عنابة 

وفاق �شطيف 
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يلتقي اأم�سية الغد، اأكرب قطبي كرة اليد 
ـــاق عني  اجلــزائــريــة وف

و�ــســبــاب برج  الــتــوتــة 
القاعة  يف  بوعريريج 
ــات  ــددة الــريــا�ــس ــع ــت م
بتاجنانت خلو�ص مباراة 

من  النهائي  الثمن  الدور 
مناف�سة كاأ�ص اجلمهورية، 

بخلفيات املباريات املا�سية، 
لتحقيق  فريق  كل  ي�سعى  اذ 

الربع  للدور  والتاأهل  االنت�سار 
النهائي من هذه املناف�سة، كما ياأمل وفاق 
الفارطة  الدورة  لقب  حامل  التوتة  عني 
هزمية  من  الثاأر  وكــذا  لقبه  عن  للدفاع 
حني  يف  الــقــادم،  الـاأ�سبوع  يف  البطولة 
ال�سفراء  الربايجية  الكتيبة  تتطلع 
على  اآخر  انت�سار  وحتقيق  قوتها  لتاأكيد 
لهزمية  الثـاأر  وكــذا  التوتة،  عني  وفــاق 
نهائي كاأ�ص اجلمهورية يف املو�سم الفارط، 
مبثابة  املقابلة  جتعل  املعطيات  هذه  كل 

نهائي قبل االأوان يعد بالكثري من الندية 
واالإثارة واحلما�ص.

هذا وح�سر اأ�سبال املدرب 
اأجــواء  يف  ح�ساين  طــارق 
ــة  ــزمي ــه ـــدة رغـــــم ال جـــي
البطولة،  يف  االأخـــــرية 
الفني  الــطــقــام  عــمــل  اإذ 
واالإداري للوفاق على اإعادة 
و�سحن  الفريق  لبيت  الهدوء 
لتحقيق  جديد  مــن  الالعبني 
وخطف  الكاأ�ص  مناف�سة  يف  االأهم 
النهائي  الــربــع  لــلــدور  الــتــاأهــل  تــاأ�ــســرية 
اأطيب  يحقق  �سر�ص  مناف�ص  ح�ساب  على 

النتائج يف البطولة والكاأ�ص.
�سبيحة  الوفاق  ت�سكيلة  و�ستتنقل  هذا 
عمدت  اإذ  تاجنانت  نحو  اجلمعة،  يــوم 
نيوز  االأورا�ــــص  م�سدر  وح�سب  االإدارة 
�سغط  عن  واإبعادهم  الالعبني  الإخــراج 
هذه  عنه  ت�سفر  ما  انتظار  يف  املقابلة، 

القمة املرتقبة.

البا�سط  عبد  عنابة  اإحتــاد  رئي�ص  اأكــد 
املــــدرب خل�سر  الــثــقــة يف  زعــيــم جتــديــد 
الفرتة  يف  الفريق  قيادة  اأجل  من  عجايل 
اإىل  اإ�سافة  اجلــاري  املو�سم  من  املتبقية 
غ�سب  اأثار  الذي  االأمر  وهو  املقبل  املو�سم 
اأن�سار االإحتاد بحكم عدم اإقتناعهم بالعمل 
الذي يقوم به املدرب املغرتب الذي يتحمل 
ح�سب االأن�سار م�سوؤولية كبرية يف الهزمية 
كاأ�ص  لقاء  يف  النادي  تلقاها  التي  الثقيلة 
اجلمهورية برباعية كاملة، وعلى النقي�ص 
من ذلك يرى رئي�ص االإحتاد زعيم اأن املدرب 
عجايل قام بعمل كبري يف الفرتة الق�سرية 
النادي حيث حت�سن  فيها على  اأ�سرف  التي 
مقارنة  الالعبني  طرف  من  املقدم  املــردود 
كمال  فيها  اأ�سرف  التي  ال�سابقة  بالفرتة 

موا�سة على تدريب النادي.
الفني عن  اأعرب الطاقم  اآخر  ومن جانب 
لقاء �سريع غليزان  اإرتياحه لقرار تاأجيل 
الذي  االأمــر  وهو  املقبل  الثالثاء  يوم  اإىل 
عدد  خدمات  باإ�سرتجاع  لالإحتاد  �سي�سمح 
من الالعبني امل�سابني على غرار خماي�سية، 
وهذا  �ساحبي،  املهاجم  وكــذا  وم�سايرية 

عريبي  املدافع  فيه  يبقى  الذي  الوقت  يف 
بعيدا عن املناف�سة منذ فرتة طويلة ب�سبب 
االإ�سابة التي تلقاها خالل مرحلة الذهاب، 
ومن جهة اأخرى قرر الطاقم الطبي اإجراء 
وهذا  بومعيزة  للمدافع  جراحية  عملية 
ب�سبب اإ�ستمرار معاناته من االإ�سابة وهذا 
على الرغم من حاجة الفريق اإىل خدماته 

يف املباريات القادمة.
رئي�ص  فاإن  امل�سرحني  قائمة  وبخ�سو�ص 
اإتخاذ  قبل  الــرتيــث  اأكـــد  زعــيــم  ــنــادي  ال

التي  ــاعــات  االإ�ــس ظــل  يف  وهـــذا  قـــرار  اأي 
جدري  تغيري  اإحداث  اإمكانية  عن  تتحدث 
اإدارة  وترى  ال�سائفة،  هذه  التعداد  على 
الف�سل  الأوانـــه  ال�سابق  مــن  ــه  اأن االإحتـــاد 
من  العديد  اأن  خا�سة  القائمة  هــذه  يف 
من  املتبقية  اجلــوالت  ينتظرون  الالعبني 
اإمكانياتهم  على  الربهنة  بغية  البطولة 
ال�سيما العنا�سر التي مل ت�سارك كثريا منذ 

اإنطالق املو�سم.

�سطيف  وفــاق  ت�سكيلة  توا�سل 
ال�سبت  يــوم  ملباراة  حت�سرياتها 
العا�سمة  مولودية  اأمــام  القادم 
وهـــذا على  ــة  ــادي ع يف ظـــروف 
االإمتعا�ص  حــالــة  ــن  م ــم  ــرغ ال
النادي  الفريق  داخل  املوجودة 
ح�سان  الرئي�ص  �سيا�سة  ب�سبب 
حــمــار واملــ�ــســاكــل الــكــبــرية التي 
يعاين منها النادي، وعلى الرغم 
من هذا اإال اأن رئي�ص الفريق �سرع 
بخ�سو�ص  مبكرا  حتركاته  يف 
يوؤكد  م�سعى  يف  الــقــادم  املو�سم 
رئا�سة  موا�سلة  يف  رغبته  على 
االأقل  على  اآخــر  ملو�سم  الــنــادي 
حيث �سرع حمار يف التفاو�ص مع 
عدد من الالعبني بغية اإقناعهم 
تنتهي  التي  عقودهم  بتمديد 
حيث  اجلـــاري،  املو�سم  بنهاية 
يراهن رئي�ص الوفاق على حماية 
واملطلوبة  املــتــاألــقــة  العنا�سر 
�سواء  الكبرية  االأندية  من  بقوة 

اأن  ولو  وخارجه،  الوطن  داخــل 
تاأجيل  يف�سلون  الالعبني  اأغلب 
القادم  املو�سم  حــول  التفاو�ص 
اجلاري  املو�سم  نهاية  مابعد  اإىل 
ــذي  ــل الــغــمــو�ــص ال وهـــذا يف ظ

يكتنف اجلانب االإداري للوفاق.
وتاأكد غياب �سانع االألعاب عبد 
املوؤمن جابو عن مباراة مولودية 
عدم  ب�سبب  وهــــذا  الــعــا�ــســمــة 
يعاين  التي  االإ�سابة  من  �سفائه 
با�سر  فيما  االآن،  حد  اإىل  منها 

ــص زغــبــة تــدريــبــاتــه مع  ــار� احل
حيث  عادية  ب�سورة  املجموعة 
يف  حا�سرا  يكون  اأن  املنتظر  من 

هذه املباراة.
اإدارة  قـــررت  اآخـــر  جــانــب  مــن 
االإجتماع  هام�ص  على  الــوفــاق 
االأم�ص  �سبيحة  املنعقد  االأمني 
املتعدد  املـــركـــب  ديـــــوان  مبــقــر 
األف تذكرة   12 الريا�سات طبع 
 2000 منها  املــولــوديــة  ملــبــاراة 
تذكرة خا�سة باملدرجات املغطاة 

بداية  منذ  بها  املعمول  باالأ�سعار 
مدرج  منح  تــقــرر  فيما  املــو�ــســم، 
املناف�ص  الفريق  الأن�سار  كامل 
امللعب  اأبـــواب  فتح  يتم  اأن  على 
بحكم  زواال  الواحدة  من  بداية 
من  بداية  مربجمة  املــبــاراة  اأن 

ال�ساد�سة اإال ربع.
ونفت اإدارة الوفاق كل االإ�ساعات 
التي تتحدث عن جتميد احل�ساب 
ق�سية  ب�سبب  للفريق  البنكي 
حيث  اأمــــادا  امللغا�سي  الــالعــب 
اأن  حمار  ح�سان  للرئي�ص  �سبق 
اأعلن عن التو�سل اإىل حل نهائي 
م�ستحقاته  لت�سوية  الالعب  مع 
حمتوى  واإر�سال  العالقة  املالية 
من  وهذا  الفيفا  اإىل  االإتفاقية 
اأجل تفادي ت�سليط اأي عقوبات 
حت�سل  اأن  بعد  الــوفــاق  حــق  يف 
الالعب يف وقت �سابق على حكم 

من الهيئة الدولية. 

قام وايل �سطيف نا�سر مع�سكري �سبيحة 
تدريبات  اإىل  جماملة  ــارة  ــزي ب ــص  ــ� االأم
زوغــار،  م�سعود  مبلعب  العلمة  مولودية 
حديث  له  كان  كما  منها  جزءا  تابع  حيث 
واالإداري  الفني  والطاقم  الالعبني  مــع 
النادي  بها  مير  التي  الو�سعية  بخ�سو�ص 
الوايل  جــدد  حيث  االأخــرية  االأ�سابيع  يف 
ماديا  الفريق  بجانب  وقــوفــه  مع�سكري 
التناف�ص  موا�سلة  اأي�سا  طالبا  ومعنويا 
عــلــى حتــقــيــق الــ�ــســعــود خـــالل اجلـــوالت 
يف  يــتــواجــد  الــفــريــق  اأن  خا�سة  املقبلة 
و�سعية �سانحة يف الرتتيب، وطماأن الوايل 
للفريق  مهمة  مالية  اإعــانــة  بتخ�سي�ص 
اأراح  الــذي  االأمــر  وهــو  املقبلة،  الفرتة  يف 

الالعبني وامل�سريين على حد �سواء.
التدريبات  اإىل  العلمية  الت�سكيلة  وعادت 
بعد  وهــذا  زوغـــار  مبلعب  عــاديــة  ب�سورة 
اإحتاد  اأعقبت مباراة  التي  العا�سفة  هدوء 
لها  تعر�ص  الــتــي  ـــداءات  ـــت واالإع عنابة 
حيث  االأن�سار،  بع�ص  طرف  من  الالعبون 

م�سي�ص  املدرب  بقيادة  الفني  الطاقم  قرر 
اجلمهور  ح�سور  دون  التح�سريات  موا�سلة 
وهذا اإىل غاية مباراة رائد القبة لتفادي 
طرف  مــن  جــديــدة  ـــاوزات  جت اأي  ح�سول 
االأن�سار الذين برروا ماح�سل يف التدريبات 
بت�سرفات الالعبني واإ�ستفزازهم للجمهور.
عرا�ص  البابية  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  واأكد 
رغم  يتغري  لن  الفريق  طموح  اأن  هــرادة 
فريقي  اأمـــام  خا�سة  االأخـــرية  التعرثات 
جمعية وهران واإحتاد عنابة وقال رئي�ص 

اأن الفريق �سيوا�سل التناف�ص على  الفريق 
حتقيق ال�سعود اإىل غاية اجلولة االأخرية 
الالزمة  االإمكانيات  كامل  و�سيحاول توفري 
لتحقيق هذا الهدف رغم اأن املهمة لن تكون 
�سهلة يف املقابالت القادمة يف ظل املواجهات 
على  الرتتيب  مقدمة  فرق  اأمــام  املنتظرة 
غرار اإحتاد ب�سكرة، اأوملبي ال�سلف و�سبيبة 
بجاية ف�سال عن مواجهة االأندية املهددة 

بال�سقوط على غرار رائد القبة. 

حمار م�سر على �لبقاء ملو�سم �آخر
 وي�ســرع يف �لتفاو�س مع �لقد�مى

�لو�يل يزور �لبابية ويطالب مبو��سلة �لتناف�س على �ل�سعود 

�لوفاق و�لربج يف قمة نارية ثاأرية زعيم يجدد �لثقة يف عجايل ويثري غ�سب �الأن�سار 
مبثابة نهائي قبل �الأو�ن

اأمري. ج عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

�ل�سعود  نحو  �لطريق  "�لبوبية" تعبد 
و�لالعبون حمل �سخط �الأن�سار

البي�ساء  االأورا�سية  الكتيبة  عبدت 
الثاين  للق�سم  ال�سعود  نحو  طريقها 
االأول  اأم�ص  االأخــري  فوزها  بعد  هــواة، 
بــهــدف يتيم،  الـــذرعـــان  �ــســبــاب  اأمــــام 
اأخرى  نقاط  بثالثة  املولودية  لتظفر 
جد ثمينة، عمقت بها الفارق اأكرث عن 
من  اقرتب  الذي  قاملة  ترجي  املالحق 
اخلروج نهائيا من �سباق ال�سعود، لي�سري 
بخطى  الدين  زهر  املدرب  اأ�سبال  بهذا 
امل�سطر  ــهــدف  ال حتقيق  نــحــو  ثــابــتــة 
والعودة  ال�سعود  تــاأ�ــســرية  واقــتــطــاع 

للمكانة الطبيعية تدريجيا.
اأمام  االأول،  اأم�ص  الفوز،  ورغــم  هــذا 
�سباب الذرعان اإال اأن العبي املولودية 
االأن�سار،  �سخط  حمل  كانوا  الباتنية 
ومب�ستوى  �ساحب  بوجه  ظهروا  حيث 
نفو�ص  يف  ال�سك  اأدخلوا  حيث  �سعيف، 
اللقاء، ليحققوا  االأن�سار وكل من تابع 
االأنف�ص،  ب�سق  فــوزا  املطاف  نهاية  يف 
حاج  لزهر  القائد  رفقاء  على  يفر�ص 
يقوده  ــذي  ال الفني  والطاقم  عي�سى 
ترتيب  اإعادة  اإىل  بوريدان  زهرالدين 

ح�ساباتهم يف باقي املقابالت.

ثالثة  ح�سد  وبــعــد  االأرقــــام  وبلغة 
النقطي  الر�سيد  يكون  ــرى  اأخ نقاط 
54 نقطة،  لـ  باتنة قد و�سل  ملولودية 
الو�سيف  عـــن  مــريــح  جـــد  ـــارق  ـــف وب
ر�سيده  يف  ميلك  الذي  القاملي  الرتجي 
فاإن  هذا  اإىل  وباالإ�سافة  نقطة،   45
كانت  االأرقــام  بلغة  املولودية  �سيطرة 
اإذ  هجوم  خط  اأح�سن  حيث  من  حتى 
 34 للفريق  االأمامية  القاطرة  �سجلت 
رفقاء  تلقى  اإذ  ــاع  دف واأح�سن  هــدفــا، 
فقط،  اأهــــداف   10 عيفة  بــن  خليل 
لتكون �سيطرة اأ�سحاب اللونني االأبي�ص 
موا�سلة  ــل  اأم على  مطلقة،  ــود  واالأ�ــس
االإيجابية  النتائج  �سكة  يف  ال�سري 
واإنهاء البطولة يف �سدارة الرتتيب عن 

جدارة وا�ستحقاق.
البوبية  تــبــا�ــســر  اآخــــر،  �ــســيــاق  ويف 
ن�سر  �سد  الــقــادم  للقاء  حت�سرياتها 
املقبل  ال�سبت  ــوم  ي املــربمــج  الــفــجــوج 
مبلعب هذا االأخري واأمام اأن�ساره، اإذ بات 
املدرب زهر الدين بوريدان اأمام حتمية 
التي  الكارثية  لالأخطاء  حلول  اإيجاد 

وقع فيها العبيه يف اللقاء االأخري.
اأمري رامز. ج

مولودية باتنة 

ثمن نهائي كاأ�س اجلمهورية
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�شباب باتنة 

ب�سمان  هــدفــه  حقق  ـــاد  االإحت اأن  رغــم 
بعدة  الكروي  املو�سم  نهاية  قبل  البقاء 
والالعبون  الفني  الطاقم  اأن  اإال  جوالت 
يريدون اإنهاء املو�سم بقوة واحتالل مرتبة 
م�سرفة يف الرتتيب العام وال يفكر العبو 
الفريق يف هذه الفرتة �سوى يف الفوز على 
اإذ  ال�سبت  هذا  اخلروب  جمعية  الو�سيف 
خطاأ  دون  امل�سرية  ملوا�سلة  الفريق  ي�سعى 
التاألق يف  الفريق موا�سلة  وتريد عنا�سر 
يف  امل�سجلة  اال�ستفاقة  لتاأكيد  البطولة 
وخارج  داخــل  خا�سة  املا�سية،  اجلــوالت 
الديار وهي النقاط التي �ساهمت يف بقاء 
بن�سبة  ــهــواة  ال حــظــرية  �سمن  االإحتــــاد 
كبرية ويبقى الفوز على اجلمعية �سروريا 
ومطلب االأن�سار االأول، الأن له طعم خا�ص 
واالأ�سود  االأ�سفر  اللونني  لع�ساق  بالن�سبة 

الذين ي�سرون على موا�سلة اللعب بحرارة 
كــبــرية مــن اأجـــل جتـــاوز اخلـــروب مبلعب 
التقني  ي�سعى  كما  ح�سونة"  "زرداين 
التون�سي حمرز بن علي اإىل اإنهاء البطولة 
ــرث من  اأك ، وهــي ح�سيلة  تــعــرثات  ــدون  ب

االأيام  اإليها يف  الو�سول  اإيجابية يف حال 
اإحتالل  اأ�سهم  �سيجعل  ما  وهــو  املقبلة، 

مرتبة م�سرفة قريبا للتج�سيد.

االأن�سار �سيتنقلون بقوة للمدرجات ويح�سرون عدة 
مفاجاأت هذا ال�سبت

وقد علمنا من م�سادر مقربة من الفريق 
هذا  بقوة  �سيتنقلون  ــاد  االإحت اأن�سار  اأن 
اأجل  من  ح�سونة"  "زرداين  مللعب  ال�سبت 
داخل  املف�سل  فريقهم  مــبــاراة  متابعة 
اخلــروب،  جمعية  الو�سيف  ــام  اأم الديار 
اأن  اإال  �سكلية  تعترب  املــبــاراة  اأن  ورغــم 
اأبناء "�سيدي اأرغي�ص" ال يريدون تفويت 
التعبري  اأجل  من  فريقهم  متابعة  فر�سة 

عن اآرائهم فيما يدور داخل الفريق.

توا�سل ت�سكيلة اأمل بوقرانة حت�سرياتها 
اجلدية ملباراة نهاية االأ�سبوع اجلاري اأمام 
حل�ساب  االأخــري  هذا  مبلعب  باتنة  �سباب 
الثاين،  الهواة  بطولة  من  ال24  اجلولة 
توازنها  بوقرانة  ت�سكيلة  واإ�سرتجعت 
الفارطة  اجلــولــة  يف  املحقق  الــفــوز  بعد 
على ح�ساب �سباب قاي�ص وهو االأمر الذي 
مكن الفريق من التنف�ص قليال يف الرتتيب 
 28 اإىل  ر�سيده  االأمــل  رفــع  حيث  العام 
نقطة وبات قريبا من حتقيق البقاء حيث 
اأخــرى  مقابالت  ثالثة  يف  الفوز  يكفيه 
فقط من اأجل حتقيق هذا الهدف، ولو اأن 
املدرب �سيحة فوؤاء اأ�سر على �سرورة عدم 
التهاون واالإغرتار من خالل ال�سعي للعودة 

بنتيجة اإيجابية خالل مباراة يوم ال�سبت 
اأهــدر  املناف�ص  اأن  خا�سة  ال�سباب  اأمــام 

كامل حظوظه يف لعب ورقة ال�سعود بعد 
هزميته بثالثية اأمام جمعية اخلروب.

هــذه  يف  االأمـــــل  ت�سكيلة  وتــ�ــســرتجــع 
الذين  الالعبني  من  عدد  خدمات  املباراة 
كل  غرار  على  العقوبة  طائل  حتت  كانوا 
جلنة  اأكـــدت  فيما  ـــص،  دادا� م�سي�ص،  مــن 
اأن  على  للرابطة  التابعة  االإنــ�ــســبــاط 
العقوبة امل�سلطة بحق املهاجم ريغي عماد 
منذ �سهر نوفمرب الفارط �ستنتهي يوم 24 
ت�سليط  مت  اأن  بعد  وهــذا  اجلــاري  مار�ص 
 3 )منها  اأ�سهر   6 ملــدة  االإيــقــاف  عقوبة 
اإىل  �سيعود  الذي  الالعب  حق  يف  نافذة( 
من  االأخــــرية  ـــوالت  اجل ــالل  خ املناف�سة 

بطولة املو�سم اجلاري. 

مل يتمكن فريق �سباب باتنة اأول اأم�ص من 
اإىل  خرجته  يف  اإيجابية  نتيجة  حتقيق 
العودة  يف  عاي�ص  رفاق  يوفق  ومل  اخلــروب 
اأمام  وانهزموا  بنقطة  االأقــل  على  للديار 
اأمور  عقدت  التي  النتيجة  وهي  الو�سيف 
نهاية  من  جوالت  �سبعة  قبل  اأكرث  الفريق 
البطولة يف ال�سعود وكان الفريق االأورا�سي 
حيث  املباراة،  هذه  على  كبرية  اآمــاال  يعلق 
من  اخلــروب  مدينة  اإىل  املجموعة  تنقلت 
حظوظهم  تعزيز  وهــو  ــد  واح هــدف  ــل  اأج
اأكــرث  واالقــــرتاب  ال�سعود  ورقـــة  لعب  يف 
املدرب  اأ�سبال  وكــان  الرتتيب  مة  مقداّ من 
بالنقاط  للعودة  يطمحون  عقون  م�سطفى 
يف  عــادوا  لكنهم  املواجهة،  هذه  من  الثالث 
ال�سعود  ورقة  فلعب  خائبني  املطاف  نهاية 
د ر�سيد الفريق يف  اأ�سبح �سعبا بعد اأن جتماّ
املرتبة الثالثة منا�سفة مع اإحتاد ال�ساوية 
عن  نقاط  ع�سر  وبفارق  نقطة   37 بر�سيد 
احتاد خن�سلة �ساحب املرتبة االأوىل الذي 
فريق  فمهمة  نقطة،   47 ر�سيده  يف  ميلك 

ال�سباب يف لعب ورقة ال�سعود اأ�سبح �سعبا.

الفريق كان بال روح يف ال�سوط الثاين
املعهود  بامل�ستوى  الكاب  العبو  يظهر  مل 
للفريق  املبادرة  وتركوا  الثاين  ال�سوط  يف 
بقوته  اخللفي  اخلــط  يظهر  ومل  املحلي، 
بفر�ص  للخروبية  �سمح  ما  وهــو  ال�سابقة 

الت�سكيلة االأورا�سية وفوزهم  منطقهم على 
للهدف  تلقيهم  بعد  وحتى  الثالث  بالنقاط 
ومل  قويا  الفريق  فعل  رد  يكن  مل  االأول 
يقاتل من اأجل تعديل النتيجة ما عدا بع�ص 
الفر�ص كما اأن زمالء احلار�ص جناي فقدوا 
اأع�سابهم يف ال�سوط الثاين ولعبوا برنفزة 
كبرية خا�سة بعد تلقيهم الهدف الثاين وهو 
ما كلفهم خ�سارة النقاط الثالثة، ومل يلعبوا 
بها  اللعب  على  تعودوا  التي  االإرادة  بنف�ص 
ويعود ال�سبب الرئي�سي وراء هذا املردود هو 

ال�سغط التي عا�سوه قبل املقابلة.

بعد  املالب�س  تغيري  غرف  يف  جنائزية  اأجــواء 
املباراة

ـــدوء كــبــري يف غـــرف تغيري  ــم ه وقـــد خــياّ
مالب�ص الكاب بعد نهاية املباراة، حيث مكث 
الالعبون واملدرب  حوايل ن�سف �ساعة قبل 
ويديل  ــالم  االإع لو�سائل  املــدرب  يخرج  اأن 
الالعبني  مــع  ث  حتـــداّ اإذ  بالت�سريحات، 
هذه  بــعــد  معنوياتهم  يــرفــع  اأن  وحــــاول 
بعد  الكبري  تاأ�سفه  عن  واأعـــرب  الهزمية، 
الفريق  حظوظ  رهــن  والــذي  التعرث  هــذا 
ر�سميا يف التناف�ص على تاأ�سرية ال�سعود اإىل 
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خ�سارة �خلروب تعقد �لو�سعية 
وترهن حظوظ �ل�سعود

�لطاقم �لفني يطالب باإنهاء �ملو�سم 
بقوة ويف مرتبة متقدمة

مبعنويات  "بوقر�نة" حت�سر 
عالية خلرجة باتنة 

ح�سم  من  "�لبوبية" تقرتب 
�ل�سعود.. �آمال "قاملة" تتال�سى 

و"�ل�سيارباي" يوؤزم و�سعيته 

�الإحتاد يفرمل �لكناري 
�لتب�سي ويحافظ على �لزعامة

ــلــطــت جلــنــة انــ�ــســبــاط عــقــوبــة  �ــس
لفريق  امل�ساعد  املدرب  حق  يف  االإيقاف 
بـ  تقدر  مالية  وغــرامــة  اأ�سهر  لثالثة 
اأحد  اإهانة  ب�سبب  �سنتيم  مليون   20
فريق  ــب  الع عاقبت  كما  الر�سميني، 
باربع  في�سل  عبدات  احلــرا�ــص  ــاد  احت
التنفيذ  موقويف  لقائني  منها  لقاءاءت 
دينار  األــف   40 بقيمة  مالية  وغرامة 
جتاه  ريا�سية  غــري  ت�سرفات  ب�سبب 
عبد  بن  ال�سيدين  وعاقبت  الر�سميني، 
مدرب  نا�سر  وب�سو�ص  م�سري  كمال  اهلل 
اأ�سهر  بثالثة  احلرا�ص  اإحتــاد  فريق  يف 
مليون   20 بـــ  مالية  ــة  ــرام وغ نــافــذة 
الر�سميني،  اأحد  اإهانتهما  ب�سبب  �سنتيم 
و�سلطت غرامتني ماليتني يف حق فريقي 

واحتاد  دينار  األف   50 بـ  بو�سعادة  اأمل 
�سوء  ب�سبب  دينار  األف   40 بـ  احلرا�ص 
لفريق  االأول  االإنذار  ووجهت  التنظيم، 
بقيمة  مالية  وغــرامــة  غليزان  �سريع 
10 ماليني �سنتيم ب�سبب رمي املقذوفات 

فوق اأر�سية امليدان.
اللجنة مدرب  ذاته عاقبت  ال�سياق  يف 
باأربع  عبا�ص  عزيز  مقرة  جنم  فريق 
مباريات نافذة وغرامة بقيمة 5 مليون 
�سنتيم ب�سبب ا�ستفززه للجمهور، ووجهت 
تلم�سان  وداد  لفريق  الثالث  ـــذار  االإن
فوق  واحلجارة  الــقــارورات  رمي  ب�سبب 
اأر�سية امللعب مع حرمانه من اأن�ساره يف 
بـ  تقدر  مالية  وغرامة  واحــدة  مباراة 

�سنتيم.  مليون   20

�سعبا  فــوزا  خن�سلة  احتــاد  الــرائــد  حقق 
ـــ 23  ــاراة املــتــاأخــرة مــن اجلــولــة ال ــب يف امل
حمام  ال�سهيد  مبلعب  تب�سة  ــاد  احت اأمـــام 
غفري  جماهريي  ح�سور  عرف  والذي  عمار 
اأين   ، اآخرها  عن  املدرجات  اكتظت  بحيث 
عرفت بداية املباراة حذر من كال الطرفني 
بالرغم اأن اأ�سحاب االأر�ص بادروا يف الهجوم 
اللقاء  �سغط  لكن  الفر�ص  بع�ص  وخلقوا 
وانتظر  ال�سباك  زيارة  دون  حال  والت�سرع 
اجلميع ال�سوط الثاين الذي كان للمدربني 
بتقدمي  التهامي  �سحراوي  املدرب  قام  اأين 
عقبة  دمان  القائد  لرفقاء  الن�سائح  بع�ص 
و�سغط  الثانية  املرحلة  معطيات  وتغريت 
غلى  تراجع  الذي  املناف�ص  على  اخلنا�سلة 
�سعب  ما  وهو  املرتدات  على  ويلعب  الــوراء 
الفريق �سنيقر فار�ص  املهمة لرفقاء هداف 
من  اأكرث  مرور  بعد  �سيما  اخلوف  وانتابهم 
ن�سف �ساعة من عمر ال�سوط الثاين ، لكنه 

�سرعان وعند د 75وعلى اإثر خمالفة على 
تنفيذها  توىل  للمحليني  مرتا   18 الـ  خط 
ا�سكن  اأروع  وبطريقة  �سنيقر  املاي�سرتو 
التفوق  معلنا  الت�سعني  ــة  ــزاوي ال الــكــرة 
له  �سفق  اجلميل  الــهــدف  وهـــذا  لفريقه 
اأن�سار الكحلة والبي�ساء مطوال وبعدما كان 
اجلميع ينتظر �سافرة احلكم بو�ستة نهاية 
الالعب  متكن  البديل  الــوقــت  ويف  اللقاء 
وبطريقة  الــثــاين  الــهــدف  توقيع  قا�سمي 
رائعة اأي�سا اأعاد الطماأنينة للجميع بعدما 
عا�ص االأن�سار حلظات م�سطربة وقلق كبري 
بعدما اأ�سال اأ�سبال التقني بوقرة  عبد احلق 
 ، براهيمي  احلار�ص  لرفقاء  البارد  العرق 
احلفاظ  اخلنا�سلة  مكنت  الفوز  ونتيجة 
على ريادة املجموعة وبفارق نقطة واحدة 
على الو�سيف جمعية اخلروب الذي بدوره 
باتنة  �سباب  اأمام  املتاأخرة  مباراته  يف  فاز 

على وقع ثالثية كاملة.

عن  االأول،  اأم�ص  ع�سية  ال�ستار،  اأ�سدل 
من  والع�سرون  الثانية  اجلولة  لقاءات 
يف  الرابطات  بني  ما  ق�سم  بطولة  عمر 
اجلولة  واأ�سفرت  ال�سرقية،  جمموعته 
مولودية  الرتتيب  ــد  رائ موا�سلة  عــن 
باتنة حتقيق االإنت�سارات وال�سري بخطى 
اأمام  الفوز  وبعد  اإذ  ال�سعود  نحو  ثابتة 
�سباب الذرعان تكون البوبية قد اقرتبت 
تعادل  بعد  وخا�سة  ال�سعود،  ح�سم  من 
املالحق ترجي قاملة خارج قواعده اأمام 
نقاط   9 الفارق  لي�سري  الب�سبا�ص،  جنم 
وتتال�سى  والو�سيف،  الرائد  بني  كاملة 
اأمال ترجي قاملة، لتقرتب فرق املقدمة 
من ح�سم م�سري تاأ�سرية ال�سعود، يف حني 
الرتتيب،  موؤخرة  يف  املناف�سة  ا�ستدت 
قواعده  ــارج  خ الــقــرارم  جنــم  فــاز  بعد 
بوجلبانة  �سباب  تب�سة وعاد  وفاق  اأمام 

ح�ساب  على  الفجوج  من  الكامل  بالزاد 
م�ستوى  على  لريتقيا  املحلي،  الن�سر 
الرتتيب العام، يف حني اأزم فريق �سباب 
عني ياقوت و�سعيته اأكرث وتدحرج اإىل 
اأمام  الهزمية  بعد  ع�سر  الرابع  املركز 
احتاد الرباح، ومن جهته حمراء عنابة 
وبالرغم من الفوز اأمام املقرن اإال اأنه ال 
يزال يتخبط يف املركز االأخري، ما ي�سعل 

املناف�سة اأكرث يف اجلوالت القادمة.
االأهم  حقق  فقد  بوعقال  جنم  عن  اأما 
بنتيجة  وفاز  ميلة  �سباب  اأمام  مبيدانه 
ر�سيده  يعزز  لهدف واحد وبهذا  هدفني 
للمركز  ويــرتــقــي  و�سعيته  ويــحــ�ــســن 
بفوز  اجلولة  لقاءات  لتختتم  ال�سابع، 
ح�ساب  على  نظيفة  بثالثية  احلــجــار 

اأبناء ال�سحراء م�ستقبل الروي�سات.

اإحتاد ال�شاوية 

اأمل �شلغوم العيد 

اإحتاد خن�شلة 

الرابطة 
املحرتفة 

الثانية
معاقبة �ملدربني عبا�س وب�سو�س 

وحرمان فريق ود�د تلم�سان 
من �أن�ساره يف لقاء وحد

اأحمد اأمني.ب

عبد الهادي. ب

اأحمد اأمني.ب

العاي�ص. �ص 

اأمري. ج



 45 بحوايل  متاأخرة  املــبــاراة  اإنطلقت 
ب�سبب  ــي  ــل االأ�ــس مــوعــدهــا  ــن  دقــيــقــة ع
االأع�ساب امل�سحونة بني العبي الفريقني 
اأين  الــذهــاب  مــبــاراة  يف  جــرى  ما  ب�سبب 
مما  اآنـــذاك  جحيما  االأمـــل  فريق  عا�ص 
الــزوار  ورفــ�ــص  تنفلت  االأعــ�ــســاب  جعل 
الدخول اإىل اأر�سية امللعب اإال بعد تدخل 
�سمن  املــواجــهــة  ــذه  ه وتــنــدرج  العقالء 
اجلولة ال22 من بطولة اجلهوي االأول .

االأمــل  عنا�سر  دخلها  االأوىل  املرحلة 
مقدمات  فبدون  كبريتني  وعزمية  بقوة 
اأوالهــا عن  اأفــرزت  التي  الهجمات  بــداأت 
بعد  الثالثة  الدقيقة  يف  جــزاء  �سربة 
ركنية وراأ�سية " براهيمي" الذي اأخرجها 
العب  لها  ويــنــربي  بيده  الـــزوار  مــدافــع 
�سجلها  الــذي  الرحمان"  عبد  الو�سط" 
اللعب  ليتوا�سل  هــدف  اأول  عــن  واأعــلــن 
فقد  فرادا  تاأتي  ال  امل�سائب  والأن  بعدها 
مت طرد اأحد العبي جنم اأوالد دراج بعد 
اعتدائه الغري القانوين على اأحد العبي 
االأمل يف الدقيقة 14، ليجد العبي االأمل 
اأنف�سهم يلعبون اأمام فريق منقو�ص مكنهم 
من ال�سيطرة على اللعب بالطول والعر�ص 
ما جعلهم يرتكون م�ساحات يف دفاعاتهم 
مباغت  هــدف  اإثــرهــا  على  تلقوا  والــتــي 
و�سوء متوقع من دفاع االمل  و�سط غفلة 
حاول  االأمـــل  بعدها   ،  29 الدقيقة  يف 
على  واعــتــمــدوا  الــكــرات  مــن  العديد  يف 
العر�سيات بحثا عن روؤو�ص اأحد املهاجمني 
لكنها مل تكن مركزة لي�ساعف بها االأمل 
على  �سيطرته  من  الرغم  على  النتيجة 

عن  مبا�سرة  بعدها  احلكم  ليعلن  اللعب 
االيجابي  بالتعادل  االول  ال�سوط  نهاية 

وبنتيجة هدف يف كل �سبكة .
من  االأمـــل  فيها  �سرع  الثانية  املرحلة 
حملت  التي  هجوماته  و�ساعف  وتريته 
بوا�سطة  راأ�ــســيــة  طــريــق  عــن  اجلــديــد 
خمالفة  بعد  خمي�سي"  االأمين"  الظهري 
ويوقع  الرحمان"  عبد   " املتاألق  نفذها 
و�سط  ــص  االأر� لالأ�سحاب  الثاين  الهدف 
ما  يفهموا  مل  الــذيــن  الــــزوار  مــن  بهتة 
يحدث و�ساعوا و�سط هجومات املتوا�سلة 
لالأمل ف�ساع بها تركيزهم وفقدوا اأنف�سهم 
من  دقــائــق  خم�ص  بعد  االمـــل  ليتمكن 
هارون"   " طريق  عن  ثالث  هدف  ا�سافة 
بعد تنفيذه لركلة جزاء ثانية يف املباراة 

دراج يف  اأحــالم جنم والد  بها على  ق�سى 
الرغم  على   ،، لت�سهد  النتيجة  يف  للعودة 
من حماوالتهم يف اكرث من مرة للت�سجيل 
برغبة  ا�سطدموا  لكن  الفارق  وتقلي�ص 
لت�سهد  الفوز  يف  االمــل  العبي  من  كبرية 
تارة  متبادلة  كرات  املباراة  دقائق  باقي 
فعالية  بدون  للزوار  اأخرى  وتارة  لالأمل 
اأو جت�سيد حقيقي للكرات املتاحة  تذكر 
واملباراة  الــثــاين  ال�سوط  احلكم  لينهي 
ن�سال"   " احلــار�ــص  رفــقــاء  بتفوق  ككل 
واحد  هدف  مقابل  اأهــداف  ثالثة  بوقع 
وبهذا الفوز ي�سل فريق االأمل اىل اعتاب 
ال�ساد�سة  املرتبة  واىل  ال31  النقطة 

ويتجمد ر�سيد الزوار يف النقطة 32 .

بني  كبريا  ت�سويقا  �سهدت  مــبــاراة  يف 
بريكة  م�ستقبل  �سباب  متكن  الفريقني 
من حتقيق فوز ب�سق االنف�ص اأين ا�ستقبل 
دوار  احــالم  نــادي  ميدانه  اأر�سية  على 
الدي�ص بر�سم اجلولة ال19 من بطولة 
بنتيجة  العودة  ملرحلة  باتنة  ال�سريف 

هدف دون رد .
بقوة  ال�سباب  بــداأهــا  االأوىل  املرحلة 
ظل  يف  خــا�ــســة  جــيــد  وتنظيم  كــبــرية 
الغيابات الكثرية التي عانى منها الفريق 
حذرا  يكون  جعله  مما  املقابلة  هذه  يف 
احلار�ص  رفقاء  حاول  حيث  بدايتها  يف 
"�سلوم" لعب الكرات الق�سرية وال�سريعة 
بغية خلط اأوراق الزوار يف اأوىل الدقائق 
ظهروا  الــذي  املتو�سط  امل�ستوى  بحكم 
عليه، لكن ال�سوط االأول مل ي�سهد كرات 
ليعلن  الفارق  خلق  باإمكانها  كان  خطرية 

بعدها احلكم مبا�سرة عن نهاية ال�سوط 
االول بالتعادل ال�سلبي .

�ساغطا  ال�سباب  دخله  الثاين  ال�سوط 
وترية  من  و�سرعوا  و  االيقاع  من  ورفــع 
ــزوار  ال حــار�ــص  مرمى  نحو  هجوماتهم 
لكن  الدقائق  اأوىل  يف  ي�سجلون  لعلهم 

الدي�ص"  دوار  "احالم  نــادي  ا�ستماتة 
وكان منظما جدا مم �سعب من ماأمورية 
الــ�ــســبــاب و�ــســط تــوتــر لــالأعــ�ــســاب من 
نتيجة  من  خوفا  االر�ــص  ا�سحاب  قبل 
االنفجار  يولد  ال�سغط  والأن  التعادل، 
الت�سجيل  باب  افتتاح  من  ال�سباب  متكن 
36 بعد كرة طائ�سة و�سط  يف الدقيقة 
الالعب  ليجدها  الزوار  عمليات  منطقة 
الــ�ــســاب الـــذي دخــل بــديــال مــع بداية 
يتوانى  فلم  اأمامه  الكرة  الثاين  ال�سوط 
للزوار  حــار�ــص  �سباك  يف  اإ�سكانها  يف 
ويحرر به زمالئه واجلماهري احلا�سرة، 
طويلة  كرات  �سهدت  اللقاء  اأطوار  باقي 
الذين  املحليني  كــرف  من  للعب  ورف�ص 
�سمنوا الفوز وو�سلوا به اإىل النقطة 35 
ويوا�سلون مالحقتهم للمت�سدر وت�سييق 

اخلناق عليه .

ثمني  بفوز  بريكة  مولودية   فريق  عاد 
التي  املباراة  يف  االأول  ام�ص  الديار  خارج 
جمانة  اوملبي  نــادي  على  �سيفا  فيها  نزل 
بطولة  من  ال22  اجلولة  بر�سم  اجلريح 
بوقع  ــاب  االي مرحلة  من  االول  للجهوي 

هدف دون رد.
املرحلة االوىل بداأها الزوار بريتم عايل 
ورغبة كبرية يف الفوز خا�سة واأن املولودية 
حت�سن اللعب خارج الديار فبداأت �ساغطة 
على  املهمة  ت�سهيل  اأجل  من  املحليني  على 
و�سلتنا  الــتــي  ــداء  ــس اال� وح�سب  نف�سها 
�سريوا  املولودية  فــاإن  جمانة  مدينة  من 
املرحلة االوىل جيدا وفر�ست منطقها مما 
مكنها من ت�سجيل هدف عن طريق املهاجم 
"خليل" يف اآخر دقائق ال�سوط االأول ليعلن 
املرحلة  نهاية  عن  مبا�سرة  بعدها  احلكم 

االأوىل بتفوق الزوار. 
و�سط  اجلديد  حتمل  مل  الثانية  املرحلة 

�سريت  التي  املــولــوديــة  مــن  دفــاعــي  تكتل 
ال�سغط  مــن  الــرغــم  على  الــلــقــاء  اأطــــوار 
مطالبني  كانوا  الذين  للمحليني  للم�ستمر 
بتحقيق الفوز للخروج من منطقة اخلطر 
اأجل  من  يلعب  بفريق  ا�سطدموا  لكنهم 

حتقيق  مــن  يتمكنوا  مل  حيث  ال�سعود 
املولودية  بفوز  اللقاء  لينتهي  اأرادوا  ما 
وتنفرد  للمت�سدر  مالحقتها  وتــوا�ــســل 
واحدة  نقطة  بعد  على  الثانية  باملرتبة 

من جنم تازاغت االأول.
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اأمل بريكة 

�شباب بئر العر�س �شباب بريكة

مولودية بريكة

�الأمــل يفــوز و�ســط �أجـــو�ء م�سحـــونة 

�أكرم يقود �ل�سباب �إىل حتقيق فوز ب�سق �النف�س

�ملولودية تعود بفوز ثمني وتعقد من و�سعية �أوملبي جمانة

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

ــــب يــــومــــي  ــــع ــــل ت
واجلمعة  اخلمي�ص 
ــيــات اجلــولــة  فــعــال
بطولة  ــن  م ال22 
ــريف  ــس ــ� الــقــ�ــســم ال
�سطيف  لـــرابـــطـــة 
والتي  الــقــدم  لكرة 
حا�سمة  ــتــكــون  ــس �
هوية  على  للتعرف 
اإىل  ــــاعــــد  ــــ�ــــس ال

بـــطـــولـــة اجلـــهـــوي 
التي  املثرية  للمباراة  بالنظر  وهذا 
اأزال  عني  جنم  الو�سيف  بني  جتمع 
الذي  الكبرية  عني  �سباب  والرائد 
اأجل  يبحث عن تفادي الهزمية من 
تر�سيم ال�سعود واإبعاد النجم نهائيا 
التاأ�سرية  على  التناف�ص  �سباق  من 
العلمة  اأمــل  يلعب  فيما  الوحيدة، 
يتنقل  عندما  حظوظه  اأخر  بدوره 
املحلي  النجم  ملواجهة  ــادة  رم اإىل 
معناه  العلمة  ــاء  ــن الأب تعرث  واأي 
موا�سلة  يف  الفريق  حظوظ  تبخر 
اأما  ال�سعود،  حتقيق  على  التناف�ص 
رابـــع الــرتتــيــب اإحتـــاد عــني اأرنـــات 
عمو�سة  مولودية  ملواجهة  في�سافر 
ــى كل  عــل مــفــتــوحــة  ــة  ــه ــواج م يف 

االإحتماالت.

ـــق  ـــس ـــ� ال ويف 
بالهبوط  املتعلق 
فـــــــاإن اجلـــولـــة 
حا�سمة  �ستكون 
لتحديد  اأيــ�ــســا 
النازلني  هــويــة 
كبرية  بن�سبة 
�سيكون  ــث  ــي ح
الرتتيب  متذيل 
ــــــة  ــــــودي ــــــول م
معنيا  ــة  ــاي ــط ال
قمة  يف  اأزال  عني  ترجي  مبواجهة 
تعرث  واأي  بــالــ�ــســقــوط  ــن  ــددي ــه امل
الهبوط  مــعــنــاه  املــحــلــي  لــلــفــريــق 
الر�سمي فيما لن يخدم التعرث فريق 
ال14،  ال�سف  يف  املتواجد  الرتجي 
فينتظره  �سطيف  تربية  فريق  اأما 
ملواجهة  باملخاطر  حمفوف  تنقل 
اأمل قالل وكال الفريقان يت�سارعان 
باقي  ويف  ال�سقوط،  تــفــادي  على 
باي  �سالح  اأمــل  ي�ستقبل  املباريات 
ال�سيف جنم الدهام�سة، فيما يحل 
فريق �سريع بئر العر�ص �سيفا على 
اأما  البالعة،  مبلعب  العلمة  تربية 
فريق اأمل املهدية في�ستقبل يف هذه 
اجلولة ال�سيف وداد عني الطويلة. 

بئر  �ــســبــاب  ــجــل  ــس �
ثمينا  ـــوزا  ف الــعــر�ــص 
ال�سيف  ح�ساب  على 
ــة عــــزازقــــة  ــب ــي ــب ــس �
مقابل  دون  بثالثية 
ــة  ــول اجل مــــبــــاراة  يف 
بــطــولــة  مــــن  ال22 
مـــا بـــني الـــرابـــطـــات 
الو�سطى  املــجــمــوعــة 

الــتــي جرت  املـــبـــاراة  الــ�ــســرقــيــة يف 
مبلعب اأول نوفمرب ببئر العر�ص، وهو 
ال�سباب  حظوظ  اأنع�ص  الــذي  الفوز 
رغم  البطولة  يف  البقاء  حتقيق  يف 
اإحتاد  غرار  على  املهددين  باقي  فوز 
من  الفوز  بنقاط  العائد  احلجر  عني 
اأميزور، فيما �سبت الهزمية التي  واد 
الرائد  اأمام  اأوالد زواي  تلقاها فريق 
ال�سباب  م�سلحة  يف  التالغمة  نــادي 
الذي اإرتقى اإىل ال�سف ال12 بر�سيد 
عني  عن  نقطتني  وبفارق  نقطة   24
احلجر، و�سيكون ال�سباب مطالبا بعدم 
التعرث يف املقابالت املتبقية مبلعبه مع 

�ــســرورة الــعــودة على 
خارج  من  بفوز  االأقل 
�سبح  لتفادي  الــديــار 

ال�سقوط.
ت�سكيلة  ــافــر  وتــ�ــس
ال�سبت  هــذا  ال�سباب 
ملواجهة  حيدرة  اإىل 
االإحتــــــاد املــحــلــي يف 
تــقــبــل  ال  ـــــاراة  ـــــب م
بئر  الأبـــنـــاء  ــني  ــن اإث عــلــى  الق�سمة 
العر�ص املطالبني بنقاط هذه املباراة 
لتفادي العودة من جديد اإىل كوكبة 
عاقبت  منف�سل  �سياق  ويف  املــوؤخــرة، 
عي�سة  بن  الالعب  االإن�سباط  جلنة 
تكون  اأن  على  مباراتني  يف  باالإيقاف 
لقاء  من  بداية  املناف�سة  اإىل  عودته 
االأ�سبوع القادم، فيما اإ�ستنفذ الالعب 
التي  العقوبة  احلميد  عبد  جــلــول 
معنيا  و�سيكون  عليه  م�سلطة  كانت 
ال�سبت  هــذا  حيدرة  نــادي  مبواجهة 
حل�ساب  االأخـــري  ــذا  ه مبلعب  مبلعب 

اجلولة ال23 من البطولة. 

جولـــة �حل�ســم يف هــوية 
�ل�ســاعد و�لنــازلني 

�ل�سباب ي�سرب بقوة وينع�س 
حظوظه لتحقيق �لبقاء 

بطولة �شريف �شطيف 
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الفرن�سي  اإ�سباين، عن نبوءة  حتدث تقرير �سحفي 
زين الدين زيدان، املدير الفني ال�سابق لريال مدريد، 

باملو�سم الكارثي الذي يعي�سه الفريق امللكي.
عقب  ــــا  اأوروب اأبــطــال  دوري  مــدريــد،  ريـــال  وودع 
االأ�سبوع  خرج  كما   ،)4-1( اأياك�ص  اأمام  اخل�سارة 
املناف�سة  عن  وابتعد  اإ�سبانيا  ملك  كاأ�ص  من  املا�سي 

يف الليجا.
ال�سعب لريال مدريد عقب فرتة  املو�سم  وجاء هذا 
لقب  ح�سد  من  خاللها  متكن  للمرينغي،  تاريخية 

دوري اأبطال اأوروبا 4 مرات خالل 5 موا�سم.
ببناء  قــام  الريال  فــاإن  "ماركا"،  ل�سحيفة  ووفًقا 
جيله الذهبي الذي �سيطر على لقب الت�سامبيونزليغ 
خالل 6 اأ�سهر، ولكن يوم 5 مار�ص 2019، �سهد اأ�سواأ 
خل�سارة  تعر�ص  اأن  بعد  املرينغي،  تاريخ  يف  �سقوط 

مذلة اأمام اأياك�ص على ملعب الربنابيو.
اأن  ميكن  مبــا  �سعر  زيـــدان  اأن  ال�سحيفة  ـــدت  واأك
برييز  فلورنتينو  وحذر  املو�سم،  هذا  للملكي  يحدث 
من االأمر، واأخربه باأنه لن ي�سبح قادًرا على قيادة 
خا�سة  جديد،  من  تاأ�سي�سه  يعاد  مل  ما  الفريق، 
مو�سم  يف  ظهرت  االنهيار  على  موؤ�سرات  هناك  اأن 

.2018-2017
يكن  مل  مدريد  ريــال  اأن  على  ال�سحيفة  و�ــســددت 
الذي  رونالدو،  كري�ستيانو  رحيل  خلطوة  م�ستعًدا 
خف�ص قيمة ال�سرط اجلزائي اخلا�ص به اإىل 100 

مليون يورو مطلع عام 2018.
خالل  من  زيــدان  تعوي�ص  يف  ف�سل  املرينغي  اأن  كما 
يف  خلالفته  �سوالري  و�سانتياغو  لوبيتيغي  اختيار 

املو�سم احلايل.
ويدرك م�سجعو ريال مدريد، واقع فريقهم يف املو�سم 
احلايل، لكنهم ينتظرون فرتة اأف�سل مقبلة ي�ستطيع 

خاللها املرينغي ا�ستعادة توهجه من جديد.
ونات�سو  وكا�سمريو  فــاران  اأن  ال�سحيفة  واأو�سحت 
مقارنة  بــاهــتــة،  ن�سخة  ــوا  ــدم ق ــص  ــرو� ك ـــوين  وت

ال�سنوات  خالل  املرينغي  مثلت  التي  باالأ�سماء 
اخلم�ص املا�سية.

ريال  عــودة  اأن  اإىل  ال�سحيفة  واأ�ــســارت 
اإىل  حتتاج  ال�سحيح،  للطريق  مدريد 

على  قـــادر  جيد  مـــدرب  على  الــعــثــور 
لل�سري  ــفــريــق،  ال هــويــة  ا�ــســتــعــادة 

الذي  الذهبي  اجليل  خطى  على 
وكري�ستيانو  زيــدان  يقوده  كان 

رونالدو. 
تقريرها  ال�سحيفة  واأنهت 

الوقت  حان  اأنــه  بالتاأكيد 
واتخاذ  مراجعة  الإجــراء 
ــة  ــوؤمل ــرية وم ــب قـــــرارات ك

�سانتياغو  قــلــعــة  داخــــل 
برنابيو.

دورمتوند  بورو�سيا  مــدرب  فافر،  لو�سيان  اعــرتف 
اأبطال  دوري  نهائي  ثمن  من  اخلــروج  بــاأن  ــاين،  االأمل
الذهاب  جولة  يف  اخل�سارة  الرئي�سي،  �سببه  اأوروبا، 

اأمام توتنهام هوت�سبري االإجنليزي )3-0.
بارك،  اإيدونا  �سيجنال  ملعبه  على  دورمتوند  و�سقط 
على يد ال�سبريز بهدف دون رد، ليودع البطولة بخ�سارته 

يف جمموع املباراتني بنتيجة )4-0(.
واأبرز احل�ساب الر�سمي لدورمتوند على موقع "تويرت"، 
يف  ــع  رائ ب�سكل  "لعبنا  ــال:  ق ــذي  ال فافر  ت�سريحات 
لكن  للت�سجيل،  فر�ص   6 لنا  واأتيحت  االأول،  ال�سوط 

ل�سوء احلظ مل ن�ستطع ا�ستغاللها قبل اال�سرتاحة".
لكن  مقابل،  دون  بهدف  اليوم  خ�سرنا  "نعم  واأ�ــســاف: 

االإق�ساء جاء يف لندن، بعد الهزمية بثالثية".

اأداء  لتحليل  بحاجة  اأنــه  ال�سوي�سري،  ــدرب  امل ــد  واأك
املباريات  يف  ارتكبها  التي  االأخطاء  لتدارك  الفريق، 
اأخطاء  ارتكبنا  اأننا  بالطبع  "نعلم  م�سيفا  االأخــرية، 

عديدة، وا�ستقبلنا اأهداًفا ب�سذاجة".
التي  الفر�ص  ا�ستغالل  نح�سن  مل  اأننا  "كما  واأردف: 
اأتيحت لنا يف مباريات عديدة، كما حدث اأمام نورنبريغ 

واأوج�سبورغ يف البوند�سليغا".
وعند �سوؤاله عن �سر ا�ستبعاد املغربي اأ�سرف حكيمي من 

ت�سكيلته االأ�سا�سية، اأجاب فافر: "اإنه قرار فني".
من جانبه، قال جوليان فيجل، العب و�سط دورمتوند: 
وكنا  االأول،  ال�سوط  يف  قدمناه  مبا  نفخر  اأن  "ميكننا 

نتمنى اأن ت�سل الكرة اإىل ال�سباك، لكن احلار�ص هوغو 
لوري�ص تفوق على نف�سه اليوم".

�ساديو ماين جنم  ال�سنغايل  حتدث 
مع  �سراعه  حقيقة  عن  ليفربول، 
ــالح، على  زمــيــلــه املــ�ــســري حمــمــد �ــس

ح�سد اجلوائز الفردية.
حوار  يف  �ساخرة،  بابت�سامة  ماين  وقــال 
االألقاب  على  "املناف�سة  �سوكر  وورلد  ملجلة 
ذلك..  على  اأ�سحك  بينكما؟  ال�سراع  تفجر 

هل كنت تف�سل اأن اأقول اأن هناك تناف�ًسا؟".
اأن  تتوقع  ــالم  االإع و�سائل  اأن  "يبدو  واأ�ــســاف 
لي�ص  هذا  ولكن  خا�سة،  مناف�سة  هناك  يكون 
موجوًدا، وميكن اأن ترى ذلك يف عالقتنا داخل 

وخارج امللعب".
وتابع "اجلميع يف الفريق يقدم كل ما لديه من 
ب�سالح  يتعلق  ال  فاالأمر  ليفربول،  جناح  اأجل 

وماين فقط".
ما  باأف�سل  واملدينة  النادي  "نحن منثل  ووا�سل 
لدينا، كما اأن �سالح يحب ليفربول مثلي متاًما، 
باالإ�سافة اإىل اأنه يقدم اأداء رائًعا منذ قدومه 

للريدز".
مًعا  بالبطوالت  نتوج  اأن  نريد  "نحن  واأ�ــســار 
اأما  االأول،  اهتمامنا  هــو  ــذا  وه ليفربول،  يف 
فيها  نفكر  فــال  الــفــرديــة  للجوائز  بالن�سبة 
اآخرين  اأن هناك العبني  "اأعرف  كثرًيا"واأردف 
يف العامل يدخلون يف مناف�سة و�سراع، من اأجل 
نيل اجلوائز الفردية".ونوه "اإذا حدث تناف�ص 
بيننا ب�ساأن اأحد االألقاب الفردية، فاإننا نتعامل 
بفوز  املناف�سة  انتهت  واإذا  بال�سحك،  االأمر  مع 

اأحدنا، فاإننا نكون �سعداء".
وا�ستمر "امل�ساركة يف مونديال رو�سيا من اأف�سل 
اللحظات يف م�سريتي، رغم اأن البطولة مل تنته 

بالطريقة التي كنت اأمتناها اأو اأتوقعها".
وقال ماين "اجلميع يف بلدنا كانوا يائ�سني ب�ساأن 
ولكننا  املونديال،  يف  املجموعات  دور  تخطي 
نودع  اأن  قبل  امللعب،  يف  منلك  مــا  كــل  قدمنا 
البطولة، الأننا تلقينا بطاقات �سفراء اأكرث من 

اليابان، وهنا مررنا بخيبة اأمل كبرية".
ت�سهد  ما  عــادة  العامل  كاأ�ص  "بطولة  واأو�ــســح 
اأن نحققه لو  مفاجاآت، ومن يدري ما كان ميكن 

جتاوزنا دور املجموعات".
هذه  مــن  والتعلم  ـــر  االأم تقبل  "علينا  واأمت 
�ساركت  اأن  منذ  عــاًمــا   16 مــر  لقد  التجربة، 
ال�سنغال يف مونديال كوريا اجلنوبية واليابان، 
لكن يجب التاأكد من اأنها لن تنتظر طوياًل مرة 

اأخرى و�سنلعب يف الن�سخة املقبلة".

القدم، عقوبة  لكرة  االإجنليزي  اأعلن االحتاد 
مدرب  بوكيتينو،  ماوري�سيو  االأرجنتيني 

ت�سرفه  عقب  هوت�سبري،  توتنهام 
امل�سني مع مايك دين، حكم مباراة 

ال�سبريز وبرينلي.
ووفًقا ل�سبكة "�سكاي �سبورت�ص"، 
ـــاد االإجنــلــيــزي قرر  فـــاإن االحت

مباراتني،  ملــدة  بوكيتينو  اإيقاف 
اآالف   10 تغرميه  اإىل  باالإ�سافة 

جنيه اإ�سرتليني.
مقاعد  على  بوكيتينو  يــتــواجــد  لــن  وبــذلــك 

ليفربول  مباراتي  يف  توتنهام  بــدالء 
ــدوري  ال يف  و�ساوثهامبتون 

االإجنليزي املمتاز.
وجــــاء قــــرار االحتـــاد 

ــد  ــس االإجنــــــلــــــيــــــزي �
اتهامه  بعد  بوكيتينو، 

�سلوك غري الئق  بارتكاب 
مع مايك دين، عقب مباراة 

اأقيمت  التي  وبرينلي،  توتنهام 
عمر  مــن  الـ27  اجلــولــة  اإطـــار  يف 

الربميريليغ، وانتهت بخ�سارة ال�سبريز 2-1.
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م�سائب ريال مدريد تتواىل 
بعد ف�سيحة اأياك�س

فافـــر:

االإ�سبانية،  ال�سحف  �سلطت 
لريال  املذلة  اخل�سارة  على  ال�سوء  اأم�ص،  ال�سادرة 

مدريد بنتيجة 4-1 اأمام اأياك�ص يف اإياب ثمن نهائي دوري اأبطال 
اأوروبا، ونهاية حقبة اجليل الذي ح�سد اللقب يف اآخر 3 ن�سخ.

وخرجت �سحيفة ماركا بعنوان "هنا يرقد فريق حقق التاريخ".
مرة  تتكرر  لن  ملكية  حلقبة  ُمهينة  "نهاية  ال�سحيفة  واأ�سافت 

اأخرى"
 

اأهال  �سيء..  "ال  بعنوان  ديبورتيفو  موندو  �سحيفة  وخرجت 
بك".

اإخفاقه  يف  وي�ستمر  مهني  ب�سكل  ي�سقط  مدريد  "ريال  واأ�سافت 
خالل  امللك  وكاأ�ص  االأبطال  ودوري  الليغا  بخ�سارة  الكبري، 

اأ�سبوع".
ي�ساهى  ال  اأداء  ُيقدم  العظيم  "اأياك�ص  ال�سحيفة  وتابعت 

وت�سبب يف زلزال غري متوقع".
 

العنوان  جاء  �سبورت،  ل�سحيفة  الرئي�سية  ال�سفحة  وعلى 
حقبة". "نهاية 

االأرجنتيني  املدرب  يحطم  يونغ  دي  "فريق  واأ�سافت 
�سانتياغو �سوالري".

ويطالبه  برييز  فلورنتينو  �سد  ينفجر  "الربنابيو  ال�سحيفة  وتابعت 
باال�ستقالة من رئا�سة ريال مدريد".

 
وقالت �سحيفة �سوبر ديبورتي "نعم غامريو".

واأ�سافت ال�سحيفة "لقد حقق املهاجم وعده واأ�سبح حا�سًما بالفعل 
يف ت�سجيل و�سناعة االأهداف".

�سحف اإ�سبانيا 
تن�سغل 
بانفجار 

الربنابيو 
وعظمة 
اأياك�س

 ال�صحافة معـــــــــــــــــــــــر�ض

اأعربت جماهري ريال مدريد، عن غ�سبها من 

عقب  مدريد،  ريــال  رئي�ص  برييز،  فلورنتينيو 

خروج الفريق من دوري اأبطال اأوروبا.

وكان ريال مدريد خ�سر اأمام اأياك�ص بنتيجة )1-4(، 

من  الـ16  دور  اإيــاب  يف  برنابيو،  �سانتياغو  ملعب  على 

دوري االأبطال، ليودع البطولة التي حمل لقبها يف املوا�سم 
الثالث املا�سية.

جماهري  بع�ص  فــاإن  االإ�سبانية،  "�سبورت"  ل�سحيفة  ووفــًقــا 

اللقاء هتفت �سد برييز  انتهاء  بعد  امللعب  التي ظلت يف  املرينغي 
وطالبته باال�ستقالة.

ومل تكن واقعة االأم�ص هي االأوىل يف املو�سم احلايل جلماهري املرينغي 

مباراة  عقب  الرئي�ص  �سد  امل�سجعون  هتف  اأن  �سبق  بل  برييز،  �سد 

كال�سيكو الليغا االأخرية، والتي انتهت بفوز بر�سلونة 0-1.

وجاء هجوم م�سجعي املرينغي ب�سبب ف�سل برييز يف تعوي�ص رحيل 

الربتغايل كري�ستيانو رونالدو، بطل الفريق يف املوا�سم املا�سية، 

جيد  مــدرب  مع  التعاقد  على  الــقــدرة  عــدم  اإىل  باالإ�سافة 

خلالفة زين الدين زيدان.

لقب  خ�سر  احلـــايل،  املو�سم  يف  مــدريــد  ــال  ري اأن  يذكر 

ال�سوبر االأوروبي وخرج من بطولتي كاأ�ص ملك اإ�سبانيا 

ودوري االأبطال، بينما يحتل الفريق املركز الثالث 

يف جدول الدوري االإ�سباين ويبتعد عن ال�سدراة 
بـ12 نقطة.

يف  املرينغي  حققه  الذي  الوحيد  اللقب  اأما 

العامل  بكاأ�ص  الفوز  فهو  احلــايل،  املو�سم 

لالأندية، على ح�ساب العني االإماراتي.

ال تتوقف م�سائب ريال مدريد، عند 
ملعب  اأرجــاء  هزت  التي  الف�سيحة 
الفريق  ع  وداّ اإذ  برنابيو،  �سانتياغو 
اإثر  ـــا،  اأوروب اأبطال  دوري  امللكي 
اأياك�ص  اأمـــام   )1-4( خ�سارته 
نهائي  ثمن  اإيــاب  يف  اأم�سرتدام 
مباراة  بـــاأن  علًما  الــبــطــولــة، 
املرينغي  بفوز  انتهت  الذهاب 

.)1-2(
وتلقى ريال مدريد نباأ حزيًنا 
غاريث  الويلزي  بان�سمام 
اإىل  املرينغي،  العب  بيل 
قائمة الالعبني امل�سابني 

خالل مباراة اأياك�ص.
وتعر�ص بيل لالإ�سابة 
االأخرية  الدقائق  يف 
من عمر املباراة، بعد 

�سعوره باآالم �سديدة يف الكاحل االأمين 
االإ�ــســابــات  مــن  عــانــى  الــتــي  املنطقة 

املتكررة بها خالل املوا�سم ال�سابقة.
للوكا�ص  بديال  الويلزي  اجلناح  ونزل 
فا�سكيز يف ال�سوط االأول، بعد تعر�سه 
خالل  الــفــخــذ  يف  ع�سلية  ــابــة  الإ�ــس
امللعب  من  خروجه  اإىل  اأدت  املــبــاراة 

و�سط الدموع.
باكيا  جونيور  فيني�سيو�ص  خرج  بينما 
كذلك يف ال�سوط االأول لتعر�سه لكدمة 
�سديدة يف �سظية ال�ساق االأمين، لينزل 

مكانه ماركو اأ�سين�سيو.
اليوم  الثالثة  الــالعــبــون  و�سيخ�سع 
االأربعاء ملزيد من الفحو�سات للوقوف 

على مدى خطورة اإ�ساباتهم.



بعيون �مر�أة

عليكم باأنف�سكم؟!
مييل االإن�سان ملحاولة تغيري كل ما حوله ومن 
املالحظة  دقيق  يكون  ما  عــادة  فهو  حوله.. 
االآخرين وال  اأخطاء  فيت�سيد  التمحي�ص  كثري 
من  يراها  ال  احلقيقة  يف  الأنه  الأخطائه  ياأبه 
االأ�سا�ص " اإذ كلنا يريد تغيري العامل ولكننا غري 
م�ستعدين لتغيري اأنف�سنا " كما قال تول�ستوي..

ويكمن �سر جناح اأي جمتمع يف اإعطاء النف�ص 
حقها من االهتمام والتوجيه وكفها عن االأذى، 
املنكرات  ـــرك  وت اخلــــريات  بفعل  ــا  ــه ــزام واإل
اإىل  ي�سيء  اأو  يـــوؤذي  مــا  كــل  ــص عــن  ــرا� واالإع
�سر  اأن  اإىل  العلماء  اأحــد  خل�ص  االآخر..فقد 
قول  مبجرد  ب�سرعة  امل�سلني  �سفوف  انتظام 
االإمام "ا�ستووا واعتدلوا" هو اأن كل فرد "يبداأ 
تغيري  النتيجة  فتكون  االعتدال  يف  بنف�سه" 
ابــداأ  قــاعــدة  طبقنا  ولــو  اجلماعة،  يف  هائل 

بنف�سك، �سيتغري واقعنا حتما..
وبني الفرد واجلماعة عالقة ال ميكن جتاهل 
يف  �سبب  بــيــنــهــمــا..فــاالأول  املنعك�ص  الــتــاأثــر 
التكوين  يف  �سبب  الثانية  بينما  العام  التكوين 
ت�سكيل  يف  اأكــرب  دور  للفرد  كان  واإن  اخلا�ص، 
وجب  لــهــذا  للمجتمع،  الدقيقة  "املالمح" 
اإ�سفاء تلك العناية اخلا�سة به..اأو باالأحرى 

بنف�سه..
�سلوكيات  اإىل  ننتبه  ال  اأننا  له  يوؤ�سف  ما  لكن 
نقوم بها يوميا من اإيذاء دون ق�سد انطالقا من 
اأجدادنا  مبنطق  املتوارثة  اال�ستخفاف  قاعدة 
يف  االأو�ساخ  رمي  عماّ  ت"..فاإذا  خفاّ عمت  "اإذا 
فالأن  اجلماعة  وتبنته  اخلا�سة  موا�سعها  غري 
فردا بادر اإىل ذلك وفردا اآخر مل ينهاه وفردا 
دون  تلقائيا  جماعيا  العمل  فاأ�سبح  قلاّده  اآخر 
ال�سب  عــماّ  تــوجــيــه..واإذا  اأو  م�سبق  تخطيط 
يف  والتطفيف  والــ�ــســرقــة  ــقــذف  وال وال�ستم 
عمال  اعتربها  فردا  والر�سوة..فالأن  املوازين 

معزوال واآخر مل يوقفه عند حده..
وهكذا كل اجلرائم واالنتهاكات واالعتداءات 
و كل ما من �ساأنه اأن ين�سر الف�ساد يف املجتمع.. 
ُينعت  اآخــر  وفـــردا  فاعال  ُيــعــرب  فــرد  وراءه 
متجاهال..اإىل اأن يجد نف�سه طرفا يف �سكوى اأو 
م�سكلة اأو ق�سية اأو حتى �سحية لتلك االأفعال 
"باملعزولة" و هي يف  اآبه  التي كان ي�سفها غري 
املجتمع  وتزلزل  ال�سميم  يف  ت�سرب  حقيقتها 
اأنف�سنا  اإىل  التفتنا  لــو  اأمنه..بينما  وتهز 
حالنا  "عليكم" ال�ستقام  االأمر  بفعل  والتزمنا 
اأفراد  اإىل  بحاجة  هو  الــذي  جمتمعنا  وحــال 
�ساحلني يف ظل التف�سي الهائل للف�ساد وعوامله 
االنحطاط  بــدل  بالفرد  االرتــقــاء  َثــمَّ  ومــن 

�سماح خميليمبجتمع باأكمله.
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معظم  عرفته  م�سبوق  غــري  تهافت 
خوفا  الغذائية،  املواد  واأروقة  حمالت 
من املواطنني على ما ميكن اأن يحدث اإن 
املدين  الع�سيان  تطبيق  يف  ال�سروع  مت 
مواقع  رواد  من  الكثري  به  ينادي  الذي 
متابعة  وعرف  االإجتماعي،  التوا�سل 
وا�ستجابة كبرية من قبل اأبناء ال�سعب 
و�سرائحهم  اأطيافهم  اخــتــالف  على 
االأزرق،  الف�ساء  عرب  طبقاتهم  وحتى 
ميدان  عــنــه  �سي�سفر  ــا  م انــتــظــار  يف 
جاء  اأيــن  القادمة،  االأيـــام  يف  الــواقــع 
النداء كخطوة ت�سعيدية نتيجة عدم 
بها  نادوا  التي  ال�سعب  ملطالب  الر�سوخ 
احلايل  للرئي�ص  خام�سة  لعهدة  رف�سا 
عبد العزيز بوتفليقة، خالل م�سرياتهم 
ال�سلمية على مدار االأ�سبوعني املا�سيني، 
تر�سحه  لطلب  االأخـــري  هــذا  بتقدمي 
ر�سميا، رغم ما اأرفق به هذا الرت�سح من 
ال�سعب  ملطالب  نزوال  اعتربها  قرارات 

واملحتجني.  
عجائن  حــبــوب،  �سكر،  زيـــت،  دقــيــق، 

وحتى كماليات من حلويات واأجبان... 
عنها  تــنــازل  ال  �سرائية  مطالب  كلها 
اإع�سار  مــن  اآت  هــو  ممــا  خوفا  حاليا، 
الوطن  على  �سيهب  الـــذي  الع�سيان 
و�سيم�ص - اإن حدث- كل اأفراد املجتمع، 
االأ�سا�سية  الغذائية  املواد  من  جعل  ما 
ظرف  يف  ــالت  ــح امل يف  ــدر  ــن وت تنتهي 
غرار  على  عر�سها،  من  قليلة  �سويعات 
وحم�ص،  وعــد�ــص  لوبيا  مــن  احلــبــوب 
املنقطع  االإقــبــال  هو  املالحظ  اأن  كما 
النظري على الدقيق والزيت، وهي كما 
واملوائد  املطابخ  لــوازم  اأهــم  معلوم  هو 

اجلزائرية.
م�ساهد التهافت هذه، ذكرتنا مبا عرفه 
�سابقة  اأوقــات  يف  اجلزائري،  املجتمع 
على غرار ما حدث ب�سبب ت�سريح ناري 
ن�سب وقتها الأحد املرت�سحني لرئا�سيات 
كذلك  جرى  وما   ،2014 اأفريل   17
القبائل  منطقة  يف  جــــزيء  ب�سكل 
"العرو�ص"،  ــداث  ــاأح ب ــرف  ع مــا  بعد 
�سنوات  ال�سعب  عاي�سه  ما  ن�سيان  دون 

بدافع  واإقــبــال،  نــدرة  من  الت�سعينات 
اخلوف الدائم الذي �سيطر على ال�سعب 
اآنذاك خوفا من "حرب اأهلية"، ما جعل 
عنهم  ي�سقط  ال�سرائي  الهيجان  هــذا 
ت�سابه  اأيــن  والتثقف،  التح�سر  �سفة 
قطاعات  الم�ست  التي  املوجة  هذه  يف 
االإقت�سادي  �سواء  املجتمع  يف  ح�سا�سة 
ال�سيا�سي  اأو  الــ�ــســرائــيــة،  بــالــقــدرة 
وكذا  للبلد،  والراهن  الغام�ص  بالو�سع 
االإجــتــمــاعــي مــن حـــراك وجتــنــد لكل 
�سرائح املجتمع، فلم يختلف فيها املتعلم 
مدفوعني  اجلاهل،  االأمي  عن  واملثقف 
واخلــوف  باخلربة  الت�سرف  هــذا  اإىل 
بها،  وت�سبعوا  اكت�سبوها  التي  واملعاناة 

مما عاي�سوه يف �سنوات الع�سرية من 
جمر اجلوع وخوف الوهن.

لي�ست  اأنــهــا  اجلميع  تنا�سى  قــد  رمبــا 
لكن  طالت،  واإن  مــعــدودات  ــام  اأي �سوى 
على  منطقه  يفر�ص  والــواقــع  الو�سع 
املجتمع،  اأفراد  من  ال�ساحقة  االأغلبية 
لياأتي اأرباب العائالت على راأ�ص الئحة 
لي�سوا  كونهم  للموجة،  ركوبا  االأفــراد 
بل  فح�سب،  اأنف�سهم  عــن  مــ�ــســوؤولــني 
كربت  وكلما  واأفرادها،  عائالتهم  على 
القفة  ــمُّ  ه كــرب  كلما  عـــددا،  ــرة  ــس االأ�
ت�سد  التي  للقمة  طلبا  وحمتوياتها، 

جوعا وت�سكت �سوؤاال.

ــال  ــم يــبــدو اأن الــعــديــد مــن املــهــن واالأع
الراهن  الوقت  يف  كليا  �سطبت  التجارية 
كما  الــزمــن،  وتــطــور  االأحـــوال  تغري  بعد 
تقليدية  املوؤ�س�سات  من  العديد  وت�سهد 
الطابع اإما غلقا كليا لها اأو تقلي�ص يف عدد 
عمالها بعد اللجوء اإىل ا�ستخدام الو�سائل 
االعتماد  بــدل  احلديثة  التكنولوجية 
على ال�سنع اليدوي العتيق، فيمكن القول 
االآلة  تعوي�ص  اإىل  اأدى  الع�سر  هــذا  اأن 
االأجهزة  وتلخي�ص  مهامه  يف  لالإن�سان 
العمال  كــان  التي  لالأ�سغال  االلكرتونية 
ينجزونها يدويا فيما �سبق، ما يجعل لقمة 
املحك  على  والعمال  املوظفني  اآالف  عي�ص 
اليد  اإىل  املوؤ�س�سات  حاجة  قلاّت  اأن  بعد 
كل  تنجز  التي  باالآلة  وتعوي�سها  العاملة 

�سيء ب�سكل اأ�سرع واأتقن.

حمالت يف خرب كان...
يف وقت م�سى كانت بع�ص املحالت تعرف 
وا�سحا  انتعا�سا  وت�سهد  كــبــريا  اإقــبــاال 

من  تقدمه  ملــا  الكثريين  حــاجــة  ب�سبب 
خدمات، من اأبرزها حمل الهاتف العمومي 
يف  تتواجد  تكاد  التي  فون"،  "طاك�سي 
الوقت الراهن بعد اأن انت�سرت تكنولوجيا 
الفئات  جميع  لتم�ص  احلديثة  الهواتف 
اإمكانية  مع  و�سغري  كبري  من  املجتمع  يف 
االت�سال يف اأي زمان ومكان يف ظل تواجد 

مهنة  بــداأت  وبهذا  التعبئة،  مزايا  بع�ص 
الهاتف العمومي تتال�سى �سيئا ف�سيئا اإىل 
اجليل  يعرفه  ال  تراثيا  ــرا  اأم ت�سبح  اأن 
اجلديد، اإ�سافة اإىل مقاهي االنرتنت التي 
ت�سهد االندثار هي االأخرى مل تعد تقت�سر 
مثل  اجلانبية  اخلدمات  بع�ص  على  �سوى 
للتالميذ  البحوث  واإعــداد  والطبع  الن�سخ 

واأطروحاتهم  الطلبة  مذكرات  وحترير 
اأغلب  انت�سار احلوا�سيب يف  ال غري يف ظل 
يعد  فلم  تقريبيا،  اجلــزائــريــة  البيوت 
املواطن اليوم بحاجة اإىل التنقل اإىل مثل 
ب�سبكة  االت�سال  اأجــل  من  املحالت  هته 
االنرتنت يف ظل توفر جميع الو�سائل التي 

توفر هذه اخلدمة يف اأي وقت ومكان.
وال�سناعات  املهن  عديد  تاأثرت  اأن  بعد   
اإىل  الــلــجــوء  بعد  التكنولوجيا  بع�سر 
اأغلب  يف  االلكرتونية  االأجهزة  ا�ستخدام 
املهمات ال�سناعية حتى واإن كانت خطرية 
و�سعبة، ال يزال االأمر متوا�سال اإىل ما هو 
اأكرث من هذا بحيث �ستعرف املزيد من املهن 
التال�سي واالندثار مع الوقت دون اإمكانية 
احلفاظ عليها يف ظل تعوي�سها ميا هو اأ�سهل 
واأ�سرع، كل هذا التوجه نحو االعتماد على 
التكاليف  اإنقا�ص  بهدف  كان  التكنولوجيا 
�سرورة  اإىل  اإ�سافة  املنتوج،  جودة  ورفع 
كل  يفر�ص  الذي  احلايل  الع�سر  م�سايرة 

هذا على العامل اأجمع.

زحام وتدافع وانت�سال لكل ما ميكن اأن ت�سل له اليد ويخطر على البال، 
لتلتهمه البطن من قبل اأفراد املجتمع، هذا ما ت�سهده حمالت واأروقه املواد 
الغذائية بوالية باتنة هذه االأيام، اإثر النزوح الكبري لهوؤالء عليها، مل يهمهم 

يف ذلك ال االإختالط اأو "حرق" للدور من قبل العديدين، فاملهم احل�سول على 
املبتغى قبل النفاذ اأو اأن ي�سبق االآخرين اإليه.

يعرف ع�سرنا احلايل انفجارا تكنولوجيا كبريا اأدى اإىل اخت�سار كل �سيء اأو تغيريه اإىل ما هو اأ�سهل واأ�سرع، فاأثر ب�سفة كبرية على كل ما هو تقلدي اأو قدمي على غرار 
بع�س املهن القدمية التي كانت يف وقت �سابق من اأبرز املهن واأكرثها حركة، لينعك�س الو�سع حاليا وتدخل هذه االأ�سغال اإىل املتحف بعد اأن قل ا�ستخدامها،من بينها مهنة 
امل�سور الفوتوغرايف الذي اأ�سبح دوره يقت�سر على  التقاط ال�سور ال�سم�سية وا�ستخراج �سور االأعرا�س واملنا�سبات فقط، ومهنة اال�سكايف التي كانت تعرف اإقباال كبريا فيما 

م�سى من طرف جميع فئات املجتمع لتبداأ مع مرور الزمن يف االندثار ال يق�سد �ساحبها اإال القلة القليلة التي تف�سل ترميم اأحذيتها بدل اقتناء اأخرى جديدة.

رحمة. م 

مروى.ق

تهافت غري م�شبوق على اإقتناء املواد الغذائية

مهــن تدخل التـــراث من بابـه الوا�شــع

بريكةنقاو�سمرو�نة�آري�سعني �لتوتةباتنةالتاريخ

بن �أودينة حممد ر�سا/ 24 �سارع �جلمهورية اخلمي�ص 2019/03/07
033813921

قريف حفيظة�سريف حمزة
033202099

زغد�ر خالدمرزوق نذيرعنون �سمري
033391394

بن �لنور فاحت/ م�سيق بن فلي�س كالجن �سابقا اجلمعة 2019/03/08
033853071

�سعدي �سعيدبلح�سن �مالعابد الميةمازوزي ر�سيدفور�ر حممد

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

ر�أ�س �لعيونبيطامجز�ر�سريانةعني جا�سرو�د �ملاءمنعةو�دي �لطاقة�إي�سمول�ل�سمرة�ملعذرتيمقادتازولتالبلدية

االأ�سبوع من 03/07/ 2019 
مغ�سو�س عبد �لكرميتابليت نزيهةبلعقون ريا�صاإىل 2019/03/13

033268491
لعمر�وي نعيمة
033237231

�سويف �إليا�س
033349113

دبدوب حممدقاقي �سماعيل�سعبي المية
033333464

بن غز�ل 
زعرور توفيقمنا�سر وليدعذر�ء كهينة

033895071
دري�س يو�سف

033898123
خماري عمار

033370259

قيقبةق�سبات�أوالد �سي �سليمان �سفيانز�نة �لبي�ساء�أوالد �سالمتاخلمتبوزينةثنية �لعابدتكوتعني ياقوتاأوالد فا�سلالبلدية

االأ�سبوع من 03/07/ 2019 
اإىل 2019/03/13

براج حنان
033299190

عثماين خمتارخياري �أحمد
033340076

غـــ�سام مـــدور �سهام
ر�سو�ن م�سطفى

ملقار�س دالل
033334123

ملليزي عبد �لغاينيو�سف �سهامبلغو�ر ريحانة
 033375228

�ساكري �سهيلة
033373332

عيا�س منريبن من�سور فاروق

جدول املناوبة لل�سيادلة عرب بلدية والية باتنة ل�سهر مار�ص

خوفا مما �ضت�ضفر عنه الأو�ضاع

م�ضور، ا�ضكايف، وغريها...



ال�سعب  حـــزب  تاأ�سي�ص  مــع 
انت�سرت   PPA اجلـــزائـــري 
بحيث  ـــالد  ـــب ال يف  ـــاه  ـــالي خ
ــاع هــيــكــلــة قـــواعـــده  ــط ــت ــس ا�
وتنظيم �سفوفه رغم املناف�سة 
ــواب  ــن ــة مـــن طـــرف ال ــوي ــق ال
الدكتور  بــقــيــادة  املنتخبني 
�سيا�سة  وكــذلــك  ــول  جــل بــن 
كانت  الــتــي  اخلــنــاق  ت�سييق 
االإدارة اال�ستعمارية  تنتهجها 
هذا  متكن  فقد  انت�ساره،  ملنع 
احلزب يف البداية من الت�سلل 
اجلزائري  ال�سرق  مناطق  اإىل 
�سغرية،  �سرية  خاليا  �سكل  يف 
هذه اخلاليا تزايدت مع مرور 
هذا  ا�ستطاع  اأن  اإىل  الــوقــت 
فيدرالية  ينظم  اأن  احلـــزب 
ــنــطــيــنــة عـــام  عـــمـــالـــة قــ�ــس
فيدرالية  غــرار  على   1939
وهــــران والــعــا�ــســمــة، وخــالل 
بباتنة  كــــان  الـــفـــرتة  هــــذه 
الذين  ال�سبان  من  كبري  عــدد 
هذا  وطروحات  باأفكار  اآمنوا 
ين�سرون  ــــــوا  وراح احلـــــزب 

�سرية  يف  ومــبــادئــه  اأفـــكـــاره 
املواطنني بعيدا عن  تامة بني 
ــه،  ــوان واأع اال�ستعمار  عــيــون 
ـــــك لــتــهــيــئــة اجلــمــاهــري  وذل
اأفكار  لتقبل  ال�سعب  واأفـــراد 
وقد  احلـــزب،  وا�سرتاتيجية 
خاليا  عــدة  باملنطقة  تكونت 
من  الكثري  تعر�ص  كما  �سرية، 
وال�سجن  لالعتقال  منا�سليه 
من  و�سبتمرب  اأوت  �سهر  خالل 
عام 1939، ومتحورت مطالب 
الق�سايا  حــول  ال�سعب  حــزب 
حكومة  انــ�ــســاء  ــة:  ــي ــال ــت ال
واإن�ساء  فرن�سا،  عن  م�ستقلة 
الغة  برملان جزائري، احرتام 
والــديــن االإ�ــســالمــي واحــرتام 

ال�سعب اجلزائري.
ـــلـــطـــات  ــــتــــمــــرت الـــ�ـــس ا�ــــس
ت�سييق  يف  ــعــمــاريــة  ــت ــس اال�
حزب  منا�سلي  على  اخلــنــاق 
ع�سية  ــة  ــاي غ اإىل  الــ�ــســعــب 
ــة  ــي ــامل ــع ـــــــدالع احلــــــرب ال ان
 26 يــوم  وبال�سبط  الثانية، 
اأ�سدرت  حيث   1939 �سبتمرب 

حزب  بحل  يق�سي  مر�سوما 
خ�سم  ويف  اجلزائري،  ال�سعب 
املنا�سلون  تعر�ص  االحـــداث 
كبري،  ل�سغط  كغريهم  بباتنة 
مغادرة  اإىل  البع�ص  دفــع  مما 
املدينة واالجتاه اإىل االأرياف 
والقرى املجاورة، لكن رغم كل 
ال�سلطة  ــاأن  ف ـــداث  االأح هــذه 
اإىل  تنظر  كانت  اال�ستعمارية 
متخلفة  ــهــا  اأن عــلــى  املنطقة 
من  جعلت  ثم  ومــن  ح�ساريا، 
اجلزائر،  �سيبرييا  االأورا�ـــص 
املنا�سلني  بع�ص  اإلــيــه  تنفي 
اختالف  على  الوطنيني  مــن 
فالكثري  احلزبية،  انتماءاتهم 
من هوؤالء جيء بهم من مناطق 
كجيجل  اجلزائر  من  خمتلفة 
اأبــرز  ولعل  وغــريهــا،  وعنابة 
نفيهم  مت  ــذيــن  ال املنا�سلني 
اآري�ص  اإىل  ومنها  باتنة  اإىل 
الدين"  حمي  "يكو�ص  املنا�سل 
وجمموعة من منا�سلي احلزب 
اإخواننا  من  الد�ستوري  احلر 

التون�سيني. 

�أر�سيف مب�ساعدة �لباحث و�لكاتب �سليم �سوهايل
�سورة من اأر�سيف الأورا�س

 PPAحزب ال�سعب اجلزائري

اإعداد: رقية حلمر اأورا�س نــغ17

قراءنا االأعزاء، 
نغ" �سفحة  "اأورا�ص 

تهتم باملوروث 
والرتاث االأورا�سي 

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

وجغرافيته، 
االأ�ساطري والطقو�ص، 

اأ�سماء االأماكن 
ومعانيها، ال�سناعة 

التقليدية...( رغبة 
منا يف اإعادة اإحياء 

وبعث موروثنا الثقايف 
االأمازيغي، ومب�ساركة 

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

ولكل مهتم تفتح لكم 
جريدة االأورا�ص نيوز 

�سفحتها للم�ساركة 
عرب االمييل التايل: 

auresanagh@
gmail.com

باتنة... حكاية مدينة
ق�س�س وق�سائد اأمازيغية�لباحث و�لكاتب �سليم �سوهايل

�لباحث و�ملوؤلف و�ملهتم باللغة و�لرت�ث �المازيغي "��سماعيل عقون"

Tamettut att d agren-nnegh akkas!
Degga ad-irekkeh gher usun-nnes d tameddit 

ur att-yufi cca yessehza s qli n unbubbes d
ughucci، amedwal ak iferseg d ajqaw d 

imdewwek.
Seg wass-ayyi، ur sâeddayegh aked i tqiyart ad 

d-tadef asun-inu…D…Aghella-nnes ur yessin
matta ay yenna! Netta yessen at ay yenna 

d tutlayt ur iqadi cc ad yessiwel iss bzayda 
yemma-s
tella.
Layenni att tukez ca yemma-s tawehdit yehlan 

matta at-yessemduqqesen، d matta seg uzgam-
aya
icelfen yessebhar، att ur tukiz aked qli; tghici-

nnes teqqar sinni، achal att tessehlulluq gher-s s
tiwdi، aked nnetta ur yelli cca d agella، yezleg-d 

imentilen d ihejhajen، u ibelbec talya.
Emmek tmennaded amemmi-inu، ila ikenn 

iss-i، anetc mahegh gher wafer aniji;ur 
ttqewwamegh
ad beddegh negh ad refdegh yinezgam n usun s 

yiman-inu; ay-yedjin âennigh ttlaghigh-d yessi-s
n yinaragen ad ttewwzent id-i )tessusem u 

terni(: Mda ay-yuca u Yakuc ameqqran taqiyart 
att
tessifsis fella masan…At yeffer tasfift-nnes، 

yeqqim yettakez timehwelt-nnes mani til werni n
uherrar-nnes.
Netc ur swangamegh deg urcal، ahen 

imexxwaden ssi-s ssecghaben-aya fella-s.U ad 
yeclef gher
tkamert-nnes; angu-nnes yiberberen ،yetteqqen 

werna-s tawwurt u ad yemmer di teghmert telles
d tsusmi…Ad d-yas uzghugh )awlaf(-nnes،ad 

yimara ad yennusttef ssi-s، ad yemâes tibedwett 
n
uselhay، ad tenned tesfift « I mamwi aya n 

tzusyi، uâad f waya n uncad;a tawehdit ayyirenni 
cc addellex. »
Tizwayin ttjijint di-s، yettetmayah ssekket n 

ukeccud ttqanacent tneffwa;nettat luqq-a tella s
yidini، d tarca-nnes ur d ma tennid aggway-

nnes d tidett، arahh، att ur tuc âad ur tezwi cc… «
Imamwi aya n tzusyi، uâa-d f waya n uncad… ».
Ssi-s ahemmlegh WALID TUFIQ، welli cca n 

wuttug; att teâzem ay yuri di tezmamt-nnes att
tettnecnec، as-yessehlan titwelt-aya tawehdit ay 

yellan ilehhej fella-s. U iâad luqq-a d taqbuct، u
alawi-nnes deg uwliwel yineqqen، d tikelt 

tamezwarut ay yellan yennehmez di-s f uzway n
tqiyart seg usun، mennawet zdat-s ay yimaran 

ad mcanebdent d yefsilen n wazal d tsusmi-nnes،
layenni hafent udunt، da llant tizragett-nnsent 

tedrus fella-s nettat!
Hih، d tmizragt a tella، seg wani-s tufa axellas 

i wadaf n tizzagett-nnes yennezrin degga 
astessesken )tumel( tiwessifin، tennas: matta 
tennid?
Yennegres، u netta yettzayad aydin n tzusyi 

yeskufuxen. Att ad tqum ad d-tas d tamezwarut 
di
temsizzelt n tgellidt n tzusyi di tizzagett، imara 

ad yetter asayyi )takunt(-nnes d urbat، u netta
iweââa-s tiwessifin s tesmed.
-Ur ak-sayyint c ? !
-Mda llant d tadiwin ad djallegh aled ad 

smaglegh tict am tiziwt i umekti، ur iqum yiles-
nnes;
ticli ad yesqirr belli yexs tict i umekti …yufa 

deg waydin afuhi n tgamitt، negh amm-idin ay 
yella
yimennad، layenni tukez c ay yettenneden deg 

yexf-nnes ekw?
Tessers tiwessifin ddu n udlis yella nneg 

trudant، u tenna : Bud d-rekkhegh gher-sent 
laghna; a
gher-k ahent-sghersen imetcak…
-A tizragett-nnes )Yuf-itt d timeqdit d tawehdit، 

yesnimmer-itt labas.(
Yeqqen tawwurt yeclef، yerfed tiwessifin yeqqim 

yetteqqel yettzayad tzusyi-nnes yessecrahen;
werni aydin yerfed amru، yendeâ yettari…
Tella tesseglay ekw tasragt n yisengra-nnes u ad 

taf yettari negh d anedghas di truziwin d
uswingem-nnes dira had yerrebza gher-s 

tnecced-it f tmudri d usegmay negh tetter ssi-s 
ad syiferreh qli n tefyar tikerzatin ay yellan ur 
ahent-tukiz c ass degga as-yessigh allagh n tili 
tanijit n
DERWIC tuâa-s-h-d werni truziwin، u tenna: 

اخلمي�س 24  فورار 2969/ 07  مار�س 2019 املوافق لـ 30 جمادى الثانية 1440

MRABED
At d asefru imberber .yuca-s tinigin n yiniltan
n CCABBI asefru-nnes at ur yettwakaz c tella akk 

imir tettebbi aswingem tnecced-it f tefyar di
tayri ur ahent-tukiz c yella iweââa-s taweââit n 

umessan itnelmudt-nnes ssyaldira ur tessehzay
belli yerdel-as anezgum. Tella tbeddit-nnes aya 

tessentteâaray-itt tettmara id-s deg ughanas yidj.
-Teslid ca tamezwarut di tayri i )UmKeltum(.
- Arahh.
-Ul yettechil deg uzusay… 
- Arahh.
- Tayyi sligh-tt azawan-nnes yehla، d awehdi n wa 

sligh di tmudri-inu…
Ca n wass tewwi-d adlis tenna-s u nettat 

tettgemmer gher tira: âzem tayyi…yeâzem s wawal d
anedlay “tamettut att ad tesâedda iwa ay 

yifuhen id-s layenni ur tesâedday c quh iwa ur 
attyimennaden c….”
Tetlessen tenna: Tukzed c aya n tutlayt?
Iâin amru-nnes imara ad yari qli n thejhijin ay 

yesnemderen aswingem-nnes ur iqum att
tegahez-it deg wansa-nnes tedreâ-it s wa as-yuca 

u Yakuc ameqqran n tzellight n twetmi adusnnes at 
ur yuc ibeltegh tirawin d…Yesfuh-ay-ihen… tarca-
nnes ur âad dayyi ur tezwi cc…Ur
yessegli cc، degga tettwafdek tewwurt itaweg-d 

wudem-nnes yesfaw ighedwan n tkamet yellsen.
-Ur âad dayyi.
-Gher waya n tizi tzefred tamettut.
Ur yufi ayes a had yidaha f yiman-nnes yerzu f 

wawalen ad yuâa yissen fella-s izekker-it wannaz
tukez-it belli di tbeddit iheryed، i waydin texs ad 

s-terni mmek tennum tettegg- aheryed.
-Anetc، lligh deg uradab، sligh ekw amexxwad…

Ikenn gher-s imara ad as-tesâedda…
-Tthettefegh ad terlid، ay-tesâeddid…anetc ur 

tmehwilegh aked qli…
Tâin yigherden-nnes، tetteckukkul، u tenna:
-Anetc adetca ad kkregh…lesnuzgum c…tugur ekw 

tghawsa trekkeh d anuzzer deg yezri-nnes،
ihis deg yebriden، irekkeh-d، tus-ih-d werni n 

tinides.
-Tetriyesed ca luqq-a…
Yetlessen ihajel ixf-nnes min had yessiwel.
Nettat، tukez belli at ur yelli cca f wammek yehla.
-Matta tâezzmed…
-Timekkaz n Lxiyam ay yellan ssi-sent ay yelmed 

Rami Tafarisit. U yessehla arfad-nnsent،
yessezwi-hent usenbati، tnegg-ihent temghart، 

timehwelt-inu Um Keltum…temnaded c amunes
n yiqerdalen، matta ad d-yutc.
Ay-d-tqaltid c s uferreh qli n tfira-nnes; slgh-hent، 

layenni drus a ukzegh…
-Att d takrezt n usefru d timqeddeht، tettwessef 

anzazen deg yiman n Lxiyam…
Tkaka-d gher-s nezzeh aldeggani da mmendadent 

tfekkiwin-nnsen، udunt tkuzzyin seg uzawnnes f 
wudem…yessizid takreft-nnes tawehdit، aghella n 
wa ay yijij imara ad tt-yidemmer s
usayes، yenqems d tiwdi seg uheryed-nnes، ihaf 

ittewwel deg uferreh n tfira، akk imir u ad ttesgiyeb 
gher tifert، yettegg ay yellan di tbarawt-nnes ad 
ttyessemmernu، ssyaled ad as-tini anetc
semmernugh luqq-a، di tikkwal teyyid tella tfussett-

nnes talessast، dira had telqef tesheryad-it
yetterbit u ah-d-tnucc tidi.
Ad iâin gher-s yixf-nnes u ad tetlessen… ad irekkeh 

gher uferreh min atlessen )azmummeg(.
Werni n usemdi n uferreh n tmekkaz terg u 

temmedran-d deg ufus-nnes adlis d ameqqersu
tendee tdess u tenna:
-Wayyi d adlis n tigert )ila( n yimuzunen، yuma 

ass-ayyi ad ssnegh annaz-nnek.
- Aya d axedjif، tesseglayed gher-m tademmawt iss…

suit
Layenni texs ad tessettu...Tefdek adlis f tesna…u 

tenna )eqqen tittawin-nnek luqq-a(.
Tessiden seg yidj gher mraw، tetter ssi-s ad yessers 

dad-nnes f tesna n udlis، degga ay yeâreq
tenna-s: )rni( yessizid tirart yerni tikelt، degga ad 

t-temnad yedhes f yeswi،tettef-as fus ak
yessezza s uzghal yettemzughghud di tfekka-nnes، 

yers udad-nnes f unnaz n )âetman( tella tira
ur tettulawan c، ur tqum c ad tâezem annaz-nnes…
-Temnaded c ur gher-i cc umur aked di tigert…
-Lettezdarat c…luqq-a ad tezred annaz-inu…
Tettef adlis seg ughir، u netta seg ughir-inn، qqimen 

di tiggatt-dinn، degga teqqen tittawin-nnes
iqum، i tikelt tamezwarut، ad yeqqel gher wudem-

nnes anegri )ifawen( min afrirres negh d
arbat.............................. suivre

النتفــاع واجلـ�ســع

ة( ِمـَن الأْوَرا�س ـاويَّ اأْمَثـاٌل  واأَْقـَواٌل  اأََمــازيغّيٌة )�سَ
ِئْنــَز�ْن   ْذ-  َو�َو�الٱْن )�ّناو�ٱن(�ســاٱڤ  �أْوَر��س/  للكاتب و�لباحث حممد مرد��سي

�ص  �ساٱڤ  عوين  ناّ�ص=كل  واحد   ل  يي�ست  اذ يزاٱماّ - كاّ
يث  ثازاٱماّ ــاٱڤ   ي )اذ  موؤونته.  على   )يعتمد(  كل  يتاّ
  Kkl  yict موؤونته(.  يطة  من   الزماّ اأي: ي�سنع    =
ad  yzemmed  seg  εwin  nnes:كل  واحد  
كال   يعتمد على ما اح�سره  من  املوؤون ، اأي  عدم  االتاّ

او االنتفاع  من  الغري.
اري  هريجني  غاٱر تاٱعنونت  ن�ص.  - كل  يي�ست  ياٱتاّ
قر�سته  اىل   اجلمر  يجذب   او  يلف   ــد   واح =كــل  
)الك�سرة( لتغطيتها . مبعنى  كل  واحد  يبحث  عن 

ى   ت�سماّ التي   امللاّة   ك�سرة   بها   )يق�سد   م�ساحله. 
  agella.- يت - ثاركونت - ثاڤاٱالاّ باالمازيغياّة ) ثقوداّ
  Kkl  yict اوية  ال�ساّ  )  t -arkunt t - tquddit

.yettari  hirjin  γer  teεnunt  nnes
ي/=يعر�ص   ا ئمان  ناّ�ص  ام  ياٱم�سيزدي/ئم�سيزاّ  ياٱتالقاّ
  Yetlaqqa  iman  nnes  am .نف�سه  كامل�سفاة
للذي  يــقــال   yemsizdi-yemsizzi-:املثل  
يعر�ص  اخلدمات  وال يطالب  باملقابل، مبعنى:خدوم  

وح�سري  يف  اآن  واحد.



برادي�ص  ـــار  اأوت واليــة  �سهدت 
يف  قــتــل  "جرميتي"  الــهــنــديــة 
غ�سون 24 �ساعة، راح �سحيتهما 
من  جمموعات  يد  على  �سخ�سان 

القردة.
اأن  ميل،  ديلي  �سحيفة  وذكــرت 
من  تبلغ  امـــراأة  القتلى  بــني  مــن 
تطهو  كــانــت  ــا،  عــام  60 الــعــمــر 
املفتوحة  ال�سرفة  على  الطعام 
اأعلى  من  املراأة  و�سقطت  ملنزلها. 
طرد  حماولتها  ــراء  ج ال�سرفة 

حولها.  جتمعت  قردة  جمموعة 
امل�ست�سفى  اإىل  املـــــراأة  ونــقــلــت 
بجراحها  متاأثرة  توفيت  لكنها 

البالغة.
اأما احلادث الثاين، فقد وقع يف 
هاجمت  عندما  جمـــاورة  قرية 
العمر  مــن  يبلغ  �ــســابــا،  ــقــردة  ال
حافة  على  يقف  كان  عاما،   20
�سطح بيته، ونتيجة لذلك �سقط 

ومات.
اأن  واأكـــــد الــ�ــســكــان املــحــلــيــون 
الب�سر  مهاجمة  يف  بداأت  القردة 
ويعزى  فقط،  �سنوات  ب�سع  قبل 
يف  امللحوظة  الــزيــادة  اإىل  ذلــك 
ال�سلطات  وتخطط  اأعــدادهــا. 
القردة  "ع�سابات"  على  للقب�ص 
اللتني  الــقــريــتــني  ــن  م بــالــقــرب 

�سهدتا "جرميتي" القتل.

القردة" "ع�سابات 

 تقتل �سخ�سينفي الهند!

اأعــلــن احل�ساب  تــطــور جــديــد،  فــى 
بــيــ�ــســة على  ــى الأ�ـــســـهـــر  ــم ــس ــر� ال
ــروف  ظ ــى  ف �سياعها  اإنــ�ــســتــجــرام 
اأثـــارت  الــتــى  فالبي�سة  غام�سة، 
اجلدل قبل 3 اأ�سهر، وا�ستطاعت اأن 
تك�سر كل االأرقام القيا�سية فى عدد 
"االإعجابات" على اإن�ستجرام اأ�سبح 

م�سريها جمهوال .
و�سع  للبي�سة،  الر�سمى  احل�ساب 
البي�سة  بــ�ــســورة  اإعــالنــات  الــيــوم 
على  وُكتب  "فقدت"،  عليه  وكتب 
فقد  لقدت   .. �سباب  "يا  ال�سورة 
فى  كان  لها  ظهور  اآخــر   .. البي�سة 
ملن  ومكافاأة   .. اأجنلو�ص"  "لون�ص 

يعرث عليها" .

 500 من  يقرب  ما  حــازت  ال�سورة 
�ساعة  ربـــع  فــى  "اإعجاب"  األــــف 
واالأغــرب  ال�سورة،  ن�سر  من  فقط 
املجهول  احل�ساب  هــذا  متابعى  اأن 

تفاعلوا مع ال�سورة .
االأمر اأ�سبح غريبا للبع�ص، ال �سيما 
اأن احل�ساب الر�سمى للبي�سة كان قد 
البي�سة  اأن  فيه  اأظهر  فيديو  ن�سر 
 .. �سيء  اأى  ت�سمن  وال  "فارغة" 
تعود  كــيــف   .. البع�ص  فــتــ�ــســاءل 
فى   .. وت�سيع  اأخــرى  مرة  البي�سة 
هذه  اأن  اإىل  اجته  البع�ص  اأن  حني 

بي�سة اأخرى .
معنى  اأى  حتمل  ال  الــتــى  البي�سة 
اإىل  حتــولــت  مــا  �سرعان  داللـــة  اأو 

ال�سو�سيال  من�سات  عــرب  اأيــقــونــة، 
من  املاليني  عليها  وت�سارع  ميديا، 
حتطيم  فــى  للم�ساعدة  ــني  ــدون امل
الرقم القيا�سى الذى بالفعل حتطم 
فى غ�سون اأيام قليلة، وو�سل حلاجز 

الـ 53 مليون اإعجاب.

اأ�سهر بي�سه على اإن�ستجرام �ساعت 
ومكافاأة ملن يعرث عليها

اأم  مدينة  عملت  �سنوات،  ثماين  مــدى  على 
على  اجلــزائــر-  �سرق  تقع  -الــتــي  البواقي 
هواة  لل�سباب  الوطني  املهرجان  احت�سان 
الذي تنظمه  الف�ساء،  الفلك وتقنيات  علوم 
جمعية ابن الهيثم لعلوم الفلك بالتعاون مع 
التي  املدينة  يف  املحلية  ال�سلطات  خمتلف 
متكنت من احل�سول على لقب "عا�سمة هواة 

علم الفلك وتقنيات الف�ساء".
لكن مهرجانها لهذا العام 2019 كان خمتلفا 
الوطني  طابعه  ــاوز  جت حيث  ــام،  ع كل  عن 
واكت�سى طابعا عربيا ودوليا. حيث احتفلت 
مئة  مبرور  فرباير/�سباط  نهاية  يف  املدينة 
لعلوم  الــدويل  االحتــاد  تاأ�سي�ص  على  �سنة 
�سماء  حتت  �سنة   100" �سعار  حتت  الفلك، 
واحدة" حتت رعاية وايل والية اأم البواقي، 

واالحتاد العربي لعلوم الف�ساء والفلك.
حيث  عربيا،  بعدا  املدينة  منح  احلدث  هذا 
"ابن  جمعية  رئي�ص  ت�سريح  -بح�سب  �سهد 
نت-  للجزيرة  زروال  نــورالــديــن  الهيثم" 
تون�ص  غرار  على  عربية  دول  عدة  م�ساركة 
وليبيا وقطر وم�سر والعراق واالأردن وُعمان، 
باالإ�سافة  جزائرية،  مدينة   24 عن  ف�سال 
وكالة  غـــرار  على  متعددة  موؤ�س�سات  اإىل 

الف�ساء اجلزائرية ممثلة بـ13 خبريا.
من  معتربا  ح�سورا  املدينة  ا�ستقطبت  كما 
داخــل  مــن  الفلك  بعلوم  املهتمني  ال�سباب 

عا�سمة  بذلك  لت�سبح  وخارجها،  املدينة 
لهم.

حتت�سن  مدينة  اأكــرث  البواقي  اأم  اأ�سبحت 
بعلوم  اخلــا�ــســة  واالأحــــــداث  املــهــرجــانــات 
الفلك، على غرار معر�ص نادي "الروبوتيك" 
اخلا�ص باالأطفال، الذي يعمل على ت�سجيعهم 
واالإبداع  الفلك  بعلوم  لالهتمام  وحتفيزهم 

واالبتكار اأي�سا.
للجزيرة  زروال  يقول  الــنــادي،  هــذا  وحــول 
اأفكر  نادي  طرف  من  معر�ص  "تنظيم  اإن  نت 

لعر�ص  يهدف  لالأطفال،  موجه  للروبوتيك 
عن  الفلك  علم  تعليم  يف  اجلمعية  جتربة 
طريق الروبوتيك الف�سائي كو�سيلة تعليمة 
خلقه  مت  جديد  باأ�سلوب  هــادفــة  تربوية 
م�سروع  وهو  اجلزري،  موؤ�س�سة  مع  بال�سراكة 
حت�سر  كما  الف�سائية،  بالرتبية  خا�ص  مهم 
للروبوتيك  اجلزائر  كاأ�ص  لتنظيم  اجلمعية 

قريبا".
اأي�سا  املدينة  احت�سنت  ذلك  اإىل  باالإ�سافة 
يف  مرة  الأول  اأطلق  الــذي  الفلكي"  "املقهى 

نهاية فرباير/�سباط 2019، على اأن ي�سبح 
حدثا دوريا يف امل�ستقبل.

ويقول زروال اإنه يعترب املقهى ف�ساء للنقا�ص 
من  امل�ساركني  بني  والربامج  االأفكار  وتبادل 
كل  تقدم  بحيث  العربية،  والــدول  اجلزائر 
جهة جتربتها يف جمال علم الفلك وتقنيات 

الف�ساء.
"هواة  نادي  ن�ساطات  املدينة  احت�سنت  كما 
ليال  ال�سماء  الفلكي" لع�ساق مراقبة  الر�سد 
وتعقب اأجرامها، ومراقبة جنومها وكواكبها، 
وال�سهب  الــعــابــرة،  ــازك  ــي ــن ال ومــ�ــســاهــدة 
املت�ساقطة، واالأقمار ال�سناعية التي تتقاطع 

يف م�سارات منتظمة.
الهيثم  ابن  جمعية  نظمت  ذلك  جانب  اإىل 
اأم  مبدنية  فكرون"  "عني  يف  الفلك  لعلوم 
البواقي، �سهرة فلكية لر�سد القمر العمالق، 
مب�ساركة �سباب من املدينة وهواة قادمني من 

خارجها.
لت�سبح  البواقي  اأم  لت  اأهاّ الن�ساطات  كل هذه 
عا�سمة "هواة علم الفلك وتقنيات الف�ساء" 
هذا  على  للح�سول  تتطلع  وهي  اجلزائر،  يف 
خا�سة  اأي�سا،  العربي  امل�ستوى  على  اللقب 
بعد توقيع جمعية ابن الهيثم -التي تن�سط 
ب�سكل مكثف يف املدينة- اتفاقية �سراكة مع 
ق�سر العلوم يف املن�ستري بتون�ص، وا�ستعدادها 

لالن�سمام للجمعية الفلكية العربية.
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ال ت�صدق�صدق اأم البــــــواقي .....

�أو

جمل ميتنع عن 
الطعام اأكرث من �سهر 

حدادا على �سريكه!!

ل�سرطة  تـــابـــع  ــل  ــم ج دخــــل 
احلدود الهندية يف حالة اكتئاب 
الطعام  تناول  عن  وامتنع  حادة، 
وال�سراب الأكرث من �سهر بعد وفاة 

"�سريكه".
 Times of" وذكرت �سحيفة 
India"، اأن م�ساعد مفت�ص ا�سمه، 
�سيفراج غادوي )56 عاما(، خرج 
على  ــــة  دوري يف  حــرا�ــســة  مبــهــة 
واليــة  يف  باك�ستان  مــع  احلـــدود 

كجرات، على ظهر اجلمل.
وعندما و�سل غادوي اإىل املكان 
املحدد على احلدود، اأطعم اجلمل 
�ساءت  دقائق  ب�سع  وبعد  و�سقاه، 
حالة م�ساعد املفت�ص وفقد وعيه 

الإ�سابته بنوبة قلبية.
ب�سيارة  عــيــان  �سهود  وات�سل 
االإ�سعاف، ونقل الرجل اإىل اأقرب 
حالة  �ساءت  اأن  وبعد  م�ست�سفى. 
غادوي اأكرث، قرر االأطباء اإر�ساله 
معدات  فيه  ــر  اآخ م�ست�سفى  اإىل 
 80 طبية حديثة ويقع على بعد 

كيلومرتا من مكان احلادث.
املفت�ص  مــ�ــســاعــد  ــة  حــال لــكــن 
اإىل  الــطــريــق  يف  وهــــو  ـــاءت  �ـــس
امل�ست�سفى ومات، ومت حرق جثته 
على الطريقة التقليدية واأقيمت 

له مرا�سم عزاء ر�سمية.
اإىل  الــ�ــســحــيــفــة  ـــــارت  واأ�ـــــس
من  ــة  ــال ح يف  ـــل  دخ ــل  ــم اجل اأن 
الطعام  تناول  ويرف�ص  االكتئاب، 
تويف  التي  اللحظة  منذ  وال�سراب 
فيها ال�سرطي وتظهر عليه مالمح 

احلزن.
وقال زميل املتوفى املفت�ص، ف. 
اجلمل  ن�ساعد  اأن  "نحاول  خان: 

على التعايف".

 قواعد اإتيكيت غريبة مت فر�سها 

على الن�ساء يف املا�سي

 

بامللكات  اأذهــانــنــا  فــى  يرتبط  االإتــيــكــيــت 

فهناك  �سحيح،  غري  هــذا  لكن  واالأمــــريات،  

املو�سوع  بهذا  تهتم  الطبقية  الفئات  بع�ص 

الأنهن  اجلــيــل،  ــذا  ه فتيات  خا�سة  اأيــ�ــســا، 

�ــســديــدات احلــر�ــص على كــل مــا لــه عالقة 

قواعد  اتباع  الأن  وهــذا  واجلمال،  باملظهر 

اأف�سل  مبظهر  يبدين  يجعلهن  االإتيكيت 

والتجمعات  واحلفالت  املنا�سبات  يف  خا�سة 
ب�سكل عام.

اإال اأن هناك بع�ص القواعد الغريبة التي لها 

عالقة باالإتيكيت فر�ست على الن�ساء قدميا 

عند ح�سور احلفالت وبع�ص املنا�سبات، ونقال 

عن بع�ص الكتب اخلا�سة باالإتيكيت ككتاب 

"لفران�سي�ص  واجلمال  وال�سحة  االإتيكت 

"التاأدب  وكتاب  �سميث"  وفران�سي�ص  �ستيفز 

تتمثل  ليزيل،  الإليزا  واالأخالق"  احلقيقي 
اأبرزها يف:

احللق: ارتداء  1ـ 

للن�ساء  م�سموحا  يكن  مل   1913 عــام  يف 

ب�سان  املنا�سبات  يف  احللق  املـــراأة  بــارتــداء 
فران�سي�سكو .

اجلنب: تناول  2ـ 

ا�ستهرت فرن�سا باأ�سهى اأنواع اجلنب، ومع ذلك 

ال  التي  املمنوعة  االأ�سناف  �سمن  من  كانت 

يجب على الن�ساء تناولها يف املنا�سبات.
ال ت�سع الطعام يف الفم بال�سوكة

املنا�سبات  يف  ممنوع  كان  املناطق  بع�ص  فى 

فهي  بها،  الطعام  لتناول  ال�سوكة  ا�ستعمال 

ت�ستخدم فقط لدفع الطعام يف امللعقة.

اجللو�ص: عند  �ساق  على  �ساق  و�سع  3ـ 

عام  يف  جدا  معقدا  اأمــرا  كان  املــراأة  جلو�ص 

عند  ــراأة  امل على  يجب  كان  حيث   ،1857

متلى  واأن  بع�ص  على  �ساقيها  و�سع  اجللو�ص 

مكانها يف اجللو�ص، خا�سة يف احلفالت.

ال�سوت: 4ـ 

يف وقتنا احلايل يعترب حتدث الفتاة ب�سوت 

مرتفع من الت�سرفات ال�سيئة والتي هي �سد 

ال�سوت  كــان  املا�سي  يف  كذلك  االإتيكيت، 

املرتفع من �سمن املمنوعات اخلا�سة باملراأة.

البكاء: 5ـ 

البكاء كان من �سمن االأ�سياء املحظورة على 

املنا�سبات  يف  االآخرين  اأمــام  فالبكاء  املــراأة 

هناك  لي�ص  الأنه  وهذا  االإتيكيت،  �سد  يعد 

ب�سكل  يبكي  الــذي  ال�سخ�ص  من  ملال  اأكــرث 
دائم.

املزاح: 6ـ 

مزاح املراأة مع اقاربها الرجال يف املنا�سبات 

الع�سر  يف  ال�سيئة  ــادات  ــع ال مــن  يعد  ــان  ك

الفيكتوري، حيث كان ينظر اإىل الفتاة التي 
تفعل ذلك ب�سخرية �سديدة.

الكالم: نطق  7ـ 

م�سينا  اأمــرا  �سيء  ب�سكل  الكلمات  نطق  يعد 

ون�سيت  تركت  اأنها  اإليها  فينظر  لل�سيدة، 
القراءة مبجرد تركها للمدر�سة.

ممنوع ارتداء احللق واأكل اجلبنة



اكت�سف علماء جامعة ييل االأمريكية 
نب�سات  بنية  لتغيري  خا�سة  طريقة 
يخرتق  جتعله  التقليدي،  الليزر  �سعاع 

ال�سباب الكثيف اأو اجلدران البي�ساء.
من  �ساو،  هــوي  الفيزيائية،  وتقول 
�سعاع  اأي  "كقاعدة،  يــيــل:  جــامــعــة 
مثل  م�ستت  و�سط  يف  ي�سقط  ب�سري 
االجتاهات  يف  باالنت�سار  يبداأ  ال�سباب 
ميكن  ــه  اأن لنا  ات�سح  وقــد  اجلانبية. 
ميكنه  بحيث  الــلــيــزر  �ــســعــاع  اإعـــــداد 
هذا  عــرب  فقط  ـــام  االأم اإىل  التحرك 

الو�سط".
ال�سنوات  �سهدت  مــعــروف،  هــو  كما 
ــاوالت ودرا�ــســات عديدة  االأخــرية حم
وراء  ما  بروؤية  ت�سمح  اأجهزة  البتكار 
متكن   ،2015 عام  يف  فمثال،  ــدار.  اجل
روؤية  من  ما�سات�سو�ست�ص  معهد  علماء 
با�ستخدام  اجلدار  خلف  النا�ص  اأ�سباح 
وابتكر  التقليدية.   Wi Fi اأجــهــزة 
ما  تــرى  كــامــريا  اأ�سكتلندا  مــن  علماء 

يوجد "خلف الزاوية".
العلمي  وفريقها  �ساو  متكنت  واالآن، 
الليزر  �سعاع  "يجعل"  جهاز  ابتكار  من 
الكثيف  ال�سباب  عرب  مير  التقليدي 
واأ�سياء غري �سفافة ال متت�ص ال�سوء بل 

تعك�سه.
العلماء  و�سع  هذا،  حتقيق  اأجل  ومن 
ورقــة  خــلــف  ح�سا�ستني  م�سفوفتني 
امل�سغوطة  الــنــانــو  ــق  ــائ دق �سفيحة 
مبثابة  لــتــكــون  الـــزنـــك  اأكــ�ــســيــد  مـــن 
التي  ال�سوء  كمية  وتابعوا  اجلـــدار، 
م�ساحتها.  من  خمتلفة  اأجزاء  تخرتق 
ي�سمى  ما  هذا  يف  الباحثون  وا�ستخدم 
ب�سري  جهاز  وهو  حيزي،  �سوء  مبكرب 
املوجات  حزم  بنية  يف  بالتحكم  ي�سمح 

الكهرومغناطي�سية.
احليزي  ال�سوء  مكرب  اأن  ت�سح  كما 
ال�سوئية،  احلزمة  �سكل  تغيري  ميكنه 
غري  االأج�سام  عرب  متر  يجعلها  بحيث 
مع  بنيتها  تطابق  ب�سرط  ال�سفافة، 
الفراغات بني ذرات واإلكرتونات ال�سيء 

الذي مير عربه ال�سوء.
ي�سمح  اأن  يف  العلمي  الفريق  وياأمل 
لل�سيارات،  م�سابيح  بابتكار  اكت�سافهم 
جميع  يف  الــطــريــق  ـــاءة  اإ�ـــس ميكنها 
الظروف املناخية، واأن يتمكن االأطباء 
اخرتاق  ميكنها  ليزر  اأجهزة  ابتكار  من 
من  واحلــيــوان  االإن�سان  ج�سم  اأن�سجة 
والتجارب  الطبية  العمليات  اأجـــل 

العلمية وغري ذلك.

بلومبريج  ــوقــع  م مــن  ــد  ــدي ج تــقــريــر  ذكـــر 
العمل  بــداأت  �سام�سوجن  �سركة  ان  االقت�سادي 
مرنة  ب�سا�سات  جديدة  هاتفني  على  بالفعل 
القادم  العام  بداية  �ستك�سف عنها  للطي  قابلة 

.2020
وبح�سب امل�سدر فاإن الهاتفني �سيقدمان اأفكارًا 
خمتلفة عن الهاتف احلايل جالك�سي فولد حيث 

طيها  يتم  مرنة  ب�سا�سة  هاتف  هناك  �سيكون 
واالآخر  هواوي  من   X ميت  هاتف  مثل  للخارج 
هو  كما  �سديف  �سكل  على  مرنة  ب�سا�سة  �سيكون 

.RAZR احلال مع هاتف موتوروال املنتظر
هذه  على  التعليق  رف�ست  �سام�سوجن  �سركة 
الكورية  ال�سركة  ان  الوا�سح  من  ولكن  االخبار 
�ستحاول يف كل اإجتاه الإقناع امل�ستهلكني بفائدة 

هذه  اأن  حيث  الــهــواتــف  يف  املــرنــة  ال�سا�سات 
ال�سناعة الزالت يف بدايتها االآن.

وقت  يف  ك�سفت  قد  كانت  ال�سركة  ان  يذكر 
�ساحب  فــولــد  جالك�سي  هاتفها  عــن  �ــســابــق 
حوايل  اإنتاج  ال�سركة  وتتوقع  املرنة  ال�سا�سة 
ا�سواق  يف  بيعها  يتم  الهاتف  من  ن�سخة  مليون 

حمددة.

بداأت غوغل يف اختبار طريقة خمتلفة من 
االإعالنات، وهذه املرة من خالل ميزة البحث 
�ستبداأ  حيث  ال�سهري،  حمركها  يف  ال�سور  عن 
بعر�ص �سوًرا �سمن خيارات البحث على �سكل 
منتجات ميكن معرفة �سعرها و�سرائها ب�سكل 

مبا�سر.
�سور  عن  البحث  عند  املثال؛  �سبيل  فعلى 
للماليني  �سوًرا  النتائج  �ستظهر  حمدد،  ملنتج 
�سوًرا  �ستظهر  بينها  من  لكن  املنتج  هذا  من 
عليها  ال�سغط  وعند  لل�سعر  اأيقونة  حتتوي 
�ستظهر بع�ص تفا�سيل املنتج ورابط ل�سرائه، 

مت  الــتــي  للمنتجات  �ستظهر  املــيــزة  وهـــذه 
لن  اأنه  الطريقة، مبعنى  بهذه  االإعالن عنها 
تظهر اأي نتائج �سبيهة يف البحث مع اأيقونة 
ال�سعر اإال اإذا دفع �ساحب املنتج لالإعالن عن 

ذلك.
املزايا واالإ�سافات  الكثري من  وقد كنا نرى 
وتنفرد  خدماتها  من  غوغل  تقدمها  التي 
معها عن مناف�سيها ب�سبب اإبداع االأفكار، لكن 
اإن�ستقرام  من  ميزة  تن�سخ  اأنها  يبدو  اليوم 
يف  فــرتة  منذ  �ساهدناها   Pinterest و 

من�ساتها.

ذكرنا خالل ال�سهور املا�سية اأن مايكرو�سوفت 
يعتمد  جديد  األعاب  جهاز  تطوير  على  تعمل 
ال�سحابية  ــات  ــدم اخل على  رئي�سي  ب�سكل 
و�سبكة االنرتنت دون احلاجة الأقرا�ص اللعب 
االأجهزة  مع  ــال  احل مثلما  االأ�سطوانات  اأو 
احلالية. ويبدو اأن ال�سركة عقدت العزم على 
 Xbox One S All-Digital اإطالق جهاز
Edition والذي ميثل Xbox One S لكن 
ال�سركة  اأقرا�ص وكان يطلق عليه داخل  بال 

.Xbox Maverick ا�سم
 Windows موقع  وبح�سب 

فـــــاإن   ،Central
�ستتيح  مايكرو�سوفت 
على  املــ�ــســبــق  الــطــلــب 
منت�سف  يف  ــازهــا  جــه
بعد  اأي   ،2019 اأبريل 
تقريًبا،  ــيــف  ون �ــســهــر 
قبل  ــــك  ذل و�ــســيــكــون 

املعتاد  موؤمترها  موعد 
باملطورين  اخلـــا�ـــص   E3

ورمبا يكون ذلك رغبة من ال�سركة بجعل 
اجلهاز متاًحا للعب بحلول موعد موؤمترها.

 Xbox One S ا�ــســم  ال�سركة  وتطلق 
جهازها  على   All-Digital Edition

الالعبني  دفع  اإىل  خالله  من  وت�سعى  ا،  اأي�سً
ـــرب االنـــرتنـــت  ـــــارب الــلــعــب ع خلـــو�ـــص جت

ال�سحابية،  واخلدمات 
خا�سة واأنها �ستحقق 

الدخل  مــن  مــزيــًدا 
ـــــادة عــدد  مـــع زي

اال�سرتاكات.
املوقع  وذكر 

اأنـــــه 

ــــــــــن  ل
 Xbox على  ال�سركة  عمل  يقت�سر 

Maverick، حيث �ستعمل على اإطالق جهاز 

فورتنايت،  لعبة  من  م�ستوحى  ت�سميمه  اأخر 
و�سيكون اجلهاز ب�سكل خمتلف عما هو معتاد 
للعبة  �سورة  بوجود  فقط  ولي�ص 

على الوجه.
مايكرو�سوفت  ت�سعى  ــا  رمب
تنا�سًبا  اأكرث  خيارات  لتوفري 
للم�ستخدمني للعب وم�ساركته 
اأو  املختلفة  املن�سات  عــرب 
االألــعــاب  بع�ص  ا�ستكمال 
اأجهزة، لكن بكل  من عدة 

ـــــوال  االأح
�سيمثل ذلك نقلة 

كبرية يف عامل االألعاب.

املوا�سفات  مت االإعالن ر�سميًا عن 
العاملي  الت�سل�سلي  للمنفذ  الفنية 
تبدو  والــتــي   USB 4.0 اجلــديــد 
منفذ  مــع  كبري  حــد  اإىل  م�سابهة 

.Thunderbolt 3
املوا�سفات  ــــداد  اإع ينتهي  ومل 
الفنية الكاملة حيث حتتاج لنهاية 
القول  ميكن  لكن  اجلــــاري،  الــعــام 
البيانات  نقل  على  قــادر  املنفذ  اأن 
بالثانية،  غيغابت   40 ب�سرعة 
منفذ  اجلــديــد  املنفذ  وي�ستخدم 

له. كاأ�سا�ص   Thunderbolt 3
ـــذ  ـــف ـــن ـــــــود تـــــــــاريـــــــــخ م ـــــــع ي
 2011 عام  اإىل   Thunderbolt
�سركة  ل�سالح  اإنتل  طورته  عندما 
اآبل حيث كانت تهدف منه لت�سريع 
دعمه  ــيــع  وتــو�ــس ــات  ــان ــي ــب ال نــقــل 
لـــربوتـــوكـــوالت اأكــــرث حــيــث كــان 
لو�سل  املنفذ  ا�ستخدام  باإمكانك 
ال�سا�سات واأقرا�ص التخزين وحتى 
االإظهار  بطاقات  مثل  الطرفيات 

اخلارجية.
ــــل الــــثــــالــــث مــنــه  ــــــع اجلــــي وم
اإنتل  اأ�سافت   Thunderbolt 3

الثاين  باجليل   USB 3.1 ــم  دع
بــاإمــكــانــك و�سل  ــبــح  اأ�ــس بــالــتــايل 
منفذ  عرب   USB منفذ  لديه  جهاز 
Thunderbolt. وهكذا اأ�سبحت 
كمنافذ   Thunderbolt منافذ 

اأو�سع. اإمكانيات  مع  لكن   USB
على  احل�سول  يعني  ال  هــذا  لكن 
�سرعة Thunderbolt عرب و�سل 
جهاز USB فيها، فلو و�سلت قر�ص 
 USB 3.0 تخزين خارجي منفذه 
عرب منفذ Thunderbolt، فاإنك 
 USB 3.0 �سرعة  على  �ستح�سل 

فقط.
ــافــذ  ـــــن اأجـــــــل اإتـــــاحـــــة مــن وم
ــرب،  اأك ب�سكل   Thunderbolt
جمانًا  لل�سركات  تقدمها  اإنتل  كانت 
مت  وهــكــذا  ترخي�ص  ر�ــســوم  بــدون 
 Thunderbolt موا�سفات  دمج 
3 مع USB 4.0 الذي يدعم �سحن 
الفيديو  ونقل  واط   100 بطاقة 
 5K اأو �سا�سة  4K معًا  اإىل �سا�ستي 
ــدم مثل  وحتى دعــم االأجــيــال االأق
 USB 3.X ، USB 2.X ، USB

1.X
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غوغل تخترب ميزة اإظهار اإعالنات لبيع 
املنتجات يف بحث ال�شور

ابتكار اأ�شعة ليزر تخرتق اجلدران

Xbox One S All-Digital Edition

 هو جهاز مايكرو�شوفت اجلديد بدون اأقرا�س

الك�صف عن املوا�صفات 
USB 4.0 الفنية للمنفذ



باتنة

ونحن نطرح األف �سوؤال و�سوؤال حول دور رئي�ص اجلمهورية 
يف اجلزائر، ونت�ساءل كيف ت�سري االأمور على حال مقبولة 
اليومي  وال�سري  العادي  ال�سري  يف  االأقل  )على  ما  حد  اإىل 
اجلمهوورية  رئي�ص  ال�سيد  غياب  ظــل  يف  للموؤ�س�سات( 
جاك  الفيل�سوف  ياأتينا  �سنوات،  منذ  مر�سية  الأ�سباب 
اأي�سا  اجلزائر  ومن  كله،  العامل  من  )اأو  فرن�سا  من  اطايل  
مبا اأن اأ�سوله من اجلزائر ومولده كان فيها اأي�سا ( بنموذج 
على  نظريا  لي�ص  اأنه  رغم   - نظريا  نف�سه  يقدم  للحكامة 
االإطالق-. منوذج يتحول فيه الروؤ�ساء يف العامل كله اإىل 
هم  فيها  املتحكم  عاملية  حكومة  يف  ال�ساأن  عايل  موظفني 
لل�سوق  تابعة  فيها  ال�سيا�سة  وحدها،  واالأ�سواق  االأ�سواق 
احلياة  عنا�سر  وكل  االأ�سواق،  من  باإيعاز  فيها  والت�سريع 
ال�سيا�سة وممثلوها تابعون ب�سكل كلي رغم التفاوت بينهم 

للمنطق االقت�سادي واملايل.
قبل هذا كله، من يكون جاك اأتايل هذا يا ترى؟

انتخاب   هو واحد من الرجال الذين قاموا بدور هام يف 
من  اأخطر  من  وهو  للجمهورية،  رئي�ًسا  ماكرون  اإميانويل 
على  جمتمعاتنا  يف  احلقيقية  القوة  ميتلك  من  ي�سرحون 
القناة  على  عديدة  بلقاءات  قــام  وقــد  العاملي.  امل�ستوى 
"public senat" �سرح فيها  الفرن�سي  الر�سمية للربملان 
طريقة تفكري النخب العاملية يف الت�سيري ال�سيا�سي للعامل. 
اللجنة  �سلب  يف  تعمل  االأوروبـــي،  لالحتاد  تهند�ص  نخب 
ثم  مكان،  كل  يف  املنت�سرة  التفكري  خزانات  يف  الثالثية، 
وهم  دوره  املعلقون  يغفل  هام  �سيا�سي  ت�سكيل  م�ستوى  على 
اأع�ساء جمموعات ال�سغط الفاعلون جدا جدا يف ال�سيا�سة 
الدولية lobbyists، والذين هم -من حيث املبداأ- ممثلو 
منطق  عن  بال�سرورة  املدافعون  للقارات  العابرة  ال�سركات 
املنطق  هو  ــذي  ال العامة  امل�سلحة  منطق  �سد  االأ�ــســواق 

الكال�سيكي للعمل ال�سيا�سي.
من املثري لالنتباه اأن جند جاك اأطايل قد ان�سم اإىل احلزب 
اال�سرتاكي يف عام 1971، ثم جنده �سريعا قد بداأ تعاونه 
الوثيق مع فران�سوا ميرتان بدء من دي�سمرب 1973. بل اإنه 
قد قاد فريق حملته االنتخابية يف االنتخابات الرئا�سية 
عام 1974. ثم جنده عقب ذلك يرف�ص اأن يكون مر�سحا 
مل�ساعده،  املقرتح  املقعد  ويعطي  الربملانية  االنتخابات  يف 

لوران فابيو�ص. 
1981، يعينه فران�سوا ميرتان، الذي كان قد مت  يف عام 
مبلك  ا  خا�سً م�ست�ساًرا  للجمهورية،  رئي�ًسا  لتوه  انتخابه 
وكل  الــدفــاع  وجمل�ص  الــــوزراء  جمل�ص  ح�سور  يف  ــق  احل
املحادثات الثنائية واملتعددة االأطراف للرئي�ص مع القادة 
ال�سخ�سي  املمثل  بدور  الرئي�ص  اإليه  يعهد  كما  االأجانب. 
لرئي�ص الدولة يف موؤمترات قمة جمموعة ال�سبع واأوروبا.

االإليزيه  ق�سر  اإىل  ياأتي  اأن  الرئي�ص  ين�سح  جنده  �سوف 
مب�ست�سارين كثريين من بينهم فران�سوا هوالند، و�سيجولني 
مرحلة  اأعقاب  يف  كثرية  اأدوارا  له  جند  و�سوف  رويــال. 
هي  هامة  منظمة  اأن�ساأ  فقد  الي�ساري،  الرئي�ص  ميتريان 
منتدى االقت�ساد االإيجابي يف عام 2008، وكان نائبه هو 
رئي�ص الوزراء الفرن�سيني احلايل اإدوار فيليب، وذلك بعدما 
كان م�ست�سارا مبا�سرا اأو غري مبا�سر لدى الرئي�سني نيكوال 

�ساركوزي وفران�سوا هوالند. 
واملحا�سر  الدولية  ال�ساحة  يف  الفعال  املندمج  املفكر  هو 
ال�ساأن  يف  املتدخل  العاملية  واملنتديات  اجلامعات  كل  يف 
العاملي.  للم�ستقبل  ال�سيا�سية  الهند�سة  ويف  االقت�سادي 
�سرطا  تــكــون  عاملية  قــانــون  دولـــة  د�ــســتــور  عــن  ــع  ــداف امل
نف�سه  وهو  االإن�سان.  م�ستقبل  على  وو�سية  للدميقراطية 
موؤ�س�سة  تنظمه  الــذي  االقت�ساد  اأن  فر�سية  يف  املفكر 
املالية  لالأزمة  حال  يكون  اأن  ميكن  العاملي  املايل  لالإ�سراف 
املالية  املوؤ�س�سة  هذه  �ستكون   .2008 عام  يف  بــداأت  التي 
ميكن  عاملي  دميــقــراطــي  حكم  اإقــامــة  نحو  اأوىل  خطوة 

لالحتاد االأوروبي اأن ي�سبح خمتربًا له.
بطلب من احلكومة الفرن�سية، �سيقرتح اأطايل اإ�سالًحا يف 
التعليم العايل هو نظام  )LMD(، والذي �سي�سبح وا�سع 
�سريكه  معينه  اأوروبا.�سيقدم  اأنحاء  جميع  يف  االنت�سار 

اإميانويل ماكرون للرئي�ص 
حملته  يف  كم�ست�سار  بــه  تو�سية  مــع  هــوالنــد  فران�سوا 

االنتخابية، ثم يف ق�سر االليزيه.
عندما نقراأ هذه املعلومات املتاحة اأمام اجلميع )جل هذه 
عن  فعال  نت�ساءل  مثال(  الويكيبيديا  يف  موجود  املعلومات 
م�سري الدور الكال�سيكي للروؤ�ساء والوزراء يف ظل الرت�سيمة 
موؤ�س�سات  من  قوانينها  البلدان  على  تاأتي  التي  اجلديدة 
االقت�سادية  )�سيا�ستنا  نف�سها  البالد  من  اأو�سع  وت�سكيالت 
النقد  �سندوق  طويلة  ل�سنوات  حددها  مثال  اجلزائر  يف 
دور  ي�سمحل  ثــم  للتجارة(  العاملية  واملنظمة  الـــدويل 
ب�سراحة  ــايل  اط جــاك  ذلــك  قــال  قد  كما   – احلكومات 
الغياب  اأن  يف�سر  ما  وهــذا  �سوريا،  ي�سبح  حتى  مذهلة( 
ال�سري  على  يوؤثر  مل  الرئي�ص  وظيفة  عن  للرئي�ص  الفعلي 
"احل�سن اأو دون ذلك" للوظيفة التي هي وظيفة يتوقع لها 

اأطايل اأن تزداد ه�سا�سة يف امل�ستقبل. 

عال" ب�سوت  "التفكري 

زاوية اأ�سبوعية 
يكتبهــــــا:

االأحمر في�سل   

باتنة

مهرجان الفيلم الأمازيغي
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�لثقافة  ـــد�ر  ب �لــ�ــســتــار  ــدل  ــس �أ�
ــزي وزو  ــي ــت ب ــري  ــم ــع م ـــود  مـــول
�لوطني  �لثقايف  �ملهرجان  عــن 
دون  �المازيغي  للفيلم  �ل�سنوي 
جائزة  �لتحكيم  جلنة  متنح  �أن 
فيلم  الأف�سل  �لذهبية  �لزيتونة 
�لثانية  �لطبعة  هــذه  يف  طويل 

على �لتو�يل.
�لتحكيم،  جلنة  رئي�س  و�أو�سح 
�سعيد عوملي، �أن �الأفالم �لطويلة 
�لطبعة  م�سابقة  يف  �الأربــعــة 
 28 يف  �فــتــتــحــت  ــي  ــت �ل �لـ17 
ت�ستجيب  ال  �ملن�سرم،  فيفري 
ملنح  و�لفنية  �لتقنية  لل�سروط 

�أعلى جائزة يف هذ� �ملهرجان.
ومــنــحــت جلــنــة �لــتــحــكــيــم من 
�أخرى تقدير خا�س لفيلم  جهة 
لعزيز  �سليونة"  ن  "تاما�ساهوت 
مدته  طويل  فيلم  وهو  �سلموين 
حول  ق�سته  تــدور  دقيقة   85

�أ�سطورة �سليونة.
منح  مت  ــي  ــق ــائ ــوث �ل فــئــة  ويف 
�لذهبية  �لــزيــتــونــة  جــائــزتــي 
ــني بــعــنــو�ن  ــي ــق ــائ لــفــيــلــمــني وث
"�سبيبة �لقبائل عندما جنحت" 
و  �ل�سريف  �لعربي  �لرز�ق  لعبد 

�سعادة. �آيت  II" ملقر�ن  "يوبا 
جلنة  منحت  �لفئة،  نف�س  ويف 
لفيلم  خا�سا  تقدير�  �لتحكيم 
بوزقن"  ذي  �إيــذومــن  "�أ�سفرق 
م�ساألة  �لذي تناول  با�سا  جلمال 
منطقة  يف  �لــنــفــايــات  ت�سيري 

بوزقن )تيزي وزو(.
مت  �لق�سرية،  �الأفـــالم  فئة  ويف 
�لذهبية  �لزيتونة  جائزة  منح 
�ــســلــيــمــان بــونــيــة )17  لــفــيــلــم 
"�لذي يحرتق"  بعنو�ن  دقيقة( 

لونا�س  ق�سة  يحكي  فيلم  وهــو 
�لذي حاول حرق نف�سه.

بعنو�ن  �لق�سري  �لفيلم  وحـــاز 
حــــد�دي  لــيــحــيــى  "ثاميات" 

تقدير� خا�سا من جلنة �لتحكيم 
يف نف�س �لفئة.

ـــرى،  �الأخ �لــفــئــات  وبخ�سو�س 
�لزيتونة  ــزة  ــائ ج �إ�ـــســـد�ء  مت 

ر�سوم  فيلم  الأفــ�ــســل  �لذهبية 
لقاء  حطابي  لــر�بــح  متحركة 
فيلمه بعنو�ن "�إيغالن يدوكلن".

ـــني �لــعــام لـــوز�رة  و�أ�ــســرف �الأم

�ولب�سري،  �سماعيل  �لثقافة، 
�ملهرجان  هــذ�  �ختتام  على 
فيلما   23 تناف�س  �سهد  �لذي 
�أن  موؤكد�  �لفئات،  جميع  من 
يو��سل  �الأمــازيــغــي  �لفيلم 
و�أن  �الحرت�فية  يف  توجهه 
هذ� �ملهرجان �لذي �ستو��سل 
يف  دعمه  يف  �لثقافة  وز�رة 
هويتنا  ترقية  �سيا�سة  �إطار 
مثل  ــي  ــغ ــازي �الأم و�نتمائنا 
كــامــل �ملــهــرجــانــات )وهـــر�ن 
وعنابة و�جلز�ئر �لعا�سمة( 
عليها  تعتمد  ـــــاأد�ة  ك يــعــد 
وز�رة �لثقافة من �أجل تطوير 
�لــ�ــســيــنــمــا �جلـــز�ئـــريـــة وهـــذ� 
مب�ساركة �ملهنيني من جميع فروع 

�ل�سناعة �ل�سينمائية.

رئي�سة  �أحــمــد  بــن  �ــســامــيــة  �رتـــــاأت 
�لفكرية  للملكية  �جلز�ئري  �الحتاد 
كل  يف  لها  ب�سمة  ت�سع  �أن  كعادتها 
ُتعني  �لتي  و�الحتفاالت  �ملنا�سبات 
يكن  ومل  و�لثقافة،  و�الأدب  بالفكر 
مهمة  منا�سبة  عن  ينحاز  �أن  مل�سارها 
و�لتي عمدت على جعلها  �ملر�أة،  كعيد 
جل�سة �سباحية تناغمت فيه خمتلف 
�لقر�ءة �ل�سعرية و�لق�س�سية لرتجتل 
يكن  ومل  �لتاأنيث،  تاء  ودف  ركح  عرب 
عد�لة  و�ل�ساعرة  �إال  ليكتمل  �حلفل 
عبق  تن�سر  �ملن�سة  ملكة  ع�سا�سة 
و�الأخرى  تلو  تارة  وتنادي  ق�سيدها 
�لكبري  �الأور��ــس  �ساعر�ت  من  �ساعرة 

�للو�تي كن يف �ملوعد متاما.
د�ر  نظمتها  �لــتــي  �الحتفالية  هــي 
�لثقافة باتنة بالتن�سيق مع  �الحتاد 
و�لتي  �لفكرية  للملكية  �جلــز�ئــري 
يتاح  حــتــى  ـــهـــا،  الأو�ن �سابقة  كــانــت 
منا�سبة،  مــن  ــرث  �أك يف  �لتو�جد  لهن 
من  �لعديد  �الأ�سبوحة  حملت  وقــد 
�ل�سعر  لفحالت  �ل�سعرية  �لــقــر�ء�ت 
ــي �أبــحــرن  ــو�ت ــل �لــ�ــســبــايــا مــنــهــم و�ل
و�أ�سرقن يف حميط �لق�سيد، على غر�ر 
فاطمة  نعيمي،  �ل�سم�س  نور  �لكاتبة 
�سموخ  �لــو�زنــة،  كا�سا،  �سعاد  �سيخي، 
حت�سرنا  ال  �الأ�سماء  ولعل  �الأور��ـــس 
نورهن  بزغ  جنمات  كن  ولكنهن  كلها، 
للوطن  تغني  �لذي  �حلب  ق�سيد  عرب 
مكانتها  ــــر�ز  و�إب ــــر�أة  و�مل للحب  كما 

عن  نتحدث  عندما  �لرفيع  وذوقــهــا 
�حلرف.

رئي�سة �الحتاد �سامية بن �أحمد قالت 
�للقاء�ت  هذه  مبثل  جد�  �سعيدة  �أنها 
مبدعات  �سمل  مل  على  تعمل  �لــتــي 
�الأور��س، مثمنة دور �ملر�أة يف خمتلف 
�أ�سبح  حيث  منها،  �الأدبــيــة  �ملجالت 
كما  �ملحافل،  كل  يف  م�سموعا  �سوتهن 
�للو�تي  �ملبدعات  مبختلف  و�أ�ــســادت 
لهن  وتــركــت  بــل  �الأمــ�ــســيــة،  ح�سرن 

بحروفهن  يبحرن  �أن  �أجل  من  �ملجال 
تن�سيق  بالعربية،  وحتى  بالفرن�سية 
من �الأجو�ء �لتي جعلت �لقاعة ت�سدح 

بجميل �حلرف و�لكلمة �لن�سوية.
ويف ذ�ت �ل�سياق قال مدير د�ر �لثقافة 
خالل  �ملــالــك  عبد  بختة  بــن  �ل�سيد 
حفل �الكر�ميات �لتي �أ�سرف عليه �أنه 
�سيفتح �أبو�ب �لد�ر �أمام كل �ملبدعات، 
�لتي  �لفعاليات  كل  لت�سهيل  و�سي�سعى 
�لثقافية،  �الأن�سطة  خانة  يف  ت�سب 

على  و�لكاتبة  �الأديبة  �ملر�أة  م�سجعا 
�أن تكمل خطو�تها �لفنية �البد�عية، 
و�أن يكن �أور��سيات �ساخمات باإعمالهن 

و�إ�سد�ر�تهن.
�حلفل كان بهيجا رغم قلة �ملدعو�ت، 
لكنه �أعطى �سعور� �آخر� لالمتنان ملثل 
جميع  تكرمي  مت  حيث  �للفتة،  هــذه 
و�إبـــد�ع  حمبة  كــعــربــون  �ملــبــدعــات، 
عرب  كثري�  تاألقن  �للو�تي  للحا�سر�ت 

�لركح.

"املراأة الأورا�شية يف عيون الإبداع" 
جنمـــات اأدب املـــلكية الفـــــكرية ببـــاتنة

 حجب جائزة الزيتونة الذهبية لأف�شل فيلم طويل

رقية. ل

عامر. م 

للطلبة  ــة  ــي ــن ــوط �ل �حلـــركـــة  قـــدمـــت 
باملركز  مكتبها  يف  ممثلة  �جلــز�ئــريــني 
مو�سمها  �فتتاح  �طار  يف  بريكة  �جلامعي 
�ن�ساديا  حفال  �أم�س  �أول  �أم�سية  �لثقايف، 
من تن�سيط فرقة رنى لالإن�ساد يتقدمهم 
م�سابقة  يف  �مل�سارك  �جلــز�ئــري  �ملن�سد 
و�لذي  �سحر�وي  علي  �ل�سارقة  من�سد 
�الأنا�سيد  مــن  بــالــعــديــد  �ــســوتــه  �ــســدح 
�ل�سالة  عليه  �لر�سول  مدح  يف  �لدينية 
و�ل�سالم و�أنا�سيد �أخرى يف �لذ�ت �اللهية 

وحب �الإ�سالم.
م�سرحية  عرو�س  تخللته  �أي�سا  �حلفل   
من تقدمي فرقة �ملن�سة �لذهبية ب�سكرة 
لبع�س  �سعرية  ووم�سات  و�مل�سرح  للفن 

�ل�سعر�ء من والية باتنة ود�ئرة بريكة 
و�لعديد من �لعرو�س �لفنية �لتي قدمها 

�لطلبة على غر�ر �ل�سعر.
هذ� ومت تكرمي عامالت �القامة مبنا�سبة 

عيد �ملر�أة وبع�س �لعمال و�أ�ساتذة �ملركز 
�ملن�سد  تكرمي  مت  كما  بربيكة،  �جلامعي 
للتنظيمات  �لوالئية  �ملكاتب  وروؤ�ــســاء 

�لطالبية.

حفال  من�شد ال�شارقة "علي �شحراوي" يحيي 
ان�شاديا بالإقامة اجلامعية بريكة

ق. ث



عطالة
و�حد �سق�سى �لثاين 

قد�ه عندك �أوالد
قالو �أربعة

�الأول د�ر�س هند�سة
�لثاين د�ر�س كيمياء

�لثالث د�ر�س �أدب
�لر�بع �سر�ق

قالو وعال�س ما 
حتاوزو�س عليك 

�ل�سر�ق
جاوبو هو يل ي�سرف علينا �لباقي كامل 

عاطلني؟!!.

حتفيفة خا�شة
و�حد غبي �سق�سا الخر

بو��س حففت �لتحفيفة هذي عجبتني 
بز�ف

�لثاين: حففت بامل�سينة
�الأول: ر�ح لطريق 
�مل�سينة وحط ر��سو

)من �أر�د �إنقاذ �سعر 
هذ� �لرجل �للحاق 

به فور� قبل ما تفوت 
�مل�سينة(؟!.

خطبة
و�حد غبي كاتب يف �لفاي�س بوك

مرحبا يا بنات 
كل وحدة زينة تبعث �سورتها 

حابة نخطب لولدي
�أنا " �أمي" !!. 

معلومات م�سلية

املن�سج

اأمثال �سعبية

النا�ص  بع�ص  هناك  اأن  تقول  نف�سية  درا�سة   •
كذب  اكت�ساف  يف  وطبيعية  خا�سة  قــدرة  لديهم 

االآخرين وهذه ميزة متيزهم عن غريهم.
لي�ص  ولكن  ال�سيب،  ظهور  يف  يعجل  قد  • اخلوف 
ا�سطرابات  والتوتر يحدث  ب�سكل حلظي، فاخلوف 
على  ال�سعر  تلون  عن  امل�سوؤولة  امليالنني  مــادة  يف 

املدى البعيد.
• ت�ستطيع اأفعى االأ�سلة االإفريقية اأن تبقى على 

قيد احلياة بال طعام ملدة �سنتني كاملتني.
 78 على  حتتوي  احلجم  كبرية  واحده  بي�سة   •
 61 على  �سفارها  يحتوي  بينما   ، حرارية  �سعرة 

�سعرة حرارية وبيا�سها على 17 �سعرة حرارية.
• الدهون املوجودة يف مطاعم الوجبات ال�سريعة 
راغبا  االإن�سان  جتعل  الدماغ  يف  منطقة  على  توؤثر 

يف املزيد من نف�ص الطعام، اأي اأنه اأقرب لالإدمان.
اأول �سوت ي�ستطيع الطفل  • يعترب �سوت االأم هو 

حديث الوالدة متييزه.
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ا�سحك وال�سحك بال�س.. قبل ما يغلى وتقول يامن عا�س

جواب 
املحاجية

حاجيتك 
على اللي 

ذبحتها ميا 
وميات مرة ما 

نوحت ما بكات 
ما �سال منها دم

حدث يف مثل هذا اليوم
�ل�سابع من �سهر مار�س

للمرة  الب�سمات  ا�ستعمال  بدء  ـ   1911
وكان  اجلرائم  عن  للك�سف  ــاأداة  ك االأوىل 

ذلك يف نيويورك.
نقل  تقرر  الفرن�سية  احلكومة  ـ   1959
الوطني  التحرير  جلبهة  اخلم�سة  القادة 
ح�سني  و  بيطاط  ورابـــح  بو�سياف  حممد 
بلة  بن  اأحمد  و  خيدر  حممد  و  اأحمد  اآيت 

اإىل مركز االعتقال بجزيرة اإيك�ص.
اال�سرتاكي  العربي  البعث  حزب  ـ   1963
ال�سورية  احلــكــومــة  على  بــانــقــالب  يــقــوم 
مار�ص  من  الثامن  ثــورة  با�سم  يعرف  فيما 

وي�ستويل على ال�سلطة يف �سوريا.
على  ي�سادق  الــــوزراء  جمل�ص  ـ   1968
للوظيف  ــا�ــســي  اأ�ــس قــانــون  اأول  ـــدار  اإ�ـــس

العمومي.
البطل  يهزم  فريزر  جو  املالكم  ـ   1971

العاملي حممد علي كالي.
يف  ديغول  �سارل  مطار  تد�سني  ـ   1974

باري�ص.
يقطعان  ومــوريــتــانــيــا  املــغــرب  ـ   1976
اجلــزائــر  مــع  الدبلوما�سية  عالقاتهما 

ب�سبب اأزمة ال�سحراء الغربية.
املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  ـ   1977
باليوم  لــالحــتــفــال  الــتــاريــخ  هـــذا  تــخــتــار 

العاملي للمراأة.
املتعلقني  الــقــانــونــني  �ــســدور  ـ   1990

بالبلدية والوالية.
فل�سطيني  برملان  اأول  انتخاب  ـ   1996

على اأرا�سي ال�سفة الغربية وقطاع غزة.
التون�سية  الــداخــلــيــة  وزارة  ـ   2011
الدولة  اأمن  اإدارة  فيه  األغت  قــرارا  ت�سدر 
املتهم  ال�سيا�سي  البولي�ص  ت�سم  كانت  التي 
نظام  عهد  يف  تعذيب  وعمليات  باعتقاالت 

الرئي�ص املخلوع زين العابدين بن علي.  
"بيت  اأجـــراه  ا�ستطالع  نتائج  ـ   2010
رواتب  اأن  اأظهر  االأنرتنت  عرب  كوم"  دوت 
 2009 2007 و  املوظفني اجلزائريني بني 

من اأدنى االأجور يف الدول العربية.
2012 ـ االإعالن عن ميالد "تكتل اجلزائر 
ذات  اأحزاب  ثالثة  ي�سم  الذي  اخل�سراء" 
جمتمع  حركة  هــي  و  اإ�سالمية  مرجعية 
االإ�سالح  حركة  و  النه�سة  حركة  و  ال�سلم 
عن  الــثــالثــة  ــــراف  االأط وك�سف  الــوطــنــي 
بقوائم  الت�سريعيات  يف  بالدخول  قرارهم 

وبرامج "موحدة".
ربه  عــبــد  اليمني  الــرئــيــ�ــص   -  2015
موؤقتة  عا�سمة  عــدن  يعلن  هــادي  من�سور 
حتت  الــواقــعــة  �سنعاء  ــن  م بـــدال  لليمن 

�سيطرة احلوثيني.
2016 - هجوم لعنا�سر من تنظيم الدولة 

ي�ستهدف مدينة بن قردان التون�سية.
وثائق  �سل�سلة  تن�سر  ويكيليك�ص   -  2017
" تن�ص   7 " قولت  وم�ستندات حتت عنوان 
املركزية  املخابرات  وكالة  جت�س�ص  على 
والتلفزيونات  الهواتف  على  االأمريكية 
االإنرتنت  �سبكة  مت�سفحي  وبع�ص  الذكية 

با�ستخدام اأنظمة ت�سغيلها.

ر�سا�سة  عــالوة..عــنــدك  �سي  ـ 
وحــــدة وقـــد�مـــك �لــفــقــر �حلــب 

�لكذب �خليانة من تقتل؟
�أحمد زد�م باتنة

علينا  تبطل  با�س  ــت  �ن نقتلك 
�خلرطي هذ�!؟.

ـ فيم تفكر يا �سي عالوة؟
ي�سرى مقالتي عني �لبي�ساء

يف �الآتي �لذي ال طعم له وال لون 
وال ر�ئحة!؟.

ـ �أنا �أ�ستقيل من من�سبي كمو�طن 
جز�ئري و�أحتول �إىل �سجرة؟

خالد قري�سي ميلة
تتحول  تزيد  �لــقــر�ر..كــن  ِنْعم 
�لب�سرية  ف�ستنفع  حــجــرة  �إىل 

�أكرث!؟.
�أن  نكاز"  "ر�سيد  �أمــكــن  كيف  ـ 

ي�سنع �حلدث؟
�سالح �لدين.خ �س�سار
هــو يف �حلــقــيــقــة فــقــد �حلــدث 

برمته ومل ي�سنعه.. !؟. 
ـ �إذ� قال لك �أحدهم �أعر�س عن 
�ساغرة..و�طلب  تاأتيك  �لدنيا 

�ملوت تاأتيك �حلياة..ماذ� حت�س؟
�سمري قادري ب�سكرة
ميــ�ــســي  �لــــكــــون  �أن  �أحــــ�ــــس 

باملعكو�س!؟.
ــر�ء  ــاإج ــك ب ــاغ ــد�أ دم ــب ـ مــتــى ي

عمليات ح�سابية كربى؟
ن�سرين.ج �لقنطرة
يــفــ�ــســّلــو...ولــهــذ�  يح�سب  يل 
دمــاغــي ال يــتــورط عــادة يف مثل 

هذه �لعمليات �مل�سبوهة!؟.

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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ــهــا ممــدود  خـــالت ر�جــل
ور�حت تعزي يف حممود

�سورة م�سحكة

حكـــمة

ال�������ن�������ي�������ام  ب������������ن  جت�������ل���������������س  ال 
اجل����ال���������س����ن ب��������ن  ت�������ن�������ام  وال 

قال لها زوجها 
بيتز�  "طيبيلنا 

باحلوت"؟!
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يف اإطار موا�سلة حماربة ال�سكنات الفو�سوية

ميلة 

�سوق اأهرا�س

بن �ستول. �ص

قـــامـــت فـــرقـــة حــمــايــة 
الــبــيــئــة والــعــمــران الأمــن 
خالل  اأهرا�ص  �سوق  واليــة 
بـ40  ــري  االأخ فيفري  �سهر 
ت�سجيل  خاللها  مت  تدخال 
عمرانية  ــفــة  خمــال  42
املكلف  مـــن  عــلــم  ح�سبما 
ال�سلك  ـــذات  ب بــاالتــ�ــســال 
ذات  او�ــســح  حيث  االأمــنــي 
جمــمــوع  ـــن  م اأن  املـــ�ـــســـدر 
ــيــة  ــعــمــران املـــخـــالـــفـــات ال
34 منها بخ�سو�ص  امل�سجلة 
حيث  رخ�سة  بــدون  البناء 
الفرقة  ذات  عنا�سر  قــام 
االأمنية  التغطية  ب�سمان 
اأهرا�ص  �سوق  بلدية  مل�سالح 
ثماين   هــدم  عملية  اأثــنــاء 

بنايات غري قانونية. 
وبــــالــــتــــوازي مــــع ذلـــك 
وحفاظا على �سحة و�سالمة 

جهتها  من  قامت  امل�ستهلكني 
بامل�سلحة  التطهري  فــرقــة 
العمومي  لــالأمــن  الــوالئــيــة 
ــن الــواليــة خــالل نف�ص  الأم
الفرتة بـ400 تدخل مت من 
خاللها حجز 419 كيلوغرام 
و33  والفواكه  اخل�سر  من 
واالأ�سماك  اللحوم  من  كلغ 
لال�ستهالك  �ــســاحلــة  ــري  غ
قطعة   248 اإىل  باالإ�سافة 

مــن خمــتــلــف الــ�ــســلــع حيث 
ق�سائيا  ملفا   12 اإعــداد  مت 
الق�سائية  للجهات  اأحــيــل 

املخت�سة. 
ويف ذات ال�سياق فقد قامت 
فرقة التطهري بالتن�سيق مع 
امليدانيني  ال�سركاء  عديد 
منها  ميدانية  خرجة  بـ16 
م�سالح  رفقة  خرجة   13
رفقة  وخرجتني  البلدية 

وحفظ  الــنــظــافــة  مــكــتــب 
مت  فيما  الــبــلــدي  ال�سحة 
ت�سجيل خرجة واحدة رفقة 
مت  حيث  الــتــجــارة  م�سالح 
مراقبة 10 حمالت جتارية 
ـــك لــلــوقــوف عــلــى مدى  وذل
القانونية  ال�سروط  احرتام 
ــة حلــمــايــة  ــي ــم ــي ــظ ــن ــت وال
�سالمتهم  امل�ستهلكني و�سمان 
اإىل  ــــذارات  اع توجيه  مــع 
ثمانية  خمالفني كما قامت 
وبالتن�سيق  الــفــرقــة  ذات 
احلوا�سر  اأمـــن  �سرطة  مــع 
ميدانية  بخرجات  الثماين 
مت خاللها اإزالة الباعة غري 
ي�ستغلون  الذين  ال�سرعيني 
الر�سيف اأو قارعة الطريق 
ملمار�سة ن�ساط جتاري بدون 

�سند قانوين.

متكن اأفــراد ف�سيلة االأبحاث 
باملجموعــة االإقليميــة للدرك 
مــن حجــز  الوطنــي ب�سطيــف 
مــن  مهلو�ــص  قر�ــص   2090
توقيــف  مــع  اإك�ستــازي  نــوع 
و34   30( يبلغــان  �سخ�ســني 
�سنة( مــع حجز ال�سيــارة التي 
هــذه  نقــل  يف  ت�ستعمــل  كانــت 
املهلو�ســات، ومت توقيــف املتهم 

االأول مبحطــة اخلدمات بابور 
علــى م�ستــوى الطريــق ال�سيار 
�سرق غرب اإثر معلومات واردة 
مفادهــا حماولــة اإدخــال هذه 
البــالد  اإىل عا�سمــة  احلبــوب 
اأفــراد  مــع  التحقيــق  وبعــد 
االإ�ستعــالم متكنوا مــن توقيف 
املتهم الثاين يف ظرف قيا�سي. 

ت�سبب حادث اإ�سطدام بني حافلة 
لنقل امل�سافرين ب�ساحنة مركونة 
بالطريق الوطني رقم 79 املكان 

امل�سمى املخو�ص ببلدية ميلة 
يف تعر�ص 13 �سخ�ص الإ�سابات 

متفاوتة، )09 من جن�ص ذكر و 04 
من جن�ص اأنثى( وترتاوح اأعمارهم 

بني 06 �سنوات و 48 �سنة، حيث 
تعر�سوا جلروح خمتلفة ومت 

حتويلهم من طرف م�سالح احلماية 
املدنية اإىل م�سلحة االإ�ستعجاالت 

مب�ست�سفى ميلة اأما اخل�سائر املادية 
فتمثلت يف حتطم كلي ملقدمة حافلة 

لنقل امل�سافرين من نوع هيقر تعمل 
على خط عني التني وميلة حتمل 

ترقيم والية ميلة وحتطم جزئي 
للجهة اخللفية الي�سرى ل�ساحنة من 

نوع رونو، فيما يبقى �سبب احلادث 
جمهول.

�صي االأورا�صي..

وجب الكالم

hamzalaribi005@gmail.com

حمزه لعريبي

ال�سـعب فــاق
يف وقت ما وعندما راجت لعبة "البالي �ستاي�سن" 
ياأتي  من  كل  اأدعــو  وكنت  بها،  املهوو�سني  من  كنت 
كما  و  ومناف�ستي،  معي  اللعب  اإىل  اأقاربي  من  �سيفا 
اأي  حتكم،  مبقب�سي  يتم  اللعب  فــاإن  اجلميع  يعلم 
يل  كان  فقد  ولذلك  طرفني  بني  تكون  املناف�سة  اأن 
قريب �سغري مزعج كثري ال�سراخ وكثري االإحلاح على 
اأن يكون طرفا ثالثا وذلك ما دفع بي القتناء مقب�ص 
ثالث خ�سي�سا له، لكن احليلة اأنني كنت اأ�سع خيط 
يف  مهم  "طرف  باأنه  الأوهمه  اللعبة  حتت  املقب�ص 
اللعبة" فاأتخل�ص من �سراخه ومن اإزعاجه واأتفرغ 

للرتكيز على املناف�سة مع "الطرف الثاين".
"الرئي�ص"  تر�سيح  من  اأكرث  يزعج  اليوم  بات  ما 
بلعبة  اأ�سبه  اأ�سبحت  البالد  اأن  هو  خام�سة  لعهدة 
اأو  مبقب�سني  تلعب  اأكانت  ندر  ال  �ستاي�سن"  "بالي 
اأكرث لكن ما اأنا متاأكد منه هو اأن ال�سعب كان يف نظر 
"خيط مقب�سه"  واأن  املزعج  اأ�سبه بقريبي  ال�سلطة 
اإن  بل  امل�سكلة،  هنا  ولي�ست  اللعبة،  حتت  مو�سوع 
امل�سكلة االأكرب هي اأن يظهر اأكرث من "معتوه" ين�سب 
نف�سه و�سيا على املقب�ص يرغب يف تدريب "ال�سعب" 

على كيفية اللعب.
"مدام نعيمة" اأبرز من يتوهمون باأنهم "اأو�سياء" 
"املو�سوع خيطه حتت اللعبة"،  على مقب�ص ال�سعب 
اللعبة  املتناف�سة يف  االأطراف  اأن كثريا من  واملزعج 
�سمحت لظهور "خملوقات" مثل مدام نعيمة و�سمحت 
يف  حقيقية  فاعلة  باأنها  وتتوهم  �ساأنها  يعلو  الأن 
"ادعت"  اأن  كانت  لها  خرجة  اآخر  اأن  حتى  اللعبة 
باأن كثريا من اجلزائريني قد را�سلوها مت�سائلني عما 
منعها من اأن تديل بدلوها فيما يحدث يف البالد من 
حراك �سعبي واأجابت "نف�سها" باأنها �ستقول كلمتها 
احلراك  "خلف  الواقفة  اجلهة  على  تتعرف  حني 
ال  اأنها  اإىل  مبا�سرة  غري  بطريقة  م�سرية  ال�سعبي" 
�سراحة  بكل  فهمته  وما  ال�سعبي،  احلــراك  تدعم 
هو اأن "مدام نعيمة" قد اأزعجها اأنها اكت�سفت باأنها 
مو�سوعا  كان  املقب�ص"  "خيط  واأن  فاعلة"  "غري 
"يف  االأزرار  على  ت�سغط  كانت  واأنها  اللعبة  حتت 
"احليلة" قبلها  اكت�سف  ال�سعب  اأن  اأزعجها  الفيد"، 
واأ�سبح يطالب باأن يكون فاعال يف اللعبة واأن يكون 
ملقب�سه معنى يتحكم به يف جمريات اللعبة، وبهكذا 
بعد  لها  مكان  ال  نعيمة" باأن  "مدام  تيقنت  حراك 
اللعبة"  "فاعال يف  ال�سعب  اأ�سبح  االآن الأنه يف حال 
�سوف لن يكون "حلجمها ال�سيا�سي" معنى يف ال�ساحة 

ال�سيا�سية وهكذا ت�سبح "مغمورة" ال قيمة لها.
فاعال  �سي�سبح  ال�سعب  باأن  متفائل  اأنا  ما  بقدر 
ما  بقدر  امل�ستقبل  يف  ال�سيا�سية  اللعبة  يف  اأ�سا�سيا 
لهم  ي�سبح  لن  نعيمة  مــدام  "اأمثال"  الأن  �سعيد  اأنــا 
امل�ستقبل  يف  ال�سعب  الأن  فاعلية  اأية  وال  وجود  اأي 
"مدربا"،  نف�سه  ين�سب  ملن  بحاجة  يكون  لن  �سوف 
اأن  هــي  نعيمة"  "مدام  الأمــثــال  فن�سيحتي  لــهــذا 
اآخر غري دور  "�سلفياتها" وجتد لنف�سها دورا  تلملم 

الفارغ". "املاعون 

�سن حرب �سن... على يل تكلم ومتحن... ويل 
حاول يفهم ويحكي الواقع وللتغيري يحن... 

ماراح تلقالو مواقع يقولو عليه جن... ماتلوم�ص 
امل�سكني يل حط �سكوت�ص على فمو و�سكن... 

وال يل غلق باب دارو خايف يت�سكن.. الدعوة 
ماطمن�ص حاكمها الفني عفريت وجن... 

متكــن اأفراد الفرقة االإقليمية للدرك الوطني 
ب�سالــح بــاي جنــوب واليــة �سطيــف مــن حجــز 
م ايفــوق 70 قنطــار مــن مــادة ال�سمــة املقلــدة 
بقيمــة مالية قــدرت بنحو 570 مليــون �سنتيم، 
مــع توقيــف اأربعــة اأ�سخا�ــص متورطــني ترتاوح 
اأعمارهــم مابني )25 و39 �سنــة(، ومتت عملية 
احلجــز على م�ستــوى الطريق الوالئــي رقم 64، 
وبعــد اإ�ستكمــال التحقيق �سيتم تقــدمي املتهمني 

اأمام اجلهات الق�سائية. 

علمــت اأم�ــص، "االورا�ص نيوز" مــن م�سدر طبي 
اأن طفال ال يتجاوز �سنه 3 �سنوات قد لقي حتفه 
متاأثــرا باجلــروح  باتنــة اجلامعــي  مب�ست�سفــى 
اخلطــرية التي حلقت جــراء تعر�سه اإىل هجوم 
�سر�ــص مــن كالب �سالــة ببلديــة نقاو�ــص غــرب 

والية باتنة.
وح�سب ذات امل�ســدر اأن الطفل الذي ا�ستقبلته 
يف  نقاو�ــص  مب�ست�سفــى  اال�ستعجــاالت  م�سلحــة 
و�سعيــة جرحــة ا�ستدعــت حتويله علــى جناح 
ال�سرعة اىل امل�ست�سفى اجلامعي، مل يكن مبفرده 
بل كان مع طفلة ال يتجاوز �سنها 3 �سنوات حيث 
ترقــد هي االأخرى مب�ست�سفــى بن فلي�ص التهامي 
ب�سبــب ما حلق بها من جــروح خطرية جراء هذا 

الهجوم ال�سر�ص من الكالب املت�سردة. 

اأ�سيــب 15 �سخ�ســا تــرتاوح اأعمارهــم بني 20 
و55 �سنة، بجروح متفاوتة اخلطورة، يف حادث 
مــرور وقــع �سبــاح اأم�ــص علــى م�ستــوى الطريق 
الوطنــي رقــم 16 ببلديــة �سف�ســاف الو�ســرى، 

والية تب�سة،
�ساحنــة ذات  نتيجــة ا�سطــدام  احلــادث كان 
مقطــورة بحافلــة نقل امل�سافرين علــى متنها 15 
راكــب، حيث تدخلــت وحدات احلمايــة املدنية 
ونقلت امل�سابني اإىل قاعة اال�ستعجاالت الطبية 
مب�ست�سفــى التيجاين هدام  بدائــرة بئر العاتر، 
يف حــني فتحــت عنا�سر الــدرك الوطني حتقيًقا 

حول مالب�سات احلادث.

حجز 70 قنطار من ال�سمة 
املقلدة ب�سالح باي 

كالب �سالة تفرت�س طفال حتى املوت 
وتدخل طفلة االنعا�س بنقاو�س

مـرور حادث  يف  جريحـا   15

عبد الهادي. ب 
عبد الهادي. ب عبد الهادي. ب 
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