
م�ساريع انطلقت بها الأ�سغال قبل 6 �سنوات مل ترى النور اإىل يومنا هذا

ريا�ضة

بعد �سنوات من املعاناة واالنتظار

االإدارة توؤكد على توفري
 كافة الظروف املالئمة

رغم نهاية االأ�سغال منذ مدة طويلة

خوفا من حوادث مميتة باملوؤ�س�سات 
الرتبوية

املحاجر.. معاناة الطلبة 
و�سعف الكهرباء من اأبرزها

مل يرى النور منذ اإجنازه

ب�سبب ت�سرب مبحطة
 املعاجلة بوحدة االإنتاج

املوؤ�س�سة تعاين �سغطا كبريا يف ق�سم 
الن�ساء والتوليد

نقائ�ص باجلملة وم�شاكل 
تنتظر احللول بعني التوتة

حي 40 م�شكن بحملة 1 
يغــرق يف الظـالم

توقـف �شخ املـياه 
من �شد كدية املدور

نق�ص فادح يف الأطباء 
الأخ�شائيني مب�شت�شفى 

عني امليلة

م�شروع م�شت�شفى 60 
�شرير ب�شيدي خالــد 
�شريى النـــور قريبا

جديد  طالب   4900
بجامعة حممد خي�شر

�سكان الطايـة ي�ستعجلون 
الإفراج عن قائمة ال�سكن

تالميـذ واأ�ساتذة 
يقاطعـون الدرا�سة

�سطيف

ب�سكرة

اأم البواقي
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مواطنون يطالبون العدالة بالتحقيـق

حتــويل اأرا�شي فالحـــية منتجـة
 لال�شتثمار الرتفيهي باأم البواقي !!

�أم  والي��ة  عا�صمة  جنوب  فيد�صو�ر  م�صتة  من  مو�طنون  طالب 
�لبو�قي، يف عري�صة وجهت لل�صلطات �لق�صائية و�الإد�رية وحت�صلت 
"�الأور��س نيوز" على ن�صخة منها، �لنائب �لعام و�لديو�ن �لوطني 
بفتح  للوالية  �الإد�رية  �ل�صلطات  وكذ�  �لعدل  ووزير  �لف�صاد  ملكافحة 
حتقيق �إد�ري وق�صائي يف كيفية منح �أر�س فالحية منتجة للحبوب 

�ص 05مل�صتثمر خا�س، من �أجل �إجناز م�صروع ترفيهي...

م�ساريع �سكنية تتحول اإىل اأطالل بباتنة!!
 ،" عبرّ م�ستفيدون من �ل�سكن �لرتقوي �ملدعم "ح�سة 100 �سكن" بحملة 3، للمرقي �لعقاري "ن.�إ

عن ��ستيائهــــم وتذمـــرهم �ل�ســـــــديدين �إز�ء و�سعية �سكـناتهــم �لتي �نطلقت �أ�سغال �إجنــازها قبل 
يومنا... �إىل  �لنور  ترى  �أن  دون  �سنو�ت   6

امل�ضتفيدون ذهبوا �ضحية تالعب املُرقني العقاريني

�ص 04

قمة اأورا�سية حملية 
واأ�سبال لعالوي 

من اأجل التدارك
�ص 14 والت�سالح مع الأن�سار



ح�ســـان بوزيدي

الفنان املرحوم حمي  �سنة �سريعة منذ رحيل  مرت 
اإىل  الأطــفــال  �سديق  غــاب  )حمــيــو(،  بوزيد  الدين 
خرب  هــز   ،  2018 اأكــتــور   11 اخلمي�ص  يــوم  الأبـــد، 
كبري،  ب�سكل  وال�سعبي  والثقايف  الفني  الو�سط  وفاته 
باتنة لب�ست ال�سواد، وجموع النا�ص حجت اإىل بيته، 
الكلمات  هذه  اأكتب  واإين  الغايل،  فقيدها  على  حزنا 
كما  منك  قريبا  كنت  لفراقك،  اأملا  يعت�سر  قلبي  فاإن 
الأحزان  اأي�سا،  الأطفال  كان  وكما  حمبيك،  كل  كان 
حتى  قلوبنا،  جتتاح  والأوجاع  رحيلك،  منذ  تلتحفنا 
الكلمات تهرب من اأمامنا لهذا امل�ساب اجللل، كنت معنا 
بالأم�ص، وغبت عنا اليوم، فغابت ابت�سامتك، �سدقك، 
اأكتب  للنا�ص وحبهم لك،  �سراحتك، توا�سعك، حبك 
فاأعو�سها  عني  تغيب  اأن  قبل  فيك،  الكلمات  هــذه 
بالدموع التي تعو�سني بعد الفارق، وتبقي على بع�ص 
اأحبتنا،  املنية  تخطف  عندما  ن�سرتجعها  الذكريات، 
اإ�ستقنا اإىل جل�ساتك واأنت حتدثنا عن الفن وامل�سرح 
واخل�سبة، كنت دائم الإبت�سامة، رغم اأن لغة العيون 
تقول غري ذلك، كان لديك اأمل كبري يف اأن ت�ساهم يف 
الفنانني، حتاول ترميم  معاناة  القليل، من  ولو  تغيري 
الإعوجاح، وت�سحيح اخللل، عندما كان يقرتب ال�سهر 
�سادقا  متطوعا  لتكون  نف�سك  حت�سر  كنت  الف�سيل 
للعائلت الفقرية، للأيتام، للأرامل، واأنت توزع عليهم 
ما يجود به املح�سنون، هوؤلء ل ين�سون ما كنت تفعله 

من اأجلهم، هم يدعون لك بالرحمة.
بجامعة  بتكرميك  �سعيدا  كنت  بك  لقائي  اآخــر  يف 
وزنا  للرجال  يقيم  من  هنا  بــاأن  ت�سعر  كنت  �سطيف، 
واإق�سائهم،  لتهمي�سهم،  وي�سعى  يحاربهم  من  وهناك 
بل و�سحقهم، مل تكن را�ص عن الفعل الثقايف بباتنة 
اأ�سوء فرتاته بعدما كان يت�سدر  الذي بدا لك يعي�ص 
امل�سهد الوطني يف فرتتي الثمانينات والت�سعينات، كنت 
الفنانني،  بني  احلا�سلة  اخللفات  بع�ص  من  ممتع�سا 
وكنت تت�ساءل با�ستغراب ملاذا حدث كل هذا؟ وماهي 

اأ�سباب هذا الإنحدار؟
بهدوء،  ــزن  احل الــيــوم  نرت�سف  رحيلك  ــرى  ذك يف 
هي  الذكريات،  من  تبقى  ما  بع�ص  لنعانق  �سمت،  ويف 
فقط ما يبقى، بعد الفراق، الأحبة يرحلون يف �سمت 

تاركني خلفهم الآهات.
الثبات  و  العزم وال�سرب  اأ�سكال  ج�سدت حياتك كل 
يجد  ل  اأحيانا  والتحديات،  املحن  وجه  يف  وال�سمود 
الإن�سان الكلمات التي يعرب بها عما يدور بداخله، من 
م�ساعر وعما ي�ستعل يف �سدره من اأحا�سي�ص وتفاعلت، 
كل  يخرج  باأن  الإن�سان  يكتفي  احلالة  هذه  مثل  ويف 
تغمدك  �سامتة،  دمــوع  عرب  والأ�سى  احلــزن  م�ساعر 
اإنا  اجلنان...  ف�سيح  واأ�سكنك  الوا�سعة  برحمته  اهلل 

هلل واإنا اإليه راجعون. 

�آخر �لكالم
يــوايف  الـــعـــرب...  قوامي�ص  يف  حــــرف...  مــن  هــل 

اأوجاعي...؟؟؟

كوبا من ال�سرب....
 لو �سمحتم

لكــل النا�س
smssms

خلل الطبعة اخلام�سة لربنامج "بني الثانويات"الذي تنظمه 
وزارتــي  مع  بالتعاون  اجلــزائــريــة،  لــلإذاعــة  الأوىل  القناة 
الرتبية الوطنية والدفاع الوطني عرفت ولية باتنة انهزام 
 32.5 مقابل   37.5 بـ  اأهرا�ص  �سوق  منتخب  فاز  حيث  مذل، 
املناف�سة تربوية وفكرية  اأن  ملنتخب باتنة، وعلى الرغم من 
ا�ستفهام  علمة  من  اأكرث  طرحت  عميقة  اثاأرا  خلفت  انه  اإل 
الجتماعي  التوا�سل  موقع  عرب  تعليقات  عدة  عنها  اأجابت 
اأدانت ب�سدة هذا املردود خ�سو�سا يف مواد  "فاي�سبوك" حيث 

ح�سا�سة، اأدت بالبع�ص اإىل الت�ساوؤل عن كيفية انتقاء التلميذ 
للم�سابقة، يف حني جاء تعليق اآخر �ساخر "بخ�ستو بينا قدام 
الرتبية  ب�سوؤون  وملم  القطاع  من  انه  يبدو  اآخر  جلنا�ص" اأما 
فقال "نعلم جميعا باأن الفرتة احلالية هي اأ�سعف مرحلة مير 
حتولت  التي  احلالية"  الفرتة  هي  بباتنة  الرتبية  قطاع  بها 
بهدف  البيداغوجي  باجلانب  الهتمام  من  فبدل  م�سارها  عن 
العمل  نزاعات  مناق�سة  اإىل  الهتمام  اجته  اأبنائنا  تكوين 

وت�سليط العقوبات على رجال الرتبية". 

قال: عبد اهلل جاب اهلل )رئي�س جبهة العدالة والتنمية( 
الثورة �سلمية  اإبقاء  الثائر، جنح يف  "ال�سباب   ...
كل هذه الأ�سهر، وجنح يف التاأثري يف الأحداث التي 

عرفتها البالد".
قلنا: يا راجل... نعم �صحيح، والدليل 

حكومة بدوي الزالت قائمة.

auresbook

يبدو اأن وايل تب�سة "عطا اهلل مولتي" عالج جميع م�ساكل الولية ومل يبقى له �سوى ملف واحد اأرهقه هذه الأيام، 
مكثفا من اجتماعات ماراطونية مع كل امل�سوؤولني وال�سركاء فيه وهو ملف الإطعام املدر�سي، حيث خل�ص اإىل اإن هناك 
حلقة مفقودة حتيل دون �سمان ال�سري احل�سن للتكّفل باإطعام الّتلميذ على الّنحو املطلوب يتوّجب اإيجادها ومعاجلة 
ومعاجلة  العملّية  احللول  واإيجاد  الأ�سباب  يف  البحث  اإىل  داعيا  املعنّية،  الأطراف  لكّل  امل�سوؤولية  حمّمل  اأ�سبابها، 
الأمر موؤكدا اأن الأمر ل يتعلق بالإمكانيات اأو نق�ص اليد العاملة كم يتم الرتويج له، لأن الدولة وفرت الهياكل وكل 
الإمكانيات املادّية والّلوج�ستية والّتعداد الب�سري الّلزم متمثل يف 938 عامل، واأكد الوايل باأن اخللل يف تعّطل فتح 
مطاعم مدر�سّية والعمل ل�سمان وجبات غذائية �ساخنة لتلميذ فيه "اإن" مهددا اأنه لن يت�سامح مع اأّي اإخلل بتاأدية 

الواجب جتاه تلميذنا اأو تقاع�ص يف ذلك.

يف اإحدى التعليقات على من�سور ال�سفحة الر�سمية لولية خن�سلة حول الجتماع املو�سع الذي  تراأ�سه كمال نوي�سر 
لكل  واجلوارية  القطاعية  التنموية  الحتياجات  ودرا�سة   2019 ل�سنة  املحلية  التنمية  لتقييم  الولية  وايل 
الإطار  بتح�سني  مبا�سرة  علقة  لها  التي  منها  خا�سة  بلدية  بكل  امل�سجلة  العمليات  كل  عر�ص  مت  اين  بلدية، 
من  ا�ستعجالية  تنموية  عمليات  وبت�سجيل  حدى  على  بلدية  كل  احتياجات  على  الوقوف  وكذا  للمواطن،  املعي�سي 
�ساأنها امل�ساهمة الفعلية يف التنمية املحلية، علق اأحد �ساكني بلدية �س�سار  بنوع من ال�سخرية اأن بلديتهم تعاين من 
"التهمي�ص والحرة واجلهوية" كما يقول منذ اأن انف�سلت عن ولية تب�سة واأرغمت للن�سمام اإىل خن�سلة، مطالبا 
يف ذات ال�سياق باأن تعود البلدية ك�سابق عهدها اإما لتب�سة اأو ب�سكرة خ�سو�سا اأن علقاتها مع الوليتني الأخريتني 

اأكرث من خن�سلة.

يف  املاكثة  املراأة  تبذلها  التي  باملجهودات  اإ�سادة  اطار  يف  حجاج  م�سعود  البواقي  ام  وايل  قدم 
البيت، �سيما الريفية مبنح عمرة للبقاع املقد�سة ل�سيدة من دوار "فم الزابي" ببلدية بوغرارة 
ال�سعودي، وهي حرفية خمت�سة يف "جنب بوهزة "؛ حيث يعد هذا اجلنب علمة م�سجلة حقيقية  
ملادة غذائية تتميز بها ولية اأم البواقي وخ�سو�ص مناطقها النائية، وهو ذو مذاق حار ويح�سر 
من حليب املاعز والغنم، وهو اأف�سل من "لكامونبار" امل�ستورد من اأوروبا ومع ذلك تبقى و�سفته 
التاريخ   اأعماق  يعد موروث تقليدي ي�سرب بجذوره يف  باليد اخلبرية، كما  لرتباطها  غام�سة 

حتى خ�س�ص له عيد �سنوي.

بطاقة حمـــــــــراء

يبــدو اأن احلملة النتخابية قد انطلقــت حتى قبل اإيداع 
ملفــات الرت�سح يف وليــة باتنة، فقد اأكد لنــا بع�ص التلميذ 
مبوؤ�س�ســة تربويــة ببلدية ثنيــة العابد، باأن اأحــد الأ�ساتذة 
بدا متحم�سا لإقناعهــم واإقناع اأوليائهم من خللهم مب�ساندة 
"راغب يف الرت�سح" يف حال قبول ملف تر�سحه، هذا الأ�ستاذ 
ات�ســح اأنــه من املتاأثريــن بالربامــج التلفزيونيــة "الثقافية" 
لدرجــة اأنه جعل الأق�سام التي ي�سرف على تدري�سها حمطات 
حلملــة انتخابية م�سبقة لراغب يف الرت�سح بــدا وكاأنه يعول 
كثريا علــى الأ�ساتذة واملعلمني خا�سة منهــم "اأدباء زمانهم"، 

فمنذ متى اأ�سبحت املوؤ�س�سات الرتبوية ف�ساءات للتعبئة؟

هــي القيمــة التي متثل حجــم ال�ستثمار الرتكــي يف اجلزائر، 
حيــث اأن تركيــا حتتــل املرتبــة الأوىل فيمــا يتعلــق بال�ستثمار 
الأجنبــي يف اجلزائــر، ح�ســب ما قالــه وزير ال�ســوؤون اخلارجية 
الرتكــي، ت�ساو�ــص اأوغلــو، الــذي اأكد اأن بــلده ملتزمــة بتطوير 

العلقات القت�سادية والتجارية مع اجلزائر.

دولر مليار   4.5
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ل يحتاج الو�سع اجلزائري العام اإىل كبري عناء لتتك�سف 
حياله امل�ساكل اليومية التي يعانيها املواطن على م�ستوى 

جميع اجلبهات، فاأينما تويّل وجهك ت�سطدم بواقع مزري 
وخمزي يعك�ص حالة )الرتّدي( التي اأحالت وطنا باأكمله 

اإىل اأدنى درجات الرتتيب العاملي فل نكاد نت�سدر �سوى  
الأكرث غبنا والأقل اإيجابية..اأما املرافق العمومية فهي يف 

النواحي.. جميع  ويف  وتهيئة  "الذيل" خدمة 
ورغم كل هذا هنالك من ي�ستغرب انتقاد الأو�ساع وك�سف 

ما يحدث يف عمقها من مهازل، وي�ستنكر ف�سح املمار�سات 
اليومية والحتجاج وال�سكاوى بدعوى اأن هذا من مظاهر 

التخلف والن�سداد ..
ول يختلف اثنان يف كون اجلزائر "قارة" من حيث 

تنوعها الذي م�ّص العن�سر الب�سري والرثوة باأنواعها التي ل 
حت�سى، ومع ذلك مل تاأخذ حظها من "الرقي" و"الرتقاء" 

بقدر ما كرث من حولها "التكالب" الداخلي واخلارجي وباتت 
م�ستهدفة يف العمق �سيا�سيا واقت�ساديا واجتماعيا..

ولعل كرثة امل�ساكل اليومية وتراكمها دون حلول ناجعة 
مع اإخفاقات ال�سيا�سة العامة لحتوائها هو ما جعلنا نن�سغل 
مبا هو "اأدنى" ونرتك ما هو "خري" لنا وللبلد..اإذا اعتربنا 

اأن اللتفات للقت�ساد الوطني هو ما يجب اأن نن�سغل به 
كونه العمود الفقري الذي تقوم عليه البلد ول تقوم اإل 

به، خا�سة واأن اقت�سادنا ح�سب اخلرباء القت�ساديني 
ي�سنف �سمن قائمة القت�ساديات الغنية واملتنوعة 

لكن عائداته كانت تديرها "الع�سابة" ل�سالح اأقلية من 
ال�سيا�سيني والع�سكريني ورجال الأعمال..ما جعل منه 

اقت�سادا منهكا داخليا غارقا يف الأزمات "املفتعلة" وامل�ساريع 
التي ل ت�سب يف ال�سالح العام بقدر ما تخدم "اأجندات" 

خارجية لدول حتالفت م�ساحلها مع "الفا�سدين"..وجعلت 
منه اقت�سادا حمت�سرا مقابل اإمكانيات "�سخمة" مل تلق 

بعد رجالتها "الوطنيني" لتخلي�سنا من التبعية وتبعاتها 
التي انعك�ست �سلبا على امل�ستوى املعي�سي والدخل الفردي 

وارتفاع معدلت الفقر والبطالة..يف وقت ي�ستغرب املحللون 
احلديث عن الفقر يف بلد غني..

ولي�ص غريبا بعد كل هذا اأن يتم اإلهاء املواطن اجلزائري 
باإغراقه يف خلفات فارغة عن الهوية والراية الوطنية 
واأزمة احلليب والبطاطا و"املايونيز" والأ�سعار اخليالية 

لل�سلع وتدهور القدرة ال�سرائية..وانت�سار الكلب والقطط 
ال�سالة والقوار�ص واملزابل..والرتا�سق بالتهامات 

والعمالة و"ال�سيتة" و اأ�سحاب الكا�سري ومن خلفهم من اأهل 
"البانان"....و...و...و..

وطننا كبري يا جماعة واأمتنا عظيمة..وحا�سرنا 
وم�ستقبلنا باأيدينا.. ها...فيقوا رحمكم اهلل؟!
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زووووووم الأورا�س....

اإذا كان امل�سوؤولون بكل من ولية ودائرة وبلدية باتنة يعاينون حقا اأحوال املدينة فكيف مل 
ينتبهوا اإىل اأن اأغلب اعمدة الإنارة العمومية باملدينة بل اأغطية ما يعني ت�سكيلها خطرا على 

املواطنني خا�سة الأطفال؟

اجتمع ُرباعي امل�سل�سل الرم�ساين ال�سهري "اأولد احللل" جمددا يف عمل فني جديد، باإطلق كليب غنائي حتت 
من  وعانوا  ظلما،  ال�سجن  يف  بهم  ُزج  من  بع�ص  على  الأغنية  حتكي  بانديا" حيث  ما�سي  النا�ص  "اأولد  عنوان 
بعيدا  الق�سبان  خلف  ابنها  لوجود  تتاأمل  التي  الأم  معاناة  الأغنية  تروي  كما  جدا،  قا�سية  واأحكام  قرارات 

عنها.

�سماح خميلي



�سيتوىل نحو 200 خبري يف �لقانون 
تابعني لل�سلطة �لوطنية �مل�ستقلة 

للإنتخابات در��سة ملفات �ملرت�سحني 
للإنتخابات �لرئا�سية �ملزمع تنظيمها 
يوم 12 دي�سمب �لقادم، ح�سبما �أفاد 
به �أن�ص �لأربعاء بب�سار �ل�سيد عادل 

بورقازم ع�سو يف ذ�ت �لهيئة.
و''�سيتكفل هوؤلء �خلب�ء بدر��سة 

مدى مطابقة ملفات �لرت�سح 
للرئا�سيات �لقادمة وذلك يف �إطار 

�لن�ساطات و�ملهام �ملوكلة �إىل �للجنة 
�لقانونية بال�سلطة �لوطنية �مل�ستقلة 

للإنتخابات''، وفقا ملا �سرح به ذ�ت 
�لع�سو خلل حفل تن�سيب �ملن�سق 

و�أع�ساء �ملندوبية �لولئية لل�سلطة 
�لوطنية �مل�ستقلة للإنتخابات.

و''�ستتم در��سة ملفات �ملرت�سحني 
للرئا�سيات �لقادمة �لتي تكت�سي 

�أهمية كبرية للبلد بكل �سفافية ووفقا 
للمعايري �لتي يحددها �لقانون''، مثلما 

�أو�سح �ل�سيد بورقازم لدى تدخله 
خلل مر��سم �لتن�سيب.

ولدى تطرقه �إىل م�ساألة �لتزوير، 
�أكد ع�سو �ل�سلطة �لوطنية �مل�ستقلة 

للإنتخابات، ''�أن �لقانون �سيطبق بكل 
�سر�مته �سد مرتكبي هذ� �لفعل''.

�لقا�سي  �أمام  �خلمي�ص،  �ليوم  زوخ،  �لقادر  عبد  �لعا�سمة،  للجز�ئر  �ل�سابق  �لو�يل  ميثل 
�مل�ست�سار باملحكمة �لعليا يف �إطار �لتحقيق يف ق�سايا تعود �إىل فرتة توليه ولية �جلز�ئر 

�لعا�سمة.
و�سيتم �لتحقيق مع زوخ، بخ�سو�ص تورطه يف ق�سية �للو�ء �ملتقاعد عبد �لغني هامل �ملتهم 

هو و�أفر�د من عائلته باحل�سول على �متياز�ت غري م�ستحقة يف ولية �جلز�ئر.
جويلية   18 منذ  �لق�سائية،  �لرقابة  حتت  حاليا  يتو�جد  زوخ  �لقادر  عبد  �أن  �إىل  ي�سار 

ق. و�ملا�سي، يف ق�سية رجل �لأعمال حمي �لدين طحكوت.

�أحبط حر�ص �ل�سو�حل حماولة هجرة غري �سرعية لـ 5 �أ�سخا�ص كانو� على منت قارب تقليدي 
�ل�سنع بالغزو�ت، يف حني مت توقيف 13 مهاجر غري �سرعي من جن�سيات خمتلفة بعني �أمينا�ص، 

ح�سبما �أفاد به بيان لوز�رة �لدفاع �أم�ص �لأربعاء.
�ملعالج، فيما  �لكيف  29.9 كيلوغر�م من  �ل�سو�حل ببني �ساف،  �سياق مت�سل، �سبط حر�ص  ويف 
�أوقفت مفرزة للجي�ص �لوطني �ل�سعبي بتمرن��ست، �سخ�سني وحجزت مولد�  كهربائيا ومطرقة 

�سغط وجهاز ك�سف عن �ملعادن.

�أمر قا�سي �لتحقيق بالغرفة �لثانية مبحكمة �لقليعة تيبازة، �أم�ص �لأربعاء، و�سع رجل �لأعمال 
حبيب يو�سفي حتت �لرقابة �لق�سائية.

وح�سبما ك�سفت عنه م�سادر �إعلمية، فاإن رجل �لأعمال مت �إيقافه منذ �أيام، وكان بحوزته �سلح 
ناري غري مرخ�ص وذخرية حية. هذ� وخ�سع �ملدعو ل�ستجو�ب د�م ل�ساعات �أمام قا�سي �لتحقيق 

م�سدره.
للإ�سارة فاإن رجل �لأعمال حبيب يو�سفي �سرح بو�سعه �ل�سحي و�أنه، يجب عليه �لتنقل من �أجل 

فح�ص دوري، يف �نتظار �لتحقيقات �لنهائية على م�ستوى حمكمة �لقليعة.

احباط حماولة 5 اأ�سخا�ص للهجرة غري ال�سرعية يف الغزوات

و�سع رجل الأعمال حبيب يو�سفي حتت الرقابة الق�سائية

زوخ ميثل من جديد اأمام املحكمة العليا اليوم 

��ستقبل �لوزير �لأول، نور �لدين بدوي، �أم�ص 
مولود  �لــرتكــي،  �خلارجية  ــر  وزي ــاء،  ــع �لأرب
ر�سمية  بزيارة  يقوم  �لــذي  �أوغلو،  جاوي�ص 

للجز�ئر.
على  ح�سابه  عب  تغريدة  يف  �أوغلو  وقــال 
تويرت: ''لقد عقدنا �جتماًعا مثمًر� مع �ل�سيد 
للجمهورية  �لــــوزر�ء  رئي�ص  بــدوي  نــورتــني 
تاريخية  علقات  تربطها  �لتي  �جلز�ئرية 

و�أخوية مع بلدنا''.
''�سنو��سل  �لرتكي  �خلارجية  وزير  و�أ�ساف 
و�لتجارية  �لقت�سادية  علقاتنا  تعزيز 
يف  لنا  جتاري  �سريك  �أكب  ثاين  �جلز�ئر  مع 
�لأجنبي  بالإ�ستثمار  يتعلق  فيما  �أفريقيا''. 
مليار   4.5 تتجاوز  جتارية  مبادلت  بحجم 
دولر. و�أكد وزير �ل�سوؤون �خلارجية �لرتكي، 
لعلقاته  "كبرية"  �أهــمــيــة  ــويل  ي بــلــده  �أن 
�ل�سركات  مئات  لوجود  م�سري�  �جلز�ئر،  مع 

�لرتكية بها.
وزير  رفقة  ن�سطها  �سحفية  ــدوة  ن ــلل  وخ
م�سكلة  �إن  بـــوقـــادوم،  �ــســبي  �خلــارجــيــة، 
و�سيتم  �لــبــلــديــن  بــني  م�سرتكة  �لــتــاأ�ــســرية 
�جلميع،  ير�سي  لإتفاق  �لتو�سل  على  �لعمل 
وفتح  �حلـــو�ر  طــاولــة  على  باجللو�ص  ــك  وذل
��ست�سارة على م�ستوى �لقن�سليتني �جلز�ئرية 

و�لرتكية.

بالإفر�ج  �ملتحدث،  تعهد  �أخــرى،  جهة  من 
يخ�ص  فيما  �لت�سهيلت  من  جملة  عن  قريبا 
�لفئات  لبع�ص  �لــتــاأ�ــســرية  عــلــى  �حلــ�ــســول 

�لعمرية.
ويف ت�سريح �أدىل به لل�سحافة عقب و�سوله 
�أو�سح  بومدين،  ــو�ري  ه ــدويل  �ل �ملطار  �إىل 
جاوي�ص �أوغلو �أن   "تركيا تويل �أهمية كبرية 
بوجود  نفتخر  ونحن  �جلز�ئر،  مع  لعلقاتها 
فيها.  وت�ستثمر  تعمل  �سركاتنا  مــن  مئات 
ونقدم جزيل �ل�سكر للدولة �جلز�ئرية للثقة 

�لتي  و�سعتها فيهم".
�أن  �خلارجية  �ل�سوؤون  لــوز�رة  بيان  و�أو�سح 
�لت�ساور  �إطار  يف  تندرج  �لتي  �لزيارة  "هذه 
وتركيا  �جلز�ئر  بني  بعيد  زمن  منذ  �لقائم 
�جلز�ئرية  �لدبلوما�سية  لرئي�ص  �ست�سمح 
جو�نب  جميع  ــة  ــس بــدر�� ــي  ــرتك �ل ــريه  ــظ ون
مرحلي  تقييم  و�ل�سروع  �لثنائية  �لعلقات 

للتعاون بني �لبلدين". 
و�ست�سكل �لزيارة �أي�سا فر�سة للت�ساور وتبادل 
�لقليمية  �لق�سايا  ــول  ح �لنظر  وجــهــات 
و�لدولية ذ�ت �لهتمام �مل�سرتك". كما تاأتي 
بني  و�ل�سر�كة   �لتعاون  فيه  يعرف  ظرف  يف 
يف  م�ستد�مة  وتنمية  جديد�  "دفعا  �لبلدين 
�لطاقة  جمــال   يف  ل�سيما  �مليادين  خمتلف 

و�حلديد و�ل�سلب و�لن�سيج".
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على وكالت الأنباء اأن ت�سطلع مبهامها 
يف ن�سر الوعي وجتنيب ال�سكوك 

�لر�سمي  �لناطق  �لت�سال  وزيــر  �أبــرز 
وكالت  دور  ر�بحي،   �ح�سن  للحكومة، 
�لأنباء يف مو�كبة  �لتحولت �لإيجابية 
�لأبي�ص  �لبحر  بلد�ن منطقة  �لتي تعم 
�حلكم  تعزيز  �إىل   و�لهادفة  �ملتو�سط 

�لدميقر�طي.
�لدورة  �أ�سغال  �فتتاح  يف  له  كلمة  ويف 
�أنباء  وكــالت  ر�بطة  جلمعية   28 �لـــ 
ر�بحي  �سدد  �ملتو�سط،  �لبحر�لأبي�ص 
�لهام" لو�سائل �لإعلم ويف   "�لدور  على 
"تعزيز  يف  ــبــاء،  �لأن وكـــالت  مقدمتها 
وتثمني  و�لتعاون  و�حلــو�ر  �ل�سلم  قيم 
�سبيل  �لتي نخو�سها جميعا يف  �لتجارب 
�ملمار�سة �لدميقر�طية ومو�كبة  تعميق 
يف  ل�سيما  �ملنتهجة،  و�مل�سار�ت  �جلهود  
�جلنوبية  �ل�سفة  يف  �لنا�سئة  �لــدول 
�خليار  بــهــذ�  تــوؤمــن  ــتــي   �ل للمتو�سط 
�لأمثل"، م�سيفا �أنه لهذه �لوكالت "دور 
�لتي  �لإيجابية  �لتحولت   مو�كبة  يف 
تعم بلد�ن �ملنطقة و�لهادفة �إىل تعزيز 
ل�سعوبها  كخيار   �لدميقر�طي  �حلكم 
�ل�سيا�سية  لأنظمتها  ر��سخة  وكقناعة 
كنتيجة حتمية للتطور و�لتنمية �لذي  
تنعم بها دولنا و�لتي �أف�ست �إىل �سرورة 

�لرتقاء �إىل ممار�سة �حلكم �لر��سد".
�أن  �لـــوزيـــر  �أكـــد  مــتــ�ــســل،  �ــســيــاق  ويف 
وثيقا"  "�لتز�ما  تلتزم  �لتي  �جلز�ئر 
بعدة  مبادئ، ل�سيما منها �لدميقر�طية 
�لدول  و�سيادة  �لوطنية  و�لقيم  �حلقة 
�لد�خلية  �سوؤونها  يف  �لتدخل  وعــدم 

وح�سن �جلو�ر. 
ــن جــهــة �أخـــــرى، تــطــرق �لـــوزيـــر يف  م
كلمته �إىل دور وكالت �لأنباء يف �لع�سر 

عاتق  على  يقع  �أنه  �ىل  م�سري�  �حلــايل، 
"م�سوؤوليات  �لإعلمية  �ملوؤ�س�سات  هذه 
�ل�سكوك  وجتنيب  �لوعي  ن�سر  يف  جمة 
�ل�سعور  و�إبــعــاد  �ملنتهجة  �ملــ�ــســار�ت  يف 
بالإحباط �لذي قد ي�سيب فئة �أو فئات 
من �ملجتمع جر�ء تد�ول معلومات ز�ئفة 
و�ل�سادقة  �لطيبة  �لنيات  تعك�ص  ل 
�سبيل  يف  �حلكومات  بها  ت�سطلع  �لتي 
ترقية �حلكم �لر��سد وتعميق  �ملمار�سة 

�لدميقر�طية".
جهويا  للأحد�ث  �ملتتبع  �أن  �إىل  ولفت 
منطقة  دول  دور  بجلء  "يعي  ودولــيــا 
�سناعة  يف  �ملتو�سط  �لــبــحــر�لأبــيــ�ــص 
وح�سورموؤثر"،  وزن  من  لها  مبا  �حلدث 
وهو �لأمر �لذي "يحمل وكالت �لأنباء 
�ل�سطلع  يف  �مل�سوؤولية  �ملتو�سطية 
مبهمة �ي�سال �خلب �ملوثوق من م�سدره 
�أهل  ين�سر  �أن  قبل  �لــعــام  ـــر�أي  �ل �إىل 
�سلعتهم  �ملغر�سة  و�لــدو�ئــر  �لإ�ساعات 

�مل�سللة".
و�عتب �لوزير وكالت �لأنباء "مرجعا 
ر�سيدها  منطلق  من  �لت�سال  عــامل  يف 
وهو  و�حرت�فيتها،  �ملــهــار�ت  من  �لكبري 
خمتلف  بــني  �جلــهــود  تظافر  يجعل  مــا 
لن�سر  �سامنًا  �ملتو�سطية  �لـــوكـــالت  
يف  �لأخر  وقبول  و�لت�سامن  �ل�سلم  قيم 

منطقتنا".
"مفرتق  �ملتو�سط  منطقة  �أن  و�أو�ــســح 
هام بالن�سبة لتلقي �ل�سعوب وللتعاي�ص 
�أرحب للحو�ر و�لتعاون"،  ب�سلم وف�ساء 
د�عيا �إىل مد ج�سور �لتو��سل بني �سعوب 
يغذي  �لــذي  �ل�سك  فتيل  ونــزع  �ملنطقة 

�لعنف و�لتهمي�ص و�لإق�ساء".

تركيا تويل اأهمية كبرية لعالقاتها مع اجلزائر

ق. و

ق. و

الوطني
اأكدت افتتاحية جملة اجلي�ش ل�سهر اأكتوبر، باأن االنتخابات الرئا�سية املزمع اإجرا�ؤها يف 12 دي�سمرب املقبل، �ستكون خمتلفة متاما عن 

كل اال�ستحقاقات االنتخابية ال�سابقة، �هذا يف ظل املعطيات االإيجابية �غري امل�سبوقة.
هذه  �أهــم  ''لعل  �لفتتاحية:  يف  وجــاء 
�ملعطيات و�أكرثها دللة �ملوقف �لتاريخي 
�مل�سرف للجي�ص �لوطني �ل�سعبي �لذي �نحاز 
منذ �لبد�ية لإر�دة �ل�سعب وفى بتعهد�ته 
م�سري�ته  فر�فق  �لــوطــن،  وحيال  حياله 
و�سمن �سلميتها، ور�فق �لعد�لة يف حماربة 
�لتي عاثت يف  �ملف�سدين وحتييد �لع�سابة 
�لبلد ف�ساد� ونهبا ملقدر�تها وحاولت جعل 
حتديد  جانب  �إىل  ملاآربها،  رهينة  �لبلد 
معامل طريق �إجر�ء رئا�سيات حرة ونزيهة 
ت�سهم  �لتي  �لظروف  كل  وتوفري  و�سفافة، 
�ل�سعب،  لإر�دة  و�لحتكام  �إجناحها  يف 

طبقا ملا ين�ص عليه د�ستور �لبلد''.
�لوطني  �جلــيــ�ــص  �فتتاحية  ــافــت  و�أ�ــس
�لقر�ر  �أن  متاما  �لآن  تاأكد  ''كما  �ل�سعبي: 
�لنتخابات  ــاإجــر�ء  ب �لقا�سي  �ل�سائب 
�أدنى  بل  �سيجنب  �آجالها،  يف  �لرئا�سية 
ماآلت  ويف  �لفر�غ  يف  �لوقوع  بلدنا  �ل�سك 
مد عقباها، وبالتايل فاإن تنظيمها يف  ل حتحُ
موعدها �ملحدد يعد �سرورة ملحة تقت�سيها 
�لظروف �ل�سعبة �لتي متر بها �لبلد، حيث 

قال نائب وزير �لدفاع رئي�ص �أركان �جلي�ص 
باأننا  قايد  �أحمد  �لفريق  �ل�سعبي  �لوطني 
قد�ص  و�ثقون �أن �ل�سعب �جلز�ئري �لذي يحُ
درك حجم �لتحديات �لتي تو�جه  وطنه ويحُ
�جلز�ئر، �ستكون له �ليد �لطوىل و�لكلمة 
�لتحديات  هــذه  نتائج  ح�سم  يف  �لأخــرية 

ل�سالح �جلز�ئر''.

�لتي  �لعلقة  ''�إن  ل�سان �جلي�ص:  وح�سب 
يف  �سوكة  �ستبقى  بجي�سه  �ل�سعب  جتمع 
حلق دعاة �لفتنة و�سيبقى موقف �جلي�ص 
�سبات  يــزعــج  كابو�سا  �ل�سعب  مبــر�فــقــة 
مقا�سهم،  على  بجز�ئر  �لو�همني  �حلاملني 
فلقد  خري�تها،  وينهبون  تاريخها  يحرفون 

�سقطت �لأقنعة''.

عالقة ال�سعب بجي�سه �ستبقى �سوكة يف حلق الواهمني 

ق. و

200 خبري يف القانون 
لدرا�سة ملفات املرت�سحني

ق. و

ق. و

ق. و



بالقطب  م�سكن   40 حــي  �سكان  نا�سد 
ال�سلطات  باتنة،  يف   1 حملة  العمراين 
حل  واإيــجــاد  العاجل  بالتدخل  املحلية 
التي  العمومية  الإنـــارة  انــعــدام  مل�سكلة 
منذ  دام�ص  ظلم  يف  يغرق  حيهم  جعلت 
قرابة الع�سر �سنوات، حيث ذكر املعنيون 
اأحد  قبل  من  كثرية  ــودا  وع تلقوا  اأنهم 
اأموال و�سلت  املقاولني الذي ا�ستلم منهم 
بهدف  �سخ�ص  لكل  دينار  األــف   25 اإىل 
يحدث  مل  ذلك  اأن  غري  امل�سروع  جت�سيد 

حلد اليوم.
عن  احلي  �سكان  ك�سف  ال�سياق  ذات  ويف 
العتداءات  جــراء  امل�ستمرة  معاناتهم 
ــــارة  ــتــي تــطــالــهــم يف ظــل غــيــاب الإن ال
التي  الــ�ــســرقــة  عــن  نــاهــيــك  العمومية 

يتعر�سون لها والتي تبقى الهاج�ص الأكرب 
ظل  يف  منه،  ويتخوفون  يواجهونه  الذي 
بقية  مع  باملقارنة  لــلإنــارة  تــام  انــعــدام 
الأحياء التي ا�ستفادت من هذه الأخرية، 

دون دفع اأي اأموال تذكر للمقاولني.
م�سكن،   40 ــي  ح �ــســكــان  ــب  ــال وط هـــذا 
املوؤدية  الطريق  وتعبيد  تهيئة  ب�سرورة 
الذي  الكارثي  للو�سع  بالنظر  حليهم، 
وهو  واأتــربــة  حفر  مــن  عليها  تتواجد 
ج�سيمة  اأ�ـــســـرار  اأحلــــاق  يف  �ــســاهــم  ــا  م
مبركباتهم خا�سة يف ف�سل ال�ستاء الذي 
على  خطرا  وت�سكل  الأمــور  فيه  تتفاقم 
اأن طول  بالرغم من  الراجلني واملركبات 

الطريق ل يتجاوز اخلم�سني مرتا.

حفيظة. ب

فوزية. ق

عبرّ م�صتفيدون من �ل�صكن �لرتقوي �ملدعم "ح�صة 100 �صكن" بحملة 3، للمرقي �لعقاري "ن.�إ"، عن ��صتيائهم 
وتذمرهم �ل�صديدين �إز�ء و�صعية �صكناتهم �لتي �نطلقت �أ�صغال �إجنازها قبل 6 �صنو�ت دون �أن ترى �لنور �إىل يومنا.

وقــال املعنيــون ح�ســب ن�ــص 
ال�سكوى التي  تلقتها "الأورا�ص 
نيــوز"، اأنــه يف الوقــت الــذي 
كانــوا ينتظرون فيــه ا�ستلم 
�سكناتهــم يف الآجال املحددة 
ال�ســروط،  دفــرت  ح�ســب 
املرقــي  مبتابعــة  تفاجــاأوا 
ومعاناتــه  ق�سائيــا  العقــاري 
حيــث  ماليــة  �سائقــة  مــن 
قامــوا بدفع مبلــغ يقدر بـ82  
مليون �سنتيم مقابل ت�سليمهم 
�سققهــم يف مــدة اأق�ساها 24 
�سهــرا، غــري اأنــه �سرعــان مــا 
تهــرب مــن م�سوؤولياتــه، قبل 
اأن تــزداد الأمور تعقيدا بعد 
اإيداعــه  املوؤ�س�ســة العقابيــة 
�سحــب  ليتــم   ،2016 �سنــة 
امل�سروع منه واإ�سناده للمرقي 
العمومــي الوكالــة الولئيــة 
للت�سيــري والتنظيــم العقــاري 

احل�سري لولية باتنة.
متاعــب املكتتبني مل تتوقف 
عنــد هــذا احلد بــل توا�سلت 
وازداد اأكــرث، بعــد اأن عاينت  
التقنيــة  املراقبــة  وكالــة 
"CTC" امل�ســروع   للبنايــات 
وجاء تقريرها �سادما، حيث 

وقف على غ�ص يف الإجناز يف 
ظل غياب الرقابة يف مرحلة 
الت�سييد وهو الأمر الذي اأثار 
غ�سب و�سخــط املعنيني �سيما 
الوكالــة  طالبتهــم  اأن  بعــد 
الولئيــة للت�سيــري والتنظيم 

العقــاري احل�سري دفع مبالغ 
مالية اإ�سافية.

وعلــى خلفيــة هــذا الو�ســع 
اجلهــات  امل�ستكــون  طالــب 
املعينــة وال�سلطــات الولئية 
لف�ســح  معمــق  حتقيــق  فتــح 

وا�سرتجاع  الق�سية  ملب�سات 
حقوقهــم �سيمــا واأن �سندوق 
ال�سمــان والكفالــة املتبادلــة 
يف الرتقيــة مل تتدخل لأجل 
تعوي�سهم واإن�سافهم على حد 

قولهم.

جمل�ص  طـــرح  حــركــت  نقائ�ص 
قام  والـــذي  التوتة  عــني  اأعــيــان 
من  الولية  وايل  على  بطرحها 
ــرب  اأق لها يف  اإيــجــاد حــل  اأجـــل 
راأ�سها،  على  ياأتي  والتي  الآجــال 
املــحــاجــر املــنــتــ�ــســرة عــلــى طول 
الطريق الرابط بني باتنة وعني 
ب�سرورة  طالبوا  حيث  التوتة، 
ب�سروط  اللتزام  على  الت�سديد 
الــنــ�ــســاط بهدف  هـــذا  ممــار�ــســة 
احلد من املخلفات والغازات التي 
تنبعث منها، كما ومت التطرق اإىل 
يتخبط  التي  ال�سعبة  الأو�ــســاع 
ــن  ــذي فــيــهــا طــلــبــة املــنــطــقــة ال
طويلة  م�سافات  لقطع  ي�سطرون 
اللــتــحــاق مبقاعد  بــهــدف  ــدا  ج
اأين  الدرا�سة بجامعة في�سدي�ص، 
م�سار  ا�ستكمال  باأهمية  طالبوا 
خط النقل عرب ال�سكة احلديدية 
للقطار اخلا�ص بالطلبة اإىل غاية 
يتوقف  والــذي  باتنة2،  جامعة 
باتنة1  جامعة  لغاية  مــ�ــســاره 
املتمدر�سني  بالطلبة  يدفع  مما 
بجامعة في�سدي�ص اإىل ا�ستخدام 
بح�س�سهم  لللتحاق  احلــافــلت 

الدرا�سية.
على  املــعــنــيــون  ـــد  اأك جهته  مــن 
كهربائي  حمـــول  بــنــاء  اأهــمــيــة 
يلبي الزيادة املعتربة يف الطاقة 
التوتة  عني  مبدينة  الكهربائية 
باملقارنة مع الرتفاع الدميوغرايف 

والتو�سع  املنطقة  ت�سهده  الــذي 
الذي تعرفه العديد من الأحياء 
يف اجلهة الغربية، والتي يتوجب 
من  احتياجاتها  خمتلف  تغطية 
ال�سحة  وجمــال  والكهرباء  املــاء 
واإن�ساء مرافق حيوية و�سرورية 
م�سكلة  على  الق�ساء  �ساأنها  من 
ب�سكل  ا�ستفحلت  التي  البطالة 
�سيكون  حيث  املــديــنــة،  يف  كبري 
الن�ساطات  بــعــث  عــلــى  الــعــمــل 
ال�ستثمار  لــبــاب  فــتــح  مبــثــابــة 

وتوفري منا�سب �سغل لل�سباب.
عن  املجل�ص  ممثلو  وحتدث  هذا 
عاجل  خمطط  جت�سيد  اأهمية 
ال�سيول  مــن  املــديــنــة  حلــمــايــة 
حياة  تهدد  التي  والفي�سانات 
الأمطار  ك�سفت  بعدما  ال�سكان 
الأخرية عن خلل رهيب يف نظام 
املدينة  حولت  التي  املياه  �سرف 
اإىل  و�سوارعها  اأزقتها  مبختلف 
خا�سة  �سخمة  وبـــرك  اأوديــــة 
بـــجـــوار الـــــوادي الــفــا�ــســل بني 
منطقة حمادة واملدينة القدمية 
للم�سبح  املــحــاذي  ــكــان  امل ـــذا  وك
تعرف  التي  الأ�سبوعية،  وال�سوق 
انت�سارا وا�سعا للقاذورات وتراكم 
ــو مــا يــهــدد �سلمة  الأو�ــســاخ وه
التي  املدينة  ونظافة  املــواطــن 
ال�سكان  اأولـــويـــات  �سمن  تبقى 
املطروحة  املطالب  راأ�ـــص  وعلى 

اأمام الوايل.

تعي�س بلدية عني �لتوتة بوالية باتنة، على وقع جملة من �لنقائ�س 
و�مل�صاكل �لتي �أثرت �صلبا على يوميات �أحد �أكب بلديات �لوالية كثافة 
�صكانية، حيث قال �ل�صكان �أن هذه �الأخري مل ت�صفع لها لدى �ل�صلطات 

�ملحلية و�لوالئية من �أجل نيل حقها �لفعلي من �مل�صاريع �لتنموية.

للمياه  كبري  ت�سرب  ت�سبب 
ــدة  ــوح مبــحــطــة املـــعـــاجلـــة ب
ـــتـــاج بــ�ــســد كــديــة املـــدور  الإن
بــبــلــديــة تــيــمــقــاد )بــاتــنــة( 
ــخ هــــذه املــــادة  يف تــوقــف �ــس
ــرت  ــس ــا� ـــة، حـــيـــث ب ـــوي ـــي احل
هذا  لإ�ــســلح  التقنية  الفرق 
الثلثاء،  م�ساء  منذ  الت�سرب 
ا�ستئناف  يتم  اأن  املنتظر  ومن 
و�سخها  املياه  معاجلة  عملية 
ليعود  الأ�ــســغــال  انــتــهــاء  بعد 
لو�سعه  ال�سروب  ــاء  امل توزيع 

الطبيعي تدريجيا.
ال�سد  من  املياه  �سخ  وتوقف 
عــــرب اخلــــطــــوط الـــثـــلثـــة 
مدن  منها  الأول  ميــون  حيث 
التوتة  وعني  وباتنة  تازولت 
مدينتي  ـــاين  ـــث وال ــة  ــك ــري وب
اآري�ص واي�سمول بولية باتنة 
األف   300 حــوايل  بــاإجــمــايل 
الثالث  اإىل  بالإ�سافة  ن�سمة 
ـــذي ميـــون جـــزء مــن وليــة  ال

خن�سلة باملاء .
ـــتـــاج هــذه  ــة اإن ــاق وتـــقـــدر ط
األــف   100 حــــوايل  املــحــطــة 
مرت مكعب من املياه يوميا منها 
مكعب  مــرت  األــف  بـ70  ح�سة 
توجه  ـــادة  امل ــذه  ه مــن  يوميا 
للمدن املمونة من ال�سد بولية 
األــف   20 تــوجــه  فيما  باتنة 
مرت مكعب يوميا من املياه نحو 

ولية خن�سلة.
تلبي  ل  الكمية  هــذه  وتبقى 
ذلك  يف  مبا  امل�سجلة  الطلبات 
ــاه  ــي ـــن امل ــات م ــي ــم ــن ك ــزي ــخ ت
توقف  او  اأعطاب  اأي  ملواجهة 
املعاجلة  عــمــلــيــات  يف  طــــارئ 
ال�سد،  م�ستوى  على  والــ�ــســخ 
الإ�ستعجايل  امل�سروع  برغم 
حمطة  لتدعيم  اأدرج  الـــذي 
كدية  ب�سد  احلالية  املعاجلة 
الهيكل  اأحادية  باأخرى  املدور 
مرت  األــف   25 بـ  تقدر  بطاقة 
مكعب يف انتظار م�سروع تو�سعة 
ي�سمح  ــا  مم املــعــاجلــة  حمــطــة 
اىل  ــاه  ــي امل كمية  مب�ساعفة 

يوميا. مكعب  مرت  األف   200
فاإنها  باتنة  ملدينة  وبالن�سبة 
اإ�سافية  طــاقــة  على  تتوفر 
لتخزين املياه تقدر بـ 80 األف 
مرت مكعب من خلل اخلزانات 
م�سروع  اإطــار  يف  اأجنــزت  التي 
بهذه  الولية  عا�سمة  تاأمني 

املادة احليوية.
ــن هـــــذه الــطــاقــة  ــك ــم ــت ــس و�
ـــة عـــنـــد تــدعــيــم  ـــافـــي الإ�ـــس
املياه  معاجلة  حمطة  وتو�سعة 
كدية  ب�سد  ــاج  ــت الإن بــوحــدة 
عا�سمة  تـــاأمـــني  مـــن  ـــــدور  امل
الــوليــة بــاملــاء الــ�ــســروب ملدة 
72 �ساعة يف حالة توقف �سخ 

املياه على م�ستوى ال�سد.

امل�ضتفيدون ذهبوا �ضحية تالعب املُرقني العقاريني

مل يرى النور منذ اإجنازه

املحاجر.. معاناة الطلبة 
و�ضعف الكهرباء من اأبرزها

ب�ضبب ت�ضرب مبحطة املعاجلة بوحدة الإنتاج

م�ساريع �سكنية تتحول اإىل اأطالل بباتنة!!
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باتنة،  بلدية  م�سالح  اأم�ص،  انطلقت 
حلي  اجلــواري  ال�سوق  تهيئة  عملية  يف 
ك�سيدة، وكذا تهدمي املربعات املتواجدة 
م�ساحتها  ل�سيق  نظرا  م�ستواه،  على 
ح�سب  وتاأهيل  تو�سعته  اإعـــادة  ق�سد 
البلدية  و�ستتكفل  الــتــجــار،  مطالب 
واإعــــادة  ــة  ــي ــس الأر� تعبيد  بــاأ�ــســغــال 
ال�سحي وكذا  ال�سرف  العتبار لقنوات 
ترميم  عن  ناهيك  بالكهرباء  الربط 
جانب  اإىل  التجاري  الف�ساء  هذا  �سطح 

ت�سييد دورات املياه.
املجل�ص  رئي�ص  اأو�ــســحــه  مــا  وح�سب 
الدين  "نور  باتنة  لبلدية  ال�سعبي 
العملية،  على  اإ�سرافه  ملخ�سو" خلل 
�سيتم  والن�سغالت  النقائ�ص  كافة  اأن 
�سي�سهر  واأنــه  تاأخري  دون  بها  التكفل 
اأر�ـــص  عــلــى  تنفيذها  عــلــى  �سخ�سيا 
اأ�ساف اأن املخطط اجلديد  الواقع، كما 
للباعة،  ملئم  ف�ساء  مبثابة  �سيكون 
النظافة  �سروط  مراعاة  �سيتم  بحيث 
مزاولة  لهم  ي�سمن  مــا  وكــل  والأمــــن 
املواطنني  من  له  القا�سدين  و  ن�ساطهم 

على حد ال�سواء.
ح�سب  العملية  مت�ص  اأن  املنتظر  ومن 
املــتــحــدث دائـــمـــا، يف غــ�ــســون الأيــــام 
للأ�سواق  العــتــبــار  اإعـــادة  الــقــادمــة، 

مدينة  م�ستوى  على  املتبقية  اجلوارية 
باتنة مبا�سرة بعد ا�ستكمال الدرا�سات 
�سوق  غــرار  على  بها،  املتعلقة  التقنية 
"العواوطة " بحي دوار الدي�ص، الذي ل 
طاملا �سكل هاج�سا كبريا للتجار وقاطني 
ال�سوق  لت�سمل  العملية  لتتوا�سل  احلي، 
لإعادة  اأفوراج"،  "بارك  بحي  املغطاة 
ا�ستقطاب وهيكلة التجار الذين عزفوا 
اأن  بعد  الأخــرية  ال�سنوات  خلل  عنها 
اأ�سحت غري قادرة على ا�ستيعابهم، ف�سل 
التجارة  ملظاهر  نهائي  حل  و�سع  عن 
عرب  ال�سرعيني  غري  والباعة  املوازية 

اأحياء املدينة.
ا�ستهدفت  قد  البلدية  م�سالح  وكانت 
والفواكه  اخل�سر  �سوقي  �سابق  وقت  يف 
حليي برج الغولة وتام�سيط الأمر الذين 
مزاولة  من  و�سهل  التجار  ا�ستح�سنه 
ن�ساطهم التجاري يف اأريحية تامة، ويف 
�سياق اآخر ك�سف رئي�ص املجل�ص ال�سعبي 
بخ�سو�ص  قـــرارا  اأ�ــســدر  اأنـــه  البلدي 
للخ�سر  الفو�سوي  ال�سوق  على  الق�ساء 
املدينة  مبــمــرات  املــتــواجــد  والــفــواكــه 
اجلديدة حملة 02 على اأن يتم تفعليه 
حد  لو�سع  الأمنية،  امل�سالح  طرف  من 

ملعاناة القاطنني باحلي.

ال�سروع يف تهيئة الأ�سواق اجلوارية 
ببلدية باتنة 

حي 40 م�سكن بحملة 1 يغرق يف الظالم

نقائ�س باجلملة وم�ساكل 
تنتظر احللول بعني التوتة

توقف �سخ املياه من �سد كدية املدور

البداية كانت من �سوق حي ك�سيدة

�سميحة. ع

فوزية. ق
�ص. ب



خوفا من حوادث مميتة باملوؤ�ض�ضات الرتبوية

م�ضاتي تا�ضودة وجميلة

م�سروع م�ست�سفى 
60 �سرير ب�سيدي 

خالــد �سريى 
النـــور قريبا

مواطنون يطالبون العدالة بالتحقيـق 

املوؤ�ض�ضة تعاين �ضغطا كبريا يف ق�ضم الن�ضاء والتوليد

يف وقت وّدع �ضكان �ض�ضار اأزمة العط�س 

واأكدوا اأن الأر�ص املعنية اأنتجت 
من  ــري  وف منتوج  ال�سائفة  ــذه  ه
بعد  مبا�سرة  ــه   اأن غري  احلــبــوب، 
بو�سع  امل�ستثمر  قـــام  احلــ�ــســاد 
على  اأجربهم  مما  ال�سياج  اأعمدة 
املعنية  اجلــهــات  لــدى  الــتــحــرك 
هذه  اأن  العري�سة  يف  جــاء  حيث 
 1897 مــنــذ  م�ستغلة  الأر�ـــــص 
ملفات  اإيــداع  وحمــل  جد  عن  اأب 
للأرا�سي  الوطني  الــديــوان  لــدى 
جانفي   05 بــتــاريــخ  الــفــلحــيــة 
�سمن  ا�ستغلل  و�سهادات   2012

رقم  الزراعية  ال�سورة  جمموعة 
 1973 جانفي   19 بتاريخ   216
من  �سادرة  بئر  حلفر  ورخ�ستني 
�سنتي  املــائــيــة  املــــوارد  مــديــريــة 
من  وا�ستفادات  و2017   2014
وثائق  هي   2011 الريفي  البناء 
اإثبات  املحتجون  خللها  من  اأراد 
الفلحية  الأر�ــــــص  �ــســلحــيــة 
وا�ستغللها للزراعة فكيف حتول 
اللجنة  مـــن  الــتــحــويــل  ـــل  وه ؟ 
ــة املــخــتــ�ــســة مت بــنــاءا  ــزي ــرك امل
لي�ستفيد  مغلوطة؟  تقارير  على 

هكتارات   05 ح�سة  من  امل�ستمر 
ريفي  مب�سح   166 الق�سم  �سمن 
وفق عقد اإداري رقم 160 بتاريخ 
�سركة  ل�سالح   2019 اأفريل   03

.sarl adyam panal
خللها  من  يطالب  و�سعية  هي 
عن  الك�سف  امل�ستة  من  فردا   14
الذي  الوقت  يف  التحويل  كيفية 
الإنتـــاج  لزيادة  الدولة  ت�سعى 
تفرط  اأن  لها  فكيف  الفلحي، 

اأ�سل يف اأر�ص منتجة ؟.

عمريات  �سليمان  م�ست�سفى  ي�سهد 
نق�سا  الــبــواقــي،  بـــاأم  امليلة  بــعــني 
الأخ�سائيني،  ــاء  ــب الأط يف  فــادحــا 
اأجل  من  الــنــداءات  ت�ساعدت  حيث 
والقائمني  الو�سية  اجلهات  تدخل 
على قطاع ال�سحة بولية اأم البواقي 

حلل الإ�سكال. 
امل�ستمرة  الطلبات  مــن  وبــالــرغــم 
�سليمان  مب�ست�سفى  الإداري  للطاقم 
ــذا  ــم ه ــي ــدع عـــمـــريات مـــن اأجـــــل ت
الأخري باأطباء اأخ�سائيني يف الن�ساء 
الأمومة  ق�سم  م�ستوى  على  والتوليد 
ظل  يف  جــدوى  دون  لكن  والطفولة، 
ال�سغط الكبري الذي ي�سهده يوميا، ما 

اأطباء على الأقل   5 ي�ستدعي توفري 
بالن�ساء،  الأمــثــل  التكفل  ــل  اأج مــن 
طبيبة  عــلــى  حــالــيــا  ي�سمل  حــيــث 
واحدة، فيما مت ال�ستنجاد بطبيبة 
اأين  اخلا�ص،  القطاع  يف  تعمل  اأخرى 
خلل  للعمل  اتــفــاقــيــة  تــوقــيــع  مت 

املناوبات الليلة.
اجلهات  الــطــبــي،  الــطــاقــم  ونــا�ــســد 
مديرية  مــ�ــســتــوى  عــلــى  املــخــتــ�ــســة 
الق�سم  تــدعــيــم  ـــل  اأج مــن  ال�سحة 
حت�سني  اأجل  من  اأخ�سائيني  باأطباء 
جتنب  ـــــذا  وك اخلــــدمــــات  نــوعــيــة 
القابلت  فيها  يقع  التي  ال�سدامات 
بق�سم  الأطــبــاء  غياب  ب�سبب  يوميا 

ي�سطرهم  مــا  والطفولة،  الأمــومــة 
املناوبات  ملختلف  املر�سى  لتحويل 
م�ستوى  على  املــتــواجــدة  الــولئــيــة 
البي�ساء  عــني  مدينتي  م�ست�سفى 
وعني فكرون، وهو ما يرف�سه عائلت 
يكون  اأغلبهم  واأن  خا�سة  املر�سى 
التدخل  ي�ستدعي  حرجة  حالة  يف 

اجلراحي ال�سريع.
 للإ�سارة فقد �سجل م�ست�سفى �سليمان 
لـ   2019 �سنة  بداية  منذ  عمريات 
كانت  قي�سرية،  ولدة  حالة   872
اأغلبها خلل الثلثي الأول من ال�سنة 
ي�سمل  امل�ست�سفى  كان  والتي  اجلارية 

فيها على 3 اأطباء ن�ساء توليد.

اجلــزائــريــة  وحـــدة  مــديــر  ك�سف 
املوؤ�س�سة  اأن  خن�سلة،  بولية  للمياه 
تعتزم يف القريب العاجل تويل مهمة 
لبلديات  ال�سروب  املاء  توزيع  ت�سيري 
يف  وبغاي  الطويلة  وعني  بوحمامة 
اإىل حت�سني  خطوة ترمي من خللها 
للمواطن  املقدمة  العمومية  اخلدمة 
باملياه  املــنــتــظــم  متــويــنــه  ــمــان  و�ــس

ال�ساحلة لل�سرب.
املديرية  احلايل  الوقت  يف  وتتوىل 
للمياه  اجلزائرية  لوحدة  الولئية 
بخن�سلة ت�سيري عملية متوين وتوزيع 
�سكان  على  لل�سرب  ال�ساحلة  املياه 
وبــابــار  �س�سار  وهـــي  بــلــديــات  ت�سع 
وقاي�ص وخن�سلة واحلامة وتاوزيانت 
ر�سا�ص  واأولد  واملــحــمــل  وان�سيغة 

ح�سبما متت الإ�سارة اإليه.
مت  فقد  امل�سوؤول  ذات  اإىل  وا�ستنادا 
نهاية   للمياه  اجلزائرية  مقر  فتح 
حتت  لو�سعه  �س�سار  ببلدية  الأ�سبوع 
ل�سمان  املنطقة  مــواطــنــي  ت�سرف 
تقدمي كافة اخلدمات لهم �سواء فيما 
مّدهم  اأو  �سكاويهم  ا�ستقبال  يخ�ص 
مبختلف املعلومات عن عملية واأوقات 

خمتلف  على  الــ�ــســروب  املــاء  تــوزيــع 
اإىل  بالإ�سافة  وال�سواحي  الأحياء 
الزبائن  بت�سديد  خا�ص  �سباك  و�سع 

مل�ستحقات املوؤ�س�سة.
يف  ال�سروع  مت  وقــت  يف  ذلــك  يــاأتــي 
بـ2000  �س�سار  بلدية  �سكان  تزويد 
حيث  ال�سروب  املــاء  مــن  مكعب  مــرت 
للمياه  ــة  ــري ــزائ اجل وحــــدة  تــولــت 
بخن�سلة ب�سفة ر�سمية عملية ت�سيري 
املــاء  مــن  مكعب  مــرت   2000 تــوزيــع 
ال�سروب على �سكان بلدية �س�سار بدل 
من م�سالح البلدية، حيث ياأتي تزويد 
و�سيار  فريجو  ومنطقتي  ال�سكان 
اجلوفية  املــيــاه  مــن  انطلقا  باملياه 
ممثلة يف 3 اآبار بقوة تدفق 40 لرت/

ثانية وكذا من املياه ال�سطحية ممثلة 
احل�سة  بــذلــك  لتبلغ  بــابــار  �سد  يف 
�سكان  منها  ي�ستفيد  التي  الإجمالية 
املياه  مــن  مكعب  2000مرت  �س�سار 

ال�ساحلة لل�سرب يوميا.
�سبكة  اأن  الـــوحـــدة  مــديــر  وقــــال 
 21 اإىل  �س�سار ت�سل  ببلدية  التوزيع 
األف مرت طويل يف الوقت الذي ت�سل 
ال�ساحلة  املــيــاه  تخزين  �سعة  فيه 
6 خزانات تنت�سر  لل�سرب عن طريق 
اإىل  �س�سار  و�ــســواحــي  ــاء  اأحــي عــرب 
4800 مرت مكعب م�سريا اأنه من �ساأن 
احتياجات  تلبي  اأن  الإمكانيات  هذه 

ال�سكان من هذه املادة احليوية.

طالب مو�طنون من م�صتة فيد�صو�ر جنوب عا�صمة والية �أم �لبو�قي، يف عري�صة وجهت لل�صلطات �لق�صائية 
و�الإد�رية وحت�صلت "�الأور��س نيوز" على ن�صخة منها، �لنائب �لعام و�لديو�ن �لوطني ملكافحة �لف�صاد ووزير 

�لعدل وكذ� �ل�صلطات �الإد�رية للوالية بفتح حتقيق �إد�ري وق�صائي يف كيفية منح �أر�س فالحية منتجة للحبوب 
مل�صتثمر خا�س، من �أجل �إجناز م�صروع ترفيهي.

متو�سطة  واأ�ــســاتــذة  تلميذ  اأقـــدم 
تيزي  مبنطقة  مــو�ــســى  الــعــا�ــســمــي 
اإيفا�سن  تالة  لبلدية  التابعة  نرباهم 
على  �سطيف،  وليــة  �سمال  الواقعة 
اأعقبها  احتجاجية  وقــفــة  تنظيم 
ــة ملـــدة يومني  ــس اإ�ـــســـراب عــن الــدرا�
بات  الذي  باخلطر  تنديدا  متتاليني، 
ــاتــذة،  والأ�ــس التلميذ  حــيــاة  يــهــدد 
نتيجة انهيار جزء من جدار ال�ساحة 
اآخر  جزء  وبقاء  للموؤ�س�سة  العلوية 
اأي حلظة، علما  اآيل للنهيار يف  مائل 
للعب  خم�س�سة  الــ�ــســاحــة  هـــذه  اأن 
الريا�سة،  مادة  ح�س�ص  فيها  وجترى 
الذي ينذر بحدوث كارثة  الأمر  وهو 

يف اأي وقت ح�سب املحتجني.
بيان  بح�سب  الوقفة  هــذه  ــاءت  وج
بعد  املتو�سطة،  اأ�ــســاتــذة  عــن  �ــســادر 
حادثة  خلفتها  التي  الكبرية  ال�سجة 
زرماين  علي  مبتو�سطة  تلميذ  مقتل 
مع  الت�سامن  عن  ف�سل  ببوعندا�ص، 
يف  الــدخــول  اأعلنوا  الذين  التلميذ 
الحتجاج ورف�سوا الولوج اإىل اأق�سام 
ال�سلطات  مــن  مطالبني  ــة،  ــس ــدرا� ال
الرتبية  مديرية  راأ�سها  وعلى  املعنية 
بالتدخل العاجل لرتميم هذا اجلدار 
التلميذ  الذي ي�سكل قلقا كبريا لدى 

واأوليائهم.
التلميذ،  اأولياء  ت�سريحات  وح�سب 
الرتبية  مديرية  مرا�سلة  مت  فــاإنــه 
دون  لكن  التدخل،  ق�سد  مرات  لعدة 
ي�سكل  ـــدار  اجل ــذا  ه ليبقى  ـــدوى،  ج

التلميذ، ما  اأرواح  خطرا كبريا يهدد 
عن  اإ�سرابهم  يوا�سلون  هــوؤلء  جعل 
اجلاد  التدخل  غاية  اإىل  الدرا�سة 
طرف  مــن  النــ�ــســغــال  بــهــذا  للتكفل 

اجلهات املعنية.

 و�صر�ع بني �أ�صتاذة 
ومدير يحرم �لتالميذ من �لدر��صة 

يف �أوالد �صابر 
مبتو�سطة  التلميذ  ــاء  ــي اأول ــدد  ج
�سابر  اأولد  ببلدية  عــقــون  جــلــول 
بتدخل  مطالبهم  �سطيف  بــوليــة 
ــن اأجـــل اإنــهــاء  مــديــريــة الــرتبــيــة م
املتو�سطة  مدير  بني  احلا�سل  ال�سراع 
حرم  الــذي  ال�سراع  وهــو  والأ�ستاذة 
من  اأكــرث  منذ  الدرا�سة  من  التلميذ 
اأبناءهم  فاإن  الأولياء  وح�سب  �سهر، 
يتنقلون يوميا اإىل املوؤ�س�سة الرتبوية 
دون مزاولة الدرا�سة من خلل البقاء 
الن�سراف  قبل  ال�ساحة  يف  ل�ساعات 
منذ  يوميا  يتكرر  الــذي  الأمـــر  وهــو 
ــرار  ــس ــل اإ� ــي يف ظ ــس ــدر� الـــدخـــول امل
اإىل  الإ�سراب  الأ�ستاذة على موا�سلة 
وعلمنا  ــايل،  احل املدير  رحيل  غاية 
قررت  الرتبية  مديرية  م�سالح  اأن 
نحو  للمتو�سطة  احلايل  املدير  حتول 
اإنهاء  اأجل  اأخرى مبدينة �سطيف من 
التلميذ  ثمنه  دفــع  الــذي  الإ�سكال 
طيلة  درا�ــســة  دون  البقاء  خــلل  من 

الأ�سابيع الأربعة الفارطة. 

واجلماعات  الداخلية  وزارة  ــدت  اأوف
جلنة  العمرانية  والتهيئة  املحلية 
مــ�ــســرتكــة مـــن اأجـــــل الــــوقــــوف على 
م�ساتي  قاطني  وم�ساكل  انــ�ــســغــالت 
تا�سودة وجميلة يف اجلهة ال�سرقية من 

لتعليمات  تنفيذا  وهذا  �سطيف  ولية 
الدين  �سلح  دحمون  الداخلية  وزيــر 
قرية  اإىل  زيارته  خلل  اأ�سداها  التي 
حيث  تــا�ــســودة  ببلدية  �سلطان  عــني 
بع�ص  مواطني  مع  مطول  لقاء  له  كان 
الوزير  قدموا  الذين  والقرى  امل�ساتي 
عديد الن�سغالت، مما جعل املعني يعد 
جميع  لت�سجيل  م�سرتكة  جلنة  باإيفاد 
برنامج  وت�سجيل  ملعاجلتها  ان�سغالتهم 
للتكفل بها وذلك الدفع بوترية التنمية 
تا�سودة  لبلديتي  التابعة  امل�ساتي  بهذه 

وجميلة.
اإطــــارات  ــن  م مــكــونــة  جلــنــة  وتنقلت 
بالأمني  مــرفــوقــة  الــداخــلــيــة  لــــوزارة 
تا�سودة  بــلــديــة  اإىل  لــلــوليــة  ــعــام  ال
العر�ص  بئر  دائـــرة  رئي�سي  وبح�سور 
�سلطان،  عني  م�ساتي  وممثلي  وجميلة، 
تا�سودة  بو�سياف،  قرية  خملوف،  عني 
مركز، حلنا�ص، الزواوة لبلدية تا�سودة 
التابعة  واحلــمــامــة  املــرجــة  وم�ساتي 
اللجنة  ا�ستمعت  حيث  جميلة،  لبلدية 
لها  كــان  كما  احلا�سرين  لكل  املــوفــدة 
عديد اللقاءات خارج البلدية حيث مت 
ح�سر الن�سغالت يف قطاعات الطرقات، 
اجل�سور، املياه ال�ساحلة لل�سرب، قنوات 
اجلوارية،  امللعب  ال�سحي،  ال�سرف 
�سيانة املدار�ص، النقل املدر�سي، قاعات 
كما  الفلحية،  امل�سالك  وفتح  العلج، 
طالب �سكان هذه امل�ساتي اأي�سا بح�س�ص 
اإ�سافية يف اإعانات البناء الريفي وكذا 
ربط امل�ساتي ب�سبكة الغاز الطبيعي قبل 

حلول ف�سل ال�ستاء.

اأم البواقي

خن�شلة

يف اإطار �سيا�سة رفع التجميد 
على م�ساريع اجلنوب واله�ساب 

العليا يف قطاع ال�سحة 
�ستظفر بلدية �سيدي خالد 

باجناز م�سروع م�ست�سفى 60 
�سرير الذي ظل مرتقبا منذ 

�سنوات، يف ظل املعاناة والواقع 
املري�ص لل�سحة باملنطقة 

وخا�سة اأن مواطني بلدية 
�سيدي خالد ورغم كربها 

وتزايد عدد �سكانها ي�سطرون 
للتنقل اإىل م�ست�سفى املقاطعة 

الإدارية اأولد جلل لتلقي 
اب�سط اخلدمات ال�سحية 

التي عجزت موؤ�س�سة ال�سحة 
اجلوارية عن توفريها حيث 

عاينت موؤخرا ال�سلطات 
املحلية ممثلة يف الوايل 

املنتدب لأولد جلل ورئي�ص 
بلدية �سيدي خالد واملدير 

املنتدب لل�سكن والعمران 
ومدير التجهيزات العمومية 

وكافة الأطراف املعنية 
اأر�سية امل�سروع لتوطينه 
بح�سور مكتب الدرا�سات 

املكلف بدرا�سة امل�سروع، كما 
اأعطت ذات ال�سلطات وكذا 

وايل الولية تعليمات بت�سريع 
وترية الجناز يف ظل احلاجة 

املا�سة لهذا املرفق ال�سحي 
الهام ما اعتربه ال�سكان ب�سرى 

خري لهم واأمل جديدا لتح�سني 
ال�سحة العمومية مبنطقتهم.

تالميـذ واأ�ستاذة يقاطعـون الدرا�سة 

جلنة وزارية للوقوف
 على ان�سغـــالت ال�سكــان

اإحلاق ت�سيري ملف املياه
 يف 3 بلديات باجلزائرية للمياه
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حتويل اأرا�سي فالحية منتجة
 لال�ستثمار الرتفيهي باأم البواقي !!

نق�س فادح لالأطباء الأخ�سائيني مب�ست�سفى عني امليلة 

�شطيف
ب�شكرة

بعد �ضنوات
 من املعاناة والنتظار

رغم نهاية الأ�ضغال منذ مدة طويلة 

الطاية  بــلــديــة  �ــســكــان  يــرتقــب 
ــة  ــولي ل ــرقــيــة  ــ�ــس ال يف اجلـــهـــة 
ــا عن  ــب ــري ـــــــراج ق �ــســطــيــف الإف
 50 ح�سة  من  امل�ستفيدين  قائمة 
بها  انتهت  والتي  اجتماعي  �سكن 
اإل  طويلة  ــرتة  ف منذ  الأ�ــســغــال 
القائمة  عن  الإفــراج  يتم  مل  اأنه 
املتكررة  ال�سكاوي  رغم  الآن  حلد 
ذاقــوا  الــذيــن  ال�سكان  طــرف  مــن 
عدم  ظل  يف  الو�سعية  بهذه  ذرعا 
من  املــزيــد  حتمل  على  قــدرتــهــم 
م�ساريف الكراء ف�سل عن الو�سع 
من  تعاين  التي  للعائلت  الكارثي 
احلالية  م�ساكنها  يف  مــزري  و�سع 

ب�سب ال�سيق ال�سديد. 
الجتماعي  ال�سكن  طالبو  وياأمل 
الطاية  بلدية  اإدراج  يتم  اأن  يف 
بتوزيع  املعنية  القائمة  �سمن 
القادم  نوفمرب  �سهر  خلل  ال�سكن 

املــقــدمــة من  الــوعــود  على �ــســوء 
خا�سة  املحلية،  ال�سلطات  طرف 
ــه  اأن ــــدوا  اأك الــ�ــســكــان  اأن هــــوؤلء 
قائمة  اإعــــداد  مــن  النــتــهــاء  مت 
امل�ستفيدين ومل يبق �سوى الإفراج 

عنها خلل الأيام املقبلة. 
وبالنظر  اآخــــر  �ــســعــيــد  ــى  ــل وع
فــاإن  للبلدية  الــفــلحــي  للطابع 
البلدية  �سكان  من  الكثري  مطالب 
م�سوبة نحو منح البلدية ح�س�ص 
الريفي  البناء  اإعــانــات  من  اأكــرب 
خا�سة يف ظل الطلب املتزايد على 
تراجع  مقابل  يف  ال�سيغة  هــذه 
احل�س�ص املمنوحة للبلدية خلل 
اأن  خا�سة  ــــرية،  الأخ الــ�ــســنــوات 
ال�سكن الريفي من �ساأنه اأن ي�ساهم 
دون  العائلت  هــذه  ا�ستقرار  يف 

النزوح نحو املدن املجاورة.

�سكان الطايـة ي�ستعجلون 
الإفراج عن قائمة ال�سكن 

عبد �لهادي. ب



هريث  قرية  جتذبنا  للتنقل،  �صاحلة  غري  تر�بية  طريق  وعب  تكوت،  مدينة  من  كيلومرت  بعد   على 
، �لتي تعج منحدر�تها بخري�ت وب�صاتني غناء، تعيد �حلياة للز�ئرين بعدما فقدوها لعقود م�صت،  �ملن�صية
وبجهود ب�صيطة للغاية و�إمكانيات �صبه منعدمة، يتحدى �أبناء �ملنطقة ت�صاري�س �لطبيعة وق�صاوة �جلبال 

وعنادها وتهمي�س �مل�صوؤولني الإعادة �حلياة لكل �صيء يف هذه �لقرية.
�لبد�ية كانت عب طريق فرعي من بلدية تكون نحو قرية هرييث و�لتي قطعناها يف حال يرثى لها ب�صبب 
�هرت�ئها وحفرها دون تعبيدها وتهيئتها من قبل �مل�صوؤولني رغم �ملطالب �ملتكررة ب�صرورة تعبيدها نظر� 
�لو�صول  بهدف  �لف�صول  يف جميع  عديدة  عو�ئق  �صكانها  يو�جه  حيث  للقرية،  و�لو�صول  �لتنقل  ل�صعوبة 
ملنطقتهم �لتي حتوي حاليا ب�صاتني غناء مبختلف �خل�صر و�لفو�كه، فبمجرد هطول �أمطار ن�صبية فقط تعج 
�لطريق باالأوحال وت�صتحيل حركة �لتنقل عبها، ناهيك عن ف�صل �ل�صتاء �لذي تكرث فيه �لثلوج باملنطقة 
منفذ�  �لعولة و�لتي تعرف ببودتها �ل�صديدة �صتاء وحر�رتها �صيفا، وهو ما يجعل �صكانها يتخذون من 

لهم لال�صتغناء عن �لتنقل �أثناء ف�صل �ل�صتاء ل�صعوبة �مل�صالك وتوقفها ب�صكل نهائي.

يحكي لنا اأحد �سكان قرية هرييث التي تعاند 
الطبيعة لل�ستمرار ورفع التحدي وقهر ال�سعاب، 

الطريقة  على  يعي�سون  اأنهم   ، �سعيدي حممود 
البدائية يف ظل غياب تام للكهرباء ف�سل عن 

انعدام الطريق التي �سكلت عزلة كبرية بالن�سبة 
لهم خا�سة يف التنقل اإىل مدينة تكوت، وهو 

ما اعتربه بالأمر الذي جعل ال�سكان يغادرونها 
ويتجهون نحو املدن املجاورة لل�ستقرار بحثا عن 

حياة اأف�سل لأبنائهم بعد انعدام اأدنى مرافق 
احلياة ال�سرورية من مدر�سة وكهرباء وطريق، 

، املرافق الأكرث �سرورة  حممود وهي ح�سب عمي 
والتي من �ساأنها اأن ت�ستقطب ال�سكان وجتعلهم 

يحافظون على انتمائهم وعودتهم بقوة لأ�سولهم، 
حيث �ساهم النزوح الريفي الذي عرفته املنطقة 

خلل ال�سبعينات والثمانينات يف عزل القرية عن 
العامل ب�سبب انعدام الن�ساطات الفلحية اآنذاك 

وهروب اغلب ال�سكان نحو املدن، حيث مت اإح�ساء 
نحو ع�سر عائلت ل تزال حتافظ على منط عي�سها 

يف هذه القرية، ف�سل عن العائلت التي تقوم 
بال�ستثمار بها والتي تلجاأ اإليها ب�سكل اأ�سبوعي 

لتفقد منتوجاتها واملحافظة عليها.

من املعارك ال�سر�سة التي عرفتها منطقة الأورا�ص وبال�سبط 
هي  ال�ستعمارية  فرن�سا  �سد  بتكوت،  هرييث  قرية 

�سنة   مــن  مـــاري  يف   اهلل  ــار  ج معركة 
يف  قويا  در�سا  الفرن�سي  العدو  اأعطت  والتي 

يف  والرغبة  والتحدي  واملواجهة  الوطنية 
معتربة  تكبيدها خ�سائر  بعد  احلرية  نيل 

و�سلت اإىل حدود  قتيل من اجلنود 
من  بدايتها  كانت  حيث  الفرن�سيني، 

قيادة  حتت  عي�ص ه�سليا  منطقة 
برحايل  وب�سينة  مـــدوري  بلقا�سم 
�سعيدي  علي  وفايزة  مو�سى  وخليف 
خل�سر  حممد  عثماين  اإىل  اإ�سافة 
بلقا�سم  وخــليف  �سليمان  وعا�سورة 
ـــزوزي وبع�ص  مــزيــاين وم والإخــــوة 
املجاهدين خارج القرية مثل �ساطري 

وقــتــالــة، حــيــث �ــســهــدت �ــســقــوط  
فايزة  برحايل،  ب�سينة  اأبرزهم  �سهداء 

قتالة  جانب  اإىل  بلقا�سم  ومزياين  علي 
هذه  تـــزال  ل  حيث  ــــرون،  واآخ وقــربــاعــي 

امل�سرفة  التاريخية  اجلوانب  من  الت�سحيات 
التي يعتز بها اأبناء املنطقة ويفتخرون بانتمائها 

لهذا التاريخ العريق.

تربية النحل وب�ساتني للفواكه واخل�سر 

تعانق  اأزنزنة �سجرة 
املباركات والآمال 

لالإنارة  الكانكي الحتطاب يف ال�ستاء و

انعدام الكهرباء
يعود باملنطقة

اإىل الع�سور الغابرة 

معركة جار اهلل �ساهد على ت�سحيات هرييث

تــعــرف قــريــة هــرييــث مبــديــنــة تكوت، 
النحل  تــربــيــة  يف  الــوا�ــســع  بــنــ�ــســاطــهــا 
وا�ستخل�ص الع�سل الطبيعي الذي يرتاوح 
�سعره بني  دينار اإىل غاية  
دينار جزائري، والذي يلقى �سيتا وانت�سارا 
وقيمته  جلودته  نظرا  الوطن  عرب  وا�سعا 
من  ال�سكان  بع�ص  يتخذ  حيث  الطبيعية، 
ي�ساعدهم  ــذي  ال الدخل  النحل  تربية 
على ال�ستمرار واملقاومة يف هذه املنطقة 
يف  ب�سمتها  تركت  التي  ال�سعبة  اجلبلية 
التحدي  ترفع  تزال  ول  عديدة  جمالت 

خلل  من  الفلحية  ن�ساطاتها  ملوا�سلة 
الفلحني  بع�ص  اتخذها  غناء  ب�ساتني 
طبيعية  ــتــوجــات  مــن ــى  عــل لــلــحــ�ــســول 
وا�ستثنائية من خلل اأ�سجار التفاح الذي 
يتنوع باألوانه واأ�سكاله واأذواقه اأي�سا، ما 
والأ�سفر  والأحمر  الأخ�سر  التفاح  بني 
بحيث  غر�سه،  طرق  على  وقفنا  والذي 
الوطن  مناطق  خمتلف  من  جلبه  يتم 
�سجريات  خــلل  من  به  ال�ستثمار  ثم 
املنطقة  على  بخرياتها  تعود  �سغرية 
النواة  مبثابة  م�ستقبل  �ست�سبح  التي 
احلقيقية يف تنوع منتوج التفاح وت�سويقه 
الذين  القرية  اأبناء  عنه  ك�سف  ح�سبما 
قدموا جتارب جناح العديد من املنتوجات 
ـــرى على غـــرار اليــجــا�ــص واخلــوخ  الأخ
بــاأنــواعــه وعــديــد الــفــواكــه الــتــي عرفت 
ــة جنــاحــا بــاهــرا، حيث  ــي جتــاربــهــا الأول
جنة  اإىل  بتحويلها  املنطقة  �سكان  يطمح 
غناء لل�ستثمار يف خمتلف املنتوجات التي 
من املنتظر اأن تعود بالربح عليهم، خا�سة 
ا�ستفادت  ــذي  ال املــائــي  املنبع  توفر  بعد 

والذي  املا�سية  ال�سنوات  يف  القرية  منه 
بعد  جديد  من  ال�سكان  ا�ستقطاب  ا�ستطاع 

هجرة �سنوات م�ست.
ابرز  مــن  ـــرى،  الأخ هــي  املوا�سي  تربية 
الن�ساطات الفلحية لأبناء قرية هرييث 
التي ل تزال جبال الأورا�ص �ساهدة على 
ك�سف  ما  فح�سب  وت�سحياتها،  تاريخها 
اأهم  مــن  املوا�سي  فرتبية  ال�سكان،  عنه 

ــات  ــاط ــس ــ� ــن ال
ينتهجها  التي 
الـــ�ـــســـكـــان يف 
ظـــــل غـــيـــاب 
العمل  فــر�ــص 
ــثــمــار  ــت ــس وال�
خــــــا�ــــــســــــة 
جمــــــــال  يف 
الذي  الفلحة 
لأمــوال  يحتاج 
واإمــــكــــانــــيــــات 

مالية معتربة.

التي  ازنزنة �سجرة  تعترب 
ــاركــة يف  ــب تــعــنــي الــ�ــســجــرة امل
من  باملنطقة،  الثقايف  املــوروث 
حتافظ  ــزال  ت ل  التي  املعامل 
للزمن  ومقاومتها  بقائها  على 
قدميا  كانت  حيث  وتاأثرياته، 
مـــعـــربا مــهــمــا لــــــزوار وحــتــى 
يقيمون  الذين  املنطقة  �سكان 
منها  بالقرب  ــاآدب  وامل الولئم 
وبعطائها  بــهــا  تــربكــا  وذلـــك 
لل�سكان،  املحلي  املــوروث  ح�سب 
باأن يرزقهم  حيث يدعون اهلل 
ظلها  حتت  والأمطار  اخلــريات 
ــة  ــام بــعــد جــمــع الــ�ــســكــان واإق
وليمة حتتها، ويف اأحيان كثرية 
منها  تقربهم  ي�سدقون  كانوا 
وح�سب  بــربكــتــهــا،  ــون  ــن ــوؤم وي
فنبات  الــقــدميــة  املــعــتــقــدات 
ا�ستخدامه  يتم  ال�سجرة  هذه 
املفا�سل والعظام  اآلم  يف علج 

ولها ا�ستخدامات عديدة تدخل 
�سمن الطب التقليدي، حيث ل 
ال�سجرة معلما هاما  تزال هذه 
اأنها  خا�سة  القرية  معامل  من 
منطقة  م�ستوى  على  الوحيدة 

الأورا�ص.

لي�ص  الــطــريــق،  ــدام  ــع وان الكهرباء  غــيــاب 
يــواجــه �سكان  ـــذي  ال الــوحــيــد  ــكــال  ــس الإ�

بالغاز  الــربــط  غياب  حتى  بــل  الــقــريــة، 
و�سعوبة التنقل جللب القارورات، جعلهم 

يعي�سون حياة بدائية خا�سة يف ف�سل 
الطبيعة  فيه  تق�سو  الـــذي  ال�ستاء 

�سكان هرييث،  ب�سكل غري معقول على 
 ، عمي حممود الذين لزالوا ح�سب 
يقومون بجلب احلطب بهدف التدفئة 
الــذي  ال�ستاء  ف�سل  ففي  والــطــبــخ، 
تعرف الثلوج اأعلى م�ستوى يف القرية، 
الربد  معاناة  يعي�سون  ال�سكان  يبقى 
الظروف  تلك  كل  ظل  يف  ومواجهته 
القا�سية دون تزودهم بالغاز، فعملية 
الحتطاب بالن�سبة لهم ت�سكل هام�ص 
احلياة هنا بعد غلق املنافذ والطريق 
الوحيدة املوؤدية للقرية والتي تعي�ص 

يف و�سعية متدهورة للغاية.
ــكــان قرية  �ــس ــود  ــع ي مـــن جــهــتــهــم 

، للإ�ساءة  الكانكي هرييث اإىل ا�ستعمال 
اإىل جلب  اآخرون فعمدوا  اأما  والإنــارة، 
يدوية  بطريقة  يعمل  كهربائي  مولد 
التقليدية،  الإ�ــســاءة  من  للتخل�ص 
ال�سكان-  بقية  -حــ�ــســب  ـــك  وذل
بقدراتهم  مقارنة  غاليا  يكلفهم 

واإمكاناتهم الب�سيطة يف العي�ص.

/  �صبتمرب  املوافق لـ  حمرم  الإثنني  �صتمرب  

بتكوت.. تاريخ.. جمال واأ�ضالة  هريث قرية 
روبورتاج

ربورتاج: فوزية قربع عندما تبعث �حلياة
 يف رحـــم �أر�ض عاــقر

و�سكنات بنمط معماري قدمي 
اأول ما يجذبك لقرية هرييث، هي النمط املعماري لل�سكنات التي تعود لأزمان 

غابرة من خلل بنائها باحلجر والطني وتعدد الغرف داخلها وتداخلها الذي 

فر�سته ال�سلطات الفرن�سية �سابقا يف اجلزائر لك�سر الت�سابه بني بيوتها وبيوت 

اجلزائريني، حيث ل يزال ال�سكان يحافظون على نف�ص النمط ويطالبون 

بالعودة اليه يف ظل الت�سارع والتنامي الذي تعرفه ال�سكنات الإ�سمنتية 

احلديثة، حيث تعر�ست العديد من البيوت خلل ال�ستعمار الفرن�سي للق�سف 

الكثيف الذي �ساهم يف حتطيمها ولكن ال�سكان حاولوا احلفاظ على نف�ص 

النمط رغم مرور عقود على ذلك ول يزالون يدعون لتكري�ص النمط القدمي 
الذي يعك�ص انتماءهم وحياتهم يف القدم.

املثقف  اأبطال معركة جار اهلل بتكوت وهو املجاهد  اأحد  املا�سية،  القليلة  فقدت املنطقة خلل الأيام 

القائد  مع  املجاهدين  كتيبة  كان كممر�ص �سمن  الذي  �سي عمر املدعو  اأو�سي عمر  فايزة حممد  والبطل 

، حيث كان قبل  مدوري بلقا�سم، حيث يعترب من املجاهدين الأوائل الذين التحقوا بالثورة وذلك عام 

التحرير  جبهة  ب�سفوف  يلتحق  اأن  قبل  للجميع  وممر�سا  املنطقة  حكيم  وكان  ال�سعبي  الطب  يف  ي�ستغل  ذلك 

ويكلف مبداواة واإ�سعاف اجلرحى والأهايل، اأين �سارك يف معارك عدة وقاتل ب�سرا�سة رفقة املجاهدين ويعترب 

ال�ساهد الثاين ملعركة جار اهلل، بعد ال�ستقلل انتقل اإيل باتنة وا�ستغل يف جمال ال�سحة كرئي�ص م�سلحة يف 

امل�ست�سفي اجلامعي باتنة اإىل غاية تقاعده، حيث كان �سخ�سا حمبوبا ومثقفا وكرميا ب�سهادة اأهايل منطقة 

اأوت  تكوت وي�سهد به مب�سرية ن�سالية وا�سعة يف �سفوف جبهة التحرير الوطني، حيث تويف نهاية �سهر 

املن�سرم ووري الرثى مب�سقط راأ�سه مبقربة �سناورة بح�سور عدد من امل�سوؤولني والأ�سرة الثورية.

عن  الطيبون  اأهلها  يبحث  والأ�سالة،  والعراقة  التاريخ  بني  هرييث  قرية  جمعت  اإذن  هكذا 

اأرا�سيهم واأ�سولهم من خلل مطالب ب�سيطة جدا، كفتح  اأب�سط حقوقهم يف العودة اإىل 

مرافق  خلل  من  فيها  جديد  من  احلياة  وبعث  العزلة  على  والق�ساء  الطريق 

�سرورية وتوفري الكهرباء، حملني على التم�سك باأ�سالتهم وهويتهم 
وطبيعة انتمائهم رغم ق�ساوتها و�سعوبتها.

املنطقة تفقد 
�سي اعمر م�ؤخرا املجاهد 

اأحد اأبطال املعركة
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حتديد قرابة ثالثني م�سروع �سراكة يف جمايل 
الفالحة وال�سناعات الغذائية

اال�ستالم الر�سمي ملحطة ت�ليد الكهرباء 
براأ�س جنات �سهر مار�س القادم

النقابة امل�ستقلة مل�ستخدمي االإدارة العم�مية 
تطالب باإعادة النظر يف قان�ن التقاعد

و�أو�سح �ل�سيد يحياوي زين �لدين مدير 
مركزي مكلف بالبجمة و�ل�ستثمار�ت 
و�لتعاون  �لقــتــ�ــســاديــة  ــات  ــس ــدر�� و�ل
بتحديد  قامو�  �أنهم  �لفلحة  بــوز�رة 
قر�بة ثلثني م�سروع �سر�كة يف قطاعي 
وحتى  �لغذ�ئية  و�ل�سناعات  �لفلحة 
على  �سيعر�سوها  و�لتي  �لبحري  �ل�سيد 
�إمكانيات  ودر��سة  د�مناركية  موؤ�س�سات 

جت�سيدها.
هام�ص  عــلــى  �لــتــ�ــســريــح  هـــذ�  جـــاء  و 
فر�ص  حول  د�مناركية  جز�ئرية  ندوة 
�لتعاون و�ل�سر�كة يف جمالت �لفلحة 
�لــبــحــري نظمت  و�لــ�ــســيــد  ــات  ــاب ــغ و�ل
�إىل  بها  يقوم  �لتي  �لــزيــارة  مبنا�سبة 
�جلاري  �أكتوبر   9 �إىل   7 من  �جلز�ئر 
وفد من ع�سر )10( موؤ�س�سات د�مناركية 
و�ل�سناعات  �لفلحة  قطاعي  يف  ر�ئدة 
فر�ص  ��ستك�ساف  ــل  �ج مــن  �لغذ�ئية 
نظر�ئهم  مع  م�سرتكة  وم�ساريع  �سر�كة 
�سيتم  �أنه  يحياوي  م�سيفا  �جلز�ئريني، 
لقاء  تنظيم  ــدث  �حل هــذ�  هام�ص  على 
و  جــز�ئــريــني  متعاملني  بــني  مــ�ــســرتك 
خللها  مــن  �سيتم  �لــتــي  و  د�منــاركــيــني 
�أنه  مــوؤكــد�  �ملــحــددة،  �مل�ساريع  در��ــســة 
ومتابعة  �لتــ�ــســالت  مو��سلة  �سيتم 
�مل�ساريع  تلك  حــول  �ملفاو�سات  تقدم 
ــد �لــدمنــاركــي  ــوف حــتــى بــعــد عــــودة �ل
�أن  نف�سه  �مل�سوؤول  �أكــد  كما  بــلده،  �إىل 
�لفروع  خمتلف  تخ�ص  �ملعنية  �مل�ساريع 

خا�سة  م�سري�  و�لنباتية  �حليو�نية 
و�إنتاج  وتربية  �خل�سر�و�ت  زر�عة  �إىل 
و�لبذور  �حلليب  و�إنتاج  وجمع  �للحوم 
ــات و�إنــتــاجــهــا �خلــ�ــســبــي وغري  ــاب ــغ و�ل
و�لطبية  �لعطرية  و�لنباتات  �خل�سبي 
و�ل�سيد �لبحري وكذ� �لإنتاج و�لتحويل 

يف جمال �ل�سناعات �لغذ�ئية.
ــدة  ــدي ــفــرية �لــــد�منــــارك �جل ــــا �ــس �أم
�لتي  �ساينز  فيقا  فاني�سا  بــاجلــز�ئــر، 
وجود  على  �أكــدت  فقد  �لندوة  ح�سرت 
�لتعاون  تعزيز  �أجــل  من  كبرية  فر�ص 
بـــني �جلـــز�ئـــر و�لــــدمنــــارك �ــســيــمــا يف 
�أهمية  يكت�سي  �لــذي  �لفلحي  �ملجال 
�أن  مبا  �لد�مناركي  �لقت�ساد  يف  كبى 
م�سدر  ذ�ت  هي  �سادر�تها  من   %  25
عن  �ساينز  �ل�سيدة  �أعربت  كما  فلحي، 

�لتي يقوم بها  للزيارة �لأوىل  �رتياحها 
جمايل  يف  د�مناركي  وفد  �جلز�ئر  �إىل 
�لفلحة و �ل�سناعة �لغذ�ئية مو�سحة 
�أن هذ� �حلدث يعد  ثمرة تعاون "ثري" 
و  للفلحة  �لــد�منــاركــي  �ملجل�ص  بــني 
و�لتنمية  �لــفــلحــة  ووز�رة  ــذ�ء  ــغ �ل
�جلز�ئري  �لبحري  و�ل�سيد  �لريفية 
وكذ� �سفارة مملكة �لد�منارك باجلز�ئر، 
�ل�سناعة  قطاع  �أن  قولها  تابعت  ثــم 
�لغذ�ء  يــوفــر  �لــد�منــاركــي  �لــغــذ�ئــيــة 
ثلث  بحو�يل  �أي  �سخ�ص  مليون  ل15 
�أكدت  كما  �لدمنارك  �سكان  عدد  مر�ت 
�لد�مناركية  �ملوؤ�س�سات  �أن  �ل�سفرية 
لكي  يحذوها  و�لأمــل  للجز�ئر  تنقلت 
منفعة  ذ�ت  �سر�كات  تطور  �آو  تربط 

متبادلة باجلز�ئر.

�ل�ستلم  �لــقــادم  مــار�ــص  �سهر  �سيتم 
توليد  ملــحــطــة  ــائــي  ــه ــن و�ل �لــر�ــســمــي 
ميغاو�ط،   1113 ب�سعة  �لــكــهــربــاء 
�لتي دخلت حيز �لإنتاج بكل طاقاتها، 
منت�سف 2019، ح�سبما �أعلن عنه �أول 
�لطاقة عرقاب  �أم�ص ببومرد��ص وزير 

حممد.
و�أو�سح وزير �لطاقة يف ندوة �سحفية 
بلديات  عب  للقطاع  تفقد  زيارة  عقب 
باأن هذه �ملحطة �لتي �سرعت  �لولية، 
خطوطها  عــب  تدريجيا  �لإنــتــاج  يف 
ونهائيا  ر�سميا  ��ستلمها  �سيتم  �لثلثة 
�لإد�رية  �ملن�ساأة  �إجنــاز  ��ستكمال  بعد 
و�لتهيئة �خلارجية �سهر مار�ص �لقادم، 
وحـــث �لـــوزيـــر يف هـــذ� �لــ�ــســدد لــدى 
معاينته لهذه �ملحطة على �سرورة �إنهاء 
وغلق عقد هذ� �مل�سروع نهائيا، منوها يف 
هذ� �لإطار بالدور �لذي لعبته �ملحطة 
توفري  حيث  من  �ملا�سي  �ل�سيف  خلل 
لتلبية  �لكهرباء  من  �ل�سرورية  �لكمية 
�لبلد  �سهدته  �لـــذي  �لكبري  �لطلب 
�فتخاره  عن  عرقاب  عب  كما  ــذ�ك،  �آن
من  حتقيقه  مت  �لــذي  بالنجاح  �لكبري 
�حليوية  �ملحطة  هــده  �إجنـــاز  خــلل 
بالتعاون مع �ل�سركاء �لكوريني من خلل 
"د�يوو"، و��سفا ذلك بالتعاون  موؤ�س�سة 
�لنموذجي و�لناجح �لذي مكن من �إجناز 
�لتقنيات  ــدث  و�أح باآخر  �ملحطة  هده 
من  فعالة  ومب�ساهمة  عاملية  وبجودة 
و�إطار�ت وخب�ء جز�ئريني  يد عاملة 
�لت�سيري  على  ي�سرفون  �لذين  �ملجال  يف 

�لكامل لهذه �ملحطة �حليوية.
وتتكون حمطة توليد �لكهرباء بر�أ�ص 
جنات، �لتابعة ملجمع �سونلغاز و�ملنجزة 

بالقرب  هكتار   18 م�ساحته  عقار  على 
�لقدمية،  �لكهرباء  توليد  حمطة  من 
�إنتاج  وحـــد�ت  �أو  خطوط  ثلثة  مــن 
و�لبخار  �لغاز  من  �ملركبة  �لــدورة  ذ�ت 
 400 �إنــتــاج حــو�يل  ب�سعة  وكــل خــط 
�إىل  ت�سل  �إجمالية  ب�سعة  ميغاو�ط 

1113ميغاو�ط.
ودخل حيز �ل�ستغلل و�لإنتاج �خلط 
�لأول منها �سهر جويلية 2018 و�خلط 
�سهر  �خلدمة  يف  �سرع  �لثاين  �لإنتاجي 
دخل  �لثالث  �خلط  �أما   2018 �أكتوبر 
مت  كما   ،2019 منت�سف  ــاج  ــت �لإن يف 
تزويد هده �ملحطة، �لتي كلف �إجنازها 
من  متعددة  باأنظمة  دج،  مليار�ت   105
و�لبيئة  �ملحيط  على  �حلــفــاظ  �أجـــل 
�ملتعلقة  تلك  منها  خا�سة  و�ل�سحة 
�لتي  للتبيد  �لــبــحــر  مــيــاه  بتحلية 
حتليتها  بعد  �لبخار  �إنتاج  يف  ت�ستعمل 
�لذي  �لهيدروجني  لإنتاج  �أخــر  ونظام 

ي�ستعمل يف تبيد �ملولد�ت �لكهربائية 
�ملياه  �أنــو�ع  كل  ولت�سفية  ذ�تي  باإنتاج 
�لناجتة عن �ملحطة، وت�ستعمل �ملحطة 
على وجه �خل�سو�ص مياه �لبحر لتبيد 
تقوم  و  للطاقة  �ملنتجة  "�لتوربينات" 
�إثر ذلك بتوزيع طاقة �لكهرباء �ملنتجة 
نحو حمول ذ�ت قدرة 400 فولت �لكائن 
)ببومرد��ص(  م�سطفي  �سي  ببلدية 
وحمول �آخر بالعفرون )�لبليدة( وخط 
م�ستقبلي ينجز لحقا نحو منطقة �قبو 
)بجاية( ومن ثمة يتم ربطها بال�سبكة 

�لوطنية لنقل �لكهرباء.
مع �لإ�سارة �إىل �أنه يجري حاليا تعميم 
�لوطن  عب  �ملحطات  هــذه  مثل  �جنــاز 
ر�أ�ــص  حمطة  جانب  �إىل  تنجز  حيث 
�خل�سائ�ص  بنف�ص  �أخــرى   �سبع  جنات 
�ملجال  يف  �حلديثة  و�لتكنولوجيات 

وباأيادي وخب�ء جز�ئريني.

دعت �لنقابة �لوطنية �مل�ستقلة مل�ستخدمي 
يف  �لنظر  ـــادة  �إع �إىل  لعمومية  �لإد�رة 
نظام  �إىل  و�لعودة  �حلايل  �لتقاعد  قانون 
��ستفادة �لعامل من �لتقاعد بعد 32 �سنة 
من �خلدمة، مع رفع �لتجميد عن �لت�سغيل 
�أفاد  يف قطاع �لوظيفة �لعمومية، ح�سبما 

به �أول �أم�ص بيان للنقابة.
توج  �لــذي  �لبيان  يف  �لنقابة  وطالبت 
�لنظر  باإعادة  �لوطنية  �أمانتها  �جتماع 
يف قانون �لتقاعد �لذي ل يخدم �سيا�سية 
على  يــ�ــســاعــد  ول  بــاجلــز�ئــر  �لت�سغيل 
�لعامل  ��ستمر�ر  مع  �لبطالة،  �مت�سا�ص 
�ل60  �سن  بعد  من�سبه  يف  �ل�ــســتــمــر�ر 
�لبطالة،  يعانون  �ل�سباب  مــن  و�ملــليــني 
�لعامل  �أحقية  �إىل  �لــعــودة  �إىل  د�عــيــة 
�سنة   32 بعد  �لتقاعد  من  �ل�ستفادة  يف 

خدمة فعلية.
�لوطني  �ل�سندوق  متــويــل  وبخ�سو�ص 
للتقاعد، �أبرزت �لنقابة �أنها تقدمت بعدة 
باملائة   0.5 تخ�سي�ص  منها  �قــرت�حــات 
�ملقتطعة لفائدة �ل�سندوق �لوطني ملعادلة 
�سندوق  يف  و�سبها  �لجتماعية  �خلدمات 
�لتقاعد، مطالبة �أي�سا برفع �ملنح �لعائلية 

�إىل 1500 دج كحد �أدين عن كل طفل وكذ� 
منحة �ملر�أة �ملاكثة بالبيت �إىل 3000 دج 
تعوي�سات  �سلم  يف  �لنظر"  "�إعادة  مــع 
بالفحو�سات  �ملتعلقة  �لجتماعي  �ل�سمان 

و�لتحاليل �لطبية و�لأ�سعة.
بان�سغال  تــتــابــع   �أنــهــا  �أكـــدت  �أن  وبــعــد 
للموظف  �ل�سر�ئية  للقدرة  �لنخفا�ص 
�لنقطة  قــيــمــة  رفـــع  �حلــكــومــة  طــالــبــت 
80 دج كحد  �إىل  45 دج  �ل�ستدللية من 
�مل�سمون  ــد �لأدنــــى  ــع �حل ـــى وكـــذ� رف �أدن
مع  دج،  �ألف   35 �إىل  �ألف   18 من  للر�تب 
�حت�ساب �ل�سريبة على �لدخل على �أ�سا�ص 
�لآجر �لأدنى �مل�سمون �ملقدر 18.000 دج 
عو�ص �لقدمي )15.000 دج(، مع حتيني 
�جلنوب  عمال  لكافة  �جلغر�فية  �ملنحة 
�لقطاعات  بني  مفا�سلة  �أو  �إق�ساء  دون 
�لت�سغيل  عن  جتميد  رفع  �إىل  بالإ�سافة 

بقطاع �لوظيفة �لعمومية.
�مل�سدر  نف�ص  --ح�سب  �ل�سلطات  ودعــت 
�ملتعلق  �ملر�سوم  تطبيق  �سرورة  ---�إىل 
ومندوبي  �لأعــ�ــســاء  �ملت�ساوية  باللجان 
م�ستوى  على  و�لأمــــن  �ل�سحة  �لــوقــايــة 

�ملوؤ�س�سات ل�سيما �ل�ست�سفائية منها.

الطبعة العا�سرة لل�سال�ن الدويل للطاقات 
املتجددة من 21 اإىل 23 اأكت�بر ب�هران

�لدويل  لل�سالون  �لعا�سرة  �لطبعة  �ستنظم 
�لنظيفة  و�لــطــاقــات  �ملــتــجــددة  للطاقات 
و�لتنمية �مل�ستد�مة من 21 �إىل 23 �أكتوبر 
بن  "حممد  �لتــفــاقــيــات  مبــركــز  �جلــــاري 
�أحمد" بوهر�ن، ح�سبما علم �أول �أم�ص لدى 

�ملنظمني.
�لتعريف  �إىل  �لــتــظــاهــرة  هـــذه  ــدف  ــه وت
لتطوير  �لوطني  �لبنامج  و�آفــاق  مبنجز�ت 
�لطاقوية،  و�لفعالية  �ملتجددة  �لطاقات 
لنيدة  �ل�سالون  حمافظة  �أو�سحته  ملا  وفقا 
�ل�سالون  هــذ�  يف  ي�سارك  حيث  �ولوني�ص، 
من  �ملتجددة  �لطاقات  جمال  يف  متعاملون 
�سيعر�سون  و�لذين  �لوطن  وخارج  �جلز�ئر 
�ملوعد  هذ�  وي�سعى  وم�ساريعهم،  �إجناز�تهم 

�ملعنيني  �لفاعلني  جهود  تظافر  ت�سهيل  �إيل 
و�لتقنية  �لقت�سادية  بالأبعاد  مبا�سرة 
كما  �ملتجددة،  للطاقات  �لوطني  للبنامج 

�أ�سري �إليه .
قطاعات  �لــدويل  �ل�سالون  هذ�  و�سيح�سر 
و�ل�سناعة،  و�لــتــطــهــري،  ـــري  و�ل �لــطــاقــة، 
�ملناولة،  وموؤ�س�سات  و�لتاأمينات،  و�ملالية 
و�جلامعات، ومر�كز �لبحث و�ل�سباب حاملي 
�لوطن يرتقب م�ساركة  �مل�ساريع، ومن خارج 

موؤ�س�سات بولونية و�سينية و�أملانية .
نــدو�ت  �ل�سالون  هام�ص  على  برمج  وقــد 
�ل�سو�سيو-  ــات  ــرهــان �ل مــو��ــســيــع  تــتــنــاول 
و�لفعالية  �ملتجددة  للطاقات  �قت�سادية 

�لطاقوية.

�أكد مدير مركزي بوز�رة �لفالحة و�لتنمية �لريفية و�ل�صيد �لبحري �أول �أم�س �أنه مت حتديد قر�بة ثالثني م�صروع �صر�كة بني 
متعاملني جز�ئريني ود�مناركيني يف قطاعي �لفالحة و�ل�صناعات �لغذ�ئية و�لتي �صتجري ب�صاأنها مفاو�صات بني �لطرفني.

م�ضاحة اإ�ضهارية



ب�ضبب "الأعمال التي تهدد ال�ضلم والأمن وال�ضتقرار" فيها

6 دول اأوروبية، اأول اأم�ص، كوريا  دعت 
نية يف  اإىل النخراط بح�سن  ال�سمالية 
مفاو�سات جمدية مع الوليات املتحدة، 
عن  للتخلي  ملمو�سة  خطوات  واتــخــاذ 

جميع اأ�سلحة الدمار ال�سامل.
عقب  ال�ست  للدول  بيان  يف  ذلــك  جــاء 
عقدها  مغلقة  م�ساورات  جل�سة  انتهاء 
لبحث  اأم�ص،  اأول  الدويل  الأمن  جمل�ص 
التي  ـــرية  الأخ ال�ساروخية  الــتــجــارب 
اأكتوبر   2 يف  ال�سمالية  كوريا  اأجرتها 
دول  مندوبو  وقــعــه  والــبــيــان  ـــاري،  اجل
دعت  )التي  واأملانيا  وفرن�سا  بريطانيا 
وبولندا  بلجيكا  اإيل  اإ�سافة  للجل�سة(، 

واأ�ستونيا.
قلق  عــن  ال�ست  الـــدول  مندوبو  وعــرب 
الإطلق  عمليات  اإزاء  العميق  بلدهم 
اأخري  عمليات  اإثــر  جــاءت  والتي  تلك 

البالي�ستية  ــواريــخ  ــ�ــس ال ــــلق  اإط مــن 
كما  املا�سية،  الأ�سابيع  يف  املدى  ق�سرية 
هذه  تدين  ال�ست  الدول  اأن  البيان،  ذكر 
الــتــي تقو�ص  ال�ــســتــفــزازيــة  ــال  ــم الأع
وت�سكل  الإقليميني  وال�ستقرار  الأمــن 
الأمن  جمل�ص  لقرارات  وا�سًحا  انتهاًكا 
جمل�ص  قــرارات  اأن  موؤكدا  ال�سلة،  ذات 
علي  يتعني  اأنه  ومفادها  وا�سحة  الأمن 
بالتخلي  اللتزام  الدميقراطية  كوريا 
الدمار  اأ�سلحة  لتطوير  براجمها  عــن 
بطريقة  الت�سيارية  والقذائف  ال�سامل 

كاملة وميكن التحقق منها.
اأركان  رئا�سة  اأعلنت  املا�سي،  والأربعاء 
ال�سمالية  ــارة  اجل اأن  اجلنوبية  كوريا 
عملية  ــــاءت  وج ــني،  ــاروخ ــس � اأطــلــقــت 
ــن اإعـــلن  ـــد م الإطــــلق بــعــد يـــوم واح
مع  حمادثات  ا�ستئناف  ال�سمالية  كوريا 

الوليات املتحدة الأمريكية، بداأت عام 
النووي  الربنامج  اإنهاء  بهدف   ،2018

الكوري.
ب�سبب  ال�سمالية،  كوريا  وتخ�سع  هذا 
برناجميها النووي وال�ساروخي، ل�سل�سلة 
والتجارية  القت�سادية  العقوبات  من 

قــرارات  حزمة  مبوجب  والع�سكرية، 
منذ  الــــدويل،  ـــن  الأم جمل�ص  اتــخــذهــا 
قرارات  اإن  يانغ  بيونغ  وتقول   ،2006
الأمم املتحدة التي حتظر عليها ا�ستخدام 
تكنولوجيا ال�سواريخ البالي�ستية تنتهك 

حقها يف الدفاع عن النف�ص.

وا�سنطن "جمدية" مع  ملفاو�سات  ال�سمالية  ك�ريا  تدع�  اأوروبية  دول   6

مطالبات باجتماع �سري يف الك�نغر�س 
جمل�س االأمن يل�ح بفر�س عق�بات لبحث قرار االن�سحاب من �س�ريا

جديدة على جن�ب ال�س�دان 

الأمم املتحدة:

ق. د
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م�سلحو  �سنه  وا�سعا  هجوما  اليمنية،  امل�سرتكة  القوات  اأحبطت 
احلوثي مبحافظة احلديدة غربي البلد.

يف  احلوثيني  تقاتل  التي  العمالقة  لألوية  بيان  يف  ذلك  جاء 
يف  اأ�سدرته  امل�سرتكة،  اليمنية  القوات  �سمن  الغربي  ال�ساحل 
م�سادر  عن  البيان  نقل  كما   الأول،  اأم�ص  م�ساء  متاأخرة  �ساعة 
املوالية  احلوثية  امللي�سيا  عنا�سر  اإن  قولها  ميدانية،  ع�سكرية 
لإيران، �سنت هجوما وا�سعا على مواقع القوات امل�سرتكة يف منطقة 

الفازة جنوبي حمافظة احلديدة من عدة اجتاهات.

�سقطت مقاتلة اأمريكية من طراز "اإف -16" غربي اأملانيا وجنا 
قائدها بعدما قفز باملظلة.

وقالت ال�سرطة الأملانية يف بيان، اأم�ص، اإن طائرة حربية تابعة 
بالتوقيت   15.00 الـ  ال�ساعة  حوايل  �سقطت  الأمريكي  للجي�ص 
املحلي، بالقرب من مدينة ترير، و�سقطت املقاتلة يف منطقة بني 
بلدتي زمير ورود بالقرب من مدينة ترير، الواقعة على احلدود 

مع لوك�سمبورغ.
ووفق معلومات غري ر�سمية فاإن الطائرة من طراز اإف-16، وُنقل 

قائدها اإىل اأحد امل�ست�سفيات، بعدما هبط باملظلة.

اأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية )البنتاغون(، اأول اأم�ص، مقتل زعيم 
ع�سكرية  عملية  اإثر  عمر،  عا�سم  الهندية،  القارة  ب�سبه  القاعدة 

اأمريكية يف اأفغان�ستان.
وقالت الوزارة يف بيان اإّن عملية اأمريكية خا�سة نفذت غارة على 
اأ�سفرت  اأفغان�ستان،  جنوبي  هلمند،  اإقليم  يف  طالبان  لعنا�سر  موقع 
عن مقتل عا�سم عمر، زعيم القاعدة ب�سبه القارة الهندية"، ح�سبما 
نقلت قناة اأمريكية، م�سيفة اأّن العملية متت يف 23 �سبتمرب املا�سي.

الذي  عمر  اإن  اأفغان�ستان،  يف  للأمن  الوطنية  املديرية  واأو�سحت 
تزعم التنظيم يف �سبه اجلزيرة الهندية منذ تاأ�سي�سه يف عام 2014، 

مواطن باك�ستاين فيما قالت بع�ص التقارير اإنه ولد يف الهند.

مقتل  عن  اأم�ص،  اأول  فرن�سية،  اإعلمية  و�سائل  ك�سفت 
العا�سمة  "املرتزقة الرو�ص" يف غارة جوية قرب  35 من 

الليبية طرابل�ص، �سبتمرب املا�سي.
وذكر الإعلم اأن "املرتزقة" ينتمون اإىل ميلي�سيا "فاجرن 
الرو�سي  الرئي�ص  اأن�ساأها �سخ�ص مقرب من  اخلا�سة" التي 
خليفة  متقاعد  اللواء  بجانب  ويقاتلون  بوتني،  فلدميري 
حفرت، قائد قوات ال�سرق، كما اأ�سارت اإىل اإ�سابة األك�ساندر 
امليلي�سيا،  قادة  اأحد  "راتيبور"،  با�سم  املعروف  كوزنت�سوف 
"راتيبور"  اأن  اإىل  لفتة  املعارك،  اأثناء  خطرية  بجروح 
اأحد  العلج يف  لتلقي  ال�سرعة  اإىل رو�سيا على وجه  اأعيد 

م�ست�سفيات مدينة �سانت بطر�سربغ.

اأفغان�ستان  اإىل  امل�ساعدة  لتقدمي  املتحدة  الأمم  بعثة  قالت 
غارات  يف  مدنًيا   30 قتلت  املتحدة  الوليات  اإن  اأم�ص،  "يوناما"، 

جوية نفذتها غرب وجنوب غربي اأفغان�ستان ماي املا�سي.
جاء ذلك بح�سب تقرير اأ�سدرته "يوناما" بال�سرتاك مع مكتب 
على  ون�سرته  الإن�سان،  حلقوق  ال�سامي  املتحدة  الأمم  مفو�ص 
اأن قوات الوليات املتحدة  التقرير  موقعها الإلكرتوين، كما ذكر 
من  اأكرث  ا�ستهدفت  جوية  غارات  مايو   5 يف  نفذت  اأفغان�ستان  يف 
غربي  وليتني  يف  املخدرات  لإنتاج  من�ساآت  اإنها  قالت  موقًعا   60

اأفغان�ستان.

�سقوط مقاتلة اأمريكية غربي 
اأملانيا

القوات اليمنية حتبط هجوما وا�سعا 
للحوثيني يف احلديدة

البنتاغون: مقتل زعيم القاعدة ب�سبه 
القارة الهندية يف عملية اأمريكية

مقتل 35 من املرتزقة الرو�س 
بغارة جوية قرب طرابل�س

اأمريكية  بغارات  قتلوا  مدنًيا   30
باأفغان�ستان يف ماي

حــول

الوكالت  

العــامل

دويل
اإدارة  اأن  اأم�ص،  اأول  الأبي�ص،  البيت  اأعلن 
لن  تــرامــب،  دونــالــد  الأمــريــكــي،  الرئي�ص 
التحقيق  يف  الــنــواب  جمل�ص  مــع  تتعاون 

الهادف اإىل عزل الرئي�ص.
جـــاء ذلـــك يف ر�ــســالــة بــعــث بــهــا حمامي 
قادة  اإىل  �سيبولوين،  بات  الأبي�ص،  البيت 
الدميقراطي،  احلــزب  من  النواب  جمل�ص 
قال  حيث  اإعلمية،  و�سائل  وكالة  بح�سب 
ت�سارك  لــن  تــرامــب  اإدارة  اإن  �سيبولوين 
حتقيق غري �سرعي مل�ساءلة الرئي�ص، م�سيفا 
والإجراءات  العدالة  ينتهك  التحقيق  اأّن 
لأي  ويفتقر  د�ستورًيا،  املقررة  القانونية 

اأ�سا�ص د�ستوري �سرعي.
اأول  الأمريكية،  اخلارجية  وزارة  ومنعت 
ــاد  الحت ــدى  ل الأمــريــكــي  ال�سفري  اأمــ�ــص، 
الظهور  من  �سوندلند،  غوردون  الأوروبــي، 
لـــلإدلء  ــواب،  ــن ال جمل�ص  يف  جلنة  ـــام  اأم
ترامب،  ب�ساأن  التحقيق  �سمن  ب�سهادته 

اللعبني  كاأحد  �سوندلند  ا�سم  ظهر  حيث 
الأ�سا�سيني يف حماولة ترامب ال�سغط على 
خ�سم  مع  ف�ساد  حتقيق  لإجــراء  اأوكرانيا 
الرئا�سة  انتخابات  يف  املحتمل  تــرامــب 
املقبلة عام 2020، الدميقراطي جو بادين 

وجنله، وفق و�سائل اإعلمية.

فحوى  مــوؤخــًرا  الأبــيــ�ــص  البيت  وك�سف 
نظريه  مع  ترامب  اأجراها  هاتفية  مكاملة 
 25 يف  زيلين�سكي،  فولودميري  الأوكـــراين، 
جويلية املا�سي، لتهنئته بفوزه بالنتخابات 
اإن  الدميقراطيون  يقول  فيما  الرئا�سية، 
ترامب �سغط على زيلين�سكي مراًرا لإجراء 

حتقيق حول اأنباء عن اأن بايدن، حني كان 
هدد  اأوباما،  باراك  ال�سابق  للرئي�ص  نائًبا 
اإذا  لكييف،  الأمريكية  امل�ساعدات  بوقف 
مل تتم اإقالة اأحد م�سوؤويل الدعاء؛ لأنه 
كان يحقق يف ق�سية تخ�ص �سركة غاز على 

�سلة بنجل بايدن.
ونفى ترامب، يف اأكرث من منا�سبة، ارتكاب 
اأي خطاأ يف علقاته مع الرئي�ص الأوكراين، 
م�سدًدا على اأن هدفه الوحيد كان النظر يف 
الف�ساد، واتهم ترامب بايدن وابنه بال�سلوع 
يقول  بينما  اأوكرانيا،  يف  ف�ساد  اأن�سطة  يف 
ت�سويه  يحاول  ترامب  اإن  الدميقراطيون 

�سمعة بايدن قبل النتخابات.
اجلمهوري  مــع  التحقيق  ويــحــظــى  هـــذا 
يف  الدميقراطيني  من  كبري  بدعم  ترامب 
جمل�ص النواب، لكن من غري املرجح اأن يتم 
يهيمن  الــذي  ال�سيوخ،  جمل�ص  يف  متريره 

عليه اجلمهوريون.

ليند�سي  اجلمهوري  ال�سيناتور  دعــا 
كونز،  كري�ص  والدميقراطي  غراهام، 
الكونغر�ص،  يف  �سري  اجتماع  عقد  اإىل 
ترامب  دونــالــد  الرئي�ص  ــرار  ق لبحث 

الن�سحاب من �سمال �سوريا.
وكونز،  غــراهــام،  اإن  مــرا�ــســل،  وقــال 
وجهاها،  ر�ــســالــة  ــرب  ع بــذلــك  طــالــبــا 
الأغلبية  زعيم  من  كل  اإىل  اأم�ص،  اأول 
ميت�ص  الأمــريــكــي  ال�سيوخ  جمل�ص  يف 
مكونيل، وزعيم الدميقراطيني يف نف�ص 
املجل�ص، كري�ص كونز، وذكرت الر�سالة، 
اأن كل من الدميقراطيني واجلمهوريني 
من  الن�سحاب  قـــرار  جـــراء  منفعلني 
تركيا  تنظيم  قبيل  �ــســوريــا،  �سمال 
مو�سحة  املنطقة،  يف  ع�سكرية  لعملية 
اأن القرار �سيكون له نتائج جدية على 
الأمريكية،  الإ�سرتاتيجية  امل�سالح 
واإيــران،  ورو�سيا،  تركيا،  يقوي  ــه  واأن
يف  الأمــريــكــي  ــري  ــاأث ــت ال يــقــلــل  بينما 

املنطقة، ح�سب زعم الر�سالة.
"ي  منظمة  الر�سالة  و�سفت  حني  ويف 
ب ك - بي كا كا" بـ"�سركائنا الأكراد"، 
الدفاع،  وزيري  من  كل  بح�سور  طالبت 
عن  وممثلني  الأمريكيني،  واخلارجية 
ال�سري  الجتماع  يف  ال�ستخبارات، 
جميع  بح�سور  قريبا،  عــقــده  املــزمــع 

اأع�ساء املجل�ص.
ويف وقت �سابق، اأعلن ترامب، ان�سحاب 
التي  املنطقة  من  اأمريكيا  جنديا   50
من املحتمل اأن تنفذ فيها تركيا عملية 
ذلك  يــاأتــي  �سوريا،  �سمايل  ع�سكرية 
التعزيزات  ــال  ــس اإر� ا�ستمرار  ظــل  يف 
الــعــ�ــســكــريــة الــرتكــيــة نــحــو احلـــدود 
الرتكي  الرئي�ص  اإ�سدار  بعد  ال�سورية، 
املا�سي،  ال�سبت  اأردوغـــان  طيب  رجــب 
ع�سكرية  عملية  لإطـــلق  توجيهات 
الفرات  �سرق  يف  مقاتلني  �سد  و�سيكة 

�سمايل �سوريا.

اأم�ص،  ـــدويل،  ال الأمـــن  جمل�ص  هــدد 
جنوب  على  جديدة  عقوبات  بفر�ص 
تهدد  التي  "الأعمال  ب�سبب  ال�سودان، 

ال�سلم والأمن وال�ستقرار" فيها.
جاء ذلك يف بيان تله رئي�ص املجل�ص، 
خلل  ماجتيل،  ماثيوز  جريي  ال�سفري 
جمل�ص  عــقــدهــا  مــفــتــوحــة،  جــلــ�ــســة 
الأمن باملقر الدائم للمنظمة الدولية 
الأمن  جمل�ص  مــدد  حيث  بنيويورك، 
ال�سودان،  جنوب  على  العقوبات  نظام 
املفرو�ص منذ عام 2014، مبا يف ذلك 

حظر توريد الأ�سلحة اإىل البلد.
واأو�سح ماجتيل، اأن املجل�ص من املمكن 
جيدة،  عقوبات  فر�ص  يف  ينظر  اأن 
ال�سلم  تــهــدد  الــتــي  الأعـــمـــال  عــلــى 
قراراته  مبوجب  وال�ستقرار،  والأمن 

 2471 ــرار  ــق ال واآخــرهــا  ال�سابقة، 
واأعــرب  املا�سي،  مــاي   30 يف  ال�سادر 
املجل�ص يف بيانه عن القلق اإزاء احلالة 
الإن�سان  حــقــوق  وحــالــة  الإن�سانية 
يف  املــزريــة  القت�سادية  والأو�ـــســـاع 
املجل�ص  اأدان  كما  الــ�ــســودان،  جنوب 
يف  املوقع  للتفاق  النتهاكات  جميع 
الأعمال  لوقف   2017 دي�سمرب   21
وتي�سري  املدنيني  وحماية  القتالية 

و�سول امل�ساعدات الإن�سانية .
وقع  املا�سي،  العام  من  �سبتمرب  ويف 
اتفاق  ال�سودان،  جنوب  دولــة  فرقاء 
الإثيوبية  بالعا�سمة  النهائي  ال�سلم 
دول  ــاء  ــس روؤ� بح�سور  ــا،  ــاب اآب اأديــ�ــص 
�سرق  يف  للتنمية  احلــكــومــة  الهيئة 

اإفريقيا )اإيغاد(.

االإدارة االأمريكية ترف�س التعاون 
يف حتقيقات عزل ترامب
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�سبيبة ال�ساورة

وفاق �سطيف

مولودية العلمة 

ثالثي حتكيم فرن�سي لإدارة املباراة 

اأوملبيك مار�سيليا يد�سن اأكادمييته باجلزائر

الأن�سار يطالبون حممد زرواطي 
بالرتاجع عن الإ�ستقالة والعودة للنادي

اأعلنت الحتادية اجلزائرية لكرة القدم، اأن 
احلكم الفرن�سي روديه بوكيه، �سيدير املباراة 
الودية التي جتمع منتخب حماربي ال�سحراء 
الثلثاء  يوم  واملقررة  الكولومبي،  بنظريه 
املقبل مبدينة ليل، واأو�سحت الإحتادية عرب 
جيوم  الفرن�سي  الثنائي  اأن  الر�سمي،  موقعها 
يف  بوكيه  �سي�ساعد  با�سيلي  وجوليان  ديبار 

اإدارة املباراة، يذكر اأن بوكيه البالغ من العمر 
اأدار املباراة النهائية لكاأ�ص فرن�سا  42 عاما، 
لعام 2019، التي �سهدت فوز رين على باري�ص 
وي�ستعد  الــرتجــيــح،  بــركــلت  جــريمــان  �سان 
منتخب  �سيفه  مللقاة  اجلــزائــري  املنتخب 
اخلمي�ص،  اليوم  ودًيا  الدميقراطية  الكونغو 

على ملعب م�سطفى ت�ساكر.

مار�سيليا  نادي  د�سن 
الفرن�سي، اأم�ص الأول 
الـــثـــلثـــاء، مــ�ــســروع 
اإنـــ�ـــســـاء اأكـــادميـــيـــة 
جديدة خا�سة به يف 
بعد  اأفريقيا،  �سمال 
من  اأن�ساها  التي  تلك 
قبل يف تون�ص، واأعلن 
النادي الفرن�سي عرب 
الر�سمية  �سفحته 
التوا�سل  موقع  على 
"تويرت"  الإجتماعي 

باجلزائر  اأكادميية  اإن�ساء  م�سروع  اإطلق 
للهتمام باملواهب وال�ستثمار يف الطاقات 
الفرتة  يف  ح�سورها  اأثبتث  التي  ال�سابة 
وهيثم  بــوداوي  ه�سام  غرار  على  املا�سية 

لو�سيف.
املنتخب  تــاألــق  و�ــســاهــم 
الأمم  كاأ�ص  يف  اجلزائري 
الأفريقية الأخرية مب�سر، 
اأكادميية  م�سروع  وجنــاح 
اأ�سرف عليها  التي  بارادو، 
ــايل،  احل الحتـــاد  رئي�ص 
خري الدين زط�سي، مبعية 
باإقناع  فرن�سيني  فنيني 
حتويل  يف  مار�سيليا  اإدارة 
ــر،  ــزائ اجل اإىل  وجــهــتــهــا 
اأوملبيك  اإدارة  وت�سعى 
مار�سيليا اإىل ت�سدير هذه الطاقات للنادي 
تتاألق  التي  خا�سة  القريب،  امل�ستقبل  يف 
ي�ستحق  مهاري  جانب  عن  وتك�سف  منها 

ال�سقل واملتابعة.

الأول  اأم�ص  الــ�ــســاورة،  �سبيبة  جمهور  نظم 
ولية  مقر  اأمام  احتجاجية  وقفة  الثلثاء، 
حممد  الــرئــيــ�ــص  مطالبة  ـــل  اأج ــن  م بــ�ــســار، 
بالرتاجع  امل�سري،  مكتبه  واأع�ساء  زرواطـــي، 
عن قرار ال�ستقالة، وكان زرواطي، قد اتخذ 
قراره بالتنحي عن رئا�سة النادي اإىل جانب 
التي  التجاوزات  خلفية  على  مكتبه،  اأع�ساء 
الأخــرية،  مبارياته  بع�ص  يف  الفريق  طالت 
البطولة  يف  ال�سعودي  ال�سباب  اأمــام  خا�سة 

العربية للأندية، ورغم اإ�سراره على عدم العودة ب�سبب امل�سايقات 
التي تعر�ص لها يف الفرتة املا�سية، اإل اأن اأن�سار ال�ساورة رف�سوا فكرة رحيل رئي�ص 
فرتاته  اأزهى  عا�ص  ال�ساورة  اأن  خا�سة  امل�سوار،  موا�سلته  على  وراهنوا  النادي، 
تعيني  قرر  للنادي،  املالكة  ال�سركة  اإدارة  جمل�ص  اأن  اإىل  ي�سار  زرواطي،  عهد  يف 
�سعد اهلل بومدين، كرئي�ص جديد لت�سيري الفريق، وهــــــو الأمر الــــذي رفــــــ�سه 

ع�ســـــــــاق ال�سبيبة جملة وتف�سيل.

ق. ر

ق. ر

ق. ر

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب
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حلفاية يوؤجل الف�سل يف قائمة الت�سريحات
 وم�ســوي يريد املغـــــادرة

هرادة يفتح النار على كراو�سي
 والإدارة تطالب بح�ستها من التذاكر 

رف�ص رئي�ص فريق وفاق �سطيف فهد حلفاية 
املعنيني  اللعبني  بقائمة  تعلق  فيما  الت�سرع 
الفرتة  خــلل  الــوفــاق  تعداد  من  بالت�سريح 
مبكرا  مــازال  الوقت  اأن  بحكم  وهذا  احلالية 
املعني  تاأكيد  رغم  القائمة  هذه  عن  للك�سف 
على عدم الت�سامح مع الأ�سماء التي مل تقدم 
املردود املطلوب منها طوال اجلولت ال�سابقة 
اإ�ستقرار  زعزعة  حاولت  التي  العنا�سر  اأو 
ور�سواين  �سيدهم  للثنائي  اإ�سارة  يف  الفريق 
على  اإحالتهما  يتم  اأن  املنتظر  مــن  الــلــذان 
اأن الوفاق  املجل�ص التاأديبي يوم ال�سبت، علما 
الذي  ريــا�ــص  كني�ص  املــدافــع  خــدمــات  �سمن 
يتدرب منذ فرتة مع الت�سكيلة ال�سطايفية يف 
ال�سابيع  خلل  اأخرى  �سفقات  ح�سم  اإنتظار 
املقبلة خا�سة اأن الوفاق يف نظر امل�سريين غري 
معني باملنع من الإنتدابات يف فرتة التحويلت 

ال�ستوية. 
وتقرر خ�سوع اللعب فرحاين اإىل ك�سوفات 
 5 يـــوم  ــفــاف  ال طبيب  لـــدى  جــديــدة  طبية 
نوفمرب القادم وهذا من اأجل النظر يف اإمكانية 
اأن وبينت  عودته اإىل امللعب من جديد بعد 
الك�سوفات التي قام بها اللعب عدم معاناته 

ومن  القلب،  تخ�ص  خطرية  اأعــرا�ــص  اأي  من 
اإىل  الفني  الطاقم  ق�سية  عادت  اأخر  جانب 
الواجهة من جديد وهذا يف ظل رغبة املدرب 
م�سوي يف الإ�ستقالة من من�سبه بعد الهزمية 
القبائل  �سبيبة  اأمـــام  الفريق  تلقاها  التي 
ومطالب الأن�سار برحيله عن العار�سة الفنية 
حرية  يف  الوفاق  اإدارة  جعل  الذي  المر  وهو 

حقيقية بخ�سو�ص التعامل مع هذه الق�سية 
الأ�سبوع  نهاية  مع  البطولة  توقف  ظل  ويف 
م�سوي  الدين  خري  املــدرب  ف�سل  فقد  اجلــاري 

نهار  غاية  اإىل  وهذا  للعبني  الراحة  متديد 
الإ�ستئناف  ح�سة  برجمة  مت  حيث  الــيــوم 
مت  فيما   ،1945 ماي   8 مبلعب  اليوم  اأم�سية 
برجمة لقاء ودي يوم الأحد اأمام جنم مقرة 
بن�سبة كبرية، وتعر�ص اللعب اأكرم جحنيط 
لإ�سابة بعد اللقاء الفارط اأمام فريق �سبيبة 
فحو�سات  الــلعــب  �سيجري  حيث  القبائل 
معمقة للتاأكد من نوعية الإ�سابة وهو احلال 

ذاته مع زميله �سعيدي. 

العلمة  مــولــوديــة  ت�سكيلة  ــل  ــس ــوا� ت
من  الثامنة  اجلولة  ملــبــاراة  حت�سرياتها 
بطولة الرابطة املحرتفة الثانية واملقررة 
هذا ال�سبت اأمام دفاع تاجنانت مبعنويات 
اإىل  بقوة  الأن�سار  تنقل  ظل  يف  مرتفعة 
الإدارة  م�ساندة  اأجـــل  مــن  الــتــدريــبــات 
والطاقم الفني بعد حماولة �سحب الثقة 
من رئي�ص الفريق �سالح كراو�سي، علما اأن 
املباراة اأمام الدفاع �ستعرف غياب املهاجم 
خملوف كفي الذي مل ي�سرتجع اإمكانياته 
بعد الإ�سابة التي تعر�ص لها منذ مباراة 
جمعية  اأمام  البطولة  من  الأوىل  اجلولة 

وهران.
بــ�ــســرورة  املــولــوديــة  اإدارة  وطــالــبــت 
الفريق  لأن�سار  معتربة  ح�سة  تخ�سي�ص 
ملعب  اإىل  بــقــوة  التنقل  يف  الــراغــبــني 
يف  وهــذا  املباراة  ملتابعة  اإ�سماعيل  لهوى 
وتاجنانت،  العلمة  بني  امل�سافة  قرب  ظل 
�سعد  جمال  للفريق  العام  الكاتب  واأكــد 
مبلغ  �سحب  من  �سيتمكن  الفريق  اأن  هلل 
 460 بقيمة  �سنيحي  املــهــاجــم  حتــويــل 
اأو  اجلــاري  الأ�سبوع  نهاية  مع  دولر  األف 
بداية الأ�سبوع القادم على اأق�سى تقدير 
وهذا بعد اأن قام بت�سوية كل الإجراءات 

البنك من  املطلوبة على م�ستوى  الإدارية 
اأجل �سحب هذه القيمة التي من �سانها اأن 

تنهي معاناة الفريق من الناحية املالية 
وخ�س�ست بلدية العلمة مبلغ مايل يناهز 
6 مليري �سنتيم للفريق يف اإطار امليزانية 
الذي  املبلغ  وهو  احلالية  لل�سنة  الأولية 
خلل  الــفــريــق  ح�ساب  يف  �سخه  �سيتم 
الأ�سهر املقبلة وهذا بعد اأن مت �سخ مبلغ 2 
مليار �سنتيم اخلا�ص بامليزانية الإ�سافية، 
والع�سو  للفريق  ال�سابق  الرئي�ص  وفتح 
النار  ــرادة  ه املحرتفة  للرابطة  احلــايل 
على رئي�ص جمل�ص الإدارة كراو�سي ب�سبب 

اأع�ساء  بني  احلا�سل  ال�سراع  يف  اإقحامه 
عن  متاما  بعيد  اأنه  قائل  الإدارة  جمل�ص 
وموؤكدا  حاليا  احلا�سلة  الأحداث  جمرى 
يف ذات ال�سياق اأن كراو�سي ف�سل يف مهمته 
من  ب�سبب  الفريق  بريق  ــادة  اإع املتمثلة 
م�سريين وعجز حتى عن  يعتمد عليه من 
كما  با�سمه،  التجاري  ال�سجل  اإ�ستخراج 
فند هرادة كل الأقاويل التي تتحدث عن 
لأن  الفريق  رئا�سة  اإىل  العودة  يف  رغبته 
الإرتقاء  هو  الراهن  الوقت  يف  طموحه 
اأكرث يف الت�سيري مبا اأنه ع�سو يف الرابطة 

وم�سوؤول عن جلنة الت�سويق فيها. 

اإ.عني البي�ساء- �ش.باتنة 
ال�سباب ب�سعار التاأكيد و"احلراكتة" لتفادي الإنك�سار

الغد  ع�سية  باتنة  �سباب  ت�سكيلة  ت�سعى 
عندما حتل على مدينة عني البي�ساء ملواجهة 
ومن  ــري  الأخ الفوز  لتاأكيد  املحلي،  الإحتـــاد 
الهدف  تبقى  التي  امل�سار  حت�سني  موا�سلة  ثم 
ال�سارع  اأبـــدى  وقــت  يف  لــلــنــادي،  الرئي�سي 
الت�سكيلة  بقدرة  تفاوؤله  باتنة  يف  الريا�سي 
على العودة بنتيجة اإيجابية من ملعب "حمدي 
نحو  بثبات  املهمة  موا�سلة  ثــم  ومــن  علي" 
حتقيق الأهداف امل�سطرة يف بداية املو�سم، يف 
املدرب بن  بقيادة  الفني  الطاقم  يراهن  وقت 

علي على مباغتة احلراكتة من خلل العودة 
بنتيجة اإيجابية يبعث بها م�سوار الفريق من 
اأكرث من �سروري لزملء  جديد ولهذا فالفوز 
حتى  التحدي  برفع  املطالبون  من�سور  بــن 
ت�سمح  اإيجابية  بنتيجة  العودة  من  يتمكنوا 
ظروف  يف  و  جدية  بكل  العمل  مبوا�سلة  لهم 
كانت  التي  النتائج  �سغط  عن  بعيدا  رائعة 
تلحق الفريق لكن املهمة لن تكون �سهلة اأمام 
هذا  كل  امل�سار  لت�سحيح  ي�سعى  جريح  مناف�ص 
�سيجعل ال�سباب يواجه العديد من ال�سعوبات 

اأمام مناف�ص عنيد يريد اأن يتدارك هو الأخر 
واأمام هذه املعطيات فاإن لقاء الغد �سيكون قمة 
يف الإثارة والتناف�ص بني الفريقني كما طالب 
الطاقم الفني لل�سباب بقيادة التقني التون�سي 
ب�سرورة ت�سجيل نتيجة اإيجابية ع�سية الغد 
عندما يحل الفريق  �سيفا على عني البي�ساء 
يف مهمة يعتربها اجلميع بال�سعبة بالنظر اإىل 
للإطاحة  ي�سعى  الذي  اخل�سم  الفريق  و�سع 
بجميع الفرق التي تلعب فوق اأر�سية ميدانه، 
قــدرة  يف  كــثــريا  يثق  اأنـــه  ــار  ــس اأ� ـــدرب  امل لكن 

جتعل  اإيجابية  نتيجة  ت�سجيل  على  لعبيه 
واأجمع  املقدمة  نحو  بثبات  يتقدم  الفريق 
رحلة  اأن  باتنة  �سباب  فريق  مل�سوار  املتتبعني 
ت�سحيح امل�سار تبداأ من الفوز بنقاط الغد اأمام 
احلراكتة مبا اأن النت�سار �سيمكن الفريق من 
اأ�سحاب املقدمة، وهو ما  ت�سديد اخلناق على 
اإقتنع به اللعبون حيث اأ�ساروا اأنهم يعلمون 
قيمة النت�سار على "احلراكتة" الذي �سيكون 
و�سعية  مــن  اأكـــرث  ويح�سن  خــا�ــص  طعم  لــه 

اأحمد اأمني. بالفريق يف الرتتيب العام.

تــــــــــــــعــــــــــــــزيــــــــــــــة

الق�سم  تلقى  اهلل،  بقدر  را�سية  بقلوب 
الريا�سي ليومية الأورا�ص نيوز نباأ جمال 
�سباب  لفريق  �سابق  رئي�ص  بوعبداهلل 
يتقدم  الأليمة  الفاجعة  وبهذه  باتنة، 
الق�سم الريا�سي للجريدة لأ�سرة الفقيد 
وكذا  باتنة  �سباب  واأ�ــســرة  اهلل  رحمه 
باأخل�ص  بالولية  الريا�سية  الأ�ــســرة 
يتغمد  اأن  املــوىل  من  راجيني  التعازي، 

الفقيد برحمته وي�سكنه ف�سيح جنانه.

اإنا هلل وانا اإليه راجعون 



برنامج اجلولة اخلام�سة 
لرابطة الق�سم الثاين هواة  

خن�سلة اإحتـــاد  باتنة-  مــولــوديــة 
باتنة �سباب  البي�ساء-  عني  اإحتاد 
مــــــولــــــوديــــــة قـــ�ـــســـنـــطـــيـــنـــة- 
ــــد ــــي ــــع ـــــوم ال ـــــغ ـــــل ـــــس هـــــــــــلل �
ــــــــاد  ــــل- اإحت ــــج ــــي ــــاب ج ــــب ــــس �
بـــــدون جــمــهــور ( الـــ�ـــســـاويـــة ) 
تب�سة اإحتــاد  فكرون-  عني  �سباب 
التلمة نــــادي  قــايــ�ــص-  �ــســبــاب 
جـــــــلل-  اأولد  �ـــــســـــبـــــاب 
�ـــــــســـــــبـــــــاب حــــــــــي مـــــو�ـــــســـــى

برنامج اجلولة االأوىل

 )املجموعة االأوىل( للق�سم املمتاز

بوعريريج بـــرج  �ــســاب  بــاتــنــة-  مــولــوديــة 

�سعيدة مـــولـــوديـــة  الـــ�ـــســـاورة-  �ــســبــيــبــة 

ــــني الـــتـــوتـــة ــــــــــو- وفـــــــاق ع تــــرجــــي اآرزي

ــة ــل ــغــوم الـــعـــيـــد- اإحتــــــاد ورق ــل ــس ــاب � ــب ــس �

الرابطة املحرتفة الأوىل 

�سباب عني فكرون ـ اإحتاد تب�سة 

�سباب قاي�ش ـ جنم التالغمة 

�سباب جيجل ـ اإحتاد ال�ساوية 

اإيقاف املدرب الفرن�سي كازوين 
موؤقتا لغاية مثوله اأمام اللجنة 

ال�سباب عازم على تدارك مافات 
وت�سحيح امل�ســـوار 
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فريق  مدرب  الإن�سباط  جلنة  عاقبت 
كــازوين  الفرن�سي  العا�سمة  موولدية 
لغاية مثوله يوم 14 اأكتوبر القادم اأمام 
جلنة الإن�سباط على خلفية التقريرين 
جهان  بن  املــبــاراة  حكم  دونهما  الذين 
كما  كو�سة،  م�سعود  اللقاء  وحمــافــظ 
واحدة  مبقابلة  بلخري  اللعب  اأوقفت 
دينار  األـــف   30 بقيمة  مالية  ـــة  ورام
الإعرتا�ص على قرار احلكم كما  ب�سبب 
النادي  ذات  على  مالية  غرامة  �سلطت 
ا�ستعمال  ب�سبب  دينار  األف   60 بقيمة 
ال�سياق  يف  وعاقبت  النارية،  الألــعــاب 
ذاته جلنة الإن�سباط اللعب م�سمودي 
مبقابلة  وهــــران  مــولــوديــة  فــريــق  مــن 
واحدة وغرمته بـ 30 األف دينار ب�سبب 
الإعرتا�ص على قرارات احلكم وغرامة 
يف حق ذات الفريق بقيمة 40 األف دينار 

فريق  ومنحت  �سوي  غري  �سلوك  ب�سبب 
وغرامة  الأول  الإنــذار  العا�سمة  احتاد 
رمي  ب�سبب  �سنتيم  مليني   10 بـ  تقدر 
مت  التي  العقوبة  نف�ص  وهي  املقذوفات 
ال�سلف،  جمعية  فريق  على  ت�سليطها 
تلقى  النارية  الألعاب  ا�ستعمال  وب�سبب 
مالية  عــقــوبــة  ب�سكرة  ـــاد  احت فــريــق 
ثانية  وغرامة  دينار  األــف   60 بقيمة 
بقيمة 100 األف دينار ب�سبب ت�سرفات 
غي ريا�سية مللتقطي الكرات، كما عاقبت 
فريق  مــن  بلعمريي  اللعبني  اللجنة 
اأهلي الربج وبلجيليل من فريق �سبيبة 
ال�ساورة مبقابلة واحدة وغرامة بقيمة 
قرار  على  الإعرتا�ص  ب�سبب  دينار   30
لفريق  الأول  ــذار  الإن وتوجيه  احلكم، 
وغرامة  املقذوفات  رمي  ب�سبب  الأهلي 

تقدر بـ 100 األف دينار.

ت�سعى ت�سكيلة �سباب عني فكرون اإىل اإ�ستغلل 
التي  املباراة  يف  تب�سة  اإحتاد  فريق  اإ�ست�سافتها 
حتقيق  اإىل  اخلام�سة  اجلولة  حل�ساب  تدخل 
الفوز بالنقاط الثلث التي ت�سمح لهم الرتقاء 
اخلطر  منطقة  عن  والبتعاد  الرتتيب  �سلم  يف 
اأ�سبال  ي�سعى  نــقــاط،اإذ  ب�ست  مواجهة  تعد  اإذ 
النت�سار  لتحقيق  بونعا�ص  الــديــن  نــو  املـــدرب 
الثلث  بالنقاط  والظفر  البطولة  يف  الثاين 
التي من �ساأنها اإعادة الفريق اإىل ال�سكة ون�سيان 
ال�ساوية  اأمــام  الــداربــي  خ�سارة  بعد  الأحـــزان 
الغد  مباراة  �سيخو�سون  "ال�سلحف"  كان  واإذا 
فاجلميع  واجلــمــهــور،ولــهــذا  الأر�ـــص  باأف�سلية 
داخل بيت ال�سباب يدرك امل�سوؤولية امللقاة على 
عاتقه واأهمية الفوز يف لقاء الكناري، �سحيح اأن 
اأن املقابلة �ستحمل  املهمة لن تكون �سهلة مادام 
اأنها  خ�سو�سا  املفاجاآت  من  العديد  طياتها  يف 
�ستلعب على جزئيات �سغرية وبالتايل يجب على 
الت�سعني  طيلة  الرتكيز  املحلي  ال�سباب  لعبي 
قد  التي  ال�ساذجة  الأخــطــاء  وتفادي  دقيقة 
يتنقل  لن  بــدوره  مناف�ص  اأمــام  غاليا  تكلفهم 

اأجل  من  بل  النزهة   اأجل  من  فكرون  عني  اإىل 
يف  مرتبته  وحت�سني  اإيجابية  بنتيجة  العودة 
على  توؤكد  املعطيات  هــذه  كل  العام  الرتتيب 
والندية  الإثــارة  من  الكثري  �ستحمل  املباراة  اأن 
�سواء يف امل�ستطيل الأخ�سر اأو يف املدرجات كما 
اأجل  من  اأ�سلحته  جميع  بونعا�ص  املــدرب  ح�سر 
الإطاحة بال�سيوف خا�سة واأن املعنويات عالية 
بعد ت�سوية جزء من امل�ستحقات كما اأن الفر�سة 
يردوا  لكي  ال�سباب  للعبي  مواتية  تعد  الآن 
واأن  �سيما  معهم  ويت�ساحلون  اأن�سارهم  جميل 
الفريق �سي�ستقبل اخل�سم مبلعبه وكل املوؤ�سرات 
واإنهاء  الغد  خ�سم  جتــاوز  على  قدرتهم  توؤكد 
فرتة الفراغ وحتقيق الديكليك املطلوب ويدرك 
�سعب  اليوم  لقاء  اأن  جهتهم  من  الفريق  اأن�سار 
اإيجابية  نتيجة  حتقيق  باإمكانه  املناف�ص  واأن 
ت�سجيل  الوقت  نف�ص  يف  منهم  يتطلب  ما  وهــو 
ح�سورهم بقوة اإىل مدرجات ملعب "علق عبد 
الفوز  حتقيق  يف  امل�ساهمة  اأجل  من  الرحمان" 
واإبقاء النقاط الثلث داخل الديار وهذا بف�سل 

ت�سجيعاتهم التي يجب األ تتوقف.
اأحمد اأمني. ب

ال�سباب مطالب بالتدارك والفوز بالنقاط الثالثة

الإحتاد ي�سعى ملوا�سلة التاألق على ح�ساب ال�سباب
 يف غيــــاب الأن�سار

�سباب  اخلمي�ص  اليوم  زوال  ي�ستقبل 
التلغمة  جنــم  اجلـــار  فــريــق  قاي�ص 
و�سيكون  اخلــامــ�ــســة  اجلــولــة  لــر�ــســم 
والفوز  اخلطاأ  ممنوع  املــبــاراة  عنوان 
�سدمة  لــتــجــاوز  الــثــلثــة  بــالــنــقــاط 
املا�سية  اجلولة  يف  القا�سية  الهزمية 
اأمام �سباب باتنة والتي عجلت برحيل 
عديد  بالرغم  اهلل  جــاب  بن  املــدرب 
الفني  الطاقم  اأن  يوؤكدون  امللحظني 
لي�ص له �سلع يف هذه النتيجة لأ�سباب 
ومن  راأيــهــا،  لها  الإدارة  لكن  متعددة 
خلله اأول اختبار للمدرب اجلديد �سي 
ت�سلم قيادة احلكم  التي  �سامل  بركات 
و�سيكون �سعار القاي�سية حتقيق الفوز 
لتمرير ال�سفنجة على التعرث الأخري 
الذي ل يزال يلقي بظلله عند اأن�سار 
فريقهم  اأن  يرون  الذين   " �سياركا   "
قادر على العودة اإىل �سكة النت�سارات 
يبحثون  التلغمة  اأبناء  املقابل  ،ويف 
املناف�ص  م�ساكل  يف  ال�ستثمار  على 
ومن خلله حتقيق نتيجة موفقة على 
الأقل اقت�سام الزاد �سويا للرتقاء يف 
اأن املباراة  الرتتيب العام ولذا نرتقب 
�ستكون �سيقة وممتعة لطابع املباراة ، 

من  الفوز  على  يبحث  كذلك كل فريق 
ال�سعود  لتحقيق  الطريق  فتح  اأجــل 
معنية  تكون  التي   " كوطة   " خــلل 
الثاين يف  الوطني  الق�سم  اإىل  بالعبور 

�سيغته اجلديدة املو�سم املقبل.
التلغمة  ـــادي  ن يبحث  جهته  مــن 
اجلولة  يف  املحقق  الــفــوز  تاأكيد  عــن 
الفارطة على ح�ساب اأمل �سلغوم العيد 
وهذا عند مواجهة �سباب قاي�ص مبلعب 
املاأمورية  �سعوبة  ورغم  الأخــري،  هذا 
زمامطة  ــح  راب املـــدرب  اأ�سبال  اأن  اإل 
الو�سعية  اإ�ستغلل  على  عازمني  بدوا 
الذي  املناف�ص  بها  مير  التي  ال�سعبة 
ــة  ــول تــلــقــى هـــزميـــة ثــقــيــلــة يف اجل

الطاقم  بــرحــيــل  عــجــلــت  ــفــارطــة  ال
الفني وهي النقطة التي تراهن عليها 
العودة  ــل  اأج مــن  التلغمة  ت�سكيلة 
هذه  يف  التعادل  بنقطة  الأقــل  على 
اإدارة  قامت  اأن  بعد  خا�سة  اخلرجة 
لقاء  يف  الفوز  منحة  بت�سوية  الفريق 
بقيمة  بوقرانة  ح�ساب  على  الداربي 
مع  ــب،  لع لكل  �سنتيم  مليون   1.5
حال  يف  مغرية  مبنحة  وعــود  تقدمي 
وتدخل  اإيــجــابــيــة،  نتيجة  حتقيق 
بتعداد  املباراة  هذه  النادي  ت�سكيلة 
بن عيفة  املدافع  اإ�ستنفاذ  بعد  مكتمل 
من  عليه  م�سلطة  كانت  التي  للعقوبة 

طرف جلنة الإن�سباط. 

ع�سية  ال�ساوية  اإحتــاد  فريق  يلعب 
الثالثة  ال�ساعة  مــن  بــدايــة  الــغــد 
ح�سني"  "رويبح  ملعب  اأر�سية  فــوق 
لقاء  يف  املحلي  ال�سباب  اأمام  بجيجل 
اخلام�سة  اجلــولــة  اإطـــار  يف  يــنــدرج 
املجموعة  هــواة  الثاين  بطولة  من 
اأطوار  الفريقان  ويدخل  ال�سرقية 
بنوايا  ال�ساخن  الكروي  احلوار  هذا 
واأهداف متباينة خ�سو�سا واأن نقاط 
اثنني  على  الق�سمة  تقبل  ل  املباراة 
املطالب  املحلي  لل�سباب  بالن�سبة 
اخلروج  اأجل  من  الإنت�سار  بتحقيق 
بها  مير  التي  ال�سعبة  الو�سعية  من 
لكن  البطولة  يــدايــة  منذ  الفريق 
مناف�ص  اأمــام  �سهلة  تكون  لن  املهمة 
بنتيجة  للعودة  الأخـــر  هــو  ي�سعى 
الإنت�سار  لتاأكيد  للديار  اإيجابية 
مولودية  الرائد  ح�ساب  على  الكبري 
اأبناء  يتنقل  لــن  وبــالــتــايل  باتنة 
ثوب  يف  جيجل  اإىل  اأرغي�ص  �سيدي 
يو�سف  املتاألق  رفقاء  وعلى  ال�سحية 
ـــذر  ــي احلــيــطــة واحل ــوخ ــة ت ــوج خ
املقابلة  هــذه  مــع  بــذكــاء  والتعامل 
الديار  اإىل  كــامــل  ــزاد  ــال ب لــلــعــودة 
هذا  يف  املن�سود  الهدف  تبقى  والتي 
كل  اأن  كما  لل�سفراء  بالن�سبة  اللقاء 

خ�سو�سا  الإحتاد  �سالح  يف  املعطيات 
والفريق  جمهور  بــدون  تلعب  واأنها 
للإطاحة  اللزمة  الإمكانيات  لديه 
الفني  الطاقم  اأن  خ�سو�سا  بامل�سيف 
حممود  �سعد  التقني  بقيادة  اجلديد 
حتى  الــلزمــة  الــعــدة  اأعــد  البقري 
اأحلى  حتقيق  مــن  الــفــريــق  يتمكن 
اإنت�سار والذي �سريفع املعنويات كثريا 
ملوا�سلة  للمجموعة  الثقة  مينح  و 
العمل بكل جدية ويبدو اأن املعنويات 
العالية للعبي الفريق بعد حتقيقهم 
املا�سي  الأ�سبوع  نهاية  باهر  لإنت�سار 
يوم  ــن  م تــكــرب  طموحاتهم  جعلت 
حتقيق  على  اأ�ــســروا  حيث  لأخـــر، 

"اجليا�سدي"  ح�ساب  على  الإنت�سار 
غاية  يف  �ستكون  مهمتهم  اأن  ولـــو 
الفريق  ت�سكيلة  وتدخل  ال�سعوبة 
بيد  احللول  وكل  مكتملة  الغد  لقاء 
�سيعتمد  حتما  الذي  امل�سري  املدرب 
ـــرث  والأك املــثــالــيــة  الت�سكيلة  عــلــى 
بالنقاط  الظفر  اأجــل  من  جاهزية 
النتائج  �سل�سلة  وموا�سلة  الــثــلث 
الأخري  هذا  �سيحافظ  و  الإيجابية 
الأخرية  املباراة  ت�سكيلة  نف�ص  على 
مادام اأن هذه الت�سكيلة قدمت مقابلة 
فكل  ولهذا  الإنت�سار  وحققت  كبرية 
الحتمالت توحي اأن الطاقم الفني 

�سي�سرك نف�ص الت�سكيلة.

العاي�ص. �ص / ع. ب

اأحمد اأمني. ب

كــرة اليـد 



تنطلق اأم�سية اليوم مناف�سة بطولة 
اليد  لــكــرة  املــمــتــاز  الــوطــنــي  الق�سم 
رجال، و�سيكون املوعد اأم�سية اليوم مع 
واحد من اللقاءات الذي يعد بالكثري، 
بني مولودية موؤ�س�سات باتنة ال�ساعد 
غياب  بعد  الكبار  حلظرية  اجلــديــد 
اأهلي  �سباب  بال�سيف  �سنة،   20 دام 
الفارط،  املو�سم  برج بوعريريج بطل 
الريا�سات  متعددة  القاعة  و�ستكون 
بباتنة  نوفمرب  اأول  الأوملبي  باملركب 
ي�سعى  الــتــي  املقابلة  لــهــذه  م�سرحا 
اللونني  اأ�سحاب  املحليني   خللها  من 
غمار  ــــول  دخ والأ�ــــســــود  الأبــيــ�ــص 
نقطتني  اأول  وح�سد  بقوة  املناف�سة 

مبيدانهم.
بطل  الــزائــر  الــفــريــق  جهته  ومـــن 
خرية  يظم  والذي  الفارطة  الن�سخة 

لطموحاته  نظرا  البطولة  لعبي 
ي�سعى  املو�سم  هذا  الألقاب  ح�سد  يف 
ديــارهــم  عــقــر  يف  املحليني  ملباغتة 

والعودة بفوز ثمني من باتنة.
الكتيبة  لــتــحــ�ــســريات  وبـــالـــعـــودة 
يف  جــرت  فقد  البي�ساء  الأورا�ــســيــة 
رمزي  اإدارة  بتوفري  جــيــدة  ظـــروف 
لدخول  املواتية  الظروف  كل  لعرين 
يف  التفكري  ثــم  ومــن  بقوة  البطولة 
واملتمثلة  امل�سطرة  ــداف  الأه حتقيق 
ح�سر  كما  الأوىل،  الأدوار  لعب  يف 
اأ�سرف  يقوده  ــذي  ال الفني  الطاقم 
وبرمج  اأ�سابيع  منذ  اللعبني  حيون 
والتي  الودية   اللقاءات  من  العديد 
الفوز  عادل  قيت�سح  رفقاء  فيها  حقق 

واأبانوا على م�ستوى طيب.

املالك  عبد  بن  ال�سهيد  ملعب  يحت�سن 
�ساحبي  بني  القمة  مباراة  اليوم  اأم�سية 
الهواة  الثالثة يف ترتيب بطولة  املرتبة 
وهلل  ق�سنطينة  مولودية  وهما  الثاين 
على  مفتوحة  مقابلة  يف  العيد  �سلغوم 
ت�سكيلة  تراهن  حيث  الحتمالت،  كل 
اأجل  مــن  الــفــوز  حتقيق  على  املــولــوديــة 
ثنائي  تعرث  حال  يف  بالريادة  الإنفراد 
ال�سدارة، فيما تبحث ت�سكيلة الهلل عن 
تفادي الهزمية للبقاء يف كوكبة املقدمة، 
طرف  من  دعوات  و�سط  املقابلة  وجترى 
اخللفات  �سفحة  لنبذ  الفريق  اأن�سار 
الفارطة  ال�سنوات  خــلل  ن�سبت  التي 
الريا�سية  بالروح  التحلي  اإىل  والدعوة 
هذه  يف  �سلبية  ت�سرفات  اأي  وجتــنــب 
اأن الأمر يتعلق مبواجهة  املقابلة خا�سة 

بني فريقني جارين.
ــبــاراة  امل املــولــوديــة  ت�سكيلة  وتــدخــل 
�سرفاوي  املــدافــع  خدمات  من  منقو�سة 

الذي تعر�ص  نوراة  املهاجم  امل�ساب وكذا 
�ستكون  بينما  ال�سابق،  اللقاء  يف  للطرد 
باقي اخليارات حتت ت�سرف املدرب �سمري 
ميلك  ل  فريقه  اأن  اأكــد  الــذي  بوجعران 
خيارا اأخر �سوى حتقيق الفوز متمنيا اأن 
اأح�سن من ذلك  الت�سكيلة مب�ستوى  تظهر 
املقدم يف اللقاءات ال�سابقة رغم تاأكيده 
على اأن ال�سبب يف ذلك يعود اإىل ال�سغط 
الكبري املفرو�ص على الت�سكيلة من طرف 

الأن�سار.
اليوم  مــبــاراة  الهلل  ت�سكيلة  وتدخل 
لتاأكيد  اإيجابية  بنتيجة  العودة  بنية 
الفارطة،  اجلــولت  يف  املحققة  النتائج 
على  عــقــون  م�سطفى  املــــدرب  ــن  ــراه وي
املباراة  هــذه  يف  اخللفي  اخلــط  �سلبة 
الطاقم  وف�سل  الهزمية،  تفادي  اأجل  من 
تعر�ص  الذي  �سبور  املدافع  اإعفاء  الفني 
�سباب  ــام  اأم ال�سابق  اللقاء  يف  لإ�سابة 

جيجل. 

املو�سم  بطولة  وملان  عني  جنم  يفتتح 
الأول  اجلــهــوي  بطولة  مــن  اجلــديــد 
ال�سيف  مبواجهة  ق�سنطينة  لرابطة 
مبلعب  اأحري�ص  البي�ساء  عني  اإحتــاد 
اليوم بداية  اأم�سية  البلدي  عني وملان 
من ال�ساعة الثالثة زوال، حيث تراهن 
انطلقة  حتقيق  على  النجم  ت�سكيلة 

التح�سريات  بعد  البطولة  يف  قوية 
هذه  الفريق  بها  قــام  التي  النوعية 
ال�سائفة من اأجل لعب الأدوار الأوىل 
يف البطولة بعد �سنوات من املعاناة على 

اللعب من اأجل تفادي البقاء.
ا�ستغلل  على  الفني  الطاقم  ويراهن 
لتحقيق  واجلــمــهــور  امللعب  اأف�سلية 
الفوز فيما يبقى التخوف من الربجمة 
الرابطة  طرف  من  املفرو�سة  املكثفة 
برجمة  مت  اأن  بعد  وهـــذا  اجلــهــويــة 
من  الــثــاين  الت�سفوي  الـــدور  مــبــاراة 
اجلار  اأمام  اجلمهورية  كاأ�ص  مناف�سة 
الثلثاء  يــوم  الأبــطــال  ق�سر  �سباب 
الثانية  اجلــولــة  بــرجمــة  مــع  املقبل 
ومن  القادم،  ال�سبت  يوم  البطولة  من 
الفريق  اإدارة  تــراهــن  اأخـــر  جــانــب 
زكرياء  كحيلة  بن  الرئي�ص  بقيادة 
اللزمة  الإمكانيات  كــل  توفري  على 
الأوىل  الأدوار  لعب  اأجل  من  للفريق 
يف البطولة والذهاب بعيدا يف مناف�سة 
الفريق  اأن  خا�سة  اجلمهورية  كاأ�ص 
هذه  يف  بعيدا  الذهاب  من  يتمكن  مل 

املناف�سة منذ �سنوات طويلة.

املولودية ت�ستقبل بطل املو�سم املا�سي 
وعينها على حتقيق اأف�سل انطالقة 

والهالل  التاأكيد  عن  "املوك" تبحث 
يراهن على حتقيق املفاجاأة

النجم يراهن على حتقيق انطالقة 
قوية يف بطولة اجلهوي الأول 

قمة اأورا�سية حملية واأ�سبال لعالوي من اأجل التدارك 
والت�سالح مع الأن�سار 

قرر رئي�ص فريق وداد بي�ساء برج ر�سوان 
من  وال�ــســتــقــالــة  املن�سفة  ــي  رم الب�سري 
املباراة  من  قليلة  اأيام  قبل  وهذا  من�سبه 
الأوىل يف بطولة اجلهوي الأول واملقررة 
ق�سر  �ــســبــاب  فــريــق  اأمــــام  ال�سبت  هـــذا 
قراره  املن�سحب  الرئي�ص  وبــرر  الأبطال 
بانعدام الدعم رغم اجلهود الكبرية التي 
قام بها من اأجل و�سع الوداد على ال�سكة 
ال�سحيحة، واأ�ساف اأنه وجد عزوفا كبريا 
اأع�ساء اجلمعية  معه من طرف  العمل  يف 
العامة ف�سل عن انعدام الدعم املايل من 
مل  التي  برج  بي�ساء  بلدية  م�سالح  طرف 
وهو  للفريق  مالية  اإعــانــة  اأي  تخ�س�ص 
و�سع  على  قال  كمال  اأجــربه  الذي  الأمــر 
مديرية  طاولة  على  الكتابية  ا�ستقالته 
ال�سباب والريا�سة راف�سا يف نف�ص الوقت 
الرتاجع عن هذا القرار الذي من �ساأنه اأن 

يدخل الفريق يف دوامة اإدارية.
ـــراف على  ـــس ــــدرب حــربــي الإ� وقـــرر امل
الــعــار�ــســة الــفــنــيــة لــلــفــريــق حــيــث قام 
بتجميع اللعبني وال�سروع يف التح�سريات 
يكون  حتى  ــاري  اجل الأ�سبوع  بداية  مع 
اأمام  ال�سبت  هذا  ملباراة  جاهزا  الفريق 
ق�سر الأبطال والتي تقرر اإقامتها مبلعب 
حمام ال�سخنة يف ظل توا�سل غلق امللعب 
البلدي، ويبذل حمبو الفريق جهودا كبرية 
ل�سمان انخراط الفريق يف البطولة قبل 
نهاية الآجال القانونية مع �سحب اإجازات 
اأجل خو�ص  اللعبني والطاقم الفني من 
عن  الغياب  وتفادي  الأوىل  اجلولة  لقاء 

املناف�سة. 

مولودية ق�سنطينة - هالل �سلغوم العيد

جنم عني وملان - اإحتاد عني البي�ساء 

مولودية باتنة ـ احتاد خن�سلة 

مولودية موؤ�س�سات باتنة – �سباب اأهلي الربج 

وداد بي�ساء برج
الرئي�ص الب�سري يرمي 
املن�سفة قبل انطالق 

البطولة 
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رائد  الــيــوم،  اأم�سية  ي�ستقبل، 
باتنة  مولودية  فريق  الرتتيب 
يف  خن�سلة،  احتاد  اجلار  �سيفه 
مباراة حل�ساب اجلولة اخلام�سة 
الثاين  الق�سم  بطولة  عمر  من 
هواة ، و�سيكون ملعب اأول نوفمرب 
املقابلة  لهذه  م�سرحا  بباتنة 
من  بالكثري  تعد  التي  املحلية 
ل  والتناف�ص،  والندية  الإثــارة 
اجلارين  بني  جتمع  واأنها  �سيما 
الباحثان عن البقاء يف ال�سدارة 
وعن  الأر�ص  لأ�سحاب  بالن�سبة 
الرتتيب  مقدمة  فــرق  مواكبة 

بالن�سبة للزوار ال�سي�سكاوة.
ــذا وبــعــد الــهــزميــة الأخـــرية  ه
ــاتــنــة يف  ــفــريــق مـــولـــوديـــة ب ل
احتــاد  �سد  املا�سية  اخلــرجــة 
لعلوي  اأ�سبال  ي�سعى  خن�سلة 
ل�سكة  والعودة  التعرث  لتدارك 
النت�سارات والنتائج الإيجابية، 
الزوار يف موا�سلة  ياأمل  يف حني 
تــاأكــيــد الــ�ــســحــوة بــعــد الــفــوز 
الأخري اأمام �سباب عني الفكرون 

بثلثية، يف انتظار ما ت�سفر عنه 
هذه القمة الأورا�سية.

ويف ذات ال�سياق، من املنتظر اأن 
ت�سهد البوبية تغيريات باجلملة 
خا�سة  الأ�سا�سية  الت�سكيلة  يف 
يف ظل تاأكد غياب كل من الظهري 
الأمين نفار ب�سبب الإ�سابة التي 
الع�سلة  م�ستوى  على  عــاودتــه 
الغري  الــغــيــاب  ـــذا  املــقــربــة، وك
�سياب  لــلعــب  بالن�سبة  مـــربر 
واحلار�ص براهيمي عن احل�س�ص 
التدريبية الأخرية، وكذا الوجه 
بع�ص  بــه  ظهر  ــذي  ال ال�ساحب 
مما  الأخــري،  اللقاء  يف  اللعبني 

يف  ــورة  ث يحدث  لعلوي  يجعل 
ويقوم  الأ�ــســا�ــســيــة،  الت�سكيلة 
بتغيريات على م�ستوى اخلطوط 

الثلثة.
الت�سكيلة  اأن  ــر  ــذك ال يــجــدر 
رمــزي  الــلعــب  عـــودة  �ست�سهد 
العقوبة  ا�ستنفذ  ـــذي  ال فـــول 
طيلة  الغياب  من  حرمته   التي 
3 لقاءات، ومن املنتظر اأن تعرف 
قائمة الـ18 عودة زيرق يا�سني 
الذي غاب هو الآخر يف اجلولت 
الفارطة ب�سبب الإ�سابة لي�سجل 
التدريبية  احل�س�ص  يف  عودته 
املجموعة  مع  ويندمج  الأخــرية 

ب�سفة عادية.
ويف �سياق مغاير، برجمة رابطة 
الهواة لقاء البوبية على ال�ساعة 
الثلثة م�ساء وهذا بعد اأن كانت 
على  مربجمة  املولودية  لقاءات 
وهو  م�ساء،  ال�ساد�سة  ال�ساعة 
ما اأثار تذمر الأن�سار خا�سة اأن 
ودرا�سة  عمل  يوم  اخلمي�ص  يوم 
الأن�سار  مــن  العديد  يجعل  مــا 
فريقهم،  م�ساهدة  من  يحرمون 
الإدارة  طلب  من  وبالرغم  هذا 
ال�ساد�سة  ال�ساعة  على  باللعب 
اآذان  جتــد  مل  مطالبها  اأن  اإل 

�ساغية.
ــى �ــســعــيــد الأنـــ�ـــســـار، من  ــل وع
املقابلة توافد  اأن ت�سهد  املنتظر 
قويا من جانب اأن�سار الفريقني، 
اأن�سار  يتنقل  اأن  يرتقب  كما 
مل�ساهدة  بــقــوة  خن�سلة  احتـــاد 
نظرا  وهــذا  باتنة،  يف  فريقهم  
للعلقة الوطيدة والأخوية بني 
واأن�سار  باتنة  مولودية  اأن�سار 

احتاد خن�سلة.

ع. بعبد الهادي. ب

بدري. ع

اليوم  اأم�سية  العيد  �سلغوم  اأمل  ي�ستقبل 
ال�سيف الت�سامن ال�سويف مبلعب املظاهرات 
بداية من ال�ساعة الثالثة زوال يف مباراة 
حتقيق  عن  ــل  الأم ت�سكيلة  فيها  تبحث 
بعد  املو�سم  هذا  بطولة  يف  الأول  الفوز 
مل  حيث  املتتالية  التعرثات  من  �سل�سلة 
املباريات  يف  الفوز  طعم  الفريق  يتذوق 
الفر�سة  ــدوا  ــب وت ال�سابقة،  الأربــعــة 
مواتية لتحقيق هذا الهدف اأمام ال�سيف 
الأوىل  املرتبة  �ساحب  ال�سويف  الت�سامن 

الأ�سبوع  عنيفة  لــهــزة  تعر�ص  ـــذي  وال
�سباب  اأمام  مبلعبه  هزميته  بعد  الفارط 

اأولد جلل.
ويغيب عن ت�سكيلة الأمل يف هذه املباراة 
اللعب بلعمري الذي تعر�ص لإ�سابة يف 
لقاء الداربي �ستبعده عن امللعب ملدة ل 
املخ�سرم  اإىل  اإ�سافة  اأيــام   10 عن  تقل 
الأخــر  هــو  تعر�ص  ــذي  ال مهناوي  نذير 
الــتــدريــبــات، يف حــني يبقى  لإ�ــســابــة يف 
�سعدان  فلح  املدرب  على  ممنوعا  التعرث 

وهذا بعد النتقادات الكثرية التي تعر�ص 
لها يف املباراة ال�سابقة والتي جعلت الأمل 
حلد  الرتتيب  يف  الأخــرية  املرتبة  يحتل 
بر�سيد  البي�ساء  عني  اإحتــاد  رفقة  الآن 
نقطتني لكل فريق وهو الأمر الذي جعل 
رئي�ص الفريق جمال بلغلوي يطالب من 
اللعبني والطاقم الفني �سرورة حتقيق 
بت�سوية  وعود  مع  املباراة  هذه  يف  الفوز 
امل�ستحقات املالية يف القريب العاجل بعد 

دخول الإعانات العمومية. 

بوقرانة تبحث عن تعديل امل�سار وحتقيق اأول انت�سار
اأمل �سلغوم العيد - الت�سامن ال�سويف 

ع. ب

اأمري.ج

اأمري رامز.ج

كــرة اليـد 
بطولة الق�سم الوطني املمتاز 



ركزت ال�سحف الإيطالية، 
ال�سادرة ام�ص، على مغامرة ميلن، الذي ي�ستعد 

لتعيني �ستيفانو بيويل كمدير فني جديد، خلًفا ملاركو 
جيامباولو الذي اأقيل من من�سبه.

وعنونت �سحيفة "لغازيتا ديللو �سبورت": "ميلن: اليوم 
يبداأ املغامرة ال�ساقة للمدرب اجلديد، بيويل ي�ستعد 

ملن�سبه، هناك حاجة لك�سب اجلماهري املحبطة التي 
احتجت على و�سوله".

واأ�سافت: "اإغاثة اإنرت ميلن، ميكنهم بالفعل ا�ستعادة 
�ستيفانو �سين�سي يف دوري اأبطال اأوروبا".

 
وجاءت �سحيفة "كوريري ديللو �سبورت" بعنوان: 

اإحياء  يحاول  فيورنتينا  مدرب  اليوم  من  بيويل،  "الأب 
ميلن باإعجاز، �سيوقع ملدة عامني و�سيح�سل على مليوين يورو يف 

املو�سم، بالإ�سافة ملكافاأة التاأهل لدوري الأبطال".
وتابعت: "فون�سيكا يتعر�ص حلظر مباراتني بعد احتجاجه 

على احلكم، وروما يقرر ال�ستئناف.. احلظر جاء بعد البطاقة 
احلمراء، املدرب �سيغيب عن مباراتي �سامبدوريا وميلن".

ووا�سلت: "دي ليخت ي�سرح: جوفنتو�ص ي�ساعدك على النمو، 
النادي ي�سع الثقة يف، لكنها كانت بداية �سعبة". 

 
وقالت �سحيفة "توتو �سبورت": "جوفنتو�ص، ل يوجد اأحد مثلك، النادي 

الأوروبي الكبري الوحيد الذي مل ُيهزم يف جميع امل�سابقات".
واأردفت: "جميع املناف�سني الكبار يف دوري اأبطال اأوروبا خ�سروا مرة واحد على الأقل، 

من ليفربول اإىل ال�سيتي، من باري�ص اإىل بايرن، ومن ريال مدريد اإىل بر�سلونة".
واأ�سافت: "ميلن يتجه نحو بيويل، لكن اجلماهري ل تف�سل هذه 

اخلطة.. النادي حتت هجوم اأن�ساره".

مغامرة ميالن 
ومناعة 

جوفنتو�س 
الأبرز يف 

�سحف اإيطاليا

 ال�صحافة معـــــــــــــــــــــــر�ض

كــ�ــســف لــيــونــيــل مــيــ�ــســي، جنم 
ب�ساأن  مفاجاأة  عــن  بر�سلونة، 
باري�ص  مهاجم  جونيور،  نيمار 
�سفقة  تعرث  بعد  جريمان،  �سان 
�سفوف  �إىل  �لب�زيلي،  �نتقال 
�لعام  �سيف  �لكتالوين  �لعملق 

�جلاري.
وقال مي�سي، يف حو�ر مع "ر�ديو 
�عتقدت  "باأمانة..  كتالونيا": 
يف فــرتة �لنــتــقــالت �لأخـــرية، 
نيمار  يــنــ�ــســم  مل  �إذ�  ـــه  ـــاأن ب
�إىل  ينتقل  �ــســوف  لب�سلونة، 
ــه كــان يبحث  ريــال مــدريــد؛ لأنَّ

بجدية عن �لتغيري".
و�أ�ساف �لنجم �لأرجنتيني "كما 
فلورنتينو برييز،  �أن  ا  �أي�سً ر�أيت 
رئي�ص نادي ريال مدريد، �سيقوم 

بخطوة ما للتعاقد مع نيمار".
ــد  و�ح "نيمار  مــيــ�ــســي:  وقـــال 
�لعامل.  يف  �للعبني  �أف�سل  من 
لكن  وخمتلف،  متو�زن  غري  �إنــه 
تو�جده بفريقنا �سيجعلنا �أكرث 

قوة".
�لنا�ص  �أن  "�أدرك  و�أ�ـــســـاف: 
لأ�سياء  ــا  وفــًق نــيــمــار  يقيمون 
بطريقة  ترتبط  وقــد  �أخـــرى، 

مغادرته للنادي.. هناك �سركاء 
نيمار،  ــعــود  ي �أن  يـــريـــدون  ل 
لأ�سباب  ياأتي  �أن  �أردت  لكنني 

ريا�سية".
على  باللوم  �ألــِق  "مل  وو��ــســل: 
و�سول  لــعــدم  �لــبــار�ــســا  �إد�رة 
ماذ� يدور  �أعرف  نيمار. قلت ل 

يف �ملفاو�سات".
�إذ�  ما  �أعــرف  ل  "قلت  و�أردف: 
بـــذل جهًد�  �لــبــار�ــســا قــد  كـــان 
نــيــمــار؛ لأنــنــي مل  كــافــًيــا جللب 

�أعرف  ومل  �ملفاو�سات،  يف  �أكــن 
�لتفا�سيل".

على  حزين  "نيمار  و��ستطرد: 
�إنه كان خمطًئا و�تخذ  رحيله. 

قر�ًر� �سيًئا".
وتطرق �أيقونة �لبار�سا للحديث 
دميبلي  عثمان  زميله  طرد  عن 
يف �ملبار�ة �لأخرية �سد �إ�سبيلية 
�أبلغت  "لقد  مو�سًحا:  بالليجا، 
ميكنه  ل  دميبلي  بـــاأنَّ  �حلــكــم 
فهو  �إ�سبانية،  بجملة  ينطق  �أن 

�أكد  كما  بها،  �لتحدث  يجيد  ل 
على  فالفريدي  �إرن�ستو  ــدرب  �مل
بعد  �ل�سحفي  �ملوؤمتر  يف  كلمي 

�ملبار�ة".
و�أ�سار ليونيل "�نده�سنا من قر�ر 
�لإ�سبانية  تعلم  لأن  �حلــكــم؛ 
�لكثري،  دميبلي  يكلف  ز�ل  مــا 
)ماتيو  ـــه  �أن ــا  �أيــ�ــسً وتعجبت 
لهوز( �أدرك عبارة )�أنت حكم 

�سيئ للغاية( بهذه �ل�سرعة".

جمدًد�  حماولته  �إىل  جوفنتو�ص  عاد 
لعب  بوغبا،  بول  �لفرن�سي  �سم  ب�ساأن 
�ملريكاتو  يف  يونايتد،  مان�س�سرت  و�سط 

�ل�ستوي �ملقبل.
�سبورت"  "توتو  لــ�ــســحــيــفــة  ـــا  ـــًق ووف
يخطط  جوفنتو�ص  فـــاإن  �لإيــطــالــيــة، 
ماريو  بطاقة  �حلــمــر  �ل�سياطني  ملنح 
بوغبا  مقابل  كان  و�إميري  ماندزوكيت�ص 

يف �ملقبل.
ينوي  جــوفــنــتــو�ــص  �أن  �إىل  و�أ�ـــســـارت 
��ستغلل رغبة بوغبا يف عدم �ل�ستمر�ر 
رفقة مان�س�سرت يونايتد، للنق�سا�ص على 

�ل�سفقة.

يبدو  ما  على  مدريد  ريال  �أن  و�أو�سحت 
فاإن  وبالتايل  �ل�سفقة،  من  �ن�سحب  قد 
بوغبا  عــودة  �إىل  تــوؤدي  قد  �لطرق  كل 

�إىل جوفنتو�ص.
ماندزوكيت�ص  ��ستبعاد  مت  �أنـــه  يــذكــر 
و�إميري كان من قائمة جوفنتو�ص لدوري 
فاإن  وبالتايل  �ملو�سم،  هذ�  �أوروبا  �أبطال 
�ملــدرب  ح�سابات  ــارج  خ باتا  �للعبني 

ماوري�سيو �ساري.
وكــــان �لــيــويف يــحــاول �ــســم بــوغــبــا يف 
م�سوؤويل  لكن  �ملا�سي،  �ل�سيفي  �ملريكاتو 
با�ستمر�ر  مت�سكو�  يونايتد  مان�س�سرت 

�لنجم �لفرن�سي.

قال �سكودر�ن مو�ستايف مد�فع فريق �آر�سنال �إنه يرى �أن �لنتقاد�ت 
�ملوجهة مل�ستو�ه باتت مبالغا فيها.

وجلاأت جماهري �آر�سنال وكذلك جماهري �لفرق �ملناف�سة �إىل و�سائل 
�لتو��سل �لجتماعي للنتقاد و�إلقاء �ل�سوء على �أخطاء مو�ستايف، 
كاأ�ص  بلقب  �لأملــاين  �ملنتخب  مع  �ملتوج  �للعب  ��ستياء  �أثــار  مما 

�لعامل 2014 بالب�زيل.
"دير  جملة  ن�سرتها  ت�سريحات  يف  عاما"   27" مو�ستايف  وقــال 
�ألقى  "لقد �أ�سبحت هدفا...يف وقت ما،  �سبيجل" �ليوم �لأربعاء: 

�لنا�ص باللوم عليرّ يف هزمية مببار�ة مل �أ�سارك بها".
وكان مو�ستايف قد �ن�سم �إىل �آر�سنال عام 2016 قادما من فالن�سيا 
41 مليون يورو، لكنه مل يعد عن�سر�  �لإ�سباين يف �سفقة قيمتها 

�أ�سا�سيا بالفريق �أو منتخب بلده.
ويرى مو�ستايف �أن �لتهامات �لتي توجه له "باتت مت�ساعدة وغري 

عقلنية."، م�سيفا: "كرة �لقدم باتت تبتعد عن �لإن�سانية".
�أي  لأن  ذلك،  يف  �لجتماعي  �لتو��سل  و�سائل  "�ساهمت  و�أردف: 
�سخ�ص ميكن �أن يبدي ر�أيا دون �لك�سف عن ��سمه �حلقيقي. وقد 
بات باإمكان �لنا�ص توجيه �إحباطهم ب�سكل مبا�سر لنا...مرت �أيام 

�سككت فيها بنف�سي حقا".
وبات رحيل مو�ستايف عن �سفوف �آر�سنال �أمر� مرجحا 
له  ي�سبق  مل  باأنه  علما  �أملانيا،  �إىل  يعود  �أن  ويحتمل 

�للعب يف �أملانيا �إل يف فريق �ل�سباب بنادي هامبورغ.

لعب  ر�كيتيت�ص،  �إيفان  �لكرو�تي  ك�سف 
رونالدو،  كري�ستيانو  �أن  بر�سلونة،  و�سط 
جنم جوفنتو�ص، حاول �إقناعه بالن�سمام 

ل�سفوف �ل�سيدة �لعجوز.
ويعي�ص ر�كيتيت�ص حاليا �أ�سو�أ �أوقاته منذ 
و�سوله لب�سلونة، حيث حتول �إىل لعب 

بديل موؤخًر�.
ت�سريحات  يف  �لكرو�تي،  ــدويل  �ل وقــال 
�إن  �لــكــتــالــونــيــة،  "�سبورت"  ل�سحيفة 
�ت�سل  ا ل�سمه، كما  جوفنتو�ص قدم عر�سً
�أن  �إل  بال�سفقة،  لإقناعه  رونــالــدو  به 
يورو،  مليون   50 حــو�يل  طلب  بر�سلونة 
يف  �لإيطايل  �لنادي  يرغب  مل  رقم  وهو 

حتمله.
�أعرف ما �سيحدث،  "ل  وتابع ر�كيتيت�ص: 
ولي�ص  �للعب،  �أريــد  لأنني  �سعب  �أمــر  �إنــه 

فقط �أن �أكون جزًء� من هذ� �لفريق".
"�ساأبذل ق�سارى جهدي ملحاولة  و�أ�ساف: 
�أف�سل  مكان  هناك  لي�ص  �لو�سع،  تغيري 
يف  �لأف�سل  �لــنــادي  بر�سلونة،  من  للعب 

فقط  ولي�ص  �للعب،  �أريد  لكنني  �لعامل.. 
�ل�ستمتاع بالتنزه يف �أنحاء �ملدينة وعلى 

�ل�سو�طئ".
من  �أ�سخا�ص  �إىل  حتدثت  "لقد  وو��سل: 
�لنادي، �جلميع كان يعلم �أن لدي عرو�ص 
�لفريق،  �أجــل  من  �لقتال  �أريــد  �أخـــرى.. 
�لذي  �حلب  على  �جلماهري  �سكر  �أود  كما 
منحوين �إياه هذ� �لأ�سبوع.. لكن �إذ� ر�أيت 
ونتحدث  مًعا  �سنجل�ص  يتغري،  �سيء  ل  �أن 

جمدًد� عن و�سعي".

متاًحا  بر�سلونة،  جنم  فاتي،  �أن�سو  بــات 
للم�ساركة مع �لفريق �لكتالوين يف مبار�ة 
خلل  مدريد  ريــال  �أمــام  �لليغا  كل�سيكو 

�ل�سهر �جلاري.
ديبورتيفو"  "موندو  ل�سحيفة  ــا  ووفــًق
��ستبعد ديفيد جوردو، مدرب  �لإ�سبانية، 
منتخب �إ�سبانيا حتت 17 عاًما، �أن�سو فاتي 
�لعامل  بكاأ�ص  �خلا�سة  �لفريق  قائمة  من 

للنا�سئني.

 26 من  �لفرتة  خــلل  �لبطولة  و�ستقام 
�أكتوبر �إىل 17 نوفمب يف �لب�زيل.

بذلك  فاتي  �أن  �إىل  �ل�سحيفة  و�أ�ــســارت 
�سيكون �سمن �ختيار�ت �إرن�ستو فالفريدي، 
�ملقرر  �لكل�سيكو  خلل  بر�سلونة،  مدرب 
�إقامته يوم 26 من �ل�سهر �جلاري بالليغا.

يذكر �أن فاتي كان �سمن �لقائمة �لأولية 
و�لتي  عــاًمــا،   17 حتت  �إ�سبانيا  ملنتخب 

�سهدت �ختيار 50 لعًبا.

جنم  ريبريي،  فر�نك  �لفرن�سي  حتدث 
�ملقبلة  �لوجهة  عــن  فيورنتينا، 

�ملتاألق،  للإجنليزي  �ملحتملة 
غادون �سان�سو، جناح بورو�سيا 
ــتــهــدف من  ــس ــ� دورمتــــونــــد �مل

مان�س�سرت يونايتد.
�سحيفة  مــع  مقابلة  فــخــلل 

�سئل  �لأملانية،  بيلد"  "�سبورت 
ريبريي عما �إذ� كان بايرن ميونخ 

"�إنه  فاأجاب:  ل�سان�سو،  مثالية  وجهة 
لعب جيد، لكن بايرن لديه ما يكفي من �للعبني 

�ملميزين يف هذ� �ملركز، �إًذ� �أين �سيلعب؟".
"هناك  �لبافاري:  للفريق  �ل�سابق  �لنجم  وو��سل 
توما�ص مولر، �سريجي غنابري، �إيفان بريي�سيت�ص، 
بالإ�سافة  كوتينيو،  وفيليب  كــومــان  كينغ�سلي 
لروبرت ليفاندوف�سكي، لذ� �ملناف�سة على �أ�سدها.. 
لكن �آمل �أن يقدم �سان�سو مو�سًما جيًد�، حيث �أنه ما 

ز�ل هناك مكان له يف ت�سكيل بايرن".

�سغر  "رغم  قال:  غنابري،  �سريجي  وعن 
�سنه، �إل �أنه لديه �سخ�سية يف �مللعب، 
يلعب دون خوف.. لكن بعد رباعيته 
مطالًبا  بــات  توتنهام،  �سباك  يف 
لأنه  �سهًل،  لي�ص  وهــذ�  باملزيد، 
ب�سر ولي�ص �آلة قادرة على تقدمي 

�أف�سل �أد�ء يف كل مبار�ة".
�أكـــد ريــبــريي ثقته يف  ــم ذلـــك،  رغ
قدرة �لدويل �لأملاين على �مل�سي قدًما، 

دون �لتاأثر بال�سغط.
عرو�ص،  عدة  رف�سه  �سر  �لفرن�سي  �لنجم  وك�سف 
ملدة  كانت  �أنها  وهو  و�أملانية،  �إجنليزية  �أندية  من 
عام و�حد فقط، مو�سًحا: "�أعرف نف�سي وج�سدي 
ملدة  عقد  على  و�حل�سول  �للعب  يف  �أرغــب  جيًد�، 

عامني، وهو ما �أتاحه يل فيورنتينا".
و�ختتم: "مل �أكن �أتخيل حًقا �للعب لناٍد �آخر غري 
بايرن ميونخ، لكني �أردت خو�ص جتربة جديدة يف 

بلد خمتلف".
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�شطيف

بعيون �مر�أة

م�سيبة الع�سر؟!
التف�سري  ح�سب  "التقوى"  مفهوم  �سبط  اأردنــا  لو 
ذات  تاأخذ  �سنجدها  فاإننا  للكلمة  والديني  اللغوي 
وقاية  تكره  ما  وبــني  بينك  تتخذ  اأن  وهــي  املعنى 
وحائل.. وهي تعني اخلوف من اهلل تعاىل يف ال�سر 
والعلنية.. ولأننا يف زمن نخاف فيه من النا�ص ومن 
تعليقاتهم ومواقفهم اأكرث من خوفنا من خالقنا "عز 
وعل"، فاإن ما نفعله يف اخلفاء اأو حيث نعتقد اأنه ل 
يرانا اأحد.. اأو حيث ل ميكن اأن ُتنتهك خ�سو�سيتنا.. 
اأو حيث توجد حواجز حتول بيننا وبني اأعني الب�سر 

قد يكون خمتلفا متاما عن ظاهر ما نعي�سه اأمامهم.
وهذه هي م�سيبة ع�سرنا.. فحني نتقي النا�ص اأكرث 
وجيها  �سببا  �سيكون  فهذا  وجل  عز  هلل  اتقائنا  من 
ت�سبط  اهلل  تقوى  لأن  لظاهرنا،  باطننا  ملخالفة 
�سخ�سيتنا  يف  املطلوب  الــتــوازن  نق�سد  ل  حيث  من 
كل  را�سني  ت�سرفاتنا  يف  اأ�سوياء  اأنا�سا  يجعلنا  ما 
اأو  نخفيه  مــا  لدينا  فلي�ص  اأنف�سنا..  عــن  الر�سا 
ف�سائح  مــن  الــيــوم  يحدث  مــا  لكن  مــنــه..  نخاف  مــا 
وت�سرفات  وحتر�سات  ــا  وزن �سرقات  من  اأخلقية 
باللفظ  للنفايات واعتداءات  مريبة ورمي ع�سوائي 
ذلك  وغري  "ال�سوافات" وال�سحرة  وزيارات  وال�سرب 
مما ل نريد اأن ُن�سبط به متلب�سني، حتول اإىل مادة 
متداولة م�ستباحة عرب مواقع التوا�سل الجتماعي 
ب�ستى اأنواعها �سئنا ذلك اأم اأبينا بف�سل هواتف ذكية 
الذين  املليني  لأعــني  عر�سة  و�سرنا  وكــامــريات.. 
لئق  غــري  اعــتــربوه  "لفعل"  �سخطهم  عــن  يــعــربون 
و"فاعل" اأ�سبح مفتوحا على اجلميع �سواء اأقرباء اأو 
عند  اأمرك  يفت�سح  اأن  القا�سمة  وال�سربة  غرباء.. 

من ترجو احرتامهم لك دائما..
�سواء  الكامريا  "بزناد"  مت�سبثة  "اأياد"  وبف�سل 
والت�سهري  البتزاز  يف  الرغبة  اأو  الف�سول  يدفعهم 
املجتمع  لتغيري  ي�سعون  باأنهم  اعتقادا  اأو  والف�سح 
�سار  فقد  اأحــدا..  ترحم  ل  التي  عد�ساتهم  بف�سل 
"لأميار"  "فيديوهات"  ت�سريب  يوميا  املــتــاح  مــن 
و"م�سوؤولني" ن�سوا يف غمرة ان�سياقهم وراء نزواتهم 
عند  "كامريا"  لوجود  ينتبهوا  اأن  الأخلقية  غري 
عن  اخلــارجــة  ومكاتبهم  احلــمــراء  غرفهم  زوايـــا 
خدمة املواطن واملنغم�سة يف �سهوات ق�ست متاما عن 
واإ�ساءة  الوظيفة  هيبة  احــرتام  و  اللتزام  معاين 
ا�ستغللها.. واأ�سبح الل�سو�ص الذين يق�سدون حملت 
عر�سة  الغذائية  املــواد  وحتى  وامللب�ص  ال�ساغة 
ُيحتوى..  اأن  من  اأو�سع  نطاق  على  والت�سهري  للف�سح 
اأنف�سهن  بعن  اللئي  الن�ساء  ر�سد  ال�سهل  من  واأ�سبح 
زلقة  فـ"كل  وغــريهــم  �ــســرف..  قنا�ص  اأو  ل�ساحر 
بفلقة" كما قال اأجدادنا الذين مل يدركوا الكامريا 
بنا  مثلهم.. وعليه فحري  اأدركنا معنى  اأخريا  لكننا 
ونحن بعيدون كل البعد بهذه الأفعال عن تقوى اهلل 
اأن نتقي على الأقل هذا الكم الهائل من "الكامريات" 
والتوزيع  بالن�سر  اهتمامها  بقدر  باأحد  تعباأ  التي ل 

�سماح خميليوالت�سهري؟!.

التدخني  ب�سبب  �سنويا  بال�سرطان  م�ساب  اآالف   10

فيما اأثبت الطب البديل جناعته يف التحكم باملر�س
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وهيئات وفاعلني يدعون لتفعيل قانون منع التدخني 
يف الأماكن العمومية 

الذي  القاتل  الثدي" اخلطر  "�سرطان 
يهدد حياة املراأة يف اجلزائر 

دعا �لعديد من �لفاعلني و�لن�صطاء يف �ملجتمع �ملدين، �إىل �صرورة �الإ�صر�ع يف تفعيل وتطبيق �ملو�د �لقانونية �لعقابية �لتي جاءت يف قانون �ل�صحة و�لتي تعاقب 
�ملدخنني يف �الأماكن �لعمومية وكذ� بائعي �ل�صجائر للق�صر و�ملر�هقني، وذلك بعد �الأرقام �ملخيفة �لتي مت ت�صجيلها موؤخر� و�لتي ح�صب �إح�صائيات ر�صمية فاإن 

ن�صبة �لتدخني ت�صل �إىل 30 باملئة بالن�صبة للرجال ون�صب غري حمددة بالن�صبة للن�صاء، يف حني ي�صجل �صنويا نحو 10 �آالف م�صاب ب�صرطان �لرئة ب�صبب �لتدخني.
ي�سيب  الــذي  الرئة  �سرطان  فــاإن  خمت�سني  وح�سب 
�سببه  اجلزائر،  يف  �سخ�ص  اآلف  ع�سرة  نحو  عام  كل 
رهيبة  بطريقة  انت�سر  الذي  التدخني  هو  الرئي�سي 
اجلزائريون  يدخن  حيث  الأخرية،  ال�سنوات  يف  جدا 
ما  ــو  وه واملــنــا�ــســبــات،  الأوقــــات  معظم  يف  ب�سراهة 
واخلا�سة  العامة  والأمــاكــن  املوؤ�س�سات  يف  نلحظه 
املوا�سلت  لتبقى  والــطــرقــات،  الــ�ــســوارع  يف  وحــتــى 
الظاهرة  هــذه  عنه  تغيب  الــذي  الوحيد  املكان  هي 
ال�سائقون  ينتهجه  الــذي  الــردعــي  الأ�سلوب  ب�سبب 
بوجود  خا�سة  التدخني  من  مبنعهم  املدخنني  جتاه 

العائلت.
لهذه  انت�سارا وا�سحا  الأماكن،  وباملقابل ت�سهد بقية 
والأطــفــال،  التلميذ  اأو�ــســاط  يف  خا�سة  الظاهرة 
الرتبوية  املوؤ�س�سات  وحميط  املدار�ص  من  فبالقرب 
يتبادلون  التلميذ  من  جمموعة  يومي  ب�سكل  يت�سكل 
ال�سجائر باأنواعها يف ظل غياب تام للرقابة والردع، 
مواده  يف  ن�ص  قد  اجلديد  ال�سحة  قانون  اأن  خا�سة 

والق�سر  للمراهقني  ال�سجائر  بيع  منع  على  العقابية 
ولكن الظاهرة اأ�سبحت اأكرث انت�سارا ب�سبب البحث عن 
القانون  التفكري يف احرتام  املادية بعيدا عن  الأرباح 
الذي مل يتم تفعيله لأ�سباب عديدة تبقى جمهولة، 
يف  التدخني  من  املدخنني  بع�ص  منع  يتم  وقــت  ويف 
يلجاأ  القانون،  ذكر  دون  واأدب  بذوق  العامة  الأماكن 
املتنف�ص الذي  اآخرون اإىل جعل هذه الأماكن مبثابة 
ح�سيب  ول  رقيب  دون  رغباتهم  مبمار�سة  لهم  ي�سمح 

ودون اأدنى احرتام لبقية املواطنني.
ملحاربة  م�ساعيها  اإطار  ويف  ال�سحة  وزارة  جهتها  من 
على  املقبل  دي�سمرب  �سهر  خــلل  �ستعمل  التدخني، 
لدرا�سة  باتنة  بولية  املمر�سني  مع  ترب�ص  اإقامة 
كيفية وطرق مرافقة املدخنني للإقلع عن الإدمان، 
50 وحدة  املعنية بفتح نحو  الوزارة  وذلك بعد قيام 
بامل�ست�سفيات خا�سة مبعاجلة الإدمان بغر�ص الإقلع 
عن التدخني للحد من النت�سار الرهيب لداء ال�سرطان 

الذي تعددت اأ�سبابه ونتائجه واحدة.

املتخ�س�سة  ال�ست�سفائية  املوؤ�س�سة  عرفت، 
باتنة،  بولية  بوعتورة  مرمي  والطفل  الأم 

مر�ص  حــول  حت�سي�سي  يــوم  تنظيم 
اأ�سحى  الذي  الثدي  �سرطان 

خطرا قاتل يهدد املراأة 
يف اجلزائر با�ستمرار، 
حيث اأدى تف�سي هذا 
خميفة  ب�سورة  الورم 

خلل  كبرية  ــداد  ــاأع وب
دق  اإىل  الأخــرية،  ال�سنوات 

العديد  وو�سع  اخلطر  ناقو�ص 
التي  ال�ستعجالية  اخلــطــط  مــن 

تفاقم  من  حتد  اأن  �ساأنها  من 
ــالت هــذا املــر�ــص املخيف  ح
املبكر  الك�سف  غـــرار  عــلــى 
ــد  ــذي يعترب احلــل الأوح ال

بامل�سابات  والتكفل  ملعاجلته 
يف  اخلا�سة  الأماكن  من  العديد  فتح  واأي�سا 

العيادات للك�سف املبكر املجاين للمراأة.
قابلة  هاجر"  "رداف  ــــدت  اأك وقـــد  هـــذا 
باملوؤ�س�سة املتخ�س�سة الأم والطفل يف حديث 
لها لـ"الأورا�ص نيوز"، اأن �سرطان الثدي عبارة 
يتحول  قد  اأن  اإل  حميدا  يكون  قد  ورم  عن 
�سحتها  عن  ــراأة  امل تهاون  ظل  يف  خبيث  اإىل 
املحيطة  الأمــرا�ــص  مــن  ج�سدها  وحماية 
الوراثي  العامل  يكون  اأين  ت�سيبها،  قد  التي 
اأحد  املبكر  البلوغ  اأو  الياأ�ص  �سن  يف  والتاأخر 
اأكرب الأ�سباب املوؤدية اإىل اإ�سابة املراأة بهذا 
املر�ص، م�سيفة يف ذات ال�سياق اأن عزوف املراأة 
عن اإر�ساع �سغريها خا�سة من خ�سعن للولدة 
حياتها،  على  خطرا  ي�سكل  قد  القي�سرية، 
ابنها  اإر�ساع  املراأة من  ففي هذه احلالة متنع 

اأدوية  باأخذ  ملزمة  كونها  اأيــام  ثلثة  مدة 
على  خطريا  يكون  الــذي  الأمــر  الوريد  عرب 
الطفل حديث الولدة وبعد مرور ثلث اأيام 
للعلج تعزف الأم عن اإر�ساع ابنها 
متحججة بعدم وجود احلليب، 
وهذا قد يعترب احد م�سببات 

املر�ص.
من  العديد  اأكــد  وقــد  هــذا 
الطب  اأن  ــائــيــني،  الأخــ�ــس
ــه يف  ــدرت ــت ق ــب الــبــديــل اأث
الثدي  �سرطان  علج 
اعــــتــــبــــاره  اأو 
من  مــ�ــســاعــدا 
انت�ساره  حــدة 

التداوي عــلــى  غرار 
حيث  النوع باحلجامة،  هـــذا  يــعــتــرب 

احدى  كونها  عن  ناهيك  وقائيا،  الطب  من 
امل�سادر الهامة يف الطب الغربي بعدما اأ�سبح 
تدري�سها يف مناهج الطب الأمريكي كفرع هام 
باعتبار   ،"cupping therapy" ي�سمونه 
من  الفا�سد  الـــدم  �سحب  هــي  احلجامة  اأن 
اجل�سم الذي من �ساأنه اأن ي�سبب مر�سا معينا 
ال�سارة  بالأخلط  وامتلئه  تراكمه  ب�سبب 
اإىل  بالإ�سافة  منه،  التقليل  يعني  واحلجم 
الهرمة  الكريات  الدم من  اأن احلجامة تنقي 
وال�سعيفة التي ل ت�ستطيع القيام بعملها على 
لي�سبح  اجل�سم  عن  للدفاع  املطلوب  الوجه 
عر�سة للأمرا�ص، لذا فاحلجامة تقي اجل�سم 
من الأورام ال�سرطانية، ت�سلب ال�سرايني، داء 
كفاءة  وترفع  الــدم  �سغط  ارتفاع  ال�سكري، 

اجلهاز املناعي وتخل�ص اجل�سم من ال�سموم.

الجتماعي  الن�ساط  مديرية  نظمت 
والــتــ�ــســامــن لـــوليـــة �ــســطــيــف، اأبـــوابـــا 
مفتوحة على موؤ�س�سات الرتبية والتعليم 
امل�سنني،  الأ�ــســخــا�ــص  ودور  املتخ�س�ص 
موؤ�س�سات  اإن�ساء  بكيفيات  التعريف  ق�سد 
ذوي  وتــعــلــيــم  بــرتبــيــة  تتكفل  خــا�ــســة 
التوحد  ذوي  ل�سيما  الذهنية  الإعاقات 
والرتيزوميا والتاأخر الذهني، وذلك بعد 
 221-18 رقم  التنفيذي  املر�سوم  �سدور 
املوؤرخ يف 06 �سبتمرب 2018، الذي يحدد 
للرتبية  خا�سة  موؤ�س�سات  اإن�ساء  �سروط 
املعاقني  للأطفال  املتخ�س�سة  والتعليم 
ومراقبتها،  و�سريها  وتنظيمها  ذهنيا 
اإ�سافة اإىل �سدور القانون اخلا�ص لإن�ساء 

موؤ�س�سات خا�سة للأ�سخا�ص امل�سنني.
دار  ببهو  املنظمة  الأبــواب  وجاءت هذه 
املجمع  وكــذا  بومدين،  هــواري  الثقافة 
وزارة  لتعليمات  تنفيذا  بالعلمة،  الثقايف 
ـــار  الإط هـــذا  كـــون  الــوطــنــي،  الت�سامن 
موؤ�س�سات  بــاإنــ�ــســاء  �سي�سمح  الــقــانــوين 
احل�سا�سة،  الفئات  بهذه  تتكفل  خا�سة 
املوؤ�س�سات  على  ال�سغط  �سيخفف  ممــا 
للتناف�ص  الـــبـــاب  ويــفــتــح  الــعــمــومــيــة، 
اأح�سن  تقدمي  ــل  اأج من  املوؤ�س�سات  بني 
ومراقبة  �سارمة  مرافقة  مع  اخلدمات، 
�سديدة من طرف م�سالح الت�سامن ل�سمان 
عدم انحراف املوؤ�س�سات عن املهام النبيلة 

املنوطة بها.
للخوا�ص  املمنوحة  الت�سهيلت  ورغــم 
اأن  اإل  من اأجل ال�ستثمار يف هذا املجال، 
الأعمال  رجال  بعد  يحفز  مل  الأمر  هذا 

ولوج  اأجــل  مــن  بــالــوليــة  وامل�ستثمرين 
هذا التخ�س�ص كما هو احلال مع املدار�ص 
بداأت  التي  الأ�سحاء  بالتلميذ  اخلا�سة 
يف النت�سار بقوة خلل ال�سنوات الفارطة 

بالنظر لعائداتها املالية الكبرية.  

وتنظيم �حتفال على �صرف �الأ�صخا�س �مل�صنني
من جهتها، نظمت دار الأ�سخا�ص امل�سنني 
ب�سالح باي جنوب �سطيف، احتفال على 
�سرف الآباء والأمهات املقيمني بهذه الدار 
لل�سخ�ص  العاملي  اليوم  مبنا�سبة  وذلــك 
للتعريف  �سانحة  املنا�سبة  وكانت  امل�سن، 
�سروط  يحدد  الــذي  الـــوزاري  باملر�سوم 
للتكفل  متخ�س�سة  مــوؤ�ــســ�ــســات  اإنــ�ــســاء 
تنظيمها  �سريها  امل�سنني  بالأ�سخا�ص 
وزارة  تعليمات  على  وبناء  وتنظيمها، 
الت�سامن الوطني والأ�سرة وق�سايا املراأة 
�سالح  امل�سنني  الأ�سخا�ص  دار  اإدارة  تقوم 
باي بتنظيم اأبواب مفتوحة على املوؤ�س�سة 
-19 رقم  التنفيذي  باملر�سوم  للتعريف 
الذي   2019 افريل   30 يف  املوؤرخ   155
خا�سة  موؤ�س�سات  اإن�ساء  �سروط  يحدد 
وتنظيمها  امل�سنني  الأ�سخا�ص  ل�ستقبال 
الــدار  م�ستوى  على  ومراقبتها  و�سريها 
مع  باملوازاة  اأكتوبر   7 تاريخ  من  ابتداء 
الجتماعي  الن�ساط  مديرية  تنظيم 
ومعر�ص  حت�سي�سي  ليوم  �سطيف  لولية 
والــذي  املتخ�س�سة  باملوؤ�س�سات  خا�ص 
اإداري  بيداغوجي  طاقم  عليه  �سي�سرف 
والتو�سيحات  ــات  ــروح ــس ــ� ال لــتــقــدمي 

اللزمة. 
�سميحة. ع

فوزية.ق

عبد الهادي.ب 

بريكةنقاو�صمرو�نة�آري�صعني �لتوتةباتنةالتاريخ

بور��ص وردة طريق حملةاخلمي�ص 10  اأكتوبر 2019
033243394 

بر�كتة حليم 
033354520

نو�ر �سليمةبن حل�سن �أمالعابد لميةمازوزي ر�سيد
033381152

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

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

الأ�سبوع من 10/10/ 2019 
فا�سل رم�سنهادف �سعيدةاإىل 2019/10/16

033211270

�سعدي م�سعود
033268527

غ�سبان �سماح
033327416

�أو�سن ليلىبورنان لويزة
033201352

بوزينة عبد �لفتاحبوقبال ونا�سة
033333505

بلوني�ص �سمري
033245129

عثماين جناة
033265094

زردومي ن�سيمة
033895071

نوي�ص �سافية
033898460

خنتي نو�ل

قيقبةق�سبات�أولد �سي �سليمان �سفيانز�نة �لبي�ساء�أولد �سلمتاخلمتبوزينةثنية �لعابدتكوتعني ياقوتاأولد فا�سلالبلدية

الأ�سبوع من 10/10/ 2019 
�ساحلي دوريةمرزوق عبد املومناإىل 2019/10/16

033985461
تيطاوين �سادية 
033340498

يوبي مفيدة
033341572

بلعيد يا�سنيجمادبة هجرية
033334457

بورعية ربيع �أوني�ص
033289135

قا�سي زوينة
033876271

عريوة يا�سني
033375332

بن مربي �أ�سماء
033373433

حوفاف فتيحة
033383008

د�ودي �سم�ص �لدين

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

جـــدول املنــــــــاوبة لل�سيادلة ب�الية باتنة ل�سهر اأكت�بر 2019

اأبواب مفتوحة حول كيفية اإن�ساء 
مراكز خا�سة تتكفل بالفئات اخلا�سة

بهدف التكفل االأمثل باالأطفال املعاقني ذهنيا واالأ�سخا�س امل�سنني



كيفية التعامل مع الطفل كثري احلركة

عائلتك

وؤذ  با�سا  نـّك  هـــاّدارث  اأحـــراآز 
 Aħrez( ســّاكاراآذ اأع�سيـر نـّك�
 haddarŧ nnek baca
 uđ-ssakaređ aεcir
لكي   منزلك   nnek(=احر�ص 
بال�سرقة.  ــــارك   ج لتــتــهــم  
املثل  يقال  للإن�سان  حلثه  على  
حتمل م�سوؤوليته على  ممتلكاته  
واأ�سيائه ؛ مبعنى  يكون  حري�سا 
على  ــوف  ــوق وال رعايتها  عــلــى  
حــرا�ــســتــهــا وتــفــقــدهــا  وذلــك  
بعدم التهاون  والت�سيب  واإلقاء  
اأو  بالتق�سري  الــغــري  اتــهــام   اأو 
يف   اأي�سا  يقال  كما  العــتــداء. 

ميدان  الت�سيب:
ياآتـّاآيلوان*ياآ�سـّاآملاذ  اأڤــاٱل   -
هـــــــــــــــوكـــــــاآر�ـــــــســـــــا=املـــــــال 
ال�سائب)املهمل( يعلم ال�سرقة. 
 Agel yetteylawan(:

yesselmađ hukerva

نيلتي   ذا  وو�ــســــّـن  ـــواآل ّ  ي ــا  -م
ّـــاآك =    نــــ ــي  ّ ـــ ـــ ئــوول ــاآح  ّ ـــ ــس اڤ �
 Ma ywella wuccen(:
 đ-anilti g şşeħ i-wulli
هو  الذئب  �سار  اإذا   )nnek
مبعنى   غنمك.  فـــراع  الــراعــي 
انتبه جيدا واحرت�ص؛ هذا املثل 
يقال يف  حالة  الفو�سى  وعدم  
ال�ستقرار  بحيث تختلط  الأمور  
كوقوع  خلل  و�سط اجلماعة اأو 
ي�سمح   الدولة مثل  مما  �سعف  
والنتهازيني   ال�سفهاء  بو�سول 
اإىل  زمام  الأمور، مبعنى  اإ�سناد 

الأدوار لغري اأهلها . 

ــاآك  ف-واآزرو   ّ ـــ ن ئــمــاآن   -ڤـــر  
املاليكا)1(    ذ   هـــــيــنــيــــــــد  
 Gr اأّييــذوّزاآن)2(* 
 imannk f-wezru hiniđ
đ-elmalayka ayyi-
من   نف�سك   đuzzen:=ارمي 

امللئكة   وقل   ال�سخرة   اأعلى  
املثل  يقال   التي  دفعتني.  هي  
ل�سخ�ص   �سبب الأ�سرار لنف�سه؛ 
لت�سرفاته   نــتــيــجــة   وذلـــــك  
الطائ�سة )كاملغامرة  اخلا�سرة( 
امل�سوؤولية   يلقي   اأن   ويــحــاول  
الغري  اإىل  يــنــ�ــســبــهــا   بــحــيــث  
فيقول  والـــقـــدر،  ــاء   ــس ــ� ــق اأوال
يف   ورد   ّـــي(.  ربــــ يل   )كــتــبــهــا 
الآية  الكرمية  رقم 195�سورة  
البقرة  قوله  تعاىل: "وانفقوا 
تلقوا   ول  اهلل   ــبــيــل   ــس � يف 
باأيديكم  اإىل التهلكة واأح�سنوا  

اإن  اهلل  يحب  املح�سنني".

-ئـــــــ�ـــص  ن-تـــــــواغـــيـــــــت  وؤذ  
ليلة    = يــيـــــ�ــســــــــان  ــــدزان   ْ ـــــ ت
  id(: .الكارثة  ل تنبح الكلب
 n-twayit uđ t-dzan
اأو  ي�سرب   املثل   yidanهذا 
التواكل   يحدث   ما  عند  يقال  
داخل  اجلماعة، كل  يتكل  على  
الإهمال   ي�سبب  ممــا   �ساحبه  
وبالتايل  تقع  الكوارث؛ مبعنى  
وبالتايل   امل�سوؤولية   انــعــدام  
امل�سوؤولية   �سواء   الكوارث.  تقع 

الفردية اأو اجلماعية.

الــ�ــســعــبــيــة  ـــات  ـــاف ـــق ـــث ال اإن 
ت�سكل  وعــفــويــتــهــا  بب�ساطتها 
والأ�سيلة  الأ�ــســا�ــســيــة  املــعــامل 
للتاريخ الثقايف ال�سعبي، وعنوانا 
ثم  ومن  احل�سارية،  ل�سخ�سيته 
وتدوينا  جمعا  بها  التكفل  فــاإن 
وا�ستثمارا،  ــة  ــس ودرا� وتوثيقا 
فهم  على  كبرية  بدرجة  ي�ساعد 
اأ�س�ص البناء الجتماعي والثقايف 
واحل�ساري واملعريف والقت�سادي 
امل�ستقبلي  التكفل  اإن  وال�سيا�سي، 
ال�سعبية  الــثــقــافــات  مبــو�ــســوع 
املهتمني  الباحثني  على  يفر�ص 
الثقافة  مفهوم  يف  النظر  اإعــادة 
ومكانتها  ذاتها  حد  يف  ال�سعبية 
�سمن املنظومة الثقافية الوطنية 
من جهة، ومن جهة اأخرى اإعادة 
املعتقدات  طبيعة  يف  الــنــظــر 
وقد  خن�سلة،  ولية  يف  ال�سائدة 
معينة،  بطقو�ص  م�سحوبة  تكون 
ب�سكل  نــرى  ذلــك:  على  واملــثــال 
بع�ص  البيوت  مدخل  يف  وا�سح 
النا�ص  فيها  يعتقد  التي  ــور  الأم
احل�سان  حــدوة  بع�سهم  كو�سع 
مفتوحة  اإن�سان  لكف  �سورة  اأو 
املنزل  عتبة  اأعلى  يف  )خم�سة( 
وهذا لتقاء احل�سد والعني التي 
وهذا  املنطقة،  �سكان  بها  يوؤمن 
ال�سيارات  مــوؤخــرة  يف  نــرى  كما 
اأغ�سان  منها  الفخمة  خا�سة 
اأن  والأرجـــــح  �سوكية  نــبــاتــات 
ال�سبب هو العني واحل�سد كذلك.

�ل�صاحلني:  �الأولياء  يف  �العتقاد 
ــة يف  ــدمي ــق ــدات ال ــق ــت ــع ومــــن امل
ــان  الإمي هــو  ــي  ــس الأورا� املجتمع 
يقول   " وال�ساحلني:  بالأولياء 
التي  اأ�سلفهم  اأرواح  اأن  املعتقد 
منهم  الــقــدميــة  الــقــبــور  ت�سكن 

ل  وبــالــتــايل  املخطئني،  تعاقب 
ــني لهم  ــراب ــق بــد مــن تــقــدمي ال
لها  تــقــدم  كما  �ــســرهــم،  لتــقــاء 
الكثري  ويرجع  النذور"،  قرابني 
الهــتــمــام بــهــذه الــظــاهــرة اإىل 
قرون خلت، اأو اإىل بقايا عبادات 
قدمية ا�سطبغت ب�سيغة دينية، 
بروز  من  تن�ساأ  ظاهرة  اأنها  كما 
بع�ص  وظــهــور  ال�ساحلني،  اأحــد 
الكرامات على يده، مما يزيد من 
درجة  اإىل  وتقديره  احــرتامــه 
ــان،  ــي الأح بع�ص  يف  التقدي�ص 
اأو  مبنى  يف  يدفن  ميوت  وحينما 
يبنى عليه بناء مميز، وتقام له 
اإىل  يعود  واأ�سلها  عام  كل  حفلة 
�سابقا  اإليها  اأ�سرنا  التي  الفكرة 
اأرواح  بـــاأن  الــنــا�ــص  ـــان  اإمي ــي  وه

اأ�سلفهم تعاقب املخطئني".
اأن هنالك من يعتقد بقدرة  كما 
وا�سطة  يكون  اأن  ال�سالح  الويل 
ــة اهلل  ــاب ــج ــت ــس ــه وبــــني ا� ــن ــي ب
املوؤمنني  يلجاأ  لذلك  لدعواته 
اأجل  مــن  اإليهم  العتقاد  بهذا 
والأبناء  والذرية  املعونة  طلب 

وحتى رفع الغنب والظلم عنهم.
ويف نف�ص املو�سوع، تقوم القبائل 

الويل  �سريح  بزيارة  الع�سائر  اأو 
طقو�ص  بــعــد  وتــقــوم  الــ�ــســالــح 
حالة  تعترب  والــتــي  )الــــزردة( 
تب�سريية وثنية اأكثري مما تعترب 

�سركا باهلل.
وتقام الزردة اأو الزردات خلل 
يوم اأو اأكرث وقد ت�سل اإىل اأ�سبوع، 
وتكون  ذبيحة،  تقدم  وخللها 
بــاأو�ــســاف معينة  هــذه الأخـــرية 
اأو  مرقطة  اأو  �سوداء  تكون  كاأن 
الغريبة  ال�سروط  من  ذلك  غري 
تو�سع  كما  الــزردة،  تطلبها  التي 
على �سريح الويل ال�سالح ال�سموع 
اخل�سراء،  والأعـــلم  والبخور، 
ــدات  ــوع ــرون ال ــس ــا� ــدم احل ــق وي
هذا  يف  اأمانيهم،  حتققت  ما  اإذا 
ال�سدد يقول الكاتب خليل اأحمد 
حل  الأ�سطوري  "للفكر  خليل: 
مثاليا يتخل�ص بكرامة اأو معجزة 
وحل امل�سكلت الواقعية بالهرب 
اإىل عامل اآخر، اإىل كائنات عليا 

اأو قد�سية".
ـــارة الأولـــيـــاء يف  كما تــكــون زي
يف  للغيث  طلبا  الأحــيــان  بع�ص 
للذرية  طلبا  اأو  اجلفاف،  مو�سم 

خا�سة الأطفال الذكور.

الدللة الرمزية لبع�ص الأ�شكال امل�شتعملة
 يف ال�شناعة التقليدية بباتنة

املعتقدات ال�شعبية يف الأورا�س

قراءنا الأعزاء، 
نغ" �سفحة  "اأورا�ص 

تهتم باملوروث 
والرتاث الأورا�سي 

من )عادات وتقاليد، 
هند�سة معمارية 
اأورا�سية قدمية، 
اأعلم الورا�ص، 
تاريخ الأورا�ص 

وجغرافيته، 
الأ�ساطري والطقو�ص، 

اأ�سماء الأماكن 
ومعانيها، ال�سناعة 

التقليدية...( رغبة 
منا يف اإعادة اإحياء 

وبعث موروثنا الثقايف 
الأمازيغي، ومب�ساركة 

ثلة من الباحثني 
واملهتمني بالرتاث 
املادي واللمادي 
للأورا�ص الكبري.

ولكل مهتم تفتح لكم 
جريدة الأورا�ص نيوز 

�سفحتها للم�ساركة 
عرب المييل التايل: 

auresanagh@
gmail.com

مقاربة اأنرثبولوجية
عن غرفة �ل�سناعات �لتقليدية و�حلرف باتنة

�أر�سيف مب�ساعدة �لباحث و�لكاتب �سليـــم �سوهـــــايل
�شورة من اأر�شيف الأورا�س

امل�شـوؤوليـة اأو الواجــب
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اأ�شـــــــــاطري
كوكر� يف �مليثولوجيا �لأمازيغية "حممد �أو�سو�ص"

الأمازيغية  امليثولوجيا  يف  النملة  تظهر 
الب�سرية  مل�سلحة  ي�سعى  خــريي  ككائن 
وي�سدي الن�سائح املفيدة للإن�سان، فالنملة 
كيفية  لــلإنــ�ــســان  لت�سرح  دائــمــا  تــدخــل 
ال�ستفادة مما مت خلقه، فهي و�سحت له 
للتغذية،  الأكبا�ص  حلم  ي�ستعمل  كيف 
ومقاي�ستها  للتدثر  �سوفها  يوظف  وكيف 
واأ�س�ست  الحتفالت  �سنت  كما  بالقمح، 
اأو  بالأكبا�ص  بالت�سحية  النا�ص  واأو�ست 
الثور، كما جندها مبيث اآخر يتعلق باأ�سل 
"تانزات" اإىل  امل�سماة  املراأة  البحار تقود 
كيفية معاجلة العملق امل�سوؤول عن ن�ساأة 
نبات  جــذور  بوا�سطة  دمائه  من  البحار 
باأمر  بطبخها  قامت  التي  )اآفار(  النجيل 

اأتخنه  الذي  اجلرح  به  وطلت  النملة  من 
مدة �سبع �سنوات.

املوا�سي  لرتبية  اأي�سا  اأ�س�ست  التي  اإنها 
على  الوح�سية  الثريان  ا�ستحثت  اأن  بعد 
وبعد  تدجينها،  بغية  للإن�سان  تنقاد  اأن 
تخليها  منافع  الـــدواب  لهذه  ك�سفت  اأن 
بعامل  واللتحاق  الوح�سية  احلياة  عن 

الإن�سان الجتماعي.
زراعــة  "اأول  بعنوان  امليث  هــذا  يحكي 
الأولني  الأبوين  اأن  العامل"  يف  للحبوب 
للنا�ص )وقد وجد يف الأ�سل حتت الأر�ص 
الأوىل  باملراأة  الأول  الرجل  التقى  حيث 
يف النبع" وبينما هما يهيمان حتت الأر�ص 
القمح  مــن  كبرية  كمية  ــدا  وج يــوم  ذات 

حبوب  اإىل  بالإ�سافة  ال�سعري  من  وكومة 
ما  كل  �سنف،  كل  من  ــرى  اأخ ومــزروعــات 
ي�سلح من غذاء اأو كتوابل، مل يفهم الأبوان 
يت�ساءلن  ــداأ  وب الأ�سياء،  هــذه  حقيقة 
قامت  منلة  احلبوب  هذه  قرب  مرت  حني 
وجردتها  �سعري  �سنبلة  من  حبة  بانتزاع 
من غ�سائها واأكلتها، ت�ساءل الرجل: ماذا 
املــراأة  اأمــا  الب�سعة؟  احل�سرة  هــذه  تفعل 
الرجل  اأن  غري  اقتلها"،  "هيا  ف�ساحت: 
م�ستف�سرا  ب�سلم  متر  وتركها  قتلها  رف�ص 
احلبوب،  هذه  وفائدة  حقيقة  عن  اإياها 
يعرف  كان  اإذا  �ساألته  اأن  النملة  رد  وكان 
فاأجاب  نهرا،  اأو  جــدول  اأو  مائيا  منبعا 
�سرحت  حينها  ينبوعا،  اإل  يعرف  ل  اأنه 

النملة للرجل ا�ستعمالت املاء والغت�سال 
وتنظيف الثياب وال�سرب وطبخ احلبوب، 
ودعته  حمـــددة،  طريقة  وفــق  نــوع  كــل 
حيث  مــرافــقــتــهــا،  اإىل  الأوىل  واملـــــراأة 
بني  التــ�ــســال  يتيح  ثقب  اإىل  قادتهما 
�سطح الأر�ص وبني العامل التحت الأر�سي، 
واأخربتهم باأن طريقتها الذي ت�سلكه اإىل 
عرب  اآثــارهــا  اقتفيا  حيث  الأر�ـــص  اأدمي 
اإىل  يــوؤدي  الــذي  اأر�سي  التحت  الطريق 
اخلارج اإىل اأن بلغا �سفة نهر حيث دلتهما 
النملة على املاء ون�سحتهما با�ستعماله يف 
اأو  اأو اأج�سادهما ويف �سربه  غ�سل ثيابهما 

طبخ احلبوب بعد طحنها.
...يتبع

النملة "تـــاطـــوفــــت"

بالطـّرڤـية  ؛  =امللئكة  املاليكا    -  1
aneglus(.*ياٱّتاٱيلوا اأناآقـلـو�ص   (
=يـــاٱّتـــاٱڤـــلواث   YETYLAWA
ــذي  ــذوّزاآن*:ال ـــ ــي ّ ـــ .اأي  yetglawaŧ
مو�سول  ا�سم  بــاإدغــام   وذلــك   دفعني/ 

)اأي( مع ياء الفعل = )ّييذوّزن( 



اإ�شالمياتاخلمي�س  29  �صتمرب  2969/ 10 اأكتوبر 2019 املوافق لـ 11 �صفر 181441       قال اهلل تعاىل: 

واركعوا مع الراكعني

حديث بئر ب�ساعة
وما ينطق عن �لهوى

زاويةمن نور

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

الدعاء

�ملكتبة �لإ�سالمية

من اأقوال 
ال�صاحلني

كتاب تقريب الفقه املالكي

      قال اهلل تعاىل: 

بني يدي أية



منوعاتاخلمي�س  29  �صتمرب  2969/ 10 اأكتوبر 2019 املوافق لـ 11 �صفر 191441
3 علماء يف�زون 

بجائزة ن�بل للكيمياء 

احلكم على الـ FBI بعد انتهاك 
خ�س��سية االأمريكيني 

�سائق ي�سحي بنف�سه الإنقاذ املارة 
من عجالت �ساحنته 

تغرمي 300 برتغايل ال�ستخدامهم 
الهاتف املحم�ل اأثناء القيادة 

حماكمة �سفاح اأمريكي بتهمة قتل اأكرث من 90 امراأة 

�ل�سويدية  �مللكية  �لأكــادميــيــة  �أعلنت 
للعلوم، عن �أ�سماء �لفائزين بجائزة نوبل 

يف جمال �لكيمياء لعام 2019.
علماء  ــة  ــلث ث �إىل  �جلـــائـــزة  وذهـــبـــت 
�لعامل  وهــم  ــد،  و�ح م�سروع  يف  ��سرتكو� 
م.�ستانلي  و�لــعــامل   ، ب.جــودنــوج  ــون  ج
و�لذين  يو�سينو،  �أكري�  و�لعامل  ويتنغهام، 
عملو� على فكرة تطوير بطاريات �لليثيوم 
�أيون خفيفة �لوزن، و�لتي مهدت �لطريق 

�لهو�تف  مثل  �ملحمولة،  للإلكرتونيات 
�لقلب،  نب�سات  �سبط  و�أجهزة  �ملحمولة 

وما  �لكهربائية  و�ل�ســـيار�ت 
�إىل ذلك.

يعتب »�ساموئيل ليتل« �لعجوز �لبالغ من �لعمر 
79 هو �أ�سر�ص و�أكب �سفاح يف �لوليات �ملتحدة 
�لتحقيقات  مكتب  �أعــلــن  بعدما  �لأمريكية، 
�لفيدر�يل باأن �لقاتل �لذي �دعى �أنه قتل �أكرث 
من 90 �مر�أة يف جميع �أنحاء �لوليات �ملتحدة 

يعتب �لآن �أكب قاتل م�سل�سل يف �أمريكا.
2012 و�أخب �ل�سلطات  مت �حتجازه منذ عام 
معظمهم  ا،  �سخ�سً  93 خنق  عن  م�سوؤول  �أنــه 
وحتى   1970 عامي  بني  وذلــك  �لن�ساء،  من 

.2005
�لتحقيقات  مكتب  �أعــلــن  ـــد  �لأح يــوم  ففي   
�عرت�فات  جميع  �أن  يعتقدون  �أنهم  �لفيدر�يل 
من  �لتحقق  من  متكنو�  �أن  بعد  �سحيحة  ليتل 

تفا�سيل 50 �عرت�ف حتى �لآن.
مدى  باحلب�ص  عقوبة  حــالــًيــا  ليتل  يق�سي 
�حلياة، د�خل �سجن بكاليفورنيا وفًقا ل�سحيفة 
مرتو، حيث ر�سم �سوًر� ملونة ل�سحاياه، وكثري 
منهم من �لن�ساء �ل�سود، وحالًيا قد ت�ستخدمه 
جمهولة  �سحايا  على  �لتعرف  يف  �ل�سرطة 

�لهوية.
مكتب  قدم  �ل�سور،  من   30 �ل�سلطات  �أ�سدرت 
فيديو  مقاطع  ا  �أي�سً �لفيدر�يل  �لتحقيقات 

�أحد  ففي  �ل�سجن  مقابلت  �أثناء  �إلتقاطها  مت 
�مر�أة  خنق  كيف  ليتل  ي�سف  �لفيديو،  مقاطع 
1993، ثم قام بتدويرها وقلبها على  يف عام 

منحدر على طريق مهجور.
من  خمتلفة  �سحية  ي�سف  �آخــر،  فيديو  يف 

نيو �أورليانز، قائًل "كانت جميلة، طويلة، 
�أخب  وقد  �لبني"،  كالع�سل  �للون  فاحتة 
�لنادي  يف  �ملر�أة  قابل  �أنه  �ملحققني  ليتل 
ثم  لينكولن،  يف  ــا  لحــًق معه  وغــــادرت 

هي  "هذي  بايو  �إىل  توجهو� 
�لوحيدة �لتي قتلتها غرًقا".

�لفيدر�يل  �لتحقيقات  مكتب  �أجـــرى 
عمليات  من  �لآلف  ع�سر�ت   ،"FBI"
�ملتعلقة  ــا،  ــه ب ــرح  ــ�ــس �مل غـــري  �لــبــحــث 
 2017 عامي  بني  �أمريكيني  مبو�طنني 
خل�سو�سية  �نتهاًكا  يعد  مما  و2018، 
�لأمريكيني، و�إ�ساءة ��ستخد�م �لو�سول 
لوكالة  �لتابعة  �ملر�قبة  بيانات  �إىل 

.NSA لأمن �لقومي�
حمكمة  ق�ست  �ــســريــة،  حماكمة  ويف 
باأن  �لأجنبية  �ل�ستخبار�ت  مر�قبة 
�أجــاز  ــذي  �ل �لقانون  �نتهكت  �لوكالة 
��ستخدموه  �لـــذي  �ملــر�قــبــة  بــرنــامــج 
�لوليات  لد�ستور  �لــر�بــع  و�لتعديل 

�ملتحدة.
ووفقا ملا ذكره موقع "ذ� فريج" �لتقني، 
�سدر �حلكم يف �سهر �أكتوبر عام 2018، 
من قبل حمكمة مر�قبة �ل�ستخبار�ت 
حمكمة  وهــــي   ،FISC ــة  ــي ــب ــن �لأج
مر�جعة  عن  م�سئولة  �سرية  حكومية 
�لأفــر�د  عن  �لبحث  عمليات  وتفتي�ص 
ـــب د�خــــل وخـــــارج �لـــوليـــات  ـــان �لأج

�ملتحدة، ولكن مت ن�سره �ليوم فقط.
"�لق�سم  �مل�سمى  نف�سه  �لبنامج  ومنح 
ب�سكل  لل�ستخد�م  �ملخ�س�ص   ،"702
�لقومي،  �لأمــن  وكالة  ِقبل  من  �أ�سا�سي 
�لتج�س�ص  لــب�مــج  �لتو�سع  مــن  كجزء 
�لأمريكية يف �ل�سنو�ت �لتالية حلادثة 
�سبتمب، حيث منحت وكالة �لأمن   11
�لتحقيقات  مكتب  وعــمــلء  �لــقــومــي 
�لفيدر�يل �لقدرة على �لبحث يف قاعدة 
�لإلكرتونية،  �ل�ستخبار�ت  بيانات 
ور�سائل  �لــهــو�تــف  ـــام  �أرق ذلــك  مبــا يف 
بيانات  من  وغريها  �لإلكرتوين  �لبيد 

�لتعريف.
لبع�ص   702 �لق�سم  برنامج  ويخ�سع 
��ستخد�مه  ميكن  حيث  رئي�سية:  قيود 
ــود  وج عــلــى  �أدلــــة  ــن  ع للبحث  فــقــط 
جرمية �أو كجزء من �لتحقيق يف هدف 
مر�قبة  هــي  هــنــا  و�لــفــكــرة  �أجــنــبــي، 

و�لتهديد�ت  بهم  �مل�ستبه  �لإرهــابــيــني 
�لإلكرتونية �ملحتملة.

�لتحقيقات  مكتب  فح�ص  ـــك،  ذل ومـــع 
�لفيدر�يل، �مل�سادر �لأمريكية با�ستخد�م 
لتقرير  وفــًقــا  ــك  وذل �لبيانات،  قــاعــدة 

ن�سرته "�سحيفة وول �سرتيت جورنال".
�لتحقيقات  مكتب  ـــلء  وك و��ــســتــخــدم 
عن  للبحث  �لبيانات  قاعدة  �لفيدر�يل 
ا  �أي�سً بحثو�  كما  �أنف�سهم،  عن  معلومات 
و�لعائلة  �لأ�سدقاء  حول  معلومات  عن 
�ملحكمة  �عــتــبتــه  مــا  �لــعــمــل،  وزمـــلء 
من  ــع  ــر�ب �ل للتعديل  و��ــســًحــا  �نــتــهــاًكــا 
د�ستور �لوليات �ملتحدة، �لذي يحمي من 
عمليات �لتفتي�ص و�مل�سادرة غري �ملعقولة، 
لأنه مل يتم �إرفاق �أي من عمليات تفتي�ص 

�ملو�طنني �لأمريكيني.
�ل�ستخبار�ت  مر�قبة  حمكمة  وتــعــد 
�مل�سوؤولة  ــي  ه  ،"FISC" �لأجــنــبــيــة 
لأدو�ت  �ل�سري  �ل�ستخد�م  تقييم  عن 
�لتج�س�ص هذه، كجزء من قانون مر�قبة 
 ،1978 لعام  �لأجنبية  �ل�ستخبار�ت 
�حلكم  هذ�  �إخفاء  جرى  �ل�سبب  ولهذ� 
�أن يرى �لنور حتت  ملدة �سنة كاملة قبل 

�ستار حماية �لأمن �لقومي.
�حلكومة  لأن  علنًيا  �لآن  �حلكم  و�سدر 
��ستئناف  حمكمة  يف  ��ستئناًفا  فقدت 
"وول  �سحيفة  بح�سب  منف�سلة،  �سرية 
على  �لآن  ويــجــب  جورنال"،  �ــســرتيــت 
�إجـــر�ء�ت  �إيــجــاد  �لأمريكية  �لوكالة 
�إ�سر�ف جديدة وفريق مر�جعة �لمتثال 

للحماية من �إ�ساءة ��ستخد�م �ملر�قبة.

ماأ�ساوي،  حادث  يف  حتفه  يوناين  �سائق  لقي 
عقب وقوعه �أمام �ساحنته �لتي فقد �ل�سيطرة 

عليها وحاول �إيقافها حتى ل ت�سدم �ملارة.
وذكرت �سحيفة )غريك ريبورتر( �ليونانية 
�إثر  تويف  �ل�ساحنة  �سائق  �أن  �لإنرتنت،  على 
يف  متت  للغاية  �ملوؤ�سفة  �لأحــد�ث  من  �سل�سلة 
متجر  خــارج  �أوقفها  �أن  فبعد  دقــائــق،  ب�سع 
�ملو�د  من  �سحنته  لتفريغ  ماركت"  "�سوبر 
فر�مل  ��ستخدم  �ل�سائق  �أن  يبدو  �لغذ�ئية، 
�لعمل  يف  ف�سلت  لكنها  �سيارته،  يف  �لطو�رئ 

ب�سكل �سحيح.
بد�أت  �حلافلة،  من  �لرجل  خــروج  ومبجرد 
عن  خرجت  ما  و�سرعان  تتحرك،  �ل�ساحنة 

نطاق �ل�سيطرة.
ومن �أجل �إنقاذ �مل�ساة و�سائقي �ل�سيار�ت �ملارة 
�ملنطلقة  لل�ساحنة  �سحايا  ي�سبحو�  �أن  من 
يف  خلفها  �لفور  على  �ل�سائق  رك�ص  ب�سرعة، 
ذلك،  ومع  و�إيقافها.  �إليها  للو�سول  حماولة 
�لتي  �ساحنته  ــام  �أم �لتعي�ص  �ل�سائق  �سقط 

ده�سته، مما ت�سبب يف �إ�سابات قاتلة له. 

 300 مــن  �أكـــرث  �لبتغالية،  �ل�سرطة  للتحدث غــرمــت  وحــده،  �ملا�سي  �لأ�سبوع  خلل  جميع يف �لهاتف �ملحمول �أثناء �لقيادة يف �إطار عملية �سخ�ص  يف  جرت  �لتي  �لهاتف"  ت�سغيل  "�إيقاف 
�أنحاء �لبلد.

�لبتغالية  نيوز(  )بورتوغال  �سحيفة  �سبتمب وذكــرت   30 بني  �لفرتة  يف  �أنــه  �لإنــرتنــت،  �لغر�مة على على  �أكتوبر �جلاري، فر�ست  �أثناء �ملا�سي و6  �لنقال  �لهاتف  يف  للتحدث  �سائقا  قيادة �ل�سيارة بو�قع 45 �سخ�سا يف �ليوم.314 

قرر �مللك غو�ستاف �ل�ساد�ص ع�سر ملك 
�ل�سويد، حرمان خم�سة من �أحفاده �ل�سبعة 

من �أمن �ألقابهم �مللكية ورفعهم من قائمة 
�مل�ستفيدين من �لتمويل �ملقدم للبيت �مللكي.
وذكرت �سحيفة "ديلي �ستار" �لبيطانية، 
�أنه �عتبار� من �لآن لن يكون لنجلي �لأمري 

كارل فيليب و�لأمرية �سوفيا وللأطفال 
�لثلثة للأمرية ماديلني وكري�ص �أونيل �أي 

�أدو�ر ملكية.
و�أ�سافت �ل�سحيفة، �أنه لن يقومو� بعد �لآن 

باأي مهام ملكية ر�سمية، ولن ي�ستفيدو� من 
�أي متويل مقدم من د�فعي �ل�سر�ئب �لذي 

يذهب �إىل �لعائلة �مللكية.
وعلى �لرغم من �أنهم �سيظلون جزء� من 

�لعائلة �مللكية و�سيحتفظ كل منهم بلقبه 
كدوق �أو دوقة، فاإنهم لن يحتفظو� بعد 
�لآن بلقب �ساحب �ل�سمو �مللكي، كما لن 

يتو�رث �أبناوؤهم هذه �لألقاب.
يف �لوقت نف�سه لن يتم تطبيق �لقر�ر على 

حفيدي �مللك �ملتو�جدين يف �لت�سل�سل 
�ملبا�سر لور�ثة �لعر�ص.

ملك ال�س�يد يحرم 
خم�سة من اأحفاده ال�سبعة 

من األقابهم امللكية

الإ�سهاماتهم يف تطوير 
بطارية الليثيوم

يف حماكمة �سرية.. 

يف حادث ماأ�ساوي

 ترامب ي�سكك يف نزاهة جلنة ن�بل لل�سالم 
دونالد  �لأمــركــي  �لرئي�ص  �أثـــار 

�تهم  جــديــدة  م�سكلة  تـــر�مـــب، 

توزيع  عن  �مل�سوؤولة  �للجنة  فيها 

بالتحيز  لل�سلم  نــوبــل  ــزة  ــائ ج

فتنة  �أ�سعل  حيث  �لنز�هة،  وعدم 

لعام  �ل�سلم  �لفائز بجائزة  حول 

2019 و�نتقد �للجنة �لرنويجية 

�لتي تقرر �لفائز.

من جانبه رد مات�ص مامل، �ل�سكرتري 

�ل�سويدية،  للأكادميية  �جلديد  �لد�ئم 

 18 مــن  مكونة  جلنة  لرئا�سة  و�ملــعــني 

ا، على ت�سريحات تر�مب، وقال �أن  �سخ�سً

�جلدل هو �أمر طبيعي على جائزة �لأدب، 

�أما �ل�سلم فجهود كل فرد و��سحة، وفقا 

ل�سبكة �لأخبار �لفيدر�لية �لأمريكية.

من  �ملكون  �لرنويجي  �ملعهد  �أعلن  فيما 

�أفر�د و�لذي ي�سرف على جائزة  خم�سة 

خيار�ته  ير�فق  �يل  �جلدل  �أن  �ل�سلم، 

و�أن  خا�سة  مقبول،  غــري  �لفائز  حــول 

متناول  يف  ــلم  ــس ــ� و�ل �لأدب  جـــو�ئـــز 

�لطب  جو�ئز  من  �أكــرث  �لعاديني  �لنا�ص 

جلان  تعلن  ولــن  و�لكيمياء،  و�لفيزياء 

نوبل �أبًد� عن �أ�سماء �ملر�سحني، ولن يتم 

�لك�سف عن �لرت�سيحات ملدة 50 عاًما كما 
تن�ص �للو�ئح.

�ملثرية  تــر�مــب  ت�سريحات  �أن  ويــذكــر 

جاءت لرغبته يف �حل�سول على �جلائزة 

وكان  ــا،  ــام �أوب بـــار�ك  �ل�سابق  كنظريه 

منحت  عندما  �مل�سوؤول  هو  لوندي�ستاد 

�لأمريكي  للرئي�ص  لل�سلم  نوبل  جائزة 

�ل�سابق بار�ك �أوباما، يف غ�سون �أ�سهر من 
تن�سيبه يف عام 2009.

�سحفي  موؤمتر  يف  تر�مب  قال  قد  وكــان 

رئي�سا  كان  �أوباما  �إن  �ملا�سي،  فيفري  يف 

ملدة 15 ثانية تقريًبا، قبل ح�سوله على 

�جلائزة، وتابع تر�مب �ساخر� من نظريه 

�ل�سابق: "رمبا لن �أفهم �ل�سبب �أبًد�.. لقد 

�أعطوها لأوباما، حتى هو مل يكن يعرف 
حتى ما ح�سل عليه".

مت تر�سيح تر�مب بالفعل جلائزة �ل�سلم 

�لأمريكي  �لكونغر�ص  �أع�ساء  قبل  من 

ولكن  �ل�سمالية،  كوريا  مع  حــو�ر  لفتح 

خماوفه �حلالية من عدم ح�سوله عليها 

�ملناخ  نا�سطة  ت�سريحات  بعد  تــاأتــي 

هاجمته  �لتي  ثونبغ،  غريتا  �ملر�هقة 

"كيف جتـــروؤ.. �نت  لــه  مــوؤخــر� وقــالــت 

تخذلنا لعدم �هتمامك بق�سايا �ملناخ".

يريد الفوز مثل اأوباما

�صدق 

ال ت�صدق
اأو
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التكنولوجيا  عـــمـــلق  ــة  ــرك ــس � تــعــمــل 
الأمريكية،   "Microsoft" مايكرو�سوفت 
املحدثة  املــيــزات  مــن  املــزيــد  اإ�ــســافــة  على 
واملح�سنة، لأحدث اأنظمة الت�سغيل اململوكة 
حيث   ،"10  Windows"  10 ويندوز  لها 
با�سم  يعرف  كبرًيا  حتديًثا  موؤخرا  اأطلقت 
 ،2018  October  10  Windows
املزايا  من  العديد  التحديث  هــذا  ويجلب 
للم�ستخدمني التى تعتمد على تقنية الذكاء 

ال�سطناعي.
 "engadget" موقع  ذكــره  ما  وبح�سب 
اأ�سافت  الــتــقــنــيــة،  جمـــال  يف  املتخ�س�ص 

�ــســركــة مــايــكــرو�ــســوفــت حتــديــًثــا جــديــًدا، 
 ،10 يجلب مل�ستخدمي نظام الت�سغيل ويندز 
الهواتف  ا�ستخدام  عن  تغنيهم  مبهرة  ميزة 
املحمولة، حيث توفرال�سركة دعم الت�سال 
هذا  يف   10  Windows بنظام  الهاتفي 

التحديث.
نظام  مليزة  معاينة  ال�سركة  اأ�سدرت  وقد 
 Microsoft Windows" الت�سغيل 
الذين   Insider برنامج  ملختربي   ،"10
املكاملات  وبــدء  تلقي  على  القدرة  ي�سيفون 
هاتف  اإىل  و�ستحتاج  الكمبيوتر،  جهاز  من 
 7.0  Android بنظام  الأقــل  على  يعمل 

اأو اإ�سداًرا اأحدث )ول ي�سرتط    Nougat
.)Samsung اأن يكون من

 Your Phone" تــطــبــيــق  ــل  ــم ــع وي
Android" من خلل الكمبيوتر ال�سخ�سي 
اأين   ،Bluetooth الـــ  تقنية  با�ستخدام 
ميكنك بدء مكاملة من خلل جهات الت�سال 
املفاتيح  لوحة  خــلل  من  اأو  بك  اخلا�سة 
اإذا كنت تف�سل  املوجودة يف التطبيق، ولكن 
عدم قبول مكاملة واردة فيمكنك الرد بن�ص 
عرب  املت�سل  اإىل  مبا�سرة  ر�سالة  اإر�سال  اأو 

الربيد ال�سوتي.
اأن  ـــن  ــت م ــوف ــس ــرو� ــك ــاي وقــــد حـــــذرت م
برامج  بع�ص  مــن  الــقــدميــة،  الإ�ـــســـدارات 
تــوؤدي  اأن  ميكن  للغ�ص،  امل�سادة  الألــعــاب 
املثال  �سبيل  على  امليزة،  هــذه  تعطل  اإىل 
جلهات  تابعة  اأدوات  ا�ستخدام  حتــاول  ل 
لتزييف   )Apple من  اإعــداد  )اأو  اأخــرى 
متاًما  تعتمد  كنت  اإذا  الهاتفية،  املكاملات 

على جهاز كمبيوتر موثوق.

اأ�سافته  الذى  الأخري  التحديث  اأن  يذكر 
�سركة مايكرو�سوفت لنظام الت�سغيل ويندوز 
اأكرث  التطبيقات  اأي  معرفة  بينها  من   ،10
حيث  الكمبيوتر،  جهاز  لبطارية  ا�ستهلًكا 
 Task Manger يف  جديدة  ميزة  تظهر 
ا�ستهلك الربامج املختلفة للطاقة، وخا�سية 

Storage Sense، تتيح  بـ  جديدة تعرف 
امل�ساحة  متتلئ  متى  معرفة  للم�ستخدمني 
ل  التي  امللفات  مب�سح  ليقوموا  التخزينية 
ن�سخة  توفري  مع  طويلة  لفرتة  ي�ستخدمها 

 .OneDrive اأخرى منها على خدمة

عامل  يف  الرئي�سية  امليزات  من  ــدة  واح
الأنــــدرويــــد، كــانــت دائـــًمـــا الإ�ــســتــخــدام 
لت�ساميم جديدة، منذ فرتة لي�ست ببعيدة، 
ولكن  ما،  حد  اإىل  ت�ساءل  قد  هذا  اأن  بدا 
من  الفكرة  لهذه  جتـــدًدا  مــوؤخــًرا  �سهدنا 
خلل الإ�ستعانة بالت�ساميم القابلة للطي، 
املنحنية  وال�سا�سات  املقطوعة،  وال�سا�سات 
بع�ص  يف  ال�سا�سات  اأن  لدرجة  الطرفني، 
للكامريا  الذكية مل ترتك جماًل  الهواتف 

الأمامية.
عليها  اإعتدنا  التي  الأ�سياء  كل  هي  هذه 
ما  هــنــاك  ـــك،  ذل بــعــد  ولــكــن  الآن،  حــتــى 
اأين  ت�ساميم،  من  ما�سبق  كل  اإىل  �سي�ساف 
ال�سيد   ،Essential �سركة  موؤ�س�ص  قام 
للهاتف  بالت�سويق   Andy Rubin
متاًما  خمتلف  وهو  لل�سركة،  املقبل  الرائد 

عما عهدناه.
الت�سميم الطويل لهذا الهاتف، هو �سيء 
�سديف  هاتف  وكاأنه  يبدو  بالتاأكيد،  بــارز 
اإنه  ُيغلق،  ول  �سدفًيا  لي�ص  اأنه  اإل  مفتوح، 

حتى  راأيــنــاه  هاتف  اأي  من  واأ�سيق  اأطــول 
الآن، وهناك واجهة م�ستخدم جديدة كاملة 
لإ�ستخدامها، والتي نفرت�ص اأنها ت�ستند على 
نظام الأندرويد، ولكن Andy Rubin مل 
يقل اأي �سيء عن نظام الت�سغيل لذلك هناك 

فر�سة اأن يكون �سيء اآخر متاًما.

على �سبيل املثال، ل يبدو تطبيق اخلرائط 
ويبدو   ،Google Maps مثل  الظاهر 
ال�سحب  على  تعتمد  باأكملها  الواجهة  اأن 
 Palm اأيــام  اإىل  يعيدنا  ما  وهو  العمودي، 
املعلومات  بطاقات  لنا  قدمت  والتي   ،Pre

القابلة لل�سحب اأفقًيا. 

اأعلنت �سركة موقع التوا�سل 
في�سبوك  الأ�سهر  الجتماعي 
اأجهزة  اأن   ،"Facebook"
اخلا�سة  املــرئــيــة  ــة  ــس ــدرد� ال
من  �ستتمكن   ،"Portal" بها 
 Workplace" تــ�ــســغــيــل 
ــو  وه  ،"by Facebook
في�سبوك  مــن  تــعــاون  بــرنــامــج 

يف  اأطلقتها  التي  ال�سركات  مع 
بحيث   ،2016 عـــام  اأواخــــــر 
�سوتية  مكاملات  ــراء  اإج ميكنك 
با�ستخدام  العمل  يف  ومرئية 
عرب  ــي  ــرئ امل ــال  التــ�ــس تقنية 

."Portal" اأجهزة
ووفقا ملا ذكره موقع "ذا فريج" 
عمل  طريقة  اأن  ويبدو  التقني، 

مــكــاملــات الــفــيــديــو اخلــا�ــســة بـ 
مثل  �ستعمل   ،Workplace
جهاز  مــن  ــرى  جت مت  الــتــي  تلك 
و�ست�ستفيد  املــنــزيل،   Portal
الذكية  الــكــامــريا  وظــيــفــة  مــن 
الأ�سخا�ص  ــار  لإط  Portal يف 
املكاملة،  على  تلقائًيا  املت�سلني 
من  ت�سويقية  �ــســورة  و�ستظهر 
ميكنك  اأنــــه  ــا  ــسً ــ� اأي فــيــ�ــســبــوك 
ال�سخ�ص  مع  املحتوى  م�ساركة 

الذي تتحدث اإليه.
ــي لأجـــهـــزة  ــس ــ� ــي ـــدف رئ ـــه وك
مع  الـــدرد�ـــســـة  هـــو   Portal
ت�ستهدف  والعائلة،  الأ�سدقاء 
املكاتب  موظفي  الآن  ال�سركة 
و�ستدعم  ــا،  ــسً ــ� اأي والــ�ــســركــات 
اجلديد  الــتــحــديــث  خـــلل  ــن  م
لأجـــهـــزة التــ�ــســال املــرئــيــة، 
 50 اإىل  ت�سل  فيديو  مــكــاملــات 
م�سارًكا يف كل مكاملة، وفًقا ملوقع 

.VentureBeat
هناك  اأن  يــبــدو  ذلــــك  ومــــع 
يف  لــلأجــهــزة  ملحوظا  ــال  ــم اإه
عند  التجريبية  الن�سخة  هذه 
الإطلق، حيث ل ميكنك على ما 
 Workplace ا�ستخدام  يبدو 
الــــذي   Portal TV عـــلـــى 
ــا لـ  ــًق ـــًرا، وف ـــوؤخ مت تــقــدميــه م

تو�سيل  يتم   VentureBeat
Portal TV بالتليفزيون حتى 
حمادثات  م�ساهدة  مــن  تتمكن 
الفيديو على �سا�سة اأكرب، والتي 
مثالية  و�سيلة  وكــاأنــهــا  تــبــدو 

.Workplace ل�ستخدام
قد  في�سبوك  �سركة  اأن  يذكر 
اأجهزة  طرحت اجليل الأول من 
 ،2018 اأواخر عام  Portal يف 
فــيــديــو ميكنه  اتــ�ــســال  كــجــهــاز 
واأعلنت  املو�سيقى،  ت�سغيل  ا  اأي�سً
�سهر  يف  منه  الثاين  اجليل  عن 
ال�سركة  وتغزو  املا�سي،  �سبتمرب 
ـــاز �ـــســـوق اأجـــهـــزة  ـــه بـــهـــذا اجل
لل�ستحواذ  الفيديو،  موؤامترات 
حيث  منه،  �سريحة  ــرب  اأك على 
 Cisco و   Zoom �سركتا  تعد 
ــوفــت  ــس ــكــرو� ومــاي  Webex
هذا  يف  الــرائــديــن  مــن  �سكايب 

املجال.

Windows10 ميزة مذهلة ت�سيفها مايكرو�سوفت لـ

رئي�ص Essential ي�ستعر�ص الهاتف القادم 

في�سبوك تطلق ن�سخة من اأجهزة Portal للمكاتب وال�سركات

 Redmi8 الإعالن ر�سمًيا عن الهاتف

الهاتف  تــقــدمي  مــن  اأ�ــســبــوعــني  بــعــد 
8A Redmi، قامت العلمة التجارية 
ل�سركة  التابعة   Redmi الفرعية 
عن  ر�سمًيا  ال�ستار  باإزاحة   Xiaomi
الهاتف Redmi 8. هذا الهاتف ُيقدم 
موا�سفات مماثلة ولكن يف هيكل زجاجي 
اجلديد   Aura Mirror ت�سميم  مع 
Xiaomi، وكامريا ثانية يف  من �سركة 
الع�سوائية  الذاكرة  من  واملزيد  اخللف، 
ـــرة  ـــذاك ــتــوى ال ــس ــى مــ� ــل وخـــيـــاريـــن ع

الداخلية.
 LCD IPS يف الأمام، تتواجد �سا�سة
مع   HD+ وبدقة  اإن�ص   6.22 بحجم 
العلوي  الأو�سط  اجلــزء  يف  �سغري  قطع 
تبلغ  التي  الأمامية،  الكامريا  اأجــل  من 
الواجهة  ويف  ميغابك�سل.   8 دقــتــهــا 
اخللفية، هناك كامريا مزدوجة جديدة 
يف  ميغابك�سل   12 بدقة  م�ست�سعر  ت�سم 
 2 بدقة  وم�ست�سعر  الأ�سا�سية،  الكامريا 
امل�سوؤولة  الثانية  الكامريا  يف  ميغابك�سل 

عن اإ�ست�سعار معلومات العمق.
اخللفية  الــكــامــريا  هـــذه  ــد  ــزوي ت مت 
الذي  الإ�سطناعي  بالذكاء  املزدوجة 
مبا  عــنــ�ــســًرا،   33 اإكــتــ�ــســاف  ي�ستطيع 
والنباتات  الطبيعية  املناظر  ذلــك  يف 
خا�سة  اأو�ساع  و6  الأليفة  واحليوانات 

من اأجل الهند، الإ�سافة الأخرى املميزة 
املوجود  الأ�سابع  ب�سمات  م�ست�سعر  هي 

اأ�سفل الكامريات.
مع   8  Redmi الــهــاتــف  تــقــدمي  مت 
ولكن   ،439  Snapdragon املعالج 
خيار  هــو  الآن  عليه  احل�سول  يتم  مــا 
الـــذاكـــرة  مـــن   4GB عــلــى  ــول  احلــ�ــس
من   64GB اإىل  ي�سل  وما  الع�سوائية، 
يتعلق  وعــنــدمــا  الــداخــلــيــة،  الــذاكــرة 
الأمــــر بــالــبــطــاريــة، فــقــد مت تــزويــد 
ببطارية  اجلديد   8  Redmi الهاتف 
تدعم   5000mAh �ــســعــتــهــا  تــبــلــغ 
ولكنك   18W بقوة  ال�سريع  ال�سحن 
فقط   10W بقوة  �ساحن  على  حت�سل 

يف العلبة.
 Radio الأخـــرى  الإ�ــســافــات  ت�سمل 
 ،3.5mm ال�سماعات  ومنفذ   ،FM

واحلماية من القطرات املائية. 
متوفًرا   8  Redmi الهاتف  �سيكون 
والأحــمــر،  ـــود  والأ�ـــس الأزرق  بــالــلــون 
لن�سخة  112دولر  مــن  يــبــداأ  ب�سعر 
ن�سخة  �سُتكلف  بينما   32GB/3GB
دولر   126 ُيعادل  ما   64GB/4GB
هذا  عر�ص  يتم  اأن  املقرر  من  اأمريكي، 
على  اأكــتــوبــر   12 يــوم  للبيع  الــهــاتــف 

 .FlipKart و Mi.com املتجرين

 ..SIM Card ستغنيك عن�

ذو �سا�سة طويلة و�سيقة ومع األوان ُمتحولة يف اخللف 

ف�سيحة جديدة ل�ســــــــركة تويرت 
التغريدات  ملــوقــع  املــالــكــة  ال�سركة  ـــرت  اأق
ا�ستخدمت  اأنها   ،"Twitter" تويرت  الق�سرية 
عدًدا من اأرقام هواتف م�ستخدميها، بالإ�سافة 
بهم  اخلا�سة  الإلكرتوين  الربيد  عناوين  اإىل 
الدعاية والإعلن. "عن غري ق�سد" لأغرا�ص 
 "engadget" مــوقــع  ـــره  ذك مــا  وبح�سب 
ال�سركة  اأكــدت  التقنية،  جمال  يف  املتخ�س�ص 
مع  ال�سخ�سية" اأبًدا  "البيانات  ت�سارك  مل  اأنها 
�سركاء اأو جهات خارجية اأخرى، واأنها قد حلت 

امل�سكلة اعتباًرا من 17 �سبتمرب املا�سي.
ل�سمان  خطوات  تتخذ  ا  اأي�سً اأنها  اإىل  ولفتت 
يكن  اأخــــــرى، ومل  مـــرة  ذلـــك  ــــدوث  عـــدم ح
Twitter يعرف عدد الأ�سخا�ص الذين تاأثروا 
بذلك، وكان يبلغ عن ذلك ب�سكل اأ�سا�سي ليكون 

�سريًحا مع م�ستخدميه فيما حدث.
تتعلق  حادثة  اأحــدث  النتهاك  هذا  ويعترب 
باأمان املعلومات اخلا�سة ب�سركة "تويرت"، حيث 
من املمكن اأن تتعر�ص من خللها لبع�ص امل�ساكل 
القانونية ب�سببها، مثل ما حدث �سابقًا يف موقف 
الأ�سهر  الجتماعي  التوا�سل  موقع  مع  مماثل 
تفا�سيل  ي�ستخدم  كــان  حيث  "في�سبوك"، 
اإذنهم  دون  مب�ستخدميه  اخلا�سة  احل�سابات 

ل�ستهداف الإعلنات.
ي�ساركون  امل�ستخدمني  اأن  ال�سركة  واأو�سحت 
الإلكرتوين  الربيد  املعلومات مثل عناوين  تلك 
تتعلق  لأغرا�ص  املن�سة،  مع  الهواتف  ــام  واأرق
امل�سادقة  مثل  الــدخــول  وت�سجيل  ــان  ــالأم ب
الثنائية، والتي تتيح لهم تلقي رموز ملرة واحدة 

يقومون باإدخالها مع كلمات املرور اخلا�سة بهم 
للو�سول اإىل ح�ساباتهم.

من  لعدد  تعر�ست  "تويرت"  �سركة  اأن  يذكر 
اجلاري،  العام  خلل  البيانات  انتهاك  حوادث 
اإذ اأخربت امل�ستخدمني اأنها قد جمعت و�ساركت 
جهة  مــع  املــوقــع  بيانات  بع�ص  ق�سد  غــري  عــن 
خارجية مل تذكر ا�سمها، وتعد من اأكرب حوادث 
�سهر  يف  ال�سركة  لها  تعر�ست  الــتــي  الأمــــان 
ال�سخ�سي  احل�ساب  تعر�ص  حيث  املا�سي،  اأوت 
دور�سي  جــاك  لل�سركة،  التنفيذي  للرئي�ص 
الثانية  للمرة  للخرتاق   ،"Jack Dorsey"
خا�سية  يف  خطرية  ثغرة  ب�سبب  اإن�سائه  منذ 

الر�سائل الق�سرية اخلا�سة باملن�سة.

بعد اخرتاق ح�ساب موؤ�س�سها.. 



باتنة 

كافح طويال حتى ال يكون عالة على املجتمع..

�شطيف

�أنت كاتب معرتف به...ملاذ� ال ترت�صح لالنتخابات �أنت �أي�صا؟
عليك  باأنه  ت�سعر  نف�سه  الأ�سبوع  يف  مرات  عدة  ال�سوؤال  هذا  ت�سمع  عندما 
اأن ت�سرح �سيئني اأو ثلثة للأ�سدقاء الغالني عليك، وللجمهور البعيد املغايل 

حواليك، وللزمن الذي فقد ذكريات لغلء لكرثة العملة الرخي�سة فيه.
فكرة الرت�سح للنتخابات عندنا ترتبط بفكرة البحث عن وجاهة واهمة. 
ذاكرة  يف  تر�سخك  بدقائق  احلظوة  اإمكانية  على  احل�سول  جماين.  اإ�سهار 
النا�ص من خلل ت�سليط الكامريات عليك... )كملحظة هنالك درا�سة لدى 
اإعلمي  اإىل وجه  التي حتولك  الأقل  الدقائق  الإعلم حتدد عدد  جماعة 
"عاملي" ل نن�ساه بعد روؤيته على �سا�سة التلفزيون بخم�ص ع�سرة دقيقة... 

والفكرة اأوحى بها الكاتب والفنان الأمركي اآندي وورهول (.

ما معنى �أن ت�صبح معروفا؟ 
اإنه البحث عن العرتاف. وهي غريزة يف الب�سر. طبيعة ثانية. والفل�سفة 
والنرثوبولوجيون يقولون اإن الثقافة تعمل على الطبائع لكي حتولها ح�سب 
اأو  ح�سارية  اأو  ثقافية  "ممار�سات"  اإىل  وحتولها  معينة  ائتلفية  مقا�سات 
اإن�سانية. الثقافة �سد الطبيعة عموما لأن الطبيعة تت�سف اأي�سا بالهمجية 
نعمل  اأننا  يفرت�ص  �سفات  وال�سبيانية...وكلها  والأنانية  والغلو  والعنفوان 

على ن�سفها لنتمم "مكارم الأخلق" ح�سب التعبري النبوي البديع.
تتجول و�سط املدينة احلديثة )اأق�سد الفي�سبوك( فرتى يف اجلميع عط�سا 
يعتقد   )الذي  املجهول  اأيها  يلحظك  عمن  البحث  اإليه.  النتباه  اإىل  كبريا 
باأنه( البائ�ص و�سط اجلموع املليونية للمت�سفحني. ويف حلظات كثرية تن�سى 
الثقافة الأخلق مكارمها وَملئَمها – اإن �سح التعبري- لتندرج يف نقطة ثلجية 
هامة هي البحث عن العرتاف؛ نقطة ثلجية قد تتحول اإىل كرة تاأتي على 
الأبي�ص وال�سفاف الذي هو غري مرئي مثلك، وتن�سى نف�سك وتن�سى املدينة 
تر�سحك  تقدم  اأن  باإمكانية  اإليك  توحي  �سوداء  غابة  تخفي  التي  الزرقاء 
للنتخاب...بل برنامج ول ممار�سة �سيا�سية ول روؤية للتاريخ ول للعلقات 

بني خمتلف قطاعات الدولة.
قد ل يكون ال�سياق كما هو على اأيامنا: �سياق انتخابات، لن مينعك هذا من 
ملحظة الكاتب الذي يتحدث عن كتابه- وعن كتابه فقط، وح�سريا؛ كان 
ما نقوم به كحملت دعائية على  باأن  ال�سخ�سي- وت�سعر  الفي�سبوك مكتبه 
متنها  يغلب  هام�سها  حياتية  كحملة  �ساحبنا  به  يقوم  نعي�سها  حياة  هام�ص 

وهام�سها دعاية للحياة التي يعي�سها هو: الدعاية لعمله الأدبي.
�ستجد الكاتب ال�ساب الذي يتحدث عن نف�سه ب�سيغة الغائب وهذا غريب 
جدا. وتقول هي اأخطاء ال�سغر وعنفوان ال�سباب وجوع ال�سنوات املبكرة اإىل 
العرتاف الذي غالبا ما ميانع لكي ياأتي متاأخرا يف �سنوات البلوغ والكهولة اأو 

حتى العجز...تبا لعرتاف دار العجزة بعبقرية تعاين التهاب املفا�سل...
ال�سيء  يفعلون  �سهرة  واأو�سعهم  �سنا  البلد  كتاب  اأكرب  اأن  �ستلحظ  ولكنك 
غريهم  عليه  يح�سل  ل  ما  على  يح�سلون  الذين  اأولئك  اأي�سا...  هم  نف�سه 
يت�سرفون بال�سكل نف�سه...يقدمون اأخبار اأن�سطتهم مثل ب�سيغة "اأنتم على 
العلين"... فلن  الكبري  بالكاتب  وكذا  كذا  ال�ساعة  يف  الثلثاء  يوم  موعد 

تقول رمبا ينقل خربا بحرفيته �ساغه املنظمون؛ وهو اأمر رمبا يكون مقبول، 
ولكنك تنتهي باأن تتاأكد باأن الكاتب الذي يزور كل بلد اهلل مدعوا من قبل 
ال�سبكات املعقدة من الأ�سدقاء واملعارف و�سركاء الع�سابة الأدبية العاملية ل 
"الكاتب الكبري/ العاملي فلن العلين"...وهو  يتورع عن ذكر نف�سه ب�سيغة 
يكتب هو نف�سه خربا للإعلن عن ن�ساطه. من منطلق اأن احلجم اأكرب حينما 

تتحدث عن  نف�سك كاأن الآخرين هم من يفعلون ذلك؟.
الغري  اأن  هي  للم�سهور  الرئي�سية  وال�سمة  اجليد،  هو  امل�سهور  لأن  ــاذا؟  مل
يتحدثون عنه... فاإن مل يفعل هوؤلء فهو نف�سه من �سيتحول اإىل الغري الذي 

يتحدث عن نف�سه. نقطة اإىل ال�سطر.
كل هذا يف�سح الفراغ التام لدى اأكرب النا�ص من ال�سعور بالقيمة خارج دائرة 
الإعلم التي ت�سمن "العرتاف"...وت�سبع �سبق العرتاف الذي ينخر عاملنا 

من الداخل.
-homo med "  الغالب اأن الإن�سان قد تطور اأنرثوبولوجيا ليبلغ مرحلة

aticus " اأو الإن�سان الإعلمي... وهذا ما يربر و�سول �سخ�ص مثل الرئي�ص 
الأمريكي الذي يغلب عليه اأن يكون دون حجم الرئي�ص، والذي مزيته الكربى 
)ب�سنوات  النتخابية  احلملة  قبل  �سواء  الكبري  العــلمــي  احل�سور  هي 

طويلة( اأو بعد الفوز يف النتخابات بال�سكل الأكرث دميقراطية املمكن...
 فبعدما �سهدنا مراحل النق�سات ال�سيا�سية احلادة التي ت�سم الطريق �سوب 
كرا�سي الرئا�سة، ها نحن يف مرحلة املن�سط الأليف فيها قد يتحول اإىل رئي�ص 
دولة. مل ل؟ يف عامل ي�سع الأخلقيات مكان الأخلق، والتخفف الطفويل 
من ال�سعور بالذنب مكان ال�سعور امل�سوؤولية، وي�سع مكان العلم ال�سعوذة، ويف 
نوعا  ي�سع  املعقدة  للم�سائل  التنظيمية  احللول  يف  التفكري  اأو  املنطق  مو�سع 
من التكال على الإدارة والدولة واجلهاز الأمني...وكل ذلك يدخل ن�سفه 
نفهمها  ل  لأننا  بالأمر  يقوم  من  )هنالك  البنيوية  اللمبالة  رايــة  حتت 
التي  امليتافيزيقية  اللمبالة  راية  حتت  مو�سوع  الآخر  والن�سف   ) مثلهم 
تتكئ على الك�سل الفكري والنف�سي.... يف عامل ما بعد احلداثة هذا الذي 
يريد الب�سرية كلها ك�سولة خاملة مقهورة متكئة اأمام ال�سا�سات،  ميكن متاما 
الدينية،  النف�سية  الراحة  برامج  ملن�سط  بالن�سبة  الرئا�سي  باملن�سب  احللم 
)فر�سان  �سيء   على  حتيل  ل  التي  وامل�سابقات  الفارغة  الفنية  والأخبار 
القراآن يف البلدان ال�سلمية، فر�سان الغناء يف بلدان ال�سمال املغني، فر�سان 
حيث  اجلمهور  اأمــام  العلني  التناف�ص  اأ�سكال  وكل  البلدان...  كل  يف  الطبخ 

الت�سابق والتناف�ص ي�سبحان ا�ستعرا�سات جماهريية...(.
ميكن متاما لرجل ل يعرف ال�سيا�سة اأن يتحول اإىل �سيا�سي عتيد، فال�سيا�سة 
اأي�سا اأ�سبحت مثل الثقافة والأدب والفن والريا�سة م�ساألة ا�ستعرا�ص اأول، 

و�سبقا للعرتاف فوق كل اأمر اآخر.

عال" ب�شوت  "التفكري 

زاوية اأ�سبوعية 
يكتبهــــــا:

الأحمر في�سل   
حتل اليوم الذكرى الأوىل لرحيل الفنان واملمثل حمي الدين بوزيد املعروف بـ "حميو"، مر ب�سرعة عاما على وفاته ومغادرته لهذا العامل اإىل الأبد، بعد �سراع مع 
املر�س، قاومه حتى اللحظة الأخرية، مل تفارقه الإبت�سامه حتى وهو على فرا�س املر�س، فكان بيته مفتوحا لكل الزائرين من اأ�سدقائه، ومن غريهم، كان ال�سرب 

�سالحه، اإميانه باهلل كان كبريا يف اأن يعود كما كان اأول مرة، لكن بريق عينيه احلزينتني كانت تقولن اأ�سياء كثرية، مل ي�س البوح بها، ومع ذلك، مل يظهر ذلك لأهله 
واأ�سدقائه حتى ل يفزعهم، كان متم�سكا بالأمل حيث كان ب�سدد ا�ستكمال �سيناريو يروي �سريته الذاتية وت�سويق جتربته يف هذه احلياة لتكون مرجعا ودر�سا للنا�س يف 
هذه احلياة، هذا اآخر ما كان يفكر فيه املرحوم اأراد اأن يحيي الأمل يف نفو�سهم، خ�سو�سا من ذوي الإحتياجات اخلا�سة، والذين يعانون الإعاقة حتى ل يكونون عالة 

على املجتمع، وهو الذي قال لنا يف اآخر حوار له قبل رحيله، باأنه كافح طويال وعانى كثريا من اأجل اأن ل يكون عالة على هذا املجتمع. 

مــرت �لذكــرى �ل�ساد�سة لرحيــل �لفنان 
�سمــري بلخــري �ملعــروف بت�سميــة "�سمــري 
�ل�سطايفــي" يف �سمــت كبري رغــم �مل�سو�ر 
�حلافل �لذي تنكرت له �ل�سلطات �ملعنية 
�لتــي مل تكلف نف�سها عناء تكرمي عائلة 
�لرحيــل �لذي عاين �لكثري �أثناء حياته 
كان  �لتــي  �حلقيقيــة  �ملعانــاة  ب�سبــب 
يتخبط بها �ســو�ء من �جلانب �ل�سحي �أو 
من �جلانب �ملعي�ســي، على �عتبار �أن �أمله 
�لوحيد كان �حل�سول على منزل يليق به 
كفنــان و�لتنقــل من �حلــي �ل�سعبي �لذي 
�ل�سطايفــي  �سمــري  ورحــل  ي�سكنــه،  كان 
�سبيحــة 08 �أكتوبــر 2014 �إىل جــو�ر 
ربه عن عمر ناهــز 67 �سنة بعد �أن لزم 
�لفر��ــص ملدة طويلــة �إثر مر�ــص ع�سال 
متثــل يف �سرطــان �لبنكريا�ــص، مما جعل 
�لفنان يرقد يف �سرير �مل�ست�سفى �جلامعي 

ب�سطيف ملدة طويلة. 

مــن  �ل�سطايفــي  �سمــري  �لر�حــل  وكان 
�لأ�سمــاء �لتي تــرك ب�سمتها و��سحة يف 
�لطابــع �ملحلــي مــن خــلل جمموعة من 
�لأعمــال �ملميــزة و�لهادفــة، وف�سل عن 
�جلانــب �لفنــي فــاإن �لر�حــل كان لعبا 
وبعدهــا م�ســري� يف فريــق وفــاق �سطيــف 
كمــا غنــى �لكثري لفريــق وفــاق �سطيف، 
حيث يتذكر �جلميع ملحمة �سنة 1988 
حققــه  �لــذي  �لإفريقــي  �لإجنــاز  �إثــر 
و�أغنيتــه  �آنــذ�ك  �لفــو�رة  عــني  �أبنــاء 
ولكــوب  ديناهــا  "�أديناهــا  �مل�سهــورة 
د�فريــك جبناهــا" وغريها مــن �لأعمال 
�لتــي ر�فقــت تاألــق �لوفاق، ورغــم كرثة 
�لن�ساطــات �لثقافيــة �لتــي يتــم �إقامتها 
�سنويــا �إل �أن �ل�سلطــات �ملعنية بالثقافة 
مل تتذكر متاما �لر�حل �سمري �ل�سطايفي 
ولو بتكرمي رمزي خلل هذه �ملهرجانات 

و�لحتفاليات. 

�ملرحوم �أعطى ر�أيه ب�سر�حة يف �لفعل �لثقايف 
وهــو ر�أي �لغالبيــة مــن �لفنانــني و�ملو�طنــني  
فقــال " بــاأن �لفعــل �لثقــايف يف باتنــة عــرف 
مرحلــة قويــة جــد� قبــل عقدين مــن �لزمن 
على �لأقل يف كل �لفنون كما �سهد تاألق �أعمال 
فنية وطنيــا ودوليا وذكــر م�سرحية �مللك هو 
�مللك و �لكلمة وباب �لر�ي و�لطيحة و�لبديل 
علــى �سبيل �ملثال ل �حل�ســر، �إ�سافة �ىل تاألق 
�لأغنيــة �لباتنيــة و�لر�سامــني، وحتى خلل 
فــرتة �ملاأ�ســاة �لوطنيــة كانت باتنــة حا�سرة 
فاأبدعــت �أي�ســا مــن خــلل ممثليهــا وفنانيهــا 
وكان م�ســرح باتنــة هــو �لوحيــد �لــذي كان 
ين�ســط ويتنقل بني �لوليــات، و�عرتف حميو 
رحمه �هلل باأنه مل يفهم ما �لذي زحزح باتنة 
حتى ت�سري �إىل هذه �ملرتبة �ملتخلفة، منتقد� 
�مل�سوؤولني �لذين مل يردو� جميل هذه �لولية 
كمــا مل يفهــم �أي�سا �أيــن يكمن �خللــل؟ هل يف 
�مل�سوؤولــني �أم يف �ملمثلــني و�لفنانني �أم �لهيئات 
�لثقافية �ملعنية بهــذ� �لقطاع، وهي ت�ساوؤلت 
ظلــت دون جو�ب وبقيت غ�سة يف حلق �سديق 
�لأطفال لريحل دون �أن يحظى بجو�ب مقنع.

�لفنــان �ملرحــوم وهــو يحدثنا يف �آخــر حو�ر 
له �عرتف باأنه كان ي�سعــر بالفخر و�لإعتز�ر 
عندما يحظى فنان من باتنة بجائزة �أو تكرمي، 
ولأنه من طينة �لنا�ص �لطيبني، مل ين�ص ف�سل 
من كانو� �سببــا يف �سهرته كممثل و�سنعو� منه 
جنما تعرفــه كل �جلز�ئر وخ�سو�سا �لأطفال 
�لذين قدمــو� له كل �مل�ساعــد�ت ولأنه �سريح 
ولي�ص لديه ما يخفيــه عن �لنا�ص �عرتف باأن 
هنــاك قطيعة مع �جليل �حلــايل من �لفنانني 

معرتفا بالتق�سري يف حقهم.
مــن  �لعديــد  يف  �ق�ســاوؤه  �ملرحــوم  ين�ــص  مل 
�ملنا�سبات وخ�سو�سا يف �لعيد �لوطني للفنانني 
كما مل يفهم �أ�سباب ذلك، معرتفا �أن هذه كانت 
�سربــة قويــة معنويــا للفنــان حيــث ت�سعــره 
بالتهمي�ــص و�لإق�ســاء وعدم �أهميتــه، ولهذه 
�لأ�سبــاب كانــت له مبــادرة مل تعمــر �أكرث من 

طبعــة و�حدة قبــل �أن متــوت يف �ملهد  عندما 
�قــرتح على رئي�ــص �لبلدية �ل�سابــق بتنظيم 
حفــل تكرميــي �سنــوي للفنانــني �ملتاألقني من 

�أجل تكرميهم و�لإحتفاء بهم.
�ملروحــوم ترك جملة مــن �لو�سايا لزملئه 
ب�سرورة جتاوز �خللفات �لد�خلية حتى ل 

يقتلون �لإبد�ع يف نف�ص �لفنان.
�لرجــل يف �أيامه �لأخــرية توقفت جميعته 
عــن �لن�ســاط لإنعــد�م �ملــال، رغــم �أهمية 
م�ســرح �لطفل، فهــو يرف�ــص �لتهريج �لذي 
يقــدم �ليــوم للأطفــال، معرتفــا �أن �لطفل 
ذكي جــد� لكن ل �أحد �أعطــاه حقه �سو�ء 
يف �لبيت �أو �ملدر�سة �أو �لنو�دي �لثقافية.
مــن  نقطــة  لأبعــد  يتنقــل  كان  �ملرحــوم 
للأطفــال  م�سرحيــات  لتقــدمي  �لوليــة 
و�إ�سعادهــم لأن �أطفــال �لقــرى و�لأرياف 
ح�سبــه ل يعرفــون �مل�ســرح و��سفــا �إياها 
باجلرميــة يف حقهم موؤكــد باأنه ل يجب 
�لإهتمــام باأطفال �ملــدن وتنا�سي �أطفال 

�ملناطق �لنائية.
�لفنان حميو ورغم معاناته طيلة حياته 
مــن �لإعاقــة �إل �أنه �عــرتف باأنه �سعيد 

باإعاقته فلم يعرت�ص على م�سيئة �هلل، فكافح 
ليكــون �سخ�سيــة م�ستقلــة ويكــون يف خدمــة 
�ملجتمع ر�ف�ســا �أن يكون عالة على �لنا�ص كما 
�أنه لي�ــص حمل �سفقة مــن �أي كان، مقر� بحب 

�لنا�ص له وهو كنز كبري يعتز به.
�أحببنا فيك تو��سعك وتلقائيتك و�سر�حتك 
و�بت�سامتــك �لد�ئمــة، عرفنــاك خــلل �سهر 
رم�ســان و�أنــت جتتهــم مــن �أجــل �إي�ســال كل 
و�لفقــر�ء،  و�لأيتــام  للأر�مــل  �مل�ساعــد�ت 
هــوؤلء لــن ين�ســوك، �أحببنــاك لأنــك ر��ــص 
بنف�ســك، لأنك ترف�ــص �لإ�ست�ســلم، فكافحت 
لت�سنــع ��سمــا لنف�سك فــوق خ�سبــات �مل�سارح، 
�لأطفال �ليــوم يحنون �إليك وهــم �لذين كان  
يلتفــون حولك مــن �أجل �أن تــزرع فيهم �لأمل 
و�لإبت�سامة و�حلب، هم يفتقدونك �ليوم بعد 

رحيلك، هم �أيتام بعدك. 
 �ملــوت حــق، فجعنا يف رحيلك عنــا، رغم مرور 
عام ل يز�ل �حلزن و�لأ�سى يختلجان �سدورنا، 
ل ن�ستطيــع ن�سيانــك، لأنــك متتلــك �لطيبــة 
و�لتو��ســع و�لإبت�سامــة وحــب �خلــري �لنا�ــص 
وم�ساعدتهــم، فــكل هذه �ل�سفــات جعلت منك 
فنانا حمبوبا عند جميع �لنا�ص، نعم جميعهم 
�سحيــح  بالرحمــة،  لــك  ويدعــون  يحبونــك 
�سين�ســاك �مل�سوؤولون كعادتهم، لكن لن تن�ساك 
�حلقيقيــون  و�أ�سدقــاوؤك  وبناتــك،  عائلتــك 
وكل �لنا�ــص �لذين كنت �سند� لهم يف حمنتهم، 
رحمك �هلل �ستبقى رمز� لهذه �ملدينة �لناكرة 
لرجالهــا و�سخ�سياتها، و�أبنائها، يف هذ� �لزمن 
�لغابــر، تغمــدك �لــه بو��ســع رحمتــه وجعــل 

قبك رو�سا من ريا�ص �جلنان.

عبد �لهادي. ب

ح�سان بوزيدي
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�ملظاهر 
خد�عة..

�أفعى مرتب�سة 
على �سكل 

موز؟!

م�ساعر
�سق�ساو و�حد

ماهو �ملق�سود 
بامل�ساعر �ملختلطة؟

جاوب وقال :
هي بب�ساطة �سخ�ص 
تكرهو بز�ف يطيح 
من �لطابق �لعا�سر 

على �سيارتك 
�جلديدة 

وقتها ما تعرف 
ت�سحك ول تبكي؟!.

رد دبلوما�سي
كان مع زوجته يف �ل�سيارة

فمرو� على قطيع من �لبقر
فقال لها ممازحا..يقربولك  هاذو

قالت لو �إيه..فاميلت ر�جلي )فمات 
�إبلي�ص من �ل�سحك(!!.

حالة يف حالة
تكون تهدر مع و�حد تقولو 

ان �ليوم ر�ين عيرّ
ان �أكرث منرّك   يقولك ر�ين عيرّ

 ....
تقولرّو عندي يومني ما 

رقدت�ص
ام   يقولك �أنا عندي 3 �أيرّ

مارقدت�ص
 تقولو ماني�ص ناكل بز�ف

 يقولك �أ�سكت برك �أنا 
�للي�سطومة ر�هي قتلتني )هذ� مار�طون 

ولرّ و��سنو..علما �أن �لو��سنو يزيد عن 
�ملار�طون بـ 50 كلم(؟!.

معلومات م�سلية

َلبطانة تاع 
الغر�س

اأمثال �سعبية

جدا  قوية  املــعــدة  تنتجها  التي  الع�سارة   •
لدرجة اأنه باإمكانها اإذابة مو�ص احللقة.

البن  هو  باهلل  املعت�سم  العبا�سي  اخلليفة   •
الثامن لهارون الر�سيد واأب لثمانية اأولد وثماين 
اأ�سهر  وثمان  �سنوات  ثمان  مدة  حكم  واأنــه  بنات 

وثمان اأيام.
هي  القد�ص  ال�سليبيون  فيها  احتل  التي  • املدة 

�سنة.  88
ورف�ص  الأ�سياء  جمع  هو  القهري  الكتناز   •
قيمة،  بل  اأو  تالفة  كانت  مهما  منها  التخل�ص 
اأو  الأيـــام  من  يــوم  يف  �سيحتاجها  اأنــه  لعتقاده 

ب�سبب تعلقه العاطفي بها.
عن  بالختفاء  مهددة  دولــة  اأول  املالديف   •
مياه  م�ستوى  ارتفاع  ب�سبب  الأر�سية  الكرة  �سطح 
ارتفاعها  احلراري.  الحتبا�ص  عن  الناجت  البحر 

احلايل 1.8مرت فقط
الأك�سجني  من   ٪  25 رو�سيا  يف  �سيبرييا  • تنتج 
ممتدة  بغابات  مليئة  كونها  العامل،  يف  املوجود 
املتحدة  الوليات  م�ساحة  من  اأكرب  م�ساحة  على 

الأمريكية.
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ا�سحك وال�سحك بال�س.. قبل ما يغلى وتقول يامن عا�س

جواب 
املحاجية

حاجيتك 
على كري�سة 

معمرة ما 
بانت �سغري ما 
بانت مطمرة

حدث يف مثل هذا اليوم
�لعا�سر من �سهر �أكتوبر

يف  الغجر  الأطفال  من   800 اإبــادة  ـ   1944
اإ�سويتز" النازي. اعتقال  "مع�سكر 

تقيم  الــتــاريــخــيــني  ال�ستة  جلــنــة  ـ   1954
،�سبتمرب(  اأوت  )جويلية،  ل�سهور  عملها  ح�سيلة 
ا�ستعدادا  والعتاد  الرجال  من  قواتها  وحت�سي 

لندلع الثورة.
ي�سنون  احلديدية  ال�سكك  عمال  ـ   1955
اإر�سال  ملنع  "تول" الفرن�سية  مدينة  يف  اإ�سرابا 

العتاد الع�سكري الفرن�سي اإىل اجلزائر.
بعد  ي�سرح  عبا�ص  فرحات  ال�سيد  ـ   1958
ال�سلطة  اإىل  ديــغــول  ــارل  �ــس اجلــــرنال  عـــودة 
للجمهورية  املــوؤقــتــة  احلكومة  "ت�سكيل  بـــاأن 
اجلزائر  بني  املفاو�سات  �سيجعل  اجلزائرية 
وقت  اأي  من  دقة  اأكرث  و  �سهولة  اأكرث  فرن�سا  و 

م�سى".
1959 ـ جرائد فرن�سية تن�سر قرارا للحكومة 
امليلي�سيات  ـــدد  ع ــع  ــرف ب يتعلق  الــفــرنــ�ــســيــة 
�سخ�ص  األــف   125 اإىل  اجلزائر  يف  الع�سكرية 

ملواجهة خمتلف انت�سارات الثورة اجلزائرية.
ملجموعة  الــوزاريــة  الندوة  افتتاح  ـ   1967

الـ"77" باجلزائر العا�سمة.
فيجي. ا�ستقلل  ـ   1970

على  ي�سرف  بومدين  هواري  الرئي�ص  ـ   1971
تد�سني كلية احلقوق اجلديدة لنب عكنون.

ري�سرت  �سلم  على   2،7 ب�سدة  زلــزال  ـ   1980
اآلف  خلف  )ال�سلف(  الأ�سنام  وليــة  ي�سرب 
من  بــاملــائــة   80 تــدمــري  اإىل  واأدى  ال�سحايا  

املدينة .
م�سي�ص،  بن  علي  ل�سيد  ماأ�ساوية  وفاة  ـ   1988
خلل  اجلــزائــريــة  الأنـــبـــاء  بــوكــالــة  �سحفي 
مظاهرات نظمت باجلزائر العا�سمة كان يوؤدي 

خللها واجبه املهني.
رئي�ص  الأمــة  اإىل  وجهها  ر�سالة  يف  ـ   1988
اجلمهورية ال�ساذيل بن جديد يعلن عن م�سروع 
 05 ــداث  اأح عقب  عميقة  �سيا�سية  اإ�سلحات 

اأكتوبر.
فيها  فاز  حملية  انتخابات  تنظيم  ـ   2002

حزب التحرير الوطني.
باتنة  وليتي  ت�سهدها  في�سانات  ـ   2002

وب�سكرة خلفت ت�سعة قتلى ومفقودا واحدا.
اتفاقات  توقعان  وتركيا  اأرمينيا  ـ   2009
العداء  لتطبيع علقاتهما بعد قرن من  ثنائية 
القوات  الناجمة عن قيام  ب�سبب مذابح الأرمن 
احلــرب  يف  ــلأرمــن  ل جماعي  بقتل  العثمانية 

العاملية الأوىل.
ال�سيارات  ل�سناعة  اليابانية  تويوتا   -  2012
ال�سيارات  اأ�سخم حملة ل�سحب  تعلن عن تنفيذ 

عرب العامل منذ عام 1996.
2015 - تفجريان يف العا�سمة الرتكية اأنقرة 
قرب حمطة قطارات يخلفان حوايل 97 قتيل 

على الأقل واأكرث من 400 جريح.
هــارت  اأولــيــفــر  ــوز  ف عــن  الإعــــلن   -  2016
القت�ساد  يف  نوبل  بجائزة  هومل�سرتوم  وبينغت 

لعام 2016 مل�ساهمتهم يف نظرية العقد.
يف  دول  عــدة  ي�سرب  نيت  اإع�سار   -  2017
وانهيارات  بفي�سانات  ويت�سبب  الو�سطى  اأمريكا 
�سخ�سا   40 �سحاياه  ح�سيلة  بلغت  وقد  كثرية، 

على الأقل.

ـ �إذ� قلت �للهم �كفنا �سر �لبطاريق 
فمن �أق�سد يا �سي علوة؟

حياة بن عمر �لعلمة
جماعة �أبي�ص قد�مك ومن خلفك 

ي�سودولك �أيامك؟!.
 1962 يف  �أحدهم  خدعك  �إذ�  ـ 
يف  ــك  ــدع خ �إذ�  و  خمـــــادع،  فــهــو 
�إن  و  خطري،  جمــرم  فهو   1992
 2019 يف  �لثالثة  للمرة  خدعك 

فاأنت حمار �أ�سيل؟
�أحمد.ج ق�سنطينة

يف بع�ص �لأحيان من �لأف�سل �أن 
تكون حمار� �أ�سيل خري من ح�سان 

ذليل..ر�ك فاهم؟!.
هادئة..فاعلم  �مر�أة  ر�أيت  �إذ�  ـ 

�أن هذ� فخ؟
�سليم عبد�للوي قاي�ص

و�إذ� ر�أيت رجل هادئا فاعلم �أنه 
يف  �أ�سعب  �لو�سعني  مــفــخــخ..�أي 

ر�أيك؟؟!.
ـ من بني عيوب �لدميقر�طية �أنها 
جتعلك ت�ستمع �إىل ر�أي �حلمقى..

فهل هذ� معقول؟
مر�د.ب باتنة

بل عني �لعقل!؟.
كلب  مــن  ر�سالة  و�سلتني  لقد  ـ 
بالب�سر.. ت�سبهونا�ص  "ما  مفادها 
�إين  وهــا  ي�سلح"  مــا  فيهم  فلي�ص 

�أحولها �إليك؟
يا�سر بركات ب�سكرة
�أم  "كلب"  ب�سفتي  �إيلَّ  حتولها 
�لتحويل.. �سبب  "ب�سري"..و�سح 
قبل �ل�سغظ على زر �لق�سف طويل 

�ملدى؟!.

تخاريف 
�سي عالوة املو�سطا�ش

عندك تقطع اجلورنان

هههههه

�سي علوة ينتظر اأ�سئلتكم ليجيب عليها، �ساركونا بها 
modhik@yahoo.com :على الربيد الإلكرتوين

اخلمي�س  29  �صتمرب  2969/ 10 اأكتوبر 2019 املوافق لـ 11 �صفر 1441

حيط �لرمل لتعليه، يعلى 
ويطيح �سا�سو، ولد �لغري 

لتربيه، يكب ويرجع لنا�سو
حكـــمة

ت�����ن�����ا������ص�����ح�����وا ف��������ا خ��������ري يف 
الن�صح ت�����ع�����رف  ال  اأم����������ة 

�سورة م�سحكة
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متكنت م�سالح  اأمن ولية �سطيف من 
تفكيك ور�سة �سريــة لتعليب وتغليف 
مــادة ال�سمــة املقلــدة، حيــث حجزت 
كميــة هامــة ناهــزت 45 األــف كي�ص، 
كانت موجهــة للبيع بال�سوق ال�سوداء، 
ومت تاأطــري العمليــة من طــرف اأفراد 
اأمــن دائرة عني وملــان الواقعة جنوب 
ا�ستغــلل  عقــب  وجــاءت  الوليــة، 
معلومــات تفيد باحتمــال تورط اأحد 

وتغليــف  تعبئــة  يف  املدينــة  �سكــان 
ال�سمة املقلــدة باإحــدى م�ستودعاته، 
وحتديــد  التحريــات  تكثيــف  وبعــد 
مكان امل�ستودع، مت مداهمته وتفتي�سه 
والتاأكــد مــن �سحة تلــك املعلومات مع 
حجــز مــا يربو عن 45 األــف كي�ص من 
املعلبــة  " املغ�سو�ســة  " ال�سمــة  مــادة 
واملهيــاأة للبيــع بال�ســوق املوازية، ومت 
حجــز هــذه الكميــة الهامــة املوجهة 

لل�ستهلك والتي تعر�ــص م�ستعمليها 
اإىل خماطــر �سحيــة كثــرية باعتبــار 
اأنهــا مكونة مــن مواد حتــوي جراثيم 
وبكترييــا قــد تكــون �سامــة وخطرة، 
ف�سل عن احتوائها على "هيدروك�سيد 
مبــادة  يعــرف  مــا  اأو  الكال�سيــوم" 
"اجلــري"، ليتم فتــح حتقيق معمق يف 

ملب�سات الق�سية. 

ك�ســف الربوفي�ســور احمــد بوطرفاية 
مدير جامعة حممد خي�سر بب�سكرة، عن 
ا�ستقبال م�ساحله لأكرث من 4900 طالب 
جديد حائز على �سهادة البكالوريا خلل 
فيمــا   2020/2019 اجلامعــي  املو�ســم 
�ست�ستقبل اجلامعــة وبناءا على امل�سابقة 
الوطنية املرتقبة يوم19 اأكتوبر اجلاري 
حــوايل 234 طالب جديــد يف الدكتوراه 
علما اأن عدد طلبــة املا�سرت اجلدد جتاوز 
84 فرعا،  5290 طالــب موزعــني علــى 
لي�سبح العدد الإجمــايل لطلبة لي�سان�ص 

خــلل املو�سم اجلــاري 21121  واملا�سرت 
10156 طالــب ويف الدكتــوراه  حــوايل 
1127 طالب اإ�سافة اإىل 1885 طالب يف 
الدكتوراه ع�ســو، ليكون العدد الإجمايل 
34289 طالــب وطالبة بجامعة حممد 
خي�ســر بب�سكرة، وفرت لهم هذه الأخرية 
الظــروف  كافــة  امل�ســوؤول  ذات  وح�ســب 
امللئمة لإجناح املو�سم اجلامعي اجلديد 
الــذي انطلق منذ التا�ســع �سبتمرب املا�سي 

بجميع الكليات تدريجيا.

تعر�ــص �ساب يف الع�سرينــات من العمر 
اإىل طعنــات خنجــر على م�ستــوى ال�سدر 
من طرف جمهول ع�سية اأول اأم�ص بو�سط 
مدينة العلمة وبالقرب من م�سجد الأمري 
عبد القادر، ومت نقل ال�سحية على جناح 

ال�سرعــة اإىل م�ست�سفــى �ســروب اخلثــري 
اجلهــات  فتحــت  فيمــا  العــلج،  لتلقــي 
الأمنيــة حتقيقا يف احلادثة التي جاءت 
بعد اأيام قليلة فقط من ذبح �ساب بالقرب 

من الربيد املركزي مبدينة �سطيف. 

متكنــت م�سالــح ال�سرطــة التابعــة لأمن 
دائــرة وادي الزناتــي مــن توقيــف �سخ�ص 
يبلــغ 42 �سنــة، يف يروج املوؤثــرات العقلية 
والأدويــة املهلو�ســة، على م�ستــوى نهج اأول 
نوفمــرب بــوادي الزناتــي، حيــث مت العثور 
علــى اأقرا�ــص وموؤثــرات عقليــة مبجمــوع 
360 قر�ــص وقارورتــني دواء م�ستعملتني 
مــن نوع اإيزوتيل، كمــا مت العثور على كمية 
مــن التبغ الأجنبي غــري اخلا�سع للمراقبة 
مبجمــوع  بهــا  م�ســرح  وغــري  اجلمركيــة 

اإىل  بالإ�سافــة  �سجائــر،  علبــة   18000
األعاب نارية تتمثل يف 405 علبة مفرقعات 
مبجمــوع  اأي  وحــدة   60 بهــا  واحــدة  كل 

وحدة.  24300
مركــز  اىل  فيــه  امل�ستبــه  حتويــل  ليتــم 
ال�سرطة، وحجز مــا مت العثور عليه، حيث 
فتــح حتقيــق يف الق�سيــة وكون �ســده ملفا 
اأمــام حمكمــة وادي  ق�سائيــا ثــم تقــدمي 
الزناتي، اأين �سدر يف حقه حكم بـ 7 �سنوات 

�سجن نافذة،  وغرامة مالية نافذة.

االإدارة توؤكد على توفري كافة الظروف املالئمة

�شطيف

ب�شكرة

�شطيف

قاملة

اأم البواقي

�صي االأورا�صي..
والقدمي كل  ما�سفناه...  اجلديد ماجانا 
الهم  والفنا  هــاه...  يقول  عليه  ماحتكي 
التغيري  من  خايفني  بغطاه...  وحتمينا 
جهة  مــن  يعني  نــر�ــســاه...  مــال  يخبينا 
يعرف  وال�سايع  تكوي  جهة  ومن  �سخونة 
موله... ع�سنا �سنني فقاقري وتعودنا على 

امل�سكنة واخلري ماتقبلناه...

وجب الكالم

hamzalaribi005@gmail.com

حمزه لعريبي

اإن الع�سابات ت�سابهت علينا
اإجابة  اإىل  للو�سول  بحاجة  اأ�سبحنا  م�سى،  وقت  اأي  من  واأكرث  اليوم 
واليوم  الإجابة،  ن�سف  احلقيقي  مبعناه  فهمه  يف  اأن  اأرى  ل�سوؤال  مقنعة 
فاإن  من؟  اإ�سقاط  يف  يرغب  من  اأو  من"؟  ي�سقط  "من  لفهم  بحاجة  نحن 
فثمة  الإجابة  وجدنا  واإن  احلل  ن�سف  فذلك  الفهم  حق  ال�سوؤال  فهمنا 

احلل كله.
احلراك  �سرارة  كانت  واإن   2019 فيفري  من  والع�سرين  الثاين  يف 
اأي�سا  فالإجابة  وبالتايل  وا�سحا  كان  ال�سوؤال  اأن  امل�سدر" اإل  "جمهولة 
كانت  والإجابة  ال�سعب"؟  يريد  "ماذا  كان  ال�سوؤال  لأن  وا�سحة،  كانت 
اأمام  الطريق  غلق  وبالتايل  اخلام�سة  العهدة  قطار  اأمام  الطريق  "غلق 
الع�سابة" ومنعها من ال�ستمرار يف التحكم يف م�سري ال�سعب، ول �سك اأن 
العهدة  قطار  يف  جمتمعة  اأنها  طاملا  معروفة  كانت  قد  اآنــذاك  الع�سابة 
�سنوات،  خم�ص  كل  مرة  جتتمع  الع�سابة  اأن  عليه  واملتعارف  اخلام�سة 
اإجراوؤها  مقررا  كان  التي  الرئا�سية  النتخابات  قبيل  اجتمعت  وعندما 
يف اأفريل 2019 فقد كان من ال�سهل اأن يتم القب�ص على كل اأفرادها "ما 

ينق�س�ص منهم �سعلوك واحد".
اإنهاء  وبالتايل  الع�سابة  ب�سل  ال�سعب،  رغبة  حتققت  اأن  وبعد  الآن، 
الو�ساية البوتفليقية على اجلزائر ات�سح اأن هناك م�ساكل فرعية اأهمها 
اجلوكر  دور  تلعب  اأن  منها  واحدة  كل  حتاول  مت�سارعة  ع�سابات  ظهور 
الذي باإمكانه حتقيق الرميونتادا واإنقاذ بقايا الع�سابة من ال�سقوط بل 

واإعادتهم اإىل الواجهة من اأجل تثبيت اأقدام ع�سابة بديلة يف احلكم.
جمعة  يوم  كل  يخرج  �سخ�ص  يف  اأثــق  اأن  اليوم   ميكنني  ل  �سخ�سيا، 
"حب الوطن" وهو من كان قبل عام وب�سعة اأ�سهر  مطالبا بالتغيري با�سم 
ذلك  لي�ص  بوتفليقة"،  العزيز  عبد  املقال  "للرئي�ص  امل�ساندين  اأكرب  من 
فقط بل اإنه كان ول زال منا�سل معروفا بولئه لعمر غول، وهو نف�سه من 
"ر�سيد نكاز" قبل احلراك، وهذا ال�سخ�ص  قام بح�سد ال�سباب ل�ستقبال 
نف�سه من يخرج مطالبا مبا ي�سمى "دولة مدنية ما�سي ع�سكرية" ثم ين�سر 
عرب �سفحة على الفي�ص بوك كلما ميجد اجلي�ص وقائد اأركان اجلي�ص، 
ال�سبت  يوم  وي�سارع  جمعة  يوم  كل  النتخابات  اإجــراء  يرف�ص  من  وهو 
"النفاق"  على  مدربا  لي�ص  طبعا  وهذا  النتخابات،  باإجراء  املناداة  اإىل 
بقايا  يف  واأمثاله  باتنة  مدينة  يف  معروف  �ساب  بل  فكاهية  �سل�سلة  يف 

احلراك كرث.
نف�سه و�سيا على  ن�سب  �سخ�ص  اأثق يف  اأن  اأخرى، كيف ميكن  من جهة 
احلراك يف ولية اجللفة وتناقلت العديد من ال�سفحات على الفي�ص بوك 
مقطع فيديو يظهره على اأنه بطل قومي اأو "نايلي حر" لأنه قام بعرقلة 
وهذا  النتخابات  ومراقبة  لتنظيم  امل�ستقلة  لل�سلطة  مندوبية  تن�سيب 
ال�سخ�ص من كان يتغنى قبل اأيام عرب اإحدى و�سائل الإعلم اجلزائرية 
من  يفهم  اأن  املنطقي  من  األي�ص  انتخابات،  اإجــراء  يف  الإ�سراع  ب�سرورة 
اأنه  "نلعب ول نحرم"؟ مبعنى  خلل ت�سرفه الأخري باأنه قد ج�سد مبداأ 
كان ينتظر اأن يكون ع�سوا يف اللجنة وحني مت ا�ستبعاده عاد ليظهر بثوب 

للنتخابات؟ "البطل" الراف�ص 
جتـــاوزوا  ــد  وق الطلبة"  "حراك  با�سم  خــرجــوا  مــن  يف  اأثـــق  كيف 
يف  الأمــن  لعنا�سر  ا�ستفزازهم  ب�سبب  اعتقالهم  ومت  العمر  من  الأربعني 
و�سائل  ف�سوقت  وال�ستم  وبال�سب  للأخلق  منافية  بعبارات  العا�سمة 
القمع؟  ي�سمى  ما  �سمن  يدخل  ال�سرطة  ت�سرف  اأن  "عميلة" على  اإعلم 
يهينوا  اأن  بناة  للمجد  اأنهم  قيل  الذين  الواعني  الطلبة  كان  متى  فمنذ 
"حماة الوطن" ويقللوا من �ساأنهم؟ اأولي�ست هيبة الوطن والدولة  يف نظر 
ومن  اخليانة  فمن  لهذا  فيها؟  الأمن  رجال  هيبة  من  احلقيقيني  الطلبة 
جمموعة  اأنها  الدولة" على  "ت�سب  ع�سابة  ت�سور  اأن  واحلقارة  ال�سفالة 

من الطلبة.
احلقيقة اليوم هي اأن بلدنا قد دخلت مرحلة اأكرث تعقيدا من املرحلة 
التي كانت حتكم فيها الع�سابة، فالع�سابات ت�سابهت علينا ومل نعد نفرق 
وا�ستعماله  اإخراجه  يتم  "الوطن" حقا وبني من  اأجل  بني من يخرج من 
للو�سول اإىل "غايات وم�سالح �سيقة" با�سم الوطن؟ واحلقيقة اأن اإ�سلح 
الأمور اليوم بات اأ�سبه بعملية تغيري "لمبة حمروقة" حتطمت وتفككت 
واجبا  بات  جديد  م�سباح  تثبيت  فقبل  وبالتايل  نزعها،  اأثناء  وتفتتت 
لقتلع  ا�سطررنا  واإن  حتى  القدمي  امل�سباح  بقايا  من  التخل�ص  علينا 

اخليوط القدمية وما يلحقها واإل فل اأمل لبلدنا يف النور.

عرث فجر اأم�ص الأربعاء، على جثة �سخ�ص م�سن 
م�سنوق بحبل بل�ستيكي ومعلق بخزان مائي ببلدية 

عني ببو�ص، حيث تدخلت وحدة احلماية املدنية 
ملدينة عني ببو�ص رفقة ال�سبطية الق�سائية ووكيل 

اجلمهورية ملحكمة اأم البواقي، اأين متت معاينة 
اجلثة التي وجدت معلقة بحبل بل�ستيكي بخزان 
مائي، حيث مت حتويلها مبدئيا لعيادة عني ببو�ص 
قبل نقله مل�سلحة حفظ اجلثث مب�ست�سفى حممد 

بو�سياف بعا�سمة الولية  وعر�ص اجلثة  على 
الطبيب ال�سرعي ومن بعدها  حتديد اأ�سباب الوفاة 

اإن كانت عملية انتحار اأم جرمية قتل.

العثور على م�سن م�سنوق 
ومعلق بخزان ماء يف عني ببو�س 

انتحار عرو�س �سنقا 
بو�سط مدينة عني امللوك 

 6 ا�سطدام  يف  جرحى    3
�سيارات بحافلة لنقل امل�سافرين 

حجز 45 األف كي�س من ال�سمة املقلدة بعني وملان 

خي�سر  حممد  بجامعة  جديد  طالب   4900

جمهول يطعن �سابا ويلوذ بالفرار يف العلمة

الزناتي بوادي  مهلو�سات  ملروج  �سجنا  �سنوات   7

اهتزت اأم�ص، بلدية عني امللوك بولية ميلة، على 
وقع حادثة انتحار عرو�ص تبلغ من العمر 26 �سنة 

�سنقا، وح�سب م�سادر حملية فاإن حالة النتحار 
�سجلت يف حدود ال�ساعة ال�ساد�سة �سباحا بو�سط 
املدينة وهذا دون معرفة الأ�سباب احلقيقية التي 

خلفت حالة ذهول لدى اأهل العرو�ص. 

ت�سبب حادث ا�سطدام بني 06 �سيارات وحافلة 
بالطريق ال�سيار �سرق غرب بالنقطة الكيلومرتية 

العيد  �سلغوم  ببلدية  ميلف  حمطة  اأمام   145
يف وقوع 03 م�سابني بجروح متفاوتة اخلطورة 

ترتاوح اأعمارهم بني 31 و38 �سنة، حيث قدمت 
لهم الإ�سعافات اللزمة بعني املكان وحولوا اإىل 
امل�سالح الإ�ست�سفائية لكل من م�ست�سفى �سلغوم 

العيد ووادي العثمانية، اأما اخل�سائر املادية متثلت 
يف حتطم واقي ال�سدمات الأمامي حلافلة من نوع 
حتطم  مع  �سطيف  ولية  ترقيم  "هيقر" حتمل 

اجلهة اخللفية ل�سيارة من نوع "بيجو 406" حتمل 
ترقيم ولية البويرة، مع خ�سار متفاوتة يف باقي 

ال�سيارات التي حتمل ترقيم وليات �سطيف، 
اجلزائر العا�سمة وميلة. 

األقت اأول اأم�ص، م�سالح 
الأمن ب�سوق نعمان، 
القب�ص على �سخ�ص 
حمل بحث لتورطه 

يف ق�سية حماولة 
القتل العمدي مع �سبق 

الإ�سرار والرت�سد، ومت 
يف �سياق اآخر توقيف 5 
اأ�سخا�ص حمل بحث من 

طرف اجلهات الق�سائية 
خلل عمليات مداهمة 

ملختلف الأوكار امل�سبوهة 
كما مت توقيف ثلثة 

اآخرين بحوزتهم كمية 
من املخدرات من اأجل 

ال�ستهلك ال�سخ�سي، 
واآخر يحمل 48 قر�ص 

من املوؤثرات العقلية من 
نوع "ايريكا" منتهية 

ال�سلحية، بالإ�سافة 
اإىل حجز 72 وحدة من 

امل�سروبات الكحولية.

القب�س على 
�سخ�س حاول قتل 
اآخر ب�سوق نعمان

عبد الهادي. ب

�سهيلة. ب
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