
العتماد كليا على مياه الأمطار 
يف العديد من الزراعات

م�شكل التدفئـة من النقائ�ص

رغم حتذيرات ال�شلطات وخطورة ذلك 
على ال�شحة العموميــة

�شكان قرية الزاوية يطالبون 
بفتح القاعة اجلديدة

يف ظل اإ�شراب اأ�شاتذتهم

نحو ربط خن�شلة
 بالطريق ال�شيار

اأعلن وزير الأ�صغال العمومية والنقل ال�صيد كورابة م�صطفى خالل 
زيارته التفقدية لقطاعه بولية خن�صلة يوم اأم�س عن ت�صجيل م�صروع 
املنفذ ال�صريع املزدوج الذي يربط ولية خن�صلة بالطريق ال�صيار �صرق 

غرب على م�صافة 70 كلم وبغالف مايل بلغ 1030 مليار �صنتيم 
�ص 05وهو القرار الذي انتظره �صكان الولية كثريا...

�شورة من الأر�شيف

�شورة من الأر�شيف

الفالحة ت�شري بطرق 
بدائيـة يف باتنـــة

جامعة باتنة 1 تتخبط 
يف جملة من امل�شاكــل

ال�شقي باملياه القذرة 
يتوا�شل بباتنـــة

قاعة عالج اآيلة 
لالنهيار ب�ش�شــار

اأولياء يرف�شون اإجراء 
اأبنائهم  لالمتحانات 

باأم البواقـــي

ا�شرتجاع 80 قطعة 
اأر�شية موجهة لال�شتثمار

خن�شلة

اأم البواقي

�ص 04

�ص 04

�ص 04

�ص 05

�ص 05

�ص 05

باتنة

يومية �إخبارية عامة
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م�ســرع عامل �سقط مــن علو 15 مرت مب�سنــع ال�سرياميــك يف جرمة بباتنة
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ال�شاب يبلغ 27 �شنة لقي حتفه 
بعد �شقوطه بور�شة عمل بامل�شنع

�ص 24
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ك�شفت م�شادر طبية مب�شت�شفى باتنة اجلامعي لـ"الأورا�ص نيوز"، اأن عدد عمليات زرع الكلى قد تراجع 
كليا خالل العام احلايل، حيث مل يتم �شوى زراعـة 57 كلية حتى نهاية �شهر نوفمرب املنق�شي، بعدما 
كانت باتنة من بني الوليات الرائدة وطنيا يف جمال زراعة الكلى، حيث حطم الفريق الطبي و�شبه 

الطبي القائم على هذه العمليات الرقم القيا�شي يف عدد الكلى املزروعة �شنويا...

بعد اأن كانت الوالية رائدة وطنيا

�ص 04

ريا�ضة

القرار اأعلن عنه وزير االأ�ضغال العمومية والنقل اأم�س 
خالل زيارته للوالية

تراجع يف عمليات زرع الكلى بباتنة!! 

فيما قررت البلدية متديد الت�شجيالت

يف اإطار عملية تطهري العقار

 "lpa" ملف   7000
 مقابل 120 م�شكن بالعلمة

�شطيف

�شوق اأهرا�س

�ص 05

اأمل مروانة

بو�شعادة تعمق جراح 
الأمل وتق�شيه من

 مناف�شة كاأ�س اجلمهورية
�ص 13
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عبد العايل بلحاج

اأين برملاننا؟
بتفكري ب�شيط لي�ص بحاجة لتعقيدات، ودون 
ولأن  والــربوتــوكــولت،  القوانني  يف  اخلو�ص 
القوانني  اأ�شال  يحرتم  مل  الأوروبـــي  الربملان 
والـــربوتـــوكـــولت عــنــدمــا تــدخــل يف �ــشــوؤون 
ال�شلطات  على  اأنــه  اأرى  �ــشــيــادة،  ذات  دولــة 
�شيادة  تعزز  بطريقة  تــرد  اأن  اجلــزائــريــة 
الدولة وتعزز هيبة الدولة وتعيد لها مكانتها 
الداخل واخلارج،  اأمام كل من يرتب�ص بها من 
قوتها  يف  ي�شكك  من  كل  اأفــواه  بذلك  وتغلق 
ب�شيط  بتفكري  قلت  موؤ�ش�شاتها،  يف  ثقتها  ويف 
اأقرتح اأن يجتمع الربملان اجلزائري يف جل�شة 
فرن�شا  يف  املنفلت  الو�شع  ويناق�ص  ا�شتثنائية 
ال�شلطات  متار�شها  التي  بالنتهاكات  ويندد 
"ال�شرتات  من  املتظاهرين  حق  يف  الفرن�شية 
اأن  اجلزائر  حق  فمن  ذلك  وغري  ال�شفراء"، 
تبدي قلقها  ازاء ما يحدث يف فرن�شا من قمع 
لأبناء اجلالية اجلزائرية هناك فقط لأنهم 
خرجوا ليطالبوا بحقوقهم الجتماعية على 
اأن يكون اإبداء القلق عن طريق نواب الربملان 

اجلزائري عن اجلالية اجلزائرية يف فرن�شا.
اأنا مدرك حلجم ما قد ينجر عن قيام الربملان 
باأن  متاما  مدرك  لكنني  الأمــر  بهذا  اجلزائر 
ذلك �شريفع من اأ�شهم اجلزائر خارجيا واأ�شهم 
يحدث  ما  اأن   من  واثــق  لأنني  دبلوما�شيتها، 
اأبناء  بني  �شراعا  يعد  مل  اجلزائر  يف  اليوم 
�شراع  ــه  اإن بــل  والــنــظــام،  اجلــزائــري  ال�شعب 
قائمة  م�شاحله  على  الإبــقــاء  يبغي  من  بني 
الدولة  تبقى  اأن  يرف�ص  من  وبــني  بالدنا  يف 
اجلزائرية خا�شعة، واإذا ما �شلمنا بهذا الأمر 
فعال فاإننا ندرك حتما حجم ما هو ملقى على 
خارجية  اأعباء  من  اجلزائرية  الدولة  عاتق 
وداخلية، لذلك فقوة اجلزائر يف اخلارج واأي 
من  على  فعال  �شينعك�ص  للخارج  تقدمه  در�ص 

يعملون على ك�شر هيبة الدولة يف الداخل.
بد  ل  كــان  "اإن  تقول  رو�شية  حكمة  هناك 
من احلرب فعليك اأن ت�شرب اأول"، ونحن نرى 
دبلوما�شية  حرب  اإ�شعال  يريد  من  هناك  اأن 
الداخل،  يف  تبعات  لها  تكون  كي  اخلــارج  من 
ت�شجل  اأن  اجلــزائــريــة  الــدولــة  فعلى  لذلك 
موقفا يح�شب لها واأنا متاأكد حينها باأن ال�شعب 
�شيقف مع دولته، واأقول هذا واأنا اأ�شع النواب 
اجلزائريني اأمام حتمية اتخاذ موقف جماعي 

وتاريخي من اأجل اجلزائر.

و�ضــوح بكل 

بطاقة حمـــــــــراء

قال: عبد الرزاق مقري 
)رئي�س حركة حم�س(
م�صاحله  حماية  هدفه  الأجنبي  ..."التدخل 

ولو على ح�صاب حقوق الإن�صان".
قلنا: يا راجل... ف�رست املاء باملاء.
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خالل  املهني  والتكوين  والتعليم  الرتبية  جلنة  اأكــدت 
وهو  موؤخرا  الولئي  ال�شعبي  للمجل�ص  العادية  الــدورة 
عدة  �شابقة  اأعــداد  يف  نيوز"  "الأورا�ص  اإليه  اأ�شارت  ما 
مرات حني اأكدت باأن هناك العديد من موؤ�ش�شات الرتبية 
حقيقيا  خطرا  ومتثل  لل�شقوط  اآيلة  باتنة  وليــة  يف 
ال�شواء،  �شاغلها من تالميذ وموظفني على حد  على كل 
متو�شطة  و91  ثانوية   50 وجود  وتثبت  اللجنة  لتاأتي 
وخ�شو�شا  اأجنحتها  بع�ص  يف  التالميذ  حياة  على  خطر 
اأن  خا�شة  كليا  غلقها  يحتم  مما  لقدمها  نظرا  املطاعم 
تقارير "ال�شيتي�شي" تثبت ذلك، اأو حتى �شعف اجنازها 

بالن�شبة ملوؤ�ش�شات اأخرى ب�شبب �شوء تقدير اأو تالعبات 
�شنوات،   10 من  اأقل  ت�شمد  مل  التي  وهي  �شفقاتها،  يف 
اإجراء  اأي  اأن  هو  حاليا  اإحلاحا  الأكــر  الإ�شكال  لكن 
املقبل  املدر�شي  الدخول  �شريهن  املوؤ�ش�شات،  لهذه  غلق 
2021/2020 خا�شة اأن الكتظاظ بهذه املوؤ�ش�شات بات 
الهاج�ص الأكر ازعاجا، وبالنظر اأي�شا اإىل عدم وجود 
م�شاريع بناء هياكل اأخرى يف الأفق با�شتثناء م�شروعني 
اآو ثالثة، ما جعل القائمني على التعليم يف ورطة ويجب 
امل�شي  الأمر  تطلب  وان  حتى  اأخرى  بدائل  عن  البحث 

قدما يف حتويل حمالت الرئي�ص اإىل اأق�شام.

الأ�شبوع  الولئي  ال�شعبي  للمجل�ص  العادية  الدورة  بباتنة خالل  والغابات  والري  الفالحة  اأ�شارت جلنة 
املن�شرم باأن العديد من ب�شاتني الأ�شجار املثمرة عرب تراب الولية خا�شة املوجودة على �شفاف الأودية  
الثمار   اإ�شابة  اأو  الأ�شجار  �شواء  اإتــالف  يف  ت�شبب  مما  ال�شحي   ال�شرف  ملياه  ال�شلبية  الآثــار  من  تعاين 
اللجنة ب�شرورة تفعيل رخ�ص حفر  باأمرا�ص خطرية عند ال�شتهالك، ويف مو�شوع ذو �شلة طالبت ذات 
الآبار اأو التعميق بالرغم امل�شاعي الكبرية ملديرية املوارد املائية  يف درا�شتها والف�شل فيها من جهة و�شرورة 

ا�شتغالل اأمثل للموارد املائية ال�شطحية كال�شدود واحلواجز املائية دون التكال عن الظروف املناخية.

عدد  تزايد  وبفعل  ال�شتدراكية  املراجعة  ثم  الأوىل  النتخابية  للقوائم  ال�شتثنائية  املراجعة  بعد 
امل�شجلني مل ت�شتطع بلدية باتنة الرئي�شية "الزمالة" من  توزيعها يف ظروف ح�شنة،حيث �شجلنا طوابري 
و�شراخ وانتقادات ل ح�شر لها  نتيجة ال�شعوبة يف توزيعها على اأ�شحابها منذ الأ�شبوع الفارط، مما اجرب 
هذه الأخرية اإىل اإيجاد حل عملي  بهدف تخفيف ال�شغط  اأمام التوافد الكبري على مقرها كل �شبيحة 

وذلك بتوجيه طالبي بطاقة الناخب امل�شتخرجة حديثا اإىل الفرع البلدي القريب من �شكناهم.

الوطنية  ال�شيارات  تركيب  م�شانع  من  م�شادر  بح�شب 
م�شتوى  على  لها،  التابعة  للمركبات  املوزعة  والوكالت 
بداية  مع  �شتقفز  الأ�شعار  ــاإّن  ف الوطني،  ــرتاب  ال كل 
يف   30 تفوق  جدا  عالية  م�شتويات  اإىل  املقبلة  ال�شنة 
العامة  املديرية  تطبيق  يف  النطالق  مع  موازاة  املائة، 
هياكل  ا�ــشــتــرياد  على  ــدة  ــدي اجل للر�شوم  للجمارك 
ف�شال  املحلية،  الرتكيب  مل�شانع  املوجهة  والتجهيزات 

لهذه  املوجهة  ـــواردات  ال ح�ش�ص  تقلي�ص  تبعات  عن 
الفئة منذ ما يزيد عن ال�شنة، اأدى اإىل نفاذ كل خمزون 
امل�شانع املحلية، وبذلك �شيدفع املواطن الب�شيط �شاحب 
اجلمركية  الر�شوم  ثمن  املتدنية  ال�شرائية  الــقــدرة 
اجلديدة املفرو�شة على ا�شترياد هياكل ال�شيارات "�شي 
كا دي" املوجهة مل�شانع الرتكيب املحلية، التي �شت�شاف 

لل�شعر النهائي لل�شيارات امل�شوقة على ال�شعيد املحلي.
�شيتفاجــاأ مــن يتنقل اىل احــدى القطــاب ال�شكنية بكل 
مــن حملة 1 وحملة 2 وحملة 3 مــن الخطار التي يواجهها 
يف الطريــق بــدء من قنوات ال�شــرف ال�شحــي املرتفعة على 
م�شتــوى الطريق مــرورا اىل املطبات واملمهــالت التي و�شعت 
بطريقــة ع�شوائيــة ومل تراعــى فيهــا املعايــري املعمــول بها 
و�شــول اىل تعمد بع�ص ال�شائقني دخول الجتاه املعاك�ص يف 
الطريــق املــزدوج الرابط بني حملة 1 وحملــة 3 اذ يتفاجاأ 
ال�شائقــون مــرارا مــن تخلــي �شائقــني اآخريــن عــن الطريق 
املخ�ش�ــص لهــم ودخــول طريــق معاك�ــص دون اإدراك منهــم 
بخطر مــا يقومون به ويف غياب تــام لل�شلطات التي يفرت�ص 

اأن تعمل على تنظيم ال�شري واإعادة ترميم الطرقات.

ارتفع حجم ال�شادرات من ميناء م�شتغامن التجاري بنحو 85 
باملائة، حيث بلغ نحو 156 األف طن منذ بداية ال�شنة اجلارية 
واإىل غايــة نهايــة �شهــر اأكتوبــر املا�شــي، حيث اأن هــذه الفرتة 
عرفت انتعا�شا كبريا يف عمليات الت�شدير ملختلف املواد الأولية 
واملنتجــات الفالحية والغذائية والكيميائية والعتاد ال�شناعي 
واملركبــات واحلاويات عرب ميناء م�شتغــامن والتي فاقت احلجم 
امل�شجل خالل ال�شنة املا�شية، اأين مت اإح�شاء قرابة 106 األف 

طن منن ال�شادرات.

باملائة  85
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ت�صدر عن م �س و ذ م م "�أور��س نيوز"

املدير العام
م�شوؤول الن�شر

�شمري بوخنوفة

�لطبع: 
sie صركة �لطباعة �ل�صرق�

�لتوزيع:
sodipresse

�ل�صجل �لتجاري: 14 ب 05/00-224945
�لرمز �ل�صريبي: 63 90060 0501 014 0

�حل�صاب �لبنكي: BADR 336 300562 3000 42 وكالة باتنة
�لإ�صهار: م�صلحة �لإ�صهار بجريدة �لأور��س نيوز

�أو �لوكالة �لوطنية للن�صر و�لإ�صهار �صارع با�صتور ـ �جلز�ئر 
021.73.76.78 ـ  �لهاتف: 021.73.71.28 

�لإد�رة ـ �لتحرير
�ملنطقة �حل�صرية �لثانية جتزئة 12 رقم 12 ـ باتنة

�لهاتف: 033.29.18.51
�لفاك�س: 033.29.18.51

journalelauresnews@gmail.com :لربيد �لإلكرتوين�

بالرغم من اأن عمليتا "احلفر" و"الردم" تت�شدران 
اأهم التقنيات املتعلقة بقطاعات ال�شناعة والزراعة 

والأ�شغال العمومية )على العموم(، وكذا "الدفن" الذي 
ُيكرم به امليت "تعجيال"..اإل اأن فعلي الأمر "احفر" 

و"اردم" يف املفهوم ال�شعبي اجلزائري يتعلقان بالإهمال 
والتحايل و"اخلبث" واحلر�ص على اإخفاء العيوب دون 

التخل�ص النهائي منها اأو حماولة اإ�شالحها الفعلي..
فنقول "احفر واردم"..وهناك من يتحني الفر�ص 

وي�شطاد يف "املياه العكرة" فن�شفه بهذا املثل ال�شعبي 
الإتقان.. عدم  عن  تعبريا  نقوله  واردم"..وقد  "احفر 

ويعترب هذا املثل مرًنا اإىل درجة اأنه يحمل معان متعددة 
ومت�شادة..فُيفهم املق�شود من خالل "�شياق" الكالم..

ولعل هذا املثل يف اأ�شله يعود اإىل العملية الغريزية 
للقطط التي تعمل بكل حر�ص على ردم "ف�شالتها" عن 
طريق احلفر باعتبارها احليوانات الوحيدة من تفعل 

ذلك ول�شبب يف�شره العلماء على اأنه خوف من هجوم 
"اآثار" وجودها..لهذا  تخفي  القطط  "حمتمل" فاإن 
ين�شب املثل للقطط حيث اأنه يذكر مبتورا "كي القط 

احفر واردم" و"كي" اأداة ت�شبيه جزائرية بامتياز مبعنى 
الغريزة.. بفعل  ويردم  يحفر  القط  كان  "مثل"..واإن 

فاإن للب�شر مذاهب يف عقيدة احلفر والردم..التي هدمت 
مبادئ و�شنعت مطّبات يف كثري من الأحيان..بل وعّقدت 

ما هو �شهل وب�شيط..
من املفارقات اأن تو�شف م�شاريع عمالقة عندنا 

لكونها "تقّزمت" والتهمت اأموالها بـ "احفر واردم"..ومن 
املفارقات اأن يعاي�ص املواطن اجلزائري هذا املثل حتديدا 

يوميا وهو ي�شبح ومي�شي على عمليات حفر الطرقات 
وردمها التي حتولت اإىل عادة تتكرر على مر الف�شول 

وامل�شوؤولني..
وغري بعيد عن املعنى املتعارف لهذا املثل "احفر واردم" 

دللة اأخرى على وجود م�شقة دون فائدة ُتذكر لتكرار 
الفعل بحثا عن نتيجة ُمر�شية كاملحكومني بالأ�شغال 

ال�شاقة يف بع�ص البلدان حيث يق�شي ال�شجني يومه 
يحفر دون جدوى ويردم كذلك..وقيل اأن للمثل ارتباط 

وثيق اأي�شا باحلمار الذي يحمل اأ�شفارا ول�شبب ما مت 
اإيحائية  كانت  التي  للغته  قراءة  يف  اأو  "تنطيق" احلمار 

لالأجداد فزعموا اأنه عندما مي�شي �شاربا يف الأر�ص 
يقول عند كل خطوة يخطوها "احفر واردم"..يعني "ما 

يهّمو�ص"..
غياب  على  للدللة  املثل  هذا  واردم"..ي�شرب  "احفر 

امل�شوؤولية وكذا عدم الكرتاث للنتائج وكل ما قيل 
�شابقا من معان..
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زووووووم الأورا�س....

ل يحدث اإل بامل�شت�شفى 
اجلامعي لولية باتنة، 

فاإما اأن ال�شائق قد اأخطاأ 
الطريق اإىل امليكانيكي 

ودخل "م�شلحة 
ال�شتعجالت" واإما اأنه 
مقتنع باأن امل�شت�شفيات 
اجلزائرية عبارة عن 
لكن  ت�شليح"،  "ور�شات 
ال�شوؤال املطروح هو "ما 
حمل اأعوان الأمن من 

الإعراب"؟ فكان الأجدر 
بهم احلفاظ على "اأمن 

و�شالمة املر�شى" وحفظ 
حرمة امل�شت�شفى.

حول  الأوروبــي  الربملان  لئحة  اأن  رابحي،  ح�شان  احلكومة،  با�شم  والناطق  الت�شال  وزير  اعترب 
اجلزائر "هي نهيق حمري ونعيق غربان وعويل ذئاب" واأ�شاف رابحي اأن الهدف من هذه الالئحة، هو 
خلق الفو�شى و�شرب ال�شتقرار يف اجلزائر. ويف ذات ال�شياق عرف اأم�ص ال�شبت خ�شو�شا بعد بيان 
اخلارجية اجلزائرية ردود فعل قوية على امل�شتوين ال�شعبي والر�شمي ل�شيما الأحزاب ال�شيا�شية 

وبالأخ�ص املرت�شحون للرئا�شيات كرد �شريح على ا�شتفزازات الربملان الأوروبي.

�شماح خميلي

الأورا�س بلو�س+



 12 رئا�شيات  على  اأ�شبوعني  من  اأقل  قبل 
الوطني  اأركان اجلي�ص  دي�شمرب، قال رئي�ص 
اإن  �شالح،  قايد  اأحــمــد  الفريق  ال�شعبي، 
املوؤ�ش�شة الع�شكرية لن تدعم اأي مر�شح من 

اخلم�شة.
اجلمعة  يــوم  الوطني،  الدفاع  وزارة  بثت 
اجلي�ص،  اأركـــان  رئي�ص  لت�شريح  ت�شجيالاً 
املر�شحني  من  اأيٍّ  تزكية  بعدم  فيه  يلتزم 
والتي  الداخل،  دي�شمرب   12 انتخابات  يف 
ومعار�ص  داعم  بني  منق�شم  ال�شارع  يزال  ل 

لها.
�شيكون  القادم  ''الرئي�ص  اأن  الفريق  وذكر 
غريه''،  دون  اجلزائري  ال�شعب  اختيار  من 
ت  ''�شريرّ الع�شكرية  القيادة  اأن  اإىل  ا  منبهاً
الأزمة ملدة 9 اأ�شهر دون اأن ت�شيل قطرة دم 

واحدة''، وا�شفا املهمة ''بغري ال�شهلة''.
ــد هـــدد بــالنــ�ــشــحــاب من  ـــان مــر�ــشــح ق وك

''تاأكد من  اإذا  الرئا�شية،  �شباق النتخابات 
ل�شالح  الناخبني  باأ�شوات  تالعبات  وجود 

ا اإىل اأنه  مر�شح على ح�شاب البقية''، م�شرياً
�شريا�شل الفريق اأحمد قايد �شالح.

اجلزائريني،  للعمال  الــعــام  الحتـــاد  نظم 
ندد  بالعا�شمة  �شلمية  م�شرية  ال�شبت،  اليوم 
خاللها امل�شاركون بتدخل الربملان الوروبي يف 
ال�شوؤون الداخلية للجزائر وطالبوا ب�شرورة 
كل  ملواجهة  الوطنية  الوحدة  على  احلفاظ 
املحاولت الرامية للم�شا�ص با�شتقرار البالد.

مقر  من  انطلقت  التي  امل�شرية  هــذه  وخــالل 
مرورا  ماي،  اأول  ب�شاحة  النقابية  املركزية 
ب�شارع ح�شيبة بن بوعلي، و�شول اىل �شاحة 
الربيد املركزي، ردد امل�شاركون �شعارات ترف�ص 
التدخل الأجنبي يف ال�شوؤون الداخلية للبالد 
وتدعو اىل الوحدة الوطنية ور�ص ال�شفوف 
كل  ملــواجــهــة  الــواحــد  املجتمع  اأبــنــاء  بــني 
املحاولت الرامية للم�شا�ص با�شتقرار البالد.

ملوؤ�ش�شة  دعمهم  عن  املتظاهرون  عرب  كما 
لتلبية  مرافقته  يف  ال�شعبي  الوطني  اجلي�ص 
مطالب ال�شعب، موؤكدين على اأهمية امل�شاركة 
 12 ليوم  الرئا�شية  النتخابات  يف  القوية 
كل  على  الفر�شة  لتفويت  الــقــادم  دي�شمرب 
الداخل  يف  واأعــدائــهــا  باجلزائر  املرتب�شني 

واخلارج.
ويف ت�شريح له على هام�ص هذه امل�شرية، اأكد 
المني العام لالحتاد العام للعمال اجلزائريني، 
�شليم لعباط�شة، اأن "القوى الأجنبية املعادية 
للجزائر مل تعجبها �شليمة احلراك ال�شعبي"، 
"�شيا�شة  اىل  قــال--  --كما  تلجاأ  جعلها  مما 

ال�شتفزاز جتاه ال�شعب اجلزائري".
واأ�شاف اأن اجلزائر تعي�ص "حتول دميقراطيا 
عميقا وهي مقبلة على ا�شتحقاق رئا�شي هام 
بطريقة  للبالد  رئي�ص  اختيار  اىل  �شيف�شي 

�شفافة ونزيهة".

للحكومة  الر�شمي  الناطق  الت�شال  وزير  اعترب 
اأم�ص  رابــحــي،  ح�شن  بالنيابة،  الثقافة  ــر  وزي و 
التي  الالئحة  اأن  العا�شمة،  باجلزائر  ال�شبت 
اأ�شدرها الربملان الأوروبي حول "واقع احلريات يف 
ال�شرذمة من  "اأ�شقطت قناع هوؤلء  اجلزائر"  قد 
الربملانيني الذين يرتب�شون باجلزائر وي�شعون لزرع 

البلبلة والت�شوي�ص على رئا�شيات 12 دي�شمرب.
يف  م�شاركته  خــالل  تدخله  لــدى  الــوزيــر  واأ�ــشــار 
بدايل  الكربى  الرياح  بح�شرية  الت�شجري  عملية 
والطاقات  البيئة  وزيـــرة  مب�شاركة  اإبــراهــيــم 
الربملان  لئحة  اأن  ـــي،  زرواط ال�شيدة  املتجددة 
من  ال�شرذمة  هـــوؤلء  قناع  "اأ�شقطت  الأوروبــــي 
وي�شعون  باجلزائر  يرتب�شون  الذين  الربملانيني 
املزمعة  الرئا�شيات  على  والت�شوي�ص  البلبلة  لزرع 
ال�شعب  جل  معها  يتعاطى  والتي  دي�شمرب   12 يوم 

اجلزائري باإيجابية عالية''.
"ال�شعب  اأن  ــدد،  ــ�ــش ال هـــذا  يف  ــي  ــح راب ــدد  ــش و�
تام  عزم  على  وهو  هوؤلء  ملكائد  تفطن  اجلزائري 
"جت�شيدا  رابحي،  واأ�شاف  لها،  الت�شدي  اأجل  من 

يف  ولــد  الــذي  الغري  �شوؤون  يف  التدخل  عــدم  ملبداأ 
رحم مبادئ ميثاق هيئة الأمم املتحدة التي يتعني 
تقبل  "ل  اجلــزائــر  فــاإن  احرتامها"  اجلميع  على 
قار  مبداأ  وهو  الداخلية  �شوؤونها  يف  الغري  تدخل 
ون�شالها  املتاألق  تاريخها  ا�شتوحته من  �شيا�شتها  يف 
ال�شيا�شي"، م�شريا اأن توقيت اإ�شدار الالئحة "لي�ص 
الربملانيني  من  املجموعة  هــوؤلء  "اأن  كما  بريئا" 
الأوربيني ل ي�شاوون �شيئا بالنظر للعدد الكبري من 
اأوروبا  الذين تتوفر عليهم اجلزائر يف  الأ�شدقاء 

وكل دول العامل''.
اإىل  ويقف  "عظيمة  اجلــزائــر  اأن  الــوزيــر  ــد  واأك
جانبها العظماء وال�شرفاء وال�شعوب املحبة لل�شالم، 
حيث يرجع الف�شل للجزائر يف اإقرار اليوم العاملي 
للعي�ص يف �شالم امل�شادف لـ16 مايو"، موؤكدا "ونحن 
ال�شراء  يف  اجلزائر  جانب  اإىل  يكون  اأن  �شعداء 
حمبة  لهم  نكن  التي  الدول  من  اأ�شدقاء  وال�شراء 
واآمنة  "حمرو�شة  اجلزائر  اأن  واأ�شاف،  كاملة''. 
اأ�شوارها وحم�شنة بف�شل �شعبها الأبي وموؤ�ش�شاتها 

القوية وبف�شل جي�شها املتاأهب املغوار. 

ا�شتقبل الوزير الأول نور الدين بدوي، اأم�ص ال�شبت رئي�ص منتدى روؤ�شاء املوؤ�ش�شات، �شامي عقلي، حيث 
التي  القت�شادية  املوؤ�ش�شات  راأ�شها  وعلى  الوطني  بالقت�شاد  متعلقة  موا�شيع  عدة  اإىل  الطرفان  تطرق 

تواجه ال�شعوبات ف�شال عن تاأطري التجارة اخلارجية.
واأكد الأف�شيو يف بيان له ن�شره على �شفحته الر�شمية مبوقع ''فاي�شبوك''، اأن رئي�ص املنتدى دعا احلكومة 

اإىل �شرورة النظر يف ان�شغالت املوؤ�ش�شات القت�شادية مما ميكنها من موا�شل الإنتاج والتطوير.
ويرى منتدى روؤ�شاء املوؤ�ش�شات على اأنه �شريكا اأ�شا�شيا للحكومة، كما اأنه �شيبقى جمندا خلدمة امل�شالح 

القت�شادية الوطنية.
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قايد �شالح.. ل ندعم اأّي مر�شح

م�شرية حا�شــــدة للعــمال بالعا�شمــــة 

لئحة الربملان الأوروبي اأ�شقطت قناع ال�شرذمة 

بدوي ي�شتقبل رئي�س ''الأف�شيو''

الوطني

بارك املرت�شح لرئا�شيات 12 دي�شمرب املقبل علي بن فلي�ص، اليوم ال�شبت ب�شطيف، "الهبة ال�شعبية" التي 
�شهدتها خمتلف وليات الوطن للتعبري عن رف�ص اجلزائريني لأي تدخل اأجنبي يف ال�شاأن الداخلي للبالد

وقال ال�شيد بن فلي�ص يف جتمع �شعبي ن�شطه بدار الثقافة "هواري بومدين" خالل اليوم الـ14 من احلملة 
الوليات،  كل  يف  اأبيه  بكرة  عن  ال�شبت  اليوم  خرج  الذي  اجلزائري  ال�شعب  هبة  "اأبارك  النتخابية: 

للتعبري عن رف�شه للتدخل الأجنبي يف ال�شوؤون الداخلية للجزائر".
ودعا اإىل "اإكمال امل�شرية التي بداأتها الثورة ال�شعبية منذ فرباير املا�شي وق�شت على الع�شابة مبرافقة 
م�شتقبل  عن  �شتفرز  التي  الرئا�شية  لالنتخابات  بالذهاب  اإل  يكون  "ل  ذلك  اأن  اىل  م�شريا  اجلي�ص"، 

�شتتوا�شل فيه حماربة الف�شاد".
واأكد ذات املتحدث اأن اجلزائر "ل ت�شهد اأزمة اأمنية حاليا رغم معاناتها من اأزمات يف اجلوانب ال�شيا�شية 
غري  القوى  �شد  ال�شعب  اأبناء  من  واخلريين  اجلي�ص  اإ�شقاط  بف�شل  وذلك  والجتماعية،  والقت�شادية 

الد�شتورية التي حتالفت مع قوى اأجنبية" -مثلما قال-.
ويف حديثه عن الأزمة الجتماعية، وعد املرت�شح بـ"ت�شوية م�شاكل الطلبة بخ�شو�ص املنح واخلدمات 
كل  "مراجعة  اىل  ودعا  اجلامعية،  اخلدمات  اأمــوال  ت�شيري  يف  املمار�ص  "الغ�ص"  منتقدا  الجتماعية"، 
املنظومة لرفع قيمة املنحة والعتناء مبطالب الطلبة بالت�شاور مع ممثليهم". ولدى تطرقه لل�شاأن املحلي، 
ذكر علي بن فلي�ص بتاريخ املنطقة الثوري، مربزا اأنها كانت مبثابة النطالقة الفعلية لثورة التحرير يف 

مظاهرات 8 مايو 1945 التي �شقط فيها ال�شهيد �شعال بوزيد وهو ابن املنطقة.

تعهد املرت�شح لرئا�شيات 12 دي�شمرب املقبل، عز الدين ميهوبي، بحماية مركب احلديد وال�شلب باحلجار 
وتطوير قدراته الإنتاجية. واأكد ال�شيد ميهوبي يف جتمع �شعبي بعنابة، باأنه �شيعمل على "حماية مركب 
احلجار وعماله لي�ص ب�شخ الأموال واإمنا من خالل خمطط لتطوير و�شائل الإنتاج وبلوغ طاقته الإنتاجية 

احلقيقية ورفعها تدريجيا مع اإدماج التكنولوجيات احلديثة يف الت�شيري".
�شحية  ذهب  "الرمز"  املركب  هذا  باأن  الدميقراطي  الوطني  التجمع  مرت�شح  اعترب  اخل�شو�ص،  وبهذا 

والنقابية". ال�شيا�شية  و"ال�شراعات  الرتقيعية" ل�شنوات  "احللول 
وللخروج من هذا الو�شع، يتعني العمل على ع�شرنة و�شائله الإنتاجية وا�شتقرار طاقمه املوؤطر مع ت�شجيع 

التكوين وهو ما ي�شمح بتح�شني اأدائه والرتكيز على ت�شويق منتجاته داخل وخارج الوطن.
وفيما يتعلق بالفالحة، تعهد ال�شيد ميهوبي بالهتمام اكرث بال�شقي يف عنابة ل�شيما من خالل احلواجز 

املائية يف انتظار تدعيم قدرات املنطقة يف جمال املوارد املائية.
وا�شتغل املرت�شح تواجده بعنابة الذي تتواجد بها كني�شة القدي�ص اأوغ�شتني ليوؤكد على مكانة التعاي�ص 
تاأكيده على رف�ص  ال�شيد ميهوبي يف هذا الإطار  التاريخ. وجدد  البالد عرب  الذي عرفت به  بني الأديان 

درو�ص الت�شامح الديني القادمة من الربملان الأوروبي الذي "يجهل الواقع احلقيقي للمجتمع اجلزائري".

قال مر�شح حركة البناء الوطني لرئا�شيات 12 دي�شمرب، عبد القادر بن قرينة، يف جتمع �شعبي بباتنة، 
اأنه يف حال تزكيته رئي�شا للجمهورية �شيعمل على حمو اٱثار املا�شي، خا�شة اٱثار الع�شرية ال�شوداء التي 
خالل  من  اجلزائريني  لتوحيد  م�شروعا  يحمل  اأنه  م�شيفا  اجلزائريني،  لتخويف  فيها  ُينب�ص  ما  دائما 

اإ�شراكهم جميعها يف احلوار دون اإق�شاء وبعيدا عن اخلالفات وال�شراعات والتق�شيمات اجلهوية.
ُيعدد خ�شاله، حيث  زروال وراح  اليامني  الأ�شبق  الرئي�ص  27 دقيقة، غازل  بن قرينة ويف كلمه دامت 
ذكر اأن�شاره الذين امتالأت بهم دار الثقافة، كيف وقف زروال �شد امل�شا�ص بالعائلة اجلزائرية عرب م�شروع 
قدمه اأحمد اأويحيى حول قانون الأ�شرة، اأين رد عليه اأنذاك بالعدم اخلو�ص جمددا يف مثل هذه القوانني 
التي مت�ص بالعائلة اجلزائرية، م�شيفا اأن زروال كان مينع مرا�شلة م�شالح الرئا�شة بلغة اأخرى دون اللغة 
العربية، معتربا اإياه واحدا من الرجال القالئل الذين اأجنبتهم اجلزائر مثله مثل ال�شهيد م�شطفى بن 

بولعيد، هذا الأخري قال باأنه �شي�شمي عليه ق�شر املرادية يف حال تزكيته رئي�شا للجمهورية.
الداخلية  ال�شوؤون  يف  الورويــي  الربملان  تدخل  عن  احلديث  دون  الفر�شة  الرئا�شي  املر�شح  يفوت  ومل 
للجزائر، حيث قال "ل ت�شتغربوا تدخل الأجانب يف �شوؤوننا الداخلية لأن هناك تغري  جيوا�شرتاتيجي 
حدث لأول مرة عرب م�شاركة اجلي�ص الوطني ال�شعبي يف مناورة ع�شكرية مع قوتني اإقليمتني حتت م�شروع 
هذا  اأن  موؤكدا  الوروبي"،  الحتاد  قبالة  املتو�شط  البي�ص  البحر  مياه  ويف  وال�شني  رو�شيا  وهما  كوين  
نهاية جتمعه  املر�شح بن قرينة يف  و�شار  بالتهديد، هذا  ي�شعر  لو مل  �شوؤوننا  ليتدخل يف  الأخري مل يكن 
يف م�شرية مع جمع من اأن�شاره انطلقت من دار الثقافة وا�شتقرت يف ممرات م�شطفى بن بولعيد، ُردد فيها 

�شعارات "جي�ص �شعب خاوة خاوة" و"بن قرينة رئي�شنا" وغريها من ال�شعارات الأخرى.

بن فلي�س يبارك "الهبة ال�شعبية" �شد التدخل الأجنبي

ميهوبي يعد بحماية مركب احلجار وعماله

املا�شي اآثار  مبحو  ويعد  زروال  قرينة" يغازل  "بن 

الرئا�شية  لالنتخابات  املرت�شحون  يــفــوت  مل 
دون  النتخابية،  حملتهم  من  الـ13  اليوم  املقبلة 
التاأكيد، مرة اأخرى، على رف�شهم لـ "تكالب" بع�ص 
وحماولتها  اجلــزائــر  على  اخلارجية  ـــراف  الأط
التدخل يف ال�شاأن الداخلي، مع ت�شديدهم على اأن 
هذه الأخرية �شتبوء بالف�شل اأمام وحدة ومتا�شك 

ال�شعب اجلزائري.
فبامل�شيلة، �شدد رئي�ص و مر�شح "جبهة امل�شتقبل" 
الربملان  "مرتزقة  اأن  على  بلعيد  العزيز  عبد 
الو�شع  ملناق�شة  جل�شة  خ�ش�ص  الذي  الأوروبي" 
لأن  ماآربهم"،  حتقيق  ي�شتطيعون  "ل  اجلزائر  يف 
ويرف�ص  ومتما�شك  موحد  اجلــزائــري  "ال�شعب 

التدخل يف �شوؤونه الداخلية من اأي دولة كانت".
الوطني  "التجمع  مر�شح  عــاد  املنحى،  ذات  ويف 
الدين  عز  بالنيابة  العام  واأمينه  الدميوقراطي" 
رف�شه  على  عنابة،  من  انطالقا  للتاأكيد،  ميهوبي 

الربملان  مــن  القادمة  الديني  الت�شامح  لــدرو�ــص 
للمجتمع  احلقيقي  الواقع  "يجهل  الذي  الأوروبي 

اجلزائري".
القادر  عبد  الوطني"  البناء  "حركة  مر�شح  اأما 
"الدبلوما�شية  اأ�شماه  مبــا  نــوه  فقد  قرينة،  بــن 
الدولة  دبلوما�شية  مع  "تتكامل  التي   " ال�شعبية 
يف �شون الأمن القومي وحت�شني �شورة اجلزائر يف 
اخلارج". حيث رفع كل جزائري ال�شعار الذي يعرب 
عنه ومل مينعه اأحد..هذه اجلزائر اجلديدة التي 

نوؤمن بها. 
ال�شعبية  الهبة  بــارك  فلي�ص  بن  علي  جهته  من 
وجدد رف�شه من �شطيف لالئحة الربملان الأوروبي 
اأنها  واعــتــرب  ــر،  ــزائ اجل يف  الأو�ــشــاع  بخ�شو�ص 
اأن  موؤكدا  الداخلي"،  ال�شاأن  يف  �شافر  "تدخل 
ال�شعب ول دخل للربملان الأوروبي  "الأزمة يحلها 

يف ال�شاأن اجلزائري".

 املرت�شحون ي�شددون على اأن هذه املحاولت 
�شيكون م�شريها الف�شل
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ق. و

ق. و
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اأدت دفعة جديدة من �شباط 
ال�شرطة الق�شائية برتبة مالزمني 
اأوائل، اأم�ص ال�شبت مبجل�ص ق�شاء 

اجلزائر، اليمني القانونية وذلك 
بح�شور اإطارات �شامية من املديرية 

العامة لالأمن الوطني ومن �شلك 
الق�شاء.

وقد تلقت الدفعة املتكونة من 489 
مالزم اأول لل�شرطة من بينهم 69 من 

الإناث، تكوينا نظريا وتطبيقا ملدة 24 
�شهرا يف كل من الأكادميية الع�شكرية 

ب�شر�شال واملدر�شة العليا لل�شرطة 
ب�شاطوناف، �شمل موا�شيع تتعلق اأ�شا�شا 

بالقانون اجلنائي والقانونني العام 
واخلا�ص وقانون الإجراءات اجلزائية 
والقانون الد�شتوري، ف�شال عن اللوائح 

والتنظيمات املتعلقة مببادئ احرتام 
حقوق الإن�شان وفق ما تن�ص عليه 

قوانني اجلمهورية، اإىل جانب التكوين 
التطبيقي من خالل الطالع امليداين 

على العمل ال�شرطي العملياتي.
وتندرج عملية اأداء اليمني القانونية 

يف �شميم عمل �شباط ال�شرطة 
الق�شائية لتمكينهم من اأداء مهامهم، 

حيث اأن برامج التكوين احلديثة 
املعتمدة مبختلف مدار�ص ال�شرطة 
متكن الطلبة من اكت�شاب اخلربات 

واملهارات التقنية احلديثة للتحكم 
والت�شدي باأكرث فعالية ملختلف اأ�شكال 

الإجرام مع توفري الأمن للمواطن 
وحماية ممتلكاته واحلفاظ على 

النظام العام.

الأمن الوطني يدّعم 
�شفوفه بقرابة

 500 �شابط جديد

ق. و



بالوليـة اخلام�صة، ل تعك�س  اأن الأرقام املقدمة �صنويا حول و�صعية القطاع الفالحي  باتنة،  يرى العديد من الفالحني بولية 
اإطالقا الواقع وتبقى اأغلبها بعيدة عن ما هو موجود يف امليدان، فالقطاع ح�صبهم واإن حقق موؤخرا العديد من املكا�صب ل يزال 

ي�صري بطرق بدائية وما اعتماد العديد من الفالحني على ما جتود به ال�صماء فقط لإنعا�س زراعاتهم خلري دليل على ذلك.

الحتياجات  ذوي  مــن  العديد  نا�شد 
ال�شلطات  باتنة،  وليــة  عرب  اخلا�شة 
ب�شرورة  املــعــنــيــة،  والــهــيــئــات  املحلية 
خا�شة  حــافــالت  وتخ�شي�ص  التدخل 
الكهربائية  بكرا�شيهم  حتملهم  بتنقلهم 
املعاناة  خلفية  على  ــك  وذل والــعــاديــة، 

الكبرية التي يتكبدونها اأثناء تنقلهم.
وا�شتكى املعنيون، من غياب تام لو�شيلة 
وان�شغالتهم،  بن�شاطاتهم  تهتم  نقل 
يف  متمدر�شون  منهم  العديد  اأن  خا�شة 
اأن هناك فئة  اجلامعات وباملدار�ص، كما 
ب�شعوبة  عملها  متــار�ــص  حمـــدودة  جــد 

حيث  النقل،  و�شائل  غياب  و�شط  كبرية 
ــرة  الأج �شيارات  ــراء  ك اإىل  ي�شطرون 
باهظة،  باأثمان  تنقلهم  ما  كثريا  والتي 
لتنقلهم  املتاحة  الو�شائل  غياب  و�شط 
النقل  وحافالت  العمومية  احلافالت  يف 
احل�شري بالرغم من جمانية التنقل بها 

ولكنها غري مالئمة لهم نهائيا.
النقل  مديرية  كانت  ال�شياق،  ذات  ويف 
خــالل  خ�ش�شت  قـــد  بــاتــنــة،  لـــوليـــة 
�شيارتي  املن�شرمة،  القليلة  ال�شنوات 
الحتياجات  ذوي  بفئة  خا�شة  اأجــرة 
جماين،  ب�شكل  تنقلهم  لت�شمن  اخلا�شة 

وغياب  عليها  الــطــلــب  نــقــ�ــص  اأن  ــري  غ
لهذه  الرتويج  عــدم  وكــذا  بها  الهتمام 
قبل  متاما،  اختفائها  اإىل  اأدى  اخلدمة، 
ملكافحة  الباتنية  اجلمعية  تقوم  اأن 
ال�شلل الع�شلي واملمثلة يف رئي�شها الراحل 
ت�شمن  حافلة  بتوفري  قــنــدوز،  اليامني 
تنقل املعاقني وتعطي الأولوية للتالميذ 
واأ�شحاب  اجلــامــعــات  يف  واملــتــمــدر�ــشــني 
املواعيد الطبية وغريها، كما ت�شهر على 
الفئة  لهذه  اخلدمات  من  العديد  �شمان 
اله�شة يف املجتمع، والتي ل تزال اأب�شط 

حقوقها مه�شومة.

نداء  وجهوا  الذين  املعاقون  جهته،  من 
خالله  من  نا�شدوها  املحلية،  لل�شلطات 
بتوفري  مطلبهم  يف  النظر  �ــشــرورة  اإىل 
حافلة اأو حافلتني خا�شة لتنقالتهم وفق 
لأماكن  الو�شول  على  ت�شاعدهم  معايري 
ب�شرورة  طالبوا  متدر�شهم،  اأو  عملهم 
الربامج  خالل  من  للمعاق  اأهمية  اإيــالء 
الو�شول  ت�شهيل  على  والعمل  التنموية 
والقطاعات  الإدارات  ملختلف  ال�شامل 
ممرات  غياب  ظل  يف  ال�شوارع  يف  وحتى 
يعي�شونها  التي  املعاناة  بهم، وهي  خا�شة 

ب�شكل يومي وم�شتمر.

عليها  حتــ�ــشــلــت  ــات  ــي ــائ ــش ــ� اإح حــ�ــشــب 
"الأورا�ص نيوز"، فاإن جناح املو�شم الفالحي 
على  كبيـر  ب�شكل  يتوقف  باتنة  بولية 
فارتفاعها  املت�شاقطة،  الأمــطــار  ن�شبة 
خا�شة  املح�شودة  امل�شاحات  زيــادة  يعني 
فعلى  تراجعها،  تعني  وقلتها  احلبوب  من 
ن�شبة ت�شاقط مل  املثال مت ت�شجيل  �شبيل 
الفالحي  املو�شم  11.5 ملم خالل  تتجاوز 
�شوى  ح�شد  يتم  فلم   ،2017/  2016
املزروعة  امل�شاحات  من  هكتار   25860
فيما  هكتار،  األــف   143 جتـــاوزت  والــتــي 
املو�شم  خــالل  متقاربة  ــام  ـــ الأرق جــاءت 
الفالحـي املا�شي وذلك بعد ت�شجيل ن�شبة 
ت�شاقط معتربة، حيث مت ح�شد 146 األف 
امل�شاحات  من  هكتار   156 اأ�شل  من  هكتار 
املزروعة وهو ما يدل على اأنه كلما ازدادت 
رقعة  ارتفعت  املت�شاقطة  الأمطـار  كمية 

الأرا�شي املح�شودة والعك�ص.
ت�شهد  ــــذي  ال الـــوقـــت  يف  ـــك  ذل يـــاأتـــي   
احلواجز  يف  كــبــريا  نق�شا  الــوليـــــة  فيه 
اإنقاذ  يف  ت�شاهم  ما  عــادة  التي  وال�شدود 
انخفا�ص  عند  خا�شة  الفالحي  املو�شم 

اأ�شار  حيث  املت�شاقطة،  الأمطـار  كمية 
باملجل�ص  والغابات  والري  الفالحة  جلنة 
ال�شعبي الولئي، اإىل هذه النقطة واأكدت 
الري الفالحي يعد رهان التنمية يف جمال 
مبا  تطويره  خــالل  مــن  ــك  وذل الفالحة، 
يتالءم والظروف احلالية مع البتعاد عن 
م�شيفة  املناخية،  الظروف  على  التكال 

املائية  املوارد  اأن ذلك ل يتم �شوى بح�شد 
واحلواجز  ال�شدود  غرار  على  ال�شطحية 
املائية  ــــوارد  امل طــريــق  ــن  ع اأو  املــائــيــة، 
عن  الإغفال  دون  الآبار  كحفر  الباطنية 
برت�شيد  ال�شقي  مــن  الــنــوع  ــذا  ه تطوير 

ا�شتعمال املياه.

نا�شر. م

االعتماد كليا على مياه االأمطار يف العديد من الزراعات

بعد توقف �ضيارتي اأجرة التي خ�ض�ضت لهم
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يطرح الع�شـرات من الطلبـة مبختلف 
"باتنـة  خل�شر  احلــاج  جامعة  كليات 
وغيابها  التدفئة  نق�ص  م�شكل   ،"1
والأق�شـام،  املــدرجــات  من  العديد  يف 
حيث ي�شطر العديد منهم اإىل مزاولة 
ــم حتـــت درجــــة حـــــرارة جد  ــه ــش درو�
الأيـام  هذه  مثل  يف  خا�شة  منخف�شة 
التي تتزامن والنخفا�ص املح�شو�ص يف 

درجة احلرارة.
م�شكل التدفئـة الذي وقفت "الأورا�ص 
الأق�شام،  من  العديد  عرب  نيـوز" عليـه 
التي  النقائ�ص  من  العديد  اإىل  ي�شاف 
طرحتها جلنة التعليم العايل والبحث 
للمجل�ص  الأخــيـــــرة  بــالــدورة  العلمي 
هذه  ت�شاءلت  حيث  الولئي،  ال�شعبي 
اإىل  املــرفــوع  تقريرها  عــرب  ـــرية  الأخ
التي  الأ�شباب  عن  الولئيـة  ال�شلطات 
ال�شبكة  ا�شتغالل  تــاأخــر  وراء  تقف 
�شنوات   5 مــرور  رغــم  للغـاز  اجلديدة 
زالت  ل  حيث  اإجنــازهـــــا،  على  كاملة 
القدمية،  الغاز  �شبكة  ت�شتغل  اجلامعة 
العوائق  من  العديد  اأي�شا  كما تطرقت 

مياه  ت�شرب  بينها  من  والتي  ــرى  الأخ
حي  م�شتوى  على  املتجمعة  الأمطـار 
عوا�شـرية واجتياحها ملدخل اجلامعة، 
على  مــرة  كــل  يف  ال�شكان  يقدم  حيث 
اإحــــداث ثــقــب بــحــائــط اجلــامــعــة من 
اأجل التخل�ص من برك املياه املتجمعة 
بحيهم وهي الو�شعية التي قالت عنها 
احلرم  على  �شلبا  تنعك�ص  باأنها  اللجنة 
اجلامعي وهي التي تتكرر دوما خا�شة 

ونحن مقبلون على ف�شل ال�شتاء.
ل  ــر  الآخ هو  العقـار  ت�شوية  م�شكل 
جامعة  م�شتوى  على  مطروحا  ــزال  ي
1، رغم توجيه نداءات عديدة  باتنة 
هياكل  و�شيعة  لت�شوية  التدخل  حول 
لبلدية باتنة،  اأجنزت فوق عقار تابع 
عــلــى غــــرار كــلــيــة احلــقــوق والــعــلــوم 
"املاتيك  الــزراعــة  ومعهد  ال�شيا�شية 
ت�شوية  يتم  مل  حيث  وغريها،  �شابقا" 
يرتاوح  امللف  يــزال  ول  الإ�شكال  هذا 
جهة  من  الدولة  اأمــالك  مديرية  بني 
وم�شالح املجل�ص ال�شعبي البلدي لبلدية 

باتنة من جهة اأخرى.

ظاهرة  ا�شتمرار  من  خمت�شون  حذرت 
ال�شرف  مبياه  الزراعية  املحا�شيل  �شقي 
اأن  رغــم  وذلــك  باتنة،  بولية  ال�شحي 
لــردع  جتــنــدت  املعنية  امل�شالح  عــديــد 
كارثة  بــحــدوث  ينذر  مــا  هــو  املت�شببني 
املواطنني،  وحياة  �شحة  تهدد  �شحية 
وراأ�ــص  في�شدي�ص  بلديات  من  كل  وتعد 
العيون اأهم النقاط ال�شوداء التي تعرف 
م�شتوى  على  الظاهرة  لهذه  ا�شتفحال 
عنه  ك�شف  ح�شبما  وذلك  باتنة  ولية 

الديوان الوطني للتطهري.
ــتــغــالل  ا�ــش املــ�ــشــالــح  ذات  ونــــــددت 
الــفــالحــني مــيــاه الــ�ــشــرف الــ�ــشــحــي يف 
غياب  ظل  يف  الزراعية  املحا�شيل  �شقي 
ال�شحة  على  ذلــك  بانعكا�شات  الــوعــي 
العمومية ما ينذر ح�شبهم بانت�شار اأوبئة 
بالإعالم  املكلف  ونوه  خطرية،  واأمرا�ص 
للتطهري  الوطني  الديوان  م�شتوى  على 

بدور  الظاهرة،  هذه  عن   حديثه  خالل 
الفالحني  ت�شرفات  حماربة  يف  املواطن 
بح�شبه  ي�شتدعي  ما  وهو  امل�شوؤولة  غري 
خالل  من  اأهمية  ــر  الأم ــالء  اإي �ــشــرورة 
املياه  ا�شتغالل  يف  املت�شببني  عن  التبليغ 
الفالحية، كما  ل�شقي منتجاتهم  القذرة 
جتــاوزات  بع�ص  املتحدث  ذات  ا�شتنكر 
ــن خـــالل رميهم  م ـــي  الأرا�ـــش اأ�ــشــحــاب 
الأوديـــة  يف  التنب  لأكيا�ص  الع�شوائي 
ان�شداد  املياه ما جنم عن  وعرقلتها �شري 
م�شاعب ال�شرف ال�شحي، كما اأ�شار اأي�شا 
اإىل بع�ص املناطق املتواجدة عرب الولية 
مناطق  يف  الأوديــة  تواجد  تعرف  التي 
م�شرتكة  �شبكة  ت�شكل  والتي  �شناعية 
ت�شب فيها  خملفات امل�شانع واأي�شا مياه 
الأمطار وال�شرف ال�شحي التي ت�شتعمل 
املحا�شيل  بع�ص  منها  ل�شيما  ال�شقي  يف 

كاخل�ص والنعناع وغريها من الأع�شاب.

كــ�ــشــفــت مــ�ــشــادر 
مب�شت�شفى  طبية 
ــة اجلــامــعــي  ــن ــات ب
نيوز"،  لـ"الأورا�ص 
عمليات  عـــدد  اأن 
قــد  ـــى  ـــكـــل ال زرع 
خالل  كليا  تراجع 
ــــام احلــــــايل،  ــــع ال
�شوى  يتم  مل  حيث 
كلية   57 ــة  ـــ زراع

حتى نهاية �شهر نوفمرب املنق�شي، م�شيفة 
اأن الولية كانت من بني الوليات الرائدة 
وطنيا يف جمال زراعة الكلى، حيث حطم 
على  القائم  الطبي  و�شبه  الطبي  الفريق 
عدد  يف  القيا�شي  الرقم  العمليات  هــذه 

الكلى املزروعة �شنويا.
هذا  �شبب  فـــاإن  املــ�ــشــادر  ذات  وح�شب 
املانحني،  ندرة  اإىل  اأ�شا�شا  يعود  الرتاجع 
م�شكلة  يواجه  الكلى  زراعة  ق�شم  اأن  اأي 
النق�ص الفادح يف الراغبني يف منح الكلى 
التي  العمليات  جل  واأن  �شيما  للم�شابني 
عائلية  كانت  باتنة  مب�شت�شفى  اأجريت 
فقط اإىل جانب عملية واحدة مت اأخذها 
من ميت اإىل احلي بالرغم من �شرعية هذه 
واأثبت  الأئمة  فيها  اأفتى  والتي  العملية 
التي  الكلية  اأن  كون  جناعتها  املخت�شون 
�شاعة   72 ت�شتغرق  امليت  من  نقلها  يتم 
اأ�شافت  كما  للزرع،  �شاحلة  غري  لت�شبح 

اأن  ــادر  ــش ــ� امل ذات 
اإمــكــانــيــة تــراجــع 
عـــــــدد عــمــلــيــات 
ــــــــــــزرع يـــكـــون  ال
قائمة  ا�ــشــتــنــفــاذ 
اخلا�شة  النتظار 
الراغبني  باملر�شى 
من  ال�ــشــتــفــادة  يف 
واأن  �شيما  كــلــيــة، 
الـــــوليـــــة ومــنــذ 
املن�شرم  نوفمرب  نهاية  حتى   2014
اأرجعت  كما  ناجحة،  كلية   363 اأح�شت 
توجه  اإىل  الرتاجع  �شبب  امل�شادر  ذات 
املر�شى اإىل م�شت�شفيات اأخرى لال�شتفادة 

من عملية لزرع الكلى.
اأن  ــدوا  اأك املخت�شني  اأن  بالذكر  جدير 
اإذا  اأن يت�شاعف  الكلى ميكن  زرع  عمليات 
فتح املجال للتربع بالأع�شاء بعد الوفاة، 
النجاح  اأن  املخت�شني  ذات  ـــع  اأرج كما 
املجال  ــذا  ه يف  ــوليــة  ال حققته  الـــذي 
الربنامج  تنفيذ  اإىل  يعود  الرتاجع  رغم 
لتواجد طاقم طبي متجان�ص من  امل�شطر 
الوكالة  وبــني  والأهـــداف  العمل  ناحية 
الوطنية لزرع الأع�شاء بالوزارة الو�شية 
اأن  اإىل  بــالإ�ــشــافــة  باتنة،  وم�شت�شفى 
بداية  منذ  انطلقت  الكلى  زرع  عمليات 
 6 اإىل   3 مــن  بربجمة  اجلــاريــة  ال�شنة 

عمليات �شهريا.

جامعة باتنة 1 تتخبط يف جملة من امل�ساكل 

ال�سقي باملياه القذرة يتوا�سل بباتنة تراجع يف عمليات زرع الكلــى بباتنة

الفالحة ت�سيـر بطرق بدائيـة يف باتنـة

نا�شر. م

حفيظة.ب �شميحة. ع 

م�شكل التدفئـة من النقائ�ص

رغم حتذيرات ال�شلطات وخطورة ذلك على ال�شحة العموميــة  بعد اأن كانت الولية رائدة وطنيا 

ذوي االحتياجات اخلا�سة يطالبون بتوفري حافلة خا�سة بباتنة 

ي�شتكي قاطنو م�شاتي تابعة 
لبلدية راأ�ص العيون بولية باتنة، 

افتقار قراهم مل�شاريع تنموية 
من �شاأنها و�شح حلد ملعاناتهم، 

وت�شمل ال�شكاوي التي رفعها يف 
ذات ال�شاأن قاطنو كل من منطقتي 

راأ�ص الواد، وكاف معروف على بعد 
ب�شع كليومرتات عن مقر البلدية 

غياب الغاز الطبيعي الذي اأ�شحى 
غيابه هاج�شا يوؤرق حياة ال�شكان 

ل�شيما يف ف�شل ال�شتاء والنخفا�ص 
املح�شو�ص يف درجة احلرارة حيث 

تزداد احلاجة املا�شة اإىل ا�شتعمال 
هذه املادة احليوية.

و�شع اأثار ا�شتياء وتذمر ال�شكان 
ب�شبب عدم ا�شتفادة املنطقتني من 
الغاز الطبيعي الذي يعد يف الوقت 

احلايل اأكر من �شرورة لأجل 
العتماد عليه لغر�ص التدفئة 

والطهي اأي�شا، واأ�شار ال�شكان اإىل 
كون هذه املنطقة فالحية عرفت 

ال�شتفادة من بع�ص امل�شاريع  التي 
خففت وطاأة معاناتهم ل�شيما 

فيما يخ�ص توفري املياه الذي يعد 
مادة حيوية �شرورية ل�شتقرار 

قاطني املنطقة وموا�شلتهم ن�شاطهم 
الفالحي، واأمام غياب الغاز الطبيعي 
الذي ظل حلما يراودهم منذ �شنوات 

طالب املعنيون ربط م�شاكنهم بهذا 
الأخري لأجل رفع الغنب عن قاطني 

هذه املناطق.
ويف ات�شالنا برئي�ص بلدية راأ�ص 

العيون، اأكد ت�شجيل م�شروع خا�ص 
بربط املناطق املذكورة مبادة الغاز 

الطبيعي،  واأ�شاف ذات امل�شوؤول باأنه 
من املنتظر مبا�شرة  املقاولني هذه 

الأ�شغال خالل الأيام القليلة املقبلة 
حتى �شيتم ربط اأزيد من 400 

م�شكن بهذه املادة ال�شرورية.

قاطنـو "را�س الواد" 
و"معـروف" ينتظرون 

الربط بالغـاز

حفيظة. ب
فوزية.ق

راأ�ص العيـون



فيما قررت البلدية متديد الت�ضجيالت 

بي�ضاء برج

العلمة  بــلــديــة  رئــيــ�ــص  ك�شف 
تلقيه  على  �شطيف  ولية  �شرق 
املحلية  ال�شلطات  من  ل�شمانات 
احل�شة  مـــن  الـــرفـــع  اأجــــل  مـــن 
املمنوحة للبلدية يف اإطار �شيغة 
والتي   )lpa( املدعم  الرتقوي 
وهذا  م�شكن   120 تتجاوز  مل 
لوزارة  الر�شمية  املرا�شالت  بعد 
احل�شة  رفــع  اأجـــل  مــن  ال�شكن 
مقارنة  جدا  �شئيلة  تبقى  التي 
الطلبات  مــن  الــكــبــري  بــاحلــجــم 
البلدية  م�شالح  تلقتها  الــتــي 
اأن  باعتبار  ال�شكانية  والكثافة 
العلمة تعترب ثاين اأكرب الدوائر 

الإدارية على م�شتوى الولية.
طارق  البلدية  رئي�ص  وح�شــــب 
امللفـــات  عـــدد  فــــاإن  حــ�ــشــاين 
ملف   7000 بــلــغ  املــودعــــــــــــــة 

الت�شجيالت  ـــرتة  ف خـــــــــــــــــالل 
فرتة  فتح  تــقــرر  فيما  الأوىل 
ثانية من الت�شجيالت ملدة اأ�شبوع 
وهذا بعد النتخابات الرئا�شية 
من اأجل منح الفر�شة للمواطنني 
الذين مل يت�شن لهم و�شع ملفات 

لال�شتفادة من هذه ال�شيغة.
ونفى ذات امل�شوؤول اأن يكون قد 
امللفات  درا�ــشــة  يف  الــ�ــشــروع  مت 
احلالية قائال اأنه مل يتم ال�شروع 
بالنظــــــــــر  وهــــذا  ذلـــك  يف 
منح  والـــذي  الأخـــري  للمر�شوم 
امللفـــــــــات  درا�شـــــــــة  �شالحية 
اإىل جلنة تابعة مل�شالح الدائرة 
ــرة  ــدائ ــن رئــيــ�ــص ال ومــكــونــة م
املديريات  بع�ص  عــن  وممثلني 

ف�شال عن رئي�ص البلدية. 

05 جتمعات �شكنية  نظم �شكان 
ببلدية بي�شاء برج جنوب ولية 
�شطيف وقفة احتجاجية كبرية 
�شملت غلق العديد من الطرقات 
وكــــــذا مـــقـــر الـــبـــلـــديـــة وهــــذا 
هذه  ربــط  عــدم  على  احتجاجا 
الطبيعي  الغاز  ب�شبكة  املناطق 
التي  املناطق املجاورة  على غرار 
ا�شتفادت من هذه اخلدمة خالل 

الأ�شابيع الفارطة 
الحتجاجية  احلركة  و�شملت 
زيد،  اأولد  ثــامــن،  اأولد  �شكان 
ال�شوادي  احلبني،  البي�شاء،  عني 
املحتجون  واأكد  البي�شاء،  وعني 
هذه  اإق�شاء  �شر  يفهموا  مل  اأنهم 

التجمعات ال�شكنية الكبرية رغم 
يكابدها  التي  الكبرية  املعاناة 
احل�شول  اأجـــل  مــن  املــواطــنــون 
والتي  البوتان  غاز  قرارات  على 
اأزال  عني  بلدية  من  جلبها  يتم 
ال�شكان  ي�شطر  حيث  املــجــاورة، 
اأجل  من  طوابري  يف  املبيت  اإىل 
الــقــارورات،  هــذه  على  احل�شول 
كما رفع املحتجون مطالب اأخرى 
غرار  على  الوقفة  هــذه  خــالل 
التح�شني احل�شري والإفراج عن 

اإعانات البناء الريفي.
برج  بي�شاء  بلدية  رئي�ص  اأمــا 
اأن  على  اأكــد  فقد  ليتيم  حمودة 
املناطق  هــذه  حــرمــان  اإ�ــشــاعــة 
غري  الطبيعي  بالغاز  الربط  من 
تخ�شي�ص  مت  لأنـــه  �شحيحة 
مليار   33 ــز  ــاه ن مـــايل  غـــالف 
�شنتيم وهذا من ميزانية الولية 
من اأجل ربط العديد من مناطق 
احليوية  ال�شبكة  بهذه  البلدية 
تزويد  اأ�شغال  انطلقت  اأن  بعد 
بالغاز  ــارك  مــب اأولد  منطقة 
عائلة   450 لفائدة  الطبيعي 
اأن  املنتظر  ومن  قليلة،  اأيام  منذ 
�شهر  بداية  مع  الأ�شغال  تنطلق 
النتهاء  حال  يف  القادم  جانفي 
ـــن الإجــــــــــراءات الإداريـــــــة  م

املطلوبة. 

 "lpA"ملف  7000
 مقابل 120 م�سكن بالعلمة 

قاطنو 5 م�ساتي ينتف�سون
 ب�سبب غياب الغاز 
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ك�شفت اأم�ص، م�شادر 
م�شوؤولة ببلدية ال�شلعة 

بولية اأم البواقي، اأن قائمة 
امل�شتفيدين من ح�شة 260 
قطعة اأر�شية على م�شتوى 

خمطط �شغل الأرا�شي رقم 
قريبا  عنها  الإعالن  �شيتم   6

بعد النتهاء من عملية 
التحقيق الكلي يف مدى 

اأحقية امل�شتفيدين من لقطع 
الأر�شية. 

جاء ذلك يف وقت ا�شتفادت 
بلدية ال�شلعة خالل ال�شنة 

اجلارية من ح�شة تفوق 
حيث  اأر�شية،  قطعة   1200

مت توزيع اأزيد من 900 قطعة 
اأر�شية خالل الأ�شهر القليلة 

املا�شية وت�شمل خمطط �شغل 
الأرا�شي رقم 1 والذي ي�شمل 

وخمطط  اأر�شية  قطعة   504
�شغل الأرا�شي رقم 4 ولذي 
يحوي 429 قطعة اأر�شية، 

اأين جتري بها حاليا عمليات 
اإجناز �شبكات التطهري، فيما 

مت اإ�شناد اأ�شغال التهيئة 
اخلارجية ملديرية التعمري، 

حيث جتري حاليا عملية 
اإمتام الإجراءات القانونية 

اخلا�شة يف ال�شفقة لتنطلق 
الأ�شغال بها قريبا.

توزيع 260 قطعة 
اأر�سية قريبا 
بال�سلعـــــــة

بن �شتول. �ص

�سطيف

خن�سلة

�سوق اهرا�س

يف ظل اإ�ضراب اأ�ضاتذتهم

�ضكان قرية الزاوية يطالبون بفتح القاعة اجلديدة

القرار اأعلن عنه وزير االأ�ضغال العمومية والنقل اأم�س

يف اإطار عملية تطهري العقار املوجه لال�ضتثمار

مبختلف  التالميذ  اأولــيــاء  هــدد 
اإقليميا  التابعة  الإبــتــدائــيــات 
اأم  بــوليــة  نعمان  �شوق  لــدائــرة 
البواقي، ب�شن حركة احتجاجية 
اجلهات  اإ�ــشــرار  حــال  يف  وا�شعة 
على  الرتبية  مبديرية  املعنية 
وذلك  اليوم  المتحانات  ــراء  اإج

دون اإ�شراف اأ�شاتذة اأبنائهم.
واعترب املعنيون اإ�شراب الأ�شاتذة 
اإجحافا يف حقهم من قبل مديرية 
الرتبية والتي كان الأجدر بها اأن 
حد  على  الأ�شاتذة  �شف  يف  تقف 
تعبري امل�شربني مبختلف املوؤ�ش�شات 
نعمان،  �ــشــوق  مبــديــنــة  الــرتبــيــة 

اإجراء  مهام  اإ�شناد  ويرتقب  هذا 
لعمال  وت�شحيحها  المتحانات 
العاملني  الت�شغيل  قبل  ما  عقود 
البتدائية،  ــص  ــدار� امل مبختلف 
التالميذ،  اأولياء  ا�شتنكره  ما  وهو 
التالعب  بعـــدم  مطـــــــالبني 

مب�شري اأطفالهم.

يعاين �شكان قرية الزاوية ببلدية 
واملناطق  خن�شلة  بــوليــة  �ش�شار 
املجاورة لها من تدهور كبري  وحالة 
"املركز  الـــعـــالج  ــقــاعــة  ل مـــزريـــة 
بالقرية،  املتواجد  �شابقا"  ال�شحي 
يف  والأ�شقف  اجلدران  تتواجد  اأين 
و�شعية كارثية، اإ�شافة اإىل اهتـراء 
اأين  الإنـــارة،  غياب  وكــذا  الأر�شية 

اأ�شبحت عبارة هيكل دون روح.
القاعة  اأن  اأكـــدوا  املنطقة  �شكان 
قا�شديها  تهدد  كبري  خطر  اأ�شبحت 
والطبيب املناوب واملمر�شني ويف اأي 
حلظة قد تنهار عليهم، موؤكدين اأنهم 
يعانون يف �شمت، كما اأ�شاروا اإىل اأن 
بالقرية  اجلــديــدة  الــعــالج  قــاعــة 
باملائة   100 الأ�ــشــغــال  بها  انتهت 
ومل ت�شلم مفاتيحها ل�شالح املوؤ�ش�شة 
�ش�شار  اجلوارية  لل�شحة  العمومية 
طالب  اأين  يعلمونها،  ل  اأمور  ب�شبب 

�شكان املنطقة من ال�شلطات الولئية 
على راأ�شها وايل ولية خن�شلة وكذا 
بلدية  ورئي�ص  �ش�شار  دائــرة  رئي�ص 
القاعة  هذه  تدعيم  ب�شرورة  �ش�شار 

مبختلف  ربطها  خالل  من  احلديثة 
ال�شبكات على غرار الربط بالكهرباء 
العام  لل�شالح  وت�شليمها  وجتهيزها 

واإنهاء معاناة املواطنني.

العمومية  ــغــال  الأ�ــش ـــر  وزي ــن  اأعــل
م�شطفى  ــة  ــوراب ك ال�شيد  والــنــقــل 
لقطاعه  التفقدية  زيــارتــه  خــالل 
بـــوليـــة خــنــ�ــشــلــة يـــوم اأمـــ�ـــص عن 
ال�شريع  املــنــفــذ  مــ�ــشــروع  ت�شجيل 
خن�شلة  ولية  يربط  الذي  املــزدوج 
على  غــرب  �شرق  ال�شيار  بالطريق 
بلغ  مــايل  وبغالف  كلم   70 م�شافة 
1030 مليار �شنتيم وهو القرار الذي 
انتظره �شكان الولية كثريا من اأجل 
خمتلف  يف  خن�شلة  بولية  النهو�ص 
الأ�شغال  وزير  اأعلن  كما  القطاعات، 
الــعــمــومــيــة عــلــى تــدعــيــم الــوليــة 
تاأهيل  اإعادة  اأجل  من  مالية  مببالغ 
البلدية  الــطــرق  خمتلف  و�شيانة 
والولئية على غرار تدعيم الولية 
ا�شايف  كمبلغ  �شنتيم  مليار   30 بـــ 
و�شيانة  تاأهيل  م�شاريع  لإ�شتكمال 

الطرق التي خ�ش�ص لها مبلغ مايل يف 
�شنتيم،  مليار   25 بـ  �شابق قدر  وقت 
من  البلديات  ا�شتفادة  عن  وك�شف 
تاأهيل  لإعــادة  �شنتيم  مليار   260
ام�شاء  مت  كما  الطرقات  و�شيانة 
بالعمل  اخلا�شة  التفاقيات  عديد 
ــديــات الـــوليـــة ومــديــريــة  ــل بــني ب
ام�شاء  وكـــذا  العمومية  ال�ــشــغــال 

ــادة  لإع عمل  بــروتــوكــول  اتفاقية 
العتبار لطرق بلدية خن�شلة.

وايل  ك�شف  الــزيــارة  هام�ص  وعلى 
ولية  تدعيم  عــن  خن�شلة  وليـــة 
مليار   1400 مــايل  بغالف  خن�شلة 
خا�ص  ترخي�ص  وامــ�ــشــاء  �شنتيم 
الولية  ميزانية  يف  املبلغ  لإدراج 
القطاعات  خمتلف  لتدعيم  وذلــك 

لإ�ــشــتــكــمــال اخلــريــطــة اجلــواريــة 
للولية.

تعليمات  اإعطاء  الزيارة  و�شهدت 
الأ�شغال  وزيـــر  ــرف  ط مــن  �شارمة 
اأجل املتابعة اجلدية  العمومية من 
وال�شارمة ملختلف الأ�شغال اخلا�شة 
مع  بالتن�شيق  وال�شيانة  بالتهيئة 
دميومة  ي�شمن  مبا  اجلــودة  خمابر 
تعليمات  اأعــطــى  كــمــا  لــهــا،  اأطــــول 
ب�شرورة  العمومية  الأ�شغال  ملدير 
البلديات  ـــاء  روؤ�ـــش مــع  التن�شيق 
البلدية  ــات  ــرق ــط ــال ب ــاء  ــن ــت ــالإع ل
ور�شات  اإن�شاء  خــالل  من  و�شيانتها 
الــطــرقــات،  بــهــذه  تتكفل  �ــشــغــرية 
العمومية  الأ�ــشــغــال  وزيـــر  وتفقد 
عديد النقاط بكل من بلدية يابو�ص 
الولية  وعا�شمة  ومل�شارة  وطامزة 

خن�شلة وقاي�ص.

متكنت م�شالح ولية �شوق اهرا�ص موؤخرا من ا�شرتجاع و�شحب 80 قطعة اأر�شية 
كانت موجهة لال�شتغالل يف اإطار امل�شاريع ال�شتثمارية، وهو ما اأ�شفرت عنه عملية 
عديد  ت�شجيل  بعد  املتقاع�شني  امل�شتثمرين  على  الولية  �شنتها  التي  التطهري 
احلالت يف هذا الإطار، وخا�شة اأن الولية قد خ�ش�شت م�شاحات كبرية لال�شتثمار 
على م�شتوى الدوائر الكربى والتي مل تعرف حتركا ملحوظا اأو انطالقة جادة ما 
ح�شب  متوا�شلة  التطهري  عملية  تزال  ل  اإذ  بها،  وا�شح  اقت�شادي  ركود  يف  ت�شبب 
التي  الأرا�شي  كل  على  يدها  و�شع  من  املعنية  ال�شلطات  لتتمكن  �شلة  ذات  م�شالح 
مل تنطلق بها امل�شاريع اأو عرفت تهاونا من طرف امل�شتثمرين الوهميني وفتح جمال 

منحها مل�شتثمرين جادين من �شانهم اإنعا�ص القت�شاد املحلي.

اأولياء يرف�سون اإجراء اأبنائهم
 لالمتحانات باأم البواقي

قاعة عالج اآيلة لالنهيار ب�س�ســار

نحو ربط خن�سلة بالطريق ال�سيار

ا�سرتجاع 80 قطعة اأر�سية موجهة لال�ستثمار

اأم البواقـي

بن �شتول. �ص

معاوية. �ص

معاوية. �ص

نوال. ب

عملية التحقيق
 يف امللفات اأ�ضرفت 

على النهاية

توجه لتهيئة الطرقات املُوؤدية اإىل ال�ضالالت

اجلهة  يف  البارد  واد  لبلدية  املحلية  ال�شلطات  خ�ش�شت 
07 ماليري  ال�شمالية من ولية �شطيف غالف مايل يناهز 
املوؤدية اإىل �شاللت واد  اإ�شالح الطرقات  اأجل  �شنتيم من 
البارد التي يق�شدها الآلف من ال�شياح �شنويا، وهو امل�شروع 
الذي يهدف اإىل اإنعا�ص احلركية ال�شياحية باملنطقة التي 

يق�شدها ال�شياح من خمتلف وليات الوطن.
ومن بني الطرقات املعنية بالتعبيد جند الطريق الولئي 
بابور  مبنطقة  البلدية  خمرج  بني  الرابط  اأ   137 رقم 
ماليري   04 يناهز  مايل  بغالف  بال�شاللت  مرورا  املجاورة 
من  النتهاء  بعد  قريبا  الأ�شغال  تنطلق  اأن  على  �شنتيم 

ـــة، وهــو احلــال ذاتــه مع العديد من  ـــراءات الإداري الإج
عدم  نتيجة  الإهــرتاء  من  تعاين  التي  البلدية  الطرقات 

اإ�شالحها منذ �شنوات طويلة.
الفارطة  ال�شنوات  خــالل  الــبــارد  واد  منطقة  وعــرفــت 
الو�شعية  ب�شبب  وهذا  ال�شياح  توافد  يف  ملحوظا  تراجعا 
ال�شيئة لأغلب الطرقات بهذه البلدية خا�شة منها املوؤدية 
التجمعات  من  الكثري  �شكان  عانى  فيما  ال�شاللت،  اإىل 
الريفية من عزلة كبرية نتيجة اإهرتاء الطرقات خ�شو�شا 
يف ف�شل ال�شتاء بالنظر لكون املنطقة معروفة بالت�شاقط 

الكثيف للثلوج والأمطار. 

البارد  بواد  ال�سياحة  لتحريك  ماليري   07

عبد الهادي. ب 



هريث  قرية  جتذبنا  للتنقل،  �صاحلة  غري  ترابية  طريق  وعرب  تكوت،  مدينة  من  كيلومرت  بعد   على 
، التي تعج منحدراتها بخريات وب�صاتني غناء، تعيد احلياة للزائرين بعدما فقدوها لعقود م�صت،  املن�صية
وبجهود ب�صيطة للغاية واإمكانيات �صبه منعدمة، يتحدى اأبناء املنطقة ت�صاري�س الطبيعة وق�صاوة اجلبال 

وعنادها وتهمي�س امل�صوؤولني لإعادة احلياة لكل �صيء يف هذه القرية.
البداية كانت عرب طريق فرعي من بلدية تكون نحو قرية هرييث والتي قطعناها يف حال يرثى لها ب�صبب 
اهرتائها وحفرها دون تعبيدها وتهيئتها من قبل امل�صوؤولني رغم املطالب املتكررة ب�صرورة تعبيدها نظرا 
الو�صول  بهدف  الف�صول  يف جميع  عديدة  عوائق  �صكانها  يواجه  حيث  للقرية،  والو�صول  التنقل  ل�صعوبة 
ملنطقتهم التي حتوي حاليا ب�صاتني غناء مبختلف اخل�صر والفواكه، فبمجرد هطول اأمطار ن�صبية فقط تعج 
الطريق بالأوحال وت�صتحيل حركة التنقل عربها، ناهيك عن ف�صل ال�صتاء الذي تكرث فيه الثلوج باملنطقة 
منفذا  العولة والتي تعرف بربودتها ال�صديدة �صتاء وحرارتها �صيفا، وهو ما يجعل �صكانها يتخذون من 

لهم لال�صتغناء عن التنقل اأثناء ف�صل ال�صتاء ل�صعوبة امل�صالك وتوقفها ب�صكل نهائي.

يحكي لنا اأحد �شكان قرية هرييث التي تعاند 
الطبيعة لال�شتمرار ورفع التحدي وقهر ال�شعاب، 

الطريقة  على  يعي�شون  اأنهم   ، �شعيدي حممود 
البدائية يف ظل غياب تام للكهرباء ف�شال عن 

انعدام الطريق التي �شكلت عزلة كبرية بالن�شبة 
لهم خا�شة يف التنقل اإىل مدينة تكوت، وهو 

ما اعتربه بالأمر الذي جعل ال�شكان يغادرونها 
ويتجهون نحو املدن املجاورة لال�شتقرار بحثا عن 

حياة اأف�شل لأبنائهم بعد انعدام اأدنى مرافق 
احلياة ال�شرورية من مدر�شة وكهرباء وطريق، 

، املرافق الأكر �شرورة  حممود وهي ح�شب عمي 
والتي من �شاأنها اأن ت�شتقطب ال�شكان وجتعلهم 

يحافظون على انتمائهم وعودتهم بقوة لأ�شولهم، 
حيث �شاهم النزوح الريفي الذي عرفته املنطقة 

خالل ال�شبعينات والثمانينات يف عزل القرية عن 
العامل ب�شبب انعدام الن�شاطات الفالحية اآنذاك 

وهروب اغلب ال�شكان نحو املدن، حيث مت اإح�شاء 
نحو ع�شر عائالت ل تزال حتافظ على منط عي�شها 

يف هذه القرية، ف�شال عن العائالت التي تقوم 
بال�شتثمار بها والتي تلجاأ اإليها ب�شكل اأ�شبوعي 

لتفقد منتوجاتها واملحافظة عليها.

من املعارك ال�شر�شة التي عرفتها منطقة الأورا�ص وبال�شبط 
هي  ال�شتعمارية  فرن�شا  �شد  بتكوت،  هرييث  قرية 

�شنة   مــن  مـــاري  يف   اهلل  ــار  ج معركة 
يف  قويا  در�شا  الفرن�شي  العدو  اأعطت  والتي 

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

و�شلت اإىل حدود  قتيل من اجلنود 
من  بدايتها  كانت  حيث  الفرن�شيني، 

قيادة  حتت  عي�ص ه�شليا  منطقة 
برحايل  وب�شينة  مـــدوري  بلقا�شم 
�شعيدي  علي  وفايزة  مو�شى  وخاليف 
خل�شر  حممد  عثماين  اإىل  اإ�شافة 
بلقا�شم  وخــاليف  �شليمان  وعا�شورة 
ـــزوزي وبع�ص  مــزيــاين وم والإخــــوة 
املجاهدين خارج القرية مثل �شاطري 

وقــتــالــة، حــيــث �ــشــهــدت �ــشــقــوط  
فايزة  برحايل،  ب�شينة  اأبرزهم  �شهداء 

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

امل�شرفة  التاريخية  اجلوانب  من  الت�شحيات 
التي يعتز بها اأبناء املنطقة ويفتخرون بانتمائها 

لهذا التاريخ العريق.

تربية النحل وب�ساتني للفواكه واخل�سر 

تعانق  اأزنزنة �سجرة 
املباركات واالآمال 

لالإنارة  الكانكي االحتطاب 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�ــشــع  بــنــ�ــشــاطــهــا 
وا�شتخال�ص الع�شل الطبيعي الذي يرتاوح 
�شعره بني  دينار اإىل غاية  
دينار جزائري، والذي يلقى �شيتا وانت�شارا 
وقيمته  جلودته  نظرا  الوطن  عرب  وا�شعا 
من  ال�شكان  بع�ص  يتخذ  حيث  الطبيعية، 
ي�شاعدهم  ــذي  ال الدخل  النحل  تربية 
على ال�شتمرار واملقاومة يف هذه املنطقة 
يف  ب�شمتها  تركت  التي  ال�شعبة  اجلبلية 
التحدي  ترفع  تزال  ول  عديدة  جمالت 

خالل  من  الفالحية  ن�شاطاتها  ملوا�شلة 
الفالحني  بع�ص  اتخذها  غناء  ب�شاتني 
طبيعية  ــتــوجــات  مــن ــى  عــل لــلــحــ�ــشــول 
وا�شتثنائية من خالل اأ�شجار التفاح الذي 
يتنوع باألوانه واأ�شكاله واأذواقه اأي�شا، ما 
والأ�شفر  والأحمر  الأخ�شر  التفاح  بني 
بحيث  غر�شه،  طرق  على  وقفنا  والذي 
الوطن  مناطق  خمتلف  من  جلبه  يتم 
�شجريات  خــالل  من  به  ال�شتثمار  ثم 
املنطقة  على  بخرياتها  تعود  �شغرية 
النواة  مبثابة  م�شتقبال  �شت�شبح  التي 
احلقيقية يف تنوع منتوج التفاح وت�شويقه 
الذين  القرية  اأبناء  عنه  ك�شف  ح�شبما 
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  �شكان  يطمح 
غناء لال�شتثمار يف خمتلف املنتوجات التي 
من املنتظر اأن تعود بالربح عليهم، خا�شة 
ا�شتفادت  ــذي  ال املــائــي  املنبع  توفر  بعد 

والذي  املا�شية  ال�شنوات  يف  القرية  منه 
بعد  جديد  من  ال�شكان  ا�شتقطاب  ا�شتطاع 

هجرة �شنوات م�شت.
ابرز  مــن  ـــرى،  الأخ هــي  املوا�شي  تربية 
الن�شاطات الفالحية لأبناء قرية هرييث 
التي ل تزال جبال الأورا�ص �شاهدة على 
ك�شف  ما  فح�شب  وت�شحياتها،  تاريخها 
اأهم  مــن  املوا�شي  فرتبية  ال�شكان،  عنه 

ــات  ــاط ــش ــ� ــن ال
ينتهجها  التي 
الـــ�ـــشـــكـــان يف 
ظـــــل غـــيـــاب 
العمل  فــر�ــص 
ــثــمــار  ــت ــش وال�
خــــــا�ــــــشــــــة 
جمــــــــال  يف 
الذي  الفالحة 
لأمــوال  يحتاج 
واإمــــكــــانــــيــــات 

مالية معتربة.

التي  ازنزنة �شجرة  تعترب 
ــاركــة يف  ــب تــعــنــي الــ�ــشــجــرة 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  �شكان 
منها  بالقرب  ــاآدب  وامل الولئم 
وبعطائها  بــهــا  تــربكــا  وذلـــك 
لل�شكان،  املحلي  املــوروث  ح�شب 
باأن يرزقهم  حيث يدعون اهلل 
ظلها  حتت  والأمطار  اخلــريات 
ــة  ــام بــعــد جــمــع الــ�ــشــكــان واإق
وليمة حتتها، ويف اأحيان كثرية 
منها  تقربهم  ي�شدقون  كانوا 
وح�شب  بــربكــتــهــا،  ــون  ــن ــوؤم وي
فنبات  الــقــدميــة  املــعــتــقــدات 
ا�شتخدامه  يتم  ال�شجرة  هذه 
املفا�شل والعظام  اآلم  يف عالج 

ولها ا�شتخدامات عديدة تدخل 
�شمن الطب التقليدي، حيث ل 
ال�شجرة معلما هاما  تزال هذه 
اأنها  خا�شة  القرية  معامل  من 
منطقة  م�شتوى  على  الوحيدة 

الأورا�ص.

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

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

يعي�شون حياة بدائية خا�شة يف ف�شل 
الطبيعة  فيه  تق�شو  الـــذي  ال�شتاء 

�شكان هرييث،  ب�شكل غري معقول على 
 ، عمي حممود الذين لزالوا ح�شب 
يقومون بجلب احلطب بهدف التدفئة 
الــذي  ال�شتاء  ف�شل  ففي  والــطــبــخ، 
تعرف الثلوج اأعلى م�شتوى يف القرية، 
الربد  معاناة  يعي�شون  ال�شكان  يبقى 
الظروف  تلك  كل  ظل  يف  ومواجهته 
القا�شية دون تزودهم بالغاز، فعملية 
الحتطاب بالن�شبة لهم ت�شكل هام�ص 
احلياة هنا بعد غلق املنافذ والطريق 
الوحيدة املوؤدية للقرية والتي تعي�ص 

يف و�شعية متدهورة للغاية.
ــكــان قرية  �ــش ــود  ــع ي مـــن جــهــتــهــم 

، لالإ�شاءة  الكانكي هرييث اإىل ا�شتعمال 
اإىل جلب  اآخرون فعمدوا  اأما  والإنــارة، 
يدوية  بطريقة  يعمل  كهربائي  مولد 
التقليدية،  الإ�ــشــاءة  من  للتخل�ص 
ال�شكان-  بقية  -حــ�ــشــب  ـــك  وذل
بقدراتهم  مقارنة  غاليا  يكلفهم 

واإمكاناتهم الب�شيطة يف العي�ص.

/  �سبتمرب  املوافق لـ  حمرم  الإثنني  �ستمرب  

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�شكنات التي تعود لأزمان 

غابرة من خالل بنائها باحلجر والطني وتعدد الغرف داخلها وتداخلها الذي 

فر�شته ال�شلطات الفرن�شية �شابقا يف اجلزائر لك�شر الت�شابه بني بيوتها وبيوت 

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

بالعودة اليه يف ظل الت�شارع والتنامي الذي تعرفه ال�شكنات الإ�شمنتية 

احلديثة، حيث تعر�شت العديد من البيوت خالل ال�شتعمار الفرن�شي للق�شف 

الكثيف الذي �شاهم يف حتطيمها ولكن ال�شكان 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�شية،  القليلة  فقدت املنطقة خالل الأيام 

القائد  مع  املجاهدين  كتيبة  كان كممر�ص �شمن  الذي  �شي عمر املدعو  اأو�شي عمر  فايزة حممد  والبطل 

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

التحرير  جبهة  ب�شفوف  يلتحق  اأن  قبل  للجميع  وممر�شا  املنطقة  حكيم  وكان  ال�شعبي  الطب  يف  ي�شتغل  ذلك 

ويكلف مبداواة واإ�شعاف اجلرحى والأهايل، اأين �شارك يف معارك عدة وقاتل ب�شرا�شة رفقة املجاهدين ويعترب 

ال�شاهد الثاين ملعركة جار اهلل، بعد ال�شتقالل انتقل اإيل باتنة وا�شتغل يف جمال ال�شحة كرئي�ص م�شلحة يف 

امل�شت�شفي اجلامعي باتنة اإىل غاية تقاعده، حيث كان �شخ�شا حمبوبا ومثقفا وكرميا ب�شهادة اأهايل منطقة 

اأوت  تكوت وي�شهد به مب�شرية ن�شالية وا�شعة يف �شفوف جبهة التحرير الوطني، حيث تويف نهاية �شهر 

املن�شرم ووري الرى مب�شقط راأ�شه مبقربة �شناورة بح�شور عدد من امل�شوؤولني والأ�شرة الثورية.

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

اأرا�شيهم واأ�شولهم من خالل مطالب ب�شيطة جدا، كفتح  اأب�شط حقوقهم يف العودة اإىل 

مرافق  خالل  من  فيها  جديد  من  احلياة  وبعث  العزلة  على  والق�شاء  الطريق 

�شرورية وتوفري الكهرباء، حملني على التم�شك باأ�شالتهم وهويتهم 
وطبيعة انتمائهم رغم ق�شاوتها و�شعوبتها.

اإعداد: اأمني. ب

الفريق الذي 
يغطي الغابة

�شماء  يف  يحلق  الــوطــنــي  الــفــريــق  مــوؤ�ــشــر  ـــزال  ي مــا 
التتويجات الدولية، حيث ارتقى يف اآخر ترتيب للفيفا 
والثالثني  اخلام�شة  املرتبة  اإىل  املا�شي  نوفمرب  ل�شهر 
ليكون من بني الفرق الأربعني الأوىل يف العامل، ويحتل 
اإثر  العامل..  �شهرةيف  الأكر  اللعبة  الكبار يف  مكانا بني 
قواعده  داخل  حققها  التي  الإيجابية  النتائج  �شل�شلة 
طيلة  نوعه  من  وفريد  لالنتباه  ملفت  ب�شكل  وخارجها 
تعي�شها  خا�شة  اأجــواء  يف  ذلك  ياأتي  الفريق..  م�شرية 
الوطني  الفريق  اأن  اإل  الأ�شعدة،  جميع  على  اجلزائر 
تاأثري الأجواء  بقيادة قائده جمال بلما�شي بقي خارج 
ال�شيا�شية املتوترة وا�شتطاع اأن يربز كواحد من جتليات 
الذين  اجلزائريني  كل  حوله  يجمع  الوطنية،  الوحدة 
والقراءات  والتوجهات  ال�شيا�شية  اخليارات  تفرقهم 
لول  ليتحقق  ذلك  يكن  مل  احلالية..  لالأزمة  املختلفة 
يقدم  فاأ�شبح  املتقد،  ــاءه  وذك و�شرامته  قائده  حنكة 
امليدان  اأر�شية  على  له  الت�شويق  يتم  يحتذى  منوذجا 
جمال  ا�شتطاع  لقد  ال�شا�شات..  وعــرب  املــدرجــات  ويف 
خمتلف  يف  اجلزائر  ذكر  يحفظوا  اأن  وفريقه  بلما�شي 
املحافل الإعالمية الريا�شية الدولية، يف وقت تراجعت 
والريا�شات  القوى  األعاب  ل�شيما  ــرى  الأخ الريا�شات 
امليداليات..  للجزائر  تقدم  اأن  لبثت  ما  التي  الفردية 
وي�شعى  بلده  يحب  الــذي  اجلــزائــري  منــوذج  يقدم  اإنــه 
اإىل خدمتها بكل الطرق، بل ويقدم لل�شيا�شيني وملختلف 
ويعرف  عمله  يتقن  الذي  الر�شيد  القائد  منوذج  النخب 
حول  ال�شك  يحوم  وقت  يف  يتحدث،  وعما  يتحدث  متى 
خالل  البلد  لــقــيــادة  املتقدمني  املرت�شحني  كــاريــزمــا 
الفريق  اإنه  متفاوتة..  بطريق  ولو  املقبلة  الرئا�شيات 
الوطني.. ال�شجرة التي تغطي غابة من الف�شل والرتدد 

�شبابية الأفق.

عن كثب

la Rue H

�شلطة  اأي  ت�شعى  اأن 
ـــاق  ـــن اخل فـــــك  اإىل 
ـــر  حـــولـــهـــا، فـــهـــذا اأم
وهو  وطبيعي،  م�شروع 
الأ�شلحة  مــن  ـــد  واح
التي  اخلفية  الذكية 
الأنظمة  بها  حتتفظ 
ــيــة لــوقــت  ــش ــا� ــي ــ�ــش ال
ت�شهرها  ثم  احلاجة 
ــمــامــات  ــول اهــت ــح ــت ل
اإىل  وان�شغالهم  النا�ص 
موا�شيع ن�شيها اجلميع، 
فتخلق ثغرة يف جدار 
الرف�ص ال�شعبي، ومتد 
يف  اإ�شافية  م�شاحات 
جلب الر�شى والولء.. 

اأي  �شلوك  يف  وعادية  معروفة  اأداءات  هــذه  كل 
�شلطة تواجه قالقل �شيا�شية واجتماعية، لكن اأن 
متتد تلك الإجراءات اإىل ق�شايا وملفاتال تخ�شع 
يف  لالحتقان  مكر�شة  ال�شليم،  للمنطق  معاجلتها 
امل�شتقبل املنظور، فهذا مال يقبله العقل وهذا هو 
اأدت  التي  العرجاء  العمومية  ال�شيا�شات  م�شمون 
ال�شاحة  يف  انق�شام  من  الأيــام  هذه  مانعي�شه  اإىل 
وحول  امللفات  هذه  حول  املجتمع  ويف  ال�شيا�شية 
اأطر معاجلة الأزمة ال�شيا�شية التي يعي�شها البلد.

امللح  املطلب  كون  اإىل  وبالنظر  ال�شياق  هذا  �شمن 
ما قبل  عقود  �شيغ  خمتلف  اإىل  املنت�شبني  لإدماج 
الت�شغيل ل يختلف حولهاإثنان، ول يتناطح عليه 
للميزانية  ال�شعبة  املالية  الو�شعية  رغم  عنزان، 
الإجراء  بهذا  وا�شحة  اإ�شادة  جلب  ما  العمومية، 
اجلميع،  طرف  من  بدوي  حكومة  اتخذته  الذي 
من  اجلديد  الإداري  التق�شيم  ملف  �شحب  ــاإن  ف
ا�شتعرا�شية  بطريقة  للنا�ص  واإخــراجــه  ــدرج  ال
الرئا�شية  النتخابات  من  يوما  ع�شرين  بعد  على 
واأثناء احلملة النتخابية يطرح اأكر من ت�شاوؤل 
بالذات،  الوقت  هذا  يف  الإجــراء  هذا  جدوى  عن 
جديدة  بريوقراطية  هيئات  اإحداث  جدوى  وعن 
الأموال  من  املزيد  �شتلتهم  ال�شالحيات،  منزوعة 
بدون مردودية وا�شحة، خا�شة واأن بيان جمل�ص 
الوزراء الأخري الذي حمل هذا الإجراء مل يذكر 
للتق�شيم،  اأ�شباب ومربرات مقنعة  اأي  يف ديباجته 
املواطن..  من  الإدارة  بتقريب  املتعلقة  تلك  غري 
هذه الأغنية القدمية جدا مل تعد تطرب اأحدا يف 
ع�شر احلكومة الإلكرتونية الذي ح�شر اخلدمات 
تطبيقات  مــن  جمموعة  يف  املختلفة  املرفقية 

الهاتف النقال.
حول  خمتلفة  تــ�ــشــاوؤلت  هناك  ذلــك،  مــن  اأكــر 
معاك�شــــــة  على  اجلــزائــريــة  احلكومة  اإ�ــشــرار 
حركة التاريخ يف هذا الإجراء خا�شة، فالكــــثري 

ـــن الــــــدول واأغـــلـــب  م
هي  املتقدمة  ـــدول  ال
ــة  ــم ــظ اأن ذات  دول 
يتم  اإقليمية  اإداريـــة 
الوحدات  جمع  فيها 
خمتلف  من  الإداريـــة 
ـــات حتــت  ـــوي ـــت ـــش ـــ� امل
مُينح  ــم  ــي ــل اإق مــظــلــة 
�ــشــالحــيــات وا�ــشــعــة، 
اتــخــاذ  يف  ــا  ــم ــي ــش ل�
القرارات القت�شادية 
ال�شرائب،  وجــبــايــة 
ا�شتقاللية  ومتنح  بل 
للمحاكم  وحــــريــــة 
املحلية  وللمجال�ص 
ل�شياغة  املــنــتــخــبــة 
املناطق،  تلك  خ�شو�شيات  مــع  تــتــالءم  قــوانــني 
ينت�شر هذا النموذج من احلوكمة املحلية يف اأغلب 
الدول  من  وكثري  الأمريكتني  ويف  الأروبية  الدول 

الأ�شيوية وحتى الإفريقية.
اجلي�ص  ورثها  ناجحة  جتربة  هناك  اجلزائر  يف 
يف  تتمثل  التحرير  جي�ص  عن  ال�شعبي  الوطني 
لها  تعطى  �شت،  وعددها  ع�شكرية  نواحي  اإن�شاء 
وطنية  �شيا�شة  ظل  يف  �شوؤونها  ت�شيري  يف  املبادرة 
حمكمة للدفاع الوطني، وقد اأثبتت هذه التجربة 
جناعتهاوحققت نتائج مبهرة يف مكافحة الإرهاب 
وغري  املنظمة  الخرتاقات  من  احلــدود  وحماية 
عديدة  قــطــاعــات  وهــنــاك  املحتملة،  املنظمة 
من  قريبة  جهوية  لإدارات  ت�شيريها  يخ�شع 
اآليات  وفق  مركزية  رقابة  حتت  منت�شبيها  �شوؤون 
اإىل  عندنا  ال�شلطات  تعمد  ل  ــاذا  مل وا�ــشــحــة..  
تعميم هذه التجربة على امل�شتوى الإداري؟ وبدل 
جديدة  وليات  وتفريخ  ال�شابق  التق�شيم  تق�شيم 
اأ�ش�ص  ووفــق  وا�شحة،  اقت�شادية  جــدوى  بــدون 
�شعبوية ع�شائرية، يجري �شم وليات بعينها اإىل 
على  قائمة  اقت�شادية  اأ�ش�ص  وفق  البع�ص  بع�شها 
امليزة التناف�شية والتخ�ش�ص يف جمالت خمتلفة 

كال�شناعة والفالحة وال�شياحة والتجارة.. اإلخ.
فتيل  ــنــزع  ل منا�شبة  �ــشــتــكــون  الــتــجــربــة  هـــذه 
ــم عــلــى الــعــرق  ــائ ــق ــتــقــطــاب املــنــاطــقــي ال ال�ــش
منا�شبة  كذلك  و�شيكون  الع�شبية  والنتماءات 
مع  بلديات  اإىل  نا�شئة  عمرانية  مراكز  لرتقية 
اإمكانية ف�شل ت�شيري املدن  تعزيز �شالحياتها، مع 
التنموي  املجهود  عن  الــوليــات  مبقرات  الكربى 
خلق  خالل  من  املنتخبة،  املجال�ص  تتوله  الــذي 
وباملقابل  الــكــربى  املــدن  بت�شيري  مكلفة  هيئات 
الوحدة  وهي  الت�شيري،  هيكل  من  الدائرة  متحى 
البريوقراطية التي ل حتوز على اأي �شفة قانونية 

يف خمتلف الد�شاتري التي عرفتها اجلزائر.. 

ملــاذا حتمــل هذه الزاويــة ت�شمية �شــارع H  ؟ �شوؤال قــد يتبادر 
اإىل ذهن القارئ الكرمي ومن حقه علينا اأن نقدم له اجلواب الكايف 
ال�شــايف.. حيث ل يوجــد يف منطقة الأورا�ص وخا�شة يف باتنة وما 
جاورهــا من ل يعرف هــذا ال�شارع الذي يقع بحــي بوعقال ال�شعبي 
ال�شهــري، وهــو ال�شارع الأ�شهــر يف املنطقة ومعــروف بانت�شار حمالت 
جتارة الألب�شة واملــواد الكهرومنزلية والغذائية، يوؤمه الآلف من 
الزوار يوميا ويف املدة الأخرية حتول اإىل مق�شد �شياحي.. اإننا واإذ 
نتخذ من ت�شمية هذا ال�شارع عنوانا لهذا الركن الذي �شنتناول فيه 
خمتلــف الق�شايا التــي لها عالقة باحليــاة القت�شادية �شواء على 
م�شتوى الفــرد اأو املوؤ�ش�شات اأو الدولة ككل، فاإننا نتيمن ب�شارع اآخر 
يف مدينــة اأخــرى اأ�شبــح جم�شا لقيا�ــص حتولت القت�شــاد العاملي 
ونق�شــد بذلــك �شــارع وول �شرتيــت مبدينــة نيويــورك الأمريكيــة 
املعــروف بالإجنليزيــة Wall Streetاأ و �شــارع املــال )الرتجمــة 
احلرفيــة تعنــي: �شارع اجلــدار( وتعود هــذه الت�شميــة اإىل القرن 
ال�شابــع ع�شــر عندمــا كانــت نيويــورك م�شتوطنــة هولندية حيث 
تعر�شــت لحتــالل الربيطانيــني، فقــام الهولنديــون ببنــاء جدار 
ارتفاعــه حوايل اأربعة اأمتار ل�شد الهجــوم دون جدوى وبعد جناح 
الربيطانيــني يف ال�شتيالء على املدينة قامــو بتدمري اجلدار ومنذ 

ذلك احلني اأ�شبح املكان يعرف ب�شارع اجلدار.
ومــع مــرور الوقــت نبتــت �شجــرة كبــرية يف نهايــة �شــارع الوول 
�شرتيــت، لتتحــول مــع مــرور الوقــت اإىل مكــان ي�شتظل بــه التجار 
التبــادل  يعقــدون �شفقــات  اأيــن  اأماكــن خمتلفــة،  مــن  القادمــني 
التجــاري، وكانــت تلك اأوىل بــذور ن�شاأة بور�شة نيويــورك لالأوراق 

املالية يف الوول �شرتيت.
لقــد حتول هــذا ال�شارع اإىل مركــز للمعامالت املاليــة يف اأمريكا 
ثــم اإىل مركــز عاملــي للتبــادلت التجارية و�شــوق لــالأوراق املالية 
وال�شنــدات ورافق خمتلف الأزمــات القت�شادية وكان يقي�ص نب�ص 
القت�شاد العاملي خاللها، كما �شهد اأحداثا دامية �شنة �شنة 1920 
بعد وقوع انفجار خلف 38 قتيال ومئات اجلرحى، ويف �شنة 1929 
�شهد انهيــار موؤ�شر الداو جونز ليدخل القت�شاد الأمريكي يف اأزمة 
الك�شــاد العظيم اآنــذاك، وكانت اأي�شا يف قلب اأزمــة الرهن العقاري 
ل�شنة 2007 ما اأدى اإىل اإفال�ص ع�شرات ال�شركات التي كانت تتخذ 
منه مقرا، �شهد ال�شارع ت�شوير عدة اأعمال �شينمائية بع�شها يحمل 
اإ�شمــه، كمــا ت�شدر يف نيويــروك جريدة  اقت�شاديــة با�شمه ) وول 

�شرتيت جورنال(.
بكل هذه الب�شاطة بداأت اأفكار اأ�شبحت ت�شيطر على العامل، ويف 
اجلزائــر هناك اأماكن عدة يف مدن عدة حتمل ت�شميات اقت�شادية 
على غرار )الرحبة( التي ت�شري اإىل اأ�شواق دائمة ملختلف املبيعات، 
كمــا برزت �شوارع ومناطــق يف مدن خمتلفة بت�شميــة )�شوق دبي(، 

تيمنا بالزدهار القت�شادي ملدينة دبي الإماراتية.

ما تزال خمتلف ال�شفحات الأورا�شية تتابع 
اأخبار توقيف املزيد من ال�شعوذين يف املنطقة، بعد 

جناح ال�شفحات الفي�شبوكية ومن ورائها �شباب 
قاموا مبجهود كبري لتحديد مواقع هوؤلء امل�شعوذين 

وبث �شور وفيديوهات تبني اإقبال الن�شاء وخا�شة 
اجلامعيات عليهم، حيث اأثمرت العملية لفت انتباه 

م�شالح الأمن التي اأوقفت املدعو »ي ب« بحي تام�شيط 
مبدينة باتنة، كما مت اإلقاء القب�ص على م�شعوذ ثاين 

يف بلدية تكوت التابعة لولية باتنة اأي�شا، وو�شط 
اإ�شادة كبرية بالعملية حتول املو�شوع اإىل حملة على 
مواقع التوا�شل الجتماعي للتحري�ص على دك هذه 

الأع�شا�ص ال�شريرة يف خمتلف الأحياء واملدن يف 
ا�شتح�شار م�شابه ملا حدث يف حملة �شيد ال�شاحرات 

التي �شهدتها اأروبا يف احلقبة الأخرية من الع�شور 
الو�شطى، اين انتع�شت حملة مطاردة ال�شاحرات بعد 
انت�شار الظاهرة وا�شتثمارها يف اجلهل والأمية التي 

كانت تعي�شها القارة.

اإعتلى و�شم #ال�شيخ_فركو�ص _عامل 
_اجلزائر، هرم الها�شتاقات الأكر تداول يف 

اجلزائرعلى من�شةتويرت خالل اليومني املا�شيني، 
حيث هب اأن�شار هذا ال�شيخ ال�شلفي اإىل موؤازرته 

على مواقع التوا�شل الجتماعي بعد ت�شميع مكتبته 
الواقعة بحي القبة باجلزائر العا�شمة، ومعروف اأن 

مكتبة ال�شيخ فركو�ص، كانت حتت�شن درو�شا دينية 
يقدمها ال�شيخ بعد كل �شالة فجر، وكان يح�شرها 

الع�شرات من حمبيه من خمتلف وليات الوطن، ويلم 
يظهر حلد الآن اأي �شيء ب�شاأن اجلهة التي اأمرت بغلق 

املكتبة.
ياأتي يف املرتبة الثانية و�شم #حراك_29 

نوفمرب، يف حملة ترويجية للجمعة الواحدة 
والأربعني من م�شريات احلراك التي تتوا�شل يف على 
بعد اأ�شبوعني من املوعد الرئا�شي ويف و�شط احلملة 

النتخابية.
على �شعيد اآخر ما يزال و�شم #زيتنا_يف_دقيقنا 

يح�شد املزيد من ردود الأفعال على فاي�شبوك حيث 
انربى مئات الآلف من املعلقني اإىل الرد على بيان 

الربملان الأروبي ب�شاأن ما يحدث يف اجلزائر، واتفق 
اأغلبهم على اإدانة هذا التدخل ال�شافر يف ال�شاأن 

اجلزائري، بينما انربى البع�ص اإىل التقليل من �شاأن 
البيان ومن �شاأن هيئة الربملان الأروبي التي ل تعرب 

حقيقة عن اإرادة الدول الأروبية.

ا�شتعلت على موقع تويرت حملة مل�شاندة املغني 
الكوري واليوتيوبر "جاي كيم" بعد تلقيه تهديدات 
بالت�شفية اإثر اإعالنه اعتناق الإ�شالم وتغيري ا�شمه 

اإىل »داوود«.ويعد جاي، املعروف با�شم Jay، اأحد 
اأ�شهر جنوم الكيبوب الكوريني، واأعلن اعتناقه 

الإ�شالم من خالل مقطع فيديو، ظهر فيه وهو ينطق 
ال�شهادتني، عرب ح�شابه على في�شبوك.

وكتب كيم عرب ح�شابه على تويرتتغريدة باللغة 
العربية يزف من خاللها اخلرب ملحبيه اإذ قال: 

»واأخريًا اأ�شبحت م�شلمًا.. داوود كيم«، موؤكدًا اأنه 
اختار لنف�شه ا�شم داوود.ومنذ ب�شعة اأ�شابيع ك�شف 

النجم الكوري اأنه بداأ يف درا�شة الإ�شالم، ون�شر فيديو 
عرب قناته على يوتيوب مت�شائاًل فيه عما �شيحدث 
اإذا اعتنق الإ�شالم، ثم فاجاأ جمهوره بعدها بفرتة 
ق�شرية من خالل اإعالنه اإ�شالمه، وقد اعتلى و�شم 

#AlwaysWithCYJقمة الها�شتاقات عامليا خالل 
يوم اأم�ص مبئات الآلف من التغريدات التي �شاندت 

كيم ودافعت عنه.
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ترند حملي

ترند وطني

ترند عاملي



بداية �شهر دي�شمرب الداخل

اأعلنت وزيرة الربيد والت�صالت ال�صلكية والال�صلكية والتكنولوجيات والرقمنة، اإميان هدى فرعون عن قابلية الت�صغيل املتبادل 
�صي�صمح حلامل  ما  وهو  القادم،  دي�صمرب  �صهر  مطلع  البنكية  ال�صبكة  اجلزائر يف  بربيد  اخلا�صة  الذهبية  اللكرتونية  للبطاقة 

البطاقة با�صتعمالها على م�صتوى جممل ال�صبابيك الآلية البنكية.
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عرقاب ي�سارك يف االجتماع الوزاري 
اال�ستثنائي ملنتدى البلدان امل�سدرة 

للغــاز يف ماالبو

تراجع اأ�سعار النفط

قابلية ت�سغيل البطاقة الذهبية على ال�سبكة البنكية 

املواطن �سيدفع الر�سوم اجلمركية
 واأ�سعار ال�سيارات مر�سحة لالرتفاع يف 2020 

التوقيع على مذكرة تفاهم بني �سونلغاز
 ونظريتها الغينية اال�ستوائية

اأهمية  الوزير على  اأكد  ويف مداخلته، 
اأر�شية  مــن  ارتــقــى  مــن  الــذي  املنتدى 
منظمة  اإىل  ر�شمية  غــري  مناق�شات 
بهذا  اإ�شادته  ولدى  م�شرتكة،  حكومية 
اأن  الــطــاقــة  اأكـــد وزيـــر  الــتــطــور، فقد 
لإعطاء  فر�شة  يعد  مــالبــو  اجتماع 
هذا املنتدى دفعا جديدا للتعاون بهدف 
البلدان  بــني  الــتــعــاون  مــن  ال�شتفادة 
التجارب  تــبــادل  وتكثيف  الأعــ�ــشــاء 
واخلربات وا�شتحداث ف�شاءات منا�شبة 
الغاز  ا�ــشــتــعــمــالت  تــرقــيــة  ـــل  اأج ــن  م
الطبيعي واإقامة حوار بناء ومثمر بني 
خمتلف الفاعلني يف ال�شوق الغازية، كما 
منتدى  باأن  مقتنعون  اأنهم  قائال  �شرح 
اأكرث من  �شيتعزز  للغاز  امل�شدرة  البلدان 
حيث اأهمية الغاز الطبيعي الذي ي�شكل 
التنمية  حتقيق  اأجــل  من  خيار  طاقة 
الجتماعي  والـــرقـــي  القــتــ�ــشــاديــة 
اجلزائر  اأن  م�شيفا  البيئة،  وحماية 
الــوزاري  الجتماع  باحت�شان  تت�شرف 
القادم واأنها لن تدخر اأي جهد من اأجل 

على  به  املنوط  الــدور  املنتدى  اإعطاء 
ال�شاحة الدولية.

الــوزاري  الجتماع  خــالل  اأنــه  ويذكر 
اأكتوبر  يف  املنعقد  للمنتدى  ال21 
اقرتاح  على  )رو�شيا(  مبو�شكو   2019
ــاين  ــث ــد الجـــتـــمـــاع الــــــــوزاري ال ــق ع
�شهر  اجلزائر  يف  للمنتدى  والع�شرين 
الطاقة  وزيــر  وتعيني   2020 نوفمرب 

رئي�شا للمنتدى لل�شنة القادمة.
على  اأجــرى  عرقاب  ال�شيد  اأن  ويذكر 
هام�ص هذه القمة حمادثات مع نظرائه 
ــن حــمــد الــرحمــي،  الــعــمــاين حمــمــد ب
مباغا  غــابــريــال  ال�ــشــتــوائــي  الغيني 
اوبيانغ ليما، الفنزويلي مانويل كيفيدو 
و كاتب الدولة النغويل للنفط خو�شي 
املحادثات  ومتحورت  بارو�شو،  الك�شندر 
بني الأطراف حول "درا�شة مدى تطور 
كما  واآفاقها"،  للغاز  الدولية  الأ�شواق 
ــر جمــمــوعــة مــن قدماء  ــوزي ال الــتــقــى 
الذي  ال�شتوائية  غينيا  من  الطلبة 

تابعوا درا�شاتهم يف اجلزائر.

يف  اأم�ص،  اأول  النفط  اأ�شعار  تراجعت 
معامالت هادئة ب�شبب عطلة عيد ال�شكر 
الأمريكية التي حدت من الن�شاط، بينما 
ملنظمة  اجتماعا  امل�شتثمرون  يــرقــب 
اأوبك وحلفائها الأ�شبوع القادم قد ي�شفر 
لدعم  الإنتاج  خف�ص  اتفاق  متديد  عن 

ال�شوق.
بحلول  فاإنه  اإعالمية،  و�شائل  وبح�شب 
ال�شاعة 0547 بتوقيت جرينت�ص، كانت 
العقود الآجلة خلام برنت منخف�شة 28 
 63.59 اإىل  باملئة   0.4 يعادل  مبا  �شنتا 
لتحقيق  برنت  ويتجه  للربميل،  دولر 
0.3 باملئة لالأ�شبوع،  مك�شب طفيف يبلغ 
يف �شعود اأ�شبوعي هو الرابع على التوايل، 

بلغت مكا�شب اخلام فيه 3.1 باملئة.
وانخف�شت عقود غرب تك�شا�ص الو�شيط 

15 �شنتا اأو 0.3 باملئة اإىل 57.97 دولر 
للربميل.

ــى مــــدار الأ�ـــشـــبـــوع، يــتــجــه غــرب  وعــل
موا�شال  باملئة،   0.4 لل�شعود  تك�شا�ص 
التوايل،  على  الرابع  لالأ�شبوع  الزيادة 
يــراقــب  حــيــث  بــاملــئــة،   3.2 مبــكــا�ــشــب 
الأ�شبوع  اجتماع  كثب  عن  امل�شتثمرون 
للبرتول  امل�شدرة  البلدان  ملنظمة  القادم 
يف  رو�شيا،  بينهم  من  وحلفاء  )اأوبـــك( 

اإطار التحالف املعروف با�شم اأوبك+.
خف�ص  على  اتفقت  املجموعة  وكانت 
حتى  يوميا  برميل  مليون   1.2 اإنتاجها 
املحللون  ويتوقع  الأ�شعار  لدعم  مار�ص 
ارتفاع  ا�شتمرار  ظل  يف  التفاق  متديد 
م�شتويات  اإىل  الأمـــريـــكـــي  الإنــــتــــاج 

قيا�شية.

واأ�شارت الوزيرة اإىل اأن البطاقة الذهبية 
�شبكة  م�شتوى  على  حاليا  ت�شتعمل  التي 
الربيد فقط، �شيتم ت�شغيلها ب�شكل متبادل 
دي�شمرب  �شهر  مطلع  البنكية  ال�شبكة  مع 
يف  اتفاقية  عقد  من  النتهاء  بعد  القادم 
ال�شفقات  تاألية  �شركة  مــع  املــجــال  هــذا 
البنكية امل�شرتكة والنقدية "�شاتيم" التي 
اإ�شافة  7 بنوك عمومية و9 خا�شة  ت�شم 
اأن  الوزيرة  واأو�شحت  اجلزائر،  بريد  اإىل 
الربيد  �شبكة  بني  هذا  املتبادل  الت�شغيل 
وال�شبكة البنكية قد مت بنجاح من الناحية 
التقنية يف �شهر اأكتوبر املا�شي عالوة على 
حتديد تكاليف تقدمي اخلدمة، م�شيفة اأن 
ال�شرب  بفارغ  ينتظرها  التي  اخلدمة  هذه 
زبائن اجلزائرية لالت�شالت، متت بف�شل 
لتنويع  اجلزائر  بريد  بذلها  التي  اجلهود 
عرو�شه، وذكرت فرعون اأن بريد اجلزائر 
يحوز من قبل على بطاقة بنكية م�شرتكة 
2015، توجب ف�شل �شبكة  "لكن ويف عام 
خلل  ب�شبب  البنكية  ال�شبكة  عن  الربيد 

اأمني على م�شتوى �شبكة الربيد".
كما ا�شتطردت تقول اأن بريد اجلزائر قد 
اتخذ اإجراءات، يف هذا ال�شدد، لالنف�شال 

�شحب  )بطاقة  القدمي  النقدي  احلل  عن 
ــرتاق  ــالخ ــل ل ــاب ــام مــفــتــوح ق ــظ ــط، ن ــق ف
للتمديد(  قابل  غري  وخا�شة  موؤمن  وغري 
اأداء  ذي  جــديــد،  نقدي  بحل  لتعوي�شها 
الدولية،  للمعايري  وي�شتجيب  وموؤمن  عال 
على  احل�شول  فور  اأنــه  الوزيرة  مو�شحة 
انتظار  تــوجــب  الــنــقــدي اجلــديــد،  ــل  احل
عملية ع�شرنة ال�شبكة البنكية، ويف اأثناء 
بريد  بني  معترب  تقني  عمل  اأجنــز  ذلــك، 

ربط  لأجــل  "�شاتيم"  و�شركة  اجلــزائــر 
ال�شبكتني ببع�شهما البع�ص.

ويجدر التاأكيد اأن ما يزيد عن 7ر5 مليون 
وزعت  قــد  +الــذهــبــيــة+  نقدية  بطاقة 
اآيل  �شباك   1418 وتن�شيب  اليوم،  لغاية 
بنكي، عالوة على اأن ن�شبة 17 يف املائة من 
ال�شبابيك  هذه  عرب  تتم  ال�شحب  عمليات 
دينار  مــلــيــار   750 قيمتها  بلغت  الــتــي 

جزائري يف 2019.

اجلمركية  الر�شوم  ثمن  املــواطــن  �شيدفع 
هياكل  ا�شترياد  على  املفرو�شة  اجلــديــدة 
مل�شانع  املــوجــهــة  دي"  كــا  "�شي  الــ�ــشــيــارات 
لل�شعر  �شت�شاف  الــتــي  املحلية،  الــرتكــيــب 
ال�شعيد  على  امل�شوقة  لل�شيارات  النهائي 

املحلي.
وح�شب م�شادر من م�شانع تركيب ال�شيارات 
للمركبات  املــوزعــة  والــوكــالت  الوطنية 
التابعة لها، على م�شتوى كل الرتاب الوطني، 
فاإنرّ الأ�شعار �شتقفز مع بداية ال�شنة املقبلة 
اإىل م�شتويات عالية جدا تفوق 30 يف املائة، 
املديرية  تطبيق  يف  النــطــالق  مــع  مـــوازاة 
على  اجلــديــدة  للر�شوم  للجمارك  العامة 
مل�شانع  املوجهة  وجتهيزات  هياكل  ا�شترياد 
تقلي�ص  تبعات  عن  ف�شال  املحلية،  الرتكيب 
ح�ش�ص الواردات املوجهة لهذه الفئة منذ ما 
خمزون  كل  نفاذ  اإىل  اأدى  ال�شنة،  عن  يزيد 
تبعا  التجهيزات،  هذه  من  املحلية  امل�شانع 
لإلغاء احلكومة العمل بالإعفاءات املقررة، 
م�شاريع  لفائدة  �شنوات،  اأربع  من  اأكرث  منذ 
القيام  خــالل  املحلية،  الرتكيب  وم�شانع 

بعمليات ا�شترياد التجهيزات.
يف  املقررة  الزيادات  ذاتها  امل�شادر  رت  وبــررّ
الأ�شعار باأنرّ امل�شانع املعينة مطالبة بالتكيرّف 
على  اجلــديــدة،  احلكومية  ـــراءات  الإج مع 
ن�شاط  على  كامل  ب�شكل  توؤثر  اأنرّها  اعتبار 
لل�شيارات،  النهائي  وال�شعر  الرتكيب  م�شانع 
التكاليف  وقيمة  حجم  ارتفاع  خلفية  على 
ال�شنة  خــالل  املــوجــودة  تلك  مع  باملقارنة 
العمومية  ال�شلطات  اإطــالق  ومنذ  اجلارية 
التي  والإعفاءات  املحلية،  الرتكيب  مل�شانع 
ا�شتفادت منها امل�شانع املحلية �شمن امل�شاعي 
من  الــنــوع  هــذا  ت�شجيع  نحو  اجتهت  التي 

ال�شناعات امليكانيكية.
وعلى هذا الأ�شا�ص، فاإنرّ الر�شوم اجلمركية 
تركيب  م�شانع  على  املفرو�شة  اجلــديــدة 
تطبيقا  املقبلة،  ال�شنة  من  بداية  ال�شيارات 
 ،2020 ملا جاء يف بنود قانون املالية ل�شنة 
على  �شت�شاف  كونها  املــواطــنــون  �شيتحمل 
يجعل  الذي  الأمر  حاليا،  املطبقة  الأ�شعار 
بعيد  حلما  الــ�ــشــيــارة  عــلــى  احلــ�ــشــول  ــن  م
والأ�شر  العائالت  بالن�شبة  ل�شيما  املنال، 

ال�شرائية  والــقــدرة  ال�شعيف  الدخل  ذوي 
امل�شادر  ح�شب  املقرر،  من  بينما  املتوا�شعة، 
للم�شانع  املبيعات  حجم  يرتاجع  اأن  ذاتها، 
مع  بــاملــقــارنــة  املقبلة  ال�شنة  يف  املحلية 

امل�شتويات املحققة يف ال�شنة التي �شبقتها.
وباملوازاة مع ذلك، فاإنرّ ا�شتمرار معاناة كل 
م�شانع الرتكيب املحلية تقريبا، يهدد تنظيم 
اجلاري،  دي�شمرب  �شهر  خالل  املقرر  املوعد 
اأنرّ  بحكم  لل�شيارات،  الــدويل  املعر�ص  وهــو 
ال�شوق  يف  املتواجدة  والعالمات  املتعاملني 
الإ�شكالت  من  العديد  من  تعاين  الوطنية 
م�شاعي  �شمن  امل�شتحدثة  التدابري  فر�شتها 
ـــــواردات  ال فـــاتـــورة  للتقلي�ص  احلــكــومــة 
احل�ش�ص  بنظام  العمل  طريق  عن  الوطنية 
دي"،  كا  "�شي  هياكل  ا�شترياد  معامالت  يف 
اإىل  اأ�شارت  العمومية  ال�شلطات  واأنرّ  ل�شيما 
اأنرّ امل�شانع املحلية مل تقدم القيمة امل�شافة 
تخفي�ص  يف  تنجح  ومل  م�شطرة،  كانت  التي 
الفاتورة الإجمالية للواردات ب�شرف النظر 
عن �شياع املاليري على اخلزينة العمومية يف 

�شكل ر�شوم جمركية معفاة.

والغاز  للكهرباء  الوطنية  ال�شركة  وقعت 
بغينيا  للغاز  الوطنية  وال�شركة  �شونلغاز 
اأم�ص، على مذكرة تفاهم  اأول  ال�شتوائية 
من اجل تعزيز تعاونهما يف �شتى املجالت 
بيان  اأكده  ح�شبما  بن�شاطاتهما،  املرتبطة 

ل�شونلغاز.
ووقع مذكرة التفاهم -ح�شب ذات البيان- 
كل من الرئي�ص املدير العام ل�شونلغاز �شاهر 
بوخلرا�ص واملدير العام لل�شركة الوطنية 
انطونيو  خوان  ال�شتوائية  الغينية  للغاز 
ال�شيد  الطاقة  وزير  بح�شور  اوندو  ندونغ 
ال�شتوائي  الغيني  ونظريه  عرقاب  حممد 
تهدف  اإذ  ليما،  اوبيانغ  مباغا  غابريال 
عالقات  تعزيز  اإىل  هذه  التفاهم  مذكرة 

وحتديد  البلدين  بني  املوجودة  ال�شداقة 
�شاأنها  ــن  م الــتــي  العملية  ــــــراءات  الإج
جمموع  يف  الــتــعــاون  بتطوير  ت�شمح  اأن 
الغاز  وتوزيع  بالنقل  املرتبطة  الن�شاطات 
باإجناز  املتعلقة  الن�شاطات  جميع  وكــذا 
وتوزيع  نقل  من�شاآت  و�شيانة  وا�شتغالل 
مبادئ  اأ�شا�ص  على  الأنــابــيــب  عــرب  الــغــاز 
ال�شيد  وميثل  امل�شرتكة،  واملنفعة  امل�شاواة 
لروؤ�شاء  ال5  القمة  يف  اجلزائر  عرقاب 
امل�شدرة  البلدان  منتدى  وحكومات  دول 
)غينيا  مبــالبــو  �ــشــتــجــري  ــتــي  ال لــلــغــاز 

ال�شتوائية(.
ا�شتثنائي  وزاري  اجتماع  القمة  و�شبق 
بتنظيم  للغاز  املــ�ــشــدرة  الــبــلــدان  ملنتدى 

حيث  الغاز،  حول  الثاين  الــدويل  امللتقى 
من  يتكون  هام  وفد  الطاقة  وزيــر  يرافق 
�شوناطراك  جممعي  يف  �شامني  م�شوؤولني 
املنا�شبة  بهذه  �شي�شارك  والذي  و�شونلغاز 
"الغاز  حــول  ودورة  وزاريـــة  جمموعة  يف 

الطبيعي واأهداف التنمية امل�شتدامة".
وخل�ص ذات البيان اإىل اأن رئي�ص الوزراء 
ال�شتوائية  الغينية  احلكومة  رئي�ص  و 
ووزير  ا�شو  اوباما  با�شكوال  فران�شي�شكو 
مباغا  غــابــريــال  ــات  ــروق ــح وامل املــنــاجــم 
جلناح  زيارتهما  خالل  اعربا  ليما  اوبيانغ 
جممع �شونلغاز عن اهتمام بلدهما بتحويل 
ـــال اجنــاز  ـــارات اجلــزائــريــة يف جم ـــه امل

ال�شبكات الغازية اإىل بلدهم.

يف  ال�صتوائية(  )غينيا  مالبو  يف  اخلمي�س  اأم�س  عرقاب  حممد  الطاقة،  وزير  ي�صارك 
اأ�صغال الجتماع الوزاري ال�صتثنائي ملنتدى البلدان امل�صدرة للغاز الذي يعقد قمته ال5 

لروؤ�صاء الدول و احلكومات اأول اأم�س، ح�صبما اأ�صار اإليه بيان للوزارة.



اأعربت عن م�ضاركة املتظاهرين اأ�ضباب قلقهم امل�ضروعة

واأرباب  الثانوية  باملدار�ص  طالب  �شارك 
كوجن  هوجن  يف  الحتجاجات  يف  معا�شات 
مرتقبة  م�شريات  عــدة  م�شتهل  يف  اأم�ص، 
نا�شطون  تعهد  حيث  املدينة  اأنــحــاء  يف 
لعنف  بالت�شدي  بالدميقراطية  مطالبون 
والعتقالت  و�شفهم  حد  على  ال�شرطة 

غري القانونية.
اإن  باملدينة  كبري  حكومي  م�شوؤول  وقال 
م�شتقلة  جلنة  ت�شكيل  تدر�ص  احلكومة 
�شهدت  التي  الأزمــة  مع  التعامل  ملراجعة 
تزايد العنف منذ بدء الحتجاجات قبل 

اأكر من خم�شة �شهور.
ن�شبيا  هــــدوءا  املــديــنــة  �ــشــهــدت  قيما 
الأ�شبوع  اأجريت  حملية  انتخابات  منذ 
اأن�شار  من  مر�شحون  فيها  وحقق  املا�شي 
املطالبة بالدميقراطية فوزا كا�شحا، لكن 
ما يبدو احلفاظ  النا�شطني يريدون على 

على زخم حتركهم.

من  وتــبــلــغ  بـــون  ا�شمها  م�شنة  ــت  وقــال
اأنها خرجت للم�شاركة يف  71 عاما  العمر 
والتي  جــوان  يف  ال�شلمية  الحتجاجات 
لكن  �شخ�ص،  مليون  مــن  اأكــر  فيها  نــزل 
احلكومة مل ت�شتمع ملطالبهم، م�شيفة بون 
التي كانت برفقة ابنتها وزوجها اأنها راأت 
الكثري من وح�شية ال�شرطة والعتقالت 
كوجن  هوجن  لي�شت  وهــذه  القانونية،  غري 
اأن  تريد  لأنها  جــاءت  لــذا  تعرفها،  التي 
فعلته  مما  م�شتاوؤون  اأنهم  احلكومة  تعلم 

بجيلهم.
احلزب  بل�شان  ناطقة  �شحيفة  وذكــرت 
بجنوب  قوانغت�شو  مدينة  يف  ال�شيوعي 
ال�شني اأم�ص، نقال عن ال�شلطات اأن ال�شرطة 
القب�ص على مواطن من بليز بتهمة  األقت 
املتحدة  الوليات  يف  اأ�شخا�ص  مع  التاآمر 

للتدخل يف �شوؤون هوجن كوجن.

كبار ال�سن ين�سمون للطالب يف 
احتجاجات هوجن كوجن

وا�سنطن تدعو احلكومة العراقية لبدء 
االإ�سالحات واال�ستجابة للمتظاهرين

الأمريكية،  املــتــحــدة  الــوليــات  دعــت 
اإىل  الــعــراقــيــة  احلــكــومــة  اأمـــ�ـــص،  اأول 
ملطالب  وال�شتجابة  بالإ�شالحات  البدء 

املتظاهرين.
اخلارجية  وزارة  با�شم  متحدثة  وقالت 
ن�شارك  اإنــنــا  لــهــا،  بــيــان  يف  الأمــريــكــيــة، 
امل�شروعة،  قلقهم  اأ�ــشــبــاب  املتظاهرين 
احلكومة  ح�ص  يوا�شلون  اأنهم  م�شيفة 
بالإ�شالحات  ُقدما  امل�شي  على  العراقية 
تلك  بينها  من  ال�شعب،  بها  يطالب  التي 
واإ�شالح  والف�شاد  بالبطالة  املرتبطة 
النظام النتخابي، دون الإ�شارة اإىل قرار 

رئي�ص الوزراء العراقي.
خالل  الدامية  العنف  اأعــمــال  ودفــعــت 
العراق  يف  الحتجاجية  الــتــظــاهــرات 
ال�شي�شتاين،  علي  الأعلى  ال�شيعي  املرجع 

لل�شعي  ــان  الــربمل دعـــوة  اإىل  اأمــ�ــص،  اأول 
عبد  عـــادل  حكومة  مــن  الثقة  ل�شحب 
املهدي، الذي ا�شتبق اخلطوة باإعالن نيته 
حتديد  دون  للربملان  ا�شتقالته  تقدمي 

موعد بعينه.
 418 �شقط  الحتجاجات،  بــدء  ومنذ 
قتيال و15 األف جريح، وفق اإح�شاء اأعدته 
الأنا�شول، ا�شتنادا اإىل اأرقام جلنة حقوق 
حقوق  ومفو�شية  الربملانية،  الإنــ�ــشــان 
الإن�شان، وم�شادر طبية وحقوقية، حيث 
طالب املحتجون يف البداية بتاأمني فر�ص 
عمل وحت�شني اخلدمات وحماربة الف�شاد، 
اأن تتو�شع الحتجاجات ب�شورة غري  قبل 
م�شبوقة، وت�شمل املطالب رحيل احلكومة 

والنخبة ال�شيا�شية املتهمة بالف�شاد.

االحتجاجات تدخل يومها التا�سع يف كولومبيا

اأخفقت الأطراف ال�صورية ومنظمات املجتمع املدين، يف التو�صل اإىل اتفاق على جدول اأعمال الهيئة امل�صغرة للجنة الد�صتورية، ما اأدى اإىل ف�صل انعقادها يف اليوم 
الأخري من اأعمال جولتها الثانية يف جنيف.

وغادر وفد النظام مقر الأمم املتحدة 
التئام  دون  الــوفــود،  بقية  تلته  اأول، 
امل�شغرة  الهيئة  يف  الد�شتورية  اللجنة 
ب�شكل متواز من  45 ع�شوا،  املكونة من 
املجتمع  ومنظمات  واملعار�شة  النظام 
اجلولة  موعد  تاأكيد  يتم  ومل  املــدين، 
 16 يف  �شابقا  حــددت  التي  اجلــديــدة، 
دي�شمرب املقبل، حيث �شت�شتمر امل�شاعي 
ال�شورية  ــــراف  الأط بــني  ــقــاءات  ــل وال
والدولية، من اأجل التوافق على جدول 

الأعمال.
لبدء  مقرتحات   5 املعار�شة  وقدمت 
الد�شتورية،  امل�شمونات  عن  احلديث 
فيما حتدث النظام عن مقرتحني فقط، 
هما الركائز الأ�شا�شية، وهي مو�شوعات 
اأجندة  دون  الجــتــمــاع  اأو  �شيا�شية، 
الجتماع،  ــل  داخ وحتديدها  اأعــمــال 

وهو ما رف�شته املعار�شة.

املبعوث  قــال  �شحفي،  ت�شريح  ويف 
بيدر�شون:  غــري  �ــشــوريــا  اإىل  الأممـــي 
للجنة  الــثــانــيــة  ــــدورة  ال "اختتمنا 
الد�شتورية، ومل يكن من املمكن الدعوة 
امل�شغرة،  املجموعة  اجتماع  عقد  اإىل 
جدول  على  اتفاق  هناك  يكن  مل  لأنه 

اإليه  ــدث  حت اأنـــه  م�شيفا  الأعمال"، 
النظام  )عـــن  املــ�ــشــرتكــان  الــرئــيــ�ــشــان 
هادي  املعار�شة  وعن  الكزبري،  اأحمد 
ل�شرح  الأ�ـــشـــبـــوع  خـــالل  الـــبـــحـــرة(، 
مواقفهما املختلفة، لكن النظام الداخلي 
الرئي�شني  اأن  على  ين�ص  الأ�ــشــا�ــشــي، 

امل�شرتكني �شيعمالن على توافق الآراء، 
وهذا  الأعمال،  جــدول  على  والتفاق 
اأن  بيدر�شون  وا�شتدرك  ممكنا،  يكن  مل 
�شيئا  لي�شت  الأعمال  جدول  مناق�شات 
ــالف حــول ق�شايا  غري منــوذجــي، واخل
كانت  عملية،  لكل  عادي  اأمر  هذه  مثل 
كل  املناق�شات  من  جــولت  عــدة  لدينا 
واأجريا  امل�شرتكني،  الرئي�شني  مع  يوم 
ونحن  جادة،  ومهنية  جيدة  مناق�شات 
الآراء،  يف  توافق  اإىل  التو�شل  نحاول 
اأنهم  بقوله  ــي  الأمم املبعوث  ختم  ثم 
طلبت  لــذا  بعد،  هناك  اإىل  ي�شلوا  مل 
عندما  ــه  اأن امل�شرتكني،  الرئي�شني  من 
يوا�شال  اأن  اإقامتهما،  مقر  اإىل  يعودان 
اإليهما  و�شاأعود  الأمر  هذا  على  العمل 
قريبا، وبناء على ذلك، ناأمل اأن نتمكن 
املناق�شات حول موعد  من اختتام هذه 

انعقاد اجلل�شة التالية.

يف  احلكومة  �شد  الحتجاجات  دخلت 
اأوقفت  فيما  التا�شع،  يومها  كولومبيا 
وجيزة،  لفرتة  �شحفيني   3 ال�شلطات 
كما عقد امللتقى اخلام�ص يف اإطار مبادرة 
اأطلقته  ــذي  ال الكبري  الوطني  احلـــوار 

احلكومة.
يف  الحتجاجات  زخــم  تــراجــع  ــم  ورغ
اإطار الإ�شرابات العامة التي اأعلنت بني 
21 ـ 27 نوفمرب اجلاري، وا�شل الطالب 
متظاهرة،  �شريحة  اأبرز  ي�شكلون  الذين 
العديد  يف  ال�شوارع  اإىل  النزول  اأم�ص، 
العا�شمة  راأ�شها  وعلى  البالد،  مدن  من 
م�شرية  العا�شمة  �شهدت  حيث  بوغوتا، 
بينهم  الأ�ــشــخــا�ــص،  مئات  فيها  �ــشــارك 
�شكان اأ�شليون قادمون من مناطق نائية، 

وطالب اجلامعة الوطنية.
التي  املنطقة  يف  تاأبني  مرا�شم  واأقيمت 
ديــالن  الــ�ــشــاب  املتظاهر  فيها  اأ�ــشــيــب 
ال�شرطة  بــر�ــشــا�ــص  كــــروز،  موري�شيو 
الأ�ــشــبــوع املــا�ــشــي، وتـــويف لحــقــا، كما 
كروز  اأن  ال�شرعي،  الطب  تقرير  اأظهر 
نوع  اأ�شيب بذخرية من  18 عاما،  البالغ 
"Bean bag"، امل�شتخدمة يف دول مثل 

الوليات املتحدة وت�شيلي واإ�شرائيل.
اأما يف مدينة بارانكويال �شمايل البالد، 
 3 ال�شغب  مكافحة  �شرطة  فــاأوقــفــت 
"األ هريالدو"، لفرتة  مرا�شلني ل�شحيفة 
قالوا  م�شاهد  نا�شطون  وتداول  وجيزة، 
وهو  �شحفي  توقيف  للحظات  تعود  اإنها 
الأمن،  عنا�شر  قبل  من  لل�شرب  يتعر�ص 
ال�شرطة  اأن  املحلية،  ال�شحافة  وذكرت 
�شد  قانونية  غــري  ذخــائــر  ا�شتخدمت 
للدموع  امل�شيلة  كالقنابل  املتظاهرين، 
توجنا  مدينة  يف  �شالحياتها،  املنتهية 

�شمال غرب العا�شمة.
عقد  احلــكــومــة،  اأعــلــنــت  جهتها،  ــن  م
يف  الــوطــنــي،  لــلــحــوار  اخلــامــ�ــص  امللتقى 
الق�شر الرئا�شي، مب�شاركة مندوبي 170 
ال�شراع  من  ت�شررا  الأكــر  تعد  منطقة 
توا�شل  على  م�شددة  البالد،  يف  امل�شلح 
زراعــة  ومكافحة  ــي،  ــزراع ال ــالح  الإ�ــش
احلكومة  واأن  املناطق،  تلك  يف  الكوكا، 
البنية  م�شاريع  من  العديد  على  �شّدقت 

التحتية يف تلك الأماكن.
بوغوتا  العا�شمة  ت�شهد  اأيــام،   9 ومنذ 
وكارتاخينا،  وكايل،  بوكارامانغا،  ومدن 

وميديلني،  واإيــبــاغــيــه،  ومانيزالي�ص، 
جماهريية،  وجتمعات  حا�شدة  م�شريات 
ومنظمات  عمالية  نقابات  فيها  �شاركت 
العا�شمة  مناطق  و�ــشــهــدت  حقوقية، 
واملتظاهرين  ال�شرطة  بــني  مواجهات 
واأحرقوا  ال�شوارع  بع�ص  قطعوا  الذين 
ا�شتخدمت  حيث  الــ�ــشــيــارات،  اإطــــارات 
حيث  للدموع،  امل�شيل  الغاز  الأمن  قوات 
لتهريب  بالت�شدي  املحتجون  يطالب 
وحت�شني  العنف،  ــال  ــم واأع املــخــدرات، 

التقاعدية،  وال�شمانات  العمال،  اأو�شاع 
كما يطالب اآخرون بتقدمي دعم للتعليم 
الأ�شليني  ال�شكان  وحماية  الر�شمي 
اتفاق  واحرتام  احلقوق،  عن  واملدافعني 
حركة  مــع   2016 عــام  املــوقــع  ال�شالم 

"فارك".
مناخ  يف  بكولومبيا  التحركات  وتاأتي 
الغارقة  الالتينية،  اأمريكا  يف  متوتر 
بوليفيا  اإىل  الإكــوادور  باأزمات عدة من 

وت�شيلي وفنزويال.
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اأعلنت ال�شلطات الأفغانية مقتل "ظاهر غل مقبل"، قائد 
البالد،  جنوبي  "هلمند"  ولية  يف  احلدودية  الوحدات 

جراء هجوم ا�شتهدف موكبه.
قنبلة  اإن  "هلمند"،  ولية  متحدث  زواك"،  "عمر  وقال 
جرى  "مارجه"،  منطقة  يف  طريق  قارعة  على  مزروعة 
اإىل  املتحدث،  م�شريا  "مقبل"،  �شيارة  اأثناء عبور  تفجريها 
مقتل "مقبل" واإ�شابة �شحفي واثنني من عنا�شر احلماية 

جراء التفجري.
ومل تتنب اأي جهة م�شوؤوليتها عن الهجوم.

اأول  فرن�شا،  يف  احلديدية  لل�شكك  الوطنية  ال�شركة  اأخلت 
اأم�ص، جزءا من حمطة مرتو "غار دو نور"، �شمايل العا�شمة 

باري�ص، اإثر العثور على حقيبة م�شبوهة.
"لوفيغارو"  ل�شحيفة  ت�شريحات  يف  ال�شركة،  وقالت 
عن  تزد  مل  وجيزة،  فرتة  "ا�شتمر  الإخالء  اإّن  الفرن�شية، 
التحذير  اأن  م�شيفة  املحطة"،  من  و�شمل جزءا  40 دقيقة، 
بوجود ج�شم م�شبوه هو الثاين اأو الثالث من هذا النوع، غرّي 
انت�شر  احلقيبة  بتلك  اخلا�ص  التحذير  اأن  اإىل  اأ�شارت  اأنها 
ب�شكل وا�شع بني املتواجدين يف املحطة، وعلى مواقع التوا�شل 

الجتماعي.

اأعلنت ال�شرطة الهولندية، اأول اأم�ص، اإ�شابة 3 اأ�شخا�ص 
يف حادثة طعن مبدينة لهاي غربي البالد.

اإن  "تويرت"،  عرب  تغريدات  �شل�شلة  يف  ال�شرطة،  وقالت 
حادثة طعن وقعت يف هاد�شن باي، �شارع الت�شوق الرئي�شي 
مدى  تو�شيح  دون  م�شابني"،   3 عن  واأ�شفرت  بالعا�شمة، 
رجل  عن  حاليا،  تبحـث،  اأنها  م�شيفة  الإ�شابات،  خطورة 
45 و50 عاما لال�شتباه يف وقوفه وراء  يرتاوح عمره بني 

عملية الطعن.

ب�شكني  طعن  حادثة  يف  اأم�ص،  اأول  اأ�شخا�ص،   5 اأ�شيب 
العا�شمة  و�شط  لندن"،  "ج�شر  قرب  املارة  ا�شتهدفت 

الربيطانية، ح�شب ما اأفاد اإعالم حملي.
وقالت �شرطة العا�شمة لندن، يف تغريدات عرب "تويرت"، 
اإنه مت اإلقاء القب�ص على �شخ�ص بعد اإ�شابة عدد من املارة 
يف حادثة طعن ب�شكني وقعت مبنطقة لندن بريدج، لفتة 
اإىل اأنها ت�شنف احلادثة على اأنها "عمل اإرهابي" كاإجراء 
من  لندن"  "ج�شر  اإخالئها  اإىل  اأ�شارت  كما  احرتازي، 
التعامل  اإطار حماولت  باأكملها، يف  املنطقة  واإغالق  املارة، 

وال�شيطرة على احلادثة.

بر�شا�ص  اأم�ص،  اأول  اآخر،  واأ�شيب  فل�شطيني  ا�شت�شهد 
الحتالل الإ�شرائيلي على احلدود ال�شرقية يف قطاع غزة 
وقال اأ�شرف القدرة، الناطق با�شم وزارة ال�شحة بغزة، اإن 
الفل�شطيني فهد حممد وليد الأ�شطل )16 عاما( ا�شت�شهد 
اآخر  اأ�شيب  فيما  الإ�شرائيلي،  الحتالل  قوات  بر�شا�ص 
جنوبي  خانيون�ص،  ملدينة  ال�شرقية  حدود  على  بجراح 

قطاع غزة، ومل يو�شح "القدرة"، الو�شع ال�شحي للم�شاب.
احل�شار  وك�شر  "العودة  مل�شريات  دعوات،  هناك  تكن  ومل 
املا�شية،  الأ�شابيع  خالل  معتاد  هو  كما  غزة"،  حدود  على 

غري اأن عدد من ال�شبان جتمعوا ب�شكل فردي.

اإخالء حمطة مرتو اإثر العثور 
على حقيبة م�سبوهة بباري�س

طعن  حادثة  يف  م�سابني   3
بالعا�سمة الهولندية

طعن  حادثة  اإثر  م�سابني   5
قرب ج�سر لندن

ا�ست�سهاد فتى فل�سطيني بر�سا�س 
اإ�سرائيلي على حدود غزة

مقتل قائد الوحدات احلدودية 
بتفجري يف "هلمند" االأفغانية

حــول

الوكالت  

العــامل

دويل انتهاء اجلولة الثانية للجنة الد�ستورية ال�سورية بالف�سل بجنيف

ق. د

ق. د

ق. دق. د



اجلديدة  الربملانية  الكتلة  تكوين  وياأتي 
بالتزامن مع امل�شاورات التي يجريها رئي�ص 
لت�شكيل  اجلملي  احلبيب  املكلف  احلكومة 
تاأثري  اأن  يعني  ما  وهو  احلكومي،  فريقه 
مبا�شرًا  �شيكون  الــربملــاين  التحالف  هــذا 
خ�شو�شًا  اجلملي،  حكومة  م�شتقبل  على 
واأن الكتلة الدميقراطية مكونة بالأ�شا�ص 
املحتملني  النه�شة  حــركــة  حــلــفــاء  ــن  م
لت�شكيل احلكومة واحلديث هنا عن التيار 

الدميقراطي وحركة ال�شعب.

كتلة قدمية بثوب جديد
عملية  الــربملــاين  التحالف  ــذا  ه وميــثــل 
كانت  التي  الدميقراطية  للكتلة  اإحياء 
حا�شرة يف الربملان ال�شابق، والتي كان لها 
-رغم اأنها كانت تتكون فقط من 12 نائبًا- 
املعار�شة  �شفوف  يف  وحمـــوري  كبري  دور 

خالل اخلم�ص �شنوات املا�شية.
اأما الكتلة الدميقراطية يف ثوبها اجلديد، 
 41 من  تتكون  اإذ  وثقاًل،  عــددًا  اأكرب  فهي 
الدميقراطي،  التيار  من  نائبًا   22 نائبًا: 
والتيار،  ال�شعب  حــركــة  مــن  نائبًا  و15 
4 نواب اآخرين وهم كل من  بال�شافة اإىل 
الدميقراطي  الحتــاد   ( احلاجي  عدنان 
)اجلبهة  الــرحــوي  ومنجي  الجتماعي( 
�شوت  )حــزب  التبيني  وفي�شل  ال�شعبية( 
)قائمة  الــذويــبــي  و�ــشــكــرى  الــفــالحــني( 

املواطنة والتنمية(.
اأكــرب  اتــفــق  فقد  الكتلة  ت�شيري  عــن  اأمـــا 
وحــركــة  ــار  ــي ــت )ال لــهــا  م�شكلني  ــني  ــزب ح
�شنة  كل  بالتداول  تروؤ�شها  على  ال�شعب( 
الدميقراطية  الكتلة  و�شرياأ�ص  برملانية. 
غازي  الّنائب  الأوىل  الربملانية  ال�شنة 
فيما  الّدميقراطي  التيار  عــن  ال�ّشوا�شي 
نائب  خطة  عويدات  عبدالرزاق  �شي�شغل 

رئي�ص الكتلة.

كتلة لل�صغط على اجلملي
رئي�ص القيادي يف حزب التيار الدميقراطي 
ــ�ــص الــكــتــلــة الــدميــقــراطــيــة غـــازي  ورئــي
الكتلة  هذه  تكوين  اأن  اإىل  اأ�شار  ال�شوا�شي 
خا�شة  �شيا�شية  ر�شائل  اإي�شال  اإىل  يهدف 

لرئي�ص احلكومة املكلف.
اأنه  بو�شت«  لـ«عربي  ت�شريحه  يف  واأو�شح 
حزبي  ملطالب  اجلملي  �شي�شتجيب  كان  اإذا 
فيما  ال�شعب  وحركة  الدميقراطي  التيار 
يتعلق بربنامج احلكومة، وكذلك بت�شكيلها، 
تدعمه  مهمة  برملانية  قــوة  �شيجد  فاإنه 
العمل  له  ي�شمن  �شيا�شيًا  حزام  له  وتوفر 

ب�شال�شة وراحة.
الدعوات  اإىل  الإ�شغاء  عدم  اأراد  اإذا  اأما 
تــكــون حــكــومــتــه حكومة  بـــاأن  ــكــررة  ــت امل
كفاءات بامتياز وتعمل على تنفيذ مطالب 
م�شرتك  برنامج  وفــق  والتنمية  الإ�ــشــالح 
اإطار  للعموم يف  ن�شره  يقع  وا�شحة  بنقاط 
ال�شفافية، فاإنه �شيجد هذه القوة الربملانية 
على  حلكومته،  املعار�شة  القوى  مقدمة  يف 

حد تعبري ال�شوا�شي.
الكتلة هو  اأن تكوين هذه  ال�شوا�شي  ويرى 
لتن�شيق  الربملان  داخل  بحت  تقني  اإجراء 
يتقا�شمون  ونـــواب  ـــزاب  اأح بــني  املــواقــف 
م�شددًا  والروؤى،  واملواقف  التوجهات  نف�ص 
على اأن مكونات هذه الكتلة وخا�شة حزب 
التيار الدميقراطي منفتحون على موا�شلة 

م�شاورات ت�شكيل حكومة اجلملي.
وقال »نحن ل نريد امل�شاركة يف احلكم بل 
كحزب  مطالبتنا  �شبب  وهذا  احلكم،  نريد 
لتطبيق  �شرورية  باأنها  نرى  وزارات  بثالث 

وتنفيذ روؤيتنا يف ت�شيري دواليب الدولة«.
الــنــهــ�ــشــة حــتــى الآن  ــة  ــرك ووافـــقـــت ح
حقيبتي  الــدميــقــراطــي  الــتــيــار  منح  على 
ترف�ص  لكنها  الإداري،  والإ�ــشــالح  العدل 
يجب  اأنه  بدعوى  الداخلية  وزارة  منحهم 
مبا  كبريًا،  حيفًا  نــراه  ما  »وهــو  حتييدها، 

الآليات  بكل  لنحكم  انتخبنا  ال�شعب  اأن 
اأن متنح  اأنه ل مميزات ميكن  املتاحة، كما 
هذا  لتويل  الأف�شلية  م�شتقلة  �شخ�شية 
متحزبة«،  �شخ�شية  ح�شاب  على  املن�شب 

على حد تعبريه.
وا�شتبعد ال�شوا�شي اأن يكون تكوين الكتلة 
حماولة لدفع حركة النه�شة للتحالف مع 
ملتزمون  نحن  موؤكدًا  تون�ص،  قلب  حركة 
احلكم  ــد  ــري ون احلــكــومــة  يف  بــاملــ�ــشــاركــة 
حلكومة  قوة  �شيعطي  الربملاين  وحتالفنا 

اجلملي اإذا كنا طرفًا فيها ولي�ص العك�ص.
ال�شعب  حركة  يف  القيادي  ذكر  جهته  من 
ونـــائـــب رئــيــ�ــص الــكــتــلــة الــدميــقــراطــيــة 
اأن  بو�شت«  لـ«عربي  عويدات  عبدالرزاق 
ت�شكيل  اإىل  الكتلة اجلديدة يهدف  تكوين 
قوة فاعلة داخل الربملان من اأحزاب ونواب 
يتبنون نف�ص الأفكار واملطالب وعلى راأ�شها 

اأن ت�شطلع الدولة بدورها الجتماعي.
الربملان،  يف  حتالفنا  اأننا  »�شحيح  واأ�شاف 
لكن كل حزب يوا�شل امل�شاركة يف م�شاورات 
ت�شكيل احلكومة ب�شكل منف�شل وباإمكان اأي 
بني  بحرية  يختار  اأن  الكتلة  داخل  طرف 
امل�شاركة يف احلكومة اأو البقاء يف املعار�شة، 
احلكومة  يف  امل�شاركة  من  موقفنا  اأن  رغم 

ومن �شروط متطابقة داخل الكتلة«.
على  منفتحون  اأنــهــم  عــويــدات  واأو�ــشــح 
امل�شاورات وملتزمون بامل�شاركة يف احلكومة 
اإذا ما توفرت بع�ص ال�شروط والنقاط التي 

ت�شرتك يف جمملها الكتلة الدميقراطية«.
»يف انتظار ا�شتكمال امل�شاورات اأ�شتطيع اأن 
�شيكون  موقفنا   %80 وبن�شبة  اأنه  اأجــزم 
م�شرتكًا داخل الكتلة بامل�شاركة يف احلكومة 

اأو البقاء يف املعار�شة«، على حد تعبريه.

حكومة الرئي�س جمدداً!
ويف �شياق مت�شل اأكد عويدات اأن امل�شاورات 
املكلف  رئــيــ�ــص احلــكــومــة  يــقــودهــا  الــتــي 
زالت تبارح مكانها دون  ما  احلبيب اجلملي 
يف  ول  حكومته  برنامج  يف  ملحوظ  تقدم 

اأع�شائها.
واأ�شار اأن هذا البطء �شاهم يف تو�شع دائرة 
اإىل  يذهب  النه�شة  حركة  داخــل  توجه 
�شرورة اللجوء اإىل مقرتح حكومة الرئي�ص 
اإليه حركة ال�شعب منذ بداية  الذي دعت 

امل�شاورات.
ــوات داخـــل حركة  ــش ــاف »هــنــاك اأ� ــش واأ�
ميكن  ل  بــاأنــه  مقتنعة  اأ�شبحت  النه�شة 
حلبيب اجلملي اأن يكون حكومة قادرة على 
نيل الثقة واإقناع الأحزاب الأخرى. لذلك 
رئي�ص اجلمهورية احلق يف  ملنح  فهي تدعو 
اختيار �شخ�شية م�شتقلة وجامعة لت�شكيل 
مهلة  اإىل  ــرور  امل دون  وتروؤ�شها  احلكومة 
ثانية ب�شهر ملوا�شلة امل�شاورات احلكومية«.

ثاين  تعد  الدميقراطية  الكتلة  اأن  ورغم 
متا�شكها  اأن  اإل  الــربملــان  يف  الكتل  اأكـــرب 
من  كل  يتفق  اإذ  مــهــددًا،  يبقى  و�شمودها 
عويدات وال�شوا�شي على تفكك الكتلة عند 
يف  منف�شلة  ب�شفة  مكوناتها  اأحد  م�شاركة 
جزء  لوجود  معنى  ل  اأنــه  ذلك  احلكومة، 
يف  اآخـــر  وجـــزء  املــعــار�ــشــة  يف  الكتلة  مــن 

احلكومة.

الغنو�صي غا�صب
واأ�شارت م�شادر مطلعة لـ«عربي بو�شت« اأن 
رئي�ص حركة النه�شة ورئي�ص الربملان را�شد 
الغنو�شي بعث بر�شالة لوم �شديدة اللهجة 

اجلملي  احلبيب  املكلف  احلكومة  لرئي�ص 
احلكومة  ت�شكيل  الكبري يف  التباطوؤ  ب�شبب 
من  عـــدد  اأكــــرب  جتــمــيــع  يف  الــفــ�ــشــل  ويف 
املنتظر  من  التي  حكومته  حول  الأحــزاب 

الإعالن عنها خالل الأيام املقبلة.
حركة  داخل  من  مطلعة  م�شادر  اأن  ورغم 
يف  الــفــائــز  احلـــزب  بـــاأن  ــد  ــوؤك ت النه�شة 
من  بكثري  ينظر  الت�شريعية  النتخابات 
التي  الدميقراطية  الكتلة  لتكوين  احلذر 
حركة  على  كبرية  �شغط  ورقــة  �شتكون 
احلركة  يف  ــقــيــادي  ال اأن  اإل  الــنــهــ�ــشــة، 
بو�شت«  لـ«عربي  اأو�شح  املكي  عبداللطيف 
اأن احلركة تنظر باإيجابية كبرية لت�شكيل 

كتلة وازنة يف الربملان.
واأ�شاف املكي اأن توحيد ال�شفوف واجلهود 
للحكومة  بالن�شبة  فقط  لي�ص  جــدًا  مهم 
عامة،  ب�شفة  البالد  مل�شتقبل  اأي�شًا  ولكن 
املقبلة  الكتلة للحكومة  وباأن م�شاندة هذه 
�شيكون لها تاأثري اإيجابي ودور مهم يف دفعها 
اأر�ص  اأهداف ونتائج ملمو�شة على  لتحقيق 

الواقع. 

قلب تون�س خارج احل�صابات
ب�شام  ال�شيا�شي  املحلل  اأ�ــشــار  جهته  مــن 
التوافقات  اأن  بو�شت«  لـــ«عــربــي  حمدي 
الكتلة  ت�شكيل  وخا�شة  الــربملــان  داخـــل 
الدميقراطية �شيكون لها تاأثري مبا�شر على 

م�شاورات ت�شكيل حكومة احلبيب اجلملي.
والتيار  ال�شعب  حركة  حتالف  اأن  واأو�شح 
وتكوين  الـــربملـــان  داخــــل  الــدميــقــراطــي 
�شيدفع  ـــــة  ووزان قــويــة  بــرملــانــيــة  كــتــلــة 
مع  اأكــر  بجدية  للتعامل  النه�شة  حركة 
الأحزاب التي من املحتمل التي ت�شكل معها 

احلكومة.
اأن ت�شاهم هذه اخلطوة يف  وتوقع حمدي 
دفع حركة النه�شة لقرتاح حقائب وزارية 
الدميقراطي  والتيار  ال�شعب  حركة  على 
ل�شمان م�شاركة احلزبني يف احلكومة، دون 

احلاجة اإىل م�شاركة حزب قلب تون�ص.
واأ�شبح »قلب تون�ص« وفق تقديره، يف �شف 
املعار�شة وبعيدًا عن امل�شاركة يف احلكومة 
املكلف  احلكومة  رئي�ص  تاأكيد  بعد  خا�شة 
احلبيب اجلملي باأنه لن ي�شرك ال�شخ�شيات 
وتاأكيد  حكومته،  يف  ق�شائيًا  امللتحقة 
عبداللطيف  النه�شة  حركة  يف  القيادي 
املكي بعد لقائه اجلملي باأن احلركة ترف�ص 

قطعيًا م�شاركة قلب تون�ص يف احلكومة.

الكل يرتقب االتفاق ال�ضيني ـ االأمريكي

بداأت مالمح امل�شهد الربملاين اجلديد يف تون�س تت�شكل، وذلك يف اأعقاب الإعالن عن تكوين الكتل الربملانية التي �شيكون لها دور يف ر�شم امل�شهد ال�شيا�شي واحلكومي، ومن 
بينها »الكتلة الدميقراطية«، ثاين اأكرب الكتل يف الربملان بعد كتلة حركة النه�شة الفائزة يف النتخابات الت�شريعية.
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تكتل جديد يت�شكل برملان تون�س يزعج النه�شة.. 

زعيم  اأن  حملية  اإعالم  و�شائل  ذكرت 
اأ�شرف  اأون  ال�شمالية كيم جونغ  كوريا 
اإطالق  ملنظومة  ناجح«  »اختبار  على 
الفوهات  متعددة  عمالقة  �شواريخ 

واأبدى »ر�شاه الكبري« عن التجربة.
اإن  اجلنوبي  الــكــوري  اجلي�ص  وقــال 
�شاروخني  اأطلقت  ال�شمالية  كــوريــا 
ق�شريي املدى يف البحر قبالة �شاحلها 
نوفمرب/  28 اخلمي�ص  يوم  ال�شرقي، 

�شهرًا  دام  توقف  بعد  الثاين،  ت�شرين 
لختبار  يبدو  فيما  حماولة  اأحدث  يف 
متعددة  جــديــدة  �ــشــواريــخ  ــات  ــاذف ق

الفوهات.
ـــاء املــركــزيــة  ـــب وقـــالـــت وكـــالـــة الأن
التجربة  ــتــهــدفــت  ــش »ا� الـــكـــوريـــة: 

ال�شواريخ  اإطـــالق  منظومة  اختبار 
واأثبتت  الفوهات  املتعددة  العمالقة 
ملنظومة  والفني  الع�شكري  التفوق 
ميكن  ــدى  م اأي  واإىل  تلك  الأ�شلحة 
»الزعيم  واأ�شافت:  عليها«،  العتماد 
نتائج  عن  الكبري  ر�شاه  اأبــدى  الأعلى 

الختبار«.
مع  ال�شاروخني  اإطــالق  اختبار  جــاء 
حددته  الذي  النهائي  املوعد  اقرتاب 
بــيــونــغــيــانــغ بــنــهــايــة الـــعـــام احلـــايل 
للوليات املتحدة ل�شتئناف املحادثات 

النووية املتعرة.
عيد  عطلة  مع  الإطـــالق  تزامن  كما 
وقبل  املــتــحــدة،  ــات  ــولي ال يف  ال�شكر 
يوم من الذكرى الثانية لختبار كوريا 

عابر  بالي�شتي  لــ�ــشــاروخ  ال�شمالية 
للوليات  الو�شول  على  قــادر  للقارات 

املتحدة.
اأن  منذ  نوعه  من  اإطــالق  اأول  ــذا  وه
اأكتوبر/  31 يف  بيونغيانغ  اختربت 

ت�شرين الأول ما و�شفتها باأنها قاذفات 
الفوهات  مــتــعــددة  �شخمة  �ــشــواريــخ 
اأجريت  اختبارات  يف  اأي�شًا  ا�شُتخدمت 
و�شبتمرب/اأيلول  اأغــ�ــشــطــ�ــص/اآب  يف 

واأ�شرف عليها كيم.
ال�شمالية  كــوريــا  اإطـــالق  اأن  يــذكــر 
ترامب  اجتماع  منذ  �شواريخ،  �شل�شلة 
يف  الكوريتني  بني  احلــدود  على  وكيم 
يونيو املا�شي، اأدى اإىل تعقيد حماولة 

ا�شتئناف املحادثات بني املفاو�شني 

بعد اختبار ناجح ملنظومة اإطالق �ضواريخ عمالقة..

زعيم كوريا ال�سمالية يبدي ''ر�ساه الكبري'' 



املقبل،  دي�شمرب   10 يف  اأملانيا  ت�شت�شيف 
احلوار  جــولت  �شمن  مهمة  رابعة  جولة 
الليبية،  بالأزمة  املعنية  الت�شع  الدول  مع 
التي  العقبات  لتذليل  جديدة  حماولة  يف 
تراكمت اأمام القمة الدولية التي تخطط 

لها، قبل اأن تتبخر.
بعد  برلني  واقتنعت 
عقدت  جــولت  ثالث 
ال�شهرين  مــدار  على 
املــا�ــشــيــني مـــع وفـــود 
الدول اخلم�ص دائمة 
الأزمة  اأن  الع�شوية 
مرونة  اإىل  بحاجة 
ــيــة وتــفــاهــمــات  عــال
ــيــمــيــة ودولـــيـــة  اإقــل
ب�شورة  تتحرك  كــي 

اإيجابية.
اأن  اأملانيا  وت�شورت 
نواياها احل�شنة لعقد 
مــوؤمتــر حلــل الأزمـــة 
التفاف  ل�شمان  تكفي 

اأن  تّيقنت  لكنها  حولها،  الــدويل  املجتمع 
امل�شاألة اأ�شد �شعوبة على م�شتويات عديدة، 
مبا جعلها تعيد ترتيب اأوراقها ال�شيا�شية، 
وت�شّوب طريق حواراتها مع قوى خمتلفة 

لتجّنب �شبح ف�شل القمة املنتظرة.
�شاحبت  التي  التفاوؤل  اأجواء  وتراجعت 
وباتت  دويل،  مــوؤمتــر  عقد  اأملانيا  اإعـــالن 
تواجه القمة التي كان من املقرر انعقادها 
وبداية  املا�شي  اأكتوبر  نهاية  برلني  يف 
�شلبا  اأثرت  كبرية  عقبات  اجلاري،  نوفمرب 
وقادت  للموؤمتر،  املوؤيدة  التقديرات  على 

اإىل فقدان احلما�ص له.
ما  مبدى  ورهينة  غام�شا،  املوعد  واأ�شبح 
يتحقق من تقدم عملي على م�شار املناق�شات 
التي تقوم بها الدولة الراعية مع اأطراف 
لها  الأزمة  اأن  اأملانيا  تيقنت  حيث  عديدة، 
اأبعاد �شائكة، ت�شتلزم املزيد من املباحثات 
كي تخرج القمة باإجراءات ميكن تطبيقها 

على الأر�ص.
ت�شاوؤم  اإىل  الكثرية  العراقيل  واأدت 

التي جعلتها تفكر يف  للدرجة  برلني 
ـــد قــمــة  ـــق ع

اأن  ميــكــن  ــا  مل الــتــفــات  ودون  حــ�ــشــر،  ــن  مب
حل  يف  ت�شاهم  خمرجات  من  عنه  ت�شفر 
بنتائج  القبول  اإىل  الليبية، ومتيل  الأزمة 
�شبيهة ملا تو�شل اإليه كل من موؤمتر باري�ص 

وبالريمو العام املا�شي.
الذي  القلق  حجم  القناعة  هذه  وتوؤكد 
يــــنــــتــــاب الـــــــدول 
ت�شوية  يف  الراغبة 
نهائيا، لأنها  الأزمة 
ترى تكرارا ملا �شبق، 
واإ�شرارا على اإعادة 
حلقة  يف  الــــدوران 

مفرغة.
ـــذه  ـــــت ه ـــــاول وح
برلني  كــّف  ـــدول  ال
هذا  يف  امل�شي  عــن 
ــــه  الــــطــــريــــق، لأن
ــاع  ــش ــالأو� يــكــر�ــص ل
ومينح  الـــراهـــنـــة، 
املــــيــــلــــيــــ�ــــشــــيــــات 
امل�شلحة  والكتائب 
�شيا�شية  دفــعــة  تدعمها  الــتــي  ــوى  ــق وال
ملوا�شلة خلط الأوراق، والبتعاد كثريا عن 

الت�شوية املطلوبة.
عقد  ''فــكــرة  اإن  عربية،  م�شادر  وقالت 
وتعيد  خــطــرية  فقط  ذاتـــه  حلــد  مــوؤمتــر 
برلني  وعــلــى  الأول،  املــربــع  اإىل  الأزمـــة 
النظر يف روؤيتها مرة اأخرى، وتعمل بجدية 
اإىل  وتلتفت  الفاعلة،  الأطــراف  جميع  مع 
الأولويات التي تفر�ص العمل على م�شارات 

متوازية يف اآن واحد''.
قائلة،  الفكرة،  هــذه  امل�شادر  و�شرحت 
تقريبا  الــدول  لكل  ال�شيا�شي  ''اخلــطــاب 
يتوافق حول العناوين العري�شة، مثل وقف 
والإرهــاب،  امليلي�شيات  وحماربة  املعارك، 
ال�شيا�شي،  الإ�ــشــالم  تيار  �شيطرة  ورف�ص 
يف  تختلف  لكنها  للروة،  العادل  والتوزيع 
م�شالح  فيها  وتتحكم  نقطة،  كل  تفا�شيل 
هذه الدولة اأو تلك، ولي�شت م�شالح ال�شعب 

الليبي''.
بهذه  تقتنع  اأخــذت  اأن''برلني  واأ�شافت، 

وفود  جولة  يف  الــروؤيــة 
الدول 

املعنية التي عقدت يف 21 نوفمرب احلايل، 
�شيغة  حيال  قوية  ممانعة  وجدت  عندما 

''عقد موؤمتر وال�شالم''.
وت�شعى الآن اإىل التباحث بعمق يف ق�شايا 
البعثة  مــع  بالتن�شيق  وتعمل  جوهرية، 
تعتمد  �شيغة  تبني  على  ليبيا  يف  الأممية 
على امل�شارات املتوازية لكل ق�شية، وحتقيق 
جناحات عامة ت�شّهل اخلروج بروؤية للدول 

املعنية ميكن تطبيقها على الأر�ص.
دي�شمرب   10 لقاء  ''اأن  امل�شادر،  ــدت  واأك
املقبل، �شيك�شف الكثري من التفا�شيل حول 
اخلطوة القادمة، وما تقوم به اأملانيا يجب 
اأن يكون يف اإطار عملية �شيا�شية متكاملة، 
حتى  وت�شتمر  ملوؤمترها،  النجاح  اأرادت  اإذا 
ت�شل اإىل نتيجة حمددة، ثم تختتم بقمة 
دولية، اأو تعقد القمة عند خطوة ما يتاأكد 
فيها اجلميع اأن العملية ال�شيا�شية ما�شية 
ب�شكل �شليم، ويف احلالتني من ال�شروري اأن 
تكون هناك اإجراءات ملمو�شة على الأر�ص، 

يطمئن لها ال�شعب الليبي ويدعمها''.
ويرى متابعون، اأن التعقيدات التي دخلها 
على  اأو  لتحدث،  لها  كان  ما  اأملانيا  موؤمتر 
الأقل ترتاجع حّدتها، لو اأن برلني و�شعت 
العربة اأمام احل�شان منذ البداية، واأجرت 
للحل،  املعنية  الــدول  مع  مو�ّشعة  حــوارات 
وتتفهم حقيقة الأو�شاع على الأر�ص اأول، 

قبل اأن تعلن عن موؤمترها.
واأو�شح هوؤلء اأن اأملانيا بداأت تتدارك هذا 
متاأخرا،  التحول جاء  اأن هذا  اخلطاأ، غري 
ملا  بال�شتعداد  عديدة  قــوى  قامت  حيث 
بعد موؤمتر برلني، باعتباره تطورا حا�شما 
يف عمر الأزمة الليبية، وقامت باإجراءات 
يتم  ل  كي  ــص،  الأر� على  موقفها  لتح�شني 
ت�شوية  اأي  يف  تهمي�شها  اأو  ا�شتثناوؤها 
تتمخ�ص عن هذا امل�شار، ما اأدى اإىل ارتفاع 
الفرتة  وغريها  طرابل�ص  يف  العنف  معدل 

املا�شية.
والإقليمية  املحلية  القوى  بع�ص  وتتغذى 
باأنها  اعــتــقــادا  ــارك،  ــع امل على  والــدولــيــة 
مفاو�شات  اأي  يف  مكانتها  م�شتوى  من  ترفع 
الأطـــراف  ــدرة  ق عــدم  ظــل  ويف  �شيا�شية، 

الطموحات  تتزايد  احلل  على  الداخلية 
قوى  تــقــوم  وقــد  الــعــنــف،  يف  لال�شتثمار 
غري  ب�شورة  تتبنى،  ثم  نب�ص  بج�ص  كربى 
للتفاعل  لالأجواء  تهيئة  عملية  مبا�شرة، 

مع الأزمة مبا�شرة ور�شميا.
تقارير  اأمريكية  ــالم  اإع و�شائل  ون�شرت 
عدة حول ن�شاط رو�شي مكثف يف ليبيا على 
اأ�شعدة متنوعة ومع جهات خمتلفة، وبرزت 
''واغرن'' ك�شركة اأمن رو�شية معروفة تقوم 
مبّد املتقاتلني بعنا�شر مدربة، وهو ما اأزعج 
�شتارا  تكون  اأن  خ�شية  الأمريكية،  الإدارة 
لعلميات خفية، وتف�شي للمزيد من التمدد 

الرو�شي على ال�شاحة الليبية.
وتفاعلت هذه املعطيات �شريعا، وقادت اإىل 
وامل�شري  اأمريكي  وفد  بني  عاجل  لقاء  عقد 
خليفة حفرت قائد اجلي�ص الليبي، الثنني، 
تطرق اإىل مناق�شة اخلطوات الرامية اإىل 
ودعم  �شيا�شي،  حل  وحتقيق  القتال  وقف 
الليبية. وعرّبت وا�شنطن  الأرا�شي  وحدة 

ال�شديد  قــلــقــهــا  بــــ�ــــشــــاأن عـــن 
ــيــا  ''ا�ـــشـــتـــغـــالل رو�ــش
ح�شاب  على  لل�شراع 

ال�شعب الليبي''.
ــقــاء  ــل ''ال اأن  ــم  وعــل
العا�شمة  يف  جـــرى 
ـــان،  الأردنـــــيـــــة عـــّم
الأحـــــــــــــد، وبــــــدت 
وا�ـــــشـــــنـــــطـــــن غـــري 
لتنامي  مـــرتـــاحـــة 
ــي، يف  الــــدور الــرو�ــش
ليبيا  فيه  وقت متّثل 
م�شادر  مــن  ـــدة  واح

النفط الرئي�شية''.
واأ�ــــــــــشــــــــــار 

ن  بعو متا
اأن  اإىل 

فوق  طيار  دون  اإيطالية  طائرة  �شقوط 
طرابل�ص، ثم اختفاء )اأو �شقوط( طائرة 
ميثل  مــوؤخــرا،  لأفريكوم  تابعة  اأمريكية 
ليبيا،  يف  الدائرة  املعارك  يف  نوعيا  حتول 
ظل  يف  ا�شتعال،  الأزمـــة  يزيد  اأن  وميكن 
ات�شاع قدرة القوى املتحاربة للح�شول على 
م�شاعدات ع�شكرية متقدمة، وخرق حظر 

ا�شتريادها.
وتوقعت م�شادر �شيا�شية قريبة من الأزمة 
الليبية، اأن يوؤثر املحدد الرو�شي و�شخونة 
على  ويفر�شا  برلني،  م�شار  على  املعارك، 
الالزم  ال�شيا�شي  الدعم  تقدمي  وا�شنطن 
م�شطرة  نف�شها  جتــد  ل  حتى  للموؤمتر، 
وهي  مبا�شرة،  ــة  الأزم يف  النخراط  اإىل 

تن�شحب من بع�ص مواقعها يف املنطقة.
الليبية  اأن''الأزمـــــة  املــ�ــشــادر،  واأ�ــشــافــت 
ــدة، مــن حــيــث قــلــة الــ�ــشــكــان ووفـــرة  ــري ف
و�شط  بها،  املعنية  القوى  وكثافة  ــوارد،  امل
�شغرية  اأو  كبرية  جهة  توجد  ل  ذلــك  كل 
الذي  الأمـــر  للحل،  �شحرية  ع�شا  متلك 
التكاتف  يفر�ص 
ق�شريا،  اأو  ر�شائيا 
الأزمة  خــروج  لأن 
يحمل  عقالها  مــن 
تـــداعـــيـــات تــفــوق 
ق�شايا الهجرة غري 
ال�شرعية والإرهاب 
ــط والـــغـــاز،  ــف ــن وال
اإىل  بها  ي�شل  وقــد 
على  دويل  �ــشــدام 
النفوذ، ل اأحد على 
لالنتظار  ا�شتعداد 
ـــول فــيــه يف  ـــدخ وال

هذه املرحلة''.

التعقيدات التي دخلها موؤمتر 
اأملانيا ما كان لها لتحدث، اأو 

على الأقل ترتاجع حّدتها، لو 
اأن برلني و�شعت العربة اأمام 

احل�شان منذ البداية، واأجرت 
حوارات مو�ّشعة مع الدول 

املعنية للحل، وتتفهم حقيقة 
الأو�شاع على الأر�س اأول، 

قبل اأن تعلن عن موؤمترها

الأزمة الليبية فريدة، من حيث 
قلة ال�شكان ووفرة املوارد، 

وكثافة القوى املعنية بها، و�شط 
كل ذلك ل توجد جهة كبرية 
اأو �شغرية متلك ع�شا �شحرية 

للحل، لأن خروج الأزمة من 
عقالها يحمل تداعيات تفوق 
ق�شايا الهجرة غري ال�شرعية 

والإرهاب والنفط والغاز

جتّنـــــــبا لف�ضـــــلها.. 
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ا�ستدارة اأملانية لتغيري اأولويات قمة برلني حول ليبيا 

ا�شتبقت اأملانيا �شيناريو ف�شل موؤمتر برلني الذي �شتخ�ش�شه لبحث الأزمة الليبية واإيجاد ت�شوية �شيا�شية تنهي ال�شراع الدائر بالبلد، بتو�شيع نطاق املباحثات 
والتفاهمات الدولية والإقليمية، بعد اأن ظهرت موؤ�شرات عن ف�شل الجتماعات التح�شريية الأوىل للموؤمتر. وت�شعى حاليا اإىل البحث يف عمق الأزمة انطالقا من 

التطورات امليدانية ملعركة طرابل�س، وعلى �شوء متدد الدور الرو�شي يف ليبيا اأمام قلق اأمريكي من ا�شتغالل مو�شكو لل�شراع على ح�شاب م�شالح الليبيني.



لزهر رجيمي : )املدرب امل�ساعد( 
الرتتيبات  كل  �شطيف  وفــاق  اإدارة  �شبطت 
مدينة  يف  ال�شتوي  الرتب�ص  باإقامة  اخلا�شة 

اأيــام   10 ملــدة  ــذا  وه الإ�شبانية  األيكانت 
ل�شهر  الأخــــري  الأ�ــشــبــوع  مــن  بــدايــة 

ملــبــاريــات  حت�شبا  وهــــذا  ديــ�ــشــمــرب 
اجلــاري،  املو�شم  من  الثاين  ال�شطر 

اإدارة الوفاق على عدم  اإ�شرار  وجاء 
الفريق  حلاجة  بالنظر  الرتب�ص  اإلغاء 

اأجل  مــن  نوعية  بتح�شريات  القيام  اإىل 
مرحلة  مباريات  خالل  مغاير  بوجه  الظهور 
عدة  مــن  يعاين  الفريق  اأن  خا�شة  الــعــودة 
جوانب هذا املو�شم بدليل املرتبة التي يحتلها 

الفريق يف الرتتيب.
وفيما يتعلق بق�شية امل�شتحقات املالية التي 
الأيــام  خــالل  جديد  من  ال�شطح  على  طفت 
لل�شركة  العام  املدير  طماأن  فقد  الفارطة 
التجارية للوفاق فهد حلفاية الالعبني ب�شب 
حيث  املقبلة  الأيام  خالل  املتاأخرة  رواتبهم 
من املنتظر اأن يتم �شحب الأجور قبل املباراة 

القادمة من البطولة بعد اأن مت حل الإ�شكال 
يف  وهــذا  الفريق  منه  يعاين  الــذي  الإداري 

اإنتظار الإ�شتفادة من اأموال بع�ص املمولني.
لت�شريح  اإ�شتعدادها  الوفاق  اإدارة  ــدت  واأب
التحويالت  فـــرتة  يف  بــوقــلــمــونــة  املــهــاجــم 
ال�شتوية وهذا بعد العر�ص الذي تلقاه الالعب 
من طرف فريق الريان القطري الذي يرغب 
كثريا  ي�شارك  مل  الــذي  الالعب  اإنــتــداب  يف 

وهذا  املو�شم  بداية  منذ  الوفاق  مباريات  يف 
طاردته،  التي  املتالحقة  الإ�شابات  نتيجة 
قيمة  من  الإ�شتفادة  يف  الوفاق  اإدارة  وتاأمل 
وفيما  التحويل،  �شفقة  من  معتربة  مالية 
حتويل  عــن  الكبري  بــاحلــديــث  يتعلق 
مل  الوفاق  اإدارة  فاإن  بو�شوف  املهاجم 
يبقى  حيث  ر�شمية  عرو�ص  اأي  تتلق 
كل ما هو حا�شل جمرد عرو�ص من بع�ص 
نحو  الالعب  حتويل  يف  الراغبني  املناجرة 

وجهة خارجية.
املعنيني  الــالعــبــني  بق�شية  يتعلق  وفيما 
الفني  والطاقم  الوفاق  اإدارة  فاإن  بالت�شريح 
وجدا �شعوبات من اأجل �شبط القائمة يف ظل 
لإنتداب  املمنوحة  الإجـــازات  عدد  تقلي�ص 
لعبني جدد يف املريكاتو ال�شتوي، وعلى هذا 
03 لعبني فقط على  ت�شريح  الأ�شا�ص تقرر 
الأ�شبوع  خالل  القائمة  عن  الك�شف  يتم  اأن 
املدرب  �شيقدمه  الذي  التقرير  بعد  اجلــاري 

نبيل الكوكي عقب مباراة �شباب ق�شنطينة. 

عاد احلديث جمددا يف بيت مولودية العلمة 
عرا�ص  ال�شابق  الرئي�ص  عــودة  اإمكانية  عن 
املقبلة  الفرتة  يف  الفريق  ت�شيري  اإىل  هــرادة 
يف ظل اإقرتاب نهاية فرتة ت�شيريه يف الرابطة 
الوطنية وهذا على الرغم من اأن املعني ك�شف 
يف  تتمثل  طموحاته  اأن  عن  �شابق  ت�شريح  يف 
الذهاب بعيدا يف جمال الت�شيري ولي�ص العودة 
جلنة  على  حاليا  ي�شرف  اأنــه  مبا  ــوراء  ال اإىل 

املاركيتينغ بالرابطة الوطنية.
الفريق  اإدارة  �شد  الإحتجاجات  وت�شاعدت 
حيث  الكاأ�ص  لقاء  يف  املفاجئ  الإق�شاء  عقب 
طالب الأن�شار من امل�شريين �شرورة حل م�شكل 
ممكن  ــت  وق ـــرب  اأق يف  الــالعــبــني  م�شتحقات 
غاية  يف  مباراة  على  مقبل  الفريق  اأن  ل�شيما 
اأمام �شبيبة بجاية  الأمية يوم ال�شبت القادم 
البطولة  من  الأخرية  قبل  ما  اجلولة  حل�شاب 
املوؤقت  املدرب  وكان  زوغار،  ملعب  اأر�شية  على 

الالعبني  تاأثر  على  اأكد  قد  بلهو�شات  خليفة 
الت�شكيلة  ظهور  يف  ت�شبب  مما  امل�شكل  بهذا 
الكاأ�ص، ويعود �شبب  مب�شتوى متوا�شع يف لقاء 
تاأخر ت�شوية امل�شتحقات اإىل عدم متكن رئي�ص 
احل�شول  من  كراو�شي  �شالح  الإدارة  جمل�ص 
التي  الق�شية  ب�شبب  القانوين  الإعتماد  على 

رفعها امل�شري ال�شابق رقاب اأمام العدالة للطعن 
يف اإجراءات تعيني كراو�شي كرئي�ص.

عن  الــبــحــث  يف  املــولــوديــة  اإدارة  و�ــشــرعــت 
ت�شوية  اأجـــل  مــن  الــالزمــة  املالية  ال�شيولة 
م�شتحقات جلنة املنازعات والتي تخ�ص لعبي 
 5.2 تناهز  اإجمالية  بقيمة  الفارط  املو�شم 
من  الفريق  يتمكن  حتى  وهــذا  �شنتيم  مليار 
التحويالت  فرتة  يف  جدد  لعبني  مع  التعاقد 
ال�شتوية، ولو اأن بع�ص امل�شريين اإقرتحوا عدم 
الفريق  ملعاناة  بالنظر  املالية  القيمة  ت�شديد 
مــن اجلــانــب املـــايل مــع الإحــتــفــاظ بخدمات 
الالعبني امل�شكلني للتعداد احلايل دون ت�شريح 
رفــع منحة  تقرر  اأخــر  ومــن جانب  لعــب،  اأي 
اجلولة  يف  اأرزيـــو  اأوملــبــي  على  املحقق  الــفــوز 
مليون   15 مبلغ  اإىل  البطولة  مــن  الفارطة 
�شنتيم حيث من املنتظر اأن يتم ت�شوية املنحة 

بحر الأ�شبوع اجلاري.
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بلدية  مبقر  الأول،  اأمــ�ــص  ع�شية  مت، 
باتنة، تكرمي ابطال وبطالت نادي اأورا�ص 
التحدي لذوي الحتياجات اخلا�شة، بعد 
النتائج املحققة وامليداليات التي افتكوها 
يف بطولة العامل لذوي الهمم والتي اقيمت 
املجل�ص  رئــيــ�ــص  وخــ�ــص   ،2019 بــدبــي 
نورالدين  باتنة  لبلدية  البلدي  ال�شعبي 
جالل،  �شافية  البطلة  من  كل  مالخ�شو 
والبطلة مونيا قا�شمي، وكذا البطل ام�شي 
ا�شافة  رمزية،  بتكرميات  جنيب  حممد 

نادي  اأ�ــشــرة  مــن  البع�ص  ا�شتفادت  اىل 
اأورا�ص التحدي من 3 حمالت مهنية، ليعد 
الدعم  تقدمي  مبوا�شلة  البلدية  رئي�ص 
تنتظره  ـــذي  وال ــادي  ــن ال لــهــذا  وال�شند 

الألعاب الأوملبية 2020 بطوكيو.
البلدي  ال�شعبي  املجل�ص  رئي�ص  وعد  كما 
باإمتام  التحدي  ـــص  اورا� نـــادي  ريا�شيو 
حافلة  من  النادي  لي�شتفيد  الإجــراءات 
ا�شافة  الــقــادمــة،  القليلة  الأ�شبيع  يف 
الن�شغالت  بع�ص  يف  النظر  ــادة  اع اىل 

الجتماعي  ال�شكن  غرار  على  ال�شخ�شية 
الذي بقي يوؤرق البطلة مونيا قا�شمي التي 
تعاين منذ مدة من م�شكل ال�شكن وتنا�شد 
على  هذا  ملطلبها  بالإ�شتجابة  ال�شلطات 

اأمل ان يجد نداءها اآذان �شاغية.
ويف ت�شريح ليومية "الأورا�ص نيوز" عقب 
اأن  البلدية  رئي�ص  اأكد  التكرميي  احلفل 
جمل�شه �شيوا�شل مواكبة احلدث الريا�شي 
ويقدم الدعم ملختلف الريا�شيني وخمتلف 
عا�شمة  يف  الريا�شة  لت�شريف  الــفــروع 

الأورا�ص وكذا ت�شريف الراية اجلزائرية 
يف خمتلف املحافل الدولية.

منه  تعاين  ــذي  وال الأبـــرز  امل�شكل  وعــن 
ومعانتها  قا�شمي  مونية  الأوملبية  البطلة 
مع اأزمة ال�شكن قال رئي�ص املجل�ص ال�شعبي 
تلقينا  مالخ�شو:"  نــورالــديــن  الــبــلــدي 
وبـــدوري  الريا�شيني  بع�ص  انــ�ــشــغــالت 
الإن�شغال  �شاأطرح  البلدي  املجل�ص  رئي�ص 
رئي�ص  يعترب  الــذي  الــدائــرة  رئي�ص  على 
البطل  هــوؤلء  ي�شتفيد  اأن  وناأمل  اللجنة 

بعد فرتة الطعون"
جالل  �شافية  البطلة  من  كل  جهتهم  من 
و البطل حممد جنيب ام�شي وكذا البطلة 
لـ"الأورا�ص  ت�شريح  ويف  قا�شمي  مونية 
الذي  وبالتكرمي  باملبادرة  ا�شادوا  نيوز" 
خ�شهم به املجل�ص ال�شعبي البلدي لبلدية 
بتقدمي  امل�شوؤولني  نا�شدوا  كما  باتنة، 
ملوا�شلة  املعنوي  او  ــادي  امل �شواء  الدعم 
خمتلف  يف  الوطنية  ــة  ــراي ال ت�شريف 

املحافل الدولية.

ك�شف لزهر رجيمي م�شاعد 
فكرون  عني  �شباب  مــدرب 
الفوز  بعد  اإرتــيــاحــه  عــن 
حققه  الــــــذي  الأخـــــــري 
اأولد  �شباب  اأمــام  فريقه 

جــــالل وذلـــــك بــــــالأداء 
عليها  وي�شتحق  والنتيجة 

والتنويه  الإ�ــشــادة  لعب  كل 
لتطبيقهم ال�شارم للتعليمات التي 

قدمها الطاقم الفني واأكد باأن النقاط 
الثالثة مهمة كثرية وقال: "كنا ندرك 
الزائر �شريمي  الفريق  اأن  البداية  منذ 
التاأثري  حماول  البداية  من  ثقله  بكل 
فينا واإرباك دفاعنا، لهذا ح�شّنا ب�شكل 
اأداءنا عاليا يف  الدفاع ومل يظهر  جيد 
ال�شوط الأول، بينما يف املرحلة الثانية 
التوجيهات  تطبيق  يف  الالعبون  جنح 
النهاية  لهم وخرجنا يف  التي قدمناها 
املرتبة  مــن  التخل�ص  مــن  مكننا  بفوز 
الأخرية التي لزمتنا كثريا" وبخ�شو�ص 
الثنائية التي جنح فريقه يف ت�شجيلها يف 
املباراة قال عنها املتحدث "لي�ص �شهال اأن 
ت�شجل ثنائية على اأولد جالل وحت�شم 
الفوز ل�شاحلك، لهذا اأعتقد اأن الرتكيز 
ورغبتهم  عاليا  كــان  الالعبني  و�شط 
الفارق  لأخذ  وا�شحة  كانت  ال�شديدة 
نفو�ص  يف  ال�شك  واإدخـــال  النتيجة  يف 
املناف�ص وكان هذا �شبب اآخر يوؤكد اأننا 
فاإن  هلل  واحلمد  واقعية،  باأكر  لعبنا 
وجنحنا  املــرة  هذه  تخنا  مل  الفعالية 
يف تكري�ص الفر�ص التي اأتيحت لنا كما 
يف  امل�شرية  ملوا�شلة  مهم  عامل  الفوز  اأن 
بجدية  والتح�شري  ال�شحيحة  ال�شكة 

للمحطات املتبقية"
الـــوقـــت  يف  واأ�ـــــشـــــار 
لعبيه  رفع  اإىل  نف�شه 
لعنة  رغـــم  ــدي  ــح ــت ال
حرمت  التي  الإ�شابات 
ــقــه مـــن خـــيـــارات  فــري
من  ــد  ــدي ــع ال يف  مــهــمــة 
ــة،  ــش ــا� ــش املــنــا�ــشــب احلــ�
العنا�شر  اإرادة  اأن  واعــتــرب 
على  والتغلب  الــفــارق  بخلق  �شمحت 
فوق  ت�شادفها  التي  امل�شاعب  جممل 

امليدان وخارجه" 
اأمــام  الــقــادمــة  فريقه  ــاراة  ــب م وعــن 
املرتبة  يحتل  الذي  العيد  �شلغوم  اأمل 
علينا  "يجب  فــقــال:  حاليا  ـــرية  الأخ
الــذي حققناه  الــفــوز  الإ�ــشــتــفــادة مــن 
التي  القادمة  والفرتة  قواعدنا  داخل 
باقي  اأو  بــوقــرانــة  لقاء  عــن  تف�شلنا 
علينا  ت�شكل  نرتكها  األ  يجب  اللقاءات 
�شيرتكنا  نظري  يف  الــفــوز  بــل  �شغطا، 
�شغط،  ودون  جيدة  ظــروف  يف  نح�شر 
واملوا�شلة  اللعب  فر�شة  �شيمنحنا  بل 

بثقة كبرية يف قدراتنا".
اجلــهــود  تــ�ــشــافــر  يــجــب  واختتم:" 
يف  والــبــقــاء  املن�شود  الــهــدف  لتحقيق 
واأدعو  الإيجابية،  النتائج  ديناميكية 
الفريق  جــانــب  اإىل  للوقوف  اجلميع 
ر�شالة  وجه  حيث  املقبلة  اللقاءات  يف 
مبا�شرة للجمهور العري�ص يدعوهم اإىل 
العنا�شر  جانب  اإىل  الوقوف  موا�شلة 
لتحفيز  اأ�شا�شيا  عامال  يكونوا  حتى 
النتائج  حتقيق  موا�شلة  على  الالعبني 

اليجابية.

الإدارة ت�شبط اإجراءات الرتب�س يف اإ�شبانيا 
والك�شف عن امل�شرحني هذا الأ�شبوع 

اطراف تداولت ا�شم هرادة 
وديون جلنة املنازعات تتخطى الـ5 ماليري 

املا�شية  اجلولة  يف  مهما  فوزا  "حققنا 
ون�شعى لإنهاء مرحلة الذهاب

 يف مركز مريح"

املجل�س ال�شعبي لبلدية باتنة ُيكرم اأبطال العامل بـ"حمالت جتارية"

وفاق �شطيف �شباب عني فكرون

مولودية العلمة 
عبد الهادي. ب 

عبد الهادي. ب 

اأمري.ج

اأحمد اأمني. ب  

نادي اأورا�س التحدي لذوي الهمم 
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�شباب باتنة 
مولودية باتنة 0/1 اوملبي جمانة

جمعية اخلروب - اإحتاد ال�شاوية 

باتنة  �شباب  ــرة  اأ�ــش اهتمامات  اأ�شبحت 
هذا  نهاية  املــرتــقــب  الــلــقــاء  على  من�شبة 
وهي  خن�شلة  اإحتــــاد  ـــار  اجل ــع  م ــوع  ــب ــش الأ�
املحلي  اجلانب  عليها  �شيطغى  التي  املباراة 
عليها  ت�شر  التي  الثالث  النقاط  واأهمية 
الأخرية  ال�شلبية  النتيجة  لتدارك  الإدارة 
يجمعون  الكثريين  اأن  ورغــم  ال�شاوية  اأمــام 
الوقت  الت�شكيلة يف  اأمور  على �شرورة �شبط 
منتظرة،  غري  مفاجاآت  لأي  تفاديا  املنا�شب 
مبا  واعية  تبدو  الباتنية  العنا�شر  اأن  اإل 
على  تراهن  يجعلها  الــذي  ــر  الأم ينتظرها 
الفريق  متكن  التي  الثالث،  بالنقاط  الظفر 
الطاقم  وعمل  الأوىل  املراتب  يف  البقاء  من 
يف  لعبيه  و�شع  على  الإ�شتئناف  منذ  الفني 
ال�شورة، تزامنا مع اأهمية مواجهة اخلمي�ص 
عديد  مــن  حتملها  ــتــي  ال واخلــ�ــشــو�ــشــيــات 
الثالث،  النقاط  ناحية  من  خا�شة  اجلوانب 
الباتني  الفريق  اأ�شرة  ح�شب  تتطلب  التي 
البقاء يف عا�شمة الأورا�ص حتى يتم م�شايرة 
جمريات البطولة من موقع مريح وهو الأمر 
الذي جعل املدرب بن علي يركز على اجلانب 
النف�شي، حيث دعا لعبيه اإىل عدم ت�شخيم 
اللقاء وخو�شه ب�شورة عادية دون ال�شتهانة 
تفاديا  تركيزهم  على  واحلفاظ  باملناف�ص، 
اخلارجي  املحيط  من  الناجمة  للتاأثريات 
هذه  مــثــل  تعرفها  الــتــي  املــعــطــيــات  ب�شبب 

املواجهات املحلية. 
حر�شها  الكاب  اإدارة  اأكــدت  اآخر  جانب  من 
على تعزيز العالقة املوجودة بني الفريقني، 

من خالل دعوتها اجلميع اإىل التحلي بالروح 
الريا�شية، وحمو اأحداث املو�شم املن�شرم من 
"حمام  ملعب  يف  حــدث  ما  خا�شة  الأذهـــان 
اليجابية  التجربة  وتكرار  "بخن�شلة  عمار 
التي عرفتها مواجهات الفريق يف فرتة �شابقة 
والتي تنتهي و�شط روح ريا�شية عالية وكانت 
اإدارة فرحات زغينة قد اأكدت يف وقت �شابق 
اأحد  ل  و"ليا�شمكا"  الكاب  بني  العالقة  اأن 
الأجـــواء  اإىل  بالنظر  ت�شميمها،  مبــقــدوره 
امل�شريين والأن�شار على  التي ت�شود  الأخوية 

حد �شواء.
باتنة  �شباب  اإدارة  اأقدمت  اأخر  �شياق  ويف 
حيث  لبعيلي،  اأميـــن  الــالعــب  ت�شريح  على 

ف�شخ  بعد  ت�شريحه،  وثــائــق  اأمــ�ــص  منحته 
ليكون  بالفريق،  يربطه  كــان  ــذي  ال العقد 
ال�شتوي،و  املريكاتو  يف  املغادرين  اأول  بذلك 
ح�شب رئي�ص ال�شباب، فاإن الالعب القادم يف 
ال�شائفة املا�شية من �شباب فيالج مو�شى، مل 
درجة  اإىل  للفريق،  املطلوبة  الإ�شافة  يقدم 
نادرا،  اإل  عليه  يعتمد  مل  علي  بن  املدرب  اأن 
لأن  مر�شحة  الت�شريحات  قائمة  اأن  مو�شحا 
الطاقم  اأخرى، ف�شل  اأ�شماء  ت�شمل  و  تتو�شع 
الراهن،  الوقت  يف  عنها  الك�شف  عدم  الفني 
للفريق،  اجلماعية  ـــروح  ال على  للحفاظ 
من  الأول  ال�شطر  على  ال�شتار  اإ�ــشــدال  قبل 

املناف�شة.

الإدارة ت�شرح لبعيلي.. ترف�س ت�شخيم مواجهة
التقدير ملجانة والبوبية حتقق الأهم  خن�شلة وتطالب الأن�شار بالتعقل 

وتتاأهل للدور الـ32 من مناف�شة الكاأ�س 

الأ�شرار  باأخف  التاأهل  عن  "لي�شكا" تبحث 

وال�شاوية عازمة على خطف الأ�شواء 

اأق�شي، فريق اأمل مروانة، من 
مناف�شة كاأ�ص اجلمهورية ع�شية 

اأم�ص الأول، على ح�شاب فريق امل 
بو�شعادة، ليغادر المل البطولة 

يف دور مبكر وهو الدور الت�شفوي 
اخلام�ص من رابطة باتنة اجلهوية، 

وبهذا تعمق جراح لبيام اأكر 
باعتباره يعاين يف مناف�شة البطولة 

ليق�شى من مناف�شة الكاأ�ص ويتفرغ 
للبطولة ق�شد اعادة ترتيب اوراقه 

والعودة بقوة يف اجلولت القادمة 
لتح�شني و�شعيته على م�شتوى 

الرتتيب العام قبل نهاية مرحلة 
الذهاب.

هذا وبالعودة ملجريات اللقاء 
فقد عرف تكافئا يف ال�شوط الأول 
اين �شكل مهاجي المل عدة فر�ص 

�شالنحة للت�شجيل كما ا�شتمات دفاع 
المل امام هجوم امل بو�شعادة 

لتنتهي املرحلة بنتيجة التعادل 
ال�شلبي، ويف ال�شوط الثاين انهار 

ابناء مروانة وتلقوا رباعية كاملة، 
لي�شجلوا هدفا يتيم وبهذا ينتهي 

اللقاء بنتيجة اأربعة اهداف مقابل 
هدف يتيم.

وبعد هذا الإق�شاء طوت الكتيبة 
ال�شفراء �شفحة الكاأ�ص والإق�شاء 

لتنطلق يف التح�شري للقاء القادم 
ام�شية يوم الثالثاء �شد فريق 

�شباب هواري بومدين، اين ي�شعى 
رفقاء عوف للعودة بنتيجة ايجابية 

وت�شحيح امل�شار.

ع�شية  باتنة،  مولودية  فريق  حقق، 
مناف�شة  من  الـ32  للدور  التاأهل  اأم�ص 
الكاأ�ص بعد ان واجه فريق اوملبي جمانة 
الذي ين�شط يف اجلهوي الول من رابطة 
امل�شيلة،  مبلعب  املمقابلة  وجرت  باتنة، 
بيطام  املــالــك  عبد  رفــقــاء  اقتطع  ــن  اي
يف  مــ�ــشــوارهــم  باعثني  الــتــاأهــل  تــاأ�ــشــرية 
وموؤكدين  اآخـــر،  ــدور  ل الكاأ�ص  مناف�شة 

طموحاتهم لبلوغ اأبعد الأدوار.
عرفت  فقد  اللقاء  ملجريات  وبالعودة 
اين  الأوىل،  الدقائق  يف  كبريا  تكافئا 
لرتمي  املــيــدان،  و�شط  يف  اللعب  متركز 
البوبية بثقلها يف الهجوم و�شكلت العديد 
الذي  المامي  اخلط  ان  اإل  الفر�ص  من 
قاده الالعب ال�شاب علوي مل يكن موفقا 
الفر�ص احلقيقية، يف  العديد من  و�شيعا 

على  جمانة  لعبي  اعتمد  الــذي  الوقت 
الدقائق  �شهدت  كما  املعاك�شة،  الهجمات 
احتجاج  الول،  الــ�ــشــوط  مــن  ـــرية  الخ
الذي  اللقاء  حكم  على  البوبية  لعبي 
جزاء  �شربة  من   – ح�شبهم   – حرمهم 
بالتعادل  الول  ال�شوط  لينتهي  �شرعية، 

ال�شلبي.
وا�شلت  املقابلة،  من  الثاين  ال�شوط  يف 
ال  الوملبي  مرمى  على  ال�شغط  البوبية 
من  منقو�شة  كانت  البوبية  هجمات  ان 
الفعالية، لياأتي رد الأوملبي الذي �شيع هو 
الخر بع�ص الفر�ص، لينجح يف الدقيقة 
88 املدافع زيرق من مباغتة دفاع الوملبي 
خمالفة  بعد  املرمى  يف  ا�شكنها  براأ�شية 
قاتال  هدفا  ي�شجل  وبهذا  بيطام،  نفذها 

انتهى على وقعه اللقاء.

اإحتـــاد  ـــار  اجل اخلــــروب  جمعية  ــه  ــواج ت
ال�شاوية يف واحدة من اأقوى مباريات الدور 
خبازة  ال�شهيد  مبلعب  الأخـــري  الت�شفوي 
ب�شري بالتالغمة، وتبحث ت�شكيلة اجلمعية 
عن حتقيق التاأهل اإىل الدور ال32 من هذه 
املناف�شة وجتاوز عقبة اأبناء �شيدي رغي�ص 
رغم التغيريات احلا�شلة يف العار�شة الفنية 
ر�شيد  ال�شابق  املدرب  اإ�شتقالة  بعد  للفريق 
بوعراطة رفقة م�شاعديه جماهد وعيادي 
الت�شكيلة  على  ي�شرف  اأن  املنتظر  من  حيث 
اإىل  م�شتورة  املوؤقت  املدرب  املباراة  هذه  يف 
ال�شاعات  خالل  جديد  مدرب  تعيني  غاية 

املقبلة
املباراة  هــذه  اجلمعية  ت�شكيلة  وتخو�ص 

املهاجم  عـــودة  بعد  مكتمل  �شبه  بتعداد 
الأي�شر  املدافع  غياب  مقابل  يف  وبورقعة 
زيتوين الذي قرر مغادرة الفريق ب�شبب ما 
حيث  �شابق،  وقت  يف  الأن�شار  مع  له  حدث 
يف  ر�شميا  امل�شرحني  اأول  الالعب  �شيكون 
بالت�شريح  املعنية  القائمة  �شبط  اإنتظار 
خالل الأيام املقبلة، كما يغيب اأي�شا الالعب 

دربال ب�شبب معاناته من الإ�شابة. 
عربت  ال�شاوية  احتــاد  ادارة  جهتها  مــن 
على  جرى  الذي  التغيري  بعد  ا�شتايئها  عن 
الربجمة وتاأخري اللقاء بيوم اخر، واأعرب 
ياحي  طــارق  ال�شاوية  اإحتــاد  فريق  رئي�ص 
مبا�شرة  ب�شورة  انتقد  حيث  ا�شتيائه  عن 
ما  اأن  معتربا  الــربجمــة،  على  ال�شاهرين 
يحدث يجب اأن ل يح�شل وقال الرئي�ص اإنه 
كان مبقدور اجلهات املعنية اأن تعلم الأندية 
بهذا القرار يف الوقت املحدد من خالل �شبط 
رزنامة البطولة بال�شكل الذي يجعل اجلميع 
على دراية بالتغيريات احلا�شلة م�شبقا ومن 
اجلوانب التي تاأ�شف عليها املتحدث معتربا 
يف  عليها  العتماد  يتم  التي  الربجمة  اأن 
�شبط مواعيد البطولة اأو الكاأ�ص ل تراعي 
يف  يومية  ب�شورة  يتم  الذي  التقني  العمل 
التدريبات بقدر ما متيل اإىل العمل الإداري، 
مطالب  الفني  الطاقم  فــاإن  قوله  وح�شب 
ولو  حتى  ــني  الإداري قــرارات  مع  بالتما�شي 
وقال  املناف�شة  م�شتوى  تطوير  �شد  كانت 
الربجمة  على  القائمة  اجلهات  اإن  حمدثنا 
اجلانب  هذا  يف  ح�شاباتها  مبراجعة  ملزمة 
ا�شتقرار  يف  مبا�شر  ب�شكل  تــوؤثــر  ل  حتى 
الأندية، من خالل �شبط الرزنامة يف حينها 
املفاجئة  والتاأجيالت  التقدميات  وتفادي 
الأخري  يف  طالب  كما  منطقية  غري  ب�شورة 
ع�شر  الثالثة  اجلولة  برجمة  �شرورة  على 
القادم  بال�شبت  مو�شى  فيالج  �شباب  ــام  اأم

عو�ص هذا اخلمي�ص.

�شباب ميلة 

بدري.ع

ميلة  ل�شباب  ــد  ــدي اجل املــــدرب  ــح  جن
لتحقيق  الفرق  قيادة  يف  كــاوة  مولود 
مـــن خــــالل تخطي  ــي  ــخ ــاري ت ـــــاز  اإجن
الدور  لقاء  يف  العلمة  مولودية  عقبة 
الــتــ�ــشــفــوي الأخـــــري ملــنــافــ�ــشــة كــاأ�ــص 
اجلمهورية بثنائية مقابل هدف واحد، 
يقلبون  كيف  كــاوة  اأ�شبال  عرف  حيث 
بثنائية  فوز  اإىل  النتيجة  يف  التاأخر 
مقابل هدف واحد، وقال رئي�ص ال�شباب 
بن �شابر حمادة تعليقا على التاأهل اأنه 
�شيكون حافزا كبريا للت�شكيلة من اأجل 
بعد  البطولة  لقاءات  يف  بقوة  العودة 
الأن  حلد  امل�شجلة  املتو�شطة  النتائج 
يفوز  اأو  ي�شجل  مل  الفريق  اأن  مردفا 
خارج ميلة منذ 09 جولت حيث كانت 
مل�شة املدرب حا�شرة، لي�شيف اأن الهدف 
ال�شعود  حتقيق  هو  للفريق  الرئي�شي 

اأي�شا يف الذهاب  اأن الفريق يرغب  كما 
بعيدا يف مناف�شة الكاأ�ص. 

وقال املدرب مولود كاوة اأن لقاء الكاأ�ص 
اأهمية كبرية لهبما ان الهدف  ل ي�شكل 
الكبار  م�شاف  اإىل  ال�شباب  ــادة  اإع هو 
م�شيفا اأن التاأهل مل يكن بال�شدفة بل 
فريق  اأمــام  الالعبني  مبجهودات  كــان 
و�شرعت  واإ�ــشــم،  ولــه خــربة  مــعــروف 
�شريعا  التح�شريات  يف  ال�شباب  ت�شكيلة 
ملباراة اجلولة الـ12 من البطولة والتي 
ي�شتقبل فيها رفاق �شبور ال�شيف �شباب 
اأر�شية  على  الــثــالثــاء  هــذا  الــذرعــان 
الثالثة  البلدي مبيلة يف توقيت  امللعب 
الرئي�شي  الطموح  يبقى  حيث  زوال، 
اأجل حمو  الفوز من  للفريق هو حتقيق 
الهزمية الثقيلة التي تلقاها الفريق يف 

اجلولة الفارطة اأمام اأمل مروانة.

تاريخيا  تاأهال  "ال�شيبيام" حتقق 
وكاوة ينجح يف اأول اإختبار 

بو�شعادة تعمق جراح 
الأمل وتق�شيه 

من مناف�شة كاأ�س 
اجلمهورية 

اأمل مروانة 

كــرة اليـد 
م�شتقبل تاجنانت بطال �شتويا رغم الهزمية يف عنابة 

بدري.ع

احل�شول  يف  تاجنانت  م�شتقبل  جنح 
للمجموعة  ــتــوي  الــ�ــش ــقــب  ــل ال عــلــى 
لكرة  املمتاز  الق�شم  بطولة  من  الثانية 
ال�شابعة  اجلولة  مباريات  عقب  اليد 
وهذا  الــذهــاب  مرحلة  من  ـــرية  والأخ
تلقاها  التي  الهزمية  من  الرغم  على 
بنتيجة  عنابة  اأوملبيك  اأمــام  الفريق 
املتعددة  بالقاعة   27 مقابل   31
بعنابة،  اإبراهيمي  ال�شعيد  الريا�شات 
اأن هزمية امل�شتقبل وهي  وميكن القول 
منتظرة  كــانــت  املــو�ــشــم  هـــذا  الأوىل 
اإ�شراب  يف  الالعبني  لدخول  بالنظر 
اإحتجاجا  املباراة  قبل  التدريبات  عن 

على عدم تلقيهم مل�شتحقاتهم املالية منذ 
بداية املو�شم.

وتركن بطولة الق�شم املمتاز اإىل الراحة 
اإرتباطات  ب�شبب  وهــذا  طويلة  لفرتة 
عدة  بخو�ص  املعني  الوطني  املنتخب 

حت�شبا  الوطن  وخــارج  داخــل  ترب�شات 
فر�شة  ــي  وه الــقــادمــة  لالإ�شتحقاقات 
لت�شكيلة امل�شتقبل من اأجل اإعادة ترتيب 
لإ�شتئناف  العودة  قبل  جمددا  الأوراق 
البطولة خا�شة اأن امل�شتوى الذي اأظهره 
يوؤهلهم  اإليا�ص  ب�شطاجني  املدرب  اأ�شبال 

املو�شم  هــذا  اللقب  ورقــة  لعب  اأجــل  من 
رغم املناف�شة القوية من املجمع البرتويل 
علما  ميلة،  نادي  وحتى  �شكيكدة  ونادي 
املرتبة  اإحتل  باتنة  مولودية  فريق  اأن 
بطولة  من  الأوىل  املجموعة  يف  الأوىل 

الق�شم املمتاز. 

اأحمد اأمني. ب

اأحمد اأمني ب / بدري.عاأ.ج

اأ.ج



ال�شادرة  اإ�شبانيا  �شحف  �شلطت 
ام�ص ، ال�شوء على قرعة نهائيات يورو 2020، وم�شري 

املاتادور حتت قيادة مدربه اجلديد لوي�ص اإنريكي، بجانب اأزمة عثمان 
دميبلي جنم بر�شلونة، بعد تاأكد غيابه لفرتة طويلة لالإ�شابة.

وعنونت �شحيفة ماركا "من حُتب يا لوي�ص؟".
 13 3 من �شمن  2020، و�شيقع معنا  "اليوم �شتقام قرعة نهائيات يورو  واأ�شافت 

خ�شما يف القرعة".
يف  هازارد  اإيدين  من  بدًل  ليكون  املُف�شل  الويلزي  ال�شدارة،  لقتنا�ص  "بيل  وتابعت 

فيتوريا".

 وخرجت �شحيفة موندو ديبورتيفو بعنوان "�شري بر�شلونة".
من  م�شاهد  يك�شف  املباراة(  )يوم  الوثائقي  "الفيلم  واأ�شافت 

املو�شم املا�شي، واعرتافات حميمة".
ونكات  فالفريدي،  واأوامــر  اأنفيلد،  ملعب  يف  حتدث  "مي�شي  وتابعت 

بيكيه وغري ذلك".
اأ�شابيع، وا�شتقبال �شعب ينتظر   10 "عثمان دميبلي يغيب  ونوهت 

غريزمان يف ملعب واندا ميرتوبوليتانو".
 

وعلى ال�شفحة الرئي�شية ل�شحيفة �شبورت "ق�شة ل تنتهي اأبًدا".
خارج  دميبلي  عثمان  الفرن�شي  املهاجم  جتعل  اجلديدة  "الإ�شابة  واأ�شافت 
 10 غيابه  اأعلن  والنادي  منت�شف  حتى  املرة  هذه  اأخــرى،  مرة  املعركة 

اأ�شابيع".
وتابعت "اأرتورو فيدال ُيهدد بالرحيل، و�شرح: اإذا مل اأ�شعر بالأهمية 

يف دي�شمرب اأو يف نهاية املو�شم، �شوف اأبحث عن حل".

اأزمة دميبلي 
ت�سيطر على 
�سحف اإ�سبانيا

 ال�صحافة معـــــــــــــــــــــــر�ض
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مان�ش�شرت  اأن  ــبــدو  ي
ا  جمرباً بــات  يونايتد 
للخيار  اللجوء  على 
ال�شعب يف التعامل مع 
بول  الفرن�شي  لعبه 

بوغبا.
ـــع  ـــوق وبــــحــــ�ــــشــــب م
 ،"le10sport "
ـــاإن بـــول بــوغــبــا قد  ف
ـــادر مــلــعــب اأولــــد  ـــغ ي
تــرافــورد خــالل فرتة 
ال�شتوية  النتقالت 
احتمالية  مع  املقبلة 

خف�ص �شعره.
وميتد عقد بول بوغبا 
احلمر  ال�شياطني  مع 
 ،2021 �شيف  حتى 

ويرغب الالعب البالغ 
ا يف  26 عاماً من العمر 
تغيري الأجواء وترك 
يونايتد  مــانــ�ــشــ�ــشــرت 
الفرن�شي  املوقع  ونــوه 
حتى  بوغبا  بقاء  اأن 
اجلاري،  املو�شم  نهاية 
مان�ش�شرت  �ــشــيــجــرب 
بيع  ــى  ــل ع ــد  ــت ــاي ــون ي
من  يقرب  مبا  الالعب 
نــ�ــشــف الــثــمــن الـــذي 
املا�شي  املو�شم  حــدده 
والذي بلغ 150 مليون 

يورو.
باهتمام  بوغبا  ومتتع 
متزايد من جانب ريال 
وجوفنتو�ص،  مــدريــد 

لكن الثنائي مل يوافق 
عـــلـــى �ـــشـــم الـــالعـــب 
مليون   150 مــقــابــل 
ــيــف  ــ�ــش ال يف  يـــــــورو 

املا�شي.
اإىل  املـــوقـــع  واأ�ــــشــــار 
يرف�ص  ــا  ــب ــوغ ب اأن 
ــع  ـــــتـــــمـــــرار م ال�ـــــش
يونايتد،  مان�ش�شرت 
الرحيل،  على  وي�شر 
�شيجعل  ــذي  ال الأمـــر 
تفكر  الفريق  اإدارة 
فرتة  خــالل  بيعه  يف 
ال�شتوية  النتقالت 
اأكرب  لتحقيق  املقبلة 

عائد ممكن.

اأتلتيكو  ــد  ــائ ق ــي  ــوك ك حتـــدث 
الأول  الـــظـــهـــور  عـــن  مــــدريــــد، 
يف  غــريــزمــان  لأنــطــوان  املنتظر 
تركه  بعد  ال�شابق،  فريقه  معقل 
املا�شي  ال�شيفي  املــريكــاتــو  يف 

والن�شمام اإىل بر�شلونة.
ا ثقيالاً على  ويحل بر�شلونة �شيفاً
ا الأحد، على  اأالتيكو مدريد، غداً
يف  ميرتوبولتيانو،  وانــدا  ملعب 
اإطار مناف�شات اجلولة الـ 15 من 

عمر الليعا.
وقـــــال كـــوكـــي خــــالل املـــوؤمتـــر 
للمباراة  الــتــقــدميــي  ال�شحفي 
مع  �شنوات   5 ق�شى  "جريزمان 

كل  ــدم  ق لقد  مــدريــد،  اأتلتيكو 
�شيء للفريق".

للنجم  ال�شكر  "وجهنا  واأ�ــشــاف 
قبل  قــدمــه  ــا  م عــلــى  الفرن�شي 
رحيله، الآن هو مناف�ص، ل نعني 
على  نركز  ا،  حتــديــداً جريزمان 

بر�شلونة ولي�ص اأنطوان".
اللقب،  حامل  "بر�شلونة  وتابع 

مناف�ص كبري لكننا �شنبذل ق�شارى 
جهدنا للفوز يف مباراة الغد".

عن  قبل  من  ا  كثرياً كوكي  ودافــع 
عن  بالرحيل  غــريــزمــان  قـــرار 
اأتلتيكو مدريد والنتقال ل�شفوف 

بر�شلونة.
واأو�شح "ل ي�شتطيع اأحد اأن يوبخ 
قراره  فهذا  رحيله،  على  اأنطوان 

وله مطلق احلرية يف ذلك".
جماهري  ل�شتقبال  توقعه  وعن 
كوكي  علق  جلريزمان،  الأتلتي 
امل�شجعني  موقف  احرتام  "يجب 
ـــالق  اإط اأو  بالت�شفيق  �ـــشـــواء 

�شافرات ال�شتهجان".

ال�شابق  الفني  املدير  األيغري،  ما�شيمليانو  رف�ص 
ــاي  لأون ا  خلفاً اآر�ــشــنــال  تــدريــب  تــويل  ليوفنتو�ص، 

اإميري.
وكان اآر�شنال قد اأعلن ام�ص، اإقالة اإميري بعد �شبع 

مباريات دون اأي انت�شار.
�شبورت�ص"  "�شكاي  �شبكة  ذكــرت  ال�شدد،  هذا  ويف 
بتويل  األيغري  لإقناع  ي�شعى  اللندين،  النادي  اأن 
حيث  الأمر،  يرف�ص  الإيطايل  املدرب  لكن  قيادته، 

يرغب يف البتعاد عن كرة القدم، حتى العام املقبل 
على اأقل تقدير.

ويحتل اآر�شنال حاليا املركز الثامن، يف جدول ترتيب 
الدوري الإجنليزي املمتاز، بر�شيد 18 نقطة.

ومتت اإقالة اإميري �شريعا بعد خ�شارة اجلانرز على 
ملعبهم، اأم�ص اخلمي�ص، اأمام اآينرتاخت فرانكفورت 
الــــدوري  جمــمــوعــات  دور  يف   ،)1-2( ـــــاين  الأمل

الأوروبي.

بورو�شيا اقت�شم �شالكه، �شدارة الدوري الأملاين  مع  موؤقتا،  ال�شعب "بوند�شليغا"،  ــوزه  ف بعد  على �شيفه يونيون برلني )2-1( يف مون�شنغالدباخ، 
يف املرحلة الـ13 من البطولة. رامان،  بينيتو  �شالكه  هديف  يف �شجل  �شريدار  و�شوات   ،)23( هدف الدقيقة  �شجل  فيما   ،)86( الدقيقة 

اجنفارت�شن  ماركو�ص  برلني  يونيون 
نقطة يف الدقيقة )36( من ركلة جزاء. لـ25  ر�شيده  �شالكه،  عدد ورفــع  يف  ا  مت�شاوياً الثاين،  املركز  الــذي يف  مون�شنغالدباخ  مــع  الــنــقــاط 

عند يواجه فرايبورغ، يوم الأحد. برلني،  يونيون  ر�شيد  وتوقف 
الـ11. املركز  يف  نقطة   16

كوكي:

اأفادت تقارير �شحفية اإ�شبانية، 
يف  التفكري  بــداأ  ميالن  اإنــرت  اأن 
بدائل لتاأمني نف�شه حال رحيل 
ا  هدفاً يــعــتــرب  الــــذي  مــهــاجــمــه 
الرب�شا  ــالغ  اإب رغــم  لرب�شلونة، 

برف�ص بيع الالعب.
"موندو  �ــشــحــيــفــة  وبــحــ�ــشــب 
فاإنه  الإ�شبانية،  ديبورتيفو" 
حول  التفاو�ص  اإنرت  رف�ص  رغم 
اأنه  اإل  مارتينيز،  لوتــارو  بيع 
ا  حت�شباً البديل،  يف  يفكر  ــداأ  ب
يف  الأرجنتيني  املهاجم  لرغبة 
على  بر�شلونة  واإقــدام  الرحيل 

دفع قيمة ال�شرط اجلزائي.
ا�شمني  يف  التفكري  اإنـــرت  ـــداأ  وب
اإذا  لوتـــارو  خلالفة  جديدين 
بيري  وهما  نــو،  كامب  اإىل  رحــل 
مهاجم  اأوبـــامـــيـــاجن  اإميـــريـــك 
املهاجم  اإىل  بالإ�شافة  اآر�شنال، 
ال�شاب ديان كولو�شيف�شكي الذي 

يلعب يف بارما.
اإنرت �شدم بر�شلونة ب�شاأن  وكان 
لوتــارو  مع  التعاقد  يف  رغبته 
خلالفة لوي�ص �شواريز يف هجوم 

الفريق الكتالوين.

الفرن�شي،  جــريمــان  �ــشــان  بــاريــ�ــص  يخطط 
من  جديدة  ب�شفقة  �شفوفه  تعزيز  اإىل 
ــبــاين خالل  ــش ـــال مــدريــد الإ� نــظــريه ري
لكنه  املقبلة،  ال�شيفية  النتقالت  فرتة 
توتنهام  من  �شر�شة  مناف�شة  �شيواجه 

هوت�شبري.
 ،"le10sport" مــوقــع  وبح�شب 
النف�شال  بالفعل  قرر  مدريد  ريال  فاإن 
بنهاية  بيل  غاريث  الويلزي  جنمه  عن 

املو�شم اجلاري.
باحل�شول  جريمان،  �شان  باري�ص  ويهتم 
ا لرحيل  على خدمات جاريث بيل، حت�شباً

نيمار دا �شيلفا يف ال�شيف املقبل.
الدين  زيــن  مبدربه  بيل  عالقة  وتبدو 
م�شطربة  مدريد،  ريال  وجماهري  زيــدان 
بعد ال�شيء، حيث اأن زيدان على خالف معه 
منذ نهاية املو�شم املا�شي، ورحب برحيله يف 

اأكرث من منا�شبة.
اأما جماهري ريال مدريد ت�شعر بالغ�شب ال�شديد بعد قيام بيل 
خلف  الثالثة  املرتبة  يف  امللكي  الفريق  فيه  و�شع  علم،  برفع 

ويلز وريا�شة اجلولف.
الفني  املدير  مورينيو  جوزيه  اأن  اإىل  الفرن�شي  املوقع  واأ�شار 
لتوتنهام، حري�ص على اإعادة غاريث لل�شبريز من جديد، لكن 
النادي،  رئي�ص  ليفي  دانييل  اقتناع  مدى  على  يتوقف  ذلك 

بدفع املقابل املادي لعودة بيل.
اأما بالن�شبة لباري�ص، �شيبحث ليوناردو املدير الريا�شي، هذا 
الأمر خالل املرحلة املقبلة، خا�شة يف ظل �شعوبة بقاء نيمار، 
ا  لكنه �شيواجه مناف�شة قوية من مان�ش�شرت يونايتد املهتم اأي�شاً

ب�شم بيل.

الفني  املدير  غوارديول  بيب  حدد 
ملان�ش�شرت �شيتي، موقفه من جتديد 

عقده مع ناديه ال�شماوي خالل 
الفرتة املقبلة، و�شط اأنباء عن 
بعودة  ميونخ  بــايــرن  اهتمام 

املدرب الإ�شباين من جديد.
وتــــــوىل غـــــوارديـــــول 

تدريب  ــا(  عــاماً  48(
�شيتي  مــانــ�ــشــ�ــشــرت 
ومدد   ،2016 عام 
ـــده الـــعـــام  ـــاق ـــع ت
يف  لينتهي  املا�شي 

�شيف 2021.
وبــــحــــ�ــــشــــب 
�شكاي  �شبكة 

بيب  ا�شم  ارتــبــط  فقد  �شبورت�ص، 
عن  بالرحيل  ا  مــوؤخــراً ــول  ــواردي غ
بنهاية  الــربميــريلــيــغ  لــقــب  حــامــل 
لقيادة  عودته  اإمكانية  مع  عقده، 

بايرن ميونخ من جديد.
�شائعات  عــلــى  ـــول  ـــواردي غ وعــلــق 
رحيله بقوله "اأنا منفتح على البقاء 

يف ملعب الحتاد، اأ�شعر بالراحة مع 
ملوا�شلة  اأتطلع  ال�شماوي، 
الــعــمــل وال�ــشــتــمــتــاع مع 

الالعبني".
واأ�شاف "يعتمد ذلك على 
تبقى  عندما  النتائج، 
ملدة  مــا  مــكــان  يف 
�ــشــنــوات،   5
يعتمد  فهذا 
عــلــى مــدى 
جنـــاحـــك، 
�شرنى ماذا 
�ــشــيــحــدث 
هـــــــــــــــذا 

املو�شم".
وحـــــــــطـــــــــم 
بيب  قيادة  حتت  �شيتي  مان�ش�شرت 
غـــوارديـــول، الــعــديــد مــن الأرقـــام 
نقطة   100 جمع  حيث  القيا�شية، 
الربميريليج،  يف  املا�شي  قبل  املو�شم 
الرباعية  حتــقــيــق  اإىل  ــة  ــاف ــش اإ�

املحلية يف املو�شم املا�شي.
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خليفي عبد البا�شطلعناين جاللفرحات �شهامبن عوانة ع. القادربوجة حكيممعمري ن�شرية/ حي ال�شهداء باتنةالأحد   دي�شمرب 

: �شباحا( : اإىل ال�شاعة  ال�شيادلة املناوبون خالل الفرتة الليلية )من ال�شاعة 

اأزيد من 250 طفل يتم التكفل به نف�شيا وطبيا 

وح�شب ذات املتحدث الذي اأ�شاف 
جاهدة  تعمل  النقابة  اأن  اأي�شا، 
لتكوين النف�شانيني ميدانيا ليكون 
الأطفال  ل�شريحة  جيد  التكفل 
ل�شطربات  عر�شة  الأكر  كونه 
ال�شياق  ذات  يف  مــوؤكــدا  نف�شية، 
النف�شية  ال�شدمة  ا�شطراب  اأن 
تنتج  اأعـــرا�ـــص  جمــمــوعــة  هـــي 
حــوادث  اإىل  الطفل  تعر�ص  عن 
تـــــوؤدي اإىل  مــرعــبــة ومـــهـــددة، 
من  وتزيد  انفعالًيا  الطفل  معاناة 
لديه،  ال�شلوكي  التجنب  ن�شبة 
ويتمثل يف ا�شتعادة خربة احلدث 
املرتبطة  لالأن�شطة  الــ�ــشــدمــي 
بـــه، فــ�ــشــاًل عــن تـــدين املــهــارات 
كما  والأكــادميــيــة،  الإجتماعية 
ُيعانون  الأطــفــال  مــن  الكثري  اأن 
على  ُتــوؤثــر  نف�شّية  �شدماٍت  مــن 
وامل�شتقبل،  احلا�شر  يف  حَياتهم 
ولكن لالأ�شف فاإّن العديد منهم ل 
يتعاجلون من هذه ال�شدمات الّتي 
اأو  الأهل  جهل  نتيجة  بها  ميرون 
باأطفالهم،  مّر  مبا  معرفتهم  عدم 
طرف  من  الإف�شاح  عدم  وكذلك 
ــداث قــادت اإىل  الأطــفــال عن اأح
معاناتهم من ال�شدمات، لذا تعمل 

النقابة على تنظيم تكوينات من 
طرف متخ�ش�شني يف جمال الطب 
اجليد  للتكفل  لالأطفال  النف�شي 
ال�شوي  الــ�ــشــلــوك  و�ــشــمــان  بــهــم 

واجليد للم�شابني بال�شدمات.
جدير بالذكر اأن املكتب النقابي 
نهاية  نظم   للنف�شانيني،  الولئي 
الثقايف  باملركز  املن�شرم  الأ�شبوع 
تكوينيا  درا�شيا  يوما  الإ�شالمي 
ال�شدمة  بعد  ما  ا�شطراب  حول 
لــدى الأطــفــال، اأيــن عــرف اليوم 
م�شاركة اأزيد من 80 طبيبا نف�شانيا 
وطلبة علم النف�ص بجامعة باتنة 
1، حيث قدمت  الطبيبة املخت�شة 

يف طـــب الأمــــرا�ــــص الــعــقــلــيــة و 
العزيز  عبد  لالطفال  النف�شية 
حول  مف�شلة  ــروحــات  �ــش .�ـــص، 
التكفل  وكيفية  ال�شدمة  ماهية 

بالأطفال ما بعد ال�شدمة.
نظم  النقابي  املكتب  اأن  يذكر 
الدرا�شية  الأيــــام  ــن  م الــعــديــد 
الأطفال  فئة  تخ�ص  والتكوينية 
املبكر  الت�شخي�ص  غــــرار  عــلــى 
ل�شطراب طيف التوحد وكيفية 
التكفل بهم، اىل جانب يوم حول 
واحلركة  النـــــــــــــ�شاط  فــرط 
عند  الكتئاب   ، الطـــــــفل  عند 

الطفل وغريها.

من  باأزيد  التكفل  يتم حاليا  نيوز" اأنه  لـ"الأورا�س  باتنة،  بولية  النف�صانيني  لنقابة  الولئي  املكتب  رئي�س  ك�صف، 
250 طفل �صواء من الناحية النف�صية اوالطبية موزعني على العيادات اخلا�صة وكذا العمومية، اإل اأن اأكرب �صريحة 
من امل�صابني يتم متابعتها من طرف خمت�صني يف الطب املدر�صي، م�صيفا اأن النقابة الولئية عمدت اإىل احلديث عن 
ا�صطراب ما بعد ال�صدمة لدى الطفل �صيما واأنها تعمل جاهدة اأي�صا على التعمق اأكرث يف جمال الأمرا�س النف�صية 
التي تخ�س الأطفال يف ظل �صح اأو ندرة التكوينات لدى املخت�صني يف هذا املجال من طرف الوزارة الو�صية من 

خالل تنظيم  تكوينات كثرية واأيام درا�صية حتت ا�صراف املكتب النقابي الولئي للنف�صانيني.

جدول املنــــــــاوبة لل�سيادلة بوالية باتنة ل�سهر نــوفمرب 2019

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

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

الأ�شبوع من 11/28/ 2019 
اإىل 2019/12/04

بلحيواين فوزي
033321398

عمري ليلىمن�شر دنيازاد
033268227

غ�شبان �شماح
033327416

تاوليلت مفيدةمننا�ص �شكينة
033201446

مرزوقي توفيق
033346258

عثماين جناةحجيج جميلةمباركي فاطمة
033265094

جدان رابح
033899810

حمداين ح�شام الدين
033898236

بن عيا�ص جربا 
033370134

قيقبةق�شباتاأولد �شي �شليمان �شفيانزانة البي�شاءاأولد �شالمتاخلمتبوزينةثنية العابدتكوتعني ياقوتاأولد فا�شلالبلدية

الأ�شبوع من 11/28/ 2019 
اإىل 2019/12/04

اأبركان  وفاء
033323439

بلولة ح�شينة
033985395

حممدي عبد املومن
033340009

دغدغ للميةحب الدين تفاحة
033208174

عمران �شعاد
033334277

�شاعد العربي
033289290

رجيمي �شعيد
033876253

بعزي هبةبن يو�شف وفاءروبعي �شربينة
033366180

بورا�ص رحمة

جدول املناوبة لل�شيادلة عرب بلديات ولية باتنة ل�شهر اأكتوبر

جمتمع الأحد 20 ومرب  2969/ 01 دي�سمرب 2019 املوافق لـ 04 ربيع الثاين 151441

جدول املناوبة لل�شيادلة عرب بلديات ولية باتنة ل�شهر نوفمرب

ا�سطراب ما بعد ال�سدمة لدى الطفل 
حمور يوم درا�سي تكويني 

الن�شاط  م�شالح  �شجلت، 
والت�شامن  ــي  ــاع ــم ــت الإج
الفرتة  يف  �شطيف،  لولية 
ال�شنة  بداية  من  املمتدة 
�شهر  غــايــة  اإىل  اجلــاريــة 
نوفمرب املا�شي، تعر�ص 61 
بلديات  خمتلف  من  اإمــراأة 
من  التعنيف  اإىل  الولية 
الأ�شرة،  اأفراد  اأحد  طرف 
 110 اإ�شتقبال  عن  ف�شال 
نف�شية  حــالــة  يف  ــــراة  اإم
�شعبة ب�شبب معاناتهن من 
م�شاكل عائلية، اإجتماعية 
جانب  اىل  اإقت�شادية،  اأو 
اأم   39 يقارب  مبا  التكفل 

عازبة.
املقدمة  الأرقــام  وح�شب 
من طرف م�شالح الن�شاط 
الإجتماعي، فاإن التعنيف 
الذي تعر�شت له الن�شاء 
كــــان مـــن اأحـــــد اأفـــــراد 
الأ�شرة �شواء الأب، الأخ، 
الأقارب،  اأحد  اأو  الزوج 

احلالت  هذه  بجميع  التكفل  ليتم 
للن�شاء  ــــالزم  ال ــم  ــدع ال ــدمي  ــق وت
ــذا  وه امل�شلحة  قــ�ــشــدن  الــلــواتــي 
اأو  الإجتماعي  الإدمـــاج  خــالل  من 
ال�شماح  اأجل  من  النف�شية  الرعاية 
ال�شعبة  الـــظـــروف  بتخطي  لــهــن 
ومــوا�ــشــلــة حــيــاتــهــن يف ظـــروف 

عادية.
اأما يف ولية ميلة، فقد مت ت�شجيل 
خالل  املراأة  �شد  عنف  حالة   125
ال�شنة  من  الأوىل  الت�شعة  الأ�شهر 
احل�شيلة  وفـــق  ــــذا  وه اجلـــاريـــة 
املــقــدمــة مــن طــرف اأمـــن الــوليــة، 
وتخ�ص احلالت امل�شجلة اإعتداءات 
وكذا  العمديني  ــرح  واجل بال�شرب 
املعاملة، وح�شب الإح�شائيات  �شوء 
الإعتداء  يف  زوج   42 تــورط  فقد 
ت�شجيل  مت  فيما  زوجــاتــهــم  على 
الإعــتــداء  يف  اأجنبيا   75 تـــورط 
 30 ت�شجيل  مت  بينما  الن�شاء،  على 
عن  ناهيك  العائلة،  مــن  ــداء  ــت اإع
ت�شجيل 11 حالة مت فيها الإعتداء 
من الإخوة �شد اأخواتهم مع ت�شجيل 

الأ�شدقاء  من  اإعتداء  حالت   06
�شنة  وخــالل  خطيب،  من  ــدة  وواح

ق�شية.  297 ت�شجيل  مت   2018
املطبقة  الردعية  القوانني  ورغم 
ــاء يف  ــد املــعــتــديــن عــلــى الــنــ�ــش �ــش
الت�شريعات الوطنية، اإل اأن هذا مل 
وهذا  البع�ص  وجه  يف  حاجزا  يكن 
التي  الإح�شائيات  هــذه  خــالل  من 
رغم  الظاهرة  توا�شل  على  توؤكد 
الوقت  يف  ــذا  وه ن�شبيا،  تراجعها 
املخت�شني  بع�ص  فيه  يــرى  الـــذي 
فقط  العقوبات  على  الإعتماد  اأن 
على  الإعــتــداء  ظــاهــرة  مــن  للحد 
باحل�شول  كفيال  يكون  لــن  ـــراأة،  امل
واإمنا  وفعالة  اإيجابية  نتائج  على 
الأطـــراف  جميع  تلعب  اأن  ينبغي 
الدور املنوط بها من خالل عمليات 
خمتلف  يف  والتوعية  التح�شي�ص 
املجتمع  طبقات  وملختلف  الأماكن 
ف�شال عن التطبيق الردعي للقوانني 
لتفادي تكرار مثل هذه الإعتداءات 
اإىل  الأحيان  بع�ص  يف  تــوؤدي  التي 

اإ�شابات ي�شعب عالجها. 
عبد الهادي.ب

�شميحة. ع

دعوات لتج�سيد م�سروع باتنة مدينة 
منوذجية �سديقة للمعاق 

املــدين  املجتمع  هيئات  دعـــت، 
ــرورة  ــش � اىل  ــاتــنــة،  ب بـــوليـــة 
م�شروع  جتــ�ــشــيــد  عــلــى  الــعــمــل 
"باتنة مدينة منوذجية �شديقة 
و�شول  ت�شهيل  بهدف  للمعاق"، 
اخلا�شة  ــات  ــاج ــي ــت الح ذوي 
والقطاعات،  الدارات  ملختلف 
ت�شاوري  لقاء  هام�ص  على  وذلك 
الباتنية  اجلــمــعــيــة  نــظــمــتــه 
ملكافحة ال�شلل الع�شلي بالتن�شيق 
الفاعلني  ال�شركاء  خمتلف  مــع 
ومديريات  موؤ�ش�شات  فيهم  مبــا 
عمومية ويومية "الورا�ص نيوز" 
بح�شور  خمتلفة  جمعيات  وكذا 

ممثلي عدة قطاعات.
ومت خالل هذا اللقاء الت�شاوري، 
جت�شيد  وطـــرق  �شبل  مناق�شة 
امل�شروع من خالل دورات تكوينية 

والتاأ�شي�ص  املجالت  خمتلف  يف 
حل�شور فئة املعاقني بقوة يف �شوق 
منا�شب  توفري  خــالل  من  العمل 
ممثلي  مــع  بالتن�شيق  لهم  عمل 
خمتلف القطاعات ال�شريكة، اىل 
جانب احلر�ص حت�شي�ص خمتلف 
التطوع  باأهمية  املجتمع  فئات 
امل�شروع  ن�شاطات  يف  وامل�شاهمة 
قفزة  يكون  اأن  �شاأنه  من  الــذي 

مطالب  بع�ص  لتحقيق  نوعية 
اخلا�شة  الحتياجات  ذوي  فئة 
ب�شكل  معاناتهم  تت�شاعف  والتي 
يومي انطالقا من ال�شارع والنقل 
والتمدر�ص  واخلدمات  وال�شحة 
التي  الن�شغالت  وهي  وغريها، 
العمل  ليتم  منهم  عــدد  طرحها 
خالل  وحتقيقها  ت�شهيلها  على 

هذا امل�شروع.
ف.ق

خالل لقاء ت�شاوري مع خمتلف الهيئات واملوؤ�ش�شات يف الولية 

اأجواء احتفالية مميزة ي�سنعها االأهل 
فرحــــا بعودة املعتمرين

والطقو�ص  العادات  اختلفت  واإن 
يف  تت�شابه  الغالب  يف  اأنــهــا  ــو  ول
فارق  رغم  الوطن  مناطق  جميع 
اأننا جند  اإل  الرقعة اجلغرافية، 
على  احلر�ص  �شديدة  العائالت 
املباركة  املنا�شبة  لهذه  التح�شري 
ا�شتقبالهم  قبيل  حــتــى  ـــك  وذل
اإعـــداد  فمن  الــرحــمــن،  ل�شيوف 
اأنواعها  اختالف  على  احللويات 
ل�شت�شافة  املــنــزل  جتهيز  اإىل 
املــبــاركــني بــعــودة هــــوؤلء، حيث 
لهذه  اأهمية  املعتمر  ــل  اأه يــويل 
الأجواء املميزة والتي لتخلو من 
الغائبني  لعودة  وال�شرور  الفرح 
واأنهم  ل�شيما  الوطن  ــص  اأر� عن 
الأر�ص،  بقاع  لأروع  زائرين  كانوا 
املنا�شبة  هـــذه  بــالــتــايل  لــتــكــون 

ــل،  الأه �شمل  لّلم  �شانحة  اأي�شا 
ليجتمع  واجلــــــريان  الأحـــبـــاب 
اأن  دون  املعتمر،  بيت  يف  اجلميع 
اأين  و�شوله،  حلظة  ذويــه  يفوت 
و�شط  لإ�شتقباله  بع�شهم  يذهب 
ميكن  ل  عارمة  وفرحة  زغاريد 
و�شط  تاأتي  واأنها  خا�شة  و�شفها 
املعتمر  ليعود  والدعاء،  التهاين 
اإىل بيته و�شط اأجواء احتفالية 
بـــدوره،  كــل  اجلــمــيــع  يتقا�شمها 
حت�شري  على  الن�شوة  تعكف  اأيــن 
حتى  للمنا�شبة  تقليدية  اأطباق 
ممن  مهنئيه  رفــقــة  اإلــيــه  تــقــدم 
وتقدمي  احل�شور  اأنف�شهم  األزموا 
مكة  من  العائد  للمعتمر  التهاين 
ــو الآخـــر  ــكــرمــة، فــيــحــر�ــص ه امل
كال�شبح،  الهدايا  بع�ص  جلب  على 

وغري  العنرب  ال�شالة،  �شجادات 
اإىل جانب ماء زمزم والتمر  ذلك 
�شكل  على  للمهنئني  يقدمها  حتى 
"بركة" كما يحبذ اأن يطلق عليها، 
املعتمر  متنيات  و�ــشــط  ــك  ذل كــل 
اهلل  بيت  مهنوؤوه  اأي�شا  يزور  باأن 

احلرام.
الدينية  املنا�شبة  هــذه  لتبقى 
والجتماعية يف اآن الوقت والتي 
خمتلفة،  وتقاليد  عادات  جمعت 
يحبذها  التي  الأوقـــات  اأروع  من 
مرورها  على  ويحر�شون  اجلميع 
ملا  وذلـــك  وخمتلف  مميز  ب�شكل 
لدى  جميلة  مكانة  مــن  حتمله 
منا�شبة  كونها  امل�شلمني  عــديــد 
بها  العناية  ي�شتوجب  مباركة 

حفيظة.بعلى اأكمل وجه.

التي تزامنت والفرتة التي اأعقبت الحتفاء بعيد املولد النبوي ال�صريف.يف اأجواء اإ�صتثائية، فالكل قدما و�صاق خالل هذه الأيام لإنتظار ذويهم واأ�صدقائهم وروؤية العائدين من العمرة حتر�س، العائالت الأورا�صية على غرار باقي مناطق الوطن، على ا�صتقبال املعتمرين العائدين من مكة املكرمة 

العنف 
�سد املراأة 
يف تراجع 
ب�سطيف 
وميـــلة 



الكتئاب �شبب رئي�شي للعجز 
حول العامل، واإذا مل ُيعالج قد 
املخدرات،  تعاطي  اإىل  يوؤدي 

والقلق املر�شي، والنتحار. 
لدى  الكتئابي  ال�شطراب 

الرجال اأكر من الن�شاء
ال�شطراب الكتئابي الكبري 
الكتئاب  مــن  معني  نـــوٌع  هــو 
النا�ص،  ــن  م الــكــثــري  ي�شيب 
ال�شعادة  فقدان  يف  ويت�شَبّب 
من الأن�شطة التي كانت ممتعة 
اأن  اأي�شًا  وميكنه  قبل.  فيما 
يوؤدي اإىل الإح�شا�ص بانعدام 
يف  التزان  واختالل  القيمة، 
بع�ص الأمور مثل زيادة النوم 
اأفكار  ا�شتثارة  اأو  الأرق،  اأو 

انتحارية. 
 The جمــــــلــــــة  تـــــــقـــــــول 
 National Interest
ــة: هـــذه احلــالــة  ــي ــك ــري الأم
درا�شتنا  يف  اختربناها  التي 
اأن  اأظــهــرت  التي  اجلــديــدة، 
احلياة يف منطقة معدومة قد 
اكتئابي  ا�شطراب  اإىل  توؤدي 
كبري يف الرجال دون الن�شاء.

الك�شف  هــذا  ن�شرح  اأن  قبل 
نو�شح  اأن  املهم  من  اجلــديــد، 
هذه  عن  املعلومات  من  املزيد 
معينة  عوامل  هناك  احلالة. 
خطر  مــن  تــزيــد  اأن  ميكنها 
الإ�شابة با�شطراب الكتئاب 
لت�شخي�شك  ميكن  ال�شديد. 
مبــر�ــص مــزمــن خــطــري مثل 
ال�شكري اأو ال�شرطان، الآن اأو 
خطر  من  يزيد  اأن  املا�شي  يف 
اأي�شًا.  بالكتئاب  الإ�شابة 

ال�شادمة  التجارب  وكــذلــك 
اأو  اجل�شدية  النتهاكات  مثل 
اجلن�شية، اأو الرتبية يف اأ�شرة 
من  بالكثري  تعج  اأو  مفككة 

اخلالفات الزوجية.
فردية،  عوامل  هذه  كل  لكن 
ميكنها  �شخ�شية،  ظــروف  اأو 
�شحتك  على  بال�شلب  التاأثري 
معظم  وركــــــزت  ــيــة.  ــعــقــل ال
الأبحاث حول الكتئاب على 
العوامل ال�شخ�شية بالتاأكيد. 
من  اأعمق  �شفات  هناك  لكن 
امل�شتوى ال�شخ�شي، مثل �شمات 
للمجتمع الذي نعي�ص فيه، قد 
وا�شح  تاأثري  اأي�شًا  لهذا  يكون 

على �شالمتنا العقلية. 

تاأثري املجتمع
ال�شابقة  الدرا�شات  اأو�شحت 
اأن العي�ص يف جمتمعاٍت ُمعَدمة 
قد يوؤدي ب�شكان هذه املناطق 
امل�شتوى  دون  �شحية  حلالة 
املــوت  ينت�شر  وقــد  الأمــثــل، 
درا�شتنا،  خــالل  ومــن  املبكر. 
اأردنا اأن نعرف اإذا كان العي�ص 
ميكنه  مــعــدومــة  منطقة  يف 
العقلية  ال�شحة  على  التاأثري 
بعد  حتى  والن�شاء،  للرجال 
ال�شخ�شية.  الظروف  اعتبار 
هل  ذلــــك،  اإىل  ــة  ــاف ــش ــالإ� ب
على  ال�شكنية  املنطقة  توؤثر 
حتى  للفرد،  العقلية  ال�شحة 
النا�ص  حــالــة  اعــتــبــار  بــعــد 
والجتماعية  القت�شادية 
والطبقة  التعليم  م�شتوى  )اأو 

الجتماعية يف درا�شتنا(؟ 

النتائج 
ال�شوؤال،  هــذا  عن  لالإجابة 
بيانات من واحدة  ا�شتخدمنا 
بريطانيا  درا�شات  اأطــول  من 
ـــص  ـــرا� عـــن الــ�ــشــحــة، والأم
حياة  ـــوب  ـــل واأ�ـــش املـــزمـــنـــة، 
EpIC- النا�ص، وهي درا�شة
الدرا�شة  هــذه   .Norfolk
قــائــمــة عــلــى اأكــــر مـــن 20 
ا�شتبياناٍت  مالأوا  �شخ�ص  األف 
املر�شي  تاريخهم  عن  مف�شلة 

وتاريخ �شحتهم العقلية.
ــام  اأرق بــني  الــدرا�ــشــة  ربطت 
الأ�شخا�ص الربيدية والتعداد 
ال�شكاين للمنطقة لتحديد ما 
اإذا كانوا يعي�شون يف جمتمعات 
حمرومة اأم ل. وبعد 5 �شنوات 
من قيا�ص م�شتوى حرمان هذه 
امل�شاركون  مــالأ  املجتمعات، 
ا�شتفتاء اآخر لنعرف هل عانوا 
�شديد  اكتئاب  ا�شطراب  من 
اأ�شاليب  وبا�شتخدام  ل.  اأم 
اإح�شائية در�شنا العالقة بني 
والكتئاب،  حــرمــان  مناطق 
التاريخ  اإىل  اأيــ�ــشــًا  بالنظر 
التعليمي،  وامل�شتوى  املر�شي، 
ــمــاعــيــة،  ــة الجــت ــق ــب ــط وال

والعوامل املهمة الأخرى.
العي�ص  اأن  درا�شتنا  اأظهرت 
يف  يوؤثر  حمرومة  منطقة  يف 
الأقل  على  العقلية،  ال�شحة 
احلقيقة  يف  ــال.  ــرج ال ــدى  ل
الذين  الــرجــال  اأن  ــا  ــدن وج
الأكــر  املناطق  يف  يعي�شون 
احتمالية  ــت  ــان ك ــًا  ــان ــرم ح

اإ�ــشــابــتــهــم بــالكــتــئــاب اأكــر 
يعي�شون  ممن   51% بن�شبة 
املثري  معدمة.  غري  مناطق  يف 
اأن النتائج مل ت�شل  لالهتمام 
اإىل الدللة الإح�شائية لدى 

الن�شاء. 

الرجال اأكرث تاأثراً بالف�صل يف 
املهام الأ�صا�صية

اأن  بدرا�شتنا  املنوط  يكن  مل 
ــال،  احل لــهــذه  ال�شبب  ــدد  حت
والآن نحن بحاجة للمزيد من 
البحث لن�شل لهذه املعلومات. 
ــمــكــن اأن  ومــــع ذلــــك، مـــن امل
العديد من الرجال يف اململكة 
ــرى  الأخ واملناطق  املتحدة، 
ي�شعرون  زالـــوا  مــا  الــعــامل  يف 
بامل�شوؤولية الرئي�شية لإعالة 

ودعم عائالتهم.
اأ�شارت درا�شة حديثة تبحث 
بالن�شبة  الكتئاب  اأخطار  يف 
اأن  اإىل  والــنــ�ــشــاء  لــلــرجــال 
»بالف�شل  تاأثرًا  اأكر  الرجال 
الأ�شا�شية،  املوؤثرة  املهام  يف 
مثل اإجنازات العمل املتوقعة، 
الأ�ــشــرة  اإعــالــة  يف  والف�شل 

بالقدر املنا�شب«.
الرجال  اأن  الأبــحــاث  تظهر 
تــاأثــرًا بعوامل  ــر  اأك يــبــدون 
بيئتهم  يف  مــعــيــنــة  �ــشــغــط 
مقارنة بالن�شاء، مثل العوامل 
املــتــعــلــقــة بــالــعــمــل والأمــــور 
الآخر  اجلانب  وعلى  املادية. 
جتد م�شتويات الكتئاب عند 
بعوامل  تــاأثــرًا  اأ�شد  الن�شاء 
بالعالقات  املتعلقة  ال�شغط 

التي  الجتماعية  وال�شبكات 
ميكن  فمثاًل  فيها.  يعي�شون 
الن�شاء  لدى  العقلية  لل�شحة 
اأن تتاأثر حقًا من عوامل مثل 
جفاء معاملة الوالدين، وقلة 

الر�شا عن احلياة الزوجية.
العوامل  مــن  العديد  هناك 
تــوؤثــر يف هـــذا، لكن يف  الــتــي 
ــدة، الــرجــال  ــح ــت املــمــلــكــة امل
اأكر عر�شة للموت بالنتحار 
اأ�شعاف  بثالثة  الن�شاء  مــن 
ــايل يــجــب الــبــحــث يف  ــت ــال وب

اأ�شباب معاناة الرجال.

ماذا عن الن�صاء؟
بينما تقل احتمالية الن�شاء 
ــاب  ــئ بــالكــت ـــة  ـــاب ـــش الإ� يف 
املناطق  يف  بالرجال  مقارنة 
اأخرى  اأبحاث  تظهر  املعدمة، 
لالإ�شابة  عر�شة  الأكر  اأنهن 
بالقلق املر�شي. ومرة  اأخرى، 
من  للمزيد  بحاجة  زلنا  مــا 
البيئة  تــاأثــري  حـــول  الــعــمــل 
ال�شكنية على ال�شحة العقلية 

بنظرة لختالف اجلن�ص.
ــرية من  ــب تــعــيــ�ــص اأعـــــداد ك
النا�ص يف مناطق معدمة حول 
اأكرب  اأحد  والكتئاب  العامل، 
م�شتوى  على  العجز  اأ�شباب 
ت�شاعد  اأن  وميــكــن  عــاملــي. 
الرجال  تاأثر  كيفية  معرفة 
يف  احلياة  ب�شعوبات  والن�شاء 
الرتكيز  يف  املعدمة،  الظروف 
ــحــة  ــــات الــ�ــش ــــالج عـــلـــى ع
قيمة  خطوة  وهذه  العقلية، 

لالأمام.

الف�شل يف املهّمات الأ�شا�شية اأحدها.. 
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ملاذا يقع الرجال 
فري�سًة لالكتئاب 

حتت ال�سغط؟
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التي  الأنــوثــة  على  حت�شلي  ولكي 
اأنــهــا ل  تــذكــري  بــهــا؛  حتلمني 

عليها  ُيح�شل  ول  ُت�شرتى، 
بـــاملـــالبـــ�ـــص والـــعـــطـــور 

فهي  والإكــ�ــشــ�ــشــوارات، 
ــِت  ــِك اأن �ــشــررّ خــا�ــص ب
ت�شتطيعني  وحــدك، 
ـــن  ـــواط ـــة م ـــرف ـــع م
ـــك ونـــقـــاط  ـــت ـــوث اأن
كيفية  وعن  قوتك. 

الأنوثة  اإىل  الو�شول 
اأنِك  تذكري  املــرجــوة، 

وطبيعتِك؛  ب�شخ�شيتِك 
ت�شتطيعني اأن تكوين الأنثى 

املثالية.

الأنوثة تبداأ من داخلك
وروحها،  قلبها  يف  احلقيقي  املــراأة  جمال  يكمن   -
ولي�ص يف مالحمها وج�شدها املم�شوق، لذلك تعاملي 
ال�شلوك  عن  وابتعدي  وحنان،  برقة  الآخرين  مع 

الغليظ وال�شوت العايل والألفاظ النابية.

 
- ابت�شمي دائمااً مهما كنِت 
جتعلي  ول  حــزيــنــة، 
غــ�ــشــبــك يــخــرج من 
ـــك، فــالــكــلــمــة  ـــم ف
اجلــــــــارحــــــــة ل 

تن�شى.
عـــــنـــــدمـــــا   -
نف�شك  جتــديــن 
مع  ــة  ــه ــواج م يف 
اأحدهم يف العمل، 
ما،  زيــارة  اأثناء  اأو 
التهديد  اأن  تــذكــري 
ـــايل لن  ـــع والـــ�ـــشـــوت ال
الو�شول  عــلــى  يــ�ــشــاعــداِك 
لذلك  اأ�شرع،  ب�شكل  حقوقك  اإىل 
على  للح�شول  والــهــدوء؛  بالر�شانة  ت�شلحي 

غايتك دون اإيذاء الآخرين من حولك.
- كوين اأنت على طبيعتك دون اندفاع اأو انعزالية، 
توا�شلي مع الآخرين على مبداأ الحرتام وامل�شوؤولية 

املتبادلة.

الأنوثة يف اإطاللتك
ما  اختاري  بل  ــااً،  لزم واجبااً  املو�شة  جتعلي  ل   -
يعجبِك، ودعي ما ل ينا�شبك، مع الوقت �شتتعرفني 
وت�شبح  تنا�شبك  التي  والت�شاميم  الق�شات  على 

عملية الختيار �شهلة.
عندما  الريا�شية؛  املالب�ص  عن  البتعاد  حاويل   -
تكونني خارج النادي الريا�شي الذي ترتادينه، فهي 

حتتل حيزااً كبريااً من اأنوثتك مهما حاولت.
- �شعي الرتتيب والنظافة ن�شب عينيِك، والرتتيب 

هو املرادف للب�شاطة.
وجمال املراأة واإبداعها وجاذبيتها؛ لبد اأن تتنوع 
وتدوم  اجلمال  هذا  ي�شتمر  حتى  وو�شائله،  اأدواته 
ر فيها تقدم �شن، ول ترهل  هذه اجلاذبية، فال يوؤثِّ
اخلارجية،  املناف�شات  و�شخونة  تنوع  ول  ج�شد، 
واإمنا متنحها اإدارة الذات ون�شج العقل و�شعة الأفق 
وجمالاً  جاذبيةاً  واخللق  ــروح  وال النف�ص  وجمال 

يومااً بعد يوم.

جتنب التعر�س لأ�شعة ال�شم�س
ال�شم�ص  لأ�شعة  التعر�ص  جتنب 
لأن  املهمة،  اخلــطــوات  اأول  يعد 
ال�شارة  البنف�شجية  فوق  الأ�شعة 
تت�شبب يف ظهور العالمات، ويف�شل 
ال�شم�ص  من  واٍق  كرمي  ا�شتخدام 

كل �شباح حلماية الب�شرة.

نظام غذائي �شحي
حتتوي  اأطــعــمــة  تــنــاول  جتنب 
ال�شكر  ــن  م عــالــيــة  ن�شبة  عــلــى 
امل�شبعة  والـــــدهـــــون  ــــكــــرر،  امل
ت�شاعد  والتي  والكربوهيدرات، 
الفم،  الــعــالمــات حــول  يف ظــهــور 
اأطعمة  بــتــنــاول  ين�شح  لــذلــك 
مثل  الأك�شدة،  مب�شادات  غنية 
الورقية،  واخلــ�ــشــروات  الــتــوت، 

الكاملة  واحلــبــوب  واملــكــ�ــشــرات، 
والتي متنع ظهور التجاعيد.

متارين الوجه
الوجه،  متارين  مبمار�شة  ين�شح 
التي ت�شاعد على تقوية ع�شالت 
اجللد، ومنع ظهور خطوط ال�شفاه، 
ال�شفتني  غلق  ــالل  خ مــن  وذلـــك 
ورفــع زاويــة واحــدة من الفم يف 
نف�ص  اإجراء  ثم  ابت�شامة،  ن�شف 
من  الآخر  اجلانب  على  التجربة 
وفتح  الأ�شنان  اإخفاء  مع  الوجه 
وتكرار  "O" كبري،  �شكل  يف  الفم 

ا. التمارين 10 مرات يومياً

تق�شري ال�شفتني
ين�شح بتق�شريال�شفتني من خالل 

مزج 1 ملعقة من زيت جوز الهند، 
ال�شكر  مــن  كــبــريتــني  وملعقتني 
الع�شل  من  كبرية  وملعقة  البني، 
اخلليط  وفــرك  �شغري،  وعــاء  يف 
غ�شلها  ثم  ال�شفتني  على  بلطف 

باملاء الدافئ.

غ�شل الوجه
وجه  غ�شول  با�شتخدام  ين�شح 
اأي  الب�شرة، وجتنب  لنوع  منا�شب 
منظفات للوجه ذات رائحة قوية، 
كيميائية  مــواد  على  حتتوي  اأو 
غري طبيعية يف ال�شابون ميكن اأن 
لذلك  الب�شرة،  جفاف  يف  تت�شبب 
غري  منظف  ا�ــشــتــخــدام  يف�شل 
معطر اأو غني بالزيوت الطبيعية 

مثل الورد اأو اخلزامى.

كيف حتافظني على جاذبيتك؟

ن�صائح للتخل�ض من �لتجاعيد حول �لفم

قد تتفاجاأ بع�س الن�شاء بظهور جتاعيد حول الفم، والتي تت�شبب يف �شعورهن 
بالإحراج، ويلجاأن ل�شتخدام بع�س م�شتح�شرات التجميل التي ت�شاعدهن يف اإخفاء 
هذه العالمات، وقد حتدث نتائج �شلبية للب�شرة، ولذلك اإليك جمموعة من الن�شائح التي 
."colorescience" ت�شاعد يف التخل�س من هذه العالمات، وفقاً ملا ذكره موقع

على  القهر  ميار�شون  معتدين...  بغريهم،  الأذى  اإحلاق  اإىل  الأطفال  بع�س  ي�شعى 
الأ�شياء وحتطيمها،  لقذف  واأنانية وحب ذات كبري... مييلون  وبداخلهم غرية  الآخرين 
يع�شقون التخريب وال�شرب واملقاتلة، اإنها من احلالت النف�شية التي ت�شتدعي دق ناقو�س 

اخلطر، وجتند الأهل لإعادة الطفل للطريق القومي، لكن كيف ذلك؟  

اأ�سباب عدوانية الطفل

اأفعال  يف  يتجلى  �شلبي  �شلوك  •العدوانية 
على  تظهر  مرغوبة  غري  وت�شرفات 

ال�شرب،  خمتلفة،  بطرق  الطفل 
الآخــريــن... وهو  اإيــذاء  الع�ص، 
نتيجة  املكت�شبة  ال�شلوكيات  من 
تكون  وقد  والتقليد،  املالحظة 

مق�شودة اأو غري مق�شودة.
لديهم  ــال  ــف الأط •جميع 

وميل  عــدوانــيــة  نــزعــة 
واإن  الــتــ�ــشــاجــر،  اإىل 

تـــــفـــــاوتـــــت هــــذه 
ــــــة مـــن  ــــــزع ــــــن ال
وفقااً  ـــر  لآخ طــفــل 

الوراثية،  للعوامل 
اأطفالهم  لروؤية  يجزعوا  األ  الأهــل  على  لذا 
هجومية...  اأو  قتالية  األعاب  يف  م�شتغرقني 
اأو  اأو اجلوع  بالتعب  اإح�شا�شااً  ال�شبب  رمبا كان 

الغ�شب لدى الطفل.
•كثريااً ما تكون النزعة العدوانية يف الطفل 
يلقاه من ق�شوة وتعنت من  ملا  مبا�شرااً  انعكا�شااً 
التدليل  يف  الأفـــراط  نتيجة  اأو  اأهــلــه،  قبل 
الطفل  يــ�ــشــرف  ــااً  ــان ــي واأح مــعــه،  والــتــ�ــشــامــح 
اأو  اأهله  اإثــارة  بهدف  عدوانيته  يف  ويتمادى 

يعتربها و�شيلة جلذب اأنظارهم.
اأو  ال�شيطرة  م�شكالت  الأ�شرية،  •اخلالفات 
على  القدرة  عــدم  اأو  الزوجني  بني  اخل�شوع 
من  تعد  بينهما،  الخــتــالفــات  على  التغلب 
النف�شية  ال�شحة  على  توؤثر  التي  العوامل 
والنفعال  التوتر  اإىل  به  يــوؤدي  مما  للطفل، 
وم�شاعر  غ�شب  نــوبــات  �ــشــورة  يــاأخــذ  الـــذي 

عدوانية.
لأتفه  وثورتهم  الآبـــاء  ع�شبية  اأن  •كما 
التوافق  وعدم  الدائم  �شجارهم  اأو  الأ�شباب 
وثورته،  الطفل  ع�شبية  اإىل  تــوؤدي  بينهما، 
واإن كانت ع�شبية الآباء تدفع بع�ص الأطفال 
اإىل ال�شكون وال�شلبية والنزواء، فاجلنوح اإىل 

اأحالم اليقظة.
الطفل،  ل�شلوك  ال�شابطة  ال�شلطات  •تعدد 
مبعنى العي�ص يف بيئة ت�شمل اجلد، الأخوال، 
�شلطة توجيه  لكل منهم  الأب، ويكون  اأو  الأم 
ويثريه  الطفل  يربك  ممــا  نــقــده،  اأو  للطفل 
ال�شابطة  ال�شلطة  اأي�شااً  وهناك  ويغ�شبه، 
الطفل  �شف  يف  الأب  يكون  اأن  مبعنى  املتغرية 

والأم على نقي�شه اأو العك�ص.
كل  واإجابة  الزائدة،  •احلماية 
جتعله  �شغره  يف  الطفل  رغبات 
يعتاد على ال�شتجابة الدائمة 
اأن  حتى يف كربه، فين�شاأ دون 
ي�شعر ب�شرورة �شبط نزعاته 
نف�شه مدفوعااً  ومن ثم يجد 
بدائية  �شعورية  ل  بــقــوة 
مل  واإن  رغــبــاتــه،  لتحقيق 
ويتحوْل  ويغ�شْب  يرْث  يحدْث، 

اإىل �شخ�ص عدواين.
•ال�شعف العام والت�شوهات 
�شعور  على  توؤثر  الوراثية 
للمجتمع  بالن�شبة  الطفل 
و�شعف  والعجز  بالنق�ص  في�شعر  اخلــارجــي، 
التوافق.  يف  �شعوبة  ويجد  بالنف�ص،  الثقة 
كل هذا يزيد من توتره الداخلي الذي يظهر 
يف �شورة نوبات غ�شب وثورة وعدوانية لأتفه 

الأ�شباب.
على  اأبــنــاءهــم  ي�شجعون  ــــاء  اآب •هناك 
اإ�شافة  اأنف�شهم،  عن  يدافعوا  حتى  العدوانية 
الوالدين  اأحد  لعدوانية  الطفل  م�شاهدة  اإىل 
الآخرين،  على  اأو  الأبناء  على  اأو  الآخر  على 
للعنف  ــــالم  الإع و�ــشــائــل  تــزيــني  نن�شى  ول 

والعدوان فيما تقدمه وتعر�شه.
•هناك اأطفال تنتج عدوانيتهم ب�شبب غياب 
العقاقري  ا�شتخدام  كرثة  اأو  الوالدين،  اأحــد 
كعدم  األيمة  مب�شاعر  لالإح�شا�ص  اأو  الطبية، 
الأمان، عدم الثقة اأو ال�شعور بالنبذ والإهانة 

والتوبيخ الدائم، اأو ال�شعور بالنق�ص.
الذكري  والــهــرمــون  والنــتــقــام  •الإهمال 
مــن اأ�ــشــبــاب عــدوانــيــة الــطــفــل، اإ�ــشــافــة اإىل 
من  اجتماعيااً  مرفو�ص  بــاأنــه  الطفل  �شعور 
نتيجة  معلميه...  اأ�شدقائه،  اأ�شرته،  قبل 
معها  يتعامل  ومل  مــنــه،  ــدرت  �ــش �شلوكيات 

بال�شورة ال�شحيحة يف حينها.
ل�شعوره  الطفل  بداخل  العدوانية  •تتولد 
على  قدرته  عدم  نتيجة  والف�شل  بالإحباط 
واأحيانااً  فيها،  والــتــاأخــر  املــهــام  بع�ص  اإجنـــاز 
عما  التعبري  عن  الطفل  مقدرة  لعدم  تتولد 
قد  لأ�شباب  التوا�شل  عــن  وعــجــزه  بداخله 

تكون نف�شية.

ـــك ـــت ـــل ـــائ ع

اجلاذبية والإح�شا�س باحلب والحرتام وتقدير الآخرين حلم كل امراأة، وهو �شغلها ال�شاغل واهتمامها الدائم، فاإذا ما حتقق و�شعرت بذلك؛ 
امتلكتها ال�شعادة والأمان، وتفجرت فيها كل معاين احلب والعطاء بال حدود.



احلروب  يف  لي�شوا  ال�شحايا  اأن  يبدو 
فقط، بل يف اأغلب الأحيان يكون �شبب 
رمبا  اأو  ح�شرة  اأو  بعو�شة  هو  الوفاة 

حيوان مفرت�ص .. اأو اإن�شان .
األرت"  "�شاين�ص  موقع  يف  ورد  ملا  وفقا 
هناك  اأن  تــفــيــد  درا�ـــشـــة  نــ�ــشــر  فــقــد 
ــرية تــعــيــ�ــص مــعــنــا يف  ــط ــوقــات خ خمــل
الكوكب، اأخطرها الإن�شان لأنه ت�شبب 
هناك  اأن  اإل  الب�شر،  من  اآلف  قتل  يف 
برغم  وح�شية  اأكرث  اآخــرى  خملوقات 

اأننا ل نتوقع ذلك.
هوؤلء  �شنعر�ص  التالية  ال�شطور  يف  و 

الوحو�ص من الأكل اإىل الأكرث �شررا :
-اأ�شماك القر�ص: 6 وفيات يف ال�شنة

ال�شنة،  يف  وفاة  حالة   22  .. -الأ�شود 
ن�شرت درا�شة اأجريت عام 2005، اأنه 
 563 الأ�ــشــود  قتلت   1990 عــام  منذ 
فردا يف تنزانيا وحدها، اأي مبعدل 22 

�شخ�شا يف ال�شنة و�شطيا.
يف  وفاة   700 ال�شريطية..  -الديدان 

ال�شنة، تعترب تلك الدودة من الديدان 
ال�شر�شة التي تفتك بالإن�شان يف غ�شون 

اأيام قليلة .
�شنويا،  وفـــاة   1000 -التما�شيح.. 
ما عن  اإىل حد  بعيدة  اأنها  من  بالرغم 
الب�شر، اإل انها ل ترتك فري�شتها تهرب 

برا اأو بحرا .
�شنويا،  وفــاة  األــف   100 -الثعابني.. 
الثعابني من الزواحف القاتلة بحرفة 
ت�شتطيع  فال  و�شرعة  ومــهــارة  عالية 

فري�شتها الهرب من فكها .
�شنويا،  وفــاة  األــف   437 -الإنــ�ــشــان.. 
 437 نحو  هناك  اأن  الدرا�شات  ك�شفت 

األف جرمية قتل يف عام 2012 .
- البعو�ص.. 750 األف وفاة يف ال�شنة، 
من  الكثري  حــريت  التي  احل�شرة  تلك 
على  ــدرة  ــق ال لديها  فهي  ــون  ــش ــدار� ال
اإمت�شا�ص دم فري�شتها مع اإمكانيتها نقل 
يف  الأول  ال�شبب  تكون  قد  فريو�شات 

موت الإن�شان.
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 البعو�س اأخطر خملوق يهدد االإن�سان 

امراأة ينتهي بها احلال يف امل�ست�سفى ب�سبب �سبغة ال�سعر 

اأم تهتف فرحا ل�سجن ابنها

زميبابوي تدافع عن ت�سدير االأفيال

 طالب ي�سقط من الطابق الـ 50 
يقتل 700 األف �ضخ�س �ضنويا..

بامراأة  احلــال  انتهى  موؤ�شفة،  واقعة  يف 
بريطانية �شيئة احلظ يف امل�شت�شفى جراء 
�شبغة  جتاه  حت�ش�شي  فعل  برد  اإ�شابتها 
ال�شعر، والتي كانت قد قامت با�شتخدامها 
يف  احلــ�ــشــا�ــشــيــة  ــار  ــب ــت اخ اإجــــــراء  دون 

البداية.
"ديلي  �شحيفة  ن�شرته  تقرير  واأو�ــشــح 
ميل" الربيطانية، اأن هذه ال�شيدة "�شانون 
ا،  عاماً  24 العمر  من  البالغة  ثور�شتون"، 
عانت من �شعوبة يف التنف�ص نتيجة لذلك، 

كما تورم وجهها وتاأثرت عيناها.
وهي  "ثور�شتون"،  ميل" عن  "ديلي  ونقلت 
الفعل  رد  اإن  "اإ�شك�ص"، قولها  من مقاطعة 
يودي  كــاد  به  اأ�شيبت  ــذي  ال التح�ش�شي 
بحياتها، م�شرية اإىل اأنها حمظوظة كونها 

تلقت العالج يف الوقت املنا�شب.
"ثور�شتون" تقوم  اإىل  ال�شحيفة  واأ�شارت 
الثانية  يف  كانت  اإن  منذ  �شعرها  ب�شبغ 
ع�شرة من عمرها، وقد ك�شفت هذه ال�شيدة 
عن تفا�شيل ما حدث معها هذه املرة قبل 
اأن ينتهي بها احلال يف امل�شت�شفى قائلة اإن 
وقد  �شعر،  م�شففة  تعمل  اأقاربها  اإحــدى 
�شعرها، مو�شحة  ت�شاعدها يف �شبغ  كانت 
اختبار  بــاإجــراء  ــا  دائــماً تقوم  كانت  اأنها 
من  جديد  نوع  ا�شتخدام  قبل  احل�شا�شية 

ال�شبغة.
لكنها يف هذه املرة اأخربت م�شففة ال�شعر 
باأنه ل داعي لإجراء اختبار احل�شا�شية، 
قبل؛  من  النوع  هذا  ا�شتخدمت  اأنها  حيث 
بتطبيق  ال�شعر  م�شففة  قامت  وعندما 
ال�شبغة، بداأت "ثور�شتون" ت�شعر باحلكة 
ويف  الأمر؛  جتاهل  قررت  لكنها  راأ�شها،  يف 

اليوم التايل، �شعرت بتهيج يف رقبتها.
ووجدت  النوم  من  ا�شتيقظت  ذلك  وبعد 
و�شاءت  ب�شدة،  متورمة  الي�شرى  عينها 
قررت  ثم  ومــن  اليوم،  مــدار  على  حالتها 
والدتها ا�شطحابها اإىل امل�شت�شفى، واأدرك 

حت�ش�شي  فعل  بــرد  م�شابة  اأنها  الأطــبــاء 
جتاه اإحدى املواد الكيميائية امل�شتخدمة 

يف �شبغة ال�شعر، واأعطوها العالج الالزم 
ب�شكل  التنف�ص  من  تتمكن  كي  حلالتها 

اله�شتامني  اأعطوها م�شادات  جيد، كما 
لل�شيطرة على التورم.

التجربة  هــذه  اإن  "ثور�شتون"  وقالت 
اإليها، حيث كانت  كانت مرعبة بالن�شبة 
بح�شب  ف�شائي"،  "خملوق  وكاأنها  تبدو 

و�شفها.
اأيــام،  اأربــعــة  ملــدة  امل�شت�شفى  يف  وظلت 
ال�شيطرة  من  الأطباء  يتمكن  مل  حيث 
اأنهم اقرتحوا حلق  لدرجة  التورم،  على 
لكنها  احلــالــة،  على  لل�شيطرة  �شعرها 
واأو�شحت  بذلك  يقوموا  األ  منهم  طلبت 
يف  بــالــغــة  �شعوبة  تــواجــه  كــانــت  ــهــا  اأن
يف  باأنها  الأطباء  اأخربها  وقد  التنف�ص، 
امل�شت�شفى،  اإىل  التوجه  يف  تاأخرت  حال 

لكان من املمكن اأن تلقى حتفها.
ملدة  ا  متورماً ظل  قد  وجهها  اأن  اإىل  ي�شار 
ما  وهــو  ذلــك،  اأعقاب  يف  اأ�شابيع  اأربعة 
�شبغ  عــن  التوقف  حمــاولــة  اإىل  دفعها 
على  واحلــر�ــص  الإمــكــان،  ــدر  ق �شعرها 

قررت  حال  يف  احل�شا�شية  اختبار  اإجراء 
تطبيق ال�شبغة.

بقرار  وابتهاجها  فرحتها  عن  اأم  عربت 
احلكم  ا�شتهجن  �شقيقه  لكن  ابنها،  �شجن 
ب�شجنه ملدة ق�شرية، قائال اإن العقوبة مل 

تكن طويلة مبا فيه الكفاية!.
حيال  العائلة  هــذه  �شلوك  يف  والغريب 
 16 ملــدة  �شجن  بحقه  �شدر  الــذي  ابنها 
اأ�شبوعا، هو ال�شبب اأو التهمة التي حوكم 
من اأجلها، وهي "�شرب جرو حتى املوت".

جون  قام  فقد  اإعالمية  تقارير  وبح�شب 
26 عاما،  لوك مكلولني، البالغ من العمر 
ب�شرب جرو من �شاللة "الراعي الأملاين" 
�شهرا،   11 عمره  �شيربد"  "جريمان  اأو 
قرب  بج�شده  يلقي  اأن  قبل  املــوت،  حتى 
جمموعة من الأ�شجار، الأمر الذي اأ�شاب 
بع�ص الأطفال الذين كانوا موجودين يف 

املكان بـ"�شدمة نف�شية".
بحق  بــاحلــكــم  الــنــطــق  جل�شة  وحــ�ــشــر 
حقوق  ن�شطاء  من  نا�شطا   25 مكلولني، 
غري  واأخوه  والدته  بينهم  ومن  احليوان، 
"ميرتو"  ال�شقيق، وفق ما ذكرت �شحيفة 

الربيطانية.
من  وهــو  مكلولني،  ب�شجن  احلكم  و�شدر 
ملدة  بال�شجن  دور�شت،  يف  بــوول  منطقة 
والدته،  به  رحبت  قــرار  اأ�شبوعا،   16
األيك  �شقيقه  بقبول  يحظ  مل  بينما 
ماكاي، الذي اعترب احلكم خمففا، ولي�ص 

طويال مبا يكفي.
اأ�شدرت  ال�شجن،  عقوبة  اإىل  وبالإ�شافة 
حق  مكلولني  منح  بعدم  ــرارا  ق املحكمة 
ودفع  حياته،  لبقية  احليوانات  امتالك 
لل�شحية،  جنيها   115 بقيمة  ر�ــشــوم 
املحتجني  من  بالتهليل  قوبل  قــرار  وهــو 
بع�شهم  وكان  احليوان،  حقوق  اأن�شار  من 
عبارة  عليها  حتــمــل  قم�شانا  يــرتــدي 
ا�شم  هو  وليك�شي  لليك�شي"،  "العدالة 

اجلرو.

وقال األيك يف ت�شريحات لل�شحفيني:"اأمي 
ممتنة لأنه حكم عليه بال�شجن، لكنني ل 
يكفي.  مبا  طويلة  اأ�شبوعا   16 اأن  اأعتقد 
اإذا كان يجب احلكم عليه، كان ينبغي اأن 

يكون احلد الأدنى �شجنه ملدة عام".
"لو  ال�شقيق:  غري  مكلولني  اأخو  واأ�شاف 
بحقه  �شدر  لكان  اإن�شانا  )ال�شحية(  كان 
حكم بال�شجن لفرتة طويلة. كلنا كائنات 
على  يح�شل  اأن  ي�شتحق  فهو  لــذا  حية 

املزيد، اآمل اأن يعود الكلب ويع�شه".
جون  اأن  ــوول،  ب مدينة  حمكمة  وعلمت 
مل  لفرتة  ليك�شي  اجلــرو  امتلك  مكلولني 
نوبة  يف  يقتله  اأن  قبل  ال�شهر  على  تزد 

غ�شب.
ــة، كــذب  ــرط ــش ــ� ــــالل مــقــابــلــة مـــع ال وخ
�شيارة  اإن  بقوله  البداية  يف  مكلولني، 
ده�شت ليك�شي، لكنه عاد واعرتف يف وقت 

لحق بقتله.
ماثيو  املحكمة  يف  العام  الدعـــاء  وقــال 
املــوت،  حتى  الكلب  �شرب  "لقد  نــايــت: 
منزله،  من  بالقرب  الأ�شجار  بني  ورمــاه 
بينما  املــحــلــيــون،  الــ�ــشــكــان  عليه  وعـــرث 
ت�شبب امل�شهد بانزعاج الأطفال و�شعورهم 

بال�شدمة".
واعرتف مكلولني بتهمة الت�شبب يف معاناة 
غري �شرورية حليوان يف اإحدى اجلل�شات.

وعلقت مي�شيل �شريف، التي قادت حملة 
حقوق احليوان: "كان ليك�شي بحاجة اإىل 
�شوت وكنا هنا من اأجله. هذه الأ�شياء ل 

ميكن الت�شامح معها".
هاموند،  غراهام  املحكمة  يف  امل�شوؤول  اأما 
الذي حقق يف الق�شية، فقال "كنت اأرغب 
 ، اأكرب  روؤيته وهو يح�شل على عقوبة  يف 
�شجن  اأي  وجود  عدم  من  اأف�شل  هذا  لكن 
ح�شلنا  باأننا  الآن  ن�شعر  الإطــالق..  على 

عليه العدالة لهذا الكلب".

دافــــع وزيــــر الــبــيــئــة يف زميــبــابــوي 
عملية  عـــن  نــدلــوفــو،  مــانــغــالــيــ�ــشــا 
وبيعها  الر�شيعة  الفيلة  ا�شطياد 
ــدن املــالهــي يف  حلــدائــق احلــيــوان وم
اأعقاب تقارير �شحفية حول �شادرات 

الفيلة لل�شني.
بالده  اإن  الزميبابوي  الوزير  وقــال 
من  �شخم"  "خمزون  مــع  تــتــعــامــل 
الفيلة، وو�شف عملية ت�شدير الفيلة 
باأنها "م�شروع ن�شعر اأنه اأكرث ا�شتدامه 

واأف�شل من قتل الفيال".
باحتجاز  زميبابوي  �شلطات  وتقوم 
الوطنية،  هوانغ  حديقة  يف  الفيلة 

و�شحنها لل�شني يف اقفا�ص �شغرية .
يرتاجع  ــال  ــي الأف تــعــداد  اأن  يــذكــر 

منطقة  با�شتثناء  ملحوظة  ب�شورة 
يحاول  ذلك  ومع  الإفريقي،  اجلنوب 
كيفية  املنطقة  هــذه  تعليم  الــعــامل 
يف  الفيلة  عــــــــــــــلى  احلـــــفاظ 

احلياة الربية.

ي�شعر  مل  اأنه  اإل  وجناحه  احتفاله  رغم 
�شارك  اأنــه  حتى  النهاية،  باقرتاب  �شوى 
�شفحته  على  اأ�شدقائه  مع  ال�شعور  هذا 
عرب تطبيق "�شناب �شات"، بر�شالة ق�شرية 
ا" مل متر دقائق حتى �شقط من  وهي "وداعاً
�شرفة مبنى �شاهق الرتفاع ليفقد حياته 

على الفور.
 18 العمر  من  البالغ  �شكوت،  ت�شاريل  كان 
ا من فيكتوريا، يحتفل بنهاية املدر�شة  عاماً
مع اأ�شدقائه يف غولد كو�شت عندما �شقط 
 ،50 ـــ  ال الــطــابــق  مــن  هيلتون  فــنــدق  مــن 
ميل"  "ديلي  �شحيفة  ن�شرت  ما  بح�شب 

الربيطانية.
وقالت ال�شرطة اإن حادث وفاته ل يعامل 
على اأنه م�شبوه اأو اإيذاء ذاتي، لتكن وفاته 
ا يف حرية ال�شرطة، بينما قام ال�شاب  �شبباً
الثانية  ففي  وفاته  قبل  عجيب  بت�شرف 

العثور  من  فقط  دقيقة   30 قبل  ا،  �شباحاً
على جثته يف قاعة طعام جماورة للفندق، 
اإىل   Snapchat اأر�شل ت�شاريل ر�شالة 
واحدة  كلمة  حمتواها  وكــان  اأ�شدقائه 

ا". وهي "وداعاً
ا داخل دائرة اأ�شدقاء  اأثارت الر�شالة قلقاً

الو�شول  يف  املجموعة  وبداأت  "ت�شاريل"، 
اإليه من خالل الت�شال والر�شائل الن�شية، 

لكنها مل تتلق اأي رد.
جورج  ت�شاريل،  اأ�شدقاء  اأحــد  قال  فيما 
الت�شال  يف  بداأنا  ا،  عاماً  18 فالودميو�ص، 
به واإر�شال الر�شائل الن�شية اإليه، لكن مل 
جثة  وجوده  حتى  ا�شتجابة،  هناك  يكن 

هامدة، وفاة ماأ�شاوية وغام�شة.
حلظات  كــانــت  عــيــان  �ــشــهــود  قـــال  بينما 
�شماعها  ميكن  التالميذ  �شرخات  مروعة 
مل�شاعدة  �شارعوا  حيث  بعيدة،  اأماكن  من 
فندق  غرفة  مــن  �شقط  قــد  كــان  �شديق 
مرتفعة، واأ�شاف اأحد �شهود العيان �شمعت 
ا خالل انتظارى �شيارة اأجرة،  ا مدوياً �شوتاً
ا اأنه كان �شوت ال�شاب وهو  واكت�شفت لحقاً

ي�شقط من اأعلى حتى وفاته.

بكل فرحة و�شعادة، اقتحم كلب مباراة كرة قدم 
بني فريقي بوما�ص وت�شاخريا املنعقدة �شمن 
جدول الدوري املك�شيكي، وبداأ القفز داخل 

امللعب بحما�ص �شديد.
انت�شر مقطع فيديو على موقع التوا�شل 

الجتماعي تويرت لكلب يبدو اأنه من ع�شاق كرة 
القدم حيث قفز اإىل امللعب، وبداأ يف مطاردة 

لعبي الفريقني يف حماولة للعب معهم.
مل يتدخل الأمن وبداأ الكلب يف الرك�ص وراء 

كل لعب، وقد حاولوا اإلهاءه، لكنهم ف�شلوا 
حيث متلك الكلب حما�ص �شديد جعل من ال�شعب 

اإبعاده.
قام اأحد لعبي الفريقني بالتدخل وحمل الكلب 
ثم م�شي به اإىل خارج امللعب لكي ت�شتمر املباراة.

ا من  ا �شديداً وقد لقى الفيديو اإعجاباً
امل�شتخدمني على موقع التوا�شل الجتماعي 

تويرت، وحقق اآلف امل�شاهدات، حيث قام 
املغردون باإطالق ال�شور الفكاهية عن مدى 

بهجة الكلب.

كلب يطارد الالعبني 
خالل مباراة كرة قدم

�صدق 
�أو ال 

ت�صدق

ب�شبب ر�شالة مرعبة وحادث مروع 



 ،Oppo بالأم�ص فقط قام نائب رئي�ص �شركة
للهاتف  بالت�شويق   Brian Shen ال�شيد 
5G pro 3 Oppo Reno القادم على �شبكة 

تويرت من خالل ن�شر �شورة ُتظهر لنا جزًءا من 
اجلانب الأمين للهاتف. بعد اأقل من 24 �شاعة، 
الإنرتنت  �شبكة  على  جديدة  �شورة  ن�شرة  مت 
الأمامية  الواجهة  �شتبدو  كيف  لنا  ت�شتعر�ص 

.5G pro 3 Oppo Reno للهاتف
 pro  3  Oppo Reno الهاتف  ترون،  كما 
5G �شيح�شل على �شا�شة كبرية متتاز بثقب يف 

الركن الأي�شر العلوي من اأجل الكامريا الأمامية 
اأن هذه  مع العلم باأن ال�شائعات ال�شابقة ذكرت 
ال�شا�شة �شتكون من نوع AMOlED و�شتمتاز 
اأنها  اإن�ص وبدقة +FullHD كما   6.5 بحجم 
90Hz. وبغ�ص  ا مبعدل التحديث  اأي�شً �شتمتاز 
 Oppo يــكــون  ف�شوف  ال�شا�شة،  عــن  النظر 
من  هاتف  اأول  كذلك   5G  pro  3  Reno

امل�شتقلة   5G �شبكات  يدعم   Oppo �شركة 
وغري امل�شتقلة.

 Oppo Reno بالهاتف  املتعلقة  التفا�شيل 
ال�شيد  ذكر  ولكن  حالًيا،  نــادرة   5G  pro  3

 B r i a n

زجاجًيا  هيكاًل  �شي�شم  الهاتف  هذا  اأن   Shen

7 ملمرت، وهو ال�شمك الذي يبدو رائًعا.  ب�شمك 
نتيجة  البطارية  �شعة  تتاأثر  األ  فقط  ناأمل 
من  املــزيــد  تظهر  اأن  ينبغي  عــمــوًمــا،  لــذلــك. 
 Oppo Reno املعلومات حول �شل�شلة هواتف

املقبلة. الأيام  يف   Series  3
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تطبيقها  عــن  الــيــوم  بــوك  في�ص  اأعلنت 
عبارة  والذي هو   Viewpoints اجلديد 
يكافئ  ال�شوق  لأبحاث  جديد  تطبيق  عن 
ال�شتطالعات  يف  امل�شاركة  على  الأ�شخا�ص 
ال�شياق،  هـــذا  ويف  والأبــــحــــاث،  واملـــهـــام 
لتح�شني  طريقة  اأف�شل  اأن  ال�شركة  تعتقد 

مبا�شرة  روؤى  على  احل�شول  هي  املنتجات 
على  ي�شتخدمونها،  الذين  الأ�شخا�ص  من 
اأن يتم جتميع هذه املهام والأبحاث وكذلك 
في�ص  مثل  خدمات  لتح�شني  ال�شتطالعات 

بوك واإن�شتجرام ووات�شاب وغريها.
ول�شتخدام التطبيق يجب عليك تقدمي 

الربيد  وعـــنـــوان  ــم  ــش ال� مــثــل  مــعــلــومــات 
امليالد  وتاريخ  الإقــامــة  وبلد  الإلــكــرتوين 
من  ذلك  �شحب  للتطبيق  وميكن  واجلن�ص، 
اأن  على  مبا�شرة،  بوك  في�ص  على  ح�شابك 
تكون هذه الطريقة هي الوحيدة لت�شجيل 
الدخول للتطبيق، بعد ذلك، �شتتم دعوتك 
متنح  ا�شتطالعات  وهــي  “الربامج”،  اإىل 
و�شولك  وعند  النقاط،  من  حمــدًدا  عــدًدا 
1000 �شرُت�شل في�شبوك لك مبلغ  للنقطة 

مقداره 5دولر على ح�شابك الباي بال.
اأكر  بوك  في�ص  اأكدت  ال�شاأن،  هذا  ويف 
من مّرة، اأنها �شتحر�ص بيانات م�شتخدمي 
جهة  اأي  اإىل  بيعها  يتم  ولــن  التطبيق 
هو   Viewpoints اأن  كــون  خارجية، 

فقط لتح�شني منتجات ال�شركة، ومن جانب 
الكبرية  ال�شركة  في�شبوك  لي�شت  اآخـــر، 
عن  امل�شتخدمني  تعّو�ص  التي  الوحيدة 
اإجراء ال�شتطالعات، حيث هناك تطبيق 

Opinion Rewards من جوجل والذي 
البيانات  حفظ  يف  الأف�شل  زال  ومــا  كــان 

ومراقبتها.
ا�شتخدام  اإذا كنت ترغب حًقا يف  اأخرًيا، 
بوك،  في�ص  من   Viewpoints تطبيق 

ـــا يــدعــم  ـــًي فـــحـــال
الوليات  يف   iOS و  اأنــدرويــد  م�شتخدمي 
املتحدة، واأ�شارت ال�شركة نيتها توفري طرق 
يف  والتو�شع  للت�شجيل  لالأ�شخا�ص  اإ�شافية 

املزيد من البلدان يف العام املقبل.

اطلقت �شركة هواوي ال�شماعة الال�شلكية 
Freebuds 3 بال�شوق ال�شعودي ويف هذا 
املقال انقل لكم جتربتي بعد ا�شبوعني من 

التجربة.
�شماعة هواوي FreeBuds 3 كت�شميم 
�شغرية  دائرية  بال�شتيكية  بحافظة  تاأتي 
جانبي  وبـــزر  جـــرام   48 بـــوزن  احلــجــم 
ال�شحن  ــم  ــدع وت بــالــبــلــوتــوث  لــالتــ�ــشــال 
 ،USB-C �ــشــحــن  ومبــنــفــذ  الــال�ــشــلــكــي 
 Open-fit وبالداخل �شماعتني بت�شميم 
ال�شيلكون  ا�شتخدام  وبــدون  الذن  داخــل 
للتثبيت داخل الذن وبوزن 4.5 جرام لكل 
بت�شميم  بال�شفل  مايك  �شماعة مع وجود 

يقلل من �شوت الهواء اثناء املكاملات.
�شماعة  يف  التقنية  املوا�شفات  اأبرز  ومن 
العزل  تقنية  هي   3  FreeBuds هواوي 
من  الــعــديــد  يف  بتجربتها  قــمــت  ــي  ــت وال
بالن�شبة  عالية  بكفاءة  وكانت  الأمــاكــن 

ل�شماعة بهذا احلجم.
 Kirin A1 مبعالج  ال�شماعة  تــاأتــي 
وتدعم بلوتوث 5.1 لت�شال �شريع وثابت 

والفيديو  املو�شيقى  يف  عـــايل  وتــزامــن 
والألعاب.

ــود  ــو وج ه ــمــيــزات  امل ــن �شمن  م ــًا  اأيــ�ــش
وعند  الــداخــل  مــن  بال�شماعة  م�شت�شعر 
امللف  ت�شغيل  يتوقف  ال�شماعة  ازالـــة 
ال�شوتي وعند اعادتها ي�شتمر ت�شغيل امللف 

ال�شوتي ولكنها لالأ�شف ل تعمل ب�شكل جيد 
وا�شتجابتها بطيئة.

متوفرة   3  Freebuds هواوي  �شماعة 
ريال   599 ب�شعر  ال�شعودي  بال�شوق  الآن 

�شعودي باللونني الأ�شود والأبي�ص.

ـــــمـــــًا جتــــــري تــويــرت  دائ
عر�ص  طريقة  يف  تعديالت 
تكون  عــنــدمــا  الــتــغــريــدات 
حمادثة، اأي تغريدة رئي�شية 
تعليقات،  عــــدة  ويــتــبــعــهــا 
يعترب  املحادثة  هذه  وتتبع 
ال�شيء،  بع�ص  معقدًا  اأمـــرًا 
هو  رمبا  الأف�شل  والأ�شلوب 
ما  وهذا  التغريدات،  �شجرة 

بداأت باختباره.
املحادثات  �شجرة  طريقة 
ظهرت يف اختبار عرب تطبيق 
 Twttr التجريبي  اخلدمة 
التغريدات  تــعــر�ــص  حــيــث 
على  التعليق  فيها  مت  التي 
كفرع  الرئي�شية  التغريدة 
على  التعليق  وميــكــن  منها، 
فرع  يظهر  بــالــتــايل  تعليق 
متفرع من الفرع الأول، وهكذا 

تكون �شجرة املحادثات.
اأي  الــ�ــشــغــط عــلــى  ميــكــن 
مميز  ب�شكل  لتظهر  تغريدة 
مع  ال�شفحة  وبنف�ص  وكبري 
اإمكانية احل�شول على رابطها 
املبا�شر بدون احلاجة لفتحها 

يف �شفحة جديدة م�شتقلة.
تغريدة  اأي  على  بال�شغط 
يــتــم الــرتكــيــز عــلــيــهــا، ومــع 
ي�شبح  الــ�ــشــجــرة  طــريــقــة 
املحادثة  تتبع  الأ�شهل  مــن 
والتغريدات املتعلقة بها، لكن 
اإن كرت التعليقات الفرعية 
يف  مب�شكلة  �شتت�شبب  فاإنها 

عر�شها.
للتطبيق  ـــة  ـــاف ـــش ـــالإ� ب
تويرت  تخترب  الــتــجــريــبــي، 
اأي�شًا  ــدة  ــدي اجل الطريقة 
ويف  الر�شمي،  موقعها  على 
حال اعتمدت هذه الطريقة 
العام  يف  ر�شميًا  �شتتاح  فاإنها 

املقبل.

 Galaxy+ اإذا مل تكن من حمبي كامريا
S11 كما هو مو�شح يف ال�شور احلا�شوبية، 

فقد ي�شعدك اأن ت�شمع اأن امل�شرب ال�شيني 
ال�شهري Ice Universe يدعي اأنها غري 
دقيقة. هذا امل�شرب لديه دراية ب�شوؤون 
�شام�شوجن، وكان وراء ت�شريب العديد من 

املعلومات الدقيقة يف املا�شي.
 Galaxy S11 من املفرت�ص اأن ياأتي

مع كامريا ُمقربة ت�شتند على مبداأ املنظار 
توفر تقريًبا ب�شرًيا يبلغ ×5 وجميع 

الكامريات املقربة التي ت�شتند على مبداأ 
املنظار التي راأيناها حتى الآن متتاز 

بفتحة م�شتطيلة. ي�شمح ذلك مبرور مزيد 
من ال�شوء اإىل امل�شت�شعر، لذلك من غري 

املحتمل اأن تنتقل �شام�شوجن اإىل العد�شة 
الدائرية.

لكن هذا لي�ص ما ُتظهره ال�شور 
احلا�شوبية، فهي تظهر عد�شات دائرية 

متعددة ولي�ص عد�شات م�شتطيلة. ونتيجة 
لذلك، يقول امل�شرب ال�شيني املذكور اآنًفا 
 Galaxy اأن الت�شميم احلقيقي لكامريا

لحظ   .“ ” فو�شوًيا  يكون  لن   S11
اأن ال�شورة اأعاله جت�شد لنا الهاتف 

+Galaxy S11. هناك اأي�شا جت�شيدات 
للهاتف Galaxy S11، والتي تعر�ص لنا 

كامريا اأكر تنظيًما، على الرغم من اأنها ما 
زالت غري متجان�شة.
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تويرت تخترب الطريقة ال�شجرية
 يف عر�س املحادثات

ت�شريب: الت�شميم احلقيقي 
 Galaxy لكامريا الهاتف
 " " فو�شوًيا  يكون  لن   S11

تكنولوجيا في�س بوك ُتقّدم تطبيقها Viewpoints لتعبئة 
ا�شتطالعات مقابل مبلغ زهيد

قامت اأوبو بالك�شف عن �شورة لهاتف 
والذي  اجلديد   5G  pro  Reno3
ظاهر  هــو  كما  اجلــيــل  �شبكات  يــدعــم 
الأ�شلوب  نف�ص  متبعة  ت�شميه؛  مــن 
جلمهور  نحيفة  هــواتــف  ت�شدير  يف 

امل�شتخدمني.
حيث يبلغ �شمك الهاتف اجلديد 7.7 
عد�شة  �شمك  احت�شاب  دون  هــذا  مم 
الكامريا اخللفية له، فيما ميلك الهاتف 
اأو  علوية  حــواف  بال  منحنية  �شا�شة 
�شفلية ومن الظاهر ح�شب ال�شورة التي 
رئي�ص  نائب   Brian Shen ن�شرها 
ح�شابه  على  لأوبــو  العاملى  الت�شويق 
ل   5G  pro  Reno3 اأن  تــويــرت  يف 
ميلك كامريا اأمامية منبقة كما عودتنا 

ال�شركة يف هواتفها ال�شابقة.
كامريا  الــهــاتــف  �شيحمل  لــرمبــا  بــل 
يف  املــوجــودة  لتلك  م�شابهة  اأمــامــيــة 
تكون  قـــد   S10 جــالــكــ�ــشــي  �شل�شلة 
اجلانب  على  دائــري  ثقب  يف  متو�شعة 

حتوي  ل  ال�شورة  كون  للهاتف  الأي�شر 
كامريا يف منت�شف ال�شا�شة العلوي.

Shen للهاتف  وباحلديث عن و�شف 
5G مزودج فقد ف�شر  باأنه بو�شع دعم 
�شبكات  دعــم  ي�شتطيع  ــه  اأن على  ذلــك 

جيل خام�ص حقيقة.
على  التعليق  مــن  الــوا�ــشــح  مــن  فيما 
ال�شورة اأن 5G pro Reno3 �شيكون 
ب�شعر منا�شب ومناف�ص يف ال�شوق كما اأن 
�شيحمل خوا�ص مميزة بجانب ت�شميمه 
منا�شبًا  يجلعه  الــذي  و�شمكه  اجلــذاب 

للجيب اأي�شًا.
اأي  الرئي�ص  نائب  تغريدة  حتمل  مل 
يف  توفره  وقــت  حــول  ــرى  اأخ معلومات 
اأي من البلدان اأو ال�شعر الذي قد يطرح 
للقيام  حمــدد  موعد  ول  الهاتف  فيه 
بذلك؛ لكن من املتوقع جدًا اأن يتم طرح 
EE و بال�شراكة مع �شركة الت�شالت 

Swisscom يف القارة الأوروبية اأوًل 
خالل ال�شهر املقبل.

 Reno3 هاتف اأوبو اجلديد
مم   7.7 ب�سمك   pro

 Oppo الت�شميم الكامل لواجهة الهاتف
Reno 3 pro 5G يظهر يف �شورة جديدة

يدعم �شبكات اجليل اخلام�ص



باتنة 

معاوية. �ص

�شهــد ق�شم الفنون بكلية اللغة والأدب 
باتنــة  بجامعــة  والفنــون  العربــي 
الأ�شتــاذ  املرحــوم  مكتبــة  افتتــاح   ،1
امل�شرحــي  والناقــد  الكاتــب  الدكتــور 
�شالــح ملباركيــة، وهذا بح�شــور اطارات 
باجلامعــة وق�شم الفنــون، اأين تتواجد 
املكتبة بالطابق الأر�شي للكلية، وت�شم 
مئات العناوين والكتب يف جمال امل�شرح 
والدرا�شات امل�شرحية وخمتلف الفنون 
التي من �شاأنها م�شاعدة الطلبة يف اجناز 

بحوثهم ور�شائلهم اجلامعية وغريها.
وقــال رئي�ــص ق�شــم الفنــون الدكتــور 
طــارق ثابــت ليوميــة الأورا�ص نيــوز اأن 
الكتــب تربع بهــا اأبنــاوؤه، يف حــني ثمن 
الطلبة والأ�شاتذة املبادرة، واعتربوها 

اجنازا مهما للق�شم ، خا�شة واأن املكتبة 
حتــوي عديــد الكتــب التــي تدخــل يف 
اإىل جانــب اثــراء  جمــال تخ�ش�شهــم، 

ر�شيد املكتبة بها.
�شالــح  الأ�شتــاذ  اأن  بالذكــر  اجلديــر 
ملباركية من بني ع�شرة اأعالم م�شرحية 
يف العــامل العربي، حيــث كرم من طرف 
وزارة الثقافــة امل�شريــة العــام 1994، 
كمــا كان واحدا مــن موؤ�ش�شــي اجلمعية 
العاملية للم�شرح العاملي بلياج البلجيكية 
دوليــة  ملتقيــات  يف  دائمــا  وم�شــاركا 
باأوروبــا والعــامل العربــي وع�شــو جلان 
حتكيم مبهرجانات عاملية وجامعية من 

بينها تون�ص واملغرب.
وكتب املرحوم الذي �شغل �شابقا من�شب 

مديــر امل�شــرح اجلهــوي بباتنــة ومدير 
معهد الفنون الدرامية بالعا�شمة، عدة 
موؤلفــات حول امل�شــرح اجلزائري ك�شف 
خاللهــا حمطات مهمــة يف تاريخ امل�شرح 
اجلزائــري، كمــا نق�ــص عــدة بديهيات 
مرجعا تاريخ العمــل امل�شرحي للجزائر 
لفــرتة �شبقــت زيــارة الفــرق امل�شرقية 
كتابــات  وجــود  موؤكــدا  املعروفــة، 
ملوؤلــف  من�شوبــة  جزائريــة  م�شرحيــة 
جزائــري مغمــور، �شبقــت قــدوم فــرق 
ال�شــرق العربــي، كمــا ا�شتغــل املرحــوم 
على عــدة ق�شايا متعلقــة بال�شخ�شيات 
وحظـــيــت  واجلــــــزاأرة  امل�شرحيــة 
موؤلفاته باإ�شــادة نقــــاد م�شرحيني كبار 

يف العامل العربي.

اأ�شــدر الكاتــب فــاحت بــن ق�شيمــة مــن بلدية 
باكــورة  باتنــة  وليــة  مبراونــة  تاخلمــت 
اأعماله الأدبية، والتي حملت عنوان "ر�شالة 
اإن�شان"وتقــع �شمــن 60 �شفحــة مــن احلجم 
املتو�شــط عن دار املاهر للن�شــر والتوزيع، اأين 
راح موؤلفهــا ي�شرد تفا�شيل الأمل وُيحيكها يف 
ظل تامني بــوؤرة الأمل التي اأ�شبحت ترتب�ص 
بقلــوب الكثريين ممــن امتهنــوا التجديف يف 
قوارب الفــرار، حيث كان الكتــاب حا�شرا يف 
معر�ص �شيال لهذا العام يف جل�شة توقيع وبيع 
باهداء، ليعطي مزيجا من التفاءل والطموح 
ملواجهة عراقيل احلياة لكل من نفذت ذخائر 

الأمل لديه.
فاحت بــن ق�شمية �شاحــب 27 ربيعا، متح�شل 
علــى �شهــادة املا�شــرت يف التدقيــق املحا�شبي، 
التنميــة  يف  بهــا  معــرتف  �شهــادة  وعلــى  
الب�شريــة، قــدم عــدة حما�شــرات يف تطوير 
الــذات وحتفيــز طلبــة البكالوريا، مــا جعله 
يختــار اأن يكتب يف جمــال التنمية الب�شرية، 
وعــن الكتاب يقــول املوؤلــف يف حديث جمعه 
بيوميــة الأورا�ــص نيــوز: "يتحــدث الكتــاب 
علــى اجلانــب الجتماعــي، اأمــور حت�شــل يف 

الواقــع اجلزائــري، كتبتهــا بكلمــات ب�شيطة 
حتــى يفهمهــا كل النا�ــص وت�شــل الفكرة اإىل 
عقولهــم، و"ر�شالــة اإن�شان" تعالــج يف طياتها 
الهمــوم املرتاكمــة التي ي�شبح حلهــا الوحيد 
الفــرار مــن الواقع املرير وقد يكــون املوج هو 
هــذا احلل، لكــن فجاأة قــد ي�شتفيــق ال�شمري 

لريف�ــص ذلــك ويرف�ــص نف�شــه ب�شنــع واقــع 
اأف�شــل، رغــم اأن القلــوب تنــزف وجعــا وهذا 
بوؤ�ــص والآخــر حنــني وذلــك �شغــف والآخر 
قــدر و�شياع للعمــر، يف النهاية تبقــى ينابيع 
الأمــل متدفقة، دافعة �شحابهــا اإىل  حتقيق 
الأهــداف واملطامح رغم كل الظــروف وو�شع 

ب�شمته يف هذه احلياة".
ويعيــد فــاحت ذكرياتــه الأوىل مــع الكتابــة 
عندمــا قرر اأن يكــون كاتبا، فيقــول: "بداأت 
بالكتابــة اأول مــرة بعدما و�شعــت من�شورا يف 
الفي�شبــوك فعلــق البع�ــص وقــال اأن الطالب 
اجلزائــري مل يقدم �شيئ �شوى اأمور �شخيفة، 
من تلك اللحظة قررت اأن اأكتب حتى ي�شتفيد 
القــارئ اجلزائــري واأعطــي �شــورة ونظــرة 
جميلــة للطالب اأنــه ي�شتطيع اأن يقــدم �شيئ 
وليوجــد ا�شــم م�شتحيــل، قــررت التحــدي، 
وقراأت عدت كتب وتاأثرت بكتابها على غرار 
ابراهيم الفقى رحمه اهلل، طارق ال�شوداين، 
طارق احلبيــب، والكثري من الكتب لين اأحب 
كثريا املطالعة، بعدها اجتهت للكتابة يف هذا 

املجال حتى اأ�شيف ب�شمتي اخلا�شة".
وعــن جتربتــه يف �شيــال باعتبــار اأن الكتــاب 
كان م�شــاركا فيــه، فقــد ذكــر الكاتــب فــاحت 
اأن التجربــة كانــت رائعــة ومميــزة للغايــة، 
خا�شــة واأنهــا كانــت جتربتــه الأوىل، التقى 
خاللهــا بعــدد كبــري مــن الأ�شدقــاء وتبادل 
لقائــه  جانــب  اإىل  القيمــة،  الأفــكار  معهــم 
بال�شخ�شيــات من املوؤلفني، م�شيفــا اأن الكتاب 

نــال اعجابهم، والزيــارة املفاجئــة لأحبائه 
والتقــاط �شــور تذكاريــة معــه تــرك اأثــرا 
كبريا لديه، فقــد كانوا فخورين جدا به وهو 

ي�شرفهم يف املعر�ص الدويل للكتاب.
امل�شاركــة يف �شيــال جعلــه يعتــزم يف موا�شلة 
امل�شــوار يف التاأليــف مــن خــالل العمــل علــى 
ا�شــدار ثــاين، وهــو نتــاج بع�ــص املالحظــات 
والأفــكار التي ا�شتوحاها مــن خالل املعر�ص، 
علــى اأن القــارئ اجلزائري مهتــم ب�شكل مثري 
بالرواية، م�شيفات يف ذات ال�شياق: "�شاأجته 
احليــاة  عــن  يكــون  �شــوف  الروايــة،  نحــو 
وال�شدفــة،  عندمــا تكــون ال�شدفــة جميلــة 
�شوف تغري حياتك بدرجة كبرية اإذا اأح�شنت 
ا�شتغالل تلــك ال�شدفة، اتخذ مبــداأ القطار، 
القطــار لينتظــر مــن مل ينتظــره، يجــب اأن 
اأكــون جمهــزا بكل الطــرق من اأجــل الو�شول 

اىل املحطة التى اأريدها".
اخلتــام كان عــن طموحــات ال�شــاب فــاحت بن 
ق�شميــة الــذي يعمل على تــرك ب�شمة له يف 
احلياة، من خالل تطوير الذات والتحفيز يف 

جمال التنمية الب�شرية.

احت�شنت قاعة م�شرح الهواء الطلق بب�شكرة 
�شبيحة اأم�ص جل�شة اأدبية مع الكاتب وال�شحفي 

الروائي ال�شاب جنم الدين �شيدي عثمان، وهي 
املبادرة التي نظمها املقهى الأدبي بب�شكرة بتن�شيق 

مع جمعية ب�شكرة تقراأ وفرع احتاد الكتاب لذات 
الولية، اأين عرفت اجلل�شة ح�شور عديد القامات 

الدبية والفكرية وال�شحفيني الريا�شيني مبنطقة 
عرو�ص الزيبان.

 var " يف هذا اللقاء حتدث جنم الدين على كتابه
الق�ش�ص ال�شرية لأبطال افريقيا" حيث يحتوي 

بني جنبات �شفحاته ق�ش�ص اأفراد املنتخب الوطني 
لكرة القدم والتي جمعها الكاتب بعد احتكاكه 

وتلقيها منهم ومن اأ�شدقائهم، الق�ش�ص التي تروي 
وبطابع ان�شاين وباأ�شلوب اأدبي، ما�شي ون�شاأة 

و�شقاء الالعبني قبل و�شولهم اإىل الحرتافية 
يف املنتخبات الأوربية، ومن ثم ان�شمامهم اإىل 

املنتخب الوطني و�شنعهم ملجد القارة ال�شمراء 
بعد تتويجهم بالنجمة الثانية، والكتاب حمت�شد 

بع�شرات احلكايات غري املتداولة وقد كتب باأ�شلوب 
اأدبي ب�شيط، كما يعد اأول كتاب يف اأدب كرة القدم، 
حيث اأكد جنم الدين على اأن ال�شحفي وجب عليه 
اأن يكون مرتجما لق�ش�ص من يعاي�شهم  وملا يعانوه، 

والأف�شل اأن يطعم هذه الق�ش�ص ببهارات الأدب 
وال�شينما والفنون حتى تكون �شهلة ال�شتيعاب لدى 
املتلقي والقارئ،  م�شريا اإىل اأن كتاب VAR قد قام 

بانتاجه حتى يقراأ ل اأن يبقى حبي�ص الرفوف.
اجلدير بالذكر اأن  VaR يعد رابع موؤلفات 

ال�شحفي والكاتب جنم الدن �شيدي عثمان بعذ 
كتاب "رحالت جزائري يف ربوع افريقيا"، ومن 

بعده "هجرة حار�ص احل�شرية"، وبعدها مبا�شرة 
ب�شنة األف كتابه الذي لقى رواجا كبريا وحمل 

عنوان "كنت يف الربازيل" والذي حظيت ن�شو�شه 
بالدرا�شة، وكانت مو�شوعا لر�شائل تخرج يف 

العديد من جامعات الوطن.

"تف�شلــي  امل�شرحــي  العر�ــص  ح�شــد 
يــا اأن�شــة" جلمعيــة اأني�ــص الثقافيــة 
ب�شطيف ثالثة جوائز خالل الطبعة 
الثامنــة مــن املهرجان املغاربــي مل�شرح 
الهــواة بنابــل التون�شيــة والتي جرت 
خالل الأيام الفارطة مب�شاركة نوعية 

من تون�ص، املغرب، ليبيا واجلزائر.
ومتكن الفنان واملخرج العمري كعوان 
من احل�شــول على جائــزة اأف�شل ن�ص 
م�شرحــي كمــا حت�شــل الفنــان بــالل 
ممثــل  اأف�شــل  جائــزة   علــى  كرا�ــص 
يف  "خلمي�شــي"  كحار�ــص  دوره  عــن 
هــذه امل�شرحيــة التــي �شبــق اأن نالــت 
العديد مــن التتويجات خالل خمتلف 

امل�شاركات املحلية والعربية.
وتتنــاول م�شرحية "تف�شلي يا اأن�شة" 
�شخ�شية "خلمي�شي" وهو اأربعيني ورث 

قطعة اأر�ص اأبا عن جد، والأر�ص تقع 
علــى احلــدود اجلزائريــة التون�شية 
حيث قــام "خلمي�شــي" باإن�شــاء مركز 
عبــور خــارج عــن القانــون، ويف نف�ــص 
الوقــت يقــوم بتطبيــق القانــون مــن 

خــالل منع اأي �شخ�ص مــن العبور دون 
توفــر ال�شــروط القانونيــة، ومن بني 
ال�شــروط التي فر�شها هــي منع عبور 
اأي اإمراأة جميلة اإىل جانب املمنوعات 
بالإقت�شــاد  ت�شــر  التــي  والأ�شيــاء 

بــالل  جانــب  اإىل  و�شــارك  الوطنــي، 
كرا�ص يف هذا العمل امل�شرحي الفنانة 
اأيــة خــريف يف دور "الهواريــة" وهــي 
اإمــراأة ترغــب يف "احلرقــة" لأنها مل 

جتد لها م�شتقبال يف البالد. 
كما عرفت هــذه الطبعة من املهرجان 
املغاربــي مل�شــرح الهــواة تكــرمي رمــوز 
امل�شــرح العربي، فمن تون�ص مت تكرمي 
كل مــن املمثــل فتحي ميــالد والفنانة 
�شلــوى حممــد، وكــذا املمثــل من�شــور 
املعــروف  الهذيلــي  و�شابــر  ال�شغــري 
املمثــل  حظــي  ليبيــا  ومــن  بالنقــار، 
القديــر اأحمد علي �شــامل الذي ُعرف 
بــدور بالل احلب�شــي يف فيلم الر�شالة 
بالتكــرمي، ومــن اجلزائــر مت تكــرمي 
كل مــن عبــد اللطيف نقتــدي وحممد 

بوي�ص، ومن املغرب منيب اأوبري.
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رقية. ل

عبد الهادي. ب رقية. ل

باتنــــة  ب�شكـــرة

متكن منتخــب ثانويات ولية خن�شلة يوم 
الثالثاء املا�شي من التاأهل للدور الت�شفوي 
الثــاين يف اإطار الربنامج الإذاعي الوطني 
اخلام�شــة  طبعتــه  يف  الثانويــات  بــني 
للمو�شم الدرا�شــي 2020/2019، وذلك 
بعد تفوقــه على نظريه منتخــب ثانويات 
مقابــل   30،5 بنتيجــة  و�شــط  اجلزائــر 
30 نقطــة بح�شور مدير الرتبية لولية 
خن�شلــة م�شيبــح مــراد ومديــر الإذاعــة 
لوليــة خن�شلــة عويطــي عبــد احلميــد 

وعدد من الأولياء.
بثــه ونقلــه عــرب   الربنامــج كان قــد مت 
اأثــري الإذاعــة الوطنية واإذاعــة خن�شلة 
اجلهوية و�شاركت به جمموعة من تالميذ 
متو�شطة مولود فرعون خن�شلة مبجموعة 
مــن الأن�شطــة الثقافيــة املتنوعــة، فيمــا 
�شيتــم ا�شتكمــال الــدور الت�شفــوي الثاين 
خــالل �شهــر فيفــري املقبــل مــا مــن �شاأنه 
اإعطاء اأهمية للربنامــج الذي ظل ولزال 
الرتبويــة  ال�شاحــة  يف  وجــوده  يفر�ــص 
والثقافية والفكرية، وخا�شة بعد ايالءه 
عنايــة خا�شــة مــن قبــل وزارة الت�شــال 

ووزارة الرتبية على حد �شواء.

خن�شلـــة

نوارة.ب

رقية حلمر

افتتاح مكتبة املرحوم "�شالح ملباركية" بجامعة باتنة 1

بنابل الهواة  مل�شرح  املغاربي  املهرجان  يف  التتويجات  اأن�شة" حت�شد  يا  "تف�شلي 



م�شيلمة
مزطول خرجلوا جن يف الظلمة

ال���ق���ى روح�����و م���ا ه���و ح���اف���ظ ح��ت��ى اآي���ة 
قراآنية

"اإال  ل��ل��ج��ن  ي���ق���ول  ق��ع��د 
اأخليها..اإال  م��ا  �صالتي 

�صالتي ما اأخليها"؟!!.

ميت ول اعمى
واحد غبي يعزي يف جارو 

مات باباه
�صق�صاه كيفا�ش مات؟

قالو �صاحبو: طاح دخلت فيه حديدة يف 
جبهتو

كان  لو  رب��ي  اأبابابا..�صرتو  الغبي:  قالو 
زاد �صوية تعميه؟!.

ن�شيحة
راحت  يوم..  كل  راجلها  ي�صربها  وحدة 

للطالب ت�صكيلو ...
راجلك  يدخل  ما  قبل  قالها 
نعناع  �صوية  �صعي  للدار 

اأخ�صر يف فمك
ما  بال  فيه  مت�صغي  وابقاي   
راجلك  يدخل  حتى  تبلعيه 

وانتي مازالك مت�صغي
تبلعيه  وال  ترميه  وبالك   

حتى يرقد ...
رجعت  ذاك  من  غدوة  اأيا 
للطالب قاتلو واهلل غري جنحت واهلل ما 

�صربني .. يعطيك ال�صحة ...
قالها �صفتي يامل�صيبة .. كي ت�صدي فمك 

الريح ما يقي�صك�ش؟!.

معلومات م�سلية

املخ 
والعظم

اأمثال �سعبية

• يقال "الأ�شد ملك الغابة" لكن يف احلقيقة 
ل  الأ�شد  لأن  وال�شهول"  احل�شائ�ص  "ملك  هو 

يعي�ص يف الغابة مطلقا.
يقدم  ل  "الروبيان"  الـ17كان  القرن  يف   •
مع  العك�ص  اأ�شبح  ثم  وال�شجناء،  للعبيد  اإل 

بداية القرن التا�شع ع�شر.
يف  املــوجــود  ــة  ــري احل متــثــال  وزن  يبلغ   •
ذراعـــه  طـــول  ـــا  اأم طــن  نحو225  نــيــويــورك 
حوايل  فيبلغ  الأمـــام  اإىل  املــمــدودة  اليمنى 

مرت.  14
يدي  • درا�شة فنلندية تقول الفتيات ذوات الأ
بلونها،  الدموية  العروق  فيها  تظهر  التي 

اأجدادهن من الطبقة الأر�شتقراطية.
�شمال  بــني  تف�شل  فقط  واحـــدة  دولـــة   •
اأوروبــا،  جهة  من  وفنلندا  اآ�شيا،  �شرق  كوريا، 

األ وهي رو�شيا.
القارة  هــي  اجلنوبية  القطبية  الــقــارة   •
اأر�ص  بها  توجد  ل  التي  العامل  يف  الوحيدة 

ياب�شة، بل تتاألف من طبقة جليدية.
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ا�سحك وال�سحك بال�س.. قبل ما يغلى وتقول يامن عا�س

جواب 
املحاجية

حاجيتك اإذا 
كنت راي�ص 
وجتمع يف 

املجال�ص خربين 
على �شي ياب�ص يف 

اأخ�شر واأخ�شر 
يف ياب�ص

حدث يف مثل هذا اليوم
الفاحت من �شهر دي�شمرب

يدخل  اإجنلرتا  ملك  اخلام�ص  هرني  ـ   1420
باري�ص.

ي�شم  القانوين  �شليمان  ال�شلطان   -  1534
اأن  بعد  العثمانية  الــدولــة  اإىل  بغداد  مدينة 

كانت حتت �شيطرة الدولة ال�شفوية.
الربتغال  ملك  الرابع  جــون  امللك   -  1640
اإ�شبانيا  �شيطرة  من  بــالده  تخلي�ص  من  يتمكن 

وذلك بعد �شتني عاما من هذه ال�شيطرة.
�شيخا  الإنبابي  الدين  �شم�ص  تعيني   -  1882

للجامع الأزهر.
1889 - �شدور العدد الأول من جريدة املوؤيد 
حتريرها  ــص  وراأ� كامل  م�شطفى  اأ�ش�شها  والتي 

علي يو�شف.
تقدم  املغربية  الوطنية  احلركة   -  1934
�شلطات  اإىل  املغربي  ال�شعب  مطالب  وثيقة 

احلماية الفرن�شية.
يوقع  هريوهيتو  اليابان  اإمرباطور   -  1942
على قرار اإعالن احلرب على الوليات املتحدة، 
احلرب  يف  املــحــور  دول  اإىل  اليابان  وان�شمام 

العاملية الثانية.
بني  طهران  موؤمتر  اأعــمــال  انتهاء   -  1943
والرئي�ص  روزفلت  فرانكلني  الأمريكي  الرئي�ص 
وزراء  ورئــيــ�ــص  �شتالني  جــوزيــف  ال�شوفياتي 

اململكة املتحدة ون�شتون ت�شر�شل.
العربية  ـــدول  ال وروؤ�ـــشـــاء  مــلــوك   -  1948
يتفقون يف موؤمتر اأريحا على تن�شيب امللك عبد 
اململكة  ملك  علي  بن  احل�شني  ال�شريف  بن  اهلل 
الغربية  ال�شفة  على  ملًكا  الها�شمية  الأردنية 

والقد�ص.
الأمم  منظمة  اإىل  تن�شم  اأنــغــول  ـ   1976

املتحدة.
فريو�ص  اكت�شاف  عن  ر�شميا  الإعالن   -  1981

الإيدز.
1988 - اجلمعية العامة لالأمم املتحدة تقرر 
رئي�ص  خلطاب  لال�شتماع  جنيف  اإىل  النتقال 
عرفات  يا�شر  الفل�شطينية  التحرير  منظمة 
بــعــد اأن رفــ�ــشــت الـــوليـــات املــتــحــدة اإعــطــاءه 

تاأ�شرية دخول.
الرئي�ص  ابنه  بوتو  بيناظري  انتخاب  ـ    1988
ــوزراء  ل رئي�شة  بوتو  علي  الفقار  ذو  الــراحــل 

باك�شتان.
باراك  املنتخب  الأمريكي  الرئي�ص   -  2008
بالنتخابات  ملناف�شته  اختياره  يعلن  اأوبــامــا 
على  للح�شول  الدميقراطي  للحزب  التمهيدية 
هيالري  الرئا�شية  لالنتخابات  احلزب  تر�شيح 
بذلك  لتكون  اخلارجية،  وزير  ملن�شب  كلينتون 
بعد  املن�شب  هــذا  تتوىل  ــراأة  ام ثالث  كلينتون 

مادلني اأولربايت وكونداليزا رايز.
وجماعة  اجلــديــد  الــوفــد  حـــزب   -  2010
جولة  من  ان�شحابهما  يعلنان  امل�شلمون  الإخوان 
الإعادة بانتخابات جمل�ص ال�شعب وذلك ب�شبب 
واأعمال  النتخابات  بتزوير  للحكومة  اتهامهما 

العنف التي �شاحبت اجلولة الأوىل منها.
الف�شائية  عربتها  تطلق  ال�شني   -  2013
تهدف  التي  اآه-3  ت�شاجن  مهمة  �شمن  الأوىل 

ل�شتك�شاف القمر.
16 جنديا  الن�شرة تفرج عن  2015 - جبهة 
مناو�شات  اإثر  �شابقا  اأ�شرتهم  قد  كانت  لبنانيا 
يف �شل�شلة جبال لبنان ال�شرقية كاإحدى تبعات 
احلرب يف �شوريا، مقابل الإفراج عن 13 �شجينا 

يف لبنان

ـ ل تقل اأ�شلي و ف�شلي اأبدا اإمنا اأ�شل 
الفتى ما قد ح�شل؟

رزق اهلل �شاوي اأم البواقي
وماذا ح�شل واأين ومتى وملاذا واأين..
رنا اهلل يجعلك بوطو ما تطفا�ص؟!. نورّ

ـ قــالــك اأقــطــع يــدك واأحــ�ــشــل على 
�شي  يــا  يــرهــا  ادرّ دولر..تــقــدر  مليون 

عالوة؟
يا�شني حممودي ميلة

حطلي  الطبع..لكن  يف�شد  الطمع 
ي  املليون دولر قدامي وخلرّيني اأنا ويدرّ
موؤثرات  وبــدون  انفراد  على  نخممو 

داخلية اأو خارجية؟!.
ـ اإذا كان الواحد متغ�ش�ص منك وا�ص 

تقولوا يا �شي عالوة؟

جنوى معو�ص �شطيف
ــارات..  ــي زوج خ لــه..لــديــك  ـــول  اأق
وحبة ب�شل ون�ص حبة طماطم وحبة 
بطاطا م�شر�شمة وحبات زيتون ديرهم 

�شالطة؟!.
تقف  األ  احلــيــاة  ـــذه  ه يف  ــم  ــه امل ـ 

متفرجا؟
حنان �شعابنة خن�شلة

ما  واأتاي  وكاوكاو  الفرجة  من  اأكرث 
نقدر نقولك والو؟!.

املال  على  الرقابة  تعزيز  معنى  ما  ـ 
العام؟

�شامل الزناتي ب�شكرة
ــان  ــت ــــــرث ح يــعــنــي يــعــمــعــمــوه اأك

يتخ�شخ�ص؟!.

تخاريف 
�سي عالوة املو�سطا�ش

عندك تقطع اجلورنان

هههههه

�شي عالوة ينتظر اأ�شئلتكم ليجيب عليها، �شاركونا بها 
modhik@yahoo.com :على الربيد الإلكرتوين
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يبيع القرد وي�شحك
 على اللي �شراه

حكـــمة
ث��م ت�صبح  ت��ب��د�أ �صخيفة،  �ل��ع��ادة 
معبودة ت����غ����دو  ث�����م  م�����األ�����وف�����ة، 

هذه هي احللول اجلدية يف الوقت بدل ال�شائع؟!�سورة م�سحكة



جنحــت الوحــدة الثانوية للحمايــة املدنية بفرجيــوة، يف اإنقــاذ �شخ�شني من 
املوت اختناقا خمتنقني بالغاز بعد اإ�شتن�شاقهما غاز اأول اأك�شيد الكاربون املنبعث 
من �شخــان املاء بحي 50 م�شكن اإجتماعي ببلدية فرجيوة، ويتعلق الأمر ب�شابة 
يبلغ من العمر 37 �شنة وطفل يبلغ من العمر  14 �شنة، حيث مت نقلهما من طرف 

م�شالح احلماية املدنية اإىل م�شلحة الإ�شتعجالت بفرجيوة. 

متكنت م�شالح الأمن احل�شري الثامن 
ب�شوق اأهرا�ص موؤخرا من حجز ما يزيد 
عــن 840 وحدة من املفرقات املختلفة 
كانــت معرو�شــة  والأنــواع،  الأحجــام 
للبيع ب�شكــل علني وهو ما اأ�شفرت عنه 
العمليــة التي جاءت يف اإطــار حماربة 

ظاهرة بيع املفرقعات التي تعد خطرا 
ل  والتــي  العموميــة،  ال�شالمــة  علــى 
تزال متوا�شلة رغم حتذيرات اجلهات 
املعنيــة ومنعها ب�شكــل وا�شح من طرف 

وزارة الداخلية واجلماعات املحلية.

اإنقاذ �سخ�سني من املوت اختناقا بالغاز 

حجز 840 وحدة من املفرقعات

ن.م / ع. ب
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املواطنــني  مــن  عــدد  اأم�ــص،  خــرج 
م�شانــدة  م�شيـــرة  يف  باتنــة،  بوليــة 
لالنتخابــات وللجي�ص الوطنــي ال�شعبي 
الأوروبــي  الربملــان  بتدخــل  ومنــددة 
يف ال�شــوؤون الداخليــة للجزائــر، حيــث 
انطلقــت امل�شــرية مــن اأمــام م�شجــد اأول 
نوفمــرب قبل اأن ت�شتقــر بو�شط املدينة، 
ورفــع امل�شاركون الذين تو�شحــوا بالعلم 
للتدخــل  راف�شــة  �شعــارات  الوطنــي 
الأجنبــي يف اجلزائر، كمــا ُرفعت اأخرى 
املقــررة  الرئا�شيــة  لالنتخابــات  دعمــا 
يــوم 12 دي�شمرب املقبل، وقــال املعنيون 
اأن اجلزائريــني وبالرغــم مــن اختــالف 
اآرائهم واأطيافهم وحتى انق�شامهم جتاه 
ال�شتحقاقــات القادمة، اإل اأن مثل هذه 
يقفــون  جتعلهــم  ال�شافــرة  التدخــالت 
وقفــة رجــل واحــد للدفــاع عــن بلدهم 
خا�شــة بعد ا�شتهدافه مــن قبل الربملان 

الأوروبي.

ويف ذات ال�شيــاق نظــم قدماء اجلي�ص 
الوطني ال�شعبي بالإ�شافة اإىل الع�شرات 
مــن املواطنني ونقابيني يف الإحتاد العام 
�شطيــف  بوليــة  اجلزائريــني  للعمــال 
م�شــرية �شلميــة �شبيحة الأم�ــص بو�شط 
مدينــة �شطيــف وهــذا على غــرار باقي 
وليات الوطن من اأجل التنديد بتدخل 

الربملان الأوروبــي يف ال�شوؤون الداخلية 
للوطــن ف�شــال عن دعــم م�شاعــي قيادة 
اجلي�ص يف تنظيم النتخابات الرئا�شية 
املقــررة يوم 12 دي�شمــرب اجلاري، حيث 
رفــع املتظاهرون عدة �شعــارات ولفتات 
النتخابــات  اإقامــة  م�شاعــي  تدعــم 

الرئا�شية يف اآجالها املحددة �شابقا.

�صي �الأور��صي..
اللوم ماو�ص على املرت�شحني... اللوم على يل 
ماراهم�ص فاهمني... معنى الدميقراطية 
حا�شبينا  مكملني...  تاعهم  التمهبيل  ويف 
ويف  وعلقنا  و�شطحنا  غنينا  غافلني... 
احليط را�شنا �شاربني... معزة ولو طارت 

�شواء ر�شينا او كنا من الراف�شني...

وجب الكالمباتنة و�شطيف 

hamzalaribi005@gmail.com

حمزه لعريبي

املعقول  عــن  تزيد  الإنــ�ــشــان  قــوة  اأن  يقال 
�شكرات  عند  ا�شتثنائية،  تكون  ما  حــالت  يف 
املوت، وهي املرحلة التي تخرج فيها الروح من 
اجل�شد، وعند ال�شعور بالغ�شب اأو الإهانة وهي 
الكامنة  الطاقة  فيها  تتحرك  التي  املرحلة 
اأن  ال�شخ�ص  يعلم  عندما  وكذا  الن�شان،  لدى 
بكل  وعي  بال  فيقاوم  نهايته  يعني  ا�شت�شالمه 
اأكون"،  ل  اأو  "اأكون  مببداأ  قــوة  من  ــي  اأوت ما 
والتي تعرف عند النف�شانيني مبرحلة الرغبة 

امل�شتعلة.
اأظن اأنه اإذا ما اأ�شقطنا ما قيل على ما يحدث 
يعي�ص  من  هناك  اأن  ن�شتنتج  فاإننا  اجلزائر  يف 
مل  اإن  ذكرها   مت  التي  الثالث  املراحل  اإحدى 
يف  ــراف  اأط هناك  اأن  اأي  جمتمعة،   كلها  يكن 
اجلزائر اإما اأنها مت�شبثة بروح "الفو�شى" واإما 
طاقة  لديها  تدفقت  اأن  لدرجة  غا�شبة  اأنها 
قرارات  اتخاذ  اإىل  بها  ودفعت  هائلة  كامنة 
غري حم�شوبة وغري دبلوما�شية وت�شر بها اأكر 
مما تنفعها واإما اأنها و�شلت ملرحلة لبد لها فيها 
اأن تظهر مببداأ "اأكون اأو ل اأكون" وهي تعلم اأن 
مبجرد ا�شت�شالمها "ملرة واحدة" تعني نهايتها، 
وهنا اأحتدث عن الأطراف التي باتت م�شاحلها 
يف اجلزائر مهددة وهي الأطراف التي ي�شرها 
كان  اأن  بعد  منتخب  رئي�ص  اجلزائر  يحكم  اأن 
حتى  معدة  كانت  قائمة  حتكمها  اأن  خمططا 

قبل بداية احلراك.
عويل  فـــاإن  الأمل  بــقــدر  الــ�ــشــراخ  ــان  ك اإذا 
هو  �شمم،  به  من  اأ�شمع  قد  ــي  الأوروب الربملان 
الداخلي  ال�شاأن  يف  بالتدخل  اإذنــا  منحه  ومن 
الإذن  يعطي  عمن  نتحدث  وعندما  للجزائر، 
التاريخ  مر  نتحدث عمن مل يعرتف على  فاإننا 
�شنوات  "بالدولة" اجلزائرية وظل على مدى 
حتى  اجلزائرية  الدولة  موؤ�ش�شات  يف  يطعن 
حترك  اأي  اأن  فاأرى  لهذا  الع�شكرية،  املوؤ�ش�شة 
باحلراك  ي�شمى  ما  لواء  حتت  ا�شتثنائي  اآخر 
"ال�شعور  على  طبيعية  فعل  ردة  نظري  يف  هو 
موعد  اقرتب  كلما  اأنه  واأرى  النهاية"،  بقرب 
ــراف  الأط بع�ص  ميول  زاد  كلما  النتخابات 
اإىل العنف حتت مبداأ "اأكون اأو ل اأكون" وكلما 
"ارتفع م�شتوى  اقرتب موعد النتخابات كلما 
من  بــاأن  توحي  املوؤ�شرات  فكل  لهذا  العويل" 
ي�شرخ هو الذي توؤمله النتخابات ومن يعلم اأن 

نهايته و�شيكة.

ال�سراخ بقدر االأمل
لقي �شبيحة اأم�ص، �شـاب ع�شريني، حتفه 

بعد �شقوطه بور�شة عمل من ارتفاع 15 متـر، 
وح�شب م�شالح احلماية املدنية، اأن ال�شحية 
البالغ من العمر 27 �شنة لقي حتفه مب�شنع 

ال�شرياميك املتواجد على م�شتوى الطريق 
الوطني رقم 3 ببلدية جرمة، حيث مت نقله 

اإىل م�شلحة حفظ اجلثث بامل�شت�شفى اجلامعي 
باتنة، فيما فتحت اجلهات الأمنية حتقيقا 

ملعرفة مالب�شات احلادث الأليم.

قامت م�شلحة اأمن دائرة ال�شريعة بعملية بحث و 
تفتي�ص من اأجل اإلقاء القب�ص على اأحد املبحوثني 

على م�شتوى الدائرة، حيث اأن هذا الأخري متهم 
يف ق�شية تتعلق بق�شية �شرب وجرح عمدي اأين 

�شدر يف حقه قرار حب�ص نهائي عن النيابة العامة 
بتب�شة، عنا�شر ذات امل�شلحة وبعد ورود معلومات 

مفادها تواجد املعني البالغ من العمر 42 �شنة  
باإحدى الأماكن قامت مبا�شرة بالتنقل اإىل عني 

املكان ليتم توقيفه و حتويله اإىل مقر امن الدائرة 
وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مت تقدمي 

املعني اأمام نيابة اجلمهورية لدى حمكمة ال�شريعة 
التي ا�شدرت �شده اأمر بالتحويل اأمام اجلهة 

الطالبة وبناءا على ذلك مت حتويله وتقدميه اأمام 
النيابة العامة لدى جمل�ص ق�شاء تب�شة  لي�شدر يف 

حقه اأمر بالإيداع.

متكنت الفرقة املتنقلة لل�شرطة الق�شائية عني 
زروق التابعة لأمن ولية تب�شة، من توقيف �شخ�ص 
يبلغ من العمر 33 �شنة وحجز �شاحنة م�شبوهة من 

نوع �شوناكوم وهذا بعد عر�شها على خبري املناجم 
حيث تبني اأنه قد مت تغيري بع�ص موا�شفاتها 

التقنية مبا يتنا�شب مع ا�شتعمالها لتهريب الوقود، 
ليتم على اثر ذلك اإفراغ كمية الوقود املعباأة 

باخلزانني املقدرة بـ1492 لرت على م�شتوى مقاطعة 
نفطال تب�شة، وعليه مت تقدمي املعني بالأمر اأمام 

العدالة التي اأ�شدرت يف حقه امر بالإيداع. 

توقيف اأربعيني مبحوث
 عنه بال�سريعة

حجز �ساحنة معدة لتهريب 
الوقود بعني زروق 

م�سرع عامل �سقط من علو 15 
مرت مب�سنع ال�سرياميك يف جرمة 

م�سريات داعمة لالنتخابات ومنددة بلوائح الربملــان االأوروبي 

عنرت.ح

عنرت.ح

حفيظة. ب

متكن عنا�شر المن احل�شري 
الرابع باأمن ولية تب�شة، من 
توقيف �شخ�ص وحجز كمية 
من املخدرات قدر وزنها بـ 93 

غرام، وقائع الق�شية تعود 
اىل ا�شتغالل معلومات اىل ذات 

امل�شلحة تفيد بوجود �شخ�ص 
يبلغ من العمر 29 �شنة  يقوم 
برتويج وبيع املخدرات باأحد 

الحياء ال�شعبية مبدينة 
تب�شة وعليه قام عنا�شر 

ال�شرطة التابعني للم�شلحة 
برت�شد املعني وتتبعه على 

م�شتوى ذات احلي اىل غاية 
حما�شرته وتوقيفه متلب�شا 

بالكمية املذكورة بعد عملية 
تلم�شه، ليتم حتويل املعني اىل 

مقر المن احل�شري واإجناز 
ملف جزائي حول الق�شية 

وتقدميه امام العدالة لي�شدر 
يف حقه امر بالإيداع.   

حجز كمية
 من املخدرات

عنرت. ح

عبد الهادي. ب

نوارة. ب

تب�شة ميلة

�شوق اهرا�س


