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اقرتاح 13 غابة لتحويلها اإىل ف�ساءات لال�ستجمام واملوافقة على غابتني فقط
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التزوير" اأمام  منيعا  �شدا  "�شنكون 
يرى "عمـار كرار�سـة" املن�ّسق الوالئي لل�سلطة امل�ستقلة 

لتنظيم االنتخابات بوالية باتنة، اأن هذه االنتخابات التي جترى 
الأول مرة حتت اإ�سراف �سلطة م�ستقلة، لن تكون مثل �سابقاتها 
و�ستكون نزيهة وبعيدة عن التزوير، الذي كان يهدد م�سداقية 
الدولة فيما قبل، وقال يف حوار مع االأورا�س نيوز اأن التقنية 

اجلديدة التي �ستكون �سدا منيعا ملنع التزوير قيد الدرا�سة 
ال�شيد: عمار كرار�شة�ص 07و�ستكون جاهزة قبل االنتخابات...

املن�سق الوالئـي لل�سلطة الوطنية امل�ستقلة لالنتخابات 
بوالية باتنة، عمار كرار�سة لـ"االأورا�س نيوز":

غابات "مهملة" تنتظر امل�ستثمرين بباتنة

اأكرث من �ضنتني من االن�ضداد

املجل�ش الوالئي ل�شطيف
يف مهب الريح

�شطيف
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�ضباب باتنة - احتاد خن�ضلة

�ص 13

تنتظـر م�شاحات هامـة من �لغطاء �لغابي مبختلف بلديات ولية باتنة، �نت�شالها من �لإهمال وحتويلها �إىل 
ف�شاء�ت لال�شتجمام ومتنف�شا حقيقيا للعائالت �لتي عادة ما ت�شكو من غياب مثل هكذ� �أماكن تق�شي فيها �أوقات 

�لفر�غ، حيث باإمكان �ل�شباب �ل�شتثمار فيها وحتويلها �إىل �أماكن للرتفيه و�لت�شلية، وم�شاحات خم�ش�شة للعائالت 
و�ملو�طنني، خا�شة يف  ف�شل �ل�شيف...

قمة اأورا�شية واعدة 
وباأهـداف متباينة 

بني "الكاب" و"ليا�شمكا"
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عبد العايل بلحاج

هي جمرد انتخابات
مع كل موعد انتخابي ينق�شم ال�شعب اجلزائري 
اإىل اأق�شام بح�شب عدد املرت�شحني اأو بح�شب عدد 
املحلية  النتخابات  ففي  املرت�شحة،  الأحـــزاب 
اأق�شام  عدة  اإىل  الواحدة  البلدية  اأبناء  ينق�شم 
الد�شر  عــدد  بح�شب  حتى  اأو  املرت�شحني  بعدد 
النتخابات  يف  اأمــا  مبر�شحني،  املمثلة  والــقــرى 
بح�شب  لي�ص  لكن  الــ�ــشــيء،  فنف�ص  الرئا�شية 
ال�شيا�شي  النتماء  على  بناء  بل  "العرو�شية" 
هو  الثابت  ال�شيء  لكن  والإيديولوجي  والفكري 

ن�شوب "حرب ال�شب وال�شتم" ون�شوب اخلالفات.
تق�شم  من  وحدها  النتخابية  املواعيد  لي�شت 
كرة  مباريات  فحتى  لالأ�شف،  اجلزائري  ال�شعب 
الأمر  القدم ولي�ص حتى حمليا بل عندما يتعلق 
ينق�شم  الكال�شيكو  ففي  الأوروبــيــة،  بالنوادي 
اأبي�ص  ق�شم  ق�شمني،  اإىل  ــري  ــزائ اجل ال�شعب 
كثري  ويف  واأزرق  اأحمر  اأي  قرانا"،  "بالو  وق�شم 
اإ�شبانيا  يف  الكال�شيكو  مباراة  تنتهي  الأحيان  من 
يف  وتنتهي  الفريقني  كباتنة  بــني  مب�شافحة 

اجلزائر "بالدبزة والدماغ".
اإذا كان الكثري من اجلزائريني اأ�شخا�شا ل يقبلون 
"الراأي الآخر"، ول يحرتمون الطرف الآخر ول 
ميلكون روحا ريا�شية لتقبل "اخل�شم" فكيف لهم 
دميقراطية؟  ودولــة  مدنية  بدولة  يطالبوا  اأن 
"اجلو"  الكثري من اجلزائريني يعي�شون  واإذا كان 
املناف�شات  وحتى  بالنتخابات  الأمر  تعلق  �شواء 
الدميقراطية  ميار�شوا  اأن  لهم  فكيف  الريا�شية 
فر�شة  لهم  اأتيحت  اإن  و  حتى  ونزاهة  ب�شفافية 

جت�شيدها؟
عزل  عــلــى  اأول  نــتــمــرن  اأن  علينا  ـــه  اأن اأظـــن 
ال�شيا�شة عن احلياة ال�شخ�شية ونعزل الريا�شة 
نطالب  اأن  لنا  يحق  ثم  ومن  اخلا�شة  احلياة  عن 
ننه�ص  اأن  لنا  فكيف  الدميقراطية،  من  بن�شيبنا 
يلقب  ما  مرت�شح  م�شاند  كان  اإذا  ووطننا  بدولتنا 
ويلقب  الكوكايني  مبدمن  ــر  اآخ مرت�شح  م�شاند 
وكيف  الفوارة؟  بعني  اآخر  مرت�شح  م�شاند  الآخر 
ال�شجار  بينهما  وي�شل  يت�شاجرا  اأن  ل�شخ�شني 
اأنهما  ملجرد  العائلة  نف�ص  من  وهما  العداوة  حد 
يكر�شوا  اأن  لهوؤلء  كيف  التوجه؟  يف  خمتلفان 

مبادئ الدميقراطية والدولة املدنية؟
اأرى اأنه من احلكمة لو نف�شل بني كوننا مواطنني 
وكوننا اأقارب واأ�شدقاء وحتى اأبناء وطن واحد 
ما، وعندما  منا يف �شف  وبني كوننا منا�شلني كل 
نتمكن من التمييز بني احلراك ال�شيا�شي والهو�شة 
اأو العراك ف�شتكون تلك اأوىل اخلطوات اإىل بناء 
ي�شمى  ما  اأو  للتمدن  بقابلية  اأبناوؤها  اأمة يتحلى 

الدولة املدنية.

و�ســوح بكل 

بطاقة حمـــــــــراء

يف رده على القا�سي عبد املالك �سالل
                                         )وزير اأول �سابق(

..."ال اأعرف ال�سياقة ن�سيتها واأملك �سيارة 
الند روفر 2017".

قلنا: يا راجل... لكنك فنان يف قيادة 
احلمالت االنتخابية.
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اأكد املرت�شح لالنتخابات الرئا�شية عبد العزيز بلعيد اأن التوازن اجلهوي والتوزيع العادل للرثوة 
حتقق يف عهد الرئي�ص الراحل هواري بومدين ويجب العودة للم�شروع من اأجل النه�شة بالقت�شاد 
الوطني.قائال: "يف ال�شابق خالل عهد الراحل هواري بومدين كان عندنا كلمة التوزان اجلهوي 
حيث كل املناطق عرب خمتلف ربوع الوطن كانت حتظى با�شتثمارات قوية ون�شطة  لكن لالأ�شف ما 

حدث فيما بعد تعر�شت الكثري من املناطق لالحتقار والتهمي�ص".

 - تب�ّشة  الــّرابــط  القطاراجلديد  رحــالت  اأوىل  دخــول  ثّمنوا  تب�ّشة  مواطنو  اأن  من  بالرغم 
�شطيف،  ميلة،  ق�شنطينة،  البواقي،  "اأم  وليات  ب�شّت  مرورا  اخلدمة  حيز  العا�شمة  باجلزائر 
للولية،  حقيقيا  مك�شبا  يعترب  الكثريين  بح�شب  وبومردا�ص" والذي  البويرة،  بوعريريج،  برج 
لت�شهيل تنقل الطلبة  الدوائر وبلديات تب�شة  باإدراج رحالت بني  اأي�شا  اآخرون بتو�شيعه  طالب 
والعمال اإىل عا�شمة الولية كخط تب�شة بئر العاتر مرورا باملاء الأبي�ص وخط تب�شة العوينات 
مرورا مبر�شط وبوخ�شرة وخط تب�شة ونزة والتي �شتخفف الزدحام على طرقات املوؤدية اىل 
عا�شمة الولية وخلق تناف�شية يف خدمة املواطن مع م�شتغلي النقل الربي وكذلك فك العزلة 

عن البلديات والدوائر بربطها بالولية كذلك التقليل بن�شبة �شئيلة من حوادث املرور.

اأن ل خ�شومات لديه ول عداء لأي �شخ�ص  فلي�ص  الرئا�شية علي  بن  املرت�شح لالنتخابات  اأكد 
�شخ�ص  اأي  مع  "لي�ص يل خ�شومة  م�شتقبال كذلك.وقال:  يحدث  لن  الذي  الأمر  وهو  املا�شي  يف 
�شينقذنا  واقت�شادي  اجتماعي  �شيا�شي  ا�شتعجال  لدي  يل  بالن�شبة  الآتــي،  اأو  املا�شي  يف  �شواء 
نوؤ�ش�ص دولة  اأن  الواقـــع" واأ�شاف ما نريده الآن  اأر�ص  جميعا من الأزمـــــة واأريد حتقيقه على 
يحكمها الأطهار تت�شكـــل من موؤ�ش�شـــــات �شرعية، تراقــــب وتتابع التوزيع العادل للمال والرثوات 

الوطنية بني كل اجلهات.

قال الفريق اأحمد قايد �شالح نائب وزير الدفاع رئي�ص اأركان اجلي�ص "على كافة ال�شعب اأن يثبت 
للعدو فطنته بامل�شاركة يف النتخابات"، حمذرا يف اليوم الثاين من زيارة عمل وتفتي�ص للناحية 
لهم  �شتكون  العدالة  النتخابات" وان  على  الت�شوي�ص  من  واأذنابها  الع�شابة  الثانية  الع�شكرية 

باملر�شاد، واأن اجلي�ص �شيعمل مع ال�شعب لجتثاث جذور الع�شابة.

ل زالــت اأ�شغــال اإعــادة تهيئــة قنــوات �شرف امليــاه بحي 
ذراع الزيتــون باآري�ــص تــراوح مكانها، فرغم تطــرق العديد 
مــن ال�شفحــات على موقــع التوا�شــل الجتماعــي اإىل بطء 
الأ�شغــال اإل اأن ال�شلطات مل تتحرك بعد ول زال الأمر على 
ما هو عليه ول زالت الطريق املحاذية للمحكمة �شبه معطلة 
ملــدة تقــارب ال�شهــر فهل يعقــل اأن تبــدي ال�شلطــات "برودة 
اأع�شــاب" لدرجة اأن تنجز اأ�شغــال يفرت�ص اأن تنتهي يف يوم 

يف حوايل �شهر؟

هي قيمة ديون املوؤ�ش�شات العمومية لل�شحة منها امل�شت�شفيات 
نهايــة 2019، ومن جمموع هــذا املبلغ فــاإن 61 مليار دج تخ�ص 
اأخــرى،  �شيدلنيــة  ومنتوجــات  بالأدويــة  املتعلقــة  النفقــات 
ح�شب مدير املالية والو�شائل بــوزارة ال�شحة وال�شكان واإ�شالح 
امل�شت�شفيــات عبــد احلكيــم بلعيد، الــذي اأكد اأنــه مت على الفور 
ر�شد غالف مايل يف اإطار ميزانية 2020 ق�شد ال�شماح مل�شوؤويل 
املوؤ�ش�شــات العموميــة لل�شحة بت�شديــد الديــون امل�شتحقة لدى 

املمونني، م�شيفا اأن هذا الإجراء عادي ويطبق كل �شنة.
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قيل اأن الواقع يبداأ بحلم وكان من اأحالم ال�شعب 
اجلزائري اأن ي�شهد اليوم الذي يقف فيه "املف�شدون" اأمام 

العدالة يف حدث "تاريخي" غري م�شبوق �شيكون عربة 
لكل م�شوؤول ت�شول له نف�شه اأن يتجراأ على ال�شعب و�شيادة 

الدولة.. ومل تكن متابعة املحاكمة "العلنية" لبع�ص من 
روؤو�ص الف�شاد وتبديد اأموال ال�شعب ونهبها بالت�شويق 

الذي كنا ننتظره نظرا لرداءة )البث �شوتا و�شورة(..
لكنها كانت حتمل الكثري من املفاجاآت ب�شاأن رجال حكموا 

البالد ب�شالحية كنت اأم�شي واأنا "اأجهل حمتواها" ما 
يعني اأن امل�شوؤولني عندنا يف عهد "الع�شابة" كانوا و�شيلة 

تن�شيقية ح�شب زعمهم وهذا ما ن�شميه )عذر اأقبح من 
ذنب( لأنه يجر اإىل جرمية اأكرب مل ينتبه �شالل اأنه 

ي�شيفها اإىل تهمه..ومل يكن اأحمد اأويحيى باأف�شل حال 
من غريه يف حماولته التمل�ص يف كل مرة باأ�شلوب ينّم على 

اأن عقلية "ال�شتغفال" التي �شرّي بها اأويحيى م�شوؤولياته 
التي تقلب فيها ل�شنوات طويلة هي نف�شها التي يجيب 

بها على اأ�شئلة القا�شي وقد كانت اأجوبته �شطحية غري 
مقنعة  وفيها الكثري من الرتياب والالمعقولية.. وقد 

قلل البع�ص من اأهمية املحاكمات العلنية واعتربوها ل 
تزيد عن كونها �شيا�شة ت�شليلية غري بعيدة عن التجربة 

امل�شرية التي براأت روؤو�ص الف�شاد بعد اإدانتهم بالإعدام..
واحلقيقة التي يتغافل عنها هوؤلء اأن ما يحدث يف 

اجلزائر ل ميكن مقارنته اأو ح�شره يف جتربة دميقراطية 
فا�شلة لأي دولة.. واأن قلوب املاليني "اأُثلجت" بوقوف 
مذل ومهني ملن كانوا ال�شبب يف انهيار القت�شاد الوطني 

و�شياع ال�شباب اجلزائري وحتطيم اأ�شا�شات الدولة اأثناء 
انهماكهم )املمنهج واملدرو�ص( يف نهب املال العام وتعري�ص 

م�شالح البالد للمزايدات وال�شرقات الكربى املنظمة.. 
وقد متنيت و�شط كل هذا امل�شهد اأن يقف "املف�شدون" 
موقف م�شرفا يكون للتاريخ يعلنون من خالله حتملهم 
كامل امل�شوؤولية معتذرين لل�شعب الذي عانى وما يزال 
يعاين من تبعات �شيا�شاتهم الفا�شدة وماآمراتهم لعّلهم 

يحظون بنهاية "بطولية" لأن )الطري احلر اإذا احتكم ما 
يتفرك�ش�ص( لكن اأّنى يكون ملثل هوؤلء ال�شجاعة الكافية 

ليفعلوا وهم يعتقدون اأنهم )م�شلحون( )األ اإنهم هم 
املف�شدون ولكن ل ي�شعرون(؟!.
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زووووووم الأورا�س....

من يقومون يف كل مرة يتحطيم مثل هكذا اأمالك عمومية ي�شتفيد منها املواطن بالدرجة 
الوىل، هم من ي�شتحقون اأن نطلق عليهم ت�شمية معاق، لأنهم مثل هذه الفعال ل يقوم بها 

ان�شان عاقل و�شوي.
ال�شورة من بلدية مروانة

املثالية  الت�شكيلة  �شمن  الفرن�شي  ني�ص  نادي  لعب  عطال  يو�شف  اجلزائري  الدويل  اختري 
"هو�شكورد" املخت�ص يف  الأ�شبوعية للبطولت الأوروبية الكربى بح�شب ما اأعلن عنه موقع 
اأي�شا كل من فان دايك، بيكي، دميرتي  املثالية  الت�شكيلة  الأرقام والإح�شائيات.وقد �شمت 
املردود  مرده  الت�شكيلة،  هذه  �شمن  عطال  اختيار  اأن  اآخرى.علما  واأ�شماء  اأيل  ديلي  بايت، 

الرائع الذي قدمه مع فريقه ني�ص يف مواجهة اأجني.

�شماح خميلي

الأورا�س بلو�س+



يف كلمة توجيهية األقاها مبنا�سبة اليوم الثاين من زيارته اإىل الناحية الع�سكرية الثانية بوهران، حذر الفريق قايد �سالح جمددا 
الع�سابة واأذنابها من "مغبة امل�سا�س بامل�سار الد�ستوري اأو عرقلته، من خالل الت�سوي�س على االنتخابات اأو حماولة منع املواطنني 
من ممار�سة حقهم الد�ستوري"، موؤكدا اأن "العدالة وكل اأجهزة الدولة �ستكون باملر�ساد لهم و�ستعمل م�سنودة ب�سعبنا االأبي على 

اجتثاث جذور الع�سابة واأذنابها''.
�لنتخابي  �ملوعد  هذ�  �إجنــاح  �شمان  وبغية 
"لقد  �لــهــام - يــقــول �لــفــريــق قــايــد �ــشــالــح- 
�أ�شديت يف هذ� �لإطار تعليمات �شارمة لكافة 
�لأمن  �ل�شعبي وم�شالح  �لوطني  �أفر�د �جلي�ص 
من �أجل �لتحلي باأعلى درجات �ليقظة و�حلذر 
قد  مــوؤ�مــرة  �أو  ــادرة  غ حماولة  �أي  لإحــبــاط 
�لهام،  �حلــدث  لهذ�  �حل�شن  �ل�شري  ت�شتهدف 
�شكل  باأي  ي�شو�ص،  �أن  كان  لأي  �ل�شماح  وعدم 

من �لأ�شكال، على  هذ� �مل�شار �لنتخابي''.
حيوية  م�شوؤولية  "وتلكم  قــائــال:  و�أردف 
�لبالغة، فاإننا  بقدر ما نحن مدركون لأهميتها 
و�لوقوف  �لنبيلة  مهامنا  لأد�ء  م�شتعدون 
للم�شا�ص  �ليائ�شة  �ملــحــاولت  لكل  باملر�شاد 
بال�شري �حل�شن لالنتخابات من �أية جهة كانت، 
�لآمنة  �ل�شفة  �إىل  بالبالد  �لو�شول  �أجل  من 

و�مل�شتقرة''.
و��شتطرد قائال: "�إننا نحذر جمدد� �لع�شابة 
و�أذنابها وكل من ت�شول له نف�شه �مل�شا�ص بهذ� 
يف  بالبالد  للزج  عرقلته  �أو  �لد�شتوري  �مل�شار 
م�شار�ت حمفوفة باملخاطر، من خالل �لت�شوي�ص 
على �لنتخابات �أو حماولة منع �ملو�طنني من 
ممار�شة حقهم �لد�شتوري، موؤكدين �أن �لعد�لة 

وكل �أجهزة �لدولة �شتكون باملر�شاد لهم''.

هذه  �إفــ�ــشــال  �أجــل  مــن  "�جلز�ئر،  �أن  و�أكـــد 
�ملخططات، بحاجة لكل جهد خمل�ص ي�شهم يف 
متكينها من جتاوز هذ� �لظرف بكل �أمن و�أمان، 
�لوطنية  �لأهـــد�ف  بلوغ  يف  بالتايل  وي�شهم 
م�شري�  �لهام"،  �لنتخابي  �ملوعد  لهذ�  �لنبيلة 
بالذ�ت،  �لتاريخية  �للحظة  هذه  "يف  �أنه  �ىل 
يتجلى من له �لقدرة على �لتخلي عن كل �أنو�ع 
�أ�شكال  �لأنانية وحب �لذ�ت ويرمي جانبا كل 

�مل�شالح �ل�شخ�شية �ل�شيقة''.
�جلز�ئر  �أن  �ىل  �شالح  قايد  �لفريق  وخل�ص 
�أر�د  فمن  �لأوفياء،  لأبنائها  ذر�عيها  "تفتح 
ومن  �لدفء  كل  ف�شيجد  ح�شنها  يف  يرمتي  �أن 
�لتي  تلك  غري  �أخرى  وجهة  له  تكون  �أن  �أر�د 
يرت�شيها �ل�شعب �جلز�ئري، ف�شيح�شد �خليبة 
وجهتها  �إىل  �شائرة  �جلــز�ئــر  لأن  ــدم،  ــن و�ل

�ملرغوبة معهم �أو من دونهم''.

�أم�ص  ــد  ــم �أحم �ــشــيــدي  ��ــشــتــاأنــفــت حمــكــمــة 
��شطلح  �لتي  �ملحاكمة  دي�شمرب   4 �لأربــعــاء 
عليها ''حماكمة رموز نظام بوتفليقة''، يف جو 
خا�شة  و�لقانونية  �ل�شيا�شية،  �لتجاذبات  من 
بعد ت�شريح نقيب �ملحامني باجلز�ئر �لعا�شمة 
عبد �ملجيد �شليني، �لذي و�شف �ملحاكمة باأنها 
تفتقد لل�شروط �لقانونية �لتي تظمن �ملحاكمة 
�ملتهمني  رغبة  على  �أنباء  ر�جت  كما  �لعادلة، 
يف  �لدفاع  قاطعها  ما  بعد  �ملحاكمة  �شريان  يف 

�أوردها  �لذي  �لأ�شباب  لنف�ص  �ملا�شية  �جلل�شة 
�ملتهمون بتهم ف�شاد، وتبديد  �شليني. ويحاكم 
و��شتعمال  حق،  وجه  بغري  مزية  ومنح  �ملــال، 

�لوظيفة لأغر��ص �شخ�شية.
ويقبع �ملتهمون �شجن �حلر��ص منذ مدة وجاء 
�ل�شعبي  للحر�ك  كنتيجة  �ملتهمني  ملفات  فتح 

�لذي �أطاح برموز بنظام بوتفليقة.
�حمد  �ل�شابق  �لأول  �لوزير  من  كل  ويحاكم 
�ملالك  عبد  �لأ�شبق  �لأول  و�لــوزيــر  �أويــحــي، 

بدة  حمجوب  �شابقا  �ل�شناعة  وزر�ء  �شالل 
على  �لأعمال  رجــال  وعــدة  يو�شفي،  ويو�شف 
ح�شان  مــعــزوز  �حــمــد  ــري،  ــاي ب حممد  غـــر�ر 
تركيب  م�شانع  ق�شية  يف  �ملتهمني  �لعرباوي. 
�ل�شيار�ت و�لتمويل �خلفي للحملة �لنتخابية 
للرئي�ص �ل�شابق عبد �لعزيز بوتفليقة. وقرر 
�شباح  �ملحاكمة  ت�شتاأنف  �أن  �جلل�شة  فا�ص 

�ليوم �خلمي�ص يف حدود �ل�شاعة �لعا�شرة.

�مل�شتقلة  �لوطنية  �ل�شلطة  رئي�ص  �أكـــد 
�لأربعاء،  �أم�ص  �شريف،  حممد  لالنتخابات، 
�أ�شا�شي  �ــشــريــك  هـــو  ــــدين  �مل �ملــجــتــمــع  �أن 
نز�هة  و�شمان  �ل�شلطة  ��شتقاللية  ل�شمان 

�لنتخابات.
�لوطني  �للقاء  خــالل  �شريف  �ل�شيد  ــال  وق
"دور  �ــشــعــار  ــت  حت �ل�شلطة  نظمته  �لـــذي 
لـ12  �لرئا�شي  �ل�شتحقاق  يف  �ملدين  �ملجتمع 
هو  �ملـــدين  "�ملجتمع  �أن   "2019 دي�شمرب 
وجوده  �ثبت  وقد  �لوطنية  �ملرجعية  �أ�شا�ص 
يف مقاومته �ل�شيا�شية و�أ�شبح مهما يف مرحلة 
يف  �شريكا  و�أ�شبح  �لعامة  �ل�شيا�شات  تقييم 
�إىل  باجلز�ئر  للو�شول  مر�قبتها  و  �إعد�دها 

بر �لأمان تنمويا ويف جمال �حلوكمة".
�لوطنية  �ل�شلطة  �أن  ــوؤول  �ملــ�ــش و�أ�ــشــاف 
ملكانة  "ترجمة  هــي  لالنتخابات  �مل�شتقلة 
�ملجتمع �ملدين يف �حلياة �ل�شيا�شية"، م�شدد� 
للدولة  ح�شن  هي  �ليوم  "�لنخبة  �أن  على 

�جلز�ئرية".
�أنه  �شريف  �ل�شيد  قــال  �للقاء،  وبخ�شو�ص 
�ملدين  �ملجتمع  فعاليات  �إ�شر�ك  �ىل  ي�شبو 
و�أهميته"،  �لنتخاب  ب�شرورة  �لتوعية  يف 
ج�شور  "مد  �إىل  كــذلــك  يــهــدف  ــه  �ن م�شيفا 
�ملدين  �ملجتمع  فعاليات  خمتلف  مع  �لتعاون 
حتى يلعب دوره يف �ملر�فقة �لقبلية و�لبعدية 

لالنتخابات".
�ملدين  �ملجتمع  دور  حــول  �للقاء  ومتــحــور 

�لدميقر�طية  تعميق  يف  �أ�ــشــا�ــشــي  كفاعل 
�لد�شتورية يف �جلز�ئر وت�شمن عدة مد�خالت 
�ملجتمع  وفعاليات  جمعيات  عن  ممثلني  من 
�ملدين حول دور هذ� �لأخري يف �حلفاظ على 
�لوحدة �لوطنية ومكانته يف تنظيم �حلملة 
�لنتخابية وكذ� م�شاهمته يف تعزيز ونز�هة 

�لعملية �لنتخابية بغية �إجناحها.
�لوطنية  �ل�شلطة  م�شوؤولو  �للقاء  وح�شر 
�مل�شتقلة لالنتخابات و�أع�شاوؤها وكذ� فاعلون 
خمتلف  مــن  ـــدين  �مل �ملجتمع  عــن  وممــثــلــون 
�ل�شيا�شية  و�لتوجهات  �لجتماعية  �ل�شر�ئح 
ــاء  �لــوليــات و�لــعــديــد مــن روؤ�ــش مــن جميع 

�جلمعيات و�لتنظيمات ذ�ت �ل�شلة.
وحول دور و�شائل �لإعالم يف �إجناح �لعملية 
على  بــالتــ�ــشــال  �ملكلف  �أكـــد  �لنــتــخــابــيــة، 
على  تدخله  يف  ذر�ع،  علي  �ل�شلطة،  م�شتوى 
�لعام حول  �لــر�أي  �لإعــالم يف جتنيد  �أهمية 
�لناخبني  تعبئة  يف  كــذ�  و  �ملجتمع  ق�شايا 
م�شري�  �لنتخابية،  �لعملية  �إجنــاح  �أجل  من 
�إىل �شرورة توفري معلومة �شحيحة ودقيقة 
�لختيار  حرية  و  �لنتخاب  ثقافة  وتر�شيخ 

لدى �ملجتمع.
هيكلة  �شرورة  �إىل  �لتو�شيات  خل�شت  كما 
ملر�فقــــــة  ووطنيا  حمــليا  �ملــدين  �ملجتمع 
من  ومــر�قــبــتــهــا  �لنتخـــــابية  �لعملية 
غـــاية  �إىل  �لنتخـــــابية  �حلمــــــلة  بد�ية 

�لإعــــــالن عن نتائج �لقرت�ع.
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 الفريق قايد �شالح.. العدالة �شتكون باملر�شاد 

رموز نظام بوتفليقة اأمام حمكمة �شيدي اأحممد جمددًا…

املجتمع املدين �شريك يف �شمان نزاهة االنتخابات

الوطني

وعد �ملرت�شح لالنتخابات �لرئا�شية، عز �لدين ميهوبي، ببناء جمهورية موؤ�ش�شات وكفاء�ت يف 
حال ما �أ�شبح رئي�شا للجمهورية بعد تاريخ 12 دي�شمرب �ملقبل، يف حني رف�ص ��شتعمال م�شطلح 

جمهورية ثانية لأنه غريب على �جلز�ئريني.
و�أكد ميهوبي خالل جتمع �شعبي بالقاعة �لبي�شاوية بالعا�شمة، باأن �لتغيري �لذي ي�شبو �إليه 
م�شيفا:''لهذ�  �جلز�ئر،  يف  �أ�شا�شيا  رقما  �أ�شبحت  �لتي  �ل�شعبية  بــالإر�دة  �إل  يتم  لن  �جلميع 
12 دي�شمرب لتبينو� �أن �جلز�ئر حرة �شيدة يف قر�ر�تها مثلما تو�جدمت  نريدكم باملاليني يوم 

�ليوم بالآلف''.
�ل�شياق:''ل  هذ�  يف  متابعا  �جلز�ئريني،  مرجعية  هو  نوفمرب  �أول  بيان  باأن  �ملتحدث  و�أ�شار 
عليهما  ون�شتند  بهما  نفتخر  �لتي  مرجعياتنا  هما  وبيانه  نوفمرب  لهذ�  عديدة  مرجعيات  منلك 

كجز�ئريني وطنيني''.
ويف �ل�شياق �أكد �أن ''�جلز�ئر و�حدة موحدة من مترن��شت �إىل تيزي وزو ل منطقة قبائل بدون 
�شنعمل على  جز�ئر ول جز�ئر بدون منطقة قبائل، كلنا جز�ئريني نعي�ص حتت ر�ية و�حدة 

ترقية �لوطن''.

�أكد �ملرت�شح لالنتخابات �لرئا�شية، علي  بن فلي�ص، �أن ل خ�شومات لديه ول عد�ء لأي �شخ�ص 
يف �ملا�شي، وهو �لأمر �لذي لن يحدث م�شتقبال كذلك. وقال بن فلي�ص يف جتمع �شعبي بغليز�ن، 
''لي�ص يل خ�شومة مع �أي �شخ�ص �شو�ء يف �ملا�شي �أو �لآتي، بالن�شبة يل لدي ��شتعجال �شيا�شي، 
�جتماعي و�قت�شادي �شينقذنا جميعا من �لأزمة و�أريد حتقيقه على �أر�ص �لو�قع''. ويف �شياق 
مت�شل، تابع مر�شح حزب طالئع �حلاليات: ''لدي �لعديد من �لأن�شار مل ن�شرتك يف �لتجارة ول 
يف �شرقة �ملال، بل ��شرتكنا يف حب خدمة �جلز�ئر، �أن�شاري �آمنو� بي لأنه عندي حلول لالأزمة 
�لتي نعي�شها، لي�ص لدي وعود ز�ئفة بل هي تعهد�ت باإ�شالحات �شاملة يف �ل�شيا�شة، �لقت�شاد 

وعلى �مل�شتوى �لجتماعي''.
وقال �أن برناجمه �لنتخابي يقوم على �أ�شا�ص �إ�شالح �شيا�شي يت�شكل من برملان نظيف، جمال�ص 
منتخبة، �إعالم حر، عد�لة م�شتقلة، و�ل�شعب يختار من ميثله للق�شاء على �أزمة �ل�شرعية، ويف 

�ل�شق �لقت�شادي �شنعمل على تطوير �ل�شناعة، �ل�شياحة و�لفالحة.

�أكد �ملرت�شح لالنتخابات �لرئا�شية، عبد �لعزيز بلعيد، �أن �لتو�زن �جلهوي و�لتوزيع �لعادل 
�أجل  من  للم�شروع  �لعودة  بومدين، ويجب  �لر�حل، هو�ري  �لرئي�ص  للرثوة حتقق يف عهد 

�لنه�شة بالقت�شاد �لوطني.
وقال بلعيد يف جتمع �شعبي بولية �لطارف، ''يف عهد �لر�حل هو�ري بومدين كان عندنا 
كلمة �لتو�زن �جلهوي حيث كل �ملناطق عرب خمتلف ربوع �لوطن كانت حتظى با�شتثمار�ت 
لالحتقار  �ملناطق  من  �لكثري  تعر�شت  بعد  فيما  حــدث  ما  لالأ�شف  لكن  ون�شطة،  قوية 

و�لتهمي�ص''.
�أ�شا�ص بناء �لإن�شان، �مل�شكل  و�أ�شاف مر�شح حزب جبهة �مل�شتقبل: ''برناجمي مبني على 
يف  �لت�شيري،  وح�شن  بالوعي  يكون  �لقت�شاد  هائلة،  برثو�ت  يزخر  بلدنا  لأن  مادي  لي�ص 
برناجمي كل �حللول ممكنة، مثال يف ولية �لطارف ميكن �ل�شتثمار يف غابات �ل�شف�شاف، 
�ليوم  ذلك''.  ور�شات متخ�ش�شة يف  فتح  �ملرجان وحتويله حللى من خالل  م�شانع  و�فتتاح 
�لبع�ص لتحقيق ذلك يف  �أن نقف مع بع�شنا  �أزمتها ويجب  نريد بناء �لبالد و�إخر�جها من 

هذه �لنتخابات �ملف�شلية.

قال �ملر�شح لرئا�شيات 12 دي�شمرب، عبد �لقادر بن قرينة، �إنه �إن كان هناك در�ص يجب 
�شيدي  مبحكمة  �ليوم  يحاكمون  �لذين  �ل�شابقون  �مل�شوؤولون  در�ــص  �أخــذ  فيجب  �أخــذه، 

�حممد.
و�جلاه  و�ملــال  �ملنا�شب  ميلكون  كانو�  �لذين  �أن  وهــر�ن،  بولية  له  �شعبي  جتمع  وخالل 

و�حلماية، وما يحدث لهم �ليوم ''يجب �أن يكون در�شا يل''.
وك�شف بن قرينة �أن ''تقرير� �شدر �ل�شنة �ملا�شية باأنني جل�شت مع �ويحي ويو�شف يو�شفي 
وحمافظ �لبنك و�آخرين ووجدت حجم �لفو�تري يف �جلز�ئر �كرب من 30 باملئة من حجم 

�ملغرب �لعربي''.
وحذر �ملتحدث من �أن ''�لع�شابة لز�لت قوية ومتمكنة وموجودة يف �غلب مفا�شل �لدولة 
وت�شتغل على طريقة �إف�شاد �لنتخابات.. و�إذ� تعذر عنها �إف�شال �لنتخابات فاإنها ت�شعى 
�شناديق  وحماية  و�حلــذر  �ليقظة  �إىل  ودعــا  بتزويرها''.  �جلز�ئريني  فرحة  لذهاب 

�لقرت�ع حتى ل جتد �لع�شابة و�حد منهم''.
كما ك�شف بن قرينة �أن �لع�شابة �ت�شلت به لو�شعه رئي�شا، لكنه رف�ص.

�حلملة  من   17 �لـــ  �ليوم  يف  دي�شمرب،   12 لرئا�شيات  �خلم�شة  �ملرت�شحون  و��شل 
�لنتخابية، ��شتعر��ص مقرتحاتهم حلل خمتلف جو�نب �لأزمة �لتي متر بها �جلز�ئر 

مع ت�شديدهم على كون �لنتخابات �ملقبلة م�شريية بالن�شبة للبالد وم�شتقبلها.
ـ فقد �أكد رئي�ص ومر�شح طالئع �حلريات، علي بن فلي�ص على �أن "�جلز�ئر يف مفرتق 
�لطرق، بني حل �شيا�شي حقيقي يفتح كل �مللفات ويعطي �لإجابات �حلقيقية لالأ�شئلة 
جمموع  �إىل  ليتوجه  بالبالد"،  �أ�شرت  �لتي  �لقدمية  �ملمار�شات  وجتــاوز  �حلقيقية، 
رئي�ص  لختيار  دي�شمرب   12 يوم  و�حد  كرجل  "�لذهاب  �إىل  �إياهم  د�عيا  �لناخبني 

يكون م�شوؤول وخادما لل�شعب".
لكل  �لت�شدي  �أجــل  من  ر�فــع  فقد  بلعيد  �لعزيز  عبد  �مل�شتقبل  جبهة  مرت�شح  �أمــا  ـ 
�لتي  �لأطــر�ف  بع�ص  قبل  من  �ملقبلة  �جلو" و"تعفني" �لنتخابات  "تعكري  حماولت 
"خمطط لها"، مذكر�  �أن هذه �لعملية كان  "ل تز�ل ت�شطاد يف �ملياه �لعكرة". ويرى 

بالع�شرية �ل�شود�ء �لتي مرت بها �لبالد.
ـ من جهته �شدد �ملرت�شح �حلر عبد �ملجيد تبون على �شرورة "مت�شك �ل�شعب �جلز�ئري 
يت�شمنها  �لتي  �مل�شاريع  �أن  �إىل  و�أ�شار  �ملجيدة".  �لتحريرية  �لثورة  �شهد�ء  بر�شالة 

برناجمه �خلا�ص بها مت�ص كافة  ربوع �لوطن بقر�ه ومد��شره.

املرت�شحون ي�شددون جمددا على اأهمية 
االنتخابات املقبلة بالن�شبة مل�شتقبل البالد

ميهوبي: ال جزائر بدون منطقة القبائل

بن فلي�ش: لي�ش لدي خ�شومة مع اأي اأحد يف املا�شي

بلعيد يتعهد بتج�شيد التوازن اجلهوي يف التنمية

بن قرينة: حماكمة اليوم در�ش لن اأن�شاه
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رئا�ضيات 12 دي�ضمرب 2019

حت�شلت �أم�ص �ملنظمة �لوطنية لنقابة 
م�شتخدمي �لعد�لة على �لإعتماد 
�لر�شمي لها من طرف وز�رة �لعمل 

و�ل�شمان �لإجتماعي بعد �ن �أودعت 
ملفها لدى م�شالح �لوز�رة �ملذكورة منذ 
حو�ل �شهر ، حيث مت ت�شجيل �لنقابة 

�ملعنية حتت رقم 137 وتهدف �ىل 
�لدفاع عن �مل�شالح �ملادية و�ملعنوية 

لأع�شائها ، وكانت مديرية �ملو�رد 
�لب�شرية بوز�رة �لعدل قد وجهت �أم�ص 

مر��شلة �ىل روؤ�شاء �جلهات �لق�شائية 
و�لنو�ب �لعامني بخ�شو�ص مامتخ�ص 

عنه �إجتماع وزير �لعدل مبمثلي �ملوظفني 
خالل �لأ�شبوع �لفارط و�لذي تتطرقت 

�إليه جريدة �لأور��ص نيوز وت�شمن 
خمتلف �لإن�شغالت �ملتعلقة باجلو�نب 

�ملهنية و�لإجتماعية للموظفني .
وح�شب مر��شلة �لوز�رة �لتي مت 

تد�ولها عرب منتديات �أمناء �ل�شبط فاإن 
�لإجتماع �أف�شى �ىل �تخاذ جملة من 

�لقر�ر�ت �لهامة من قبل �لوزير زغماتي 
�همها ت�شكيل فوج عمل ي�شم ممثلي 

�لإد�رة وممثلي �ملوظفني لإعد�د م�شروع 
تعديل �لقانون �لأ�شا�شي �خلا�ص باآمانات 

�ل�شبط وكذ� ت�شوية ملف �لتح�شيل 
لفائدة هذه �لفئة ، بالإ�شافة �ىل 

�لتكفل بالدر��شة �لقانونية و�لإجابة 
على بع�ص �لإن�شغالت �ملطروحة ، 

ف�شال عن �لإلز�م لإعد�د مذكرة وز�رية 
موجهة لل�شادة روؤ�شاء �جلهات �لق�شائية 

تدعو �ىل ح�شن �لتعامل مع �ملوظفني 
و�حلر�ص على توفري �لأجو�ء �ملالئمة 

يف كنف �لتعاون و�لتكامل و�لإحرت�م 
�ملتبادل بني �جلميع.

�أمر قا�شي �لتحقيق مبحكمة �لد�ر �لبي�شاء باإيد�ع ر�شيد نكاز �حلب�ص �ملوؤقت يف 
�ملوؤ�ش�شة �لعقابية باحلر��ص.ويو�جه نكاز تهما تتعلق بالتحري�ص على حمل �ل�شالح  

و�مل�شا�ص �لوحدة �لوطنية من خالل فيديو ن�شره يف مو�قع �لتو��شل �لجتماعي.
و�أوقفت م�شالح �لأمن، �لنا�شط �ل�شيا�شي ر�شيد نكاز يف مطار �لعا�شمة، ومت تقدميه 

�أمام �لنيابة ملحكمة �لد�ر �لبي�شاء. �لتوقيف جاء على خلفية ت�شريحات �شابقة 
لنكاز، يحر�ص فيها على �لقتل.

ومت توقيف ر�شيد نكاز يف مطار هو�ري بومني، �أين كان قادما من �إ�شبانيا.

النقابة الوطنية 
مل�شتخدمي العدالة 

تتح�شل على االإعتماد

اإيداع ر�شيد نكاز احلب�ش املوؤقت

ق. و

حممد �ضريف رئي�ص ال�ضلطة الوطنية  امل�ضتقلة لالنتخابات
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عنوان واحد يجمعنا

الطازج  احلليب  جممع  ممثلو  اأم�ص،  نظم 
اأمــام  احتجاجية  وقفة  باتنة،  لــوليــة 
الو�شعية  على  منهم  تنديد  املالية،  دار 
على  وجــاء  فيها،  يتخبطون  التي  املهنية 
ال�شرائب  دفع  اإعفائهم من  راأ�ص مطالبهم 
ن�شاطهم  على  تفر�ص  والــتــي  الباه�شة 
املهني  يف كل مرة ل�شيما واأنها م�شت ممثلي 
منتجي هذه ال�شعبة الفالحية يف الولية 
ا�شتياء  اأثار  ما  وهو  الوطن  وليات  دومنا 
ال�شيا�شية  هذه  اجتــاه  املحتجني  وغ�شب 
كاهلهم  اأثــقــلــت  ــتــي  وال عليهم  املطبقة 
املعنيون  هــدد  كما  عليه،  اأكـــدوا  ح�شبما 
اتخاذهم  الحتجاجية  وقفتهم  خــالل 

قرار الإ�شراب املفتوح يف حال عدم النظر 
ذلك  جانب  واإىل  امل�شروعة،  مطالبهم  يف  
املنعقد  الجــتــمــاع  اإىل  املحتجون  اأ�ــشــار 
عن  ممثلني  مابني  املن�شرم  ال�شهر  خــالل 
جممع احلليب وم�شلحة ال�شرائب بح�شور 
ومديرية  الفالحة  م�شالح  من  كل  مدراء 
ــاق على  ــف اأيـــن مت خــاللــه الت الــتــجــارة 
يف  للف�شل  املالية  لــوزارة  مرا�شلة  تقدمي 
امل�شكل، �شرعان ما تفاجاأ جممعي احلليب 
وهو  ال�شريبي،  الك�شف  باإر�شال  الطازج 
خ�شو�شا  املعنيون  ا�شتنكره  الذي  القرار 
يعيق  املحتجون  ذكر  ح�شبما  الو�شع  واأن 

من ن�شاطهم الفالحي.

اإنظّم �شبيحة اأم�ص، عمال 
الإقامـات اجلامعية باتنة و�شط 

وباتنة بوعقال، اإىل احلركة 
الحتجاجية التي نظمها لالأ�شبوع 

الثاين حمتجون من القطب 
اجلامعي في�شدي�ص اأمام مقر 

الوظيف العمومي بولية باتنة، 
مطالبني من خاللها ب�شرورة 

التفات اجلهات الو�شية وال�شلطات 
املعنية اإىل الو�شعية املهنية 

والجتماعية التي  يتخبطون 
فيها.

وندد املحتجون بظروف العمل، 
ودعوا اأي�شا اإىل �شرورة النظر يف 
مطالبهم الرامية اإىل رفع الأجور 
على اعتباره مطلب �شرعي ل�شيما 

واأن ذلك بح�شبهم ل يتما�شى 
ومتطلباتهم املعي�شية التي مل 

يعد بو�شع العمال خ�شو�شا منهم 
اأرباب العمل تتما�شى والأجر 

املتح�شل عليه، كما جاءت �شمن 
مطالب املحتجني التي تن�شب حول 

�شرورة حت�شني اأو�شاعهم املهنية 
رفع الأجر القاعدي ملنت�شبي �شلك 

الوظيف العمومي اإ�شافة اإىل 
اإدماج العمال املهنيني واإلغاء اأي�شا 
بع�ص ال�شرائب املفرو�شة عليهم.

احتجاج عمال 
االإقامــات اجلامعيـة 

بباتنة يتجدد 

�شميحة. ع

طالبوا بحقهم يف االإدماج 
ورفع اأجورهم 

اإىل  وحتويلها  االإهمال  من  انت�سالها  باتنة،  والية  بلديات  مبختلف  الغابي  الغطاء  من  هامـة  م�ساحات  تنتظـر 
ف�ساءات لال�ستجمام ومتنف�سا حقيقيا للعائالت التي عادة ما ت�سكو من غياب مثل هكذا اأماكن تق�سي فيها اأوقات 
الفراغ، حيث باإمكان ال�سباب اال�ستثمار فيها وحتويلها اإىل اأماكن للرتفيه والت�سلية، وم�ساحات خم�س�سة للعائالت 

واملواطنني، خا�سة يف  ف�سل ال�سيف.

غابية  ثورة  على  باتنة،  ولية  ترتبع 
معتربة تقدر باأكرث من 327000 هكتار 
من امل�شاحة الإجمالية هو ما ميثل ن�شبة 
غري  الوليـة،  م�شاحة  من  باملائة   27
الرثوة  من  ال�شا�شعة  امل�شاحات  هذه  اأن 
"مهملة"  غــري  اأغلبها  تبقى  اخل�شراء 
ال�شتجمام  ن�شاطات  يف  م�شتغلة،  وغري 
جلنة  ك�شفت  حيث  والت�شلية،  والراحة 
ال�شعبي  باملجل�ص  والت�شغيل  ال�شتثمار 
عرب  غابة   13 اقــرتاح  مت  اأنه  الولئي، 
وغابات  ف�شاءات  اإىل  لتحويلها  الولية 

�شوى  يــتــم  اأنـــه مل  ــري  لــال�ــشــتــجــمــام، غ
امل�شادقة على غابتني وهما غابة بوييلف 
ببلدية ف�شدي�ص وغابة حرقالة ببلدية 
يف  امل�شاهمة  �شاأنهما  من  حيث  مروانة، 
يف  مت  كما  ا�شتثمارية،  م�شاريع  احتواء 
ذات ال�شياق اقرتاح اإعادة تهيئة املركب 
ببلدية  املــتــواجــد  ال�شابق  الــريــا�ــشــي 
ترفيهية،  كغابة  ل�شتغالله  تــازولــت 
اإ�شافة اإىل اإن�شاء غابة ترفيهية اأخرى 
لبلدية  التابعة  ببايو  الغابي  املنزل  يف 

وادي الطاقة.

العامة  املــديــريــة  اأن  بــالــذكــر  جــديــر 
الغابية  امل�شاحات  حــددت  قد  للغابات 
�شيتم  التي  الــدولــة،  لأمـــالك  التابعة 
امل�شتثمرين  ال�شباب  ا�شتغاللها من طرف 
من اأجل احل�شول على رخ�شة ا�شتغاللها 
لغر�ص ال�شتجمام والت�شلية، وذلك طبقا 
للقرار املوؤرخ يف 4 اأفريل 2018، وهو ما 
اإىل  املهملة  امل�شاحات  بتحويل  ي�شمح 
ف�شاءات للرتفيه، اأمام قلة هذه الأماكن 

عرب جميع وليات القطر اجلزائري.

حملياتاقرتاح 13 غابة لتحويلها اإىل ف�ساءات لال�ستجمام واملوافقة على غابتني فقط اخلمي�س 24 ومرب  2969/ 05  دي�سمرب 2019 املوافق لـ 08 ربيع الثاين 041441

باملركز  اجلامعية  الأ�شرة  تتخوف 
اجلامعي العقيد �شي احلوا�ص بربيكة، 
من تاأثري الكتظاظ الرهيب امل�شجل 
التح�شيل  على  املركز  م�شتوى  على 
الذي  التاأطري  وكــذا  للطلبة  العلمي 
�شيت�شبب يف تراجع م�شتوى التكوين، 
ــــري على  ــن يــقــدر هـــذا الأخ حــيــث ل
الطلبة  من  الهائل  العدد  ا�شتيعاب 
الــــوزارة  تــ�ــشــارع  مل  اإذا  م�شتقبال، 
املعنية اإىل اتخاذ حلول ا�شتعجالية 

علها تتمكن من تدارك العجز.
بلغ  فقد  ر�شمية،  اأرقــــام  وح�شب 
املركز  م�شتوى  على  الطلبة  عــدد 
�شعف  اأي  طالب   4100 املو�شم  هذا 
الطاقة ال�شتيعابية له، حيث اأجنز 
بقدرة ا�شتيعاب تقدر بـ2000 مقعد 
بيداغوجي وهو ما ي�شتوجب الإ�شراع 
يف اإجناز هياكل بيداغوجية جديدة 
ــواء هــذا الكــتــظــاظ ومتكني  ــت لح
الطلبة من ظروف تعلم ذات م�شتوى 

لئق.

م�شكل الكتظاظ لي�ص وحده الذي 
حيث  اجلامعي،  املركز  فيه  يتخبط 
يعي�ص الطلبة والأ�شاتذة والإداريني 
الفرتة  يف  خا�شة  الأمــن  نق�ص  اأزمــة 
امل�شائية، خا�شة يف ظل وجود املركز 
ويف  ال�شكانية  التجمعات  عن  بعيدا 
املجال  يفتح  ما  وهو  معزولة  منطقة 
اأمام املنحرفني لب�شط �شيطرتهم على 
حميط املركز والعتداء على الطلبة 

ل�شلب ممتلكاتهم.
التعليم  للجنة  تــقــريــر  ــرق  ــط وت
العايل باملجل�ص ال�شعبي الولئي اإىل 
نقل  خطوط  وغياب  النقل  م�شكلة 
املركز  واإىل  من  للخوا�ص  ح�شرية 
كبرية  �شعوبة  الطلبة  يجد  حيث 
ملزاولة  باملركز  اللتحاق  اأجــل  من 
ذلك  اإىل  �شف  العك�ص،  اأو  درا�شتهم 
ال�شكنات  نق�ص  من  الأ�شاتذة  معاناة 
ال�شكنات  وحاجة  باملركز  الوظيفية 
لتمكني  للتهيئة   2011 �شنة  املنجزة 

امل�شتفيدين منها من ا�شتغاللها.

بالنيابة  بــالإعــالم   املكلف  ك�شف 
الكهرباء  لتوزيع  التجارية  بالوكالة 
لـ"الأورا�ص  باتنة  بــوليــة  والــغــاز 
نيوز"، اأن العديد من الأ�شغال �شارفت 
على النتهاء لربط العديد من القرى 
حت�شبا  الطبيعي  بالغاز  واملــدا�ــشــر 

لف�شل ال�شتاء.
اأن  اأكد  الذي  املتحدث  ذات  وح�شب 
مطلع  ا�شتالمها  �شيتم  التي  امل�شاريع 
ال�شنة القادمة كاأق�شى تقدير �شملت 
دوار  غــرار  على  امل�شاتي  من  العديد 
ي�شعد ببلدية تاخلمت، اأولد فاطمة 
حبة  اأولد  تاجرة  البي�شاء،  بزانة 
باإينوغي�شن، اأولد بنور باأولد فا�شل، 
عنان  ذراع  الطاقة،  بواد  تاق�شريت 
ب�شري وكذا بوذهبة ببوزينة واملدينة 
هذه  باأن  م�شيفا  باأمدوكال،  القدمية 
تغطية  ن�شبة  مــن  �شرتفع  امل�شاريع 
 80 لتفوق  الطبيعي  بالغاز  الولية 
جلميع  الطبيعي  الغاز  ل�شمان  باملائة 
تعاين  التي  النائية  املناطق  قاطني 
الولية  واأن  �شيما  �شتاء  ف�شل  كل 

معروفة بق�شاوة �شتائها.
هذا وقد اأكد ذات املتحدث اأن القرى 
بالغاز  الــربــط  مــن  �شي�شتفيد  التي 
املناطق  قاطني   �شيمكن  الطبيعي 
هذه  من  ال�شتفادة  من  لها  املــجــارة 
الوكالة  تعمل  اأين  الطاقوية،  املادة 
والغاز  الكهرباء  لتوزيع  التجارية 
على اأن ت�شل اإىل املدا�شر البعيدة اأين 
بالغاز،  وربطها  اإليها  الو�شول  ي�شعب 
املتحدث  ذات  اأكــد  ال�شياق  ذات  ويف 
الكثري  تواجه  �شونلغاز  م�شالح  اأي�شا 
من امل�شاعب عند املبا�شرة يف م�شاريع 
للت�شاري�ص  نــظــرا  بــالــغــاز  ــط  ــرب ال

الوعرة التي تتميز بها الولية.
ا�شتالم  مت  ــــه  اأن ــر  ــذك ــال ب ــر  ــدي ج
الغاز  بتوزيع  اخلا�شة  م�شاريع   4
اجلارية  ال�شنة  مطلع  منذ  الطبيعي 
ــارك  ــن طــريــق تـــازولـــت، ب ــل م يف ك
عوف  اأولد  ــور،  ــزه ال حــي  ــــوراج،  اأف
خربة  قرية  �شريانة،  التوتة،  بعني 

بنقاو�ص واأري�ص واأي�شا ف�شدي�ص.

االكتظاظ يخنق املركز اجلامعي بريكـــة 

ا�ستالم عدة م�ساريع للربط بالغــاز 
قبل نهاية ال�سـنة بباتنة

غابات "مهملة" تنتظر امل�ستثمرين بباتنة 

نا�شر. م

نا�شر. م

عدد الطلبة به بلغ �ضعف قدرته اال�ضتيعابية

ت�ضمل قرى ومدا�ضــر الواليـة
جممعي احلليب الطازج بباتنة 

يف وقفة احتجاجيــة 

حفيظة. ب

حفيظة. ب

مطالبني باإلغاء الك�ضف ال�ضريبــي 



املقيمني  املواطنني  ع�شرات  طالب 
بولية  مليلة  عني  مدينة  باأحياء 
اأم البواقي، ب�شرورة ربط اأحيائهم 
بالإنارة العمومية يف ظل ا�شتفحال 
ظاهرة اجلرمية بالأحياء وانت�شار 
زرعــوا  الــذيــن  املهلو�شات  بائعي 
الرعب و�شط ال�شكان، ياأتي ذلك يف 
وقت ا�شتفادت اأغلب اأحياء مدينة 

التنمية  ــج  ــرام ب ــن  م مليلة  ــني  ع
منذ  العمومية  والإنــارة  احل�شرية 
مل  امل�شاريع  لكن  �شنة،  مــن  اأزيـــد 
تنطلق بعد لأ�شباب جمهولة، وهو 
اأبــواب  لطرق  باملواطنني  اأدى  ما 
ال�شعبي  باملجل�ص  الو�شية  اجلهات 
مو�شدة  كــانــت  والـــتـــي  ــدي  ــل ــب ال

بن �شتول. �صدائمـا.

بن �شتول. �ص

اجلنوبية  باجلهة  بلديات   5 ت�شهد   
التموين  يف  تذبذبا  خن�شلة،  لولية 
مــنــذ بداية  ـــك  الــ�ــشــروب وذل ــاء  ــامل ب
الأ�شبوع اجلاري ب�شبب م�شاكل تقنية، 
املديرية  اأمــ�ــص  بــه  اأفــــادت  ح�شبما 

املحلية للموارد املائية.
وا�شتنادا اإىل ذات امل�شدر فاإن ال�شبب 
التموين  يف  التذبذب  لهذا  الرئي�شي 
باملياه ال�شاحلة لل�شرب ببلديات �ش�شار 
ر�شا�ص  واأولد  واملحمل  وجالل  وبابار 
قناة  م�شتوى  على  اأعطاب  اإىل  يعود 
اجلر على م�شتوى �شد بابار ت�شببت يف 
ا�شتدعت  التي  الت�شربات  من  العديد 
ذات  �ــشــكــان  متــويــن  عملية  تــوقــيــف 

البلديات بهذه املادة احليوية.
املــوارد  مديرية  م�شالح  واأو�ــشــحــت 
24 �شاعة  اإعطاء مهلة  اأنه مت  املائية 
قناة  م�شار  بتحويل  املكلفة  للموؤ�ش�شة 

ووقف  الأعطاب  بت�شليح  للقيام  اجلر 
عملية  ا�شتئناف  اأجــل  من  الت�شربات 
لهذه  لل�شرب  ال�شاحلة  باملياه  التموين 

البلديات يف "اأقرب الآجال".
املياه  �شخ   عملية  اأن  امل�شدر  واأكــد 
�شت�شتاأنف بداية من يوم غد اخلمي�ص 

انطالقا من حمطة املعاجلة ب�شد بابار 
مرت  اآلف  خم�شة  ب�شعة  ــزان  خ نحو 
بلديات  ميــون  ــذي  ال املــيــاه  مــن  مكعب 
واأولد  واملحمل  وجالل  و�شا�شار  بابار 

ر�شا�ص باملياه ال�شاحلة لل�شرب.

يتخبط قطاع اخلدمات اجلامعية 
من  جمموعة  يف  خن�شلـة،  بولية 
�شلبا  على  انعك�شت  التي  امل�شاكل 
معاناة  يعي�شون  ــذيــن  ال الطلبة 
امل�شوؤولني  لمــبــالة  ظل  يف  كبرية 
واأتباعهم �شيا�شة التهاون ح�شب ما 
الطالبي  العام  الحتاد  عنه  ك�شف 
نيوز"  "الأورا�ص  ا�شتلمت  بيان  يف 

ن�شخة منه.
يف  احلــر  الطالبي  التنظيم  ــد  واأك
بيانه عن عديد امل�شاكل التي تعاين 
بخن�شلة،  اجلامعية  اخلدمات  منها 
الذي  اجلامعي  النقل  غــرار  على 
الطلبة  توؤرق  كبرية  م�شكلة  اأ�شبح 
واجلهات  املــ�ــشــوؤولــني  ــرك  حت دون 
الو�شية لإنهاء هذه الأزمة، اإ�شافة 

و�شفها  التي  الطالبات  اإقامة  اإىل 
باملالهي  احلــر  الطالبي  التنظيم 
للحفالت  ــرا  ــظ ن ــــك  وذل الــلــيــلــيــة 
التي  املختلطة  املــاجــنــة  الليلية 
لالإقامات  الداخلي  النظام  تخالف 
ملن  ملرتع  حتولها  ــذا  وك اجلامعية 
�شغل  يجد  مل  مــن  ولكل  ودب  هــب 
اأ�شبحت  الطالبات  فاإقامات  ي�شغله 
مركز لهم بتواطوؤ من بع�ص العمال 
واملوظفني بالإقامة ح�شب ما و�شفه 

الحتاد الطالبي احلر.
ــد  ــل هـــذه املــ�ــشــاكــل اأك ــل ك ويف ظ
احلر،  الطالبي  التنظيم  اأع�شاء 
للجهات  التقارير  عديد  رفعوا  اأنهم 
ملختلف  حــد  و�شع  بغية  الو�شية 
يتخبط  التي  وامل�شاكل  التجاوزات 

فيها القطاع اأين هددت ب�شن حركة 
يتم  مل  اإن  ــراب  واإ�ــش احتجاجية 
امل�شجلة  النقائ�ص  بكل  التكفل 
راحة  اأجل  من  التزاماتهم  وحتمل 
من  الــظــروف  كــل  وتهيئة  الطالب 
اأكدوا  كما  العلمي،  التح�شيل  اأجل 
�شيبقى  احلر  الطالبي  التنظيم  اأن 
يدافع  م�شوؤول  اجتماعي  ك�شريك 
خمتلف  ويتابع  الطالب  �شوت  عن 
اأن  اإىل  حــلــول  ويــقــرتح  الق�شايا 
يتحقق القول )الطالب البن املدلل 
اأخذ  بني  للو�شع  ويبقى  للدولة(، 
م�شتعجل  حل  و�شع  انتظار  يف  ورد 
التنظيم  رفــعــهــا  الــتــي  للم�شاكل 

الطالبي احلر للجهات الو�شية.

اأحياء دون اإنارة منذ �سنوات بعني امليلـة
بالرغم من ا�ستفادتها من برامج التنمية احل�سرية

مياه االأمطــار تغمر املكتبة 
البلدية لبئر العر�ش

 بعد �سنوات من املعاناة

اأكرث من �سنتني من االن�سداد

حممد  �شطيف  واىل  اأ�ـــشـــرف 
م�شروع  اأم�ص، على و�شع  بلكاتب 
اخلدمة  حيز  الطبيعي  الــغــاز 
مبنطقة  عائلة   120 لــفــائــدة 
يف  قالل  لبلدية  التابعة  املعذر 
الولية  مــن  اجلنوبية  اجلــهــة 
من  طويلة  �ــشــنــوات  بعد  وهـــذا 
قــارورات  مع  واملعاناة  النتظار 
غاز البوتان، حيث اأعرب ال�شكان 
اأن  خا�شة  الكبرية  فرحتهم  عن 
التقلبات  مع  تزامنت  اخلطوة 
املنطقة  تعرفها  التي  اجلــويــة 

خالل ف�شل ال�شتاء.
كما كان للوايل زيارة اأي�شا اإىل 
امللعب البلدي لقالل حيث عاين 
امللعب  تك�شية  اإعــــادة  اأ�ــشــغــال 
طالب  اإذ  ال�شطناعي  بالع�شب 
الــوليــة  ــن  ع الأول  ــوؤول  ــش ــ� امل
هذا  اإجناز  يف  الإ�شراع  ب�شرورة 
اأما يف بلدية عني وملان  امل�شروع، 
فقد عاين الوفد الولئي م�شروع 
من  وهذا  جديدة  ثانوية  اإجناز 

الكتظاظ  من  التخفيف  اأجــل 
الأخرى  الثانويات  يف  احلا�شل 
عقد  كما  البلدية،  ــراب  ت عــرب 
لقاءا مو�شعا مع مواطني  الوايل 
النقائ�ص  على  للتعرف  البلدية 
البلدية  هــذه  منها  تعاين  التي 
التي حتولت اإىل مقاطعة اإدارية 
الأخــرية  ــرارات  ــق ال �شوء  على 

ملجل�ص الوزراء.
زيارته  خــالل  ــوايل  ال قــام  كما 
اأحمد  �ــشــي  اأولد  بــلــديــة  اإىل 
مل�شروع  ــة  ــدم اخل حــيــز  بــو�ــشــع 
املدر�شة  لفائدة  الطبيعي  الغاز 
مع  التليلة  بقرية  البتدائية 
ــة الـــعـــالج بـــذات  ــاع تــد�ــشــني ق
الــذي  الإجـــــراء  وهـــو  املنطقة 
معاناة  مــن  ينهي  اأن  �شاأنه  مــن 
والذين  املنطقة  هذه  يف  املر�شى 
اإىل  التنقل  على  جمربين  كانوا 
البلديات املجاورة من اأجل تلقي 

العالج. 

مازالت ق�شية الن�شداد احلا�شل 
يف املجل�ص الولئي ل�شطيف تراوح 
العدالة  بقرار  ومرهونة  مكانها 
بخ�شو�ص  املقبلة  ـــام  الأي خــالل 
ــن طرف  ــرفــوعــة م الـــدعـــاوي امل
رئا�شة  حول  املت�شارعني  القطبني 
اأكرث  بعد  ــذا  وه املجل�ص  ونيابة 
من �شنتني مل ي�شتطع فيها املجل�ص 
عقد جل�شة واحدة حلد الآن عدا 

املداولت اخلا�شة بامليزانية.
ورغم امل�شاعي املتوا�شلة من طرف 
الولية  على  املتعاقبني  الـــولة 
وحتى الأطقم الوزارية التي زارت 
الفارطة  الأ�شهر  خــالل  �شطيف 
بني  احلــديــديــة  القب�شة  اأن  اإل 
بنواب  املدعومني  الأرنــدي  نــواب 
الأفـــــالن  مــن  ونــظــرائــهــم  حم�ص 
اأكرث  ومعلقة  عالقة  الأمور  اأبقت 

يتعلق  فيما  الــعــدالــة  بــقــرارات 
على  حميدا�ص  انتخاب  ب�شرعية 
املنا�شب  وتــوزيــع  املجل�ص  ـــص  راأ�

النيابية واللجان.
مواطنو  ــب  ــرتق ي ــل  ــاب ــق امل ويف 
احلالية  ــاع  ــش الأو� حــل  الــوليــة 
واإنهاء الإن�شداد يف اأقرب الآجال 
الــولئــي  املــجــلــ�ــص  يتمكن  حــتــى 
يف  به  املنوط  بــالــدور  القيام  من 
وبعث  التنمية  عجلة  حتــريــك 
امل�شاريع التي عرفت تعطيال كبريا 
ــديــات، حيث  ــل ــب عــرب خمــتــلــف ال
للوايل  الــدوريــة  الــزيــارات  تبقى 
الآمـــال  تبقى  فيما  كافية،  غــري 
معلقة على تدخل اأعلى ال�شلطات 
ال�شراع  لهذا  حد  و�شع  اأجــل  من 
امل�شكلة  الكتل  بني  املنا�شب  على 

لهذا املجل�ص.

بئر  بلدية  مكتبة  زوار  ا�شتكى 
من  ال�شرقية  اجلهة  يف  العر�ص 
الو�شعية  مـــن  �ــشــطــيــف  وليــــة 
عليها  تــتــواجــد  الــتــي  الكارثية 
العمل  حيز  دخلت  التي  املكتبة 
هذا  حتــول  حيث   ،2009 �شنة 
ديكور  جمــرد  اإىل  الــهــام  املــرفــق 
فقط يف ظل ت�شرب مياه الأمطار 
نتيجة  ــة  ــب ــت ــك امل ـــــل  داخ اإىل 
�شقف  يف  املــوجــودة  الت�شققات 

املكتبة.
املكتبة  زوار  مــن  ــدد  ع وح�شب 
البلدية فاإن �شقف املكتبة تعر�ص 
�شنة  الربد  ت�شاقط  بفعل  للك�شر 
ترميمها  مت  وبــعــدهــا   ،2012
مببلغ يفوق 30 مليون �شنتيم كون 
ورغم  زجــاج  من  م�شنوع  ال�شطح 

مما  الت�شققات  بع�ص  بقيت  ذلك 
الأمطار،  مياه  ت�شرب  على  اأبقى 
ويف �شنة 2016 مت اإعادة ترميم 
القاعة بغالف مايل و�شل اإىل 50 

مليون �شنتيم.
ورغم ترميم املكتبة يف منا�شبتني 
اإل اأن الأمور بقيت على حالها وهو 
من  املكتبة  رواد  منع  الذي  الأمر 
ال�شتفادة حلد الآن من خدماتها، 
مما جعل هوؤلء يوجهون نداء اإىل 
ال�شلطات املعنية مناجل التدخل 
ال�شرورية،  بالرتميمات  والقيام 
اأن املكتبة حتولت منذ �شهر  علما 
اأكتوبر الفارط اإىل مقر لل�شلطة 
الــوطــنــيــة املــ�ــشــتــقــلــة ملــراقــبــة 
النتخابات الرئا�شية املقررة يوم 

دي�شمرب.  12

ربط 120 عائلة بالغاز 
الطبيعي يف املعذر 

املجل�ش الوالئي ل�سطيف
يف مهب الريح 
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اأقدم �شبيحة اأم�ص، الع�شرات 
من اأولياء التالميذ ملدر�شة 

رحايل لكحل ببابار 30 
كلم جنوب عا�شمة الولية 
خن�شلة، على غلق املوؤ�ش�شة 
ومنع اأبنائهم من اللتحاق 

مبقاعد الدرا�شة، وذلك بعد 
رف�شهم لتعليم اأبنائهم اللغة 
الأمازيغية التي حتولت اإىل 

نقطة خالف كبري بني املوؤ�ش�شة 
الرتبوية التي طبقت بها 

تعليمة الوزارة القا�شية بتعليم 
اللغة الأمازيغية، والأولياء 

الذين لحظوا عدم ا�شتيعاب 
اأبنائهم لهذه املادة الر�شمية، 

وح�شب م�شادر مطلعة لالأورا�ص 
نيوز فقد قام بع�ص الأولياء 
منذ عدة اأ�شابيع ويف بداية 

ال�شنة الدرا�شية بو�شع طلبات 
لإعفاء اأبنائهم من درا�شة اللغة 

الأمازيغية حتت جدة عدم 
ا�شتيعابها وت�شببها يف تراجع 
نتائج التالميذ، علما اأن املادة 
املذكورة ل تتوافق مع اللهجة 

ال�شاوية التي يعرفها اأبناء 
املنطقة وهي نقطة اخلالف 

التي ركز عليها الأولياء.
وقد رف�ص املحتجون التحاور 

مع مفت�شية اإدارة املدار�ص 
البتدائية وامل�شوؤولني مطالبني 

بالرتاجع عن تدري�ص هذه 
املادة باملدر�شة املذكورة، بعد 

اإخطارهم ومرا�شلتهم مل�شلحة 
التمدر�ص والمتحانات بهذا 
الحتجاج ليظل الأمر معلقا 

بني كافة الأطراف.

غلق مدر�سة 
ابتدائية 

ببابار ب�سبب 
"االأمازيغية"

نو�رة. ب معاوية. �ص

�سطيف

اأم البواقـي

اجلهات الو�سية وعدت با�ستئناف عملية التزود باملاء اليوم

قالت اأن اإقامات حتولت اإىل "مالهي ليلية"

االأ�سغال �ستنطلق قريبانق�س يف االأطباء وخدمات طبية غائبة

يــ�ــشــتــكــي عــ�ــشــرات املـــواطـــنـــني من 
بها  تتواجد  التي  ال�شعبة  الو�شعية 
بربي�ص،  اخلــدمــات  متعددة  العيادة 
طبية  خــدمــات  تقدم  اأ�شحت  والــتــي 
اأين  الأطــبــاء،  غياب  ب�شبب  ب�شيطة 
تدخل  ب�شرورة  البلدية  �شكان  طالب 
اجلـــهـــات الــو�ــشــيــة لــلــنــظــر يف واقـــع 
اأ�شطر  مــا  ــو  وه بالبلدية،  ال�شحة 
املر�شى للتوجه اإىل خمتلف املوؤ�ش�شات 

ال�شت�شفائية املجاورة لتلقي العالج.

من  فقرية  تعد  البلدية  فاإن  لالإ�شارة 
حيث امل�شاريع التنموية، وهو ما �شاهم 
يف عزلتها ومعانات �شكانها بالرغم من 
البلدية  للمجال�ص  املتكررة  الــوعــود 
خا�شة  تنمويا،  بالبلدية  بالنهو�ص 
البلديات  �شمن  بري�ص  بلدية  واأن 
العليا،  اله�شاب  برنامج  �شمن  امل�شنفة 
لكن ذلك مل ي�شفع ل�شكانها لال�شتفادة 

من خمتلف امتيازات الت�شنيف.

اأم  بلدية  مــوؤخــرا  ا�شتفادت 
ال�شمان  برنامج  �شمن  البواقي 
املحلية  للجماعات  والت�شامن 
�شنتيم،  مــاليــري   3 مــبــلــغ  مــن 
ال�شرف  قنوات  جتديد  بهدف 
يرتقب  اأين  املهرتئة.  ال�شحي 
قريبا،  الأ�شغال  يف  النطالق 
هذا و�شت�شمل العملية عدد من 
الأحياء و�شط املدينة املت�شررة 
من اهتــراء القنوات، والتي من 

اأن حتدث كارثة �شحية  �شاأنها 
يف حال تلفها واختالطها باملياه 
املقابل  يف  لل�شرب،  ال�شاحلة 
�شيتم ت�شجيل ا�شتفادت اأحياء 
جتديد  عملية  ــن  م ــدة  ــدي ج
�شبكات التطهري خالل الثالثي 
الأول من ال�شنة املقبلة ح�شب 
قطاع  على  القائمني  ــده  اأك ما 
اأم  بـــوليـــة  ــة  ــي ــائ امل املــــــوارد 

البواقي.

عطب تقني يدخل 5 بلديات يف اأزمة 
مياه بخن�سلة

تنظيمات طالبية تفتح النار على قطاع 
اخلدمات اجلامعية بخن�سلة

قطاع ال�سحة بحاجة 
ملن يداويه يف بري�ش

قنوات  لتجديد  مالييــر   3
ال�سرف ال�سحي باأم البواقي

خن�سلــة

�ص. ب

اأولياء رف�سوا درا�سة 
اأبنائهم لها

بن �شتول. �ص



اإعداد: اأمني. ب

مزيدا من 
التلوث اللغوي!

عن كثب
قليلة  اأيــــام  بــعــد  تنتهي 
ــة  ــي ــاب ــخ ــت احلـــمـــلـــة الن
 12/12 لـــرئـــا�ـــشـــيـــات 
املـــنـــاظـــرة  ـــار  ـــظ ـــت ان يف 
�شي�شهدها  التي  الرئا�شية 
الدولية  املوؤمترات  مركز 
عـــبـــد الــلــطــيــف رحــــال 
ــرز  غـــــدا، اأيـــــن �ــشــيــتــم ف
املرت�شحني  اأوراق  ـــر  اآخ
الأولــيــة  مــواجــهــتــهــم  يف 
بعد  جمــتــمــعــني،  لل�شعب 
جوهرية  فــروقــات  بـــروز 

والتجربة  الن�شج  حيث  مــن  احلملة  خــالل  بينهم 
لبد  متفاوتة،  بقيم  والكاريزما  واحلنكة  ال�شيا�شية 
اأن الناخبني انتبهوا اإليها، مع ذلك من ال�شعب احلكم 
اإىل  املرة  هذه  للجزائريني  النتخابي  ال�شلوك  على 
لجتاهات  ر�شد  اأي  غياب  يف  النتخاب  ليلة  غاية 
الناخبني اأو ا�شتطالعات راأي كما هو معمول به يف كل 

دول العامل.
ــع تــراجــع هــو�ــص الــتــزويــر يف ظــل وجـــود �شلطة  وم
الهاج�ص  بقي  النتخابات،  لتنظيم  م�شتقلة  وطنية 
بالنظر  معا،  والناخبني  ال�شيا�شيني  ذاكرة  م�شتوطنا 
اإىل التجارب ال�شابقة التي توؤجل كل �شيء اإىل غاية 
مع  متجدد  �شجال  يف  العملية  من  الأخــرية  ال�شاعات 
ن�شبة امل�شاركة، وحيث اأن النتخابات احلالية جتري 
يف و�شع خمتلف و�شط بروز تهديدات وا�شحة للعملية 
يف اأكرث من منطقة وو�شط دعوات داخلية وخارجية 
هو  �شيكون  امل�شاركة  ن�شبة  حتــدي  فــاإن  للمقاطعة، 

الفا�شل يف نوعية العملية وطبيعة خمرجاتها.

حرق االأوراق يتوا�سل
جديدة  ظاهرة  بروز  النتخابية  احلملة  مع  تزامن 
بحمالت  جهة  من  وتتعلق  اجلزائرية  النتخابات  يف 
ومن�شقة  منظمة  ت�شهري  عمليات  على  مبنية  دعائية 
مرت�شحني  ل�شتهداف  دقيق  تاميينغ  ح�شب  وموزعة 
العام  الـــراأي  و�ــشــد  اأوراقــهــم  ــرق  ح بــهــدف  بعينهم 
ال�شطح  اإىل  طفت  ثانية  جهة  ومن  خطاباتهم،  عن 
ظاهرة  الرئا�شيات  يف  مرة  ولأول  علنية  وبطريقة 
مرت�شح  من  للم�شاندين  واجلماعية  الفردية  الهجرة 
النتخابية  احلــمــالت  مــن  ا�شتقالت  مــع  اآخـــر،  اإىل 
الإعالمية  باحلمالت  تاأثرا  لبع�شهم  امل�شاندة  وجلان 
املتعاطني  اإيهام  مرة  كل  يف  حتاول  التي  والإ�شاعات 
يحظى  املرت�شحني  اأحــد  بــاأن  ال�شيا�شي  الــ�ــشــاأن  مــع 
مب�شاندة موؤ�ش�شة اجلي�ص التي ما تزال تذكر اجلميع 
حيث  املرت�شحني،  من  واحدة  م�شافة  على  تقف  باأنها 
وفق  الت�شويت  اإىل  اأفــرادهــا  لها  بيان  اآخــر  يف  دعت 
اأن  الذين يرونه منا�شبا، غري  املرت�شح  قناعاتهم على 
كل تلك التاأكيدات مل تزل قناعات را�شخة يف املخيال 
اجلماعي باأن اجلي�ص �شيكون له دور ما يف ترجيح كفة 
اأبناء  كلهم  اخلم�شة  كـــــون  رغم  املرت�شحني،  اأحــــد 

النظام ول يختلفـــون عن 
بع�شهم البع�ص يف موقفهم 

من اجلي�ص يف اأي �شيء. 

ن�سبة امل�ساركة يف قلب 
املعادلة مرة اأخرى

التكهن  ميــكــنــه  اأحــــد  ل 
ـــة يف  ـــارك ـــش ـــ� بـــحـــجـــم امل
النــتــخــابــات هــذه املــرة، 
توحي  الأجــواء  اأن  ورغم 
باأن املقاطعة �شتكون �شيدة 
مناطق  يف  خا�شة  املوقف 
معينة، اإل اأن املفاجاأة واردة، كما اأن الآليات اجلديدة 
امل�شتحدثة يف التنظيم وما خلفه احلراك ال�شعبي من 
وعي متنامى لدى طبقات وا�شعة، يوحي باأن �شيناريو 
امل�شاركة الوا�شعة وارد اأي�شا بنف�ص احلدة متا�شيا مع 
دعمت  التي  الأطــراف  باجتاه  تقول  التي  الإ�شاعات 
النظام ال�شابق اإىل دعم مر�شح ما ل يحظى بال�شعبية 
ولذلك  متدين،  �شيا�شي  مب�شتوى  ظهوره  بعد  الكافية 
من املرتقب اأن تكون ردة الفعل ال�شعبية معاك�شة لهذا 
يوؤكد  هذا  كل  اآخــر..  مرت�شح  دعم  اأجل  من  الجتــاه 
طريق  عن  النتخابات  عن  ال�شعب  ثني  م�شاعي  باأن 
مفعول  له  يكون  قد  ال�شتفزازية  الت�شريحات  بع�ص 
خمتلف هذه املرة، وقد ميتد اإىل امل�شاركة يف حماية 
وغريها  املراقبة  عملية  على  والإ�شراف  ال�شناديق 
ال�شفافية على  املزيد من  �شت�شفي  التي  من اخلطوات 

العملية النتخابية.

الدور الثاين يلوح يف االأفق
تلقوا  اجلمهورية  ولة  باأن  الت�شريبات  بع�ص  ذكرت 
املركزية  ال�شلطات  من  اأوامـــر  الأ�شبوع  هــذا  خــالل 
من  الثاين  ــدور  ال لتنظيم  لوج�شتيكيا  بال�شتعداد 
بعد  البدء يف توفري متطلباته  النتخابات من خالل 
النتهاء من تهيئة الأجواء ال�شرورية للدور الأول، يف 
خطوة ا�شتباقية حت�شبا لعدم ح�شول اأي مرت�شح على 
الأول،  الدور  يف  املوقف  حل�شم  توؤهله  �شاحقة  ن�شبة 
دقيقة  درا�شة  على  مبني  الإجـــراء  هــذا  يكون  وقــد 
النقا�ص  وكذا  احلملة  خالل  النتخابية  للتوجهات 
ال�شيا�شي العام يف الواقع ويف الف�شاء الفرتا�شي الذي 
ن�شبة  على  املرت�شحني  من  اأي  ح�شول  ا�شتحالة  يوؤكد 
تفوق اخلم�شني باملائة، ما يعني مرور الفائزين الأول 
النتخابات  يف  ح�شل  كما  املقبل  الــدور  اإىل  والثاين 
الرئا�شية التون�شية، بيد اأن هذا ال�شيناريو ي�شتبعده 
بني  ال�شديدة  ال�شتقطاب  حالة  اإىل  بالنظر  كثريون 
املوؤيدين واملعار�شني لالنتخابات واحتمالت النزلق 
كل  ويف  ال�شجال،  هــذا  متديد  حالة  يف  العنف  اإىل 
�شيكون  الثاين  الدور  اإىل  الذهاب  احلالت ويف حالة 
هذا  يف  اجلــزائــر  يف  مــرة  لأول  فــارقــة  عالمة  ذلــك 
امل�شتوى من القرتاع ال�شعبي، و�شيكون بالتاأكيد دليل 

دامغ على نزاهة العملية لأول مرة اأي�شا.

�شنح�شــي غدا اجلمعــة الـ 42 من جمعات احلــراك ال�شعبي يف حني 
عا�ــص العــامل نهاية الأ�شبــوع املا�شي حدثــا اقت�شاديا مميــزا، متثل يف 
تقليــد اجلمعــة ال�شوداء يف الوليــات املتحدة الأمريكيــة، وبقية دول 
العــامل ال�شناعــي، وهو اليــوم الذي ي�شهــد تخفي�شات هائلــة يف جميع 
ال�شلــع، مــا يرتتب عنه هجــوم كبــري للم�شتهلكني على املحــال التجارية 
لقتناء ال�شلع حمل التخفي�ص، وتعترب عطلة نهاية الأ�شبوع وخ�شو�شا 
يــوم اجلمعة الــذي يتبع عيد ال�شكر املقام يف رابــع يوم خمي�ص من �شهر 
نوفمــرب كل عــام، حدثــا مهمــا ينتظــره املاليني مــن النا�ــص، وفيه تتم 
تخفي�شــات هائلة يف اأ�شعــار جميع املواد ال�شتهالكيــة وغريها، وتعترب 
مبثابــة النطــالق الر�شمــي ملو�شــم الت�شوق الــذي ي�شبق اأعيــاد امليالد. 
"اجلمعــة ال�شــوداء" اليــوم بالتخفي�شــات ال�شخمــة  وفيمــا ترتبــط 
وال�شفقــات التــي جتعل امل�شتهلكــني يتباهون مبا متكنوا مــن توفريه، اإل 

اأن الت�شمية ارتبطت اأ�شال باأزمة مالية.
ويعتقــد اأن ق�شــة هــذا اليــوم تعــود اإىل قيــام اثنــني مــن املوظفني 
املاليــني يف وول �شرتيت، ب�شراء اأكــرب كمية ممكنة من الذهب الأمريكي 
علــى اأمل دفع ال�شعر اإىل الرتفاع وبيعه لحقا لتحقيق اأرباح �شخمة. 
لكــن يف يــوم اجلمعــة 29 نوفمــرب 1869، والذي بات يعــرف باجلمعة 
ال�شــوداء، انهار �شوق الذهب ب�شبب تاآمر وج�شع هذين املوظفني، ما اأدى 
اإىل اإفال�ص اجلميع يف وول �شرتيت بدءا من ال�شخ�شيات النافذة و�شول 
اإىل املزارعــني، اإل اأن هناك ق�ش�شا اأخرى كثرية ت�شري اإىل بدايات هذا 

التقليد.
ففــي خم�شينيــات القرن املا�شــي، ا�شتخدمت ال�شرطــة يف فيالدلفيا 
امل�شطلــح لو�شــف الفو�شى التي كانــت املدينة ت�شهدهــا يف اليوم التايل 
لعيــد ال�شكر، عندما يتدفق الكثري من املت�شوقني القادمني من ال�شواحي 
وال�شيــاح اإىل املدينــة، قبــل مبــاراة كرة قــدم كانت جتمــع كل عام بني 

فريقي اجلي�ص والبحرية يف يوم ال�شبت.
الكتظــاظ غري املعتاد للمدينة كان يعنــي بالن�شبة لعنا�شر �شرطة 
فيالدلفيــا اأنهــم لــن يحرمــوا مــن عطلــة نهايــة الأ�شبــوع فح�شــب، بل 
�شي�شطــرون للعمــل �شاعات اأطــول للتعامل مــع احل�شود وحركــة املرور 
الإ�شافيــة. وعالوة على ذلك، يغتنــم الل�شو�ص الفو�شى داخل املحالت 
التجاريــة ل�شرقــة مــا ميكنهم و�شــع اأيديهــم عليه ما يزيد مــن متاعب 
جهــات تطبيق القانون. وبحلــول عام 1961، �شعى التجار يف فيالدلفيا 
للحد من ارتباط "اجلمعة ال�شوداء" بكل تلك الأمور ال�شلبية، وحاولوا 

دون جدوى تغيري الإ�شم اإىل "اجلمعة الكبرية".
مهمــا يكن فــاإن العامل �شهد كــرا وفرا خالل اجلمعــة املا�شية ب�شبب 
التخفي�شــات، لكننــا يف اجلزائر كنا كالعادة خارج جمــال التغطية، بل 
اإننا ن�شهد يف املوا�شم والأعياد ظاهرة عك�شية نتيجة الرتفاع الفاح�ص 
يف اأ�شعــار ال�شلــع خا�شــة ال�شتهالكية، اأكرث من ذلــك مل ي�شتطع التجار 
عندنــا التغلب علــى �شراهتهم للك�شب ال�شريع باعتمــاد �شيغ ومنا�شبات 
للتخفي�ــص الرتويجــي لل�شلــع، بــل يحتالــون علــى القوانــني باعتمــاد 
حمــالت "�شولــد" مزيفــة يف غــري موا�شمهــا وخــارج املتطلبــات وبدون 
رخ�ــص، ويتحينــون الفر�شة نهاية كل عــام لل�شفر اإىل اأروبــا واآ�شيا من 
اأجــل اقتناء ال�شلــع يف موا�شم تفريغ املخزونــات باأ�شعار جد منخف�شة، 

ليعيدوا بيعها هنا باأغلى الأثمان دون رقابة ول هم يحزنون.

جتدد النقا�ص على الفاي�شبوك يف وليات الأورا�ص 
حول امل�شاريع املجمدة بالتزامن مع زيارة وزير الأ�شغال 

العمومية لهذه الوليات وخا�شة م�شروع الرتامواي 
يف باتنة، حيث ت�شاءل كثريون حول �شمت امل�شوؤولني 
املحليني ونواب الربملان حول امل�شاريع الثالثة الكربى 

التي كانت حمل وعود انتخابية اأطلقها امل�شوؤولون 
من قبل، وهي امللعب الأوملبي، وامل�شت�شفى اجلامعي 

والرتامواي.
وكان الوزير اأثناء زيارته لباتنة وخن�شلة اأعلن 

رفع التجميد عن ال�شطر الثاين لربط باتنة بالطريق 
ال�شيار فور ت�شليم ال�شطر الأول على م�شافة 52 كلم، 

مت اإجناز جزء كبري منه على م�شافة 28 كلم، حيث 
اأعطى الوزير تعليمات برفع وترية الأ�شغال، ل�شتالمه 

قريبا، من جهة ثانية تفاعل الفاي�شبوكيون مع الوعود 
التي اأطلقها الوزير يف كل من خن�شلة واأم البواقي بعد 

موافقة م�شالح الوزارة الأوىل على ت�شجيل م�شروع 
ازدواجية طريق باتنة -خن�شلة على م�شافة 70 كلم، 

وكذا م�شروع ربط ولية خن�شلة بال�شكة احلديدية، 
ودرا�شة اقرتاح اإجناز م�شروع خط واحد لل�شكة 

احلديدية يربط خن�شلة باأم البواقي.

�شجت و�شائط التوا�شل الجتماعي طيلة اليومني 
ال�شابقني بالردود والتعليقات على ت�شريحات وزير 

الداخلية التي ا�شتخدم فيها عبارات غري ماألوفة يراها 
كثريون باأنها خاد�شة وبذيئة يف و�شف من يعار�شون 

النتخابات ومن �شعى لتدويل ال�شاأن اجلزائري، وقد 
تفاعل املعلقون عرب ح�شاباتهم ال�شخ�شية وعرب 

ال�شفحات الكربى بنف�ص �شدة الت�شريحات وا�شتنكروا 
ما ورد فيها، مع تداول وم�شاركة اإ�شاعة تقول باأن 

الوزير مت ا�شتدعاوؤه من طرف الرئا�شة لتقدمي 
تو�شيحات حول هذه الت�شريحات، يف حني تداول 

اآخرون تو�شيح الوزير ذاته الذي حاول التقليل من 
�شاأنها متهما ال�شحفيني واملدونني باإخراج الت�شريحات 
عن �شياقها، اإىل ذلك ما تزال حماكمة الع�شابة للمرة 

الثانية خالل هذا الأ�شبوع حتفز اأنامل املدونني على 
التعليق وامل�شاركة حيث ا�شراأبت الأعناق اإىل حمكمة 

�شيدي حممد ملعرفة جمريات املحاكمة التي �شهدت 
مقاطعة هيئة الدفاع لها.

اعتلى و�شم #حممد �شلم الرتند طيلة يوم اأم�ص، 
يف تفاعل كبري مع ت�شريحات وزارة اخلارجية 

الإ�شرائيلية التي قررت عدم ال�شماح مبرور 
دبلوما�شيني ماليزيني اىل الأرا�شي الفل�شطينية مرورا 

باإ�شرائيل، لأن زعيمها مهاتري حممد داأب على اإ�شدار 
ت�شريحات معادية لل�شامية، ورف�ص دخول ريا�شيني 
اإ�شرائيليني اإىل بالده، القرار الإ�شرائيلي جاء عقب 
ت�شريحات ملهاتري حممد ابن الـ94 عاما، الذي عاد 

اإىل ال�شلطة منذ 2008، ويعرف باأنه ناقد قا�ص 
لإ�شرائيل، وقد و�شف اليهود يف اأحد خطاباته باأنهم 

ذوو اأنوف كبرية، واأبدى �شكوكا كبرية حول عدد اليهود 
الذين قتلوا يف املحرقة النازية. 

اأما يف يوتيوب فقد احتلت احللقة 22 من م�شل�شل 
اإ�شطنبول الظاملة الرتبة الأوىل باأكرب عدد من 

امل�شاهدات مبقدار 2.1 مليون م�شاهدة خالل اأقل من 
هذا  احداث  وتقع  املوقع،  على  تنزيلها  من  �شاعة   24

امل�شل�شل بني عائلتني خمتلفتني متامًا، الأوىل عائلة 
�شحر الفقرية، التي لديها ثالث اأولد بنتان وولد كانوا 

يعي�شوا يف اأنطاليا، �شتجربها الظروف لأخذ اأولدها 
والإنتقال بهم اإىل اإ�شطنبول، اأين تقع اأغلب الأحداث.
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ترند وطني

ترند عاملي

الهبوط  عــدوى  انتقلت  النتخابية،  احلملة  مع  بالتزامن 
التوا�شل  ف�شاءات  من  ال�شيا�شي  للخطاب  املريع  الأخالقي 
�شا�شات  اإىل  ومنها  ال�شيا�شة،  �شالونات  اإىل  الجتماعي 
التلفزيونات التي اأ�شبحت تعج بالألفاظ البذيئة وهي جتري 
على األ�شنة �شخ�شيات هامة، ل يتوانون يف ا�شتدعاء قوامي�ص 
جن�شهم،  بني  يف  واآرائهم  مكنوناتهم  عن  للتعبري  موؤدبة  غري 
اإىل درجة الفح�ص  ال�شاحة مبا ل يليق من الكالم  فازدحمت 
البواح، ومن ذلك ما يرد على األ�شنة كثريين ممن يعلقون على 
الأو�شاع با�شتخدام عبارات التخوين والتخوين امل�شاد وو�شف 
اجلزائريني باأو�شاف يندى لها اجلبني، ملجرد اأنهم اختلفوا يف 

قراءة الو�شع ال�شيا�شي احلايل.
املرت�شحني  العادة  غري  على  ي�شب  مل  اللغوي  التلوث  هــذا 
حيث  الإعــــالم،  و�شائل  عــرب  وممثليهم  للرئا�شة  اخلم�شة 
اإل يف مواقف  غابت مظاهر التنابز بالألقاب وال�شب وال�شتم 
النتخابي  ال�شرف  ميثاق  على  املوقعني  اأن  يعني  ما  معدودة، 
حاولوا اللتزام به، م�شتفيدين من حالة الفتور الذي ت�شهده 

احلملة النتخابية يف اأيامها الأخرية.
تغلغل  �شببه  املفجعة  الدرجة  هذه  اإىل  امل�شتوى  انحدار  اإن 
منظمة  حملة  اإطــار  يف  الدولة  هياكل  يف  الرديئني  جحافل 
خاللها  مــن  ـــارب  وح الــ�ــشــابــق،  الــنــظــام  بها  ــام  ق ومماأ�ش�شة 
املنا�شب  وفتح  املجتمع،  باأخالق  امللتزمة  النزيهة  الكفاءات 
على  وتزحف  ــص  الأر� على  تــدب  دابــة  لكل  م�شراعيها  على 
بطنها تقدم الولء والرباء للم�شوؤولني بغية اعتالء املنا�شب، 
فتكد�ص الأميون و�شذاذ الآفاق يف املنا�شب العليا ويف مفا�شل 
�شنع القرار يف هيكل الدولة، ولي�ص من ال�شهل على اأي حركة 
لثقافتهم  ن�شرهم  بعد  ب�شهولة،  منهم  التخل�ص  اإ�شالحية 
ال�شعب  من  لي�ص  لكن  العام،  ال�شاأن  مع  التعاطي  يف  واأ�شاليبهم 
اأو  بق�شد  تنقل  التي  األ�شنتهم  ح�شائد  خالل  من  اكت�شافهم 
بغريه فحيح �شرائرهم، فتورطهم وتربك الأ�شماع التي �شئمت 

من اأ�شواتهم  الن�شاز.



هريث  قرية  جتذبنا  للتنقل،  �ساحلة  غري  ترابية  طريق  وعرب  تكوت،  مدينة  من  كيلومرت  بعد   على 
، التي تعج منحدراتها بخريات وب�ساتني غناء، تعيد احلياة للزائرين بعدما فقدوها لعقود م�ست،  املن�سية
وبجهود ب�سيطة للغاية واإمكانيات �سبه منعدمة، يتحدى اأبناء املنطقة ت�ساري�س الطبيعة وق�ساوة اجلبال 

وعنادها وتهمي�س امل�سوؤولني الإعادة احلياة لكل �سيء يف هذه القرية.
البداية كانت عرب طريق فرعي من بلدية تكون نحو قرية هرييث والتي قطعناها يف حال يرثى لها ب�سبب 
اهرتائها وحفرها دون تعبيدها وتهيئتها من قبل امل�سوؤولني رغم املطالب املتكررة ب�سرورة تعبيدها نظرا 
الو�سول  بهدف  الف�سول  يف جميع  عديدة  عوائق  �سكانها  يواجه  حيث  للقرية،  والو�سول  التنقل  ل�سعوبة 
ملنطقتهم التي حتوي حاليا ب�ساتني غناء مبختلف اخل�سر والفواكه، فبمجرد هطول اأمطار ن�سبية فقط تعج 
الطريق باالأوحال وت�ستحيل حركة التنقل عربها، ناهيك عن ف�سل ال�ستاء الذي تكرث فيه الثلوج باملنطقة 
منفذا  العولة والتي تعرف بربودتها ال�سديدة �ستاء وحرارتها �سيفا، وهو ما يجعل �سكانها يتخذون من 

لهم لال�ستغناء عن التنقل اأثناء ف�سل ال�ستاء ل�سعوبة امل�سالك وتوقفها ب�سكل 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 الأكرث �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�سالة  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 الرثى 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.
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ال�سلطة  عمل  تقيمون  كيف  بداية      
اأدائها  عن  را�سون  اأنتم  وهل  االآن  حلد 
وما حققته طيلة هذه املدة الق�سرية من 

تاأ�سي�سها ؟
الولئيني  للمن�شقني  ال�شلطة  تعيني 
املندوبني  اإىل  اإ�ــشــافــة  ــنــدوبــني  وامل
عمال  يعد  ق�شري  ظــرف  يف  البلديني 
جبارا، قمنا موؤخرا بتن�شيب املندوبني 
البلديني عرب 61 بلدية بولية باتنة 
خطوات  ال�شلطة  خطت  فقد  وبذلك 

هامة يف القيام باملهام املوكلة لهـا.

     ا�ستب�سر اجلزائريون الأول مرة بوجود 
ومع  االنتخابات  لتنظيم  م�ستقلة  �سلطة 
ذلك هناك من ال يزال ي�سكك يف قدرتها 
بالنظر  االنتخابات  نزاهة  �سمان  على 
واملكاتب  املراكـز  من  الهائل  العدد  اإىل 
االإمكانات  حمــدوديــة  مــع  االنتخابية 
على  ــردون  ت كيف  واملــاديــة،  الب�سرية 

ذلـك؟
باإمكانيات  ولـــدت  ال�شلطة  �شحيح 
اأو  املـــادي  �شقها  يف  ــواء  �ــش حمـــدودة 
الإدارة  مــع  تعاونها  لكن  الب�شـري، 
والتي  م�شتوياتها  بكل  العموميـة 
اإجـــراء  �شي�شمن  خدمتنا،  يف  تبقى 
الناخبني  واإدلء  ال�شتحقاقات  هذه 

باأ�شواتهم بكل حيادية و�شفافية. 
لقرائنا  وتو�شح  ت�شبط  اأن  ميكن  هل 
طبيعة العالقة بني ال�شلطة والإدارة 
وما هي املعابر املتوفرة للتن�شيق بينكما 

خا�شة على امل�شتوى املحلـي ؟  
على  والإدارة  ال�شلطة  بني  العالقة 
لكن  تكامليـة  عالقة  املحلي،  م�شتوى 
هذا ل يعني اأن ال�شلطة ل ت�شري ب�شكل 
النتخابية،  العملية  ي�شمن  م�شتقل 
نحن ل ننكر تعاون الإدارة مع ال�شلطة 
لكن يف �شق توفري الإمكانيـات والتكفل 
ببع�ص العمليات الإدارية التي تندرج 
للموعد  التح�شري  �شمن  النهاية  يف 

النتخابي.

ومت  االنتخابي  لل�سرف  ميثاق  اأعــد      
االأطـــراف،  جميع  مــن  عليه  االإمــ�ــســاء 
اعتمدتها  التي  امليكانيزمات   هي  ما 
ال�سلطة لفر�س االلتزام بهذا امليثاق، اأم 
اأنه بقي جمرد عقد معنوي يهدف الأخلقـة 

ال�ساحة ال�سيا�سية ال غري ؟
ــن طرف  ـــد م ـــذي اأع هـــذا املــيــثــاق ال
به  ُيعنى  والـــذي  امل�شتقلة  ال�شلطـة 
و�شائل  خمــتــلــف  وكــــذا  املــرت�ــشــحــون 
الإعالم، هو يف النهاية ميثاق اأخالقـي 
حتى  به  اللتزام  املعنيني  على  يجب 
ت�شري العملية النتخابية بكل �شفافية 

ونزاهة.

ملراقبة  امل�ستقلة  ال�سلطة  وعــدت      
متطورة  تقنيات  با�ستخدام  االنتخابات 
ا�ستخدامها،  ي�سبق  مل  التزوير  ملنع 
لكن مل تت�سح بعد طبيعة هذه التقنيات 
ما  وجودها،  على  موؤ�سر  اأي  نرى  ومل 

تعليقكم؟
هذا  بتطبيق  وعدت  ال�شلطة  �شحيح 
الإجـراء والتقنية قيد الدرا�شة حلد 
الآن و�شُيعلن عنها يف يومها، اأي يوم اأو 
هذه  �شتكون  النتخابات  قبل  يومني 
ل�شمان  ال�شلطة  لدى  متوفرة  العملية 
انتخابات نزيهة ودح�ص كل ال�شكوك 
اإجراء  حول  اأطلقت  التي  والإ�شاعات 
�شتكون  هلل  وبـــاإذن  ــزورة  م انتخابات 
هذه ال�شتحقاقات خالية من التزوير 
منعا  �شدا  و�شنقف  باملائة   99 بن�شبة 

اأمامه.
املختلفة  االإعـــالم  و�سائل  حتظى      
لفر�س  ال�سلطة  عمل  يف  بالغة  باأهمية 
غري  االنتخابية،  احلمالت  يف  احلياد 

يجعلها  منها  لكثري  القانوين  الو�سع  اأن 
�سبكات  ال�سيما  الرقابة  عن  مناأى  يف 
تتعاملون  كيف  االجتماعي،  التوا�سل 
الف�سائية  القنوات  ومع  الف�ساء  هذا  مع 
والتقنية  الب�سرية  االإمكانيات  هي  وما 
من  الهائل  الكم  ملراقبة  لديكم  املتوفرة 

ال�سفحات واجلرائد؟  
حول  معطيات  من  ال�شلطة  ي�شل  ما 
اأو  النتخابيـة  بالعملية  امل�شا�ص 
من  �شنتخذ  ــ�ــشــرف،  ال مــيــثــاق  خـــرق 
الالزمة،  القانونية  الإجــراءات  اأجله 
ما،  لعار�ص  ال�شلطة  ي�شل  ل  مــا  ــا  اأم
على  تعمل  اأخــرى  جهات  هناك  ــاإن  ف
حول  و�شغرية  كبرية  كل  يف  التدقيق 
ال�شلطة  و�شتبلغ  ال�شتحقاقات  هذه 
الآن  وحلد  ال�شرورة،  اقت�شت  ما  اإذا 
اأي  تتلقى  مل  الــولئــيــة  التن�شيقية 

تبليغ يف هذا الإطار مهما كان نوعـه.

�سجلنا  ال�سابقة  التجارب      من خالل 
معاناة االأحزاب وممثلي املرت�سحني من 
االقرتاع،  مكاتب  تاأطري  يف  وا�سح  عجز 
النائية، هل هناك  ال �سيما يف املناطق 
بتعيني  لهوؤالء  ت�سمح  معينة  اإجــراءات 
كيف  عجزهم  حالة  ويف  عنهم  ممثلني 
يفتح  الذي  اخللل  هذا  مع  �ستت�سرفون 

املجال جمددا اأمام التزوير؟
اإمكانية  للمرت�شحني  اأتــاح  القانون 

ويف  مكتب،  كل  يف  عنهم  ممثل  تعيني 
ذلك  توفري  عــن  بع�شهم  عجز  حالة 
للمراكز  الــكــبــري  ــعــدد  ال مــع  خــا�ــشــة 
بــاإمــكــان مراقب  فــاإنــه  النــتــخــابــيــة، 
�شري  متابعة  مهمة  تــويل  مــا  مرت�شح 
اتفاق  بعد  وذلك  النتخابية  العملية 

ممثلي املرت�شحني مع بع�شهم البع�ص.

    ما هي االإجراءات االحرتازية التي 
احلاالت  مع  للتعامل  ال�سلطة  اتخذتها 
ــالت االأمــنــي  ــف ــطــارئــة وحــــاالت االن ال
خا�سة  املكاتب  بع�س  م�ستوى  على 
اإجراء  تعار�س  اأطــراف  لوجود  بالنظر 

االنتخابـات؟ 
انفالت  اأي  يحدث  ل  اأن  نتمنى  نحن 
�شنكون  فنحن  ذلــك،  وقــوع  حالة  ويف 
الإجــــراءات  تطبيق  عــرب  باملر�شاد 

القانونية الالزمة.

اآلية معينة ل�سبط عملية      هل هناك 
خا�سة  الــوكــاالت  بوا�سطة  الت�سويت 

للمنت�سبني لالأ�سالك النظاميـة؟
لالأ�شالك  املنتمني  للناخبني  بالن�شبة 
عادي  ب�شكل  �شينتخبون  النظامية، 
عرب املراكز النتخابية امل�شجلني فيها 
ــراد  اأف على  ينطبق  الإجـــراء  ونف�ص 
عن  بعيدا  يتواجد  مــن  ــا  اأم اجلي�ص، 
النتخاب  فباإمكانه  النتخابي  املركز 
نقطة  اأو�شح  اأن  اأريد  وهنا  بالوكالة، 

حيث  بالوكالة،  لالنتخاب  بالن�شبة 
اأن هذه الأخرية يجب اأن ت�شتخرج من 
املندوبيات البلدية لل�شلطة واأن تكون 
واإل  امل�شتقلة  ال�شلطة  بختم  خمتومة 

فاإنها تعترب لغيـة.

الثانـي، هل  للدور  املــرور  حالة      يف 
للتعامل  اإ�سافيا  خمططا  ال�سلطة  اأعدت 
اأنكم تتوقعون ح�سم  اأم  مع هذه احلالة 

االأمور يف الدور االأول؟
كل ال�شيناريوهات متوقعة، وال�شلطة 
العملية  مرت  اإذا  �شيء،  لكل  خططت 
فاإن  الــثــاين  الـــدور  اإىل  النتخابية 
مثلما  عـــادي  ب�شكل  �شت�شري  الأمــــور 
�شارت عليه يف العملية الأوىل والفائز 
للجزائر  ـــبـــارك  ون لـــه  نـــبـــارك  بــهــا 

بانت�شارها.

عادة  اجلزائر  االنتخابات يف  ت�سهد      
بروز ظاهرة بيع و�سراء االأ�سوات والذمم 
بطرق خمتلفة، كيف �ستحدون من تغلغل 
ي�سمن  مبا  االنتخابية  العملية  يف  املال 
وهذا  االنتخابي  ال�سلوك  توجيه  عدم 

ينطبق على متويل احلملة االنتخابية؟
قيم  اإىل  يعود  الأ�شوات  و�شراء  بيع 
قابلية  مدى  وكــذا  واأخالقه  املجتمع 
املمار�شات  هذه  عن  التخلي  يف  اأفــراده 
الــ�ــشــلــبــيــة وغـــري الأخـــالقـــيـــة، اأمـــا 
العملية  يف  املــال  بتغلغل  يتعلق  فيما 
النتخابية، فلم ن�شتقبل حلد ال�شاعة 
اأي �شكوى يف هذا الإطـار حول دعم اأي 
الو�شوح  كل  وا�شح  والقانون  مرت�شح 
املرت�شحني  األزم  والذي  ال�شـق  هذا  يف 
حمالتهم  متــويــل  ــدر  مــ�ــش ــتــربيــر  ب
م�شوؤولياتهم  حتمل  مــع  النتخابية 

كاملة يف حالة عدم تربيرها.

    كلمة ختاميـة 
ولية  مواطني  اإىل  بندائي  اأتوجه 
�شناديق  اإىل  التوجه  اأجل  من  باتنة، 
بكل  مر�شحهم  واختيــار  القــــرتاع 
ــة والــ�ــشــلــطـــــة املــ�ــشــتــقــلــة عرب  ــري ح
حماية  �شت�شمن  الولئية  تن�شيقيتها 
متنياتي  مــع  تــزويـــــر  اأي  مــن  �شوته 
�شمان  على  ال�شاهرين  لكل  بالتوفيق 

اإجراء هذه النتخابات.

املن�سق الوالئـي لل�سلطة الوطنية امل�ستقلة لالنتخابات بوالية باتنة، عمار كرار�سة لـ"االأورا�س نيوز":

التزوير"  اأمام  منيعا  �سدا  "�سنكون 
يرى "عمـار كرار�شـة" املن�ّشق الوالئي لل�شلطة امل�شتقلة لتنظيم االنتخابات بوالية باتنة، اأن هذه االنتخابات التي جترى الأول مرة حتت 

اإ�شراف �شلطة م�شتقلة، لن تكون مثل �شابقاتها و�شتكون نزيهة وبعيدة عن التزوير، الذي كان يهدد م�شداقية الدولة فيما قبل، وقال يف 
حوار مع االأورا�ش نيوز اأن التقنية اجلديدة التي �شتكون �شدا منيعا ملنع التزوير قيد الدرا�شة و�شتكون جاهزة قبل االنتخابات.



طاقات متجددة: 

�شعد �لنفط ، �أم�ص، قبيل �جتماعات ُتعقد 
هذ� �لأ�شبوع حيث تبحث �أوبك وحلفاوؤها 
�ل�شوق،  لدعم  �لإنــتــاج  على  قيود  متديد 
�أن خمزونات  �أظهرت بيانات للقطاع  بينما 
باأكرث  تر�جعت  �لأمريكية  �خلام  �لنفط 

من �ملتوقع مما �شاهم يف رفع �لأ�شعار.
بتوقيت   8:06 �لــــ  �لــ�ــشــاعــة  وبــحــلــول 
خلام  �لآجــلــة  �لعقود  �رتفعت  �جلــز�ئــر، 
 0.7 �أو  �شنتا   44 برنت  �لعاملي  �لقيا�ص 
باملئة �إىل 61.26 دولر للربميل، و�شعدت 
تك�شا�ص  ـــرب  غ ـــام  خل �لآجـــلـــة  ــعــقــود  �ل
�لو�شيط �لأمريكي 38 �شنتا �أو 0.7 باملئة 
�لبلد�ن  منظمة  وتعد  دولر،   56.48 �إىل 
�مل�شدرة للبرتول )�أوبك( وحلفاء من بينهم 
�أوبك+،  با�شم  �ملعروفة  �ملجموعة  رو�شيا، 
�لنفط  �إنتاج  خف�ص  زيادة  على  للمو�فقة 
هذ� �لأ�شبوع حني يجتمعون يف فيينا وفقا 

للعر�ق ثاين �أكرب منتج يف �ملنظمة.
وقال ثامر �لغ�شبان وزير �لنفط �لعر�قي 
لل�شحفيني �أول �أم�ص يف فيينا �إن عدد� من 
زيادة  �إىل  مييلون  �لأ�شا�شيني  �لأع�شاء 

�خلف�ص.
جتتمع  ذلــك  وبعد  �ليوم  �أوبــك  وجتتمع 
ــــك+  �أوبــــــك+ يــــوم غــــد، وتــخــفــ�ــص �أوب
�أن  �ملتوقع  ومــن   2017 منذ  �لإمــــد�د�ت 
لتخفيف  �شارية  �لتخفي�شات  على  ُتبقي 

�أثر �لإنتاج �لقيا�شي يف �لوليات �ملتحدة.

اأ�سار بيان لوزارة الطاقة اأول اأم�س، اإىل اهتمام اجلزائر بالتعاون مع جممع "د اي اي ديزرت ايرنجي" )ديزيرتك( االأملاين 
بهدف تعزيز قدرات اإنتاج الطاقات املتجددة.

اأكد وزير ال�سياحة وال�سناعة التقليدية، عبد القادر بن م�سعود، م�ساء اأول اأم�س، باجلزائر العا�سمة على اأهمية تنظيم الطبعة 
وحتقيق  االبتكار  ودعم  املبادرات  ت�سجيع  يف  ت�ساهم  اأن  �ساأنها  من  والتي  ال�سياحة  جمال  يف  جوائز  ثمانية  لتوزيع  االأوىل 

االجنازات يف قطاع ال�سياحة.

اإقت�شاداخلمي�س 24 ومرب  2969/ 05  دي�سمرب 2019 املوافق لـ 08 ربيع الثاين 081441
�سوناطراك �ستمار�ش حق ال�سفعة على 

م�سالح "اأناداركو" باجلزائر

اجلزائر مهتمة بالتعاون مع جممع "د اي اي ديزرت ايرنجي"

التاأكيد على اأهمية تنظيم الطبعة االأوىل ملنح جوائز يف ال�سياحة 

عر�ش حول م�سروع القانون املتعلق بتن�سيب العمال ومراقبة الت�سغيل

�ل�شفقة  ــاإن  ف �مل�شدر،  ذ�ت  وح�شب 
�لأمريكيتني  �ل�شركتني  بني  متت  �لتي 
تتنافى   " و"�أوك�شيدنتال  "�أناد�ركو" 
�أنــاد�ركــو  �شركة  ــال  ــم �أع ومــو��ــشــلــة 
يف   �ل�شر�كة  عقد  �إطـــار  يف  �جلــز�ئــر 
حقل "بركني" باجلز�ئر، وتابع �لبيان 
2019 متت  �أوت   3 وبتاريخ  �أنه  يقول 
�ل�شركتني  بــني  وحــيــازة  �شم  عملية 
"�أناد�ركو  �لأمريكيتني  �لبرتوليتني 
�إطار  يف  �أنه  مو�شحا  "و�أك�شيدنتال" 
هذه �لعملية )�ل�شم و�حليازة( �شتقوم 
جميع  ببيع  "�أك�شيدنتال"  �ــشــركــة 
ح�ش�شها، �لتي حازت عليها و�كت�شبتها 
�شركة  ل�شالح  �إفــريــقــيــا  يف  ــر�  ــوؤخ م

"توتال".
�ملحروقات  قانون  لأحكام  وتطبيقا 
�شركة  تقدمت   ، �ملــ�ــشــدر-  ي�شيف   -

يف  �شوناطر�ك  �شريك  "�أناد�ركو"، 
�لطاقة،  وزير  �إىل  بطلب  بركني  حقل 
تلتم�ص من خالله مو�فقته على عملية 
" �أناد�ركو  �شركة  على  �ملر�قبة  تغيري 
�جلز�ئر" ل�شالح �شركة "�أك�شيدنتال"، 
�أنه  �مل�شدر  و�أ�شاف  �مل�شدر،  ذ�ت  يربز 
عمال بالتنظيم �ل�شاري �ملفعول، �تخذ 
قر�ر  عــرقــاب،  حممد  �لطاقة  وزيـــر 
�أعلن  حيث  �ل�شفقة،  هذه  بخ�شو�ص 
تتنافى  �لعملية  ــذه  ه بـــاأن  مبوجبه 
ــو  ــاد�رك �أن  " �شركة  �أعــمــال  مو��شلة 
على  �ل�شر�كة  عقد  �إطار  �جلز�ئر" يف 
ونتيجة  بــاجلــز�ئــر،  "بركني"  حقل 
�شوناطر�ك  �شركة  �شتقوم  �لقر�ر  لهذ� 
�مل�شالح،  على  �ل�شفعة  حق  مبمار�شة 
�لتي حتوز عليها �شركة " �أناد�ركو" يف 

�جلز�ئر، ي�شيف بيان وز�رة �لطاقة.

و�أو�شح ذ�ت �مل�شدر �أنه بهدف تعزيز قدر�ت 
�إنتاج �لطاقات �ملتجددة و�إدر�جها �جليد يف 
يتطلع  �جلز�ئرية،  �لكهربائية  �ملنظومة 
قطاع �لطاقة �إىل تطوير حماور �لتعاون مع 
"د �ي �ي ديزرت �يرنجي" يف جمال �لطاقات 
�لتعاون  هذ�  �أهد�ف  �أهم  وتتعلق  �ملتجددة، 
�لتقنية  �لــدر��ــشــات  �إطـــالق و�جنـــاز  حــول 
�لطاقات  مــن  لال�شتفادة  و�لقــتــ�ــشــاديــة 
�لطاقات  وتعميم  و�لــهــو�ئــيــة  �ل�شم�شية 
�مل�شرتكة  �ملــ�ــشــاريــع  تــرقــيــة  و  �ملــتــجــددة 
على  �ملتجددة  �لطاقات  بتطوير  �خلا�شة 
�مل�شتوى �لوطني و�لدويل و�لرتقية �مل�شرتكة 
للبحث يف جمال ت�شنيع وتركيب و��شتغالل 

وتخزين �لطاقات �ملتجددة.
�مل�شرتكة  بالدر��شة  �أي�شا  ــر  �لأم ويتعلق 
�لأ�شو�ق  بولوج  �لكفيلة  و�لو�شائل  لل�شبل 
�لكهرباء  تــ�ــشــديــر  �أجـــل  ــن  م �خلــارجــيــة 
ــر�كــة يف جمــال  ــددة وتــعــزيــز �لــ�ــش ــج ــت �مل
�ملتجددة  �لطاقات  �شناعات  يف  �لتكوين 
متت  كما  و�لتكنولوجيا،  �ملعرفة  وحتويل 
�لإ�شارة �أي�شا �إىل �أن هذه �لإر�دة يف �لتعاون 
�شتتج�شد يف �لآجال �لقريبة بالتوقيع على 
مذكرة تفاهم بني �لفاعلني �لوطنيني لقطاع 
�لـــوز�رة  ـــدت  و�أك �ملنظمة،  وهـــذه  �لطاقة 

تطوير  حول  �حلكومة  �شيا�شة  �إطار  يف  �أنه 
�لطاقوية،  و�لفعالية  �ملتجددة  �لطاقات 
"طموحا"  برناجما  �لطاقة  قطاع  �أطــلــق 
 ،2027 بحلول  مــيــغــاو�ت   5600 لإنــتــاج 
�لربنامج  هــذ�  �أن  على  �أي�شا  �لتاأكيد  ومت 
�لهام و �لطموح �شيتم حتقيقه مع موؤ�ش�شات 
�ل�شركات  مع  �شر�كة  ــار  �إط ويف  جز�ئرية 
و�ملوؤ�ش�شات �لتي تتمتع باخلربة وتتوفر على 
�لتكنولوجيات �حلديثة يف هذ� �ملجال �لتي 

ت�شمح بتخفي�ص �لتكاليف.

وفــد عن  مــوؤخــر�  �ــشــارك  �ل�شدد،  هــذ�   يف 
جلنة  مــن  م�شوؤولني  ي�شم  �لــطــاقــة  قــطــاع 
وحمافظة  و�شونلغاز  و�لغاز  �لكهرباء  �شبط 
�لطاقوية  و�لفعالية  �ملتجددة  �لطاقات 
حول   10 �أل  �لــعــربــي-�لأملــاين  �ملنتدى  يف 
مع  تز�منا  �ملنتدى  هذ�  نظم  وقد  �لطاقة، 
من  �لطاقوية  �لريادة  حول  �ل10  �لقمة 
�يرنجي" بربلني  ديــزرت  �ي  �ي  "د  تنظيم 
)�أملانيا( حتت عنو�ن " �لنتقال �لطاقوي يف 

�لعامل �لعربي".

و�عترب �لوزير يف مر��شم هذه 
�ملركز  نظمها  �لــتــي  �لطبعة 
ــر  ــز�ئ �لــــدويل لــلــتــجــارة �جل
�لقطاعات  �أهم  من  �ل�شياحة 
�لتي ت�شاهم يف تنويع �لقت�شاد 
�لتنمية  وحتــقــيــق  �لــوطــنــي 
د�عيا  �ملحروقات  �إطــار  خارج 
يف  �مل�شاهمة  �إىل  �لفاعلني  كل 
�ل�شياحية  �لوجهة  حت�شني 
�لتي تزخر برث�ء  �جلز�ئرية 
طــبــيــعــي وثـــقـــايف وتــاريــخــي 
مق�شد�  منها  وح�شاري  يجعل 
�ل�شيد  وذكر  بامتياز،  �شياحيا 
�أخــرى  جهة   مــن  م�شعود   بــن 
بــكــل �جلـــهـــود �ملــبــذولــة من 
دعم  جل  من  �حلكومة  طــرف 
�ل�شتثمار �ل�شياحي من خالل 
وتذليل  �مل�شتثمرين  مر�فقة 
�لعقار  على  للح�شول  �لعقبات 
وتخفي�ص �جلباية و�ل�شر�ئب 
�ل�شياحة  قطاع  و�ن  خا�شة 
كما قال ي�شاهم يف خلق �لرثوة 
وتوفري منا�شب �شغل �إ�شافية، 
�شنة  كل  يتم  �أنــه  �إىل  و�أ�ــشــار 
فندق   100 حــــو�يل  �جنــــاز 
 5000 من  �أزيــد  يوفر  جديد 
�شرير جديد  وحو�يل 5000 
،م�شيفا  جديد  �شغل  من�شب 
�ل�شنة  هذه  خالل  �شيتم  باأنه 
�آلف   7 ــــو�يل  ح ��ــشــتــقــبــال 

من�شب  �آلف   7 وتوفري  �شرير 
يف  �لوزير  و�أكــد  �إ�شايف،  �شغل 
هذ� �لإطار، بان قانون �ملالية 
وكل  �لقطاع  �شري�فق   2020
بفتح  ـــــرى  �لأخ �لــقــطــاعــات 
�لأجانب  لفائدة  �ل�شتثمار 
�ل�شياحة  ــال  جم يف  ل�شيما 
موؤكد� باأنه مت حلد �لآن �جناز 
فندقية  موؤ�ش�شة    15 حو�يل 
�أجنبية بكل وليات  خمتلطة 

�لوطن .
مت  �أنه  �أخرى  جهة  من  وقال 
من  �أزيـــد  ت�شجيل  �لآن  حلــد 
توفر  فندقية  1408موؤ�ش�شة 
706 123 و�شيتم ت�شليم 108 

موؤ�ش�شة فندقية يف 2020 من 
�شرير   10286 توفري  �شانها 
جديد،  �شغل  من�شب  و5505 
حلد  �ل�شتثمار  حجم  بلغ  كما 
�لوزير  تعبري  حــد  على  �لآن 
من  �شياحي  م�شروع   2393
 310   274 يــوفــر  �أن  �شاأنه 
نف�ص  يف  مذكر�  جديد،  �شرير 
وكالة   2836 بتوفر  �لوقت 
�مل�شتوى  على  و�أ�شفار  �شياحية 

�لوطني .
�لعام   �ملدير  �أكد  ناحيته  من 
للتجارة  ـــــدويل  �ل لــلــمــركــز 
تيباوي  �حــمــد  "�جلز�ئر" 
ــى �أهــمــيــة تــنــظــيــم هــذه  عــل

خاللها  مــن  مت  �لتي  �لطبعة 
�جناز  لأح�شن  جو�ئز  تقدمي 
يف  وكــذ�  �ل�شياحي  �ملجال  يف 
�ملق�شد  ترقية  ويف  �لت�شيري 

�ل�شياحي �جلز�ئري .
�أكد  كما  �مل�شعى  هذ�  ويهدف 
�لعمل  �إىل  ــوؤول،  ــش ــ� �مل نف�ص 
حتقيق  �ل�شياحة  �إقــالع  على 
�لتنمية خارج �إطار �ملحروقات 
�ل�شياح وتعزيز  من �جل جلب 
�لبتكار  وترقية  �ل�شتثمار 
وجهة  وحتــ�ــشــني  و�لإبـــــــد�ع 
�لــتــي تــزخــر بتنوع  �جلــز�ئــر 

�شياحي فريد من نوعه.

و�لعمل  �لجتماعية  و�ل�شوؤون  �ل�شحة  جلنة  عقدت 
�أم�ص،  �أول  �لوطني،  �ل�شعبي  باملجل�ص  �ملهني  و�لتكوين 
�جتماعا ��شتمعت فيه �إىل عر�ص قدمه وزير �لعالقات 
يعدل  قانون  م�شروع  حول  خويل،  فتحي  �لربملان،  مع 
ويتمم �لقانون 19-04 �ملتعلق بتن�شيب �لعمال ومر�قبة 

�لت�شغيل، ح�شب ما جاء يف بيان للمجل�ص.
وخالل �لجتماع �لذي تر�أ�شته عقيلة ر�بحي، رئي�شة 
�لعمل  وزيــر  عن  نيابة  خويل،  �ل�شيد  �أو�شح  �للجنة، 
و�لت�شغيل و�ل�شمان �لجتماعي، تيجاين ح�شان هد�م، 
�أن  هام،  �إقليمي  �جتماع  يف  �جلز�ئر  لتمثيل  عني  �لذي 

ترمي  �إجــر�ء�ت  و�شع  �إىل  يهدف  �لقانون  هذ�  م�شروع 
�إىل تكييف �لإطار �لقانوين و�لتنظيمي �ملتعلق بتن�شيب 
على  �مل�شجلة  �لتطور�ت  مع  �لت�شغيل  ومر�قبة  �لعمال 
م�شتوى �شوق �لعمل، وذلك من خالل تخفيف �لإجر�ء�ت 
وقال  و�لتن�شيب،  �لتوظيف  جمال  يف  �ملفعول  �ل�شارية 
يرمي   04-19 قانون  على  �ملــدرج  �لتعديل  �أن  �لوزير 
و�حد  من  �لت�شغيل  عرو�ص  معاجلة  �آجال  تقلي�ص  �إىل 
كحد  �أيــام   5 خم�شة  �إىل  حاليا  يوما   )21( وع�شرين 
�أق�شى، كما ذكر باأن �لوكالة �لوطنية للت�شغيل كانت قد 
و�شعت حيز �خلدمة "نظام معلومات ناجع يقوم بعملية 

�لو�شاطة ب�شكل �آيل ي�شمن �ملزيد من �ل�شفافية يف ت�شيري 
عرو�ص وطلبات �لعمل"، م�شيفا �أن م�شروع هذ� �لقانون 
ومعاجلة  بدر��شة  �مل�شتخدمة  �لهيئات  لإلـــز�م  جــاء 
جميع طلبات �لعمل �ملوجهة �إليها على حد �شو�ء ودون 
يف  مت�شاوية  فر�شا  �ملرت�شحني  هوؤلء  ملنح  وذلك  متييز 
عملية �لتوظيف، و�أ�شار �إىل �أن هذه �ملعاجلة �لآلية من 
�ل�شفافية  من  مزيد�  ت�شفي  �أن  �أولية،  كمرحلة  �شاأنها، 
�آجال  تقلي�ص  من  �شتمكن  �أنها  كما  �مللفات  معاجلة  يف 
�ملوؤهالت  ح�شب  �لعمل  طالبي  لتوجيه  �ل�شتجابة 
وز�رة  م�شالح  �أن  معلنا  �مل�شتخدمني،  طرف  من  �ملطلوبة 

خالل  من  تعمل  �لجتماعي  �ل�شمان  و�لت�شغيل  �لعمل 
�لوكالة �لوطنية للت�شغيل، على �إطالق خدمات عن بعد 
خدمة  �إىل  ت�شاف  �لعمل،  وطالبي  �مل�شتخدمني  لفائدة 
�لت�شجيل عن بعد �ملتوفرة حاليا، ق�شد تقريب وحت�شني 

�خلدمة �لعمومية لفائدة �ملرتفقني.
�لن�ص من  ما ت�شمنه  �للجنة  رئي�شة  من جهتها، ثمنت 
�قرت�حات مبدية تفاوؤلها بالتد�بري �لو�ردة فيه و�لتي 
�شتعجل باإدماج حقيقي ملزيد من �لطاقات يف �شوق �لعمل 
مبا يتيح مزيد� من �خلدمات ويرفع حركية �لتنمية يف 

�جلز�ئر.

امل�سالح  على  ال�سفعة  حق  مبمار�سة  �سوناطراك  للمحروقات  الوطنية  ال�سركة  �ستقوم 
الطاقة  وزير  عن  �سادر  قرار  على   بناء  اجلزائر  "اأناداركو" يف  �سركة  عليها  حتوز  التي 
"اأناداركو"  االأمريكيتني  ال�سركتني  بني  التي متت  �سفقة احليازة  بخ�سو�س  عرقاب  حممد 

و"اأوك�سيدنتال"، ح�سبما اأفاد به اأم�س بيان لوزارة الطاقة.

من اأجل ت�سجيع املبادرات ودعم االبتكار

املجل�س ال�سعبي الوطني: 

توا�سل ارتفاع اأ�سعار النفط

ح�سب حممد عرقاب



رغم �سدور اأوامر من رئي�س حكومة ت�سريف االأعمال عادل عبد املهدي، بعدم اإطالق النار

بعد مقتل 14 طفال.. 

انطلقت يف العا�شمة الربيطانية، 
لندن، اأم�ص قمة زعماء حلف �شمال 

الأطل�شي "الناتو"، مبنا�شبة الذكرى 
ال�شبعني لتاأ�شي�شه.

وي�شارك يف القمة زعماء الدول 
الأع�شاء، بينهم الرئي�ص الرتكي 
رجب طيب اأردوغان، الذي و�شل 

اإىل لندن، اأول اأم�ص، يف زيارة تنتهي 
اليوم.

ويف وقت �شابق اأول اأمي، قال اأمني 
عام الناتو، ين�ص �شتولتنربغ يف 

ت�شريحات �شحفية اإنه "واثق" اأن 
احللفاء قادرون على حل امل�شائل 

العالقة واملرتبطة بخطط الدفاع، 
مبا فيها معار�شة تركيا زيادة ن�شر 

احللف قواته يف منطقة البلقان.

انطالق قمة زعماء 
الناتو يف لندن 

و�سط م�ساعي حلل امل�سائل 
العالقة بني احللفاء 

واملتعلقة بخطط الدفاع

عن  امل�شوؤولة  للجنة  تقرير  خل�ص 
الرئي�ص  م�شاءلة  ب�شاأن  التحقيق 
ترامب  دونــالــد  اأن  اإىل  الأمريكي 
اخلا�شة  ال�شيا�شية  م�شاحله  و�شع 
للوليات  الوطنية  امل�شالح  فــوق 

املتحدة.
واأ�شاف التقرير، الذي اأعدته جلنة 
ال�شتخبارات يف جمل�ص النواب، اأن 
الأدلة على �شوء ال�شلوك من جانب 
ترامب كثرية، وهو ما ينطبق اأي�شا 
الكونغر�ص،  عــمــل  عــرقــلــة  عــلــى 
اإجــراءات  اإطــار  يف  التقرير  وياأتي 
اإىل عـــزل تــرامــب من  تــــوؤدي  قــد 
من�شبه، فيما ينفي ترامب اقرتاف 
التحقيق  وو�شف  القانون،  ينايف  ما 
�شخ�شية  ا�شتهداف  حماولة  باأنه 
هاجم  التقرير،  اإ�شدار  وقبيل  له، 
غري  باأنه  وو�شفه  التقرير  ترامب 

وطني للغاية.
قالت  الــتــقــريــر،  ـــدار  اإ�ـــش ــعــد  وب
ــام، املــ�ــشــوؤولــة  ــش �ــشــتــيــفــاين غــريــ�
اإن  ــص،  ــ� ــي الأب للبيت  ال�شحفية 
يف  متاما  اأخــفــقــوا  الدميقراطيني 
خمالفة  عــلــى  ــل  ــي دل اأي  اإيـــجـــاد 

يعك�ص  ل  التقرير  واإن  الــقــانــون، 
يف  وجاء  اإحباطهم،  �شوى  �شيء  اأي 
جهودا  ك�شف  التحقيق  اأن  التقرير 
الرئي�ص  خاللها  �شعى  �شهورا  دامت 
من�شبه  �شلطات  ل�شتخدام  ترامب 
لــلــحــ�ــشــول عــلــى تــدخــل اأجــنــبــي 
 ،2020 عام  انتخابات  يف  ل�شاحله 
خمطط  "غرّي  التقرير:  قال  حيث 
الوليات  �شيا�شة  ترامب  الرئي�ص 
املتحدة اإزاء اأوكرانيا وقّو�ص اأمننا 
حتقيقني  اإجـــراء  مقابل  القومي 
يف  ت�شاعد  �شيا�شية  ـــع  دواف لهما 
لفرتة  انــتــخــابــه  اإعــــــادة  حــمــلــة 
رئا�شية اأخرى"، م�شيفا اأن الرئي�ص 
الأوكراين املنتخب حديثا فلودميري 
ب�شورة  يعلن  باأن  طالب  زيلين�شكي 
مناف�ص  اأن�شطة  يف  التحقيق  علنية 
يخ�شاه  كـــان  اأنـــه  يــبــدو  �شيا�شي 
الرئي�ص  نائب  وهو  كبرية،  ب�شورة 
مت  نظرية  ويف  بايدن،  جو  ال�شابق 
اأوكرانيا،  اأن  وهــي  خطاأها  اإثبات 
يف  تدخلت  التي  هي  رو�شيا،  ولي�ص 
النتخابات الرئا�شية عام 2016.

اأم�ص  اأول  املــتــحــدة،  الأمم  اأعــربــت 
الغارات  تزايد  اإزاء  البالغ  القلق  عن 
يف  ال�شكنية  املــنــاطــق  على  اجلــويــة 

ليبيا، خالل الأيام القليلة املا�شية.
 14 مقتل  مــن  اأيـــام  بعد  ذلــك  يــاأتــي 
طريان  غارات  نتيجة  و�شيدتني  طفاًل 
حفرت  خليفة  املتقاعد  لــلــواء  ــم  داع
على العا�شمة طرابل�ص ومدينة مرزق 
)جنوب(، وقال املتحدث با�شم الأمني 
العام لالأمم املتحدة �شتيفان دوغريك، 
اإن  بنيويورك،  �شحفي  موؤمتر  خالل 
الع�شوائية حمظورة، و�شدد  الهجمات 
على �شرورة اتخاذ جميع الحتياطات 
يف  اإ�ــشــابــات  وقـــوع  لــتــفــادي  املمكنة 
�شفوف املدنيني واإحلاق اأ�شرار بالبنية 

دوغريك  واأو�ــشــح  املدنية،  التحتية 
الإن�شانية  ال�شوؤون  تن�شيق  مكتب  اأن 
مبقتل  اأبلغهم  املتحدة  لــالأمم  التابع 
عدد من املدنيني - معظمهم من الن�شاء 
باأنحاء  جوية  غــارات  يف  والأطــفــال، 
خمتلفة من البالد، وتابع اأنه ل يزال 
اأكرث من 300 األف �شخ�ص م�شردين يف 
اأكرث  ذلك  يف  مبا  ليبيا،  اأنحاء  جميع 
جراء  نزحوا  �شخ�ص  األــف   140 من 

ال�شتباكات يف العا�شمة طرابل�ص.
والأحد املا�شي، اأعلنت وزارة ال�شحة 
بحكومة "الوفاق"، املعرتف بها دولًيا، 
اأ�شخا�ص   10 وجــرح  اأطفال   5 مقتل 
جراء ق�شف جوي �شنه طريان حربي 

داعم حلفرت، جنوبي العا�شمة.

تقرير جلنة التحقيق يتهم الرئي�ش االأمريكي 
با�ستغالل من�سبه مل�سلحته ال�سخ�سية

بليبيا اجلوية  الغارات  اإزاء  "قلق" اأممي 

تبنت اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، م�ساء اأول اأم�س، 5 قرارات مناه�سة الإ�سرائيل، اأبرزها مطالبتها مبغادرة 
مرتفعات اجلوالن املحتلة اإىل احلدود املتفق عليها عام 1967.

رايت�ص  "هيومن  منظمة  اتــهــمــت 
ـــن  الأم قــــوات  الــدولــيــة،  ووت�ص" 
"ا�شتخدام  العراقية، بال�شتمرار يف 
القوة القاتلة" �شد املتظاهرين، رغم 
ما اأعلن من اأوامر بالتوقف عن ذلك.

واأ�شارت املنظمة احلقوقية يف بيان 
ال�شادرة  الأوامر  اأن  اأم�ص،  اأ�شدرته 
ت�شريف  حكومة  رئي�ص  قبل  مــن 
بوقف  املهدي،  عبد  عادل  الأعمال، 
متنع  مل  احلية،  الذخرية  ا�شتخدام 
ـــن مــن ا�ــشــتــخــدام القوة  قـــوات الأم
مطالبة  املحتجني،  �شد  املــفــرطــة 
تدابري  باتخاذ  املخت�شة  اجلــهــات 

البيان  ــل  ــق ون ذلــــك،  ملــنــع  عــاجــلــة 
ق�شم  مديرة  ويت�شن،  ليا  �شارة  عن 
قولها  املنظمة  يف  الأو�ــشــط  ال�شرق 
اأنه ينبغي على احلكومة اإنهاء القتل 
قدرتها  عدم  وتف�شري  القانون،  خارج 
وراأت  قواتها،  على  ال�شيطرة  على 
ت�شريحات  بني  التناق�ص  اأن  ويت�شن 
الأمن  قــوات  به  تقوم  وما  احلكومة 
القائد  ـــاأن  ب يــوحــي  الأر�ـــــص،  عــلــى 
ي�شيطر  ل  العراقية  للقوات  الأعلى 

على قواته.
مــتــحــدث با�شم  الــبــيــان عــن  ونــقــل 
ال�شامية  املتحدة  الأمم  "مفو�شية 

 354 اإن  قــولــه،  الإن�شان"  حلــقــوق 
�شخ�شا على الأقل قتلوا، واأكرث من 8 
اآلف جرحوا، منذ بدء الحتجاجات 
اأن  اإىل  لفت  ــه  اأن اإل  اأكتوبر،   1 يف 
ح اأن يكون اأعلى،  املجموع الفعلي ُيرجَّ
لالأمم  الــعــام  الأمـــني  ممثلة  وكــانــت 
هيني�ص- جينني  العراق،  يف  املتحدة 
بال�شخارت، قد اتهمت ال�شلطات، اأول 
الأمــن،  ملجل�ص  جل�شة  خــالل  اأمــ�ــص، 
�شد  املفرطة"  "القوة  با�شتخدام 
"متظاهرين �شلميني"، ما اأ�شقط اأكرث 
من 400 قتيل وما يزيد عن 19 األف 

م�شاب.

وي�شهد العراق احتجاجات مناه�شة 
منذ  ال�شيا�شية  والنخبة  للحكومة 
اأكتوبر، تخللتها اأعمال عنف وا�شعة 
األف جريح،  421 قتيال و15  خلفت 
وفق اإح�شاء اأعد ا�شتنادا اإىل م�شادر 
حيث  وطبية،  وبرملانية  حقوقية 
النخبة  برحيل  املحتجون  يــدعــو 
وهدر  بـ"الف�شاد  املتهمة  ال�شيا�شية 
البالد  حتكم  والتي  الدولة"،  اأموال 
اإ�شقاط نظام �شدام ح�شني عام  منذ 
2003، وذلك بعد اأن متكنوا، الأحد 
املا�شي، من الإطاحة بحكومة عادل 

عبد املهدي.

 "UN Watch  " منظمة  وقــالــت 
مبراقبة  معنية  حــكــومــيــة(  )غـــري 
القرارات  اإن  املتحدة،  الأمم  ن�شاطات 
موقعها  على  ن�شرتها  التي  الأخـــرية 
الإلكرتوين، ذات �شلة باليوم الدويل 
للت�شامن مع ال�شعب الفل�شطيني الذي 
 1977 عـــام  املــتــحــدة  الأمم  دعـــت 
كل  من  نوفمرب   29 يف  به  لالحتفال 

عام.
يف  الأع�شاء  من  دولــة   91 ووافــقــت 
يطالب  ــرار  ق على  العامة  اجلمعية 
اجلولن  مرتفعات  مبغادرة  اإ�شرائيل 
جوان   4 يف  عليها  املتفق  احلدود  اإىل 
1967، فيما عار�شته 9 دول، وامتنعت 
65 عن الت�شويت، وجاء يف ن�ص القرار 
اأن ا�شتمرار احتالل اإ�شرائيل للجولن 
ال�شالم  اأمـــام  عائقا  ي�شكل  ال�شوري 

العادل وال�شامل يف املنطقة.
قــرار  الــعــامــة  اجلمعية  واعــتــربت 
دي�شمرب   14 يف  الــ�ــشــادر  اإ�ــشــرائــيــل 
حكمها  بــه  فر�شت  الـــذي   ،1981
ــوري  ــ�ــش ال ــيــنــهــا يف اجلـــــولن  وقــوان
ــيــه،  ــل بـــاطـــال ولغــــيــــا، وعــل ــت ــح امل

القرار،  على  املــوافــقــة  الـــدول  دعــت 
املحادثات  ا�شتئناف  اإىل  اإ�شرائيل 
واللبناين،  الــ�ــشــوري  امل�شارين  على 
التي  والتعهدات  اللتزامات  واحرتام 
املحادثات  خــالل  اإليها  التو�شل  مت 

ال�شابقة.
دونالد  الأمــريــكــي  الرئي�ص  وكـــان 
�شابق  ــت  تــرامــب، قــد اعـــرتف يف وق
الكيان  ب�شيادة  اجلـــاري،  الــعــام  منذ 
اجلــولن  مرتفعات  على  ال�شهيوين 
اإ�شرائيل  احتلتها  الــتــي  الــ�ــشــوريــة 

عام1967.
ـــا الـــقـــرارات الأربـــعـــة الأخــــرى،  اأم

املتحدة  الأمم  بــالــتــزامــات  فتعلقت 
جتاه الفل�شطينيني ودورها يف احلفاظ 
على حقوقهم، ف�شال عن م�شوؤوليتها يف 
�شمان احلماية لل�شحفيني العاملني يف 
القرارات،  بني  ومن  املحتلة،  الأرا�شي 
ال�شلمية  "الت�شوية  بــعــنــوان  قـــرار 
عليه  وافــقــت  فل�شطني"،  لق�شية 
 7 رف�شته  فيما  دولــة،   147 باأغلبية 
عن  اأخـــرى  ــة  دول  13 وامتنعت  دول 

الت�شويت.
ومن بني الدول الراف�شة لهذا القرار 
املــتــحــدة، وكندا،  الــوليــات  مــن  كــل 

واأ�شرتاليا.
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اأعلن الحتالل اإنه اعتقل يف الأ�شهر الأخرية، طالبا فل�شطينيني، 
اإىل  النتماء  بداعي  الغربية،  ال�شفة  يف  بريزيت،  جامعة  من 

حركة "حما�ص".
ومل يحدد اأفيخاي اأدرعي، املتحدث بل�شان الحتالل الإ�شرائيلي، 

عدد الطالب الذين مت اعتقالهم، فيما 
الغربية،  ال�شفة  يف  اجلامعات  كربى  من  بريزيت،  جامعة  تعترب 
واتهم  الفل�شطينيني،  ال�شيا�شيني  القادة  من  العديد  تخرج  ومنها 
اأدرعي الطالب املعتقلني بجمع معلومات ا�شتخبارية، حول اأهداف 

حمتملة لعمليات واإنتاج املواد املتفجرة من مواد منزلية.

باإقليم ننكرهار  ا�شتهدفه  اأم�ص، يف هجوم  اغتيل طبيب ياباين، 
حرا�ص  بينهم  اأ�شخا�ص   5 مقتل  عن  واأ�شفر  اأفغان�شتان؛  �شرقي 

الطبيب و�شائقه وراكب.
اإن  ننكرهار،  حاكم  با�شم  املتحدث  خوجياين،  اهلل  عطا  وقال 
كان  عندما  ناكامورا،  تيت�شو  الياباين  الطبيب  ا�شتهدف  الهجوم 
و�شائل  نقلت  ح�شبما  الإقليم،  عا�شة  اأباد  جالل  اإىل  متوجها 

اإعالمية.
م�شت�شفى  با�شم  املتحدث  �شانغر،  زادا  غول  اأو�شح  جهته،  من 
"باغرام اجلوية" بالعا�شمة كابل، اأّن الطبيب "ماكامورا" تعر�ص 

لإ�شابات بالغة اأودت بحياته.

لإطالق  تبادل  يف  اأم�ص،  اأول  اآخرون،   9 واأ�شيب  �شخ�شان،  قتل 
املراقبة  خط  على  والهندي،  الباك�شتاين  اجلي�شني  بني  النار 

احلدودي بني البلدين يف منطقة جامو وك�شمري.
وبح�شب و�شائل اإعالم هندية، اأ�شفر اإطالق النار بني اجلانبني يف 
املنطقة، عن مقتل مدنيني هنديني، واإ�شابة 9 اآخرين )دون ذكر 

مزيد من التفا�شيل(.
ويف 5 اأوت املا�شي، قررت احلكومة الهندية اإلغاء الو�شع اخلا�ص 
يف منطقة "جامو وك�شمري" وتق�شيمها اإىل اإقليمني، وفر�شت قيودا 

على التجوال والت�شالت فيهما وحجبت خدمة الإنرتنت.

ن�شرتها  التي  التقارير  العراقي  لالأمن  الإعالمية  اخللية  اأكدت 
بع�ص و�شائل الإعالم واأفادت بالقب�ص على ابن عم زعيم تنظيم 

داع�ص ال�شابق، اأبو بكر البغدادي، يف حمافظة كركوك.
العراقي،  الأمن  قوات  بيانات  عادة  تن�شر  التي  اخللية،  وقالت 
البدري،  �شاكر  حامد  اأن  اأم�ص،  اأول  في�شبوك  على  �شفحتها  على 
اأي�شا  وكان  للبغدادي،  نائبا  كان  خلدون،  باأبو  اأي�شا  املعروف 

الدين". �شالح  حمافظة  يف  الع�شكري  "القائد 
وقد قب�شت قوة من ال�شرطة على اأبو خلدون يف منطقة احلويجة 
يف حمافظة كركوك، بح�شب ما ذكره البيان، الذي اأ�شاف اأنه كان 

يحمل بطاقة هوية مزورة.

اأعلنت مفو�شية حقوق الإن�شان يف العراق، ارتفاع ح�شيلة 
 460 اإىل  املا�شيني  ال�شهرين  خالل  الحتجاجات  �شحايا 

قتيال واأكرث من 17 األف جريح.
مرتبطة  )م�شتقلة  املفو�شية  ع�شو  البياتي،  علي  وقال 
اإن  حملية،  اإعالم  لو�شائل  �شحفي  ت�شريح  يف  الربملان(  يف 
�شهري اأكتوبر ونوفمرب املا�شيني �شهدا مقتل ما ل يقل عن 
460 متظاهرا يف خمتلف املحافظات الو�شطى واجلنوبية 
اأعداد  اأن  البياتي  واأو�شح  بغداد،  العا�شمة  �شمنها  ومن 
اآلف   3 من  اأكرث  واأن  م�شابا،   17400 جتاوزت  اجلرحى 
منهم اأ�شيبوا بعاهات دائمة نتيجة برت الأطراف اأو فقدان 

الب�شر اأو اإ�شابات اأخرى.

اغتيال طبيب ياباين و5 من 
مرافقيه باأفغان�ستان

قتيالن وجرحى يف تبادل الإطالق نار 
بني اجلي�سني الباك�ستاين والهندي

القب�ش على اأبو خلدون ابن عم 
اأبو بكر البغدادي يف كركوك

ارتفاع ح�سيلة �سحايا االحتجاجات 
اإىل 460 قتيال بالعراق

االحتالل االإ�سرائيلي يعتقل طالبا 
من جامعة بريزيت

حــول

الوكالت  

العــامل

دويل االأمم املتحدة تتبنى 5 قرارات 
مناه�سة للكيان ال�سهيوين

"قتل" املتظاهرين يف  باال�ستمرار  العراقي  االأمن  ووت�ش" تتهم  "رايت�ش 

ق. د

ق. د
ق. د

ق. د

اإجراءات م�ساءلة ترامب: 



الكل يرتقب االتفاق ال�سيني ـ االأمريكي

قال الرئي�ش االإيراين ح�شن روحاين، الثالثاء 3 دي�شمرب 2019، اإنه ال مانع لدى طهران من ا�شتئناف العالقات مع ال�شعودية، يف اإطار حفظ 
االأمن واال�شتقرار يف املنطقة.

جاء ذلك خالل ا�شتقبال روحاين لوزير خارجية �شلطنة عمان، يو�شف بن علوي، يف طهران، يف اليوم الثاين من زيارته لها.
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روحاين يرحب ويوؤكد.. ال مانع من ا�ستئناف العالقات مع ال�سعودية

ترامب يثني على ''رجل ال�سواريخ''

مبادرة ''هرمز لل�ضالم'' 

بينما تنتظر كوريا ال�ضمالية ''هدية اأعياد امليالد'' من وا�ضنطن.. 

العالقات االإيرانية ال�سعودية 
فيما تاأتي زيارة ''بن علوي''، بهدف بحث 
ِقَبل  من  املطروحة  لل�شالم  هرمز  مبادرة 
وفق  املنطقة،  يف  الأو�شاع  لتهدئة  اإيــران 
وكالة الأنباء الإيرانية الر�شمية ''اإرنا''.

روحاين اأكد اأن ''اإيران ل ترى اأية م�شكلة 
واإعـــادة  اجلـــريان  مــع  الــعــالقــات  لتنمية 
العالقات مع ال�شعودية )..( نرى �شرورة 
بع�شها  جــانــب  اإىل  ـــدول  ال كــافــة  وقـــوف 
الأمن وال�شتقرار  اإر�شاء  اأجل  البع�ص من 

اأن  ''يجب  متابعًا:  املنطقة''،  يف  والثبات 
احلرب  اإنــهــاء  ــل  اأج مــن  جميعًا  نت�شاعد 
واإحالل  اأ�شرع  ب�شكل  اليمن  يف  وال�شراع 
ال�شالم،  حمادثات  ظل  يف  والأمــن  ال�شالم 
ويف اإطار املحادثات اليمنية – اليمنية''.

مبادرة هرمز لل�سالم 
''مبادرة  اإن  العماين  الوزير  قال  بــدوره 
�شالح  يف  ت�شب  هرمز  يف  لل�شالم  اإيـــران 
املنطقة''، ح�شب  الأمن وال�شتقرار لدول 

امل�شدر ذاته.
فيما اأعلنت اخلارجية الإيرانية، موؤخرًا، 
اإر�شال الن�ص الكامل ملقرتح مبادرة ال�شالم 
الرئي�ص  اأطلقها  الــتــي  هــرمــز،  مب�شيق 
التعاون  جمل�ص  دول  قــادة  اإىل  ــاين  روح

اخلليجي والعراق.
لل�شالم''،  ''هرمز  مبادرة  طهران  طرحت 
لــالأمم  العامة  اجلمعية  اجتماع  ــالل  خ
اجلاري،  العام  من  �شابق  وقت  يف  املتحدة، 
ال�شعوب  لكل  بال�شالم  ''الرتــقــاء  بهدف 

وتاأ�شي�ص  هــرمــز،  م�شيق  مــن  امل�شتفيدة 
جماعي  عمل  واإطــــالق  ـــة،  ودي عــالقــات 
ــة  ــري لــتــاأمــني اإمــــــــدادات الــطــاقــة وح

املالحة''.
تتهم  اإذ  تــوتــر؛  حالة  املنطقة  وت�شهد 
خا�شة  خليجية،  وعــوا�ــشــم  وا�ــشــنــطــن 
�شفن  ــتــهــداف  بــا�ــش طـــهـــران  الـــريـــا�ـــص، 
ومن�شاآت نفطية خليجية وتهديد املالحة 
وعر�شت  ــران،  اإي نفته  ما  وهو  البحرية، 
دول  مع  اعتداء''  ''عدم  اتفاقية  توقيع 

اخلليج.
كما حّذرت اإيران اأكرث من مرة على ل�شان 
تاأ�شي�ص حتالف ع�شكري  اأن  م�شوؤوليها من 
هرمز  م�شيق  يف  املــالحــة  تــاأمــني  بــزعــم 
اأن  واأكدت  اآمنة''،  غري  املنطقة  ''�شيجعل 
اإىل  اإىل احلوار ولي�ص  التوتر يحتاج  حل 

حتالف ع�شكري.
املمرات  اأهــم  مــن  هرمز  م�شيق  ويعترب 
العامل  يف  وال�شرتاتيجية  املهمة  املائية 

لتجارة النفط.

ترامب،  دونالد  الأمريكي  الرئي�ص  قــال 
الثالثاء 3 دي�شمرب 2019، اإنه ما زال يثق 
بزعيم كوريا ال�شمالية كيم جونغ اأون لكنه 
اأ�شار اإىل اأن كيم ''يحب اإطالق ال�شواريخ، 

األي�ص كذلك؟''
ترامب اأو�شح لل�شحفيني خالل اجتماع مع 
الأمني العام حللف �شمال الأطل�شي يف لندن 
)كيم(  اأ�شميه  اأنني  يف  ال�شبب  هو  ــذا  ''ه
اأن  يف  ياأمل  اإنــه  وقــال  ال�شواريخ''.  رجــل 
لكنه  النووية،  الأ�شلحة  من  كيم  يتخل�ص 

اأ�شاف ''�شرنى''.
اأطلقت  اأن  بعد  تاأتي  ترامب  ت�شريحات 
املا�شي  ــوع  ــب ــش الأ� يف  الــ�ــشــمــالــيــة  ــا  ــوري ك
قبالة  البحر  يف  املــدى  ق�شريي  �شاروخني 
اختبار  اأحــدث  يف  وذلــك  ال�شرقي  �شاحلها 
ال�شواريخ  ــالق  لإط لديها  �شخمة  ملن�شة 

املتعددة. 
هــذا الخــتــبــار تــقــول رويــــرتز، حماولة 
لتذكري الوليات املتحدة مبهلة حتى نهاية 
العام حددها كيم لوا�شنطن لإظهار املرونة 
الأ�شلحة  نزع  ب�شاأن  املتوقفة  املحادثات  يف 

النووية الكورية ال�شمالية.
مي�شي  اإنه  ترامب  قال  اأخــرى،  ناحية  من 
الدولتني احلليفتني  قدمًا يف مفاو�شات مع 
املزيد  لتتحمال  واليابان  اجلنوبية  كوريا 

من تكاليف ن�شر القوات الأمريكية فيهما.
وقال الرئي�ص الأمريكي اإن كوريا اجلنوبية 
قرابة  دفــع  على  املا�شي  العام  يف  وافقت 
اإ�شافية �شنويًا من اأجل  500 مليون دولر 
''احلماية'' الأمريكية، م�شيفًا اأن الوليات 

املتحدة تريد الآن تعهدات اأخرى.
و�شئل ترامب عما اإذا كانت م�شلحة الأمن 
قوات  ــود  وج تقت�شي  الأمــريــكــي  القومي 

فقال  الكورية  اجلزيرة  �شبه  يف  اأمريكية 
''الأمر قابل للنقا�ص. اأ�شتطيع ال�شري يف اأي 
اأ�شتطيع تقدمي حجج على  الطريقني.  من 

الوجهني''.
اأعتقد  هذا،  اأعتقد  ''لكنني  ترامب  وقال 
اأن  يجب  فاإنهم  ذلــك  �شنفعل  كنا  اإذا  اأننا 

ي�شاركوا يف العبء بطريقة اأكرث عدًل''.

كوريا ال�سمالية يف انتظار هدية اأعياد امليالد 
من ترامب

من جهتها، ذكرت و�شائل الإعالم الر�شمية 
اأن  الثالثاء،  بيان،  يف  ال�شمالية  بكوريا 
وزارة اخلارجية نبهت جمددًا اإىل اقرتاب 
املتحدة  للوليات  حددتها  مهلة  انق�شاء 
بحلول  العدائية''  ''�شيا�شاتها  عن  للعدول 
من  هي  وا�شنطن  اإن  وقالت  الــعــام،  نهاية 

اآخر  يف  امليالد''  عيد  ''هدية  �شيختار 
ال�شنة.

ال�شوؤون  وزيـــر  نــائــب  �شونغ،  ــاي  ت ري 
مع  العالقات  عن  امل�شوؤول  اخلارجية 
الدعوة  اإن  قــال  املــتــحــدة،  الــوليــات 
مزيد  لإجــراء  وا�شنطن  وجهتها  التي 
بلهاء  حيلة  اإل  هي  ''ما  املحادثات  من 
جمهورية  ارتـــبـــاط  لإبـــقـــاء  حــيــكــت 
باحلوار،  الدميقراطية  ال�شعبية  كوريا 
وا�شتغالل ذلك ل�شالح املوقف ال�شيا�شي 

والنتخابات يف الوليات املتحدة''.
اأ�ــشــاف:  ال�شمايل  ــكــوري  ال املــ�ــشــوؤول 
ال�شعبية  ــا  ــوري ك جــمــهــوريــة  ''فــعــلــت 
اأجل  من  جهدها  ق�شارى  الدميقراطية 
عدم الرجوع عن اخلطوات املهمة التي 

اتخذتها مببادرة ذاتية منها''.
''ل يتبقى الآن �شوى اخليار  كما قال: 
ترجع  برمتها  ــاألــة  واملــ�ــش الأمـــريكـــي، 
عيد  هدية  حتديد  يف  املتحدة  للوليات 
امليالد التي �شتختار احل�شول عليها''، وفق 

ما نقلت ''رويرتز''.
تطلب كوريا ال�شمالية من وا�شنطن تخفيف 
النووي  ال�شالح  نزع  حمادثات  يف  موقفها 
انعقاد  رغــم  يذكر  تقدمًا  حتقق  مل  التي 

ثالثة اجتماعات بني زعيمي البلدين.



اإحتـــاد  اإدارة  ــــدت  اأك
عنابة على �شرورة 

عودة الت�شكيلة 
بـــنـــتـــيـــجـــة 

اإيــجــابــيــة 
خــــــــــــــالل 
ـــل  ـــق ـــن ـــت ال
الـــــــــــــــذي 

يــــنــــتــــظــــر 
يوم  الــفــريــق 

اإىل  الـــ�ـــشـــبـــت 
ــة  ــواجــه بــجــايــة مل

حل�شاب  املحلية  املولودية 
اجلولة ما قبل الأخرية من مرحلة 
يف  الظروف  كل  اأن  خا�شة  الذهاب 
على  العودة  مناجل  الفريق  �شالح 
التعادل حيث قررت  الأقل بنقطة 
تخ�شي�ص  كـــروم  الرئي�ص  اإدارة 
حال  يف  لــالعــبــني  مــغــريــة  منحة 
الهدف،  هــذا  حتقيق  يف  جناحهم 
يف  الإحتــــاد  و�شعية  اأن  خــا�ــشــة 
بنتيجة  العودة  ت�شتدعي  الرتتيب 
الثانية  اخلرجة  هذه  يف  اإيجابية 

على التوايل.
الأول  املــ�ــشــوؤول  ــاإن  ف جانبه  ومــن 
كمال  للفريق  الفنية  العار�شة  عن 
على  قادر  الإحتــاد  اأن  يرى  موا�شة 
ــام  اأم بجاية  يف  الــهــزميــة  تــفــادي 
منذ  متذبذبة  نتائج  حقق  مناف�ص 

اإل  املـــو�ـــشـــم  ـــة  ـــداي ب
من  ــوب  املــطــل اأن 
الـــــالعـــــبـــــني 
ـــــب  ـــــش حـــــ�
هو  موا�شة 
تـــــفـــــادي 
الأخــطــاء 
التي وقعت 
املــبــاراة  يف 
الــ�ــشــابــقــة 
وداد  ـــــــــام  اأم
ــان والــتــي  ــمــ�ــش تــل
ـــزم فــيــهــا الإحتـــــاد  ـــه اإن
بــثــنــائــيــة مــقــابــل هــــدف واحــــد، 
و�شتكون ت�شكيلة الإحتاد حمرومة 
من  كبرية  بن�شبة  املــبــاراة  هــذه  يف 
ب�شبب  بوكمية  الــالعــب  خــدمــات 
تعر�ص  التي  الإ�شابة  من  معاناته 

لها يف وقت �شابق. 
الرئي�ص  حمــاكــمــة  تــاأجــيــل  ومت 
البا�شط  عــبــد  ــاد  ــالإحت ل الــ�ــشــابــق 
اجلاري  دي�شمرب   9 يوم  اإىل  زعيم 
ق�شية  يف  النظر  اأجـــل  مــن  وهـــذا 
فرتة  يف  ح�شلت  التي  الــتــجــاوزات 
ال�شنوات  خــالل  للفريق  ت�شيريه 
ت�شريحاته  عــن  ف�شال  الــفــارطــة 
والتي  املباريات  ترتيب  بخ�شو�ص 

اأثارت زوبعة كبرية. 

عقب حرب الت�ضريحات التي اندلعت بينهما..
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مل تنتظر اإدارة اإحتاد ال�شاوية برئا�شة 
هوية  يف  للف�شل  طــويــال  يــاحــي  طـــارق 
املدرب اجلديد للنادي الأ�شود والأ�شفر، 
بعد اإن�شحاب املدرب امل�شري �شعد حممود 
بفريق  ر�شميا  اإلتحق  والـــذي  البقري 
ب�شفة  الإتــفــاق  ومت  العلمة  مولودية 
اجلنحاين  فـــاروق  املـــدرب  مــع  ر�شمية 
يف  الفريق  على  الأول  امل�شرف  ليكون 
املرحلة املقبلة من املو�شم، ويكون بذلك 
التقني التون�شي ثالث مدرب ي�شرف على 
من  كل  بعد  احلــايل  املو�شم  يف  الإحتــاد 
البقري،  �شعد  وامل�شري  اأوزاين  يا�شني 
اأجله  من  �شيلعب  الــذي  الهدف  ويبقى 
هو  ال�شفراء  للكتيبة  اجلديد  املــدرب 
املهمة  وهي  ال�شعود  �شمان  على  العمل 

اأم�ص  وقع  وقد  هذا  �شهلة  تكون  لن  التي 
على  مبوجبه  �شي�شرف  عقدا  اجلنحاين 
مع  اجلــاري،  املو�شم  نهاية  حتى  الفريق 
وقت  يف  اأ�شا�شيا،  هدفا  ال�شعود  و�شع 
ر�شمي  ب�شكل  مهامه  يبا�شر  اأن  ينتظر 
على  اإ�شرافه  خــالل  من  اليوم  �شبيحة 
اأول ح�شة تدريبية له، قبل �شد الرحال 

اإىل جيجل ملواجهة الفيالج.
من  كبريا  ا�شتياء  الإدارة  اأبـــدت  كما 
"البابية"  مل�شريي  الأخـــرية  اخلــرجــة 
دون  البقري  �شعد  املدرب  مع  بتعاقدهم 
املــو�ــشــوع، معتربة  ــا يف هــذا  ــه راأي اأخـــذ 
الظهر  يف  وطعن  معار�ص  امل�شري  توقيع 
ميتد  بعقد  مرتبطا  ليـــزال  باعتباره 
فريق  مع  املو�شم  هــذا  نهاية  غاية  اإىل 
قلة  مبثابة  اخلــرجــة  وهـــذه  الإحتــــاد 
م�شدر  وح�شب  واأن�شاره  للفريق  احرتام 
مقرب من الإدارة اأكد اأن التقني امل�شري 

اأجور  من  م�شتحقاته  كامل  على  ح�شل 
�شهرية ومنح مباريات كما تنتظر الإدارة 
من املدرب امل�شري احل�شور لالإم�شاء على 

ف�شخ العقد لتاأهيل املدرب اجلديد. 
بتوفري  الإدارة  التزمت  اأخــر،  جهة  من 
كافة �شروط العمل، مع ت�شوية الو�شعية 
الأ�شبوع  نهاية  قبل  لالعبني  املــالــيــة 
اخلانقة،  املالية  الأزمـــة  رغــم  اجلـــاري، 
يف  الكرة  ورمــي  التحفيز  بــاب  من  وهــذا 
ويبقى  م�شوؤولياتهم  لتحمل  مع�شكرهم 
الرهان من�شبا على مواجهة ال�شبت حيث 
مبعطيات  حقيقي  اختبار  اأمام  �شيكونون 
من  املتبقي  امل�شوار  اأن  خا�شة  خمتلفة 
ــالء  مــرحــلــة الــذهــاب يــفــر�ــص عــلــى زم
التحديات  مع  بجدية  التعامل  عباب�شة 
اإثـــراء  فــر�ــشــة  تــفــويــت  وعـــدم  املقبلة 

الر�شيد بانت�شارات جديدة. 

�شباب  فريق  اليوم  ام�شية  ي�شتقبل 
45 بقاي�ص  الثامن ماي  قاي�ص مبلعب 
باتنة  مولودية  اجلار  الفريق  �شيفه 
من  الـ13  اجلولة  حل�شاب  مباراة  يف 
املقابلة  وتعد  الثاين،  الق�شم  بطولة 
قمة حملية واعدة اذ جتمع اجلارين 
ومولودية  والو�شيف  قاي�ص  �شباب 
لبع�ص  ونــــظــــرا  وطـــبـــعـــا  بـــاتـــنـــة، 
املقابالت  هذه  مثل  يف  اخل�شو�شيات 
اجلمهور  يــكــون  اأن  يرتقب  املحلية 
الطرفني  ناهيك عن رغبة كال  غفريا 

يف حتقيق الفوز.
القائد  "بقيادة  "�شيارييكا  وي�شعى   
املنت�شني  ورفــقــائــه  ـــاروق  ف اأونــيــ�ــشــي 
ــة املــا�ــشــيــة خــارج  بــالــفــوز يف اجلــول
اليوم  لقاء  يف  الفوز  لتحقيق  ديارهم 
والعودة  النقطي  الر�شيد  لتدعيم 
كوكبة  من  ــرتاب  والق الواجهة  اإىل 

املقدمة.
ومن جهته فريق مولودية باتنة هو 
الآخر لن يتنقل اىلة قاي�ص يف ثوب 

ال�شحية و�شعى للعودة بالزاد الكامل 
ــدارة،  ــ�ــش ــف نــحــو ال ــزح ملــوا�ــشــلــة ال
ــــدرب �شمري  امل ــــدى ا�ــشــبــال  هـــذا واب
�شكة  يف  للبقاء  كبرية  عزمية  حوحو 
اخلام�ص  الفوز  وحتقيق  النت�شارات 

على التوايل.
املــقــابــلــة �ــشــد قاي�ص  هـــذا وتــعــرف 
اليوم عودة الثنائي لزهر حاج عي�شى 
وبالل بهلول اللذان عانيا بع�ص الآلم 
حوحو  جعل  مما  الفارطة  اليــام  يف 
يريحهما يف مقابلة الكاأ�ص �شد اوملبي 
جمانة، لي�شتفيد من خدماتهما ام�شية 

اليوم �شد قاي�ص.
ان�شار  يح�شر  ـــر،  اآخ �شعيد  وعــلــى 
ملدينة  بقوة  للتنقل  باتنة  مولودية 
ماي   8 ملعب  على  والتوافد  قابي�ص 
ال�شند  لــتــقــدمي  ـــات،  ـــدرج امل وغـــزو 
الثالث  النقاط  واقتنا�ص  لالعبيهم 
للبقاء  مطلب،  مــن  اكــرث  باتت  التي 
على  اخلــنــاق  وت�شديد  الو�شافة  يف 

املت�شدر.

�شطيف  وفــاق  بيت  يف  امل�شاعي  تتوا�شل 
الت�شريحات  حـــرب  اإحـــتـــواء  اأجـــل  مــن 
لل�شركة  العام  املدير  بني  اإندلعت  التي 
الأ�شبق  والرئي�ص  حلفاية  فهد  التجارية 
عبد احلكيم �شرار، حيث تراهن الأطراف 
بني  اخلــالف  �شفحة  طــي  على  الفاعلة 
من  ممكن  وقت  اأقــرب  يف  و�شرار  حلفاية 
كثريا  يعاين  الــذي  الوفاق  م�شلحة  اأجــل 
�شرار  الأ�شبق  الرئي�ص  وكان  املو�شم،  هذا 
اأكد اأنه لن يتنازل عن الدعوى الق�شائية 
اأن الأمر  التي رفعها �شد حلفاية باإعتبار 
جتاوز كل اخلطوط احلمراء بعد اأن و�شل 
علما  وال�شرف،  ال�شمعة  على  التعدي  اإىل 
على  عر�شت  للوفاق  احلالية  الإدارة  اأن 
�شرار م�شاعدة الفريق مبا ميلكه من خربة 
وجتربة يف الت�شيري وهذا اإىل غاية عقد 
خالل  التجارية  ل�شركة  العامة  اجلمعية 

�شهر ماي من ال�شنة القادمة. 
ومن جانب اأخر، اأعلن حلفاية عن عزمه 
فرتة  ــالل  خ نوعية  بــاإنــتــدابــات  الــقــيــام 
يوم  �شتنطلق  التي  ال�شتوية  التحويالت 
التعاقد  20 دي�شمرب اجلاري وهذا خالل 
مع اأ�شماء لها وزن كبري وقادرة على تقدمي 

الإ�شافة الالزمة للت�شكيلة ال�شطايفية مع 
اإىل تر�شيم الرتب�ص ال�شتوي  اأي�شا  ال�شعي 
اأجل  مــن  الإ�شبانية  األيكانت  مدينة  يف 
قبل  للت�شكيلة  نوعية  حت�شريات  �شمان 
اإ�شم  تداول  ومت  العودة،  مرحلة  مباريات 
اأجل  من  ربيعي  للفريق  ال�شابق  املــدافــع 
تدعيم اخلط اخللفي للفريق يف املريكاتو 
خدماته  على  احل�شول  اأن  اإل  ال�شتوي 
يبقى �شعبا بالنظر لإرتباط الالعب بعقد 

مع فريقه احلايل مولودية اجلزائر، 
ــدرب  امل بقيادة  الفني  الطاقم  وحـــاول 
معنويات  رفـــع  الــكــوكــي  نبيل  التون�شي 
الو�شعية احلالية  واإبعادهم عن  الالعبني 
هامة  مــبــاراة  على  مقبل  الفريق  اأن  مبــا 
مليلة،  ــني  ع جمعية  �ــشــد  الــ�ــشــبــت  هـــذا 
تغيريات  ـــداث  اإح على  الكوكي  ويــراهــن 
بالنظر  الأ�شا�شية  الت�شكيلة  على  عديدة 
العديد  بــه  ظهر  ــذي  ال ال�شاحب  للوجه 
اأمام  ال�شابقة  املباراة  خالل  الالعبني  من 
�شباب ق�شنطينة خا�شة على م�شتوى خط 
الدفاع يف ظل الأخطاء الفادحة التي وقع 

فيها كل من لعريبي وبكاك�شي. 

م�شاعي حثيثة الإحتواء االأزمة
 بني حلفاية و�شرار

االإدارة ت�شر على نقاط املوب 
وحماكمة زعيم يوم 9 دي�شمرب اجلاري 

االإدارة تتفق مع املدرب التون�شي فاروق اجلنحاين 
ال�شياربيكا يتطلع لفرملة "البوبية" وا�شبال حوحو 

عازمون على العودة بالزاد الكامل من قاي�ش

�شباب قاي�س – مولودية باتنة 

اإحتاد ال�شاوية

وفاق �شطيف

اإحتاد عنابة 

عبد الهادي. ب 

وعد الرئي�ص املوؤقت للنادي 
الهاوي ملولودية العلمة علي 

بوترعة باملتابعة الق�شائية لبع�ص 
الأطراف التي عمدت اإىل حتري�ص 

الالعبني على الإ�شراب ومقاطعة 
التدريبات خالل الأيام الفارطة 

وهذا من اأجل زعزعة اإ�شتقرار 
الفريق، ويف نظر م�شريي البابية 

فاإن ما ح�شل خالل الفرتة احلالية 
كان مدبرا رغم تاأكيد الالعبني 

على اأن جلوئهم اإىل خيار الإ�شراب 
جاء بعد عدم وفاء امل�شريين 

بالوعود التي قطعوها من اأجل 
ت�شوية م�شتحقات الالعبني.

وحت�شل رئي�ص جمل�ص الإدارة 
اجلديد �شاح كراو�شي على 

ال�شجل التجاري بعد طول اإنتظار 
وهو الأمر الذي مكنه من �شحب 

الإعانات املوجودة يف خزينة 
ال�شركة التجارية واملخ�ش�شة 

لت�شوية م�شتحقات الالعبني على 
�شوء الوعود املمنوحة لهم خالل 

ال�شاعات الفارطة، حيث �شيتم �شب 
الأجور يف ح�شابات الالعبني خالل 
الأيام املقبلة وهو الأمر الذي اأقنع 

الالعبني بالعودة اإىل التدريبات.
وتنقلت جمموعة من اأن�شار 

الفريق اإىل فندق براو مقر اإقامة 
الالعبني حيث حاولوا اإقناعهم 

بالعودة اإىل التدريبات مبا اأن 
الفريق مقبل على خو�ص مباراة 

يف غاية الأهمية اأمام �شبيبة 
بجاية هذا ال�شبت، ومن جانبه 

اأكد املدرب املوؤقت بلهو�شات على 
حت�شري برنامج خا�ص لالعبني من 

اأجل تدارك التاأخر احلا�شل يف 
التح�شريات. 

كراو�شي يتح�شل
 على االإعتماد ويحتوي 

اأزمة امل�شتحقات 

مولودية العلمة 

عبد الهادي. ب
عبد الهادي. ب

اأحمد اأمني ب

العيا�ص.�ص/ اأ.ج
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دفاع تاجنانت�شباب باتنة - احتاد خن�شلة 

نادي التالغمة - مولودية ق�شنطينة 

بدري.ع

بدري.ع

الق�شم  بطولة  ومتتبعي  اأنــظــار  �شتكون 
ال�شرقية  جمموعتها  يف  هـــواة  ــاين  ــث ال
ال�شهيد  ملعب  �شوب  ومــ�ــشــدودة  م�شوبة 
يحت�شن  والذي  بباتنة  �شفوحي  م�شطفى 
�شباب  ويجمع  اجلارين  بني  واعدة  مباراة 
الـ  اجلولة  حل�شاب  خن�شلة  واحتــاد  باتنة 
ان  املنتظر  ومن  الذهاب،  مرحلة  من   13
تكون املقابلة قبلة لع�شاق امل�شتديرة �شيما 
ال�شرق  يف  عريقتني  فريقني  جتمع  اأنــهــا 
�شاخنا  �شيكون  ــوار  احل كذلك  اجلــزائــري 
من  لرت�شانة  نظرا  الأخ�شر  امل�شتطيل  على 
يبحث  فريق  وكل  الت�شكيلتني  يف  الالعبني 
ان  عن  ناهيك  باملناف�ص،  الإطــاحــة  على 
الفريقني  اأن  كما  ال�شعود،  ر�شم  فريق  كل 
يعرفان بع�شهما البع�ص اإ�شافة اإىل الطابع 

املحلي الذي مييز اللقاء.
اقامة  يف  الفريقني  م�شريي  وياأكل  هــذا   
عر�ص اآخر على املدرجات من �شنع اأن�شار " 
" اأبناء الكحلة  " ليا�شمكا  " واأن�شار  الكاب 
والبي�شاء الذين اأ�شروا على التنقل باأعداد 
اأطوار  ملتابعة  �شفوحي  ملعب  اإىل  غفرية 
الت�شعني دقيقة على امل ان جترى املقابلة 
�شواء بني الالعبني  يف روح ريا�شية عالية 

او الن�شار.
للفريقني  الفني  الطاقم  جانبهما  ومــن 
باخل�شم  لالإطاحة  العدة  اأعدا كل  يكونان 
والظفر  املــيــدان  معركة  ك�شب  اأجـــل  مــن 
بالزاد كامال وكل فريق �شيدخل بالت�شكيلة 
الطفيفة  التغيريات  بع�ص  عدا  الأ�شا�شية 
بداعي بع�ص الإ�شابات ويبقى كل احلديث 
ال�شوداء  الــبــذلــة  �ــشــاحــب  عــلــى  من�شب 
احلياد  ويلتزم  اللعبة  قواعد  يحرتم  اأن 

والتحكيم النزيه.
الكاب  اإدارة  تو�شلت  اآخــر،  �شعيد  وعلى 
عقد  اإم�شاء  اإىل  زغينة  فرحات  بقيادة 
وهي  اخلا�شة  ال�شركات  اأحــد  مع  متويلي 
مواد  ل�شناعة   »  clean zool  « �شركة 
بداية  الفريق  متويل  اأجــل  من  التنظيف 
من مباراة هذا اخلمي�ص اأمام اإحتاد خن�شلة 
يف  جنحت  الإدارة  تكون  اخلطوة  وبهذه 
اإنتظار  يف  ال�شبون�شور  عقود  اأوىل  ــرام  اإب
النقاط  اأهــم  بني  ومــن  جديدة  اإتفاقيات 
هو  العقد  هــذا  يف  عليها  الإتــفــاق  مت  التي 
تكفل ال�شركة بكل م�شاريف الفريق وبهذا 
الكبري  العمل  الكاب من جديد  اإدارة  توؤكد 
يف  منها  �شعيا  املو�شم،  هذا  به  تقوم  الــذي 
للفريق  املمولني  من  ممكن  عدد  اأكرب  جلب 
اخلرب  هذا  الريا�شي  ال�شارع  اإ�شتقبل  كما 
يعد  الفريق  واأن  ل�شيما  كبري  بــاإرتــيــاح 
اأجل  من  ت�شارع  التي  الت�شكيالت  بني  من 
مداخيل  من  النادي  و�شي�شتفيد  ال�شعود 
مالية معتربة متكنه من التخفيف من حدة 
الأزمة التي مير بها الفريق منذ فرتة كما 
اأن اإدارة الفريق وجدت �شعوبات كبرية يف 

الفرتة الأخرية يف ت�شديد بع�ص املنح.
زغينة  فرحات  الفريق  رئي�ص  عرب  وقد 
ناديه  تو�شل  عقب  العميق  اإرتياحه  عن 

بدون  التمويلية  العقود  اأوىل  اإبــرام  اإىل 
كيفية  عن  اأو  العقد  فحوى  عن  يك�شف  اأن 
اللقاء  خــالل  ومــن  ــاق  ــف اإت اإىل  التو�شل 
زغينة  ال�شباب  رئي�ص  بني  اأم�ص  كان  الذي 
بع�ص  عر�ص  مت   ، ال�شركة  م�شوؤويل  وكــذا 
لهذه  الــكــاب  بها  تــقــدم  الــتــي  املــقــرتحــات 

ال�شركة.
تكون  اأن  خاللها  من  الإدارة  وتريد  هذا   
يف  الرئي�شي  التمويل  عقد  �شاحبة  هــي 
بني  من  الأكــرب  هو  عقدها  ويكون  النادي 
يف  ال�شبون�شورينغ  تخ�ص  التي  العقود  كل 
اإدارة  مازالت  اأخــرى،  جهة  من  الكاب  بيت 
ال�شركات  بع�ص  رد  انــتــظــار  يف  ال�شباب 
بطلب  زغينة  اإدارة  تقدمت  اأن  بعد  وهذا 
من  ال�شركات  هذه  مل�شوؤويل  مبلف  مرفوق 
هذا  وياأتي  الأورا�شي  النادي  متويل  اأجل 
النتظار من اأجل �شبط كل الأمور املتعلقة 

بال�شبون�شورينغ.
اجلماعي  ـــران  امل ــرف  ع اأخـــر  �شياق  ويف 
الخري عودة هداف الفريق الهادي قح�ص 
التدريبات  مقاطعته  بعد  الــفــريــق  اإىل 
على  الالعب  ومر  مو�شى  فيالج  مباراة  منذ 
بعدما  يعود  اأن  قــرر  و  التاأديبي  املجل�ص 
رئي�ص  اأن  كما  الإدارة  اأع�شاء  مع  حتــدث 
الفريق �شرح اأنه بحاجة ما�شة اإىل جميع 
بالذات،  الظرف  هذا  يف  خا�شة  الالعبني 
للتدريبات  قح�ص  املهاجم  عــودة  تعد  كما 
دليل قاطع على اأنه مل ينو املغادرة ب�شفة 

نهائية لفريق الكاب.
اأجل  من  التدريبات  اإىل  "عدت  قح�ص: 

الأن�شار ول يوجد اأي م�شكل مع الإدارة"
امل�شاألة  هــذه  حيثيات  معرفة  اأجــل  ومــن 
ل�شيما  الت�شاوؤلت  من  العديد  اأثارت  التي 
تتعلق  والتي  الأورا�شي  الكروي  ال�شارع  يف 
لتدريبات  قح�ص  الهادي  الالعب  مبقاطعة 
الأخــرييــن،الورا�ــص  الأ�شبوعني  الفريق 
نيوز ات�شلت بالالعب ق�شد تو�شيح ال�شورة 
هذا  يف  امليلية  اإبــن  وقــال  لالأن�شار،  اأكــرث 
هذه  عــن  حتــدثــت  اأن  يل  "�شبق  الــ�ــشــاأن: 
اأنني عدت اإىل جو  امل�شاألة، واأوؤكد للجميع 
التدريبات يف ظروف عادية جدا وكل هذا 
مع  م�شكل  اأي  يوجد  ول  الأن�شار،  اأجل  من 
الإدارة، و�شاأكون حا�شرا مع الت�شكيلة التي 

تواجه احتاد خن�شلة".

اأكد مدرب دفاع تاجنانت م�شطفى ب�شكري اأن طموح فريقه يف بطولة هذا املو�شم لن يخرج عن التناف�ص على 
اإحدى التاأ�شريات الأربعة لتحقيق ال�شعود اإىل الرابطة املحرتفة الأوىل وهذا على الرغم من الرتاجع الكبري يف 
نتائج النادي منذ عدة جولت، ويف نظر ب�شكري فاإن الت�شكيلة قادرة على حتقيق عودة قوية يف اجلولت املقبلة 
ل�شيما بعد املردود الطيب املقدم يف لقاء الكاأ�ص اأمام اإحتاد عني البي�شاء، كما اأن فرتة توقف البطولة واملريكاتو 

ال�شتوي من �شاأنه اأن ي�شمح للفريق بتدارك النقائ�ص املوجودة.
واأثارت ظاهرة مقاطعة املباريات داخل الديار من طرف اأن�شار دفاع تاجنانت منذ بداية املو�شم اجلاري اإ�شتياء 
م�شريي ولعبي الفريق وهذا لكون الت�شكيلة جتد نف�شها يف كل مرة تلعب اأمام اأعداد قليلة جدا من املنا�شرين 
اإ�شماعيل وهو الأمر الذي كان له تاأثري �شلبي على نتائج الفريق يف اجلولت الفارطة، حيث ياأمل  مبلعب لهوى 
لعبو الفريق يف توافد قوي لالأن�شار مبنا�شبة مقابلة هذا ال�شبت اأمام �شبيبة �شكيكدة بالنظر لطابعها املحلي 
الرتتيب  يف  لالإرتقاء  �شروريا  يبقى  الذي  الفوز  حتقيق  على  الت�شكيلة  وم�شاندة  املقاطعة  اإنهاء  اأجل  من  وهذا 

واخلروج من منطقة اخلطر. 

قمة اأورا�شية واعدة وباأهداف متباينة 
بني "الكاب" و"ليا�شمكا"

مقاطعة االأن�شار تثري اإ�شتياء امل�شريين والالعبني 

التالغمة تبحث عن اإحلاق اأول هزمية باملت�شدر

الهواة  بطولة  من  الـ13  اجلولة  عن  القمة  لقاء  اليوم  اأم�شية  بالتالغمة  ب�شري  خبازة  ال�شهيد  ملعب  يحت�شن 
الثاين املجموعة ال�شرقية بني نادي التالغمة تا�شع الرتتيب واملت�شدر مولودية ق�شنطينة يف مباراة مفتوحة 
على كل الإحتمالت حيث تبحث ت�شكيلة التالغمة عن حتقيق الفوز واإحلاق اأول هزمية باملت�شدر هذا املو�شم 
بغية الإقرتاب اأكرث من كوكبة املقدمة والتاأكيد على النتائج الإيجابية املحققة يف اجلولت الفارطة، يف حني 
على  واحلفاظ  املو�شم  بداية  منذ  اإنهزام  اأي  من  اخلالية  م�شريتهم  موا�شلة  على  لوجناف  املدرب  اأ�شبال  يراهن 

�شدارة الرتتيب لأ�شبوع اأخر على الأقل.
الت�شكيلة  يف  بارزة  غيابات  وجود  عدم  ظل  يف  مكتمل  بتعداد  املباراة  هذه  التالغمة  نادي  ت�شكيلة  وتخو�ص 
الأ�شا�شية فيما متكن املدرب زمامطة من رفع معنويات لعبيه بعد خيبة اخلروج من مناف�شة الكاأ�ص، فيما يغيب 
"املوك" يف هذه املباراة الالعب كرار املوقوف من طرف الفاف ب�شبب تناوله للمن�شطات مع عودة قرطامي  عن 
بعد اإ�شتنفاذ العقوبة، فيما يبقى الرهان على الثنائي الهجومي الناري بن م�شعود وريغي من اأجل قلب املوازين 

يف هذه املباراة.  اأحمد اأمني.ب/ العاي�ص.�ص

احتاد عني البي�شاء - احتاد تب�شة 
م�شت�شيفه  ملباغتة  و"الكناري" يتطلع  الفوز  على  "احلراكتة" م�شرون 

البي�شاء  عني  احتــاد  اجلارين  اليوم  ام�شية  يلتقي 
من   13 اجلــولــة  حل�شاب  مــبــاراة  يف  تب�شة  واحتـــاد 
احلراكتة  هدف  ويبقى  هواة،  الثاين  الق�شم  بطولة 
غريه  ول  الفوز  حتقيق  هو  اللقاء  هــذا  من  الوحيد 
ــروج  واخل احلــمــراء  املنطقة  مــن  البتعاد  ــل  اأج مــن 
التي  املتتالية  التعرثات  وطــي  الزجاجة  عنق  من 
جتمد  بحيث  اخللفية  املراتب  مقارعة  ال�شبب  كانت 

النظر  التا�شعة وبغ�ص  النقطة  النقطي عن  الر�شيد 
النتائج بداعي ال�شتقبال خارج  �شلبية  عن خملفات 

الديار.
من  طلب  لطفي  ي�شعد  احلركاتي  املــدرب  جهته  من   
اأ�شباله رفع التحدي وحتقيق الفوز من اأجل مبارحة 
خالل  التح�شريات  �ــشــارت   كذلك  اخللفية  املقاعد 
الأ�شبوع يف ظروف عادية وكل الالعبني عازمون على 

تخطي هذا املنعرج ب�شالم على الرغم اأن فريق احتاد 
تب�شة يبقى يعاين من عدم فك عقدة احلراكتة خالل 
املوا�شم املا�شية، مما يزيد ال�شغط على رفقاء ا�شامة 

بختاتو.
ومن جهتهم اأبناء تب�شة عازمون على حتقيق املفاجاأة 
جتري  املباراة  اأن  ل�شيما  الثالث  بالنقاط  والعودة 

خارج اأ�شوار ملعب ال�شهيد حاج حمدي علي.
العاي�ص.�ص 



ترتيب بطولة ق�شم ما بني 
الرابطات )املجموعة ال�شرقية(

   �لنقاط �لفريق 
23ج عني كر�شة

22�ص عني ياقوت 

20جنم تازوقاغت 

19� �حلجار 

18�ص هو�ري بومدين 

18� �لطارف 

18�ص �لذرعان 

18�ص �مليلية 

17�ص ميلة 

17ت قاملة 

16م بريكة 

15� بومهرة 

14ن �لفجوج 

10و �لقل 

10و تب�شة 

8�مل مرو�نة 
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مني، فريق اأمل مروانة، ع�شية اأم�ص الأول 
نادي  امل�شت�شيف  اأمــام  جــديــدة،  بهزمية 
حل�شاب  مباراة  يف  بومدين،  هواري  �شباب 
اجلولة الثانية ع�شر من عمر بطولة ق�شم 
ال�شرقية،  جمموعته  يف  الرابطات  بني  ما 
الكتيبة  وامــــال  تطلعات  مــن  وبــالــرغــم 
نتيجة  حتقيق  يف  الــ�ــشــفــراء  املــروانــيــة 
ايجابية والعودة بنقطة على اأقل تقدير، 
ال ان املحليني كانوا اكرث واقعية وا�شرار 
الخري  يف  ُكلل  ما  وهو  الفوز،  حتقيق  على 
بنتيجة  الر�ــص  ل�شحاب  م�شتحق  بفوز 

هدفني مقابل هدف واحد.
كانت  فقد  الــلــقــاء  ملــجــريــات  وبــالــعــودة 
ــذيــن  الـــبـــدايـــة مـــن جــانــب املــحــلــيــني ال
باب  فاحتني  المــل  حار�ص  ملرمى  و�شلوا 
طيلة  تقدمهم  على  ليحافظوا  الت�شجيل، 
بع�ص  املرحلة الوىل رغم  اطوار  خمتلف 
�شليم عريبي  ا�شبال  التهديدات من جانب 
ال�شباب  بتقدم  الول  الــ�ــشــوط  لينتهي 

املحلي بنتيجة هدف دون رد.
امل  ت�شكيلة  رمــت  الــثــاين  ال�شوط  ويف 
مروانة بثقلها يف الهجوم، يف الوقت الذي 
تراجع فيه ا�شحاب الر�ص، لينجح لعبي 
 22 المل يف تعديل النتيجة يف الدقيقة 
من عمر ال�شوط الثاين، وهو الهدف الذي 
�شغطوا  اذ  قوقعتهم  من  املحليني  ــرج  اأخ
يف  ثقلهم  بكل  ــوا  ورم زوارهــم  مرمى  على 
انتهى  ثاين  لهدف  ترجم  ما  وهو  الهجوم، 
ل�شباب  هدفني  بنتيجة  اللقاء،  وقعه  على 
هواري بومدين مقابل هدف لمل مروانة.

وبهذا التعرث اجلديد تزداد معاناة الأمل 
للمركز  ليرتاجع  اكــرث،  جراحه  وتعمق 
من  جمعها  فقط،  نقاط   8 بر�شيد  الخري 
12 مقابلة، وهي احل�شيلة الكارثية  ا�شل 
الن�شار،  وا�ــشــتــيــاء  �شخط  ـــارت  اث الــتــي 
يف  الــفــريــق  تدعيم  بــ�ــشــرورة  املطالبني 
مرحلة الياب بالعبني يقدمون ال�شافة 

للفريق.

ـــذي جــمــع فــريــق جنم  انــتــهــى الــلــقــاء ال
ع�شية  براقني  نادي  مب�شت�شيفه  بوعقال 
الثانية  اجلــولــة  حل�شاب  الأول،  اأمــ�ــص 
ع�شر من بطولة ق�شم ما بني الرابطات يف 
التعادل  بنتيجة  �شرق،  و�شط  جمموعته 
التقدم  فيها  كان  مباراة  يف  ملثله،  بهدف 
جنح  ايــن  الـ20  الدقيقة  ومنذ  للزوار 
�شباك  هز  يف  حمبوبي  احلار�ص  رفقاء 
تقدمهم  على  وحافظوا  م�شت�شيفهم، 
طيلة املرحلة الوىل من اللقاء، ليقعوا 
من  الثاين  ال�شوط  يف  الت�شاهل  فخ  يف 
الر�ص  ا�شحاب  ا�شتغله  ما  وهو  اللقاء 
انتهى  وبــهــذا  النتيجة  عــدلــوا  الــذي 

اللقاء بهدف يف كل �شبكة.
ــن ان الــنــجــم متــكــن من  وبــالــرغــم م
رغم  الديار  خارج  من  بنقطة  العودة 
امل�شاكل التي مير بها اإل انه �شيع على 
بالزاد  والعودة  الفوز  فر�شة  نف�شه 
الكامل، ليبقى جنم بوعقال يف املركز 
الـ11 بر�شيد 15 نقطة منا�شفة مع 
ونادي  ال�شطايفي  الفريقي  امللعب 

براقي.

حقق، فريق �شباب عني ياقوت، ع�شية 
وم�شتحقا  ثمينا  ـــوزا  ف الول،  امــ�ــص 
ح�شاب  على  انــ�ــشــاره،  وامـــام  مبديانه 
بر�شم  لقاء  يف  الــفــجــوج،  ن�شر  �شيفه 
بطولة  عمر  من  ع�شر  الثانية  اجلولة 
املجموعة  الــرابــطــات  بــني  مــا  قــ�ــشــم 
ال�شرقية، وعرفت املقابلة بداية قوية 
مرمى  هــددوا  الذين  املحليني  جانب  من 
الزوار مبكرا، وجنحوا يف هز �شباكهم يف 
ليتمركز  اللقاء،  عمر  من  الـ6  الدقيقة 
اللعب بعدها يف و�شط امليدان، مع اعتماد 
الزوار على الهجمات املعاك�شة، والتمركز 
الول  ال�شوط  لينتهي  اخللف  يف  جيدا 

بتقدم املحليني بهدف دون رد.
ويف املرحلة الثانية من املقابلة ، متكن 

الهدف  ا�ــشــافــة  مــن  ا�ــشــحــاب الر�ــــص 
بعدها  الــفــجــوج  دفـــاع  لينهار  ــثــاين،  ال
الثالث  الــهــدف  �شعدون  حممد  ا�ــشــاف 
لل�شباب املحلي، ليختتم ا�شحاب الر�ص 
وبهذا  ــع  راب بهدف  الهـــداف  مهرجان 
يحقق اأ�شبال رما�ص انت�شارا ثمينا ي�شمح 

مبوا�شلة الزحف نحو ال�شدارة.
النت�شار  هذا  وبعد  انه  الذكر  يجدر 
يكون �شباب عني ياقوت قد �شدد اخلناق 
عني  جمعية  الرتتيب  رائــد  على  اكــرث 
مبعقله  تعرث  الــذي  الخــري  هذا  كر�شة 
بعد ان فر�ص عليه وفاق تب�شة التعادل 
عني  �شباب  ر�شيد  يف  لي�شبح  ال�شلبي، 
ياقوت 22 نقطة، وتف�شله نقطو واحدة 

عن املت�شدر جمعية عني كر�شة.

زرقان  مليك  �شطيف  اإحتاد  مدرب  فاجاأ 
جرى  الــذي  اللقاء  عن  بغيابه  اجلميع 
عزازقة  �شبيبة  اأمــام  اأم�ص  اأول  اأم�شية 

اجلولة  حل�شاب  الأخـــري  هــذا  مبلعب 
الرابطات  بني  ما  بطولة  من  الـ12 
حيث  ال�شرقية،  الو�شطى  املجموعة 

الفنية  العار�شة  مغادرة  ــان  زرق قــرر 
اأن  رغــم  معروفة  غــري  لأ�شباب  للفريق 
يف  ثقتها  كــامــل  و�شعت  الــفــريــق  اإدارة 
املعني من اأجل قيادة الفريق فيما تبقى 
من املو�شم اجلاري، ويف ظل اإ�شرار زرقان 
القرونة  اإدارة  دخلت  فقد  املغادرة  على 
لوفاق  ال�شابق  املــدرب  مع  اإت�شالت  يف 
اإقناعه  اأجـــل  مــن  فــالحــي  الــديــن  بـــدر 

بالإ�شراف على الفريق وخالفة زرقان.
من  ال�شطايفية  الت�شكيلة  ومتــكــنــت 
العودة بنقطة ثمينة من تنقلها ملواجهة 
بالتعادل  ــبــاراة  امل نهاية  بعد  عــزازقــة 

اإدارة  اأر�شت  التي  النتيجة  وهي  ال�شلبي 
الفريق بالنظر للظروف التي جرت فيها 
للت�شكيلة  �شمح  التعادل  اأن  املقابلة، علما 
ال�شطايفية بالإرتقاء اإىل ال�شف الثاين 
رفقة  نقطة   22 بر�شيد  الــرتتــيــب  يف 
برهوم  ونــادي  منايل  برج  �شباب  من  كل 
03 نــقــاط عــن املــتــ�ــشــدر جنم  ــارق  ــف وب
القرارم الفائز يف هذه اجلولة على ن�شر 
مقابل،  دون  هــدف  بنتيجة  بوجلبانة 
هذا  معنية  الإحتـــاد  ت�شكيلة  و�شتكون 
القرارم  جنم  الرائد  باإ�شتقبال  ال�شبت 
على اأر�شية ملعب 08 ماي ب�شطيف وهي 
فر�شة �شانحة من اأجل ال�شعود اإىل ريادة 

الرتتيب يف حال حتقيق الفوز. 

من  تب�شة  وفــاق  فريق  متكن 
خرجته  مــن  بنقطة  الــعــودة 
كر�شة  عـــني  اىل  الخـــــرية 
املحلية  اجلمعية  ملــواجــهــة 
بعد فر�شه للتعادل الإيجابي 
ــى ا�ـــشـــحـــاب الر�ــــــص يف  ــل ع
الـ12  اجلــول  بر�شم  مــبــاراة 
بعني  البلدي  امللعب  احت�شنها 
تكافئا  اللقاء  وعرف  كر�شة،  
اف�شلية  ــع  م الــفــريــقــني  ــني  ب
املحليني  جــانــب  مــن  طفيفة 
الــذيــن عــجــزوا عــن ايــجــاد 
ــاع  دف �شيفرة  لــفــك  ــول  ــل احل

الوفاق  يكون  وبهذا  الــوفــاق، 
بنقطة  وعاد  الهم  حقق  قد 
مت�شدر  ح�شاب  على  ثمينة 

املجموعة.
علمت  اآخــــر  �ــشــعــيــد  ــى  ــل وع
م�شدر  مـــن  ــوز  ــي ن الأورا�ـــــــص 
يف  اأقدمت  الإدارة  ان  مقرب 
على  الأ�ــشــبــوع  بــدايــة  نهاية 
ت�شوية كل م�شتحقات العالقة 
لالعبني من منح الفوز والجور 
ال�شهرية ، لتقنع ادارة الفريق 
ترمي  وكذا  بالعودة  لعبيها 
وحتفزهم  مرماهم  يف  الكرة 

ل�شكة  الــعــودة  �ــشــرورة  على 
واخلروج  اليجابية  النتائج 

من فرق موؤخرة الرتتيب.

برباعية  الفجوج  �شباك  "ال�شيارباي" ميطر 
وي�شدد اخلناق عن املت�شدر 

املن�شفة زرقـان" يرمي  "مليك 
 و"بدر الدين فالحي" االأقرب خلالفته  

الوفاق يفر�ش التعادل على الرائد 
ويعود بنقطة من عني كر�شة  

قاملــة  يف  "البيام" تنهار 
وترتاجع للمركز االأخري 

النجم يعود بنقطة من براقي 
وي�شيع فوزا يف املتناول

�شباب عني ياقوت 

اإحتاد �شطيف 

وفاق تب�شة

اأمل مروانة 

جنم بوعقال 

ترتيب بطولة ما بني الرابطات 
جمموعة )و�شط �شرق( 

   �لنقاط �لفريق 
25ن �لقر�رم 

22�ص برج منايل 

22� �شطيف

22� برهوم 

19ن بئر �لعر�ص 

17م �لبويرة 

17�ص بومرد��ص 

16�ص عز�زقة 

15م �شطيف

15ن بر�قي 

15ن بوعقال 

13�ص بوجلبانة 

13� حيدرة 

12ج �ولد زو�ي 

12� �شريع برج غدير

ع.ع/اأ.ج5�ص �حلمادية 

بدري.ع

اأمري.ج

اأمري.ج

اأمري.ج



ركزت ال�شحف الإيطالية ال�شادرة ام�ص ، على خ�شارة 
كري�شتيانو رونالدو مهاجم جوفنتو�ص، جلائزة الكرة الذهبية، بعدما 
جنح ليونيل مي�شي جنم بر�شلونة يف ح�شدها للمرة ال�شاد�شة يف تاريخه.

وعنونت �شحيفة "لغازيتا ديللو �شبورت": "لوتارو رقم واحد، اإنه 
الرقم 1 بني الالعبني ال�شباب الذين رفعوا م�شتويات اأدائهم.. اجلميع 

معجب بالأرجنتيني لكن اإنرت يريد تاأمينه".
واأ�شافت "مي�شي يح�شل على الكرة الذهبية رقم 6 له ول 

اأحد مثله يف هذا الرقم،، وكري�شتيانو يف املركز الثالث 
بالرتتيب".

واأ�شافت "غ�شب جوفنتو�ص.. باراتي�شي يقول: رونالدو 
الأف�شل. فيما ي�شرح كيليني: يف 2018، ريال مدريد �شرق 

الدون". 

وجاءت �شحيفة "كوريري ديللو �شبورت" بعنوان: "مي�شي والكرة 
الذهبية، رونالدو م�شكلة، الدون ي�شجل القليل ويغيب عن معظم مباريات 

جوفنتو�ص".
واأ�شافت: "مكانه الأ�شا�شي يف ت�شكيلة يوفنتو�ص مبثابة ال�شجن له ول�شاري 
)يف اإ�شارة لعدم قدرة اأي لعب على اللعب يف مكان رونالدو(.. الدون مل يح�شر 

ل ح�شور حفل جوائز الكالت�شيو". حفل باري�ص لكنه ف�شّ

وعنونت �شحيفة "توتو �شبورت": "جوفنتو�ص الذهبي، البيانكونريي يقود جوائز حفل 
الكالت�شيو.. رونالدو اأف�شل لعب، بجانب تواجد 3 لعبني من زمالئه بت�شكيل املو�شم املا�شي :كان�شيلو، كيليني 

وبيانيت�ص".
وختمت ال�شحيفة "اإنرت ولوتارو، 111 مليون يورو قيمة ال�شرط اجلزائي لكنها يف 

خطر". 

�سحف اإيطاليا 
تن�سغل بانت�سار 
مي�سي وجائزة 

رونالدو

 ال�صحافة معـــــــــــــــــــــــر�ض
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مي�شي،  ليونيل  �لأرجنتيني  ــرب  �أع
�شعادته  عن  بر�شلونة،  وقائد  جنم 
للمرة  �لذهبية  بالكرة  بالتتويج 
�إجنـــاز  تــاريــخــه، يف  �لــ�ــشــاد�ــشــة يف 

��شتثنائي.
وقال مي�شي، خالل حو�ره مع �شحيفة 
"ما  �لفرن�شية:  فوتبول"  "فر�ن�ص 
لنهاية  لــلــو�ــشــول  ــف  ــش �آ� ــري  غ زلـــت 
م�شريتي، ومعرفة �أن هناك مباريات 
ــى قيد  ُيــبــقــيــنــي عــل قـــادمـــة �أمــــر 

�حلياة".
"ل�شوء �حلظ مل �أمتكن من  و�أ�شاف: 
لكنني  �ملو�شم،  بد�ية  يف  �مل�شاركة 
متكنت من ��شتعادة قوتي مرة �أخرى، 

ول �ألحظ و�شويل لعمر �لـ32".
ممار�شة  �أو��ـــشـــل  "�شوف  وتــابــع: 
ــدم، حتى �أ�ــشــعــر �أنــنــي مل  ــق كــرة �ل
ولياقتي  �ل�شتمر�ر،  باإمكاين  يعد 
مبو��شلة  يل  ت�شمح  تعد  مل  �لبدنية 
موعد  حتديد  �ل�شعب  ومــن  �للعب، 

لالعتز�ل".
�لقدم  كـــرة  ـــب  �أح "�أنا  ـــح:  و�أو�ـــش
بها  �ل�شتمتاع  مو��شلة  و�شاأحاول 
2022؟  �لعامل  كاأ�ص  فرتة.  لأطول 

ل �أفكر يف �مل�شتقبل".
بر�شلونة  �إىل  و�شلت  "لقد  و�أردف: 
عاما،   13 منذ  ��شتثنائي  نادي  وهو 
�لعامل،  وبالن�شبة يل هو �لأف�شل يف 
�حتجته  �ــشــيء  ــل  ك ـــدت  وج حــيــث 

هنا".
�أبــًد�  �أ�شعر  "مل  �لــربغــوث:  وك�شف 
باحلاجة �إىل �لرحيل، لأن بر�شلونة 
هو �ملكان �ملثايل بالن�شبة يل ولعملي 
ـــور،  ــرتــي، وهــكــذ� �ــشــارت �لأم ولأ�ــش
للنادي  �ل�شديد  بالمتنان  و�أ�شعر 

و�ملدينة".
ناد  �أبحث عن  �أن  �ل�شعب  "من  وز�د: 
يف  �أكــون  مو�شم  كل  يف  لأنني  �آخــر، 
ويلعب  �لألقاب،  على  �ل�شر�ع  �شباق 
�لعامل،  يف  �لالعبني  �أف�شل  بجانبي 

فلماذ� �أرحل؟".
�أبــذل  �أن  �أريـــد  "د�ئًما  و��شتكمل: 
�أف�شل ما لدي مع بر�شلونة، ومو��شلة 
�أخفي  ولن  و�شخ�ص،  كالعب  �لتطور 
�أفكر  �أطــفــايل  ولدة  فمنذ  عليكم 
يتغري  قد  �لذي  وما  �لعائلة  يف  �أكرث 

بالن�شبة لهم".
وب�شوؤ�له عن تفكريه يف �لرحيل قبل 
�لأمر  يكن  "مل  �أجــاب:  �شنو�ت،   5
متعلًقا بكرة �لقدم، لقد مررت بفرتة 
�شعبة فيما يخ�ص م�شاكل �ل�شر�ئب، 
بدعم  عليها  �لتغلب  مــن  ومتكنت 
�شاعدين  وهــذ�  و�لــنــادي،  �جلماهري 
على �ل�شتمر�ر، وقلت وقتها �أنني ل 

�أ�شعر بالر�حة يف �إ�شبانيا".
�لتاريخ؟  يف  لعب  "�أف�شل  وو��شل: 
�أف�شل  هــو  مــن  �أعـــرف  ل  ب�شر�حة 

لعب يف �لتاريخ".
و�ختتم: "حني حقق رونالدو 5 كر�ت 

ذهبية كان ذلك يوؤملني قليال".

مرمى  حار�ص  نافا�ص،  كيلور  �أثار 
�لفرن�شي،  جريمان  �شان  باري�ص 
�شفوف  عن  رحيله  حول  �جلدل 
ـــد، مــطــلــع �ملــو�ــشــم  ـــدري ريــــال م

�جلاري.
��شت�شافته  خالل  نافا�ص،  وقــال 
"�إلـ  �لإ�ـــشـــبـــاين  بـــالـــربنـــامـــج 
مع  "عالقتي  �شريينجيتو": 
)�ملدرب( زين �لدين زيد�ن كانت 

عني  د�فـــع  لقد  للغاية،  جــيــدة 
كثري�".

�لكو�شتاريكي:  �حلار�ص  و�أ�شاف 
"�أ�شكر زيد�ن على ثقته بي، لكن 

حدثت �أمور ل �أعلم �شببها".
�أخطاًء،  �رتكبت  "لقد  وو��شل: 
و�جلـــمـــاهـــري دعــمــتــنــي كــثــرًي�، 
�أفــرط  لــن  بحب  معهم  و�شعرت 

فيه".

جي،  �إ�ص  بي  �إىل  نافا�ص  و�نتقل 
�شمن  مــو��ــشــم،   3 مــدتــه  بعقد 
�إعارة  ت�شمنت  تبادلية  �شفقة 
مرمى  حار�ص  ـــول،  �أري �ألفون�ص 
ريــال  �إىل  �لــبــاريــ�ــشــي،  �لــفــريــق 

مدريد، ملدة مو�شم.
�ملريينغي  بقمي�ص  نافا�ص  ولعب 
5 مو��شم، حيث �ن�شم �إليه قادما 

من ليفانتي، يف �شيف 2014.

�إ�شباين،  �إعالمي  تقرير  ك�شف 
�أن  �شبق  بر�شلونة  �إد�رة  �أن 
مع  �لتعاقد  �إمكانية  من  �شخرت، 
فالفريدي،  فيدي  �لأوروغو�ياين 

لعب و�شط ريال مدريد.
"�لـ ت�شريجنيتو"،  ووفًقا لربنامج 
مهاجم  ــز،  ــو�ري ــش � لــويــ�ــص  فــــاإن 
مو�طنه  ر�شح  �أن  �شبق  �لبار�شا، 
لالن�شمام للفريق �لكتالوين، لكن 
طلبه  على  ردو�  �لنادي  م�شوؤويل 

بال�شحك.
ــا(،  عــاًم  21( فــالــفــريدي  وكـــان 
ريال  �إىل  بينارول  من  �نتقل  قد 
خالل   ،2016 �شيف  يف  مدريد، 
ماليني   5 قيمتها  بلغت  �شفقة 

يورو فقط.
�ملو�شم  هــذ�  فالفريدي  ويعي�ص 
�أف�شل حالته مع �ملريجني، حيث 
�ملدرب  ت�شكيل  يف  �أ�شا�شًيا  بــات 
زيـــد�ن،  �لــديــن  ــن  زي �لفرن�شي، 
�لأد�ء  م�شتوى  على  تطور  كما 

�لهجومي و�إحر�ز �لأهد�ف.
مدريد  وريال  بر�شلونة  ويت�شارع 
حيث  حــالــيــا،  �لليغا  قمة  على 
�مل�شابقة  �لــبــلــوغــر�نــا  يت�شدر 
بر�شيد 31 نقطة، متقدما بفارق 

�لأهد�ف على غرميه.

د�عب رحيم �شتريلينغ، جنم مان�ش�شرت �شيتي، زميله 
رودري، بعد ت�شديدته �ل�شاروخية �لتي �أ�شفرت عن 

هدف �لفريق �لثالث �أمام برينلي، خالل �لفوز )1-4(، 
�أم�ص �لثالثاء، يف �جلولة �لـ15 من �لربميريليغ.

ون�شر �شتريلينغ، عرب ح�شابه على "تويرت"، مقطع فيديو 
لهدف �لنجم �لإ�شباين، وكتب عليه: "من ح�شن �حلظ 

�أن ت�شديدة رودري مل تلم�ص وجهي، لأنها كانت �شتعيدين 
مبا�شرة �إىل جامايكا".

ويلعب �شتريلينغ ملنتخب �إجنلرت�، لكن �أ�شوله تعود �إىل 
جامايكا، حيث ولد هناك قبل �أن ينتقل �إىل لندن، يف 

عمر 5 �شنو�ت.
و�شارك جناح مان�ش�شرت �شيتي، هذ� �ملو�شم، يف 21 مبار�ة 

مبختلف �لبطولت، حيث �أحرز 15 هدًفا، وقدم 5 
مترير�ت حا�شمة.

رونالدينيو: 

نافا�ش: ال اأعلم 
�سبب رحيلي 
عن ريال 

مدريد

�ملعتزل،  �لرب�زيلي  �لنجم  �أبــدى 
ــودة  رونــالــديــنــيــو، رغــبــتــه يف ع
�إىل  �شيلفا،  د�  نيمار  مــو�طــنــه 

�شفوف بر�شلونة.
ت�شريحات  يف  رونالدينيو،  وقال 
"لوباريزيان"  �شحيفة  نقلتها 
�لنجم �لآن  "نيمار هو  �لفرن�شية 
لعبه،  �أ�شلوب  �أحب  �لرب�زيل،  يف 
و�أمتنى �أن يكون كل �شيء على ما 

ير�م بالن�شبة له".
�أ�شدقائي  يكون  �أن  "�أحب  وتابع 
�ملكان  عن  �لنظر  بغ�ص  �شعد�ء، 

�لذي يتو�جدون فيه".
و��ـــشـــتـــدرك جنـــم �لــبــلــوغــر�نــا 
�ل�شابق:  جريمان  �شان  وباري�ص 
"لكن يف �حلقيقة �أريد روؤية نيمار 
بجو�ر  بر�شلونة،  يف  �أخــرى  مرة 
حققو�  فقد  ــز،  ــو�ري ــش و� مي�شي 

�أ�شياًء ل ت�شدق مًعا".
ق�شارى  ونيمار  بر�شلونة  وبــذل 
جهدهما، �ل�شيف �ملا�شي، من �أجل 
�إل  بال�شفقة،  جي  �إ�ص  بي  �إقناع 
من  قاطع  برف�ص  ��شطدما  �أنهما 
بعدها  لينتظم  �لفرن�شي،  �لنادي 
�شفوف  يف  ــي  ــل ــرب�زي �ل ــــدويل  �ل
جديدة  فر�شة  منتظر�  فريقه، 

بعد نهاية �ملو�شم �جلاري.



و�شط مطالب بتح�شني ظروفهم وت�شهيل و�شولهم واأداءاتهم 
بعيون �مر�أة

كافل اليتيم؟!
مل يعظم الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم منزلة 
حديثه  يف  جاءت  التي  بال�شورة  اليتيم  كافل 
بال�شبابة  كهاتني..واأ�شار  اليتيم  وكافل  "اأنا 
هذا  لأن  اإل  بينهما"..  ـــرج  وف والــو�ــشــطــى 
اإىل  ب�شاحبه  يرتقي  النبيل  الإن�شاين  العمل 
ل�شيد  رفيقا يف اجلنة  اأن يكون  منزلة تخوله 
ال�شالة  اأف�شل  عليه  ر�شولنا  جمعاء  الب�شرية 
واأزكى ال�شالم ـ اإن هو اأداها على وجهها الأمثل 
رفقتك  فاخرت  هــذه..  من  اأعظم  رفقة  واأي  ـ 

بالإح�شان اإليهم واحتوائهم واإكرامهم؟؟.
وكافل اليتيم يجريه اهلل تعاىل بح�شن عمله 
الأ�شر  اأكرث  لكن  النار..  من  حجابا  له  فيكون 
العظيمة  املنزلة  هــذه  تتجاهل  اجلزائرية 
فيعي�ص اليتيم بينهم "معي�شة �شنكا" متر اأيامه 
فيها كلياليه، وهو زيادة عن كونه فقد اأعز من 
يف هذه الدنيا �شواء الأب اأو الأم اأو كليهما فاإنه 
وال�شند  والدفء  الأمان  اإح�شا�ص  معهم  يفقد 
معها  وتتك�شف  �شاءت  كيفما  الأيام  لتتقاذفه 
مل  النفو�ص..واليتيم  وخبايا  الأ�شرة  عيوب 
يخرت و�شعيته بقدر ما جعله اهلل �شبيال لكافله 
اإما يف طريق اجلنة والفالح اأو يف طريق النار 
واخل�شران...وكفالة اليتيم تلني القلب وتفتح 
اأبواب الفرج ونوافذه فقد اأتى النبي �شلى اهلل 
قال:   " قلبه  ق�شوة  ي�شكو  رجــل  و�شلم  عليه 
ارحم  حاجتك؟  وتدرك  قلبك  يلني  اأن  اأحتب 
يلن  طعامك  من  واأطعمه  راأ�شه  وام�شح  اليتيم 
الكثري  اخلري  حاجتك"..وهذا  وتدرك  قلبك 
اإمنا هو جزاء التخل�ص من الأنانية والدونية 
ب�شم من هم بحاجة اإىل اأ�شرة تلملم ما تال�شى 

على عتبات زمن ل يرحم.
وزوايــاه  اأركــانــه  ت�شج  اجلــزائــري  واملجتمع 
وطــاأة  حتت  يعانون  لأيــتــام  "خمزي"  بواقع 
الرث  يلب�ص  يتيم  عن  �شمعنا  فكم  اأقاربهم.. 
بالذل..  مغمو�شة  اللقيمات  وياأكل  الثياب  من 
بينما يتنعم كافله باأمواله ويحرمه منها..وكم 
و�شكنوا  الأر�شفة  افرت�شوا  اأيتام  عن  �شمعنا 
ال�شوارع بحثا عن لقمة عي�ص.. بعد اأن تغريت 
املعاناة..  عقب  على  راأ�شا  وانقلبت  اأحوالهم 
يبقاو  العز  "اأولد  عندنا  ال�شعبي  املثل  يقول 
للدز" وهذه حقيقة ماثلة.. لكن ل العز يدوم 
"الدز" اأي�شا، فعجلة احلياة يف عجلة من  ول 
اأمرها و�شيكرب هوؤلء واأولئك ولن يبقى �شوى 
اأن  فاإما  والت�شرفات..  والأقــوال  الأفعال  اأثر 
مع  يبلى  ل  والحــرتام  الود  من  ن�شيجا  ن�شنع 
الأيام اأو نزرع �شوكا يدمي اأيدينا ونحن نحاول 
اأعمارنا  اأ�شعناه يف خريف  عبثا ح�شاد ما قد 

�شماح خميليوربيع اأعمارهم.

باتنة 

بريكةنقاو�صمرو�نة�آري�صعني �لتوتةباتنةالتاريخ

�أوني�ص ليلى �شارع م�شطفى حالق رقم 02 اخلمي�ص 05  دي�شمرب 2019
بوزور�ن 033813712

�شاغي ر�شيد
033356544

نقوب جمال�ملرحوم بوكالل �ل�شالح�أو�شن جناة
033377261

زغد�ر خالد
033391394

ال�شيادلة املناوبون خالل الفرتة الليلية )من ال�شاعة 19:00 اإىل ال�شاعة 08:00 �شباحا(

الحتياجات  ذوي  مــن  الــعــديــد  اأبــــدى 
اخلا�شة، ا�شتيائهم ال�شديد جراء املعاملة 
التي يتعر�شون لها من قبل خمتلف اطياف 
وجتاهل  املدين  املجتمع  فيها  مبا  املجتمع 
ان�شغالتهم  لأبـــرز  بــالــوليــة  ال�شلطات 
و�شولهم  ت�شهيل  يف  حــتــى  ومــطــالــبــهــم، 

للمحيط املبني.
مبختلف  منهم،  الع�شرات  ك�شف  حيث 
العاقات الذهنية واحلركية وذات امل�شدر 
الع�شبي، عن غ�شبهم ملا اآلت اليه و�شعيتهم 
لل�شلطات  املتكررة  النداءات  من  بالرغم 
من  الو�شية  اجلهات  وخمتلف  بالولية 
النقل  ومــديــريــة  الجتماعي  الن�شاط 
ت�شهيل  بهدف  وذلــك  وغريها،  والعمران 
ي�شاعدهم  نحو  على  وتب�شيطها  حياتهم 
ان�شبت  حيث  وهدوء،  ب�شالم  العي�ص  على 
العمل  �ــشــرورة  حــول  ان�شغالتهم  معظم 
تخ�شي�ص  خالل  من  و�شولهم  ت�شهيل  على 
و�شتى  الدارات  يف  بهم  خا�شة  ممــرات 
وكــذا  واخلــا�ــشــة  العمومية  املــوؤ�ــشــ�ــشــات 
النقل  و�شائل  وحتى  وال�شوارع  الطرقات 
الولية  يف  كلي  �شبه  ب�شكل  تنعدم  التي 
واخلا�شة بهذه الفئة، بعد توقيف �شيارتي 
اجرة كانت تن�شط منذ �شنوات ل�شاحلهم.

كما عرب املعاقون احتفاء بيومهم العاملي 
تكرمي  حفل  خالل  للت�شامن،  الأمل  بدار 
الولئية  ال�شلطات  قبل  مــن  منهم  عــدد 
مزريا  و�شعا  يعي�شون  اأنــهــم  والــبــلــديــة، 
�شروط  اأبــ�ــشــط  غــيــاب  ب�شبب  لــلــغــايــة 
قلة  عــن  ناهيك  املجتمع،  يف  ادمــاجــهــم 
ثمنها  وارتــفــاع  الكهربائية  الــكــرا�ــشــي 
قبل  من  �شدهم  املمار�شة  والبريوقراطية 

الولية،  يف  بالمر  مكلفة  معينة  جهات 
تتعدى  ل  الكرا�شي  م�شكلة  اأن  واعتربوا 
كونها م�شكلة ثانوية مقارنة باملعاناة التي 
يتكبدونها يف تنقالتهم وحياتهم اليومية، 
مبا  واملتمدر�شني،  للعمال  بالن�شبة  خا�شة 
ي�شطرون  الذين  البكم  ال�شم  فئة  فيهم 
والعتداءات  الهانات  من  العديد  له�شم 
املواطنني،  قبل  مــن  لها  يتعر�شون  التي 

ناهيك عن امل�شوؤولني.
لفائدة  مهنية  حمالت  منح  حفل  وخالل 
باتنة،  معاقني عرب مدينة  ا�شخا�ص  �شتة 
مبثابة  المــر  هــذا  اأن  منهم  العديد  اأكــد 
لهم،  �شغل  منا�شب  خــلــق  عــلــى  ــز  ــاف احل
لل�شم  اأجهزة  من  ا�شتفادتهم  جانب  اىل 
قبل  من  توزيعها  مت  كرا�شي  و10  البكم 
املليار  �شلطات الولية التي خ�ش�شت مبلغ 
التي  امل�شكالت  مــن  العديد  حلــل  �شنتيم 
ملزيد  ما�شة  بحاجة  تبقى  والتي  يعانونها 
الفئة  هذه  لدمج  اجلبارة  املجهودات  من 
يف  واملــ�ــشــاركــة  بالقت�شاد  النهو�ص  يف 

التنمية.
ت�شتقبل  للت�شامن  ــل  الم دار  اأن  يذكر 
50 طفال بني امل�شابني  يوميا ما يزيد عن 
احلركية  بالعاقة  وامل�شابني  بالتوحد 
لهم  ت�شمن  حيث  الع�شبي،  امل�شدر  ذات 
الوىل  املــراحــل  منذ  واملــرافــقــة  التكفل 
النف�شي  اجلــانــب  خــالل  مــن  للت�شخي�ص، 
اجلانب  وكذا  احلركي  واجلانب  الرتبوية 
اللغوي، انطالقا من �شن الثانية اىل غاية 
16، ويتوافد عليه منذ افتتاح ابوابه قبل 
خمتلفة  و�شرائح  عدة  فئات  ون�شف،  �شهر 

من عديد مناطق ووليات الوطن.

ــة الــوطــنــيــة  ــم ــظ ــن ــــت امل ــــام اأق
ــبــاب،  حلــمــايــة الــطــفــولــة والــ�ــش
ــتــوى                                                                                                                                             مــ�ــش عـــلـــى  الأول  اأمــــ�ــــص 
باتنة  والــبــكــم  ــم  ــ�ــش ال مـــركـــز   
مبنا�شبة  ممـــيـــزة  ــة  ــي ــال ــف ــت اإح
الإحتياجات  لذوي  العاملي  اليوم 
اخلا�شة، وقد تخلل احلفل تقدمي 
فقرات  يف  متثلت  متنوعة  اأن�شطة 
م�شرحية،  ــص  ــرو� ع تــرفــيــهــيــة، 
األعاب  تقدمي  مع  غنائية،  و�شالت 
هدايا  تــوزيــع  مت  كما  بهلوانية 

واألعاب لكل اأطفال املركز.
اإىل  املـــبـــاردة  هـــذه  و�ـــشـــارك يف 
للمركز،  الإداري  الطاقم  جانب 
اإطارات اأي�شا من مديرية الن�شاط 
لولية  والت�شامن  الإجــتــمــاعــي 

باتنة، اأين عكف احلا�شرون خالل 
هذا الن�شاط على ر�شم الإبت�شامة 
ومقا�شمتهم  الأطفال  وجــوه  على 
هذه املنا�شبة املميزة و�شط اأجواء 

ي�شودها الفرح وال�شعادة.
خالل  مــن  الــقــائــمــون  �شعى  كما 
الإحتفالية  الفئة  هذه  م�شاركة 
ــطــة  ــ�ــش ـــرب هــــذه الأن املـــمـــيـــزة ع
حتقيق  على  العمل  الرتفيهية، 
الأ�شخا�ص  وبــني  بينهم  امل�شاواة 
العاديني، حيث  لقيت هذه املبادرة 
واإ�شتح�شان  قــبــول  بــاملــنــا�ــشــبــة 
عكفت  ذلك  جانب  واإىل  احل�شور، 
املنظمة الوطنية حلماية الطفولة 
احلا�شرين  تكرمي  على  وال�شباب 

يف هذه املنا�شبة.

يوم  انطلقت، 
القافلة  اأمــ�ــص 
الــتــ�ــشــامــنــيــة 
نظمتها  ــي  ــت ال
جــمــعــيــة اأمـــل 
مع  بالتن�شيق 
ج�شور  جمعية 

اجلزائري،  الحمر  والهالل  اخلري 
بعديد  للقيام  اآريــ�ــص  دائـــرة  نحو 
ومتابعة  الــطــبــيــة  الــفــحــو�ــشــات 
ال�شخا�ص امل�شنني واملر�شى مبختلف 
المرا�ص بح�شور خمت�شني واأطباء 
القطاع  يف  الــفــاعــلــني  مــن  وعــــدد 

ال�شحي والجتماعي.
�شكان  ي�شتفيد  اأن  ينتظر  حيث 
املناطق النائية باآري�ص، من العديد 
من امل�شاعدات املقدمة واملوؤطرة من 
الجتماعي  الن�شاط  مديرية  قبل 

من خالل توزيع 
الغـــــطـــــيـــــة 
ــــة  والفــــر�ــــش
ـــــف  ـــــل وخمـــــت
من  امل�شتلزمات 
غذائية  مــواد 
واأجــــــــهــــــــزة 
خـــا�ـــشـــة بــــــذوي الحـــتـــيـــاجـــات 
اخلا�شة، وذلك يف اطار الحتفالت 
للمعاق،  العاملي  باليوم  اخلا�شة 
حيث �شي�شتفيد �شكان هذه املناطق 
ال�شحية  اخلــدمــات  خمتلف  ــن  م
تقدمها  الـــتـــي  والجـــتـــمـــاعـــيـــة 
جتوب  اأن  ينتظر  حني  يف  القافلة، 
بلديات  خمتلف  الخـــــرية،  هـــذه 
يد  مد  على  �شتكعف  والتي  الولية 
وذوي  واملحتاجني  للفقراء  العون 

الحتياجات اخلا�شة.

جدول املنــــــــاوبة لل�سيادلة بوالية باتنة ل�سهر دي�سمرب 2019

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

ر�أ�ص �لعيونبيطامجز�ر�شريانةعني جا�شرو�د �ملاءمنعةو�دي �لطاقة�إي�شمول�ل�شمرة�ملعذرتيمقادتازولتالبلدية

الأ�شبوع من 12/05/ 2019 
ملباركية خالدهادف �شعيدةاإىل 2019/12/11

033211834

بهلول �شعاد
033269877

�شويف �إليا�صم�شتي �شمر�ء 
033349113

�أو�شن ليلى
033201352

عجينة زياد زين �لدينبوقبال ونا�شة
خديجة

م�شتاري حممد
033265123

دري�ص يو�شفقور�ص �شعيدة
033898123

�شو�ملية كمال

قيقبةق�شبات�أولد �شي �شليمان �شفيانز�نة �لبي�شاء�أولد �شالمتاخلمتبوزينةثنية �لعابدتكوتعني ياقوتاأولد فا�شلالبلدية

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

براج حنان
033299190

عثماين خمتارخياري �أحمد
033340076

يوبي مفيدة
033341572

غ�شام ر�شو�ن 
م�شطفى

بلعيد يا�شني
033334457

بورعية ربيع 
يو�شف �شهام�أوني�ص033289135

ملليزي عبد 
�لغاين

033375228

�شاكري �شهيلة
033373332

عيا�ص منريبن من�شور فاروق

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

جمتمع اخلمي�س 24 ومرب  2969/ 05  دي�سمرب 2019 املوافق لـ 08 ربيع الثاين 161441

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

احتفاالت وتكرميات واأيام اعالمية
 يف اليوم العاملي للمعاق 

املعاقـــون يف باتنــة ي�سرحـــون: 
طبيعية  حياة  تعني  املتحركة" ال  "الكرا�سي 

زيارة ملركز ال�سم البكم 
احتفاء باليوم العاملي للمعاق 

قافلة ت�سامنية لفائدة
 �سكان دائرة اآري�ش 

ف.ق فوزية.ق

حفيظة.ب
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خن�شلة

ميلة�شطيف

بهدف ع�ضرنة اخلدمات وحت�ضني ظروف التكفل باملعاقني 

اأيام اعالمية لفائدة ذوي االحتياجات اخلا�سة مبركز املعاقني

الوايل يقا�سم االأطفال ذوي االإحتياجات 
اخلا�سة يومهم العاملي 

ال�سمان االجتماعي يوفر اإجراءات وتدابري 
هامة لذوي االحتياجات اخلا�سة

توزيع جتهيزات وكرا�سي 
متحركة و�سهادات على ذوي 

االحتياجات اخلا�سة

ــي لـــذوي  ــامل ــع احـــيـــاء لــلــيــوم ال
امل�شادف  اخلا�شة  الحتياجات 
�شنة،  كــل  مــن  دي�شمرب  للثالث 
نظم ال�شندوق الوطني للتاأمينات 
الإجـــراء  للعمال  الجتماعية 
مع  بالتن�شيق  خن�شلة  ــة  وكــال
الجتماعي،  الن�شاط  مديرية 
اياما اإعالمية لفائدة هذه الفئة 
يوم  من  بداية  وهذا  املجتمع  من 

ام�ص الأول.
هـــــذه الأيـــــــــام الإعــــالمــــيــــة، 
اخلدمات  عــن  للحديث  جـــاءت 
لــذوي  ال�شندوق  يقدمها  الــتــي 
واملتمثلة  اخلا�شة  الحتياجات 
وكذا  ال�شطناعية  الجهزة  يف 
التعوي�شات،  مبختلف  التكفل 
اإدراج  على  ال�شندوق  يعمل  كما 
الأ�شخا�ص  لفائدة  تدابري  عدة 
يعتمد  ايـــــن  العــــاقــــة  ذوي 
اأجل  من  هادفة  ا�شرتاتيجيات 
الــتــكــفــل بهم  حتــ�ــشــني ظــــروف 
وع�شرنة  الإجــراءات  وتخفيف 
اخلدمات املقدمة لهم وكذا و�شع 
حد لتنقلهم غري املجدي ملرافقه.

ــــــام الإعـــالمـــيـــة مت  هــــذه الأي
تنظيمها مبركز املعاقني بعا�شمة 
ـــوليـــة وكــــذا مــقــر الــوكــالــة  ال
الوطني  لــلــ�ــشــنــدوق  ــة  ــي ــولئ ال
للعمال  الجــتــمــاعــي  لــلــ�ــشــمــان 
املكلفة  ك�شفت  حيث  الإجـــراء، 
"لالأورا�ص  �شكيو  ا�شيا  بالعالم 
الحتياجات  ذوي  اأن  نيوز"، 
اأجهزة  من  ي�شتفيدون  اخلا�شة 
ــــق اتــفــاقــيــة  ــطــنــاعــيــة وف ا�ــش
والديوان  ال�شندوق  بني  مربمة 
ال�شطناعية  لالأع�شاء  الوطني 

اأن  اإىل  اأ�ــشــارت  كما  ولواحقها، 
بهم  التكفل  يتم  العــاقــة  ذوي 
ت�شهيل  جمال  يف  خا�شة  بعناية 
التي  الداءات  على  احلــ�ــشــول 
ال�شمان الجتماعي على  يقدمها 
الدماج  ا�شتقبالهم،  ح�شن  غرار 
ــي  ــوج ــداغ ــي ــب الجـــتـــمـــاعـــي ال
الطبي  التكفل  وكــذا  لــالأطــفــال 
الــنــفــ�ــشــاين والـــبـــيـــداغـــوجـــي 
م�شتوى  على  الوظيفي  والتاأهيل 
والت�شخي�ص  الفح�ص  ــز  ــراك م

والعالج وغريها.

ال�شمان  �ــشــنــدوق  اأدرج  وقـــد 
ــد الــتــدابــري  ــدي الجــتــمــاعــي ع
لفائدة املعاقني لت�شهيل و�شولهم، 
م�شالح  فتح  طريق  عــن  ل�شيما 
ممــرات  وتخ�شي�ص  ــة  ــاب ــرق ال
خا�شة بهم اىل جانب تخ�شي�ص 
اعطاء  وكــذا  بهم  خا�ص  �شباك 
ذوي  فئة  تعوي�ص  يف  الولــويــة 
الحتياجات اخلا�شة يف ال�شباك 
عديد  اىل  بــالإ�ــشــافــة  املــوحــد 

المتيازات لهذه الفئة.

تقا�شم وايل �شطيف حممد بلكاتب، فرحة 
ذوي  لالأ�شخا�ص  الدويل  باليوم  الإحتفال 
للثالث  امل�شادف  اخلا�شة،  الإحتياجات 
دي�شمرب من كل �شنة مع املئات من الأطفال 
يف احلفل املنظم من طرف مديرية الن�شاط 
احت�شنه  ــذي  ال والت�شامن،  الإجتماعي 
لالأطفال  البيداغوجي  النف�شي  املــركــز 
املعاقني ذهنيا ب�شطيف، ويف كلمة تفاعلية 
باملجهودات  الـــوايل  ــوه  ن احلــفــل،  اأعقبت 
القطاع  على  القائمني  طــرف  من  املبذولة 
التكفل،  على  ال�شاهرين  املوؤطرين  ل�شيما 
عن  تتخلى  ــن  ل الـــدولـــة  بـــاأن  اأ�ـــشـــار  كــمــا 
التنموية  الربامج  ر�شد  خالل  من  اأبنائها، 
ميزانية  من  �شواء  املالية،  والإعــتــمــادات 
خ�شو�شا  الت�شامن،  �شندوق  اأو  الــوليــة 
الإحتياجات  ذوي  من  املتمدر�شني  الأطفال 

اخلا�شة.
معر�ص  تــنــظــيــم  الإحـــتـــفـــال  وتــ�ــشــمــن 
املوؤ�ش�شات املتخ�ش�شة ببهو املوؤ�ش�شة، اإ�شافة 
اإىل مباراة كرة القدمي بني مركزي �شطيف 
الن�شاطات  بع�ص  عر�شت  وقت  يف  والعلمة، 
بت�شليم  واإختتمت  للمراكز،  البيداغوجية 
متحركا  كر�شيا  و13  املر�شى،  رفــع  جهاز 
جهاز  اآلف   8 وكــذا  للتالميذ،  كهربائيا 
الأطفال  مدر�شة  لتالميذ  ال�شمع  تقوية 
من  متحرك  كر�شي  و30  �شمعيا،  املعوقني 

خمتلف الأ�شناف ودراجات نارية ثالثية.
ح�شر  فقد  امل�شائية،  الــفــرتة  خــالل  اأمــا 

الإحتياجات  ذوي  من  طفل   250 قرابة 
اخلا�شة، من خمتلف مناطق الولية، �شواء 
يف رحالت موؤطرة من طرف القطاع تابعني 
مرفوقني  املدجمة  الأق�شام  اأو  للموؤ�ش�شات 
ترفيهية،  ن�شاطات  حل�شور  باأوليائهم، 
واأخرى  هوائية  األعاب  بهلوانية،  عرو�ص 
الهواء  اأن�شطة  رابطة  نظمتها  خمتلفة، 
اأر�شية  على  ال�شباب،  ومــبــادلت  الطلق 
مع�شو�شبة طبيعيا تابعة للمدر�شة الوطنية 
فرحة  و�شط  بالباز،  الأوملبية  للريا�شات 

وبهجة كبرية لالأطفال يف يومهم العاملي.

ينظم  الإجتماعية  التاأمينات  و�شندوق 
اأيام اإعالمية  

التاأمينات  ــنــدوق  �ــش نــظــم  جــهــتــه،  مـــن 
الجتماعية للولية، اأياما اإعالمية لفائدة 
بالتن�شيق  اخلــا�ــشــة  الحــتــيــاجــات  ذوي 
للن�شاط  الولئية  املديريات  م�شالح  مع 
العاملي  اليوم  واإحياء  تزامنا  الجتماعي 
الأع�شاء  بع�ص  ت�شليم  مــع  الفئة  لــهــذه 
على  الجتماعيني  للموؤمنني  ال�شطناعية 
م�شتوى ال�شباك املوحد الأول على امل�شتوى 
ال�شندوق  ويعمل  الوكالة،  مبقر  الوطني 
الأ�شخا�ص  لفائدة  تدابري  عدة  اإدراج  على 
اإ�شرتاتيجية  يعتمد  حيث  الإعاقة،  ذوي 
بهم،  التكفل  ظــروف  حت�شني  اإىل  تهدف 
لهوؤلء،  املقدمة  الآداءات  ت�شيري  وع�شرنة 

مع احلد من تنقالتهم غري املجدية. 

وبح�شب القائمني على هذه الأيام، فاإن 
�شندوق ال�شمان الجتماعي لالأجراء، 
ال�شطناعية  الأع�شاء  مبنح  يتكفل 
التفاقية  بف�شل  الإعــاقــة  لـــذوي 
املربمة مع ال�شندوق الوطني لالأع�شاء 
ال�شطناعية، وت�شهيل ح�شولهم على 
خمتلف الأداءات التي يقدمها ال�شمان 
مبعاملة  خ�شهم  مــع  الجــتــمــاعــي، 
ــارمــة، منها  ممــيــزة وفـــق مــعــايــري �ــش
ح�شن ال�شتقبال والتوا�شل الإيجابي 
خمتلف  اإىل  الولوج  عملية  وت�شهيل 
خا�شة  ممرات  تخ�شي�ص  مع  امل�شالح، 
باملعاقني وو�شع كرا�شي متحركة على 
وفروع  مراكز  جميع  مداخل  م�شتوى 
ولية  تراب  عرب  املنت�شرة  النت�شاب 
ل�شتقبال  �شباك  وتخ�شي�ص  ميلة، 

هذه الفئة عند ال�شرورة.
م�شتوى  على  بالإعالم  املكلف  واأفــاد 
الــ�ــشــمــان الجــتــمــاعــي مبــيــلــة، عبد 
ــعــديــد من  الـــعـــايل زواغــــــي،  بــــاأن ال
ــهــامــة مت اتــخــاذهــا  الإجـــــــراءات ال
ذوي  بالأ�شخا�ص  التكفل  لت�شهيل 
فتح  ل�شيما  اخلا�شة،  الحتياجات 
م�شتوى  على  الطبية  املراقبة  م�شالح 
لالأع�شاء  الوطني  ــديــوان  ال هياكل 
ال�شطناعية للمعاقني ولواحقها، مما 
ي�شمح بالتكفل الفوري بهذه الأجهزة، 
مع توفري نظام معلوماتي مدمج لت�شيري 
ولواحقها،  ال�شطناعية  الأجــهــزة 
من  بالتقرب  للمعاق  ي�شمح  ـــذي  وال
ال�شطناعية  الأع�شاء  ديوان  هيئات 
الوطني  الــرتاب  كافة  عرب  املنت�شرة 
التنقل  عناء  دون  الأجهزة  لقتناء 

اإىل مركز انت�شابه.
وبح�شب ذات املتحدث، فاإنه مت اإدراج 
اأجهزة جديدة ابتداء من �شنة 2014 

تلبي احتياجات فئة ذوي الحتياجات 
املتحركة  الكرا�شي  منها  اخلــا�ــشــة، 
من  ولواحق  الأملنيوم  من  امل�شنوعة 
ــاف الــكــربــون، مــع الإ�ـــشـــارة اإىل  ــي األ
ال�شطناعية  الأعــ�ــشــاء  ـــوان  دي اأن 
خدماته  تطوير  على  جــاهــدا  يعمل 
وفقا  حمــلــيــا  املــ�ــشــنــعــة  ومــنــتــجــاتــه 
ومنها  الدولية،  واملقايي�ص  للمعايري 
اإدخال وتركيب جتهيزات ا�شطناعية 
عالية،  تقنية  جــــودة  ذات  ذكــيــة 
ال�شمان  مع  املربمة  التفاقية  وفــق 

الجتماعي.
افتتحت  ــد  ق مــيــلــة  ــة  ــال وك ــت  ــان وك
العام  خــالل  الجتماعية  امل�شلحة 
الفئات  مرافقة  اإىل  موجهة  املا�شي، 
ول  الإعاقة  اأو  املر�ص  بفعل  اله�شة 
م�شاعدة،  دون  التنقل  عــلــى  تــقــدر 
القيام  عــلــى  امل�شلحة  تعمل  حــيــث 
بـــــالإجـــــراءات الإداريـــــــة لــفــائــدة 
ال�شمان  هــيــاكــل  لـــدى  الــفــئــات  هـــذه 
املواعيد  على  واحل�شول  الجتماعي، 
الطبية لدى الهياكل ال�شحية املحلية 
اأفاد  كما  عنها،  بدل  الولية  وخــارج 

املكلف بالإعالم باأن ال�شندوق خ�ش�ص 
للقطاع  الإعالمي  الربنامج  من  حيزا 
اخلا�شة،  الحتياجات  ذوي  لفائدة 
واإعداد و�شائط ات�شالية من مطويات 
الـــرباي،  بلغة  ومل�شقات  ون�شريات 
لفائدة  اللــكــرتوين  املوقع  وتكييف 
اأعوان  تكوين  مت  كما  املكفوفني،  فئة 
لغة  يف  والتــ�ــشــال  الإ�ــشــغــاء  خلية 
مع  التوا�شل  عملية  لت�شهيل  الإ�شارة 

فئة ال�شم البكم.
اأن  اأفاد املتحدث  ويف �شياق ذي �شلة، 
طفال   76 ـــاج  اإدم يف  جنــح  ال�شندوق 
م�شغرين  عيادة  م�شتوى  على  معاقا 
الطبي  التكفل  مــع  وهـــران،  بــوليــة 
طفال  بـ54  والبيداغوجي  والنف�شي 
بالعا�شمة،  الكيفان  برج  مبركز  اآخر 
 717 لـــ  الوظيفي  التاأهيل  وتــوفــري 
الفح�ص  مــراكــز  م�شتوى  على  طفال 
اإىل  اإ�ــشــافــة  ــالج،  ــع وال والت�شخي�ص 
التكفل النف�شي البيداغوجي بـ 21 من 
ومتالزمة  بالتوحد  امل�شابني  الأطفال 
الأطفال  ريا�ص  م�شتوى  على  "داون" 

التابعة لل�شندوق. 

والت�شامن  الجتماعي  الن�شاط  مديرية  م�شالح  ك�شفت 

لولية خن�شلة عقب الن�شاط الذي نظمته مبنا�شبة اإحياء 

العاملي لذوي الحتياجات اخلا�شة مبدر�شة الطفال  اليوم 

املعاقني �شمعيا ال�شهيد بخو�ص بنا�شر بن الطيب، عن عملها 

باملنحة  تعلق  ما  بتنظيم  وخا�شة  الفئة  بهذه  التكفل  على 

وكذا توفري منا�شب ال�شغل، وقد �شهدت الحتفالية املنظمة 

على �شرف ذوي الحتياجات اخلا�شة توزيع اأجهزة وكرا�شي 

متحركة، اين وزع اأزيد من31 جتهيز لفائدة الأ�شخا�ص ذوي 

الحتياجات اخلا�شة يف خمتلف العاقات، اإ�شافة اإىل توزيع 

�شهادات و�شط اأجواء من الفرحة والبهجة ادخلها القائمون 

على هذا القطاع لقلوب هذه الفئة من املجتمع والتي و�شفها 

مدير القطاع باأ�شحاب التحدي والإرادة القوية البداعية، 

كما اأ�شارت م�شالح القطاع اإىل اأن الوزارة الو�شية ت�شعى اأكرث 

اإىل التكفل بفئة ذوي الحتياجات اخلا�شة وذلك من خالل 

الزيادات  خمتلف  وكذا  املعاقني  منح  يف  املرتقبة  الزيادات 

 %3 اإىل   %1 من  التوظيف  ن�شبة  من  الرفع  يف  املتمثلة 
م�شتقبال يف خمتلف القطاعات.

اأطلقت، وكالة ال�سندوق الوطني للتاأمينات االجتماعية للعمال االأجراء مبيلة، اأياما اإعالمية مبنا�سبة اليوم العاملي لالأ�سخا�س 
ذوي االحتياجات اخلا�سة، امل�سادف لتاريخ 03 دي�سمرب من كل عام، بهدف تعريف هذه الفئة بالتدابري واالإجراءات املتخذة من 
قبل ال�سندوق يف جمال التكفل بها، وهي التدابري التي يجري تطويرها كلما اقت�ست ال�سرورة باالعتماد على ا�سرتاتيجية هادفة 
يف جمال حت�سني ظروف التكفل باالأ�سخا�س ذوي االإعاقة من املوؤمن لهم اجتماعيا اأو ذوي احلقوق، وتخفيف االإجراءات وع�سرنة 

ت�سيري االأداءات املقدمة لهم، مع احلد من تنقلهم غري املجدي اإىل مرافق ال�سندوق.
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ا  ّزاآرب  تـّايـذا  �شوَرف  َعدَّ
  ZZerb  ttayđa  suref
اأعمدة  من  ال�شياج   -εedda

ال�شنوبر، تخطى  وا�شتمر 
اإىل حيث   �شئت.هذا املثل  

يقال لالإن�شان اأو للعائالت 
التي ل �شرف لها )لي�ص لها 
حرمة(؛ مبعنى  اأن املنزل 
لي�ص  له  حرمة  وهو غري 

حمرتم  من قبل  الغري  وهو 
مو�شوع  الكالم  لدى املجتمع. 

اإذن  هذا املثل  يقال  على  
الذي  لعزة  ول كرامة  له. 

يقال اأي�شا:
-ياآتدّجـا ثا�شـاروث )ملفثاح( 

ذي ثـاوورث )الباب( 
 yetga  يرتك  املفتاح  يف=

 ŧasaruŧ-lmfŧaћ- di
( ŧawurŧ-lbab-(الباب 

-اك�شوم  ياٱّڤام  يف غاٱ�ص  
ّن�ص/ ئغاٱ�ص  ياٱتڤاٱعمري جار  
 Aksum   .ْن-واٱك�شوم  ّن�ص
yeggam f-iγes nnes/

 iγes yetgeεmir jar
اللحم   =weksum nnes

ينمو على عظمه/ العظم- 
يكرب بني )و�شط( حلمه. 

مبعنى اّن  الفرد  ُتعرف  
ِعزته  وقيمته  بني  اهله  

وذويه - لتعرف  قيمته  اّل 
يف  و�شطه  الجتماعي، يف  

وطنه. 

-اأعاآّديـ�ص ذو خاآنـفـوف 
وؤذتـّماللنــ�ص=البطن 
والأنف  ل يلتقيان ول 
 Aεeddis يجتمعان

đu xenfuf uđ-
ttemlalanc:اجل�شع  
والطمع   ل يلتقيان  مع 

الكرامة، اأي  اأن  الطمع  

يتنافى  مع  ال�شهامة  وعزة  
النف�ص.

-ئـرذاآن  ذي  رذاآن  اأكارفـا  ذا  
كارفـا = القمح  قمح  والنفاية  

 irđen đ-irđen .نفاية
akerfa đ-akerfa:النا�ص  

معادن  لكل اأ�شله، فالأ�شيل 
اأ�شيل  واللئيم  لئيم. يقول  
املثل  الليبي:)الدڤله  دڤله  

والعّليڤ  عّليڤ(
=ك�شر عليه الطاجني.

 yerda fellas fan      -او
فان �ص   فاآل ّ ياآرزا    -242

-يومـ�شــا�ص  اأخاآنـفــوف)1(    
ذاآڤ  �شـال= مرغ )لطـّخ( 

له  الأنف  يف الرتاب 
  yumsas  axenfuf(

đeg  cal(:مبعنى  اهانه  يف  
�شرفه .

-ّنانـا�ص  ئ-و�شاآرذون  
مومـّي* ذباباك  ياآنـّا�شاآن  

  Nnan-as خالـي  ذيي�ص
 i-wserđun mummi
 đ-babak yenn-asen

للبغل   قالوا   =  xali d-yis
من  هو اأبوك؟ فاأجابهم  باأن  

خاله  احل�شان.                    
 املثل  ي�شرب  لالإن�شان  

الذي  يخفي  اأ�شله  
وما�شيه  ويتظاهر بالقدرة 

وال�شتطاعة  وال�شالة، 
ولكن  الغري  يعرف  حقيقته  

ول ميكنه  اإخفاوؤها             
-وؤڤ  تاآتــّون  ئنـتـي  نـّ�ص؟ 
كـان  اأ�شــاآرذون =من  ين�شى 

اأ�شله؟ ماعدا- اّل- البغل 
  Ug  tettun  inti  nnes(
:الرجوع    kan  aserđun

اإىل  الأ�شل  ف�شيلة
-اماٱيان ذاٱڤ غاٱر�شاياٱن  ذ 

اڤاٱّليد  ذي  هيفريث ّن�ص)ذي 

  AmeZyan )هو�شنا ّن�ص
   deg  γerdayen

  d-agellid  di-hifrid
 nnes

ال�شغري )الب�شيط( من 
الفئران  �شلطان  يف  جحره. 
مبعنى: لالن�شان  ال�شّيادة يف 
بيته  مهما  �شغر �شاأنه، املثل  

ي�شرب  لعدم  احتقار اأي  
�شخ�ص.

هيثي  ن-ووّزال  وؤل هيثي  
ن-واوال = طعنة ال�شّكني  

  hiti .اأف�شل  من طعنة الكالم
  n- wuzzal  ula  hiti

اويفال:  n-wawal
-وؤثاي �شوقاٱّبال  اآيّقّار�ص  

يي�شت  ّماوال= ا�شربني  
بالع�شى  ول تقل يل  

  wtay.كلمة  واحدة
  s-uqebbal  ay qqar-c

:  yict  n-wawal
)اأي: كلمة  جارحة(.هذا 
املثل اأو القول  يقال عند ما 
ليريد  �شخ�ص  ما ان مُت�ّص  

�شمعته  وكرامته )للتحذير(. 
كما يقال  بالعامية: ا�شربني  

باْرزام ما تڤوّلي�ص  كالم. 
وكما يقال: /ع�ص  الل�شان  

الدغ  من  ع�ص  احل�شام.
اأخاآنفـوف

axenfuf=الأنف/ثينـزار
nzar=املناخر*mummi=من 

يكون.ماندوا=من يكون هذا

االأ�سكال احليوانية
ال�سمكة: 

ال�شمكة  اأن  القول  ميكننا   
تعترب رمزا للحياة واخل�شوبة 
على  الهائلة  لقدرتها  نظرا 
كبرية،  بكميات  البي�ص  و�شع 
وبالرجوع للثقافة الأمازيغية 
مقد�شة  الأ�شماك  نلقى  فاإننا 
ال�شعبية،  الثقافات  بع�ص  يف 
القريبة  �شال  منطقة  ففي 
من العا�شمة املغربة الرباط 
ينابيع مياه توجد بها اأ�شماك 
اأو ايذائها، بل  ل يجوز قتلها 
لها  ــان  ك اأيــ�ــشــا  ال�شمكة  اإن 
اأو  التوبونيميا  مــن  ن�شيبها 
الأماكن، ففي تلم�شان  اأ�شماء 
احلـــوت،  ــني  ع منطقة  ــد  جن
خالل  مــن  تقدي�شها  ويظهر 
ال�شناديق  بع�ص  حتمله  مــا 
الزوجة  معها  حتملها  التي 
الأواين  وكـــذا  بعلها،  لبيت 

الفخارية وغريها
العديد  يف  حت�شر  وال�شمكة 
الأورا�شية  الزينة  حلى  من 
كــــــالأبــــــازمي والأحـــــزمـــــة 
ــا، وكـــذا الــعــديــد من  ــريه وغ
وعلى  الــفــخــاريــة  الأواين 

الأفر�ص والزرابي.
ولعل رمزيتها ل تبتعد كثريا 
برمزية  ــدا  ج مرتبطة  بــل 

فيه  تعي�ص  الـــذي  املــحــيــط 
املياه  "تعترب  املــاء،  وهــو  األ 
امكانيات  لــكــل  مــ�ــشــتــودعــا 
تقت�شي  ورمزيتها  الــوجــود، 
املوت كما تقت�شي البعث، فهي 
ت�شري اإىل ن�شاأة الكون، فكثرية 
التي  الدينية  الن�شو�ص  هي 
احلياة  انبثاق  عــن  تتحدث 
الطوفان  وي�شكل  ـــاء،  امل مــن 
لن�شاأة  يـــوؤرخ  رئي�شيا  حدثا 
العديد  يف  لــلــحــيــاة  ثــانــيــة 
مــــن الـــــديـــــانـــــات، وميــكــن 
والإراقــة  بالتعميد  مقارنته 
املواليد  وتطهري  اجلنائزية 
ــتــحــمــام  ــش ال� اأو  اجلــــــدد، 
ــذي  الــطــقــو�ــشــي الــربــيــعــي ال

ويف�شر  وخ�شبا،  �شحة  تنتج 
كاأنه تكرار  امل�شيحي  التعميد 
ـــدث الــطــوفــان  طــقــو�ــشــي حل
بني  فا�شال  ــدا  ح ــان  ك الـــذي 
نوح،  باأ�شحاب  ممثال  الإميان 
والكفر املمثل بالذين امتنعوا 
عن الركوب يف ال�شفينة، كما 
اآدم،  مقابل  يف  امل�شيح  يو�شح 
هذه  يف  التعميد  يعترب  اأي 
ــة نــزعــا لــلــثــوب الــذي  احلــال
اخلطيئة  يف  اآدم  ارتـــــداه 
اأي�شا  يف�شر  كــمــا  الأوىل، 
جديدة  لــولدة  حتقيق  باأنه 
احلكايات  اأبطال   غرار  على 
يواجهون  الذين  والأ�شاطري 

الغيالن املائية.

الداللة الرمزية لبع�ش االأ�شكال امل�شتعملة 
يف ال�شناعة التقليدية بباتنة

الدللة الرمزية لبع�ض الأ�شكال

قراءنا الأعزاء، 
نغ" �شفحة  "اأورا�ص 

تهتم باملوروث 
والرتاث الأورا�شي 

من )عادات وتقاليد، 
هند�شة معمارية 
اأورا�شية قدمية، 
اأعالم الورا�ص، 
تاريخ الأورا�ص 

وجغرافيته، 
الأ�شاطري والطقو�ص، 

اأ�شماء الأماكن 
ومعانيها، ال�شناعة 

التقليدية...( رغبة 
منا يف اإعادة اإحياء 

وبعث موروثنا الثقايف 
الأمازيغي، ومب�شاركة 

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

ولكل مهتم تفتح لكم 
جريدة الأورا�ص نيوز 

�شفحتها للم�شاركة 
عرب المييل التايل: 

auresanagh@
gmail.com

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

�أر�شيف مب�شاعدة �لباحث و�لكاتب �شليـــم �شوهـــــايل
�شورة من اأر�شيف الأورا�س

االأ�شـــل والعـزة

ة( ِمـَن الأْوَرا�س ـاويَّ اأْمَثـاٌل  واأَْقـَواٌل  اأََمــازيغّيٌة )�شَ
ِئْنــَز�ْن   ْذ-  َو�َو�لٱْن )�ّناو�ٱن(�شــاٱڤ  �أْوَر��ص/للكاتب و�لباحث حممد مرد��شي
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قراءنا الأعزاء، 
نغ" �شفحة  "اأورا�ص 

تهتم باملوروث 
والرتاث الأورا�شي 

من )عادات وتقاليد، 
هند�شة معمارية 
اأورا�شية قدمية، 
اأعالم الورا�ص، 
تاريخ الأورا�ص 

وجغرافيته، 
الأ�شاطري والطقو�ص، 

اأ�شماء الأماكن 
ومعانيها، ال�شناعة 

التقليدية...( رغبة 
منا يف اإعادة اإحياء 

وبعث موروثنا الثقايف 
الأمازيغي، ومب�شاركة 

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

ولكل مهتم تفتح لكم 
جريدة الأورا�ص نيوز 

�شفحتها للم�شاركة 
عرب المييل التايل: 

auresanagh@
gmail.com
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اأ�شــــــــاطري
كوكر� يف �مليثولوجيا �لأمازيغية "حممد �أو�شو�ص"

على  توقفنا  الأمــازيــغــيــة  احلــكــايــة 
عالقة اأخرى بني اأ�شبع القدم تيفدنت 
فــفــي بداية  املـــــراأة،  لـــدى  والجنــــاب 
"لربوج ايوراغن" دونها  حكاية بعنوان 
Pellat من اأيث �شغرو�شن، بقيت امراأة 

زوجها،  مــن  خلف  بـــدون  طــويــال  زمــنــا 
طفال  يرزقها  اأن  اخلالق  اإىل  فت�شرعت 
ولو �شدر من ابهام رجلها، وبالفعل فقد 
اأيام  تفتق خالل  رجلها ثم  ابهام  انتفخ 
اأمها يف �شندوق، وهو  عن طفلة اأخفتها 
تاتتبريث  حكاية  يف  اأي�شا  ــدث  ح مــا 
تعرثت  فقد  ـــري،  اأون ــت  اأي يف  تــاوراخــت 
اأي�شا  رجلها  ابهام  يف  واأ�شيبت  املـــراأة، 
الذي �شدرت منه بي�شة فق�شت عن فتاة 

فائقة اجلمال. 
ب�شمال  النت�شار  وا�شعة  حكاية  ويف 
عنها  ـــة  رواي ــت  ــش لوو� اأورد  افريقيا 
يتطوع  اليتيمني"،  "مغامرة  بعنوان 
الثعبان اأو يبعثه الأ�شد من بني وحو�ص 
يف  ال�شجرة  فــوق  ما  ل�شتطالع  الغابة 
و�شنوة  بالقبايل  احلكاية  ــات  رواي كل 

واملتو�شط  الكبري  والأطل�شني  باجلزائر 
باملغرب على الأقل، فيمت�ص الإبهام من 
قدم املراأة احلامل التي جلاأت مع طفلتها 
بعد  ومتوت  ر�شيعا  فت�شع  اأعالها،  اإىل 
فامت�شا�ص  بدنها،  يف  ال�شم  �شرى  اأن 
ال�شريع،  الجناب  اأعقبه  القدم  اأ�شبع 
مبمار�شة  لوو�شت  يربطه  موتيف  وهو 
اأمازيغية تتمثل يف ت�شهيل الو�شع بدلك 
ــزوج  ال قــدم  لبــهــام  القريبات  احـــدى 
وتقدمي املاء الذي مت ا�شتعماله يف ذلك 

للمراأة الوا�شعة ل�شربه.
وقـــد اأ�ــشــار لوو�ــشــت يف �ــشــيــاق اآخــر 
الأمازيغية  احلكايا  على  تعليقه  �شمن 
بع�ص  يف  ر�ــشــده  اجـــراء  اإىل  املغربية 
با�شتخراج  يتعلق  العجيبة  احلكايا 
ال�شعالة  امللتهمة من ج�شد  البطل  جثة 
اآخر  طبيعي  فوق  كائن  اأي  اأو  الغول  اأو 
عن طريق �شق بطنه اأو عن طريق �شحب 
للميالد  جتدد  ميثل  ما  يف  الرجل  ابهام 
اأو  تبدئة  طق�ص  اأو   régénération

.Initiation تلقني

اجل�شد يف الثقافة االأمازيغية

...يتبع 

رمز �ل�شمكة يف و�شط ثاخاللت



اإ�شالمياتاخلمي�س 24 ومرب  2969/ 05  دي�سمرب 2019 املوافق لـ 08 ربيع الثاين 191441  

موج من فوقه موج

هذا خري من ملء االأر�ش
وما ينطق عن �لهوى

زاويةمن نور

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

الدعـــاء

�ملكتبة �لإ�سالمية
من اأقوال 
ال�ساحلني

كتاب نحو ثقافة اإ�سالمية اأ�سيلة

      قال اهلل تعاىل: 

بني يدي �أية
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 نا�سا تكت�سف البقايا املحطمة من قمر الهند املفقود

�ساب يخطط لعملية �سطو م�سلح 
لطلب يد حبيبته 

اكت�ساف قطع اأثرية 
تعود الأكرث من األفي 

عام �سرق ال�سني

�سيدة تلقي بقايا منزلها املدمر اأمام
 برملان اأ�سرتاليا

بعد طول انتظار
ح�سان فوق ال�سحاب

�أنها  �لف�شاء  لعلوم  نا�شا  وكالة  �أعلنت 
�شفينة  �أخرًي� على موقع حتطم  عرثت 

�لهبوط �لهندية �ملفقودة "فيكر�م".
ووفقا ملجلة �شاين�ص �ألريت �لعلمية فقد 
�أظهرت �ل�شور �لتي مت �لتقاطها بكامري� 
 Lunar Reconnaissance"

موقع   ،"Orbiter Camera

من  ميل   372 بعد  على  �ملركبة  حتطم 
�لقطب �جلنوبي للقمر، وكذلك �كت�شفو� 

نقطة �لتاأثري و�حلطام �ملحيطة به. 
وكانت �ل�شفينة فيكر�م جزء� من مهمة 
ت�شاندر�يان-2 �لهندية لإر�شال مركبة 
عندما  �حللم  هــذ�  و�نتهى  ف�شائية، 
�لهندية  �أبحاث �لف�شاء  فقدت منظمة 
كانت  بينما  �ملركبة،  بهبوط  �ت�شالها 
 7 يف  �لقمر  �شطح  من  �ملركبة  تقرتب 

�شبتمرب �ملا�شي.
مــــن فقد  ونـــ�ـــشـــف  �ــشــهــريــن  ـــد  ـــع وب
 ISRO �عــرتفــت  �لتــ�ــشــال،  �لوكالة 

�ملركبة  بــاأن  �أخــرًي�  قــــــــد �لهندية 

حتطمت، وذلك قبل �أ�شبوع من �كت�شاف 
نا�شا ملوقع حتطم �لطائرة.

�لهبوط،  مركبة  ــالق  �إط مت  قد  وكــان 
�ملركبة،  مــد�ر  حــول  تــدور  كانت  �لتي 
يف  للف�شاء،  دو�ن  �شاتي�ص  مركز  مــن 
�شريهاريكوتا بولية �أندر� بر�دي�ص يف 

يوليو.  15

جعل  �لهبوط  "برنامج  نا�شا:  وقالت 
�لهند هي �لدولة �لر�بعة بعد �لوليات 
و�ل�شني  �ل�شوفيتي  ــاد  و�لحت �ملتحدة 
بو��شطة  �لقمر  �شطح  على  تهبط  �لتي 
مركبة من �شنع ب�شري"، وتابعت نا�شا: 
"على �لرغم من �خل�شارة، كان �لقرت�ب 

من �ل�شطح �إجناًز� ر�ئًعا".

بحيو�ناته  كــثــرًي�  مّنا  �لبع�ص  يتعلق 
بعيًد� عنها  �لوقت  �لأليفة، فال يتخيل 
وكاأنها �بنه �ل�شغري، �إل �أن �أحد �لركاب 
على منت طائرة بريطانية �أثار �لده�شة 
��شطحابه  ب�شبب  �لركاب  بني  و�لغ�شب 
�لقت�شادية  �لطبقة  يف  �شغريً�  ح�شانًا 

 .
"مريور"  �شحيفة  يف  ورد  ــا  مل ووفـــًقـــا 
�ل�شيد�ت  ـــدى  �إح فـــاإن   ، �لربيطانية 
على  معها  �لأليف  حيو�نها  ��شطحبت 
�لقت�شادية  �لطبقة  ويف  �لــطــائــرة 
�خلا�شة برجال �لأعمال مما ت�شبب يف 

حالة من �لغ�شب بني ركابها . 
�لتقطها  �ــشــورة،  �لــركــاب،  ــد  �أح ون�شر 

منت  عــلــى  للح�شان  خــفــيــة،  بطريقة 
�أن  �أعلم  "ل  �شاخر�  علق  و  �لطائرة، 
جري�ين  �شيكونون  �لأليفة  �حليو�نات 

على �لطائرة". 
مع  �أ�شدقائه  مــن  كبري  عــدد  وتفاعل 
حدث  مما  �إ�شتيائهم  موؤكدين  �ل�شورة 
�أليف كهذ� على منت  �أن وجود حيو�ن  و 
�لطائرة ت�شرف غري مربر و ل ي�شري �إىل 

�شئ �شوى �أنها حركة مريبة . 
عرب  �لطري�ن  �شركة  �لركاب  و��شتكى 
�ملوقع �خلا�ص بها و�أرفقو� �شور �حل�شان 
يف  �لرحلة،  تلك  يف  �لطائرة  منت  على 
و�لت�شيب  �ل�شتهتار  �إىل  منهم  �إ�ــشــارة 

�لذي نتج عنه ذلك.

قرر �شاب �أمريكي �لتخلي عن �لرومان�شية متاًما �أثناء قيامه بطلب يد �شديقته، وجلاأ �إىل 
طريقة غريبة من نوعها، وميكن �لقول �إنها "مرعبة"، كي يعر�ص عليها �لزو�ج، حيث خطط 

لعملية �شطو م�شلح مزيفة وقدم لها خامت �خلطوبة خاللها يف و�قعة تكاد ل ُت�شدق.
و�أو�شح تقرير ن�شرته �شحيفة "ديلي ميل" �لربيطانية، �لثالثاء، �أن �ل�شاب "رميوند جوليانو" 
��شتعان بـ"ل�ص م�شلح مزيف" كي يقتحم �أحد �ملتاجر يف ولية "نيويورك" �لأمريكية �أثناء 

تو�جده برفقة �شديقته هناك للت�شوق.
و�لتي  �ملتجر،  خلزينة  �ملزيفة  �ل�شرقة  عملية  �ل�شحيفة  ن�شرتها  م�شورة  لقطات  و�أظهرت 
كان  و�لذي  باملتجر،  �ملوظف  مزيًفا" لتهديد  "م�شد�ًشا  �ملزعوم  �لل�ص  فيها  ��شتخدم  بالطبع 
بدون �شك على علم بالأمر بدوره، وطالبه بو�شع �لنقود �ملوجودة باخلزينة د�خل حقيبة.

�أخرب  �ملتجر  موظف  �أن  �إىل  �ل�شحيفة  و�أ�ــشــارت 
بعد  لل�شرقة  تعر�ص  قد  باأنه  و�شديقته  �ل�شاب 
�شوى  مت�ص  ومل  مبا�شرة،  �ملزيف  �لل�ص  مغادرة 
وبد�أ  �أخرى،  مرة  �لأخري  عاد  حتى  حلظات  ب�شع 
د�خل  �إىل  بالرت�جع  وطالبهم  �لثالثة  تهديد  يف 
يف  و�شرعت  هلع  بحالة  �لفتاة  و�أ�شيبت  �ملتجر، 

�لبكاء، يف حني طلب منها "جوليانو" �جللو�ص 
ـــــص، وبــعــد ذلـــك تــوجــه �لل�ص  عــلــى �لأر�

�إيجاد حل  �إنه عليه  نحوهما و�أخذ يقول 
�إذ�  عما  �ل�شاب  ي�شاأل  �أن  قبل  للم�شكلة، 

كانت �لفتاة هي حبيبته، لريد عليه هو 
موؤكًد� ذلك.

�ملزيف  �لل�ص  فــاإن  لل�شحيفة،  ووفًقا 
�أنت  تعني..  "ماذ�  ذلك  بعد  له  قال 
خامًتا"،  �أرى  ل  �أنا  متزوًجا؟..  ل�شت 
�أخرج  حيث  �ملفاجاأة  كانت  ثم  ومن 
كان  �لتي  �حلقيبة  مــن  زو�ج  خــامت 
"ماذ�  قائاًل:  لل�شاب  وقدمه  يحملها 

تنتظر؟".
�شديقته،  على  �لزو�ج  عر�ص  وبالفعل 

ــدث يف  ــح ــي مل تــكــن تــ�ــشــدق مـــا ي ــت �ل
�أنها بالرغم من كل ما مرت  �إل  �لبد�ية، 

به و�فقت على �لزو�ج منه.
"جوليانو" قرر طلب يد  �أن  �جلدير بالذكر 

�شديقته مرة ثانية بطريقة �أقل رعًبا و�أكرث 
�إنه  قوله  عنه  ميل"  "ديلي  ونقلت  رومان�شية؛ 

يدها،  طلب  يف  طريقته  حيال  بال�شوء  ي�شعر  كان 
يكون  �أن  يف  ترغب  كانت  �أنها  يعتقد  ل  �أنه  �إىل  م�شرًي� 

عر�ص �لزو�ج بهذ� �ل�شكل، ولذلك فقد ��شطحبها يف نزهة 
رومان�شية ليعر�ص عليها �لزو�ج جمدًد�.

�آثار يف مقاطعة جيلني ب�شمال �شرقي �ل�شني  عرث علماء 
يف  �لقدمية  �مل�شاكن  وبقايا  �لأثرية  �لقطع  �آلف  على 
لأكرث  تعود  �ملقاطعة  يف  "د�جين�شان"  بقرية  �أطالل 
��شتك�شاف  بعمليات  �لقيام  بعد  وذلك  عام،  �ألفي  من 

وتنقيب ��شتمرت ل�شنة ون�شف.
 - �لأثري  �ل�شتك�شاف  بعثة  رئي�ص  ت�شي  وقال فاجن 
�ملكت�شفة يرجع  �إن تاريخ �لآثار  �ليوم -  يف ت�شريح 
ق.م(   221  -  475( �ملتحاربة  �ملمالك  ع�شر  �إىل 
حتى �أو�ئل �أ�شرة هان �لغربية )206 ق.م - 25 م(، 
�لكربون  با�شتخد�م  �لآثار  تاريخ  وذلك بعد حتديد 

�مل�شع. 
و�أ�شار �إىل �أن �لأطالل، �لتي متتد على طول 150 مرت� 
و100 مرت عر�شا، تقع على تل رملي بالقرب من قرية 

"د�جين�شان".
و�أ�شاف �أنه مت �كت�شاف ما يزيد على 60 م�شكنا قدميا و4 
قبور و�أكرث من 300 حفرة رماد، بجانب �أكرث من 2400 من 
�لقطع �لأثرية مبا فيها �خلزف و�لعظام و�حلجر و�ملعد�ت 

�لربونزية.
لدر��شة  مهمة  �أثرية  مو�د  �شيوفر  �لكت�شاف  �أن  �إىل  ولفت 
لالأ�شخا�ص  �لجتماعي  و�لهيكل  و�لعمل  �ملعي�شة  ظــروف 
"لياوخه"  نهر  حو�ص  يف  �لــربونــزي  �لع�شر  يف  �لقدماء 

�ل�شرقي.

بقايا  بــاإلــقــاء  �أ�شرت�لية  �شيدة  قامت 
منزلها �لذي دمرته حر�ئق �لغابات �أمام 
مبنى �لربملان �ل�شرت�يل و�تهمت �أع�شاء 
�ملجل�ص �لت�شريعي بالف�شل يف �لتعامل مع 

�أزمة �ملناخ.
وكانت ماليند� بلي�شمان و�شريك حياتها 
دين كنيدى قد فقد� منزل �لعائلة �لذي 
ق�شيا فيه 35 عاما بعدما دمرته حر�ئق 
�لغابات �ل�شخمة يف نيمبيود� بولية نيو 

�شاوث ويلز يوم 9 نوفمرب �ملا�شي.
ونقلت بلي�شمان ما تبقى من حطام �ملنزل 

�ل�شرت�لية  �لعا�شمة  يف  �لربملان  ملبنى 
نظمتها  �حتجاج  عملية  �إطار  يف  كانبري� 
�لبيئة  �ل�شالم �لأخ�شر حلماية  منظمة 
�لدولة  وعجز  �ملناخية  �لتغري�ت  �شد 

على �لتعامل مع حر�ئق �لغابات.
من  ــدة  و�ح تو�جه  ��شرت�ليا  �أن  يذكر 
�مل�شجلة  �لغابات  حر�ئق  مو��شم  �أ�شو�أ 
 100 من  �أكــرث  توجد  حيث  �لآن  حتى 
من حر�ئق �لغابات مندلعة يف نيو �شاوث 
حلالة  و�شل  �لذي  �لبع�ص  فيها  مبا  ويلز 

حرجة للغاية.

ركاب ي�سكون �سركة طريان �سهرية ب�سبب 
حيوان على منت رحلة 

بع�ص �لن�شاء ل تتمتعن باملرونة 
يف تلقي �ل�شدمات بل تتحولن 
ل�شخ�ص �آخر ي�شعى �إىل �إذ�قة 

�جلميع من �لنري�ن �مل�شتعلة 
د�خله، خا�شة لو كان �أمر� يتعلق 

بالأمومة و�لإجناب. 
وذكر موقع "مريور" �أن �إحدى 

�ل�شيد�ت عادت يف يوم �إىل �ملنزل 
باكية؛ بعد علمها من �لطبيب 

�أنها لن تنجب، ب�شبب م�شاكل يف 
�لرحم، و�أنها مهما حاولت �شتكون 

�لنتيجة �شلبية . 
وق�شت �ل�شيدة يومها باكية 
بعد �شماعها ذلك �خلرب ، �إل 
�أنها حتولت �إىل وح�ص كا�شر 

و�نتقمت من �بن �شرتها، �لتي 
طلبت �لطالق من زوجها، كونها 

ترتك طفليها )�لأول( 4 �أعو�م 
و)�لثاين( ر�شيع عمره 5 �أ�شهر. 

و�شكبت تلك �ل�شيدة- �لتي 
و�شفتها �ملحكمة �أنها �شخ�ص بال 

روح- �ملاء �ملغلي على �لطفل، 
فاأ�شيب بحروق بالغة �أدت �إىل 

وفاته يف �حلال، حيث مل يتحمل 
جلد �ل�شغري �آلم �حلرق. 

وق�شت �ملحكمة على تلك �ل�شيدة 
بال�شجن مدى �حلياة بعد ما 

قامت به، وقد حاولت �لدفاع عن 
نف�شها و �إثبات �أنها كانت يف حالة 

ل وعي؛ ب�شبب تاأثرها ب�شدمة 
عدم �لإجناب، �إل �أن �ملحكمة مل 

تقتنع مبربرها.

قتلت ابن �سرتها 
بـ املاء املغلي بعد 

علمها اأنها عاقر

�صدق 
�أو ال 

ت�صدق

�أ�شبحت ميهو �وتاين �أول 

�أعلنت �ل�شرطة �لأ�شرت�لية، �لعثور على �مر�أة على قيد �حلياة بعد �أ�شبوعني من �ختفائها 
مع �ثنتني من �شديقاتها يف منطقة نائية، �شحر�ء، و�شط �أ�شرت�ليا.

ووفقا ل�شبكة "دورت�ص فيله" �لأملانية، فاإن �ل�شرطة �ل�شرت�لية عرثت على �ملو�طنة متار� 
ماكبيت ر�يلي يف حالة جيدة، بعد �أن جتنبت �جلفاف عن طريق �شرب �ملياه �جلوفية 

�ملوجودة يف �ملنطقة.
وقالت �ل�شرطة �إنه مت �لعثور على �ملر�أة �لتي تبلغ من �لعمر 52 عاما يف حفرة 

مائية مبنطقة �شحر�وية �أثناء عملية بحث جوية. ول تز�ل �شديقتاها 
مفقودتني يف �ملنطقة �لنائية �لوعرة، حيث ت�شل درجة �حلر�رة �إىل نحو 

مئوية. درجة   40
و�نطلقت متار� و�شديقتاها يف رحلة يوم �لثالثاء 19 نوفمرب 

�ملا�شي، وعلقن بعد �أن تعرثت �شيارتهن يف قاع نهر "فينكي".
ومتكنت �ل�شرطة من حتديد موقع ماكبيت ر�يلي 

بعد �أن عرثت على مذكرة تركت 
د�خل �ل�شيارة.

العثور على اأ�سرتالية يف 
ال�سحراء على قيد احلياة

عقب اأ�سبوعني من االختفاء



معاوية. �ص

الطبعة االأوىل مل ترى النور ب�ضبب متاطل ال�ضلطات املعنية
باتنة 

عمل  كل  على  اقبال  كل  يتحدى  الــروايــة  على  الإقــبــال 
روائي يف اأي وقت كان، لهذا كانت لنا هذه التاأمالت املنقولة 
جدا  الهام  الكتاب  األــف  الــذي  فليدر  لــوران  عن  جمملها  يف 
يقوله  ح�شبما  والواقع  املعا�شرة...  الفرن�شية  "الرواية 
الأخري  القرن  ربــع  يف  للرواية  بانوراما  ر�شم  اأن  �شاحبنا 
انعدام  عدا  فيما  الأوىل  فالعقبة  ذاته،  حد  يف  حتديا  يعد 
امل�شافة الكافية للروؤية الوا�شحة، هو ال�شقوط يف فخ التاأثر 
ما  كثريا  التي  ال�شريعة  النقدية  الأحكام  من  �شائد  هو  مبا 
اأعمال ق�شرية العمر على ح�شاب كتب جيدة لكتاب  تكر�ص 
طريفني يتم تهمي�شهم تلقائيا. العقبة الأوىل اإذن هي عقبة 
الختيار. واخلال�شة اإذن اأنه من اأجل عمل بيداغوجي مثل 
دون  ن�شكت  اأن  جيدة،  معامل  املّطلع  ملنح  علينا،  يجب  هذا، 
موؤلف  مائة  بحوايل  نحتفظ  واأن  الأ�شماء،  من  الكثري  ذكر 
الكتب،  من  العدد  هذا  اأ�شعاف  ثالثة  يقارب  ما  نذكر  واأن 
ولهم  املوجودين،  الوحيدين  لي�شوا  املذكورين  اأن  العلم  مع 
اإن  فقط  �شنقول  ع�شرهم،  يف  املوجودين  اأجــود  بال�شرورة 
املتحركة  الواجهة  مالمح  اقتنا�ص  فر�شة  مينحنا  جتمعهم 
….. ولندع اهلل اأن يكون جزء ما  لالإبداع الروائي احلايل 
امل�شتقبل غالبا  �شنذكرهم �شمن قائمة اخلالدين، لأن  ممن 
ما يهزاأ من اختيارات املا�شي، خا�شة اإذا تعلق الأمر بالعلوم 

الإن�شانية.
الع�شرين  يقارب  ما  ت�شتقبل  باري�ص  يف  الكربى  الن�شر  دور 
هو  ينت�شر  ما  اأن  والغالب  مبتدئني،  لكتاب  يوميا  خمطوطا 
واحد من الألف)1/1000(. اإن هذه هي الت�شفية الأوىل 
حمكات  الكتاب  من  الكمية  هذه  تواجه  اإذ  اأهمية؛  والأكرث 
كثرية -ومتناق�شة اأحيانا-، فكل نا�شر مثال يحتفظ بالذكرى 
احلارقة الأليمة لرف�شه ذات يوم للكاتب فالن اأو عالن الذي 
�شي�شنع فيما بعد اأجماد خ�شومه وثرواتهم …ولكن ذلك ل 
يف  يتحكم  م�شبقا  مو�شح  توجيه  خط  نا�شر  لكل  اأنــه  مينع 
املن�شورات ال�شادرة واملخطوطات الواردة؛ اإذ اأن كل نا�شر ، يف 
نهاية الأمر، يحاول البقاء وفيا خلط التوجه الأدبي الذي 

عرفه القراء عليه.
فن�شبة  مربحا،  لي�ص  اأيامنا  على  ــي  الأدب العمل  ن�شر  اإن 
املن�شور ل تكف عن  الأدبي  الكتاب غري  اإىل  الأدبي  الكتاب 
الهبوط، فقد تدنت من %25 �شنة 1980 اإىل %17،7 �شنة 
1996، يف حني ت�شعد ن�شبة ن�شر الكتب املدر�شية، والعملية 
يف  املتخ�ش�شني  النا�شرين  قاد  الــذي  ال�شيء  واملو�شوعات، 
الكتاب الأدبي اإىل اله�شا�شة يف ال�شوق، واإىل القلة املتزايدة 
األ  يجب  الن�شر)و  عامل  يف  الكربى  فاملجموعات  لعددهم. 
تتحكم   الفرن�شية  الكتاب  �شوق  من   80% ن�شبـة  اأن  نن�شى 
تعمل   )  HACHETTEو  HAVAS جمموعتا  فيه 
لها بالأدب، يف حني  اأخرى ل عالقة  على تطوير من�شورات 
ال�شوق  اإغراق  على  املتخ�ش�شون  الأدبيون  النا�شرون  يعمل 

بالكتب التي يفرت�ص اأنها تنال ر�شا اجلمهور العري�ص.
�شتمائة  على  روايــة  اأربعمائة  يقارب  ما  فرن�شا  يف  ي�شدر 
�شهر  بداية  مع  ت�شدر  الكمية  اأربــاع  ثالثة  عام،  كل  رواية 
لذلك  نتيجة  الجــتــمــاعــي،  الــدخــول  مبنا�شبة  �شبتمرب 
نالحظ العجز التام للنقاد عن تغطية هذا الكم الهائل من 
الكتب، ونتيجة لهذا يتم تكري�ص الناجحني بطريقة ت�شبه 
الكتب  هذه  من  ال�شاحقة  الأغلبية  تختفي  ثم  املقامرة... 
واأ�شحابها بعد ثالثة اأ�شهر من �شدورها دون اأن ينتبه اإليها 

القراء.
اإن الرتكيز املزايد على " الت�شويق" �شار النتيجة القاهرة 
لهذا الو�شع، اإذا يتم التعريف بالكتاب واإ�شهارهم عن طريق 
هذه  اأن  اإل  ال�شحب،  وا�شعة  وال�شحافة  التلفزيون  ح�ش�ص 
املوؤلفني املعروفني الذين �شبق  القنوات غالبا ما متيل �شوب 
اأو متيل �شوب املوؤلفني الذين يجيدون  وارتاح لهم اجلمهور، 
اأو  الفوتوغرافية  ال�شور  على  اأو  ال�شا�شة  على  الظهور  فن 
حتى اأولئك الذين يجيدون فن املحاورة وهذه ال�شفات كلها  

لي�شت حمكا منا�شبا لتقومي امل�شرية الروائية.
من  ظهورا  ــى  والأدن �شهرة  الأقــل  اأو  املبتدئني؛  الكتاب  اإن 
النا�شرين  لدى  ملجاأ  لهم  يجدون  اأعــاله،  املذكورين  اأولئك 
املادية حمدودة  اإمكاناتهم  املبتدئني والذين غالبا ما تكون 
فال ي�شدرون اأكرث من دزينة  اأو دزينتني من العناوين �شنويا 
هي  والتي  اجلوائز  لعبة  عن  متاما  بعيدون  هم  … والذين 
املالية  ال�شحة  اأمــر  يف  وقاطعة  الن�شر  عــامل  يف  حا�شمة 

للنا�شرين.
ودون اأن ن�شود ال�شورة اأكرث مما فعلناه، يبدو اأنه �شار جليا 
اإىل اأية درجة تقف دواليب الن�شر �شد العمل الروائي و�شد 

جتدده وطرافته وتطوره.
فالأعمال  الــروايــة،  على  متزايدا  الطلب  يبقى  ذلــك،  مع 
وحدها  هي  حتتل  والرتجمة(  الفرن�شية  )�شواء  الروائية 
%28 من جمموع الكتب املبيعة، والروايات املعا�شرة ت�شغل 
من املبيعات عددا  �شخما ل يقل عن 47 مليون ن�شخة )عام 
1996( … فالرواية هي اأكرث ما يباع من كتب بدون منازع، 
بل ميكن اجلزم باأن الكتاب يف فرن�شا هو رواية قبل اأن يكون 

�شيئا اآخر.

عال" ب�شوت  "التفكري 

زاوية اأ�سبوعية 
يكتبهــــــا:

االأحمر في�سل   

تزامنا واليوم العاملي للتطوع

�إىل  م�شرحييون  وفنانون  ن�شطاء  دعــا 
�شرورة �عادة �لنظر �إىل مطلب فتح مركز 
وطني مل�شرح �لعر�ئ�ص بعني �لتوتة باتنة، 
بعدما ذ�ق �جلميع ذرعا من �لوعود �لتي 
�طالقها،  يف  �ملعنية  �ل�شلطات  تتو�نى  مل 
على �أن �مل�شروع ل يز�ل ير�هن مكانه رغم 
لتقدمي درو�ص  ��شتعد�د موؤطرين عامليني 

جمانية للهو�ة يف هذ� �لنوع �مل�شرحي.
بوي�ص  حممد  �مل�شرحي  �لكاتب  وقـــال 
نيوز"،  "�لأور��ص  ليومية  حديثه  خالل 
�أن  �أن �لطبعة �لأوىل و�لتي كانت مقررة 
تنطلق �أفريل �ملا�شي مل ترى �لنور، رغم 
�لعامل،  يف  �ملوؤطرين  مع   �مل�شبق  �لتفاق 
لفتتاح  ر�شمي  مقر  وجــود  عــدم  ب�شبب 
هذ� �حلدث �ل�شخم ل�شيما و�أن �ل�شلطات 
لقاء�ت  يف  بتج�شيده  وعـــدت  �ملحلية 
�أر�ـــص  عــلــى  يتحقق  مـــامل  وهـــو  ــرية،  ــث ك
�لو�قع، م�شيفا: "رغم ��شتعد�د موؤطريني 
و�إندوني�شيا  وم�شر  �إيطاليا  من  عامليني 

عني  مدينة  �إىل  للقدوم  وتون�ص  و�ملغرب 
�لتوتة وتقدمي درو�ص جمانية لهو�ة هذ� 
�لنوع من �مل�شرح وفتح ور�شات على �مل�شتوى 
�لوطني لأجل ن�شر ثقافة م�شرح �لعر�ئ�ص 
�لتي تعترب ذ� �أهمية يف �لباث �لأخالقي 
و�لرتبوي للطفل، �إل �أن �لطبعة ل تز�ل 
�أ�شبح  �مل�شروع  وجت�شيد  ورق،  على  حرب 
�شعبا يف ظل عدم �ل�شتجابة للمطالب".

�لتجريبية  �لطبعة  �أن  بالذكر  �جلدير 
مل�شرح عر�ئ�ص �لطفل لقت جناحا مميز� 
مب�شاركة �ل�شيدة �زدهار حممد من دولة 
�جلانب  على  �عتمدت  و�لــتــي  �لــ�ــشــود�ن 
�لرتبوي يف �ثر�ء �لن�شاط �ملوجه للطفل، 
�لطبعة  على  ي�شرف  �أن  �ملزمع  من  وكــان 
يف  عامليني  ومدربيني  ومكونيني  �أ�شاتذة 
�لفعلي  �لتاأثري  لــه  يكون  �لعر�ئ�ص  فــن 
�مل�شتوى  على  �لعر�ئ�ص  م�شارح  م�شار  على 
�حلقل  يف  خ�شو�شا  و�ملــحــلــي  �لــوطــنــي 

�لرتبوي.

و�شيني  ــي  ــرو�ئ �ل �لأديــــب  �لأول  �أمــ�ــص  ــّل  ح
وكثري  �لأمــري(  )كتاب  رو�يــة  �شاحب  �لأعــرج 
�شيفا  عامليا؛  �مل�شهورة  �لأخــرى  �لــّرو�يــات  من 
جلنة  من  بدعوة  بب�شكرة،  �لأدبي  �ملقهى  على 
ـــاد �لــكــتــاب �جلــز�ئــريــني فرع  �حلــفــالت و�حت

ب�شكرة. 
وقد بد�أ �لرو�ئي �ل�شهري ن�شاطه �لثقايف بجامعة 
ب�شكرة حيث �لتقى بالطلبة و�لأ�شاتذة بقاعة 
مت  �لعربية،  و�للغة  �لآد�ب  بكلية  �ملحا�شر�ت 
خالله فتح حو�رمفتوح  بينه وبني �حلا�شرين 
حول جتربته �لرو�ئية، حيث كان ثرّيا وعميقا، 

وذلك رفقة ناقده �خلبري حمّمد حتري�شي.
من جهته ��شت�شاف �ملقهى �لأدبي بولية ب�شكرة 
رفقة  و�شيني  �لكاتب  �لطلق  �لــهــو�ء  مب�شرح 
حتري�شي  حممد  رو�ياته  يف  �ملتخ�ش�ص  �لنقاد 
ــن جــامــعــة بــ�ــشــار، و�ــشــط حــ�ــشــور ممــيــز من  م
�أدباء وكتاب، مت خاللها  و�ملثقفني من  �لنخبة 
يف  جتربته  عن  للحديث  لل�شيف  �ملجال  ف�شح 
حديثه  ��شتهل  حيث  �لأمري"،  "كتاب  رو�يته 
عر�ب  بحري  �لأمــني  للدكتور  �ملوجه  بال�شكر 
نفق  من  �أخرجه  على  �لفكرة  و�شاحب  �للقاء 

كتابة  �أردت  "ملا  قائال:  و�أردف  �لأكادمييات، 
�أّول �شوؤ�ل خطر ببايل هو: ماذ�  هذه �لرو�ية 
ميكن �أن �أ�شيف؟، وقد كتب كثريون عن �لأمري 
عبد �لقادر حتى �شار �شخ�شا خميفا  مبعنى من 
عب �خلو�ص يف حياته دون تكر�ر ما قاله  �ل�شّ
عنه �لآخرون، ومل يكن يف ح�شابي �أن �أعيد ما 

قيل عنه". 
�لرو�ية  هــذه  عــن  �لــكــالم  يف  و�شيني  و�أ�شهب 
ي�شّلط  �أن  ��شتطاع  وكيف  تاأليفها،  ومالب�شات 
�لأمري  حياة  يف  �لإن�شاين  �لبعد  على  �ل�شوء 
بي�ص،  دي  مون�شينري  بالق�ّص  عالقته  خالل  من 

و�ملر��شالت �لتي كانت بينهما".
و��شيني  ــات  رو�ي عن  �حلديث  توىل  وقد  هذ� 
حمّمد  �لناقد  �لــرو�ئــيــة  وجتربته  ـــرج  �لأع
هامة  حمــطــات  عـــّدة  ــر  ذك و�لـــذي  حتري�شي، 
�إىل  ي�شل  �أن  قبل  و��شيني  �لرو�ئي  حياة  يف 
بني  �ل�شد�رة  مرتبة  يحتل  حيث   ، �لهرم  قّمة 

�لرو�ئيني �لعرب.
قبل  من  �ل�شيفني  تكرمي  مّت  �للقاء  ختام  يف 
�لكّتاب  و�حتاد  ب�شكرة  لبلدية  �حلفالت  جلنة 

�جلز�ئريني فرع ب�شكرة.

على  �لنا�شط  للفنون  �لــبــريق  نـــادي  يعتزم 
تنظيم  �ملقبل  �ل�شبت  نــهــار  باتنة  م�شتوى 
و�إحياء  تز�منا  متنوعة  ثقافية  م�شابقات 
�ليوم �لعاملي  للتطوع  �مل�شادف لـ 7 دي�شمرب من 
كل �شنة، وتت�شمن هذه �لتظاهرة  �لتي جاءت 
حتت �شعار "يد بيد نتطوع لنبني �لغد"، برنامج 
�لأوىل  للمرة  يعد  تنظيمها  و�أن  ل�شيما  ثريا 
باملنا�شبة  وت�شمل  �لنادي  لأع�شاء  بالن�شبة 
�حلا�شرين  �لأطفال  لفائدة  متنوعة  ور�شات 
خالل هذ� �ليوم  كالألعاب �لفكرية �إىل جانب 

�لر�شم على �لوجوه.
م�شابقات  �إطــالق  �لفعاليات  هــذه  و�شتتخلل 
على   �لــ�ــشــوء  ت�شليط  �إىل  تــهــدف  خمتلفة  
ــوع �لـــتـــطـــوع  مـــن خــــالل مــ�ــشــابــقــة يف  ــش ــو� م
�لفوتوغر�ف حيث �شيتم �إختيار �أح�شن �شورة 
وم�شابقة   �جلمهور،  ت�شويت  ح�شب  للتطوع 
�أ�شعار،  بدورها  تت�شمن  �لتي  �ملتطوع  �لأديــب 
خالل  �مل�شاركني  �لأدبـــاء  �إلقاء  من  وخو�طر 
�لعمل  تنمية  �إىل   �شتتطرق  �لتي  �ملحا�شر�ت 
�شتتميز  �إىل جانب ذلك  �ملجتمع،  �لتطوعي يف 
كما  ر�ــشــم،  �أح�شن  باإختيار  �لتظاهرة  هــذه 
�مل�شاحف  �لقائمون  خاللها على جمع  �شيعمل 
و�لكتب لأجل توزيعها على �ملد�ر�ص �ملتو�جدة 
�ملوؤ�ش�شات  تعزيز  لأجــل  �لنائية  �ملناطق  يف  
غر�ص  وبــهــدف  متنوعة  مبكتبات  �لــرتبــويــة 

�ملقروئية لدى �ملتمدر�شني. 
�لتظاهرة  هـــذه  خـــالل  �لــقــائــمــون  ويــ�ــشــعــى  
جلميع  �مل�شاركة  باب  فتح  خالل  من  �لثقافية 
�أفــكــارهــم  للتعبريعن  و�لــ�ــشــبــاب  �لأطـــفـــال 
كم�شاركني و�إبد�عاتهم لغر�ص قيم �لتطوع لدى 

�جلميع.
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معاوية. �ص

تفاوؤل
�لأول: ر�ح نر�شب يف �لمتحان �أ�شاحبي

�لثاين: تفاءل بالك تنجح
يف  نر�شب  ر�ح  �لأول: 
�جلميل  �لمتحان  هــذ� 

�لر�ئع و�ملده�ص!!.

و�قع مريب
و�قع

�لقازوز  �شربلي  �شكون 
ح�شبي   ... �نتايا   ...
 .. �لــوكــيــل  نــعــم  و  �لل 
مــاين  خـــويـــا  ر�ك  ـــا  م
خوك... �تهلى ... غري 
�ليوم  ترقد  ويــن  �شوف 

 ...
بعد حلظات على �شفحته �لتي ت�شم �لكثري ... 

�لكثري من �لأ�شخا�ص ...

ما�شي  نتوما   ... ما�شي �شفحة  "خاوتي حنايا 
 ... �شح  خاوتي  نتوما  �فرت��شيني...  جمــرد 

حنا عائلة "
من  م�شتوحاة  �لق�شة  هــذه 
�أحد�ث حقيقية..و�جلريدة 
تترب�أ من �أي ت�شابه �أكيد يف 

�لأحد�ث!!.

قّطع �جلورنان
�لإجنليزية  ل�شديقه  قــال 

لغة �لع�شر
�أم  �لع�شر  �شاحبه  له  فقال 

�ملغرب
�أم  �ملــــغــــرب  �لأول  فـــــرد 

�جلز�ئر
و�لثالثاء  �لإثــنــني  ف�شحك 
و�ل�شبت  و�جلــمــعــة  و�خلــمــيــ�ــص  و�لأربـــعـــاء 

و�لأحد؟؟!.

معلومات م�سلية

البي�ض

اأمثال �سعبية

الطالق  ن�شبة  فاإن  الإح�شائيات  • ح�شب 
متاأخرة،  �شن  يف  الإن�شان  تزوج  كلما  تقل 

وتزيد اإذا كانت يف �شن �شغرية.
على  القدرة  لديها  احليوانات  بع�ص   •
والتعاي�ص  ال�شتاء  خــالل  الكلي  التجّمد 
ومبجرد  متــوت،  اأن  بــدون  اجلليد  خــالل 

انتهاء ال�شتاء تعود للحياة من جديد.
الظهور  يف  اجلنني  اأ�شابع  ب�شمات  • تبداأ 
بداية  على  اأ�شبوعا   15 حوايل  مرور  بعد 

احلمل.
هو  اخلارجي  الف�شاء  يف  م�شى  من  • اأول 

األك�شي ليونوف يف يونيو 1965.
اأ�شود  ثقب  يف  ال�شقوط  لك  قــدر  لو   •
كل  زمن  ونهاية  بداية  روؤيــة  من  �شتتمكن 

الكواكب واملجرات داخل ذلك الثقب.
النوم  اأن  اأثبت  الأبحاث  مراكز  اأحد   •
اأ�شباب  اأحد  يكون  قد  مبا�شرة  الأكل  بعد 

اجللطات على املدى القريب والبعيد.
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ا�سحك وال�سحك بال�س.. قبل ما يغلى وتقول يامن عا�س

جواب 
املحاجية

حاجيتك على 
ماوين يف بري 
�شبحان ربي 

اخلالق،البنا بنا 
ق�شدير ول املاء 
على املاء خالط

حدث يف مثل هذا اليوم
�خلام�ص من �شهر دي�شمرب

باهلل  امل�شتع�شم  اهلل  عبد  اأحمد  اأبو   -  1242
يتوىل اخلالفة يف الدولة العبا�شية.

املخل�ص  امل�شيح  كاتدرائية  تدمري  مت   -  1931
يف مو�شكو باأمر من جوزيف �شتالني.

ال�شوفياتية  اأرمينيا  جمهوريات   -  1936
وجورجيا  ال�شرتاكية  واأذربيجان  الإ�شرتاكية 
وقريغيز�شتان  ــة  ــي ــرتاك ــش ال� الــ�ــشــوفــيــاتــيــة 

ي�شبحون جزء من الحتاد ال�شوفياتي.
العام  الحتــــاد  مــوؤ�ــشــ�ــص  اغــتــيــال   -  1952
ع�شابة  يد  على  ح�شاد  فرحات  لل�شغل  التون�شي 

اليد احلمراء.
�شوكارنو  اأحمد  الإندوني�شي  الرئي�ص   -  1957

يطالب بخروج جميع الهولنديني من بالده.
والحتـــــاد  املــتــحــدة  الــــوليــــات   -  1962
الف�شاء  ا�شتخدام  على  تتفقان  ال�شوفياتي 

اخلارجي لالأغرا�ص ال�شلمية.
فيتنام. يف  �شون  داك  مذبحة  وقوع   -  1967

واجلزائر  والــعــراق  وليبيا  �شوريا   -  1977
قطع  يقررون  الفل�شطينية  التحرير  ومنظمة 

العالقات مع م�شر.
واأفغان�شتان  ال�شوفياتي  الحتـــاد   -  1978
التفاق  وهو  و�شداقة،  تعاون  اتفاقية  يوقعان 

الذي مهد لل�شوفيات غزو اأفغان�شتان.
بوينغ  طائرة  يختطفون  اإرهابيون   -  1984
الكويتية  ــة  ــوي اجل للخطوط  تــابــعــة   747

ويتوجهون بها اإىل اإيران.
من  العابد  �ــشــاروخ  يطلق  الــعــراق   -  1989
ثالث  مــن  املتكون  اجلوية"  ــبــار  الأن "قاعدة 
مبدى  عربي  ف�شائي  �شاروخ  اأول  وهو  طبقات، 

كيلومرت.  2000
كلينتون  بيل  الأمــريــكــي  الرئي�ص   -  1996
مادلني  املتحدة  الأمم  يف  بــالده  مندوبة  ي�شمي 
اأول  لت�شبح  للخارجية،  وزيرة  لتكون  اأولربايت 

امراأة تتوىل هذا املن�شب يف الوليات املتحدة.
"بحرية  يــ�ــشــرب  عــنــيــف  زلـــــزال   -  2005
يف  كبرية  خ�شائر  وي�شبب  اإفريقيا  تنجانيقا" يف 

جمهورية الكونغو الدميقراطية.
يحرز  القدم  لكرة  الكويت  منتخب   -  2010
اليمن  يف  املقامة  الع�شرون  اخلليج  بطولة  كاأ�ص 
على  تغلبه  بعد  تــاريــخــه  يف  الــعــا�ــشــرة  للمرة 

املنتخب ال�شعودي بهدف مقابل ل �شيء.
مبجمع  م�شت�شفى  يقتحمون  م�شلحون   -  2013
 52 مقتل  عن  اأ�شفر  مما  اليمنية  الدفاع  وزارة 

�شخ�شا، واإ�شابة 176 اآخرين بجروح.
نيل�شون مانديال، زعيم مناه�شة  2013 - وفاة 

الف�شل العن�شري ورئي�ص جنوب اإفريقيا.
اختبار  ــاح  جن تعلن  نا�شا  وكــالــة   -  2014
الف�شائية  اأوريـــــون  مِلــركــبــة  الأوىل  الــرحــلــة 
املـــدار  بــعــد  مــا  اإىل  ــــرواد  ال حلــمــل  املخ�ش�شة 

الأر�شي املنخف�ص.
تت�شبب  الهند  جنوب  يف  الفي�شانات   -  2015
يف مقتل 300 �شخ�ص على الأقل وت�شرد حوايل 

اآخرين. مليون   1.8

ـ �إذ� وقع مو�طن يف م�شكل عادة ما يلجاأ 
و��شطة  �أو  حل  يلقى  ك�شما  �مل�شوؤول  �إىل 
�أويحيى  مثل  م�شوؤول  وقع  و�إذ�  تدخل  �أو 
�شي  ــا  ي يــديــر  و��ــــص  م�شكل  يف  ــالل  ــش و�

عالوة؟
ليندة لعلى باتنة

يلجاأ لل�شعب ك�شما يلقى حل �و و��شطة 
�أو تدخل �أو �إعفاء!!.

م�شاريع  �أن  عـــالوة  �شي  يــا  تعلم  هــل  ـ 
�لطرقات تبلع �ملاليري وتبقى على حالها؟
�أ�شامة.ي خن�شلة

تكلفتها  يــعــلــم  ل  هــــذه  ــا  ــه حــال لأن 
�لغبار  �لر��شخون يف علم  �حلقيقية �شوى 

و�لقودرون!!.
وبال  ب�شر�حة  بالتهديد  ت�شعر  متى  ـ 

تخريف؟
ر�بح.ق �حلامة

ما  �شخ�ص  مــن  تــهــديــدي  يــتــم  عــنــدمــا 
يلعب�ص...يعني �شرييو بز�ف!؟.

ي�شعد.. �ل�شعيد  جــــاور  ــن  م قــالــك  ـ 
من  �أكــون  ع�شاين  هذ�  �شعيد�  تعرف  فهل 

�ل�شعد�ء؟
�أكرم غريبي بو�شعادة

على  كان  كي  بوتفليقة  �ل�شعيد  �أعتقد 
ديد�نو وّل ر�ين قالط!؟.

�شي  يــا  لــه  تخطط  مــا  كــل  حتقق  هــل  ـ 
عالوة؟

�شالح بن �شريف �شطيف
رديء.. خطي  لأن  عادة  �أخطط  ل  �أنا 

كانك فّهام بن فّهام..�كت�شف �حلرف �لذي 
و�شعت عليه �لنقطة خطاأ!؟.

�لقب�ص على مو�طن يبيع  ـ عندما يقال 
�شرعية..هل  غــري  بطريقة  مهلو�شات 

هناك طريقة �شرعية لبيع �ملهلو�شات؟
دنيا يحي باي ميلة

مهدئات  �أ�شلها  يف  �ملهلو�شات  طبعا..لأن 
�لعقالء  ي�شتعملها  للمجانني..عندما 

يجنو!!.

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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كي نتفكر �شنايع �مك 
نطلقها يف لقرب

حكـــمة
اخل���������س����ارة  ه������و  ل����ي���������س  امل����������وت  اإن 
ال��������ك��������رى، اخل�������������س������ارة الأك�������������ر هو 
م�������ا مي����������وت ف����ي����ن����ا ون������ح������ن اأح������ي������اء

�سورة م�سحكة

قيل �أن �أول 
من �بتكر 
�لبتكار..
جز�ئري؟!



اجلرميــة  مكافحــة  الفرقــة  متكنــت 
اللكرتونيــة التابعــة للم�شلحــة الولئيــة 
ق�شيــة  معاجلــة  مــن  تب�شــة  وليــة  باأمــن 
نوعية تتعلق بانتحــال هوية الغري والقذف 
والت�شهــري وت�شويــه ال�شمعة عــرب النرتنت، 
وهــذا يف اإطــار حتقيــق مفتوح مــن قبل ذات 
الفرقــة حــول ورود ر�شالــة اإلكرتونيــة اإىل 
واأمنيــة   ق�شائيــة  عليــا  مركزيــة  جهــات 
حتتــوي على العديــد من اأ�شمــاء الأ�شخا�ص 
يدعــي من خاللها �شاحبهــا البالغ من العمر 
31 �شنــة التبليغ عــن ق�شايا ف�شاد بولية 
تب�شــة مت اإر�شالها عرب علبة بريد اإلكرتوين 

با�شم م�شتعار لأحد ال�شحايا.
التحريــات التقنية املنجزة مــن قبل ذات 
الفرقة بينــت اأن علبة الربيــد الإلكرتوين 
مرتبطــة تقنيــا بهويــة امل�شتبــه فيــه رغــم 
الطريقة الحتيالية التي ا�شتعملها لإخفاء 
هويتــه، وهــو ال�شــيء الــذي مت تاأكيــده من 
خــالل التحقيق التقني الــذي قامت به ذات 
الفرقة، من خــالل ا�شتعمــال و�شائل تقنية 
والكرتونيــة خا�شة �شمحــت بتحديد هوية 

�شاحــب هذا احل�شاب اللكــرتوين واأثبتت 
مبــا ل يــدع جمــال للريــب اأنــه مرتبطــة 
تقنيا به، كمــا تبني خالل التحقيق و�شماع 
اأقــوال ال�شحايــا اأن املعنــي مــن امل�شبوقني 
ق�شائيــا والذي �شبــق واأن رفعت �شده عدة 
والقــذف  وال�شتــم  بال�شــب  تتعلــق  ق�شايــا 
متبــوع بالت�شهــري وت�شويــه ال�شمعــة عــرب 
في�شبــوك،  الجتماعــي  التوا�شــل  موقــع 
والتــي دفعــت اإىل ت�شريحه مــن من�شبه يف 
احــد املوؤ�ش�شــات العمومية يف وقــت �شابق، 
وموا�شلــة ملجريات التحقيــق مت ا�شتدعاء 
عالقــة  لهــا  التــي  الأطــراف  كل  و�شمــاع 
يجهلــون  اأنهــم  اأكــدوا  والذيــن  بالق�شيــة 
م�شدر هذا الربيد الإلكرتوين وما يحتويه، 
موؤكديــن على املتابعــة الق�شائية للم�شتبه 
فيــه وان كل هــذه التهامــات ل اأ�شا�ص لها 
من ال�شحة، ح�شب ت�شريحاتهم، وعليه مت 
توقيــف املعنــي واإجناز ملــف جزائي حول 
الق�شيــة و تقدمي الأطــراف اأمام  العدالة 

لي�شدر يف حقه اأمر بالإيداع.

عبد الهادي. ب

عنرت. ح

�ص. ب

تب�شة
متهم يف ق�ضايا ف�ضاد وتبديد املال العام

كان يقوم بالت�ضهري وت�ضويه ال�ضمعة 

مت اأم�ــص، العثــــور بقرية تــازرة بعني اأزال جنــوب ولية �شطيف على جثــة طفل قا�شر 
"�ــص.م" يبلــغ مــن العمر 16 �شنة، حيث مت العثور على الطفــل مذبوحا من الوريد اإىل 
الوريــد على الطريق امل�شمى مرزغالل، وفتحت م�شالــح الدرك الوطني بعني اأزال، حتقيقا 

معمقا يف مالب�شات اجلرمية.

توقيف م�سبوق ق�سائيا اأبلغ 
عن ق�سايا ف�ساد وهمية بتب�سة

العثور على جثة طفل مذبوح بعني اأزال 
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حمكمــة  لــدى  التحقيــق  قا�شــي  و�شــع 
العوينــات بوليــة تب�شة، الرئي�ــص املدير 
احلديــد  مناجــم  ل�شركــة  ال�شابــق  العــام 
لل�شــرق )م.م( حتــت الرقابــة  الق�شائيــة 
ب�شبــب  التحقيقــات  ا�شتكمــال  غايــة  اإىل 
تورطه يف عدة ق�شايا ف�شاد، ح�شب ما اأفاد 

به اأم�ص م�شدر ق�شائي.
خــالل  ا�شتمــع  التحقيــق  قا�شــي  وكــان 
جل�شــة حماكمة مطولة ليلــة الثنني اإىل 
الثالثــاء اإىل املتهــم وال�شهــود يف الق�شيــة 
التــي تتعلــق بق�شايــا ف�شــاد وتبديــد املال 
العام علــى م�شتوى �شركــة مناجم احلديد 
لل�شرق الكائن مقرهــا ببلدية الونزة )60 
كلــم �شمــال تب�شــة(، التــي ت�شــري منجمــي 
بوخ�شــرة و الونــزة للحديــد، اإ�شافــة اإىل 

�شوء ا�شتغالل الوظيفة.
التابعــة  القت�شاديــة  الفرقــة  وكانــت 
للم�شلحــة الولئيــة لل�شرطــة الق�شائيــة 
باأمــن وليــة تب�شــة فتحت حتقيقــا معمقا 
على م�شتوى ذات ال�شركة ك�شفت تورط هذا 
الإطــار ال�شامي ال�شابــق حيث قام باقتناء 
ثالث اآلت للحفر مبوجب مناق�شة وطنية 
ودولية مفتوحة انتهت باإبرام اتفاقية مع 
�شركة اأجنبية مقابل مبلغ 200 مليون دج 

والتي مل يلتزم ببنودها لحقا.
واأ�شــاف ذات امل�شدر اأن امل�شــوؤول ال�شابق 
قام باإر�شال عدد مــن املوظفني اإىل اخلارج 
لتلقي تكويــن حول كيفيــة ت�شغيل الآلت 
باإبــرام  قــام  كمــا  جناعــة  دون  املذكــورة 
اتفاقيــة ثانيــة مببلغ 480 مليــون دج مع 

�شركتــني وطنيتني لتغطيــة العجز امل�شجل 
يف اإنتاج مادة احلديد اخلام.

امل�شــدر  ذات  ك�شــف  مت�شــل،  �شيــاق  ويف 
الق�شائــي اأن الرئي�ص املديــر العام ال�شابق 
تورط اأي�شا يف عــدة ق�شايا تتعلق بتبديد 
اإثــر تعوي�ــص تكاليــف مهــام  املــال العــام 
العمــل للعمــال نقدا رغــم تعاقــد ال�شركة 
مع موؤ�ش�شات فندقية ومطعمية، م�شيفا اأن 
املتهــم قــام باإخفاء الأدلــة والوثائق التي 
تدينــه ما ت�شبــب يف عرقلة مهــام اجلهات 

الأمنية والق�شائية.

�صي �الأور��صي..
قالك تبون با�ص يكمل م�شاريع ال�شكان... وميهوبي 
وبن  الــفــنــان...  ويكرم  الثقافة  م�شتوى  من  يرفع 
و�شحة  امل�شت�شفيات  واإ�شالح  املراة  حلماية  قرينة 
ال�شكان... وبن فلي�ص ملنح حرية للعدالة با�ص نفهمو 
الدميقراطية  م�شروع  ل�شتكمال  وبلعيد  كان...  يل 
وحت�شني الظروف املعي�شية وهذاك يل كان... حاجة 

جتمعهم وتخلينا را�شيني يف كل مكان...

وجب الكالم

hamzalaribi005@gmail.com

حمزه لعريبي

الكبري  املنا�شل  ــالم  ك واأ�شتح�شر  بــل  اأذكـــر  ــت  زل ل 
قال  عندما  مهري"  احلميد  "عبد  الراحل  وال�شيا�شي 
الكثري  لتجنبنا  التبني  يف  باجلهد  الإعــالم  تقيد  لو  اأنه 
"عبد احلميد مهري"  اأن الراحل  اأرى  من امل�شاكل، وهنا، 
اأن  طاملا  �شالحيتها  تنتهي  اأن  ميكن  ل  كلمة  قــال  قد 
بني  الفجوة  من  يزيد  ومــا  م�شاكل  من  اليوم  يحدث  ما 
موؤ�ش�شات الدولة واملواطن لهو نتاج قلة يف التبني اأو حتى 
رف�ص للتبني، لي�ص فقط من طرف الإعالم بل من طرف 

املواطنني اأنف�شهم.
عندما قال وزير العدل "بلقا�شم زغماتي" باأن حماكمة 
و�شائل  من  الكثري  �شارعت  علنية  �شتكون  �شابقني  وزراء 
الإعالم اجلزائرية وحتى "غري اجلزائرية" اإىل ت�شويق 
معنى اآخر ل ي�شب يف نف�ص املعنى الذي كان يق�شده وزير 
العدل، وروجت لفكرة اأن املحاكمة �شتكون "متلفزة"، ولو 
اأن و�شائل الإعالم التي ت�شوق لنف�شها على اأنها "حمرتفة" 
ومو�شوعية قد تبينت املعنى احلقيقي لكالم وزير العدل 
جل�شة  العلنية  باملحاكمة  يق�شد  كــان  بــاأنــه  لتاأكدت 
اأقول  "متلفزة"،  حماكمة  ل  املواطنني  اأمــام  مفتوحة 
هذا واأنا متاأكد من اأن الكثري من الإعالميني قد تعمدوا 
ما  وعك�ص  ا�شتوعبوا  ما  وعك�ص  فهموا  ما  عك�ص  ت�شويق 
اأفكار  غر�ص  يف  ت�شبب  قد  ذلك  اأن  واملوؤ�شف  حقيقة  هو 
يف عقول ال�شعفاء خمالفة متاما ملا هو حقيقة وبالتايل 
�شلبية  �شتكون  والنفعالت  الأفعال  وردود  فالنتيجة 
الواقع عك�ص ما مت غر�شه  من هوؤلء عندما يتج�شد يف 
طرف  من  ناجحة  اأراها  ا�شرتاتيجية  وهذه  عقولهم،  يف 
كبري  �شريحة  �شعف  نقطة  بدقة  ر�شدت  اإعالم  و�شائل 
اأي  �شد  فكرة  اأية  خلف  الن�شياق  وهي  اجلزائريني  من 

م�شوؤول خا�شة يف مثل الظروف التي متر بها البالد.
لوزير  الأخـــري  الت�شريح  عــن  واحلــديــث  اآخـــر،  اأمـــر 
فيه  اأعيب  اأنني  فرغم  املحلية،  واجلماعات  الداخلية 
اأن يجد بدل عنها  اختياره لكلمات رمبا كان جديرا به 
واأكرث  العربي  القامو�ص  يف  "احرتافية"  اأكــرث  كلمات 
تنا�شبا مع مقامه كوزير  اإل اأنني مل اأجد يف ت�شريحه ذلك 
الأمر اجللل الذي �شوقته و�شائل اإعالم احرتفت كما قلنا 
�شابقا العزف على الوتر احل�شا�ص لكثري من اجلزائريني، 
فلو بذلت و�شائل الإعالم جهدا يف تبني وفهم كالم الوزير 
لوجدت اأنه يق�شد فئة معينة ولو بذلت جهدا لتبني ما 
بني ال�شطور لفهمت ب�شرعة اأن ال�شعب لي�ص م�شتهدفا يف 
لكن،  لالنتخابات،  الراف�شني  حتى  ول  الوزير  ت�شريح 
خ�شبة  اأر�ــشــا  اأ�شبحوا  قد  العقول  �شعفاء  اأن  وطاملا 
لأية فكرة �شلبية فاإن و�شائل اإعالم بل وحتى الأطراف 
امل�شتهدفة يف ت�شريح الوزير قد عممت الت�شريح، اأي اأنها 
نقلته من خا�ص اإىل عام وهذا ما جعل الأمر �شيئا وما قد 

يزيد طني الحتقان بلة.
التاأويل والتهويل بات ا�شرتاتيجية ناجعة يف �شيا�شة 
معينة،  "اأطرافا"  تخدم  التي  الإعــالم  و�شائل  من  كثري 
واأرى اأن وعي ال�شعب اجلزائري يبداأ بالتبني والتدقيق 
يف "الكالم" اأيا كان قائله، بل حتى واإن كان قائله "طرفا 
�شيء  كل  قبل  هو  نظري  يف  الوعي  لأن  الع�شابة"  يف 
مببداأ  عمال  وتهويال  تاأويال  ل  فهم  حق" وح�شن  "كلمة 

احلمام". "عجايز 

النفخ يف عقول ال�سعفاء
قامت اأول اأم�ص، م�شالح الأمن مبدينة �شوق نعمان 

بولية اأم البواقي، بتفكيك �شبكة دولية لتهريب 
ال�شيارات، ياأتي ذلك بعد معلومات موؤكدة تلقتها ذات 

امل�شالح بوجود �شبكة ب�شدد طرح �شيارات بوثائق 
مزورة، اأين مت توقيف 5 اأ�شخا�ص من بينهم اثنني 

من جن�شيات اأجنبية وحجز 8 مركبات من نوع بيجو 
ولوقان ودا�شيا ومر�شيد�ص وعدد معترب من الوثائق 

املزورة  ويف ذات ال�شياق، اأ�شفرت عملية تفتي�ص 
منزل املتهمني الرئي�شيني على حجز كميات معتربة 

من الذخرية احلية عيار 12، هذا وقد مت عر�ص 
املتهمني على قا�شي التحقيق مبحكمة عني مليلة 

للف�شل يف ق�شيتهم فور ا�شتكمال التحقيقات.

مت العثور ببلدية القلتة الزرقاء �شرق �شطيف على 
جثة فتاة تبلغ من العمر 31 عاما، م�شنوقة بحبل 

ملفوف حول عنقها داخل منزل عائلتها يف قرية 
كعوان، حيث مت العثور عليها من طرف اأحد اأفراد 

عائلتها ليتم تبليغ م�شالح الدرك الوطني التي تنقلت 
اإىل املكان ملعاينة م�شرح احلادثة، ومت نقل جثة الفتاة 
من طرف م�شالح احلماية املدنية اإىل م�شت�شفى �شروب 

خثري بالعلمة ومع فتح حتقيق يف احلادثة.

ت�شبب حادث انحراف �شيارة بالطريق ال�شيار 
�شرق-غرب بالنقطة الكيلومرتية 113 اجتاه �شطيف 

ببلدية تاجنانت يف وقوع 06 م�شابني )3 جن�ص ذكر 
و03 جن�ص اأنثى( ترتاوح اأعمارهم مابني 03 و 67 

�شنة، حيث تعر�شوا لإ�شابات متفاوتة اخلطورة ومت 
حتويلهم من طرف م�شالح احلماية املدنية اإىل م�شلحة 

ال�شتعجالت بالعلمة، وبالن�شبة للخ�شائر املادية مت 
ت�شجيل حتطم �شبه كلي لل�شيارة من نوع "رونو �شامبول" 

حتمل ترقيم ولية املدية.

متكنت م�شالح اأمن ولية �شطيف ممثلة ب�شرطة 
العلمة من توقيف 05 اأ�شخا�ص ين�شطون �شمن 

ع�شابة حترتف تزوير العملة الوطنية مبدينة 
العلمة �شرق الولية مع حجز 07 ماليني �شنتيم 
مزورة اإىل جانب معدات ت�شتعمل خالل عمليات 

التزوير.

العثور على فتاة م�سنوقة بالقلتة الزرقاء 

مرور  حادث  يف  جرحى    06
بالطريق ال�سـيار

حجز نقود مزورة 
وتوقيف 05 اأ�سخا�ش 

تفكيك �سبكة دولية
و�سع املدير العام ال�سابق ل�سركة مناجم احلديد  لتهريب ال�سيـارات

لل�سرق حتت الرقابة الق�سائية
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�شطيف

التم�ص وكيل اجلمهورية لدى 
حمكمة �شطيف عقوبة 05 

�شنوات حب�ص نافذ ملدير التجارة 
ب�شطيف ورئي�ص م�شلحة قمع 

الع�ص املوجودان رهن احلب�ص منذ 
تاريخ 04 جويلية املا�شي، ونف�ص 
العقوبة ل�شاحب مطعم وموظف 

من البلدية ورئي�ص مكتب مب�شلحة 
تنظيم ال�شوق، وهذا يف ق�شية 

تتعلق بالتزوير وا�شتعمال املزور يف 
حمررات اإدارية، و�شوء ا�شتعمال 
الوظيفة، وكذا اإخفاء حمررات 
ر�شمية، وممار�شة ن�شاط جتاري 

بدون �شجل جتاري.
وا�شتمعت املحكمة اإىل 12 �شاهدا 

يف الق�شية، فيما حاول املوقوفون 
اإبعاد التهم املن�شوبة اإليهم والتمل�ص 

من امل�شوؤولية اجلزائية يف حني 
حاول حماموهم بدفع هذه التهم عن 

موكليهم، خا�شة بالن�شبة ل�شاحب 
املطعم املوجود يف ال�شجن هو الأخر، 

اأما وكيل اجلمهورية فالتم�ص 
العقوبة ال�شالفة الذكر على اأن يتم 

النطق باحلكم الأ�شبوع القادم.

التما�ش 05 �سنوات 
�سجنا يف حق مدير 

التجارة ورئي�ش 
م�سلحة قمع الغ�ش 
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