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باتت ت�شكل خطرا حقيقيا عليهم

معاناة يومية يتكبدونها من اأجل 
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داء الفيــــرو�س الكبدي يغزو 
املوؤ�س�سات الرتبوية ب�سطيف

�سجلت بلدية تيزي نب�سـار الواقعة �سمال ولية �سطيف خالل الأيام 
الفارطة انت�سار كبري  لداء معدي وهو داء الفريو�س الكبدي )اأ( ما يعرف 

حمليا بت�سمية "ال�سفاير" و�سط تالميذ احدى املتو�سطات، حيث مت 
ت�سجيل 9 حالت، ما اأثار  تخوف �سكان البلدية من انت�سار هذا املر�س 

اأكرث خا�سة واأن ابنائهم يزاولون درا�ستهم  يف نف�س املوؤ�س�سة،..
�ص 05

مت ت�ضجيل 09 حالت حلد الآن

نظموا احتجاجا اأمام مقر الوالية

اأ�سحاب ال�سهادات 
اجلامعية املتعاقدين 

يطالبون بالرت�سيم

�شطيف

�ص 05

مولودية باتنة

"البوبية" ترتاجـع
 للمركز اخلام�س وحوحو 

متذمـر من املهاجمـني

�سورة من االأر�سيف

�سورة من االأر�سيف

مطالبني  برتكيب "امل�ضفاة"  للتقليل من التلوث

مواطنون ي�صتكون من غبار امل�صانع بباتنة
ي�صتكي العديد من املواطنني بوالية باتنة، من الغبار املت�صاعد من امل�صانع التي ال تتوفر على م�صفاة "فلرت"، 

االأمر الذي اأثار حفيظتهم كون الغبار املت�صاعد دقيق جدا مما يت�صبب يف اأمرا�ص خطرية م�صتقبال خا�صة 
�ص 04على اأولئك القريبني من امل�صانع وي�صتن�صقون غبارهم يوميا...

�ص 13



عبد العايل بلحاج

ال�صيا�صة والبوليتيك
بها  يقوم  التي  االنتخابية  احلملة  خــال 
لانتخابات  حت�سبا  اخلــمــ�ــســة  املــرت�ــســحــون 
من  ع�سر  الثاين  يف  اجراوؤها  املزمع  الرئا�سية 
ويف  املنا�سبات  من  كثري  يف  وحتى  بل  دي�سمرب، 
ت�سبب  ما  اأهــم  اأن  ات�سح  اخلطابات  من  كثري 
ممار�ستها  هو  اجلزائر  يف  ال�سيا�سة  تعفني  يف 
هو  اأقــ�ــســده  ومـــا  البوليتيك،  طــريــقــة  عــلــى 
عن  يختلف  نظري  يف  ال�سيا�سة  م�سطلح  اأن 
م�سطلح البوليتيك املعروف يف لهجتنا ال�سعبية 
بفئة من  اأنها ممار�سة خا�سة  اجلزائرية على 
"التخاط"  على  كامهم  يف  يعتمدون  النا�ص 
على  يعتمدون  اأنــهــم  اأي  "التمن�سري"،  وعلى 
التهجم على خ�سومهم وحتميلهم م�سوؤولية كل 
�سيء بل وحتى تلفيق التهم لهم بدل االهتمام 

بطرح االأفكار واحللول كاأولوية.
املرت�سحني  خلــطــابــات  متابعتي  خـــال  مــن 
من  هناك  اأن  �سخ�سيا  يل  ات�سح  املـــرة،  هــذه 
ي�سرح  مــن  وهــنــاك  فــعــا،  ال�سيا�سة  ميــار�ــص 
يف  ــني  ــن ــواط امل ويــخــاطــب  "م�سوؤول"  ــكــام  ب
واقعية و�سريحة  التجمعات بطريقة  خمتلف 
الوعود  منح  يف  املبالغة  عن  البعد  كل  بعيدة 
وي�سرح  االأوهام،  بيع  عن  وبعيدة  "اخليالية" 
ما  على  بناء  برناجمه  يف  االأ�سا�سية  النقاط 
وهناك  الواقع،  اأر�ــص  على  جت�سيده  ممكن  هو 
يف املقابل من ترك برناجمه جانبا وراح ميار�ص 
الهمز واللمز يف حق غريه وي�ستعطف املواطنني 
بخطابات مل يركز فيها على طرح احللول بقدر 
واإ�سماع  والتنكيت  ال�سعبوية  على  فيها  ركز  ما 
املواطنني ما يحبون �سماعه حتى واإن كان غري 

من�سجم مع الواقع ومع ما هو ممكن جت�سيده.
يف نظري، اأرى اأن هناك فرقا كبريا جدا بني 
البوليتيك قد  اأن  واأظن  ال�سيا�سة والبوليتيك، 
بات حجر زاوية يف خطابات بع�ص املرت�سحني 
"ق�سرة  م�سهد  اأذهــانــنــا  اإىل  يعيدون  الــذيــن 
يجد  مل  املرت�سحني  اأحــد  اأن  حتى  العجايز"، 
مبظهر  يظهر  اأن  يف  مــرة  مــن  ــر  اأك يف  حرجا 
من  اجلميع  اإىل  ت�سيء  الأن  م�ستعدة  "عجوز" 
الأن  م�ستعدة  اأنها  بل  مــرادهــا،  تنال  اأن  اأجــل 
تقول اأي �سيء فقط لتنال غايتها حتى واإن كان 
للمنطق والواقعية وغري  ما تقوله غري خا�سع 
خا�سع للمعقول، واأظن اأنه من اخلطاأ اأن نقارن 
بني من ميلك برناجما حقيقيا ونية حقيقية يف 
وبني  الواقع  اأر�ص  على  واقعي  برنامج  جت�سيد 
فاإنه  وبالتايل  الكام"،  اأجــل  من  "يتكلم  من 
برنامج  ذو  �سيا�سي  بني  ن�ساوي  اأن  اخلطاأ  من 
ميار�ص  مرت�سح  وبــني  �سريح  وخطاب  �سحيح 

�سحيح".  "وجهها  "البوليتيك" كعجوز 

و�ضــوح بكل 

بطاقة حمـــــــــراء
ظاهرة م�صينة بباتنة

قال: عمر ربراب 
)جنل رجل الأعمال ي�سعد ربراب(
مقابل  لبو�سوارب  فيال  منح  ..."عوملي 

رخ�سة “فول�سفاغن”"

قلنا: يا راجل... وماذا منحتم انتم 
ملاكرون؟

auresbook

dkd  م�صانع اإعادة تركيب العجالت

وزير للثقافة اأم مرت�صح للرئا�صة؟

فيغويل اأف�صل من ماجر..

اال�صتثمار اأم مديرية الفالحة اأو ال�صوق...؟؟؟

�سرح جنل رجل االأعمال اأ�سعد ربراب باأنه دخل 
عامل الن�ساط يف ال�سيارات ال�سياحية وال�ساحنات 
1997، وبخ�سو�ص امل�سكل الذي  واحلافات منذ 
اإىل  مركبة  كلها  تاأتي  "ال�سيارات  قال:  واجهته 
بنزع  يقومون  احلالية  امل�سانع  ويف  اجلــزائــر 
ا�سمها   ال�سيغة  وهذه  تركيبها  واإعــادة  العجات 

dkd،اطارات وزارة ال�سناعة كانوا ي�ستقبلونني 
لكن بدون اأي جدوى "وفجر املتحدث ف�سيحة من 
العيار الثقيل ملا قال اإن رجل االأعمال مراد عوملي 
منح وزير ال�سناعة ال�سابق عبد ال�سام بو�سوارب 
تركيب  اعتماد  منحه  مقـــابل  بحيدرة  فيا 

�سيارات "فول�سفاغن".

علق مواطنون من والية خن�سلة على تعهد املرت�سح لانتخابات الرئا�سية عز الدين ميهوبي بت�سييد متحف 
املقبل، كون  12 دي�سمرب  تاريخ  بعد  للجمهورية  رئي�سا  اأ�سبح  ما  الوطن يف حال  بلديات  بلدية من  يف كل 
تاريخ  على  للتعرف  واأبنائنا  لل�سباب  واجهة  �سيكون  �سغريا  لوكان  حتى  ميهوبي:"املتحف  ح�سب  املتحف 
اجلزائر الغزير الذي يجب اأن ندونه لكي ال نكون �سعب بدون ذاكرة" باأنهم يريدون م�سنع  منتج وي�ساهم 
يف الق�ساء على البطالة يف كل بلدية بدل من متحف مو�سحني باأن املتحدث مازال يرى نف�سه وزيرا للثقافة 

ولي�ص مرت�سح للرئا�سة.

تفوق الدويل اجلزائري �سفيان فيغويل على مواطنه رابح ماجر يف ا�ستطاًع نظمه فريق فالن�سيا االإ�سباين 
جلماهريه العري�سة عرب ح�سابه مبوقع التوا�سل االجتماعي "تويرت" من اأجل اختيار اأف�سل العب عربي 

مّر على النادي يف تاريخه.
"اخلفافي�ص" فاإن النجم اجلزائري �سفيان فيغويل قد تفوق يف هذا ال�سباق على  وح�سب ما ك�سفه نادي 
 1987 مو�سم  النادي  لذات  مع  لعب  والذي  الربتغايل  بورتو  نادي  مع  اأوروبــا  بطل  ماجر،  رابح  مواطنه 

وكذلك مو�سى �سايب الذي لعب باألوان نادي فالن�سيا عام 1998.

الذي تقرتح فيه جلنة  الوقت  ن�سدق جلنة يف  من 
الوالئي  ال�سعبي  للمجل�ص  والت�سغيل  اال�ستثمار 
الذين  امل�ستثمرين  لبع�ص  عقارية  اأوعية  توفري 
املناطق  مــن  العديد  يف  لــلــدواجــن  مــذابــح  اأن�سئو 
ح�سائر  الإن�ساء  وهــذا   ، الن�ساط  مرحلة  ودخلت 
جديدة لرتبية الدواجن، كون اإنتاج املادة االأولية 
اخل�سائر  بعد  متدين  م�ستوى  اإىل  بواليتنا  و�سل 
اظطرهم  مما  املر�ص،  ب�سبب  املربون  عرفها  التي 
مديرية  تقرير  جــاء  الن�ساط،  هــذا  عن  للعزوف 

القطاع،  و�سعية  حول  بالوالية  الفاحية  امل�سالح 
باأن باتنة ت�سنف يف املراتب االأوىل وطنيا يف اإنتاج 
البي�ساء  واللحوم  وحدة،  مليون   1060 بـ  البي�ص 
بينما  قنطار،   356726 بالدجاج  يتعلق  فيما 
اإذن  ن�سدق  فمن  قنطار،   31847 الرومي  الديك 
خ�سو�سا اإننا ن�سجل ارتفاعا كبريا يف اأ�سعار اللحوم 
البي�ساء يف حني البي�ص و�سل اأعلى م�ستوياته منذ 

اال�ستقال حيث تقدر البي�سة بـ 15 د ج.

انت�سرت يف االآونة االأخرية ظاهرة م�سينة مبختلف اأحياء 
مدينة باتنــة، واحلديث عن ا�سطحاب الكثري من املنحرفني 
لــكاب مــن النــوع اخلطــري اإىل املوؤ�س�ســات الرتبويــة واإىل 
خمتلف االأماكن العمومية على غرار احلدائق واالأ�سواق، اإذ 
يعتــرب االأمر خطريا علــى �سامة التاميذ وعلــى العامة من 
�ســكان خمتلــف االأحياء خا�ســة واأن بع�ــص املنحرفني باتوا 
ي�ستعملون الكاب لرتويع املواطنني وحتى من اأجل ال�سرقة، 
فهــل الحظــت ال�سلطــات املخت�سة هــذا اأم انها تعتــرب االأمر 

حت�سرا مباحا؟

هــو عدد املر�سى الذين م�سهم �سرطــان الربو�ستات اإىل نهاية 
2017، ح�سب ما اأكده االأمني العام للجمعية اجلزائرية لطب 
امل�سالــك البولية، الربوفي�سور كمال اآيــت احلاج، الذي دعا  اإىل 
ت�سخي�ــص مبكــر وا�ســع النطاق ل�سرطــان الربو�ستــات لدى فئة 
الرجــال مــن اأجــل �سمــان تكفل اأمثــل باملر�ســى، حيــث اأن هذا 
الت�سخي�ــص هو عملية �سهلة ت�سمح بعاج و�سفاء املر�سى م�سيفا 

اأنها تقت�سر على جمرد فحو�سات معمقة واأخرى مو�سعية. 
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لكل مقام مقال
من يتحمل امل�صوؤولية؟!

تعرف جميع القطاعات احليوية عندنا نوعا من الرتدي 
كّر�ص اإىل حد كبري حاالت من التذمر واالنفعال املرتاوح 

بني ردات فعل ب�سيطة ال تتعدى "كلمات" ُينّف�ص من 
خالها املواطن على غ�سبه املكتوم خمافة الوقوع فيما هو 

اأكرب من املوقف املرفو�ص يف حد ذاته وبني اأخرى فقدت 
فيها ال�سيطرة على الو�سع اإىل درجة الوقوع يف جرائم 

وخمالفات كان من املمكن اأن نتفاداها لو اأن كل طرف مار�ص 
حقوقه وواجباته على النحو املتعارف عليه اأو املطلوب..

واأكر بوؤر التوتر عندنا هي االإدارات على خمتلف 
خدماتها وم�ساحلها وامل�ست�سفيات واملوؤ�س�سات الرتبوية 

مبختلف مراحلها وحتى املوؤ�س�سات العقابية...وما 
اإىل ذلك من الوظائف التي ت�ستلزم احتكاكا مبا�سرا 

باملواطن.. 
ويف الوقت الذي يطالب فيه ممار�سي ال�سحة بتوفري 

اأق�سى م�ستويات احلماية من املواطنني الناقمني على 
نوعية اخلدمات املقدمة وكذلك االأمر بالن�سبة لبقية 

املوظفني نت�ساءل عن جدية توفري احلماية الازمة 
للمواطن من هوؤالء اأي�سا حيث يتمتع كل طرف مب�سافة 

اأمان ت�سمن له احلد االأدنى على االأقل من ال�سعور 
باالطمئنان، واحلقيقة اأن هذه امل�سافة املرجوة هي مبثابة 

موؤ�سر ي�سمن م�ستوى عاليا من اخلدمات يقابله الر�سا 
الذي يكبح الردات العنيفة لطالبي اخلدمة..ول�سنا هنا 

ب�سدد ت�سجيع العنف وا�ست�ساغته اأو منحه مربرات فا 
مربر للعنف وال مربر لتقدمي خدمات ت�ستثريه اأي�سا!!.

ولو دققنا يف عبارة الزبون دائما على حق فاإننا �سنجد 
فيها نوعا من التنازل الطوعي على الذات مقابل التعامل 

االإن�ساين مع االآخرين يف اأق�سى درجات التوتر و و�سط 
ظروف غري مائمة عادة يف �سعي جاد الإر�ساء املواطن 

الذي ت�سنفه القوانني والد�ساتري على اأنه "ال�سيد" واأن كل 
املوؤ�س�سات اإمنا و�سعت خلدمته ومن اأجل راحته ومتكينه 
من ممار�سة مواطنته �سمن اللوائح الداخلية والدولية 

املتعارف عليها...
ولن نخرج من حيز التنظري هذا اإال اإذا جتذرت هذه 

املفاهيم اأ�سلوبا يف التعامل واالحرتام املتبادل على اأر�ص 
الواقع ويكفينا ما عانيناه وما نعانيه يوميا من جتاوزات 

تك�سف ه�سا�سة ثقافة احرتام االآخر وو�سع اإن�سانيته 
وحاجته وحالته �سمن االأولويات التي ال تقبل امل�ساومة 
وال اخل�سوع الأبجديات امل�ستوى االجتماعي واملح�سوبية 

و "املعريفة"...فيكفيه اأنه �ساحب خدمة ويكفيه اأنه 
اإن�سان له كل احلق يف ممار�سة اإن�سانيته دون اأن يت�سبب 

اأي طرف يف جتريده منها ثم حتميله م�سوؤولية "انفات 
الو�سع" وخروجه عن ال�سيطرة..حيث اجلميع م�سارك 

واجلميع متهم والعقاب للمواطن وحده!؟.   
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زووووووم الأورا�س....

�سورة من حي بارك 
افوراج، تو�سح و�سعية 

كثري من الطرقات 
مبدينة باتنة

"Africana awards" �صمن  جزائريني   4
الفنان  على  الت�سويت  اإمكانية  للجمهور   "Africana awards" ملناف�سة  املنظمة  الهيئة  فتحت 
4 فنانني جزائريني للمناف�سة التي �سيعلن عن  املف�سل عرب موقعها االإلكرتوين الر�سمي، حيث اختري 
نتائجها �سهر جانفي املقبل خال حفل �سيقام بغانا، وتت�سابق النجمة، كنزة مر�سلي، على جائزة اأف�سل 
فنانة �سابة، واملغني خالد على جائزة اأف�سل مغني اإفريقي، يف حني يت�سابق مغني الراب املغرتب، عبد 
الروؤوف دراجي، املدعو "�سولكينغ" على جائزة ظاهرة ال�سنة، ومت اختيار الناقد الفني، حممد ريا�ص، 

للمناف�سة �سمن فئة اأف�سل �سخ�سية اإبداعية.

�صماح خميلي

الأورا�س بلو�س+



وجه املرت�سحون اخلم�سة للرئا�سيات املقبلة، ر�سالة لل�سعب اجلزائري 
خالل املناظرة التلفزيونية التي اأجريت بينهم م�ساء يوم اجلمعة.

املرت�صحون  ا�صتعر�ص  املناظرة  هذه  وخالل 
ال�صيا�صية  االإ���ص��الح��ات  اأه���م  اخل��م�����ص��ة، 
يف  يقرتحونها  التي  احلريات  تعزيز  واآليات 
على  اأجمعوا  حيث  االنتخابية،  براجمهم 
�صرورة تغيري الد�صتور احلايل "الذي ظهرت 

فيه عدة نقائ�ص".
ال��ت��ي  ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة  امل����ن����اظ����رة  ويف 
امل�صتقلة  ال��وط��ن��ي��ة  ال�����ص��ل��ط��ة  ن��ظ��م��ت��ه��ا 
للموؤمترات  ال���دويل  ب��امل��رك��ز  لالنتخابات 
باجلزائرالعا�صمة، تناول املرت�صحون الكلمة 
باملنا�صبة،  تنظيمها  مت  قرعة  ح�صب  تباعا 
اأجابوا خاللها على اأ�صئلة تعلقت يف اجلانب 
تطهري  الد�صتور،  تعديل  مب�صروع  ال�صيا�صي 
احلياة ال�صيا�صية، تعزيز احلريات الفردية 
واجلماعية واالآليات اجلديدة ل�صمان نزاهة 

االنتخابات.
العزيز  عبد  املرت�صح  اأكد  ال�صدد،  هذا  ويف 
"كانت  اجلزائر  يف  الد�صاتري  كل  اأن  بلعيد، 
اإع��داد  اإىل  داعيا  الروؤ�صاء"،  مقا�ص  على 
بفتح  ملتزما  ال�صعب"،  مقا�ص  على  "د�صتور 
والطبقة  اخلرباء  مع  �صامل  وطني  "نقا�ص 
للو�صل  وطني  ا�صتفتاء  وتنظيم  ال�صيا�صية 

اىل د�صتور على مقا�ص ال�صعب".
"اأول  اأن  تبون  املجيد  عبد  اأكد  جانبه،  من 
الد�صتور  بتغيري  ت��ك��ون  التغيري  يف  لبنة 
احلايل الذي ظهرت فيه ثغرات كبرية بحيث 
مل يقدر على ت�صيري املرحلة احلالية"، داعيا 
احلقيقي  "الف�صل  ي�صمن  د�صتور  تبني  اإىل 

بني �صالحيات موؤ�ص�صات الدولة وتفعيل دور 
الرقابة لالبتعاد عن احلكم الفردي".

ب�����دوره، اق���رتح امل��رت���ص��ح ع��ل��ي ب��ن فلي�ص 
م�صاورات  بعد  اإعداده  يتم  جديدا  "د�صتورا 
ل"نظام  ويوؤ�ص�ص  اأحدا"،  ت�صتثني  ال  وا�صعة 
يف  ال�صالحيات  تق�صيم  ي�صمن  رئا�صي  �صبه 
اجلمهورية  رئي�ص  بني  التنفيذية  ال�صلطة 
من  اخ��ت��ي��اره  يتم  ال��ذي  احلكومة  ورئي�ص 
يعطي  �صيد  وب��رمل��ان  الربملانية،  االأغلبية 
"الف�صل  ج��ان��ب  اإىل  حقها"،  للمعار�صة 

احلقيقي بني ال�صلطات".
بالعمل  ميهوبي  الدين  التزم عز  من جهته، 
الإعداد  ال�صيا�صية  احلياة  يف  "ال�صركاء  مع 
ال�صعبية ويعمر  ال�صيادة  د�صتور حكيم يعزز 

ال�صيا�صية ويوؤ�ص�ص  الهزات  الأجيال ويعاي�ص 
جلمهورية املوؤ�ص�صات التي توازن بني خمتلف 
�صالحياتها،  تداخل  عدم  وت�صمن  ال�صلطات 
املوؤثرات  عن  الت�صريعية  ال�صلطة  اإبعاد  مع 

اخلارجية".
اأن تعديل  القادر بن قرينة، فريى  اأما عبد 
اأول  بيان  اإىل  "ي�صتند  اأن  ينبغي  الد�صتور 
نوفمرب وحراك 22 فرباير، وذلك عن طريق 
�صامل  جمتمعي  حوار  وفتح  �صعبي  ا�صتفتاء 
رئا�صي  �صبه  لنظام  يوؤ�ص�ص  بعقد  للخروج 
وبرملان ميار�ص رقابته ب�صيادة تامة واختيار 
الربملانية،  االأغلبية  من  احلكومة  اأع�صاء 
واجلماعية  الفردية  احلريات  تكري�ص  مع 

وحتقيق التوازن بني ال�صلطات".

خالل  االإج��اب��ة  بوتفليقة  ال�صعيد  رف�ص 
�صيدي  مبحكمة  اأم�ص  م�صاء  ك�صاهد  مثوله 
اأحممد  يف ق�صية متويل احلملة االنتخابية 
وقال اأمام القا�صي:''اأرف�ص  االإجابة عن اأي 
قاعة  اإىل  بوتفليقة  ال�صعيد  ودخل  �صوؤال''. 
اجلل�صات مرفوقا بعنا�صر الدرك الوطني على 
يرتدي  وهو  م�صاء  ون�صف  اخلام�صة  ال�صاعة 
من  اح�����ص��اره  بعد  البنية  ال�صجن  مالب�ص 
ال�صجن الع�صكري اأين يق�صي عقوبة 15 �صنة 
�صجنا. وكان قا�صي حمكمة �صيدي اأحممد قد 
ال�صعيد  ح�صور  غاية  اإىل  اجلل�صة  برفع  اأمر 
علي  االأعمال  رجل  اأدىل  اأن  بعد  بوتفليقة. 

حداد بت�صريحات مثرية.
�صقيق  بوتفليقة  ال�صعيد  اإن  ق��ال  ح���داد 
الرئي�ص ال�صابق كان يت�صل به من اأجل جمع 
منه  طلب  وانه  االنتخابية  للحملة  االأم��وال 
اإىل  احلملة  مديرية  مقر  من  االأم���وال  اخ��ذ 

ETRHB �مكتبه ب
يناير   25 بتاريخ  ان��ه  ح��داد  املتهم  واأك���د 
طالبا  بوتفليقة  ال�صعيد  به  ات�صل   2019
للعهدة  االنتخابية  احلملة  يف  امل�صاعدة  منه 
االأ�صخا�ص  اأ�صماء  اأع��ط��اه  حيث  اخلام�صة 

الذين �صيتكلفون بهذه احلملة.
اأموال  واأ�صاف انه كلفه بعد ذلك با�صرتجاع 
م�صتوى  على  متواجدة  كانت  التي  احلملة 
بني  م��ا  ت��راوح��ت  وال��ت��ي  بحيدرة  امل��داوم��ة 

700 و800 مليار �صنتيم، غري اأنه بعدما قام 
ال�صرتجاعها  للحملة  املالية  مدير  بتكليف 
التي  دج  مليون   130 ب�  ق��در  املبلغ  اأن  تبني 
بقيت على م�صتوى اخلزانة املالية ملجمع علي 

حداد.
يوؤكد  احلملة-  يف  املمولني  بني  من  ويوجد 
علي حداد- رجل االأعمال معزوز نعيم  الذي 
"�صلمني �صيكا ب� 39 مليار �صنتيم على م�صتوى 
باملرادية"  املوؤ�ص�صات  روؤ���ص��اء  منتدى  مقر 
من  ط��ل��ب  ع��ل��ى  ب��ن��اء  ا�صتقبله  ان���ه  م�صيفا 
املمولني  بني  من  يوجد  كما  بوتفليقة.  �صعيد 
20 �صيارة  العرباوي ح�صن الذي منح احلملة 

و20 مليار �صنتيم.
وا�صتمع القا�صي بعد ذلك للمكلف باملالية يف 
احلملة الرئا�صية املدعو �صايب حممود حيث 
فيه  تو�صع  ال��ذي  احل�صاب  بخ�صو�ص  �صاأله 
اأموال هذه  احلملة فرد املتهم، انه تو�صع يف 
ح�صاب بالقر�ص ال�صعبي الوطني با�صم مدير 
احلملة �صالل عبد املالك وبعدها با�صم زعالن 

عبد الغني.
حداد  علي  �صهر  اأدىل  ال�صياق  نف�ص  ويف 
بت�صيري  وامل��ك��ل��ف  اجل��زائ��ر  ببنك  امل��وظ��ف 
ياأتي  ك��ان  من  ان��ه  للحملة،  البنكي  احل�صاب 
الوثائق  باإتالف كل  وانه قام  االأموال،  الأخذ 
التي تثبت ذلك قبل اأيام من ا�صتدعاء م�صالح 

الدرك الوطني لهم.

خالل املناظرة التلفزيونية التي اأجريت بينهم م�شاء اجلمعة:
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املرت�سحون ي�ستعر�سون اأهم الإ�سالحات ال�سيا�سية
 التي يقرتحونها يف براجمهم النتخابية

ال�سعيد بوتفليقة.. اأرف�س الإجابة عن اأي �سوؤال

الوطني
بن  علي  الرئا�صية،  لالنتخابات  املرت�صح  داف��ع 
موؤكدا  االنتخابية،  حملته  مديرية  على  فلي�ص، 
يعملون  الذين  واالأتقياء  االأطهار  اأن عنا�صرها من 

خلري الوطن.
باتنة،  بوالية  �صعبي  جتمع  يف  فلي�ص  بن  واأثنى 
اأم�ص، على م�صتوى اأداء مديرية احلملة االنتخابية 
جا�صو�ص  على  القب�ص  حادثة  على  مبطن  رد  يف 
مع  يتعامل  �صوت  كمهند�ص  يعمل  طاقمه  �صمن 
قوى اأجنبية، قائال ''مديرية احلملة من االأتقياء 
يتاآمر  اأن  اخل��ارج  يف  يريد  من  ال�صرفاء،  واالأطهار 

علينا عليه الوعي اأن من بيته من زجاج ال يرمي غريه باحلجارة''.
وتابع ا: ''دارنا فيها �صالح ال اعوجاج فيها من اأراد اأن يتكلم له ذلك، نحن �صامدون 
ال�صالالت  من  ونحن  ال�صالالت  �صمة  والتفاين  الن�صال  الأن  باكيا،  وال  �صاكيا  اأكون  لن 

الغيورات على البلد ولن نتنازل عن الثوابت الوطنية''.
ويف ال�صياق قال: ''اأعرف اأن هناك فئات من اخلارج ت�صتهدفني الأنني وطني وال اأبيع 

ثوابت اأمتي لذلك هم يحاولون فعل ما يفعلونه''.

القادر  الرئا�صية، عبد  املرت�صح لالنتخابات  ك�صف 
الوطنية  ال�صلطة  رئي�ص  من  طلب  اأنه  قرينة،  بن 
حتقيق  بفتح  �صريف،  حممد  لالنتخابات،  امل�صتقلة 
يف طلب جهات من املواطنني التزوير ملر�صح معني يف 

ثالثة واليات.
�صعبي  لتجمع  تن�صيطه  خ��الل  قرينة  بن  وق��ال 
البي�صاوية  بالقاعة  االنتخابية  حملته  اإط��ار  يف 
باحلياد  التزمت  اجلي�ص  قيادة  اإن  العا�صمة،  يف 
واأكدت عدم تالعبها باالإرادة ال�صعبية، م�صائال يف 
نف�ص ال�صياق: ''اإذا كانت املوؤ�ص�صة الع�صكرية اأكدت 

حيادها فمن ذا يغ�صبك على التزوير مهما كانت قوته و�صلطانه ؟''.
القانون يف  بناء دولة  �صتنطلق يف  12 دي�صمرب  بعد  ما  باأن اجلزائر  املتحدث،  واأ�صار 
حال جناح جنح امل�صار االنتخابي، باملقابل يرى املرت�صح اأن اجلزائر �صتعرف انزالقات 

كبرية ميكن لها اأن تهدد ا�صتقرار الوطن  يف حال التالعب باالإرادة ال�صعبية.
وتعهد يف حال فوزه برئا�صة اجلمهورية بحذف م�صطلح الفخامة، كما التزم بت�صمية 

ق�صر املرادية على ال�صهيد م�صطفى بن بولعيد.

الدين  عز  الرئا�صية،  لالإنتخابات  املرت�صح  تعهد 
بلديات  من  بلدية  كل  يف  متحف  بت�صييد  ميهوبي،  
بعد  للجمهورية  رئي�صا  اأ�صبح  ما  ح��ال  يف  الوطن 

تاريخ 12 دي�صمرب املقبل.
والي��ة  يف  �صعبي  جت��م��ع  خ���الل  م��ي��ه��وب��ي  وي���رى 
الوطن  بلديات  عرب  املتاحف  ت�صييد  باأن  خن�صلة، 
يعد �صروريا للغاية بالن�صبة للجزائريني، مو�صحا 
يف هذا ال�صياق:''املتحف حتى لو كان �صغريا �صيكون 
تاريخ  على  بالتعرف  واأبنائنا  لل�صباب  واج��ه��ة 
اجلزائر الغزير الذي يجب اأن ندونه لكي ال نكون 

�صعب بدون ذاكرة''.
ويف �صياق اآخر نوه املتحدث بدور اجلي�ص الوطني ال�صعبي يف اإر�صاء الدميقراطية بني 
اجلي�ص  قيادة  اليوم  اإىل  املن�صرم  فيفري   22 تاريخ  م�صيفا:''من  اجلزائري،  ال�صعب 
التزوير  زمن  انتهى  اليوم  الأنه  ال�صعب،  بيد  اجلزائر  م�صتقبل  وو�صعت  اجلزائر  اأمنت 

ونحن يف مرحلة فيها �صمانات كبرية''.

تعهد املرت�صح احلر لالنتخابات الرئا�صية ليوم 12 
دي�صمرب القادم، عبد املجيد تبون، اأم�ص ال�صبت من 
البي�ص بفك العزلة عن املناطق النائية للبالد منها 
هذه الوالية مع بعث ا�صتثمار ''حقيقي'' قادر على 

خلق الرثوة ومنا�صب �صغل.
وقال تبون يف جتمع �صعبي ن�صطه يف اإطار اليوم ما 
ين�صطها  التي  االنتخابية  احلملة  من  االأخري  قبل 
حتت �صعار ''بالتغيري ملتزمون وعليه قادرون'' اأنه 
''فك  ب�  للجمهورية  رئي�صا  انتخابه  حال  يف  يتعهد 
فيها  مبا  للبالد  النائية  املناطق  كافة  عن  العزلة 

احلديدية  لل�صكة  جديدة  خطوط  واإجناز  الطرقات  ''�صق  خالل  من  وذلك  البي�ص'' 
والق�صاء على كافة امل�صاكل التي تعيق التنمية''.

كما وعد تبون بخلق ا�صتثمار ''حقيقي'' قادر على خلق الرثوة ومنا�صب �صغل يف كافة 
ربوع البالد، موؤكدا اأن برناجمه االنتخابي الذي يحمل 54 التزاما ''تيمنا بالفاحت من 
واآليات  اإج��راءات  بعدة  اله�صة''  الطبقات  عن  والتهمي�ص  الغنب  يرفع   1954 نوفمرب 

كاإلغاء ال�صريبة على االأجور التي تقل عن 30 األف دج.

اأول تعليق لنب فلي�س على حادثة ''اخرتاق'' 
حملته النتخابية

بن قرينة: طلبت من �سريف 
فتح تقيق يف 3 وليات

ميهوبي يتعهد باإن�ساء متحف يف كل بلدية

تبون يتعهد بفك العزلة
 عن كل املناطق النائية يف البالد 

ق. و

ق. و

رئا�شيات 12 دي�شمرب 2019

�صرعت اجلالية اجلزائرية املقيمة يف 
اخلارج اأم�ص ال�صبت يف الت�صويت يف اإطار 
االنتخابات الرئا�صية ل�12 دي�صمرب قبل 

خم�صة اأيام من االقرتاع التي يتناف�ص 
عليها خم�صة مرت�صحني.

وح�صب البطاقية االنتخابية الوطنية 
االلكرتونية التي اأعدتها ال�صلطة 

الوطنية امل�صتقلة لالنتخابات فان 
م�صتوى  على  م�صجل  ناخب   914.308

املراكز الدبلوما�صية والقن�صلية يف اخلارج 
�صرعوا ابتداء من ال�صبت يف اأداء واجبهم 

االنتخابي.
وكان املكلف باالإعالم لدى ال�صلطة، علي 

ذراع، قد �صرح اخلمي�ص املا�صي اأن انطالق 
الت�صويت بالن�صبة للجالية اجلزائرية 
املقيمة يف اخلارج �صيكون يوم ال�صبت 7 

دي�صمرب م�صيفا اأنه بالن�صبة للمكاتب 
املتنقلة فان الت�صويت �صينطلق 72 �صاعة 

قبل اقرتاع 12 دي�صمرب القادم. من جهته، 
اأكد رئي�ص ال�صلطة حممد �صريف اأن عملية 

املراجعة الدورية للقوائم االنتخابية 
التي متت من 12 اإىل 17 اأكتوبر املن�صرم 

اأ�صفرت عن اإح�صاء 24.474.161 ناخب 
من بينهم 914.308 ناخب على م�صتوى 

املراكز الدبلوما�صية والقن�صلية باخلارج.
وبخ�صو�ص تاأطري العملية االنتخابية، 
اأو�صح رئي�ص ال�صلطة الوطنية امل�صتقلة 

لالنتخابات اأن ال�صلطة جندت جمموع 
موؤطر   456 منهم  موؤطر،   501.031

للجان االنتخابية الدبلوما�صية اأو 
القن�صلية باخلارج.

وعلى امل�صتوى الوطني، مت تخ�صي�ص 
بينها  من  ت�صويت  مكتب   61.014

مراكز  عدد  بلغ  فيما  متنقل  مكتب   135
الت�صويت 13. 181 مركزا.

�سروع اجلالية اجلزائرية 
باخلارج يف الت�سويت

ق. وق. و

بعد ت�شريحات مثرية اأدىل رجل االأعمال علي حداد اأما هيئة املحكمة:
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 1421 رقم  العدد  يف  ال�سادر  للمقال  تبعا 
حتت عنوان "اإفا�ص 203 موؤ�س�سة ا�ستفادت 

من كناك" يو�سح مدير الوكالة:
هي  املقال  يف  املعتمدة  املرجعية  الفرتة  ـ 
30 اأفريل 2019 ونحن يف نهاية ال�سنة مما 

يجعل املعلومة مظللة ولي�ست يف وقتها.
الن�ساط  خارج  املتواجدة  املوؤ�س�سات  عدد  ـ 
جهاز  نــ�ــســاأة  منذ  حتــديــدهــا  يتم  الــتــي  اأو 
اإحداث وتو�سيع الن�ساطات �سنة 2004، هو 
موؤ�س�سة   4891 جمموع  من  موؤ�س�سة   203
رقم  وهــو  باملائة   4 ن�سبة  ميثل  ما  ممولة 
ن�سبة  باعتبار  اإيجابي،  وجد  جدا  م�سجع 
النجاح تفوق 95 باملائة وال تعترب موؤ�س�سات 

هو  االإفـــا�ـــص  م�سطلح  بــاعــتــبــار  مفل�سة 
م�سطلح قانوين ي�سدر من اجلهات املخت�سة 
لهذه  االإفا�ص  اإعطاء �سفة  قانونا  واملخول 

املوؤ�س�سات.
املتابعة  من  ا�ستفادت  التي  امل�ساريع  عدد  ـ 
بلغ  قــد  اال�ستغال  مرحلة  يف  امليدانية 
للموؤ�س�سات  متابعة  وهي  موؤ�س�سة   2480
املوؤ�س�سات  بغية الوقوف على ظروف ن�ساط 
املمولة لتكثيف جهود املراقبة وال�سهر على 
دميومة املوؤ�س�سات، عك�ص ما تناولتموه على 
ما  وهو  ق�سائيا  املتابعة  املوؤ�س�سات  عدد  اأنه 
يعترب مغالطة للراأي العام وهو ما يتنافى مع 

مبداأ اأخاقيات املهنة ال�سحفية.

جلنـة  قدمته  ر�سمي  تقرير  من  معلوماته  ا�ستقى  بل  فــراغ  من  يكتب  مل  ال�سحفـي 
نوفمرب   17 يوم  املنعقدة  الوالئي  ال�سعبي  للمجل�ص  دورة  اآخر  يف  والت�سغيل  اال�ستثمار 
ما  على  بناء  املقال  يف  ذكره  مت  ما  على  ا�ستند  اأنه  كما  اجلميع،  متناول  يف  وهو   2019
من  اأفريل  �سهر  اإح�سائيات  على  اعتماده  عن  النظر  بغ�ص  الذي  التقرير  ذات  يف  جاء 
ال�سنة احلالية، اإال اأنه يبقى تقريرا حديثا ما دام مت اال�ستناد على اأرقامه يف مناق�سة 

اأع�ساء املجل�ص مللف الت�سغيل بالواليـة.

معذر  منطقة  �سكان  مــن  الع�سرات  ي�ستكي 
اجلزار، من خطر �سقوط االأعمدة الكهربائية 
املحاذية  املنطقة  م�ستوى  على  املــتــواجــدة 
للمقربة والتي تعرف حالة كارثية عند هبوب 

الرياح.
ونا�سد �سكان املنطقة، م�سالح �سونلغاز ببلدية 
واإنقاذ  ال�سريع  التدخل  بــ�ــســرورة  بريكة، 
حياتهم جراء هذا اخلطر املحدق بهم، خا�سة 
ما  ل�سقوطها  يوؤدي  رياح خفيفة قد  اأن هبوب 
ال  قد  كارثة  حــدوث  يف  يت�سبب  اأن  �ساأنه  من 
قد  املنطقة  �سكان  كان  حيث  عقباها،  حتمد 
املعنية  امل�سالح  من  ــرات  امل عديد  يف  تقربوا 

االأعطاب  واإ�ــســاح  التدخل  بهدف  بربيكة، 
االأعمدة،  هــذه  و�سعية  وت�سوية  احلا�سلة 
وهو  والامباالة  بالتجاهل  جوبهوا  اأنهم  غري 
املحلية  لل�سلطات  نداءهم  يرفعون  جعلهم  ما 
بالوالية واملديرية املركزية ل�سونلغاز بوالية 
قبل  حياتهم  واإنقاذ  العاجل  للتدخل  باتنة، 

حدوث الكارثة.
بحلول  قاموا  قد  كانوا  املواطنني،  اأن  يذكر 
تدخل  انتظار  يف  االأعــمــدة،  لــذات  ترقيعية 
اجلهات املعنية واملخت�سة بهدف ت�سوية الو�سع 
واإيجاد حل �سريع لهذه احلالة يف ظل الظروف 

اجلوية الراهنة التي ت�سهدها املنطقة.

ي�ستكي العديد من املواطنني 
بوالية باتنة، من الغبار 

املت�ساعد من امل�سانع التي ال 
تتوفر على م�سفاة "فلرت"، االأمر 
الذي اأثار حفيظتهم كون الغبار 
املت�ساعد دقيق جدا مما يت�سبب 

يف اأمرا�ص خطرية م�ستقبا 
خا�سة اأولئك القريبني من 

املا�سنع وي�ستن�سقون غبارهم 
يوميا.

هذا وقد اأكد العديد من 
امل�ستكني اأن عدة م�سانع على 

غرار ال�سريامك التي من 
املفرت�ص اأن تكون بعيدة عن 

املدينة وحتى عن الطرقات الأن 
وجودها على م�ستوى الطريق 
اأمر غري �سحيح �سيما واأن هذا 

الطرق تعترب  رئي�سية وت�ستعمل 
يوميا من طرف املئات من 

املواطنني، م�سيفني اأن الدخان 
اأو الغبار املت�ساعد من هذه 

امل�سانع يعترب خطرا على �سحة 
املواطنني وقد يت�سبب يف اأمرا�ص 

تنف�سية عديدة، هذا وينا�سد 
العديد من املواطنني اجلهات 

املعنية ال�سغط على اأ�سحاب هذه 
امل�سانع من اأجل و�سع م�سفاة 

للغبار املت�ساعد كونه يهدد 
�سحتهم.

مواطنون ي�صتكون 
من غبار م�صانع بباتنة

حفيظة. ب

فوزية. ق

طالبوا برتكيب م�شفاة

ال�سـاوي  اأدى تعكر مياه منقب متواجد مبلعب 
اجلزائرية  م�سالح  تدخل  اإىل  باتنة،  مبدينة 
عملية  توقيف  اأجــل  من  باتنة  وحــدة  للمياه 
�سعة  تبلغ  الــذي  املنقب  هذا  واأن  �سيما  ال�سخ، 
من  الــعــديــد  ميـــون  الــثــانــيــة،  يف  لــرت   5 �سخه 
االأحياء بو�سط املدينة على غرار ممرات �سالح 

نزار، 150 م�سكن، 20 فيا بطريق ب�سكرة.
باجلزائرية  باالإعام  املكلف  اأكده  ما  وح�سب 
للمياه وحدة باتنة  لـ"االأورا�ص نيوز"، اأن ن�سبة 
يف  يت�سبب  قد  ما  وهو    5NTU بلغت  التعكر 
مياهه،  مل�ستعملي  ال�سحية  امل�ساكل  من  العديد 
اإىل  تعرف  مل  املــيــاه  تعكر  اأ�سباب  اأن  م�سيفا 
اإىل  تعود  اأنها  املحتمل  من  اأنــه  اإال  االآن،  حد 
انخفا�ص من�سوب املياه باملنقب وهو ما اأدى اإىل 
اأن  ال�سياق  ذات  يف  موؤكدا  باالأتربة،  اختاطها 
اأم�ص  يوم  من  ابتداء  كان  باملياه  التزود  توقف 
على  حفاظا  وذلك  ت�سفيته  حتى  ت�ستاأنف  ولن 

اأن قاطني هذه االأحياء  �سحة املواطن، م�سيفا 
متوينهم  �سيتم  املنقب  هذا  من  متونها  يتم  التي 

من �سد كدية ملدور اإىل حني ت�سفية املياه لتكون 
�ساحلة لا�ستعمال.

حملياتب�ضبب تعكر مياه منقب "ال�ضاوي" الأحد 27 ومرب  2969/ 08  دي�سمرب 2019 املوافق لـ 11 ربيع الثاين 041441

دي�سمرب   12 لرئا�سيـات  املرت�سـح  اأكــد 
اجلاري، علي بن فلي�ص، اأم�ص ال�سبت، اأنه 
برناجمه  ويف  اال�ستحقاقـات  لهذه  تقدم 
ــن احلــلـــــول لـــاأزمـــة التي  جمــمــوعـــــة م
القطاعات،  �ستى  يف  الباد  بها  تتخبط 
الوطن  واليـــــات  من  العديد  اأن  ُم�سيفا 
تبقى  باتنـة  ــة  والي اأن  غري  حمــرومــة، 

خا�سـة. "حمقورة" ب�سفة 
ن�سطه  �سعبي  جتمع  يف  فلي�ص  بن  وقال 
بــالــقــاعــة املــتــعــددة الــريــا�ــســات خال 
االأخري من احلملة  وما قبل  الـ21  اليوم 
ت�ستحق  باتنة  واليــة  اأن  االنتخابية، 
مكانتها  اإىل  بالنظر  لها،  ُمنح  مما  اأكــر 
التاريخية، فيما ذهب اإىل اأبعد من ذلك 
ب�سيغة  اأن�ساره  من  احلا�سرين  وخاطب 
م�سوؤوليات،  عدة  "تقلدت  وقال  الت�ساوؤل 
مي�ص  عــارا  واحــد  يوما  لكم  جلبت  هــل 
ب�سرف الواليـة كوين واحدا من اأبناءها 

؟..اأنتم لكم حق حما�سبتـي". 
توقيف  حادثة  اإىل  تطرق  فلي�ص  بن 
اجلو�س�سة،  بتهمة  حملته  عنا�سر  اأحد 

معروفة  اأطــراف  ي�ستهدفه  من  اأن  وقال 
واإ�سراره  مواقفه  اأزعجتها  ــارج  اخل يف 
بر�سالة  ووفــائــه  الف�ساد  حماربة  على 
االنتخابية  حملته  اأن  م�سيفا  ال�سهداء، 
اأن  يريد  ومن  واالأطهار  االأنقياء  ت�سمل 
منزله  الأن  �سالته  يجد  لن  عليه  يتاآمر 
من زجاج وال ف�ساد فيها، فيما اأكد يف ذات 
�سرباته  اأن  يعني  ا�ستهدافه  اأن  ال�سياق 
موجعة كونها تخ�ص الف�ساد واملف�سدين.

اقت�ساد  لبناء  املــتــحــدث،  ذات  ورافـــع 
�سوق اجتماعي وتق�سيم الروة الوطنية 
بفتح  التزم  فيما  حماباة،  دون  بالعدل 
ذوي  ومــراعــاة  ال�سرائية  الــقــدرة  ملف 
الــدخــل،  ومــعــدومــي  ال�سعيف  الــدخــل 
املاكثة  املـــــراأة  مــلــف  اإىل  ــافــة  بــاالإ�ــس
بالبيت التي اقرتح تخ�سي�ص منحة لها، 
لاأ�سرتني  االعتبار  بــاإعــادة  تعهد  كما 
فئة  ملف  وبفتح  وال�سحية،  الرتبوية 
ومتقاعدي  البلدي  واحلر�ص  املقاومني 
اجلي�ص واالحتياطيني بهدف زرع اللحمة 

الوطنية بني اجلزائريني.

يتخبط �سكان م�ستة "لعليات" ببلدية 
جملة  و�سط  باتنة،  والية  يف  اجلـزار 
كبري  ب�سكل  اأرقتهم  التي  النقائ�ص  من 
حياتهم  ـــروف  ظ عــلــى  �سلبا  ــــرت  واأث

ال�سيما بالن�سبة الأبنائهم املتمدر�سني.
اليومية  املعاناة  اإىل  ال�سكان  واأ�سار 
ــائــهــم مـــن اأجـــل  ــي يــتــكــبــدهــا اأبــن ــت ال
حيث  ــة،  ــس ــدرا� ال مبقاعد  االلــتــحــاق 
للو�سول  طويلة  م�سافات  يقطعون 
التي  الو�سعية  وهي  موؤ�س�ساتهم،  اإىل 
املحدقة  املخاطر  اأمــام  �سيما  اأنهكتهم 
الطريق  مبحاور  مــرورهــم  اأثــنــاء  بهم 
ال�سكان  غ�سب  من  زاد  ومــا  الرئي�سي، 
وهو  الطرقات  تهيئة  م�ساريع  غياب 

التي  اأبنائهم  ما عمق من حجم معاناة 
طال اأمدها ح�سبما اأ�ساروا اإليه.

وندد املعنيون بتجاهل ال�سلطات املعنية 
ملطالبهم التي و�سفوها بامل�سروعة رغم 
و�سعية  بخ�سو�ص  املتكررة  �سكاويهم 
من  عليهم  خوفا  املتمدر�سني  اأبنائهم 
الدرا�سي  مردودهم  على  الو�سع  تاأثري 
تزامنا وف�سل ال�ستاء اأين يزداد الو�سع 
�سوءا وهو االأمر الذي دفعهم املطالبة 
بعد  ب�سبب  ابتدائية  مدر�سة  باإجناز 
املوؤ�س�سة الرتبوية خ�سو�سا واأن امل�ستة 
ارتفاعا ملحوظا  �سالفا ت�سهد  املذكورة 
بح�سبهم  يلزم  ما  املتمدر�سني  عدد  يف 

التفكري يف اإجناز هذا امل�سروع.

"حمقــورة"   واليـة  "باتنة 

دق بالتالميذ  اأخطار باجلملة تحُ
ب�صبب غياب النقل 

قطع املياه عن عدة اأحياء بباتنة 

�صميحة. ع

ن�شط جتمعا �شعبيا مبركب اأول نوفمرب، علي بن فلي�س:

معاناة يومية يتكبدونها من اأجل االلتحاق مبقاعد الدرا�شة

اأعمدة الكهرباء تهدد حياة �صكان باجلزار 

رد وتو�صيح

تعقيب

باتت ت�شكل خطرا حقيقيا عليهم

نا�صر. م



بئر  بلدية  بو�سط  اأحياء  تزال  ال 
لدائرة  اإقليميا  التابعة  ال�سهداء 
البواقي،  اأم  بوالية  نعمان  �سوق 
تعاين من انعدام االإنارة العمومية، 
ما اأدى اإىل ا�ستفحال اجلرمية وكذا 

ارتفاع عمليات ال�سرقة.
ب�سرورة  البلدية  �سكان  وطالب 

تخ�ص  م�ستعجلة  م�ساريع  ت�سجيل 
اأ�سحت  الــتــي  العمومية  ــــارة  االإن
مطلب رئي�سي ملختلف �سكان البلدية 
الغرباء  الق�ساء على دخول  بهدف 
اأرجاء  ملختلف  ق�سائيا  واملبحوثني 
ما  وهو  الليل،  فرتة  خال  املنطقة 
ليا  املواطنني  تنقل  حركة  جعل 

�سعبة.
يف املقابل، ك�سفت م�سادر م�سوؤولة 
ببلدية بئر ال�سهداء، عن ا�ستفادت 
ــة مـــن مــ�ــســروع االإنـــــارة  ــدي ــل ــب ال
العمومية ملدخل املنطقة مل تنطلق 
الف�سل  حني  اإىل  بعد،  به  االأ�سغال 

فيه من قبل الرقابة املالية.

ك�سفت م�سالح حمافظة الغابات 
لوالية �سوق اأهرا�ص عن تنظيم 
�ساأنها  من  وا�سعة  ت�سجري  حملة 
اجلمايل  املنظر  على  احلــفــاظ 
امل�سروحة،  ببلدية  للمنطقة 
 1500 غر�ص  خــال  مــن  ــك  وذل
منا�سبة  مــع  بالتزامن  �سجرية 
امل�سادف  للجبال  العاملي  اليوم 
�سنة،  كــل  مــن  دي�سمرب   11 ل 
الهامة  العملية  هــذه  وتــهــدف 

حتقيق  اإىل  امل�سالح  ذات  ح�سب 
والبيئي  الــطــبــيــعــي  الـــتـــوازن 
ــبــار  مـــن جــهــة واإعـــــــادة االعــت
الغابية  للم�ساحات  واالخ�سرار 
التي  الغابية  الـــروة  واإنــعــا�ــص 
اأهرا�ص  �سوق  واليــة  بها  تزخر 
ذات  دعت  كما  اأخــرى،  جهة  من 
الهيئات  وكافة  املواطنني  اجلهة 
ــار  اإط يف  املن�سوية  واملنظمات 
اإىل  واملــحــيــط  البيئة  حماية 

املــ�ــســاركــة بــقــوة يف مــثــل هــذه 
وتنظيم  الإجنــاحــهــا  املــبــادرات 
ـــرى وكـــذا حتفيز  اأخ ــادرات  ــب م
ــى احلـــفـــاظ على  الــنــ�ــصء عــل
وخا�سة  اخلــ�ــســراء،  امل�ساحات 
ما  غالبا  التي  الغابية  الــروة 
خطرية  العـــتـــداءات  تتعر�ص 
حـــــــــرائق  فيها  تتــــــ�سبب 
مفتعلة و اأخرى ناجتــــــــــــة عن 

االإهمال والامباالة.

بن �صتول. �ص

نوال. ب

بن �صتول. �ص

اإ�سراب ال�سائقني اخلوا�ص  دخل 
يومه  خن�سلة  ـ  �س�سـار  خط  عرب 
اأن  دون  التوالـي،  على  ال�ساد�ص 
تــتــدخــل الــ�ــســلــطــات لــو�ــســح حل 
ــاف  اخل يف  املتمثلة  مل�سكلتهم 
بابار  القائم مع زمائهم من خط 
نقل  من  منعوهم  حيث  وخن�سلة، 
نحو  بابار  مدينة  من  امل�سافرين 
التوقف  ـــدم  ع وكـــــــذا  خن�سلة 

واإنزال الركاب.
بينهم  اأكــر  االأو�ــســاع  وتاأججت 
وو�سلت االأمور نحو االن�سداد دون 
يف  ممثلة  املعنية  اجلهات  تدخل 
العديد  وح�سب  النقل  مديرية 
من اأ�سحاب هذه احلافات، فاإنهم 
حاولوا االت�سال بجميع امل�سوؤولني 
الإيجاد خمرج لهذا امل�سكل ابتداء 
وكذا  والدائرة  البلدية  برئي�سي 

نقابة  وم�سوؤويل  االأمنية  اجلهات 
جتدر  جــدوى،  دون  لكن  الناقلني 
االإ�سارة اإىل اأن الكثري من املوظفني 
االإداريـــة  باملوؤ�س�سات  العاملني 
الطلبة  ــذا  وك الــواليــة  بعا�سمة 
كبرية  �سعوبة  وجدوا  والطالبات 
اجلامعة  مبــدرجــات  لــالــتــحــاق 

ومبقرات عملهم.

اأحياء دون اإنــارة ببئر ال�صهداء

غر�س 1500 �صجرية بامل�صروحة

الو�ضع �ضجع على انت�ضار ال�ضرقة

بلدية بئر العر�ش 

حاملي  ـــن  م الـــعـــ�ـــســـرات  ــم  ــظ ن
واملتعاقدين  اجلامعية  ال�سهادات 
العمومية  املوؤ�س�سات  خمتلف  يف 
احتجاجا اأمام مقر الوالية وهذا 
يف  برت�سيمهم  املطالبة  اأجــل  من 
غرار  على  وهــذا  عملهم  منا�سب 
اأقرانهم من اأ�سحاب عقود ما قبل 
االإجــراءات  بعد  وهــذا  الت�سغيل 
جمل�ص  طرف  من  موؤخرا  املتخذة 
الـــوزراء وهــي االإجــــراءات التي 

ا�ستثنت هذه الفئة.
تطالب  �سعارات  املحتجون  ورفع 
ــز بــــني حــامــلــي  ــي ــمــي ــت بـــعـــدم ال
الــ�ــســهــادات واأ�ــســحــاب عــقــود ما 
قبل الت�سغيل حيث كان املفرو�ص 
اإدمــــاج  يــتــم  اأن  هـــــوؤالء  حــ�ــســب 
ا�ستثناء،  دون  اجلميع  وتر�سيم 

جامعي  كل  بــاإدمــاج  املطالبة  مع 
ح�سب تخ�س�سه خا�سة اأن هوؤالء 
املحتجني ميلكون اخلربة الازمة 
البع�ص  اأن فاقت مدة عملهم  بعد 

منهم 14 �سنة كاملة.
يتم  اأن  املحتجون  وا�ــســتــغــرب   
عقود  اأ�سحاب  مبطالب  التكفل 
يتم  اأن  قبل  الت�سغيل  قبل  مــا 
التكفل مبطالبهم رغم اأن ال�سيغة 
املوؤ�س�سات  مع  بها  تعاقدوا  التي 
عقود  ظهور  قبل  كانت  العمومية 
هــوؤالء  واأكـــد  الت�سغيل،  قبل  مــا 
�سرعية  مطالبهم  اأن  املحتجني 
وال جمال للتنازل عنها مهما كانت 
االأحوال، مطالبني بتدخل الوزير 
معاناتهم  اإنــهــاء  ــل  اأج مــن  االأول 

التي طال اأمدها.

يف  العر�ص  بئر  بلدية  تــعــرف 
ــة الــ�ــســرقــيــة مـــن واليـــة  ــه اجل
�ــســطــيــف طــلــبــا مــتــزايــدا على 
خمتلف االأمناط ال�سكنية وهذا 
يف ظل الكثافة ال�سكانية الكبرية 
التي تعرفها البلدية التي حت�سي 

زهاء 30 األف ن�سمة.
الريفي  البناء  �سيغة  وتــاأتــي 
املطلوبة  الــ�ــســيــغ  مــقــدمــة  يف 
القرى  مواطني  طرف  من  بقوة 
املجل�ص  اأح�سى  حيث  وامل�ساتي 
للح�سول  طلب   1200 البلدي 
على اإعانات البناء الريفي وهذا 
من  البلدية  ا�ستفادة  مقابل  يف 
ح�سة ال تتجاوز 60 اإعانة خال 
الذي  االأمر  وهو  كاملتني  �سنتني 
حرج  يف  البلدي  املجل�ص  و�سع 
لاحتجاجات  بالنظر  �سديد 

هذه  طالبي  طرف  من  املتوالية 
ال�سيغة.

اأما بالن�سبة لل�سكن االجتماعي 
فاإن البلدية ا�ستفادت من ح�سة 
اجتماعي  م�سكن   190 تناهز 
بها  انتهت  الــتــي  احل�سة  وهــي 
االأ�سغال منذ مدة وكان من املقرر 
االأ�سابيع  خال  توزيعها  يتم  اأن 
التي  الظروف  اأن  اإال  الفارطة 
ال�سلطات  جعلت  الباد  بها  متر 
توزيع  تــاأجــيــل  تــقــرر  املحلية 
االنتخابات  بعد  ما  اإىل  احل�سة 
ــــرتاف اأن  الــرئــا�ــســيــة، مــع االع
احل�سة تبقى غري كافية بالنظر 
ــفــات املـــودعـــة منذ  ــل امل حلــجــم 
من  لا�ستفادة  طويلة  �سنوات 

هذه ال�سيغة.
كما ا�ستفادت بلدية بئر العر�ص 
ت�ساهمي  م�سكن   101 ح�سة  من 
اأن االأ�سغال  اجتماعي، والغريب 
�سكن   50 ي�سم  �سطر  انطلقت يف 
مل  الــثــاين  ال�سطر  وفيما  فقط 
غاية  اإىل  االأ�سغال  به  تنطلق 
ـــذي اأثـــار  ــوم وهـــو االأمــــر ال ــي ال
وبالن�سبة  ال�سكان،  ا�ستغراب 
م�سالح  ــــاإن  ف الــ�ــســيــغــة  لــهــذه 
 700 نحو  وجود  اأكدت  البلدية 
ال�سكنات  مــن  اال�ستفادة  ملف 
كما  االجتماعية،  الت�ساهمية 
ح�سة  ال�سكنية  احلظرية  ت�سم 
من  ــدة  وح  500 تناهز  اأخـــرى 
اأن  اإال  ــار  ــج ــاالإي ب الــبــيــع  ــط  من
توزيعها خا�سع لاإجراءات التي 

اأقرتها ال�سلطات املعنية.
ال�سئيلة  احلــ�ــســ�ــص  ــل  ظ ويف 
البلدية  منها  ا�ستفادت  الــتــي 
فــاإن  االأخـــرية  ال�سنوات  ــال  خ
اأكــدت  البلدي  املجل�ص  م�سالح 
الوالئية  ال�سلطات  على مرا�سلة 
ح�س�ص  على  احل�سول  اأجــل  من 
خا�سة  املقبلة  الفرتة  يف  اأكــرب 
مــنــهــا الــ�ــســيــغــة اجلـــديـــدة من 
تلبية  اأجل  من  املدعم  الرتقوي 
خمتلف  على  املتزايــــــــد  الطلب 

االأمناط ال�سكنية.

اأ�صحاب ال�صهادات اجلامعية 
املتعاقدون يطالبون بالرت�صيم 

طلب متــــــزايد 
على احل�ص�س ال�صكنية 
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ك�سفت م�سالح بلدية متو�سة 
بوالية خن�سلة عن تدعمها 

مب�ساريع تنموية هامة والتي 
من �ساأنها حت�سني االإطار املعي�سي 

للمواطنني، اأين اأكدت م�سالح 
البلدية على ا�ستفادتها من ثانوية 

جديدة، مقر بلدية جديد وكذا 
مقر جديد للموؤ�س�سة العمومية 

لل�سحة اجلوارية وكذا عديد 
م�ساريع التهيئة احل�سرية 

باالإ�سافة اإىل الغاز والكهرباء 
بالن�سبة جلميع املجمعات ال�سكنية 

وكذا الكهرباء الريفية.
هذه امل�ساريع التنموية من �ساأنها 

اأنهاء عديد امل�ساكل التي يعاين 
منها �سكان بلدية متو�سة والتي 

كانت حمل احتجاجات و�سكاوي 
رفعت للجهات املعنية، اأين عرب 

املواطنون عن ارتياحهم ال�سديد 
ال�ستفادة بلديتهم من عديد 

امل�ساريع التي �ستعمل على حت�سني 
ظروف املعي�سة وتنهي معاناة الكثري 

من املواطنني يف خمتلف املجاالت.

بلدية متو�صة 
ت�صتفيد من 

عديد امل�صاريع 
التنمويــــة 

معاوية. �ص

�سطيف

اأم البواقي

�سوق اأهرا�س

اإ�ضراب خط �ض�ضار ـ خن�ضلة دخل يومه ال�ضاد�ش على التوايل

بري�ش باأم البواقي

بلدية  ا�ــســتــفــادت  ــن  م بــالــرغــم 
ــي،  ــواق ــب ال اأم  بـــواليـــة  بــريــ�ــص 
تخ�ص  مـــعـــتـــربة  ــ�ــص  حــ�ــس مــــن 
املوجهة  االأر�سية  التح�سي�سات 
اله�ساب  بــرنــامــج  �سمن  للبناء 
ــات  ــه ــن متـــاطـــل اجل ــك ــا، ل ــي ــل ــع ال
عن  االإفـــراج  دون  حــال  املخت�سة 
اأثــار  ما  وهــو  م�ستحقيها،  قائمة 
بري�ص  ببلدية  املواطنني  ا�ستياء 

امل�ساريع  انــعــدام  ظــل  يف  خا�سة 
حني  اإىل  اجلـــديـــدة  ال�سكنية 
الريفي  ال�سكن  �سيغ  يف  الف�سل 
8�سنوات مل  العالقة منذ اأزيد من 

يتم توطينها بعد.
م�سادر  ك�سفت  ال�سياق،  ذات  ويف 
البلدي  ال�سعبي  باملجل�ص  م�سوؤولة 
فرز  عملية  اأن  بري�ص،  لبلدية 
داخل  املــتــواجــدة  التح�سي�سات 

اإقــلــيــم بــلــديــة بــريــ�ــص جــاريــة، 
عمليات  من  اال�ستفادة  حني  اإىل 
مبختلف  اخلـــا�ـــســـة  ــئــة  ــي ــه ــت ال
واملنتظر  احلــيــويــة،  الــ�ــســبــكــات 
مطلع  خـــال  ــروع  ــس ــ� امل ت�سجيل 
الــ�ــســنــة املــقــبــلــة، لــيــتــم اإعــــداد 
للم�ستفيدين  اال�سمية  القائمة 
االإعان  ليتم  للتحقيق  وعر�سها 

عنها على حد تعبري امل�سدر.

مل  بري�ص  بلدية  ــاإن  ف لــاإ�ــســارة 
�سنوات   4 مــن  اأزيـــد  منذ  ت�ستفد 
جديدة  �سكنية  بــرامــج  اأي  مــن 
من  ــرات  ــس ــ� ــع ــال ب اأدى  مـــا  وهــــو 
عديد  يف  باالحتجاج  املواطنني 
الو�سية  اجلهات  مطالبني  املــرات 
انت�سال  اأجـــــل  مــن  بــالــتــدخــل 
العزلة  بلديــــــة بري�ص من  �سكان 

املفرو�سة عليها.

خالفات بني الناقليـن وال�صلطات تتفرج بخن�صلة

مطالب باالإفراج عن التح�صي�صات االأر�صية

خن�سلة

حممد. ع

من بينها ثانوية 
ومقر جديد للبلدية

ت�ضجيل 09 حالت 

داء الفيــــرو�س الكبدي يغزو 
املوؤ�ص�صات الرتبوية بتيزي نب�صار 

نب�سـار  تــيــزي  بــلــديــة  �سجلت 
�سطيف  ــة  والي �سمال  الواقعة 
انت�سار  الفارطة  االأيـــام  خــال 
ـــدى  ــذ اح ــي ــام ــري و�ـــســـط ت ــب ك
لداء معدي وهو داء  املتو�سطات 
يعرف  ما  )اأ(  الكبدي  الفريو�ص 
"ال�سفاير"،  بت�سمية  حمليا 
حـــاالت،   9 ت�سجيل  مت  حــيــث 
وازداد تخوف �سكان البلدية من 
خا�سة  اأكر  املر�ص  هذا  انت�سار 
نف�ص  يف  يــزاولــون  ابنائهم  واأن 
االحتكاك  يكر  حيث  املوؤ�س�سة، 
اأن  ــعــروف  وامل التاميذ،  و�ــســط 
طريق  عــن  ينتقل  املــر�ــص  هــذا 
االأطعمة  وم�ساركة  االحتكاك 
واخل�سروات  املــاء  تلوث  وكــذا 

واالأطعمة ب�سكل عـام.
الــوقــايــة  م�سلحة  وحتــركــت 
لل�سحة  العمومية  باملوؤ�س�سة 

املنا�سب  الــوقــت  يف  اجلـــواريـــة 
ــواء  ــت ـــال حمـــاولـــة الح مـــن خ
و�سط  انت�ساره  من  واحلد  الــداء 
ــان، مـــن خــــال اإجــــراء  ــك ــس ــ� ال
والازمة  ال�سرورية  التحاليل 
وخزانات  املنابع  خمتلف  ملياه 
املنت�سر  للموؤ�س�سة  املزودة  املياه 
بها الداء، كما مت عزل التاميذ 
االلتحاق  من  ومنعهم  امل�سابني 
غاية  اإىل  ــة  ــس ــدرا� ال مبــقــاعــد 
الداء  هــذا  من  النهائي  التعايف 

تفاديا النت�ساره اأكر.
 عبد الهادي. ب 



اإعداد: اأمني. ب

التخلف االآخر

عن كثب

H صارع�
بورجوازية ال�صراقني!!

التغيري املفرتى عليه

حملت املناظرة التي �سهدتها اجلزائر اأول اأم�ص والأول 
اإىل  "الطريق  �سعار  للرئا�سيات  املرت�سحني  بني  مرة 
ال  وااللتزامات،  بالقيم  م�سمخ  كبري  �سعار  التغيري"، 
يرتجمه امل�سعى احلايل لاأ�سف، فاملرت�سحني اخلم�سة 
مواجهة  يف  وارتباكهم  الباهت  اأدائــهــم  خــال  ومــن 
فكرة  تبني  على  قــدرتــهــم  عــدم  اأظــهــروا  ال�سعب، 
وا�سح  االأمــر  اأ�ــســا..  لها  حملهم  وعــدم  بل  التغيري، 
امل�سروع  ت�سور  يف  متكاملة  منهجية  غياب  خال  من 
التغيريي، وا�ستغراقهم يف اجرتار جتاربهم وتكوينهم 
لفكرة  الت�سويق  وبالتايل  ال�سلطة،  دوالــيــب  �سمن 
جبل  التي  العامة  واالأطر  املمار�سات  يف  اال�ستمرارية 

عليها النظام ال�سيا�سي منذ اال�ستقال.
التغيري  اإحــــداث  م�سعى  يف  املــبــدئــي  الف�سل  يت�سح 
الواقع  نقد  على  املرت�سحني  اأغلب  اإ�سرار  يف  املن�سود 
ونابعة  مقنعة  بدائل  تقدمي  دون  خا�سة،  واملا�سي 
م�ساألة  ذلك  ومن  اجلزائري،  املجتمع  خ�سو�سيات  من 
تعديل الد�ستور الذي يحتاج اإىل ثورة يف املفاهيم لن 
يقوى اأي مر�سح على اإحداثها من بنات اأفكاره اأو بنات 
اأفكار م�ست�ساريه اإن وجدوا طبعا، واإمنا يتطلب االأمر 
اال�ستعانة مبراكز درا�سات وبخرباء �سالعني يف القانون 
ال�سيا�سية  والنظم  ال�سيا�سية،  واملوؤ�س�سات  الد�ستوري 
املقارنة، مع تو�سيع النقا�ص يف ور�سات حقيقية متتلك 
حدود  اأو  �سوابط  دون  الراأي  واإبداء  التفكري  حرية 
وتدقيق  اقرتاحاتها  متحي�ص  يتم  اأن  على  حمراء، 
مراميها ثم تعر�ص على ال�سعب كما هي بعد ا�ستح�سار 
يف  تنح�سر  ال  امل�سكلة  الناجحة..  الدولية  التجارب 
الرئي�ص  �ساحيات  يف  وال  ال�سيا�سي  النظام  طبيعة 
يف  تتبدى  احلقيقية  امل�سكلة  املــ�ــســوؤولــني..  وبقية 
الدولة  هذه  به  نبني  اأن  نريد  الذي  االإن�سان  طبيعة 
بناء  عن  حتدث  املرت�سحني  من  اأحــد  ال  الع�سرية.. 
االإن�سان ال�سيما عند تطرقهم مللف الرتبية والتعليم، 
اجلميع ركزوا على جزئيات مطلبية وكاأنهم مر�سحني 
الدولة..  لرئا�سة  ولي�ص  الربملان  يف  منا�سب  ل�سغل 
يف  مــوازيــة  ــورة  ث اإحـــداث  يتطلب  احلقيقي  التغيري 
وفتح  ــتــاج  االإن منــط  وتغيري  االقت�سادية  املفاهيم 
ال�سوائب  دون  االأجنبي  لا�ستثمار  الوطني  االقت�ساد 
لل�سيادة  على  احلفاظ  بدعوى  تقمعه  التي  الوهمية 
الوطنية، وتك�سري كل االأغال التي و�سعتها الع�سابات 
ومن  واملبتكرة..  املبدعة  االأفــكــار  على  املتاحقة 

عن  اليد  ورفع  ورقمنته  امل�سريف  القطاع  حترير  ذلك 
االأ�سواق باملوازاة مع تفكيك النظام ال�سريبي واإعادة 
بنائه من جديد مبا ي�سمن كفاءة تخلي�ص ال�سرائب 
و�سفافية ت�سيريها، مع ال�سرب بيد من حديد على كل 

من ت�سول له نف�سه الغ�ص يف الت�سريح اأو التحايل.
اجلامعة  عــن  الــيــد  رفــع  يتطلب  احلقيقي  التغيري 
تبني  يف  اال�ستقالية  واإعطائها  اإرادتــهــا  وحترير 
على  وانفتاحها  الذاتية  قدراتها  وتطوير  املناهج 
الرديئني  و�سفط  منتوجها  وتثمني  العاملية،  التجارب 
ومن  فيها..  الــقــرار  �سنع  موقع  اإىل  ت�سللوا  الــذيــن 
وتثمني  اجلامعية  للكفاءات  االعتبار  اإعـــادة  ذلــك 
يف  الــدرا�ــســات  مــراكــز  مــن  املــئــات  فتح  مــع  جمهودها 
خمتلف التخ�س�سات، واإعطائها �سلطة توجيه عملية 
مع �سرورة حل كل  املجاالت،  القرار يف خمتلف  �سنع 
الف�ساد  يف  �سلوعها  ثبت  التي  الطابية  املنظمات 
واإحالها باللجان البيداغوجية التي ت�سمن الوظيفة 

التمثيلية للطلبة يف اجلامعة.
التغيري الذي يريده حراك 22 فيفري، يقوم على منهج 
متكامل لبناء دولة املوؤ�س�سات وتذويب كل الكاريزمات 
ولن  اأخـــرى،  مــرة  احلكم  �سخ�سنة  لتفادي  �سمنها 
و�سمان  ال�سلطات  بني  املتزن  الف�سل  دون  ذلك  يتاأتى 
اال�ستقال التام للق�ساء مع �سرورة حما�سبة الق�ساة 
اأي�سا  يتطلب  وهذا  منهم،  القطاع  وتطهري  الفا�سدين 
اإعادة النظر يف اأغلب القوانني التي ت�سري بها الباد، 
ال�سيما تلك التي كيفتها الع�سابة والتي يتم مبوجبها 
جرائم  اعتبار  ف�سيحة  ذلــك  ومــن  حما�سبتها،  االآن 
الف�ساد التي بددت مئات االآالف من املايري جمرد جنح 

ال تختلف عقوبتها عن عقوبة �سرقة هاتف نقال.
اإن املرت�سحني اخلم�سة ومن خال احلملة االنتخابية 
تعاطيهم  حمــدوديــة  اأثبتوا  التاريخية  واملناظرة 
ذلك  يف  وهم  ال�سارع،  يريده  الــذي  التغيري  فكرة  مع 
دواليب  �سمن  تكوين  مــن  تلقوه  مــا  على  يقتاتون 
غيار  قطع  جمــرد  اإذن  فهم  عــقــود،  طيلة  ال�سلطة 
مهرتئة الآلة يف حاجة اإىل اإعادة تهيئة �ساملة، وهذا 
ما يجعل االأمل يت�ساءل يف حدوث التغيري املن�سود يف 
اأجله  من  التجند  ا�ستمرار  لكــن  املنظــــور،  امل�ستقبل 
املرادية  ق�سر  اإىل  اجلديد  الوافـــد  على  �سيفر�ص 
اإر�ساء متطلباته ليكــــون ذلك ابتداء من العهـــــدة ما 

بعد املقبلة على اأقل تقدير.

تتوا�ســل املحاكمات التاريخية التي ت�سهدها حمكمة �سيدي احممد 
باجلزائــر العا�سمــة، مبثول املزيد من امل�سوؤولــني و�سركائهم رجال املال 
املتورطــني يف ق�سايــا ف�ساد كربى �سدمــت اأرقامها الــراأي العام الوطني 
طيلــة االأ�سبــوع املا�ســي، حيــث اأظهــرت هــذه املحاكمات زيــف الطبقة 
االقت�سادية يف اجلزائر واخرتاقهــا من طرف املافيا املالية ال�سيا�سية، 
ممــا اأ�سر كثــريا باالقت�ســاد الوطنــي، يف وقــت كان اجلميــع ينتظر اأن 
تت�سكل الطبقة الربجوازية املنتظرة منذ عقود لتوؤ�س�ص لقيام اقت�ساد 
وطنــي قائم على اال�ستثمار والرتاكــم الراأ�سمايل املنتج للروة والنامي 
يف بيئــة حقيقيــة حا�سنة للفكــر املقاوالتي من الور�ســة ال�سغرية  اإىل 
غاية ت�سكيــل املجمعات ال�سناعية الكربى. تلك هي االأ�س�ص التي تبنى 
عليهــا االقت�ســادات احلديثة التي تتــوىل فيها الربجوازيــات النا�سئة 
التــي تظهر و�سط املجتمع وتتطور مع مــرور الوقت لت�ستهلك اأجياال من 
الكادحــني وتوؤ�س�ــص لقيام ثروة حقيقيــة ت�سريها عائــات اأو �سراكات 
عابــرة للزمــن ولنــا يف اأرقام جملة فورب�ــص حول اأغنياء العــامل اأمثلة 
عــن برجوازيــات عمرت اأكــر من قرنني وهــي تعتلــي االآن ال�سلم املايل 

العاملي.
 ا�ستــق م�سطلــح البورجوازية مــن اجلــذر "bourg"، ويعني باللغة 
الفرن�سيــة التجمــع ال�ســكاين الــذي يحمــل معــامل املدينــة يف الع�ســر 
الو�سيــط والقرون االأوىل مــن النه�سة االأوروبية. ومنــذ القرن الثالث 
ع�ســر، بــداأت باكــورة الطبقــة البورجوازيــة بالظهــور يف التجمعــات 
ال�سكنيــة اأو "البورجات"، اإال اأنها مل ُتعرف با�سمها ال�سائع اإال بعد ذلك 
بثاثــة قــرون، ثم اأ�سبحت طبقــة اجتماعية معروفة ولهــا موا�سفات 

دقيقة وبادية للعيان مع الثورة ال�سناعية يف القرن الـ18.
وقــد ارتبــط ا�ســم البورجوازيــة باملدينــة نظــرا لن�ساأتهــا يف هــذه 
التجمعــات ال�سكانيــة املتميزة عن الو�سط القــروي الذي كان هو جمال 
الن�ســاط االقت�سادي الرئي�سي، بحكم اأّن مرحلة ما قبل الت�سنيع كانت 
ت�ستنــد ب�سكٍل كبري علــى الفاحــة والتنمية احليوانيــة وبدرجٍة اأقل 
علــى التجارة وال�سناعــة التقليديــة والقطاع امل�ســريف، وهي قطاعات 
ن�ســاأت يف "البورجــات" - اأو املــدن- على يد ال�ســواد االأعظم من ال�سكان 

الذي بات ُيعرف بالبورجوازية، اأي �سكان املدن.
يف اجلزائــر مل يكــن هناك جمال لن�ســاأة الربجوازية يف ظل النظام 
اال�سرتاكــي املعتمــد اإىل غايــة نهايــة الثمانينــات ب�سبــب منــع امللكيــة 
اخلا�ســة لو�سائــل االإنتاج، لذلــك تاأخر تكوين هذه الطبقــة اإىل غاية 
االأمنــي  الظــرف  اأن  غــري  الت�سعينــات،  بدايــة  االقت�ســادي  االنفتــاح 
وال�سيا�ســي امل�سطــرب اأدى اإىل بــروز برجوازيــات مزيفــة اأغلبهــم مــن 
اأغنيــاء احلرب الدائــرة رحاها بــني اجلزائريني اآنذاك، هــوؤالء كانوا 
اأوىل بــذور الف�ساد املقنع وبداية ظهور بورجوازية ال�سراقني فيما بعد 
والتي لقيت دعما كبريا من النظام احلاكم الذي فتح لها خزائن الدولة 
تغــرف منــه ما ت�ســاء، وبهــذا مت اإجها�ص فر�ســة التحــول االقت�سادي 
اجلــاد والقائــم على العمل واالإنتــاج و�سيطرة الطبقــة املنتجة التي ال 

يخلو منها اأي اقت�ساد قائم على حقيقة االأ�سياء.

منرب املدونني

على حافة ال�سيا�سة

توا�سلت لاأ�سبوع الثاين على التوايل حمات مطاردة 
امل�سعوذين وال�سحرة يف باتنة وامتدت اإىل الواليات 

املجاورة، حيث ن�سطت عدة �سفحات حملية حت�سي مئات 
االآالف من املعجبني يف توجيه منت�سبيها نحو الك�سف عن 
مزيد من بوؤر ال�سعوذة يف املدن املعنية، وقد تباهى عدد 

من هذه ال�سفحات بتحقيق نتائج جيدة عقب احلملة 
االأمنية التي اأ�سفرت عن اعتقال عدد من امل�سعوذين.
 على �سعيد ذي �سلة قامت عدة �سفحات بن�سر �سور 

مل�ستهدفني من عمليات ال�سحر ودعت من يعرفهم اإىل 
�سرورة اإخبارهم باالأمر، وذلك اإثر العثور على متائم 

واأدوات خمتلفة ت�ستخدم يف هذه الظواهر الغريبة عن 
جمتمعنا بعد تنظيف املقابر، كما ا�ستهدفت التعليقات 

الن�ساء عامة وبع�ص الطالبات اجلامعيات ب�سفة خا�سة، 
باعتبارهن اأكر املقبلني على زيارة هوؤالء امل�سعوذين، 
وقامت ال�سفحات بفتح نقا�سات تطرح جدلية ارتفاع 

امل�ستوى التعليمي لدى اجلامعيات، مقابل اإقبالهن على 
هذه ال�سلوكات التي ال يوجد ما يربرها، غري غياب الوازع 

الديني وتخبط فئات كثرية من املجتمع يف امل�ساكل 
االجتماعية واالقت�سادية، وعجزهم عن اإيجاد احللول ما 

جعلهم يقبلون على الذهاب لهوؤالء املنجمني.

كما كان متوقعا �سهدت املناظرة التاريخية التي جمعت بني 
املرت�سحني اخلم�سة للرئا�سيات املقبلة �سهرة اجلمعة املا�سية 

متابعة منقطعة النظري على مواقع التوا�سل االجتماعي، 
حيث حتولت يف ظرف �ساعتني اإىل ترند جزائري خال�ص، 

بعد تداول و�سم #املناظره_التلفزيونيه، وو�سم اآخر حتت 
م�سمى #املناظرة_التاريخية، اجتهد من خاله املدونون 

يف التعليق على جمرياتها وتقييم اآداء املرت�سحني، كما 
طرح املئات ا�ستطاعات للراأي ملعرفة توجهات اجلمهور بعد 

املناظرة واأنتجت هذه اال�ستطاعات نتائج متباينة، وقد 
�ساهم هذا التقليد اجلديد يف لفت انتباه قطاعات جديدة  
من الف�سابكة اإىل العملية االنتخابية ومعها حتول كثري من 
اجلزائريون اإىل خمت�سني يف الت�سويق االإعامي ويف حتليل 
ال�سلوك و�سيميولوجيا ال�سورة وحركات اجل�سد، كما جرت 
العادة يف موا�سيع م�سابهة، ويف انتظار الف�سل يوم اخلمي�ص 
القادم يبدوا اأن املناظرة قد حركت املياه الراكدة للحملة 
االنتخابية، على �سعيد اآخر عادت اأم�ص اأجواء املحاكمات 

�سد اأفراد الع�سابة بعد ا�ستئنافها على م�ستوى حمكمة �سيدي 
احممد، ومعها ا�ستاأنف الن�سطاء التعليق على ظهور متهمني 

جدد على غرار علي حداد ، وكذا طرح اأرقام فلكية جديدة 
لاأموال املنهوبة، وبهذا ال�سدد  ن�سط ها�ستاق طريف حتت 

م�سمى #حراك_�سيدي_احممد، �سعى من خاله املدونون 
اإىل التعليق على جمريات املحاكمة، خا�سة بعد ا�ستدعاء 

ال�سعيد بوتفليقة اإىل املحكمة ك�ساهد.

ماتزال املو�سيقى الكورية ت�سنع احلدث وتعتلي �سلم 
الرتندات على �سبكات التوا�سل االجتماعي، حيث  اأ�سبحت 

فرقة EXO مثا حتقق جناحات متعددة بعد عودتها القوية 
جمدًدا بت�سدر األبوم ”OBSESSION“ املرتبة االأوىل يف 
خمططات االألبومات الكورية والعاملية على تويرت ويوتيوب، 

وعلى ان�ستغرام انت�سر بقوة و�سم #BTSxJingleBall والذي 
ي�سري اإىل مهرجان جينقل بال بوالية لو�ص اأجنل�ص االأمريكية 
الذي �ساركت فيه فرقة بانقتان الكورية، وجلبت اإليه ع�سرات 
االآالف من املتابعني،  وقد تغلغلت املو�سيقى الكورية يف خمتلف 

اأنحاء العامل بعد النجاح الباهر الأغنية "دي�سبا�سيتو"، التي 
 gangam جلبت املراهقني ووجدوا  ماذهم فيها، ومنها اأي�سا
مليار   2 من  اأكر  ح�سدت  والتي   PSY ال�سهري  للمغني   style

م�ساهدة واأغنية Sorry Sorry للفرقة ال�سهرية وقادة موجة 
الهاليو Super Junior التي انت�سرت ب�سكل كبري بجميع 
.BigBang لفرقة Bang Bang اأنحاء العامل واأغنية
 كل هذه االأغاين تلقى املزيد من االإعجاب بالرغم من 
�سعوبة لغتها اال ان  ال�سباب حفظوها عن ظهر قلب مثلما 

حفظوا قبلها بع�ص االأغاين الهندية، وبدا ذلك بو�سوح يف 
عدد املتابعني ملواقع التوا�سل االجتماعي وخا�سًة امل�سرتكني يف 

ال�سفحات اخلا�سة بالفرق الكورية.
يذكر اأن الثقافة الكورية انت�سرت ومنذ �سنوات عرب قناة 

الكورية  واالأفام  امل�سل�سات  تبث  كانت  "korea Tv" والتي 
، وقد عرفهم البع�ص عن طريق مواقع التوا�سل االإجتماعي 

والقنوات التي تعر�ص امل�سل�سات الكورية املدبلجة.

ك�شك ووولالأحد 27 ومرب  2969/ 08  دي�سمرب 2019 املوافق لـ 11 ربيع الثاين 061441
ترند حملي

ترند وطني

ترند عاملي

املطاردة م�صتمرة

بني املناظرة واملحاكمة

 obsession2ndwin#
BTSxJingleBall# و

اأم�ص  اأول  م�ساء  اجلزائريني  لدى  املقارن  العقل  ا�ستغل 
اجلار  البلد  يف  جرت  التي  املناظرات  ف�سول  با�ستح�سار 
يف  جــرت  التي  نوعها  من  االأوىل  بتلك  ومقارنتها  تون�ص 
واملنهجية  املو�سوعية  ــب  ــوان اجل جميع  مــن  اجلــزائــر، 
التجربة  عن  ر�ساهم  اأبدوا  الكثريين  اأن  ورغم  والتقنية، 
اأنه يجب النظر للمو�سوع من  اإال  لكونها االأوىل من نوعها، 
يف  اأ�سخا�ص  عدة  بني  مناظرة  جمرد  حدث  ما  اأن   زاويــة 
فهي  م�سروعا كبريا،  اأو  ولي�ص اخرتاعا جديدا  مغلق  مكان 
جمرد ح�سة تلفزيونية عادية ال تتطلب كل ما دار حولها 
لل�سك تخلفنا  اأثبتت مبا ال يدع جماال  نقا�ص، مع ذلك  من 
يف  مربرة  غري  �سلبيات  عن  واأبانت  ال�سيا�سي،  الت�سويق  يف 

التعامل مع احلدث.
وفر�سه  املناظرة  لبث  الر�سمي  التلفزيون  احتكار   -
باأن  االنطباع  يعك�ص  القنوات  باقي  على  و�سعاره  اإ�سارته 

عهد اال�ستبداد يف تلفزيون الدولة مازال م�ستمرا.
اإ�سافة  اأجنبية  قنوات  ب�سعة  طرف  من  املناظرة  نقل   -
التي  العاملية  القنوات  ع�سرات  مقابل  املحلية  قنواتنا  اإىل 
يف  اأي�سا  فا�سلني  باأننا  توحي  التون�سية،  املناظرة  نقلت 

الت�سويق الإجنازاتنا.
االأنالوجيك  ع�سر  من  امل�ستح�سرة  الرديئة  ال�سورة   -
 4k التي بثها التلفزيون العمومي توؤكد تخلفنا يف ع�سر ال

.UHD  و
االأ�ستوديو  واملتحركة حولت  واملعتمة  الكثرية  االألوان   -
الديكور  مهند�سي  ذوق  اإ�سابة  توؤكد  ملهى  ي�سبه  ما  اإىل 

بلوثة وعمى االألوان.
- جلب �سحفيني ال عاقة لهم باملجال ال�سمعي الب�سري، 
اللغة يف مدار�ص حمو  لتلقني  منا�سبة  وكاأنها  جعل احل�سة 

االأمية.
- تلعثم ال�سحفيني واملرت�سحني يطرح مرة اأخرى م�سكلتنا 

االت�سالية وقدراتنا اللغوية.



هريث  قرية  جتذبنا  للتنقل،  �ساحلة  غري  ترابية  طريق  وعرب  تكوت،  مدينة  من  كيلومرت   13 بعد  على 
"املن�سية"، التي تعج منحدراتها بخريات وب�ساتني غناء، تعيد احلياة للزائرين بعدما فقدوها لعقود م�ست، 
وبجهود ب�سيطة للغاية واإمكانيات �سبه منعدمة، يتحدى اأبناء املنطقة ت�ساري�س الطبيعة وق�ساوة اجلبال 

وعنادها وتهمي�س امل�سوؤولني لإعادة 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  عديدة يف جميع  عوائق  �سكانها  يواجه  للقرية، حيث  والو�سول  التنقل  ل�سعوبة 
ملنطقتهم التي حتوي حاليا ب�ساتني غناء مبختلف اخل�سر والفواكه، فبمجرد هطول اأمطار ن�سبية فقط تعج 
الطريق بالأوحال وت�ستحيل حركة التنقل عربها، ناهيك عن ف�سل ال�ستاء الذي تكرث فيه الثلوج باملنطقة 
والتي تعرف بربودتها ال�سديدة �ستاء وحرارتها �سيفا، وهو ما يجعل �سكانها يتخذون من "العولة" منفذا 

لهم لال�ستغناء عن التنقل اأثناء ف�سل ال�ستاء ل�سعوبة امل�سالك وتوقفها ب�سكل نهائي.

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

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

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

ما اعتربه باالأمر الذي جعل ال�سكان يغادرونها 
ويتجهون نحو املدن املجاورة لا�ستقرار بحثا عن 

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

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

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

خال ال�سبعينات والثمانينات يف عزل القرية عن 
العامل ب�سبب انعدام الن�ساطات الفاحية اآنذاك 

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

يف هذه القرية، ف�سا عن العائات التي تقوم 
باال�ستثمار بها والتي تلجاأ اإليها ب�سكل اأ�سبوعي 

لتفقد منتوجاتها واملحافظة عليها.

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

 1959 �سنة  مــن  مـــاري   28 يف  اهلل  ــار  ج معركة 
يف  قويا  در�سا  الفرن�سي  العدو  اأعطت  والتي 

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

و�سلت اإىل حدود 200 قتيل من اجلنود 
من  بدايتها  كانت  حيث  الفرن�سيني، 

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

وقــتــالــة، حــيــث �ــســهــدت �ــســقــوط 10 
فايزة  برحايل،  ب�سينة  اأبرزهم  �سهداء 

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

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

لهذا التاريخ العريق.

تربية النحل وب�صاتني للفواكه واخل�صر 

�صجرة "اأزنزنة" تعانق 
املباركات واالآمال 

االحتطاب يف ال�صتاء و"الكانكي" لالإنارة 

انعدام الكهرباء
يعود باملنطقة

اإىل الع�صور الغابرة 

معركة جار اهلل �صاهد على ت�صحيات هرييث

تــعــرف قــريــة هــرييــث مبــديــنــة تكوت، 
النحل  تــربــيــة  يف  الــوا�ــســع  بــنــ�ــســاطــهــا 
وا�ستخا�ص الع�سل الطبيعي الذي يرتاوح 
 7000 5000 دينار اإىل غاية  �سعره بني 
دينار جزائري، والذي يلقى �سيتا وانت�سارا 
وقيمته  جلودته  نظرا  الوطن  عرب  وا�سعا 
من  ال�سكان  بع�ص  يتخذ  حيث  الطبيعية، 
ي�ساعدهم  ــذي  ال الدخل  النحل  تربية 
على اال�ستمرار واملقاومة يف هذه املنطقة 
يف  ب�سمتها  تركت  التي  ال�سعبة  اجلبلية 
التحدي  ترفع  تزال  وال  عديدة  جماالت 

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

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

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

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

مالية معتربة.

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

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

االأورا�ص.

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

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

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

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

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

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

واإمكاناتهم الب�سيطة يف العي�ص.
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قرية "هريث" بتكوت.. تاريخ.. جمال واأ�ضالة 
روبورتاج

ربورتاج: فوزية قربع "عندما تبعث �حلياة

 يف رحـــم �أر�ض عاــقر"

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

غابرة من خال بنائها باحلجر والطني وتعدد الغرف داخلها وتداخلها الذي 

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

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

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

احلديثة، حيث تعر�ست العديد من البيوت خال اال�ستعمار الفرن�سي للق�سف 

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

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

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

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

1956، حيث كان قبل  مدوري بلقا�سم، حيث يعترب من املجاهدين االأوائل الذين التحقوا بالثورة وذلك عام 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

املنطقة تفقد 

اهد "سي امعر" أحد  مؤخرا املج

أبطال املعركة

اجتماع اأوبيب: 

يوم الطاقة الـ 24: 

توج اجتماع منظمة الدول امل�سدرة للنفط والبلدان غري الأع�ساء، على راأ�سهم رو�سيا، املنعقد اأول اأم�س بفيينا )النم�سا( بالتفاق على زيادة 
الوطنية تخفي�ساتهم لإنتاج النفط مبقدار 500 األف برميل يوميا، ق�سد دعم اأ�سعار اخلام. ال�سركة  باأن  اأم�س،  اأول  عطار،  املجيد  عبد  الطاقة،  يف  اخلبري  اأكد 

للمحروقات )�سوناطراك( موؤهلة لتقييم اأ�سول اأناداركو يف اجلزائر قبل مبا�سرة 
على  ال�سفعة  حق  ممار�سة  اإطــار  يف  الأمريكي  ال�سريك  هذا  مع  مفاو�سات 

الأ�سول التي متلكها هذه ال�سركة يف اجلزائر.
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�صوناطراك "موؤهلة" لتقييم اأ�صول 

اأناداركو يف اجلزائر

زيادة تخفي�صات اإنتاج النفط مبقدار
 500 األف برميل يوميا

لوكال يوؤكد من م�صر على التزام اجلزائر 
باال�صتقاللية املالية لالتاد االإفريقي

اجلزائر تتجه بخطى ثابتة نحو منوذج اقت�صادي م�صتدام

و�صرح ال�صيد عطار اأن �صوناطراك التي 
�صراكتها  يف  االأ�صهم  اأغلبية  على  حتوز 
امليدان  يف  حا�صرة  ه��ي  اأن��ادارك��و  م��ع 
املعنية  احلقول  ا�صتغالل  عمليات  ويف 
االأ�صول  لتقييم  موؤهلة  فاإنها  بالتايل  و 
قبل  اجلزائر  يف  اأناداركو  متلكها  التي 
ال�صريك،  هذا  مع  املفاو�صات  مبا�صرة 
م�صريا اإىل احتمال اأن تكون �صوناطراك 

قد �صبق واأن قامت بذلك.    
وب���خ�������ص���و����ص م�������ص���ري ال�������ص���راك���ة 
بركني،  حقل  يف  �صوناطراك-اأناداركو 
ال�صابق  ال��ع��ام  امل��دي��ر  الرئي�ص  اأ���ص��ار 
الطاقة  وزارة  اأن  مبا  اأنه  ل�صوناطراك 
ق��د اأع��ل��ن��ت ع��ن ت��ن��ايف  ال��ت��ن��ازل عن 
االمريكية  للموؤ�ص�صة  اأناداركو  اأ�صول 
كوربوراي�صن"،  برتوليوم  اأوك�صيدانتال 
ال�صراكة  ه���ذه  يف  ���ص��يء  يتغري  ف��ل��ن 
واأكد  املفاو�صات،  فرتة  وط��وال  حاليا 
اأن احلقول ي�صتغلها جممع م�صرتك بني 
ال�صركاء اخلم�صة مبا فيهم ما تبقى من 
اأناداركو اجلزائر، م�صيفا اأنه حتى بعد 
ا�صرتجاع �صوناطراك لن�صبة 24 باملائة 
من احل�ص�ص ال �صيء �صيتغري فيما يتعلق 

بعمليات اال�صتغالل.
ومن جهة اأخرى، اأو�صح اأن �صوناطراك 
بن�صبة  االأغلبية  على  دوما  حتوز  التي 
اإنتاج  ح�صة  متلك  باملائة   51 تفوق 
لها  �صي�صمح  ذل���ك  اأن  م��وؤك��دا  اأك����رب، 
با�صتعادة ما �صتنفقه لتعوي�ص اأناداركو 
التعوي�ص  هذا  اأن  م�صيفا  �صريع،  ب�صكل 

ي�صمنه الت�صريع اجلزائري.
التنازل  اأن  اعترب  اأخ���رى،  جهة  وم��ن 
ال�صركات  بني  النفطية  االأ���ص��ول  عن 

تنجم  جتارية  م�صاألة  تعد  النفطية 
يف  ن�صاطاتها  ن�صر  ا�صرتاتيجيات  عن 
املهن  ح�صب  ن�صاطاتها  تنويع  و  اخلارج 
وح�صب النطاقات اجلغرافية، وقال اأنه 
ال�صاأن كذلك فيما يتعلق مبوقف �صركة 
ملالكها  ق��رارا  �صتنفذ  التي  �صوناطراك 
و�صتتمكن  اجلزائرية  الدولة  وهي  اأال 
االأ�صول  هذه  من  جزء  بيع  اإع��ادة  من 
فيما بعد اإذا اأرادت ذلك، مبا اأن القانون 
دوما  االحتفاظ  �صريطة  بذلك  ي�صمح 
على 51 باملائة على االأقل من االأ�صول، 
النفطية  اال���ص��ت��ث��م��ارات  وبخ�صو�ص 
ال�صيد  اعترب  اجل��زائ��ر،  يف  االأجنبية 
عطار اأنه من م�صلحة اجلزائر ا�صتقطاب 
لال�صتثمار  تاأتي  دولية  نفطية  �صركات 
بال�صراكة الكت�صاف احتياطات جديدة 
املتوفرة  االحتياطات  ا�صتغالل  عو�ص 

فقط اأو تلك التي هي قيد اال�صتغالل.
من جهته، و�صف مراد برور، وهو خبري 
يف النفط، اخلمي�ص الفارط قرار الدولة 
على  ال�صفعة  حق  ممار�صة  يف  املتمثل 
�صوناطراك،  خالل  من  اأناداركو  اأ�صول 
�صي�صمح  لكونه  ال�صيما  ب��االإي��ج��اب��ي، 
بتو�صيع قاعدة احتياطات �صوناطراك، 
ال�صيادة  يعزز  ق��رار  كونه  ع��ن  ف�صال 
تعد  ال�صيادة  اأن  اأو�صح  كما  الوطنية، 
مهند�صني  معركة  �صيء  كل  وقبل  اأوال 
وقانونيني،  االقت�صاد  يف  وخمت�صني 
ويعترب باأنه ال يكفي ا�صرتجاع االأ�صول و 
اإمنا التحكم يف العمليات التي تلي ذلك، 
واألح على �صرورة تعزيز �صوناطراك من 
الب�صرية واخلربة ال�صيما  املوارد  حيث 

من خالل تعزيز اأ�صولها يف اخلارج.

وبذلك �صيبلغ اإجمايل تخفي�صات االإنتاج 
للنفط  امل�����ص��درة  ال��ب��ل��دان  منظمة  م��ن 
7ر1 مليون برميل يوميا، ح�صب  وحلفائها 
ما جاء يف البيان اخلتامي لالجتماع الوزاري 
ال�صابع للبلدان االأع�صاء يف منظمة الدول 
االأع�صاء،  غري  والبلدان  للنفط  امل�صدرة 
من  العديد  �صتوا�صل  ذلك،  اإىل  باالإ�صافة 
العربية  اململكة  وخا�صة  امل�صاركة،  الدول 
ال�صعودية م�صاهماتها الطوعية االإ�صافية، 
�صاري  االإ���ص��ايف  التعديل  ه��ذا  �صيكون  و 
 2020 1 ج��ان��ف��ي  م��ن  امل��ف��ع��ول اع��ت��ب��اًرا 
دولة  كل  ِقبل  من  التام  للتوافق  ويخ�صع 
ذات  ح�صب  ال��ت��ع��اون،  اإع���الن  يف  م�صاركة 

امل�صدر.
ما  اإط���ار  يف  وحلفائها  املنظمة  وتعتزم 
اجتماع غري عادي  " اأوبك+" عقد  ي�صمى 
يف ال�صاد�ص )6( مار�ص املقبل بفيينا، علما 
اأن اأجال اتفاق تخفي�ص االإنتاج تنتهي يف 
31 مار�ص 2020، و�صي�صبق هذا االجتماع 
للجنة  ال18  االج���ت���م���اع  ع�����ادي  غ���ري 
اوبك  اأوبك-خارج  اتفاق  ملتابعة  الوزارية 
اأع�صاء  بلدان  �صبعة  من  واملكونة  بفيينا 
والعربية  )اجل��زائ��ر  اأوب���ك  منظمة  يف 
املتحدة  العربية  واالإم����ارات  ال�صعودية 
وفينزويال(  ونيجرييا  والكويت  والعراق 
)رو�صيا  املنظمة  يف  ع�صوين  غري  وبلدين 

وكازاخ�صتان(.
العادي   178 ال  لالجتماع  بالن�صبة  اأم��ا 
لندوة منظمة االوبييب فقد متت برجمته 
ل 10 جوان 2020 بالعا�صمة النم�صاوية، 
وكانت منظمة اأوبيب قد اتفقت يف دي�صمرب 
خارجها  منتجة  بلدان  ع�صرة  مع   2018

م�صرتك  خف�ص  على  رو�صيا  راأ�صها  وعلى 
يوميا  برميل  مليون  2ر1  مبعدل  الإنتاجها 
�صتة  ملدة   2019 يناير  الفاحت  من  ابتداء 
اأ�صهر بخف�ص 800.000 برميل يوميا من 
برميل  و400.000  االأوبيب  بلدان  طرف 
خارجها،  املنتجة  البلدان  طرف  من  يوميا 
ومت متديد هذا االتفاق لفرتة اإ�صافية متتد 
من 1 جويلية 2019 اإىل غاية 31 مار�ص 
2020 خالل اجتماعات اوبك املعقدة  يف 
التخفي�صات  وم��ع  بفيينا،  الفارط  يوليو 
وحلفائها  املنظمة  اأقرتها  التي  االإ�صافية 
اليوم فاإن اإجمايل تخفي�صات االإنتاج ي�صل 

اإىل 7ر1 مليون برميل يوميا. 
 + الوب��ي��ب  ال�صابع  االج��ت��م��اع  ك��ان  كما 
على  جم��دًدا  التاأكيد  للم�صاركني  فر�صة 
�صوق  اأ�صا�صيات  على  امل�صتمر  تركيزهم 
ل�صالح  وذل��ك  وامل��ت��وازن،  امل�صتقر  النفط 
العاملي،  واالقت�صاد  وامل�صتهلكني  املنتجني 
ومن اأجل مراقبة التنفيذ العادل يف الوقت 
االإن��ت��اج  لتخفي�صات  واملن�صف  املنا�صب 
املراقبة  جلنة  من  ُطلب  اإقرارها  مت  التي 

تنفيذها  ر�صد  موا�صلة  امل�صرتكة  الوزارية 
من  بدعم   ، االجتماع  اإىل  تقرير  وتقدمي 

اللجنة الفنية امل�صرتكة واأمانة اأوبيب.
م��ن ج��ان��ب��ه، دع��ا وزي���ر ال��ط��اق��ة، حممد 
عرقاب اثر اجتماع منظمة الدول امل�صدرة 
بني  اأك���رب  ت��ع��اون  اإىل  )اأوب���ي���ب(  للنفط 
االأع�صاء وغري االأع�صاء يف املنظمة من اجل 
الو�صول اإىل حتقيق توازن واأ�صعار مر�صية 
ال�صيد  ق��ال  كما  وامل�صتهلكني،  للمنتجني 
عرقاب عقب انتهاء اأ�صغال االجتماع 177 
بفيينا  االأول  اأم�ص  املنعقد  االأوبيب  لندوة 
اأن اجلزائر التي �صترتاأ�ص املنظمة �صتكون 
و  القادمة  ال�صنة  يف  كبرية  حتديات  لها 
جللب  االأع�صاء  بني  التن�صيق  على  �صنعمل 
اتفاق  اإىل  لالن�صمام  الدول  من  عدد  اكرب 

التعاون.
اأم�ص  ت�صلم  ق��د  ال��ط��اق��ة   وزي���ر  وك���ان 
ال��دول  منظمة  رئا�صة  بفيينا  اخلمي�ص 
اعتبارا  للنفط من فنزويال وذلك  امل�صدرة 
من 1 جانفي 2020، اإذ تتزامن هذه الفرتة 

مع الذكرى ال 60 لتاأ�صي�ص املنظمة.

 اأكد وزير املالية، حممد لوكال، اأول اأم�ص 
مب�صر حيث �صارك يف اأ�صغال اجتماع جلنة 
االإفريقي  ل��الحت��اد  ال15  املالية  وزراء 
بخ�صو�ص  للجزائر  املطلق  االلتزام  على 
االأفريقي،  لالحتاد  املالية  اال�صتقاللية 

ح�صبما جاء يف بيان للوزارة.
ولدى تدخله خالل اجتماع هذه اللجنة، 
التي تعد اجلزائر ع�صوا فيها، ب�صرم ال�صيخ 
بااللتزام  ل��وك��ال  ال�صيد  ذك��ر  )م�����ص��ر(، 
متتع  ب�صرورة  للجزائر  واملطلق  ال�صارم 
املالية  باال�صتقاللية  االإفريقي  االحت��اد 
ح�صب  املوؤ�ص�صاتي،  االإ�صالح  اإجن��اح  وك��ذا 
اأن  بالقول  ال��وزي��ر  وت��اب��ع  امل�صدر،  نف�ص 

لالحتاد  امل��ال��ي��ة  اال���ص��ت��ق��الل��ي��ة  وح��ده��ا 
جت�صيد  م��ن  بتمكينه  كفيلة  االأف��ري��ق��ي 
ال�صالم  اأه��داف  وحتقيق  القاري  امل�صروع 
هو  كما  االإقليمي  واالن��دم��اج  والتنمية 
االأفريقية  التنمية  اأج��ن��دة  يف  حم���دد 
االجتماع  هذا  اأن  البيان  واأو�صح   ،2063
يندرج يف اإطار تطبيق قرارات ندوة روؤ�صاء 
االإفريقي  ل��الحت��اد  واحل��ك��وم��ات  ال���دول 
املتعلقة باآليات التمويل اجلديدة مليزانية 
امليزانية  واإ�صالحات  االإفريقي  االحت��اد 
م�صيفا  املنظمة،  هذه  م�صتوى  على  واملالية 
اأن هذه اللجنة �صتقوم بدرا�صة االإجراءات 
عليها  واملوافقة  و�صعها  الواجب  العملية 

املنظمة  لهذه  التمويل  ا�صتقاللية  ل�صمان 
القارية.

ويف اإطار هذا اللقاء حتادث وزراء املالية 
ت�صمح  التي  والو�صائل  ال�صبل  15 حول  ال 
االإفريقي  لالحتاد  التابعة  الهيئة  لهذه 
االإ�صالحات  تفعيل  جمال  يف  مهامها  باأداء 
االأفريقية،  ملنظمتنا  وامليزانياتية  املالية 
ال�صيد  فتحادث  الثنائي  امل�صتوى  على  اأما 
نظريه  مع  االجتماع،  هام�ص  على  لوكال، 
اإىل  باالإ�صافة  اآخ��ري��ن  ووزراء  امل�صري 
بهذه  اأع�صاء  اأفريقيني  �صامني  م�صوؤولني 
اللجنة بحيث تطرق معهم اإىل واقع واأفاق 

التعاون مع اجلزائر.

اأكدت وزيرة البيئة والطاقات املتجددة، 
فاطمة الزهراء زرواطي اأم�ص، اأن اجلزائر 
تتجه بخطى ثابتة نحو منوذج اقت�صادي 

م�صتدام.
االفتتاحية  كلمتها  يف  زرواط���ي  وقالت 
الأ�صغال الطبعة الرابعة والع�صرين ل� "يوم 
الطاقة" اأن اجلزائر تتجه بخطى ثابتة 
نا�صب  ط��اق��وي  من��وذج  م��ن  التحول  نحو 
مو�صحة  م�صتدام،  اقت�صادي  من��وذج  اإىل 
اأن الغر�ص من هذا التوجه يكمن يف بلوغ 
اأهداف التنمية امل�صتدامة يف ظل التحول 
ومتطلبات  يتما�صى  مب��ا  االي��ك��ول��وج��ي 
اإ�صكالية  تطبعها  التي  الراهنة  املرحلة 
تزايد الطلب اال�صتهالكي وتناق�ص املوارد 

الطبيعية.
اأك��دت ال�صيدة زرواط��ي  يف ه��ذا االإط���ار، 
اأن اجلزائر بذلت جمهودات جبارة ق�صد 
بلوغ  اأهداف التنمية امل�صتدامة وذلك من 
واخلطط  اال�صرتاتيجيات  اإع��داد  خالل 
املثال،  �صبيل  وعلى  الوطنية،  العملياتية 
ذكرت زرواطي خمطط اأمناط اال�صتهالك 
الوطني  واملخطط  امل�صتدامني  واالإن��ت��اج 
للت�صيري  الوطنية  واالإ�صرتاتيجية  للمناخ 
التقرير  اإىل  اإ���ص��اف��ة  للنفايات  امل��دم��ج 
واالإ�صرتاتيجية  البيئة  ح��ول  الوطني 

الوطنية لتطوير الطاقات املتجددة.
قواعد  اإر�صاء  اإىل  الوزيرة  اأ�صارت  كما 
اأ�صا�صا  يعتمد  ال��ذي  الدائري  االقت�صاد 

الطبيعية  امل���وارد  ا�صتعمال  عقلنة  على 
وتطوير  وامل��اء(  االأحفورية  )الطاقات 
مراعاة  م��ع  املتجددة  الطاقات  تنمية  
حت�صني املمار�صات الزراعية امل�صتدامة من 
وتطوير  الزراعة  خملفات  تثمني  خالل 
املحلية  الغذائية  امل��واد  حتويل  �صناعة 
اخل�صراء  املدن  منوذج  نحو  التوجه  وكذا 

واملدن امل�صتدامة.
يف �صياق ذي �صلة، اأبرزت الوزيرة اأهمية 
و  املتجددة  للطاقات  حمافظة  ا�صتحداث 
مما  اأن��ه  قالت  حيث  الطاقوية  الفعالية 
الطاقوي،  باالنتقال  الدولة  اهتمام  يعزز 
الطاقات  حم��اف��ظ��ة  اإن�����ص��اء  م��وؤخ��را  مت 
الإعطاء  الطاقوية  والفعالية  املتجددة 

دف��ع ل��ه��ذا ال��ن��وع م��ن ال��ط��اق��ة م��ن خالل 
على  املعنية  القطاعات  مع  �صويا  العمل 
املتجددة  والطاقات  البيئة  وزارة  غ��رار 
الوطني  الربنامج  اأه���داف  حتقيق  بغية 
اأكرب مبو�صوع  للطاقات املتجددة واهتمام 

التغريات املناخية.
بالدور  زرواط��ي  نوهت  اأخ��رى،  جهة  من 
اإطار  يف  اجلزائرية  اجلامعة  تلعبه  الذي 
البحث العلمي والتكنولوجي يف دفع عجلة 
الطاقوي  االنتقال  حتقيق  نحو  التنمية 
اإىل  ال�صدد  ه��ذا  يف  واأ���ص��ارت  امل�صتدام، 
اإط��ار  يف  اتخاذها  مت  التي  االإج����راءات 
لت�صجيع   2020 ل�صنة  امل��ال��ي��ة   ق��ان��ون 
املوؤ�ص�صات النا�صئة، كما اأ�صافت اأن الطبعة 

للبيئة  الدويل  الوطني  لل�صالون  الثالثة 
املزمع   2020 يف  امل��ت��ج��ددة  وال��ط��اق��ات 
تنظيمه يف مار�ص القادم �صتكون خم�ص�صة 
الطاقات  جماالت  يف  النا�صئة  للموؤ�ص�صات 
املتجددة والر�صكلة واالقت�صاد الدائري. 

على  ال��وزي��رة  عرجت  اأخ���ر،  جانب  م��ن 
الدور الذي تلعبه �صركة �صونلغاز من اأجل 
�صمان الطاقة الكهربائية لل�صاكنة م�صرية 
اإىل اأن ن�صبة التغطية املقدرة ب 98 باملئة 
باملوازاة  املبذولة  املجهودات  على  دليل 
املتجددة  الطاقات  ا�صتعمال  تطوير  مع 
�صركة كهرباء طاقات متجددة  من خالل 
امل�����ص��اري��ع  خم��ت��ل��ف  ع���رب   )SKTM(

املج�صدة ميدانيا. 

يف اإطار ممار�ضتها حلق ال�ضفعة



غداة ليلة دامية

اأعلن البيت الأبي�س، م�ساء اأول اأم�س، اأنه لن ي�سارك يف جل�سة ال�ستماع الثانية ب�ساأن التحقيق مل�ساءلة الرئي�س دونالد ترامب متهيدًا 
لعزله، املزمع اأن تعقدها اللجنة الق�سائية مبجل�س النواب الثنني املقبل.

ا�ستاأنفت وا�سنطن يف قطر اأم�س، حمادثاتها مع حركة طالبان الأفغانية، 
بعد مرور نحو ثالثة اأ�سهر على توقيفها من قبل الرئي�س دونالد ترامب 

ب�سكل مفاجئ، جاء ذلك ح�سب ما اأفادت قناة اأمريكية.

الدفاع  وزارة  يف  رفيع  م�سوؤول  وكــان 
مطلع  نف�سها  للقناة  ك�سف  االأمريكية، 
اأن  ا�سمه،  ذكر  دون  اجلــاري،  دي�سمرب 
"بحذر"  متفائلة  املتحدة  الــواليــات 

فيما يتعلق باملفاو�سات مع طالبان.
وزارة  ذكــــرت  ــي،  ــس ــا� امل واالأربــــعــــاء 
مبعوث  اأن  االأمــريــكــيــة،  اخلــارجــيــة 
ــ�ــســام االأمــريــكــي اخلـــا�ـــص، زملــاي  ال
للقاء  كابل،  العا�سمة  زاد، و�سل  خليل 
من  مبمثلني  و�سيلتقي  اأفغان،  م�سوؤولني 
الدوحة  القطرية  بالعا�سمة  طالبان 
موعدا،  يحدد  اأن  دون  الحق،  وقت  يف 
والقيادة  االأمريكى  املبعوث  اأن  متابعة 
ال�سبل  اأف�سل  �سيناق�سان  االأفغانية 
جميع  لــدفــع  املعجلة  اجلــهــود  لــدعــم 
االأفغان،  املفاو�سات بني  اإىل  االأطراف 
�سين�سم  الدوحة،  "يف  البيان:  وقــال 
طالبان  مع  حمــادثــات  اإىل  زاد  خليل 
ملناق�سة اخلطوات التي ميكن اأن توؤدي 
وت�سوية  االأفغان  بني  مفاو�سات  اإىل 
من  احلــد  وحتــديــدًا  للحرب،  �سلمية 

الإطاق  وقف  اإىل  يوؤدي  الذي  العنف 
النار".

املفاو�سات  اأوقـــف  قــد  تــرامــب  ــان  وك
اأجراها  التي  امل�سبوقة  وغري  املبا�سرة 
�سبتمرب،   7 يف  طالبان  مع  زاد  خليل 
التو�سل  عـــن  االإعــــــان  قـــرب  رغـــم 
جندي  مقتل  بدعوى  وذلــك  التــفــاق، 
فيما  كابل،  يف  م�سلح  بهجوم  اأمريكي 
ت�سهد اأفغان�ستان، منذ الغزو االأمريكي 
عام 2001، �سراعا بني حركة طالبان 
من جهة، والقوات احلكومية والدولية 
ــات املــتــحــدة مــن جهة  ــوالي بــقــيــادة ال
اآالف  �ــســقــوط  يف  ت�سبب  مــا  ــــرى،  اأخ

ال�سحايا املدنيني.
على  ت�سيطر  الــتــي  طــالــبــان  وتــ�ــســن 
�سبه  هجمات  تقريبا،  الــبــاد  ن�سف 
اإجراء  وترف�ص  احلكومة،  �سد  يومية 
اأنها  بحجة  معها  مبا�سرة  مفاو�سات 
"غري �سرعية"، وت�سرتط بغية التو�سل 
االأمريكية  القوات  خروج  معها  ل�سام 

من الباد.

يف  الثورة"  "قافلة  ــقــت  انــطــل
رمان  كفر  منطقة  من  اأم�ص،  لبنان، 
على  ــة  جــول اإطــــار  يف  )جـــنـــوب(، 
ــدا  ــدي ــمــاال، وحت ــس ـــدة � مــنــاطــق ع

مدينة طرابل�ص.
من  عدد  لدعوة  تلبية  ذلك  ياأتي 
التوا�سل  مــواقــع  عــرب  النا�سطني 
االجــتــمــاعــي، بــهــدف االجتـــاه اإىل 
"عرو�ص  لــقــبــت  ــي  ــت ال طــرابــلــ�ــص 
عدد  القافلة  يرافق  حيث  الثورة"، 
االأعــام  رفعت  التي  ال�سيارات  من 
اإىل  تــهــدف  خــطــوة  يف  اللبنانية، 
اإزالة احلواجز الطائفية بني اأبناء 

الوطن الواحد.
الطاب  مئات  �سارك  وبالتزامن، 
�سمايل  البداوي  مبنطقة  م�سرية  يف 
واملعاهد  املدار�ص  واأغلقوا  الباد، 
الطريق  قطع  مت  كما  املنطقة،  يف 
تهدف  حيث  ق�سرية،  مــدة  ــدويل  ال
يف  ــي  ــس ــ� امل تــاأكــيــد  اإىل  املــ�ــســرية 

االحتجاجات حتى حتقيق مطالبها 
بت�سكيل حكومة م�ستقلة، وا�ستعادة 
االأموال املنهوبة، وحما�سبة الطبقة 

ال�سيا�سية احلاكمة.
الرئي�ص  حــدد  �ــســابــق،  وقــت  ويف 
مي�سال عون، االثنني املقبل، موعدا 
لت�سمية  ملزمة،  نيابية  ال�ست�سارات 
وبات  للباد،  جديد  وزراء  رئي�ص 
اخلطيب،  �ــســمــري  االأعـــمـــال  رجـــل 
خا�سة  للمن�سب،  االأبـــرز  املر�سح 
ت�سريف  حكومة  رئي�ص  اإعان  بعد 
الثاثاء  احلريري،  �سعد  االأعمال 

املا�سي، دعمه له.
اأكتوبر،   17 منذ  لبنان  وي�سهد 
م�سبوقة،  غري  �سعبية  احتجاجات 
اقت�سادية  اأزمـــة  وقــع  على  بـــداأت 
معي�سية،  مبطالب  م�ستمرة  ومالية 
برحيل  املــطــالــبــة  اإىل  ثـــم  ـــن  وم
دون  احلاكمة  ال�سيا�سية  النخبة 

ا�ستثناء.

تدفق اآالف املحتجني العراقيني املناوئني للحكومة 
"التحرير"  واالأحزاب احلاكمة، اأم�ص، على �ساحتي 
اإىل  لان�سمام  بغداد،  العا�سمة  و�سط  و"اخلاين" 

املعت�سمني.
16 �سخ�سًا )13 متظاهرًا  وياأتي ذلك غداة مقتل 
ي�ستقلون  ملثمني  م�سلحني  يد  على  اأمــن(،  اأفــراد  و3 
"اخلاين"  �ساحة  اقتحموا  الدفع  رباعية  �سيارات 
املحتجني  على  الــنــار  واأطــلــقــوا  اأمــ�ــص،  اأول  م�ساء 
ل�ساعات، وفق ما اأبلغ به م�سادر طبية واأمنية و�سهود 

عيان.
اأيام   6 ا�ستمر  ــدوًءا  ه ليك�سر  احلــادث  هذا  وجــاء 

اإذ  �سهرين،  من  اأكــر  قبل  االحتجاجات  بــدء  منذ 
ا�ستقالة  منذ  عنف  اأعمال  االحتجاجات  ترافق  مل 
واأفادت  املا�سي،  االأحــد  املهدي  عبد  عادل  حكومة 
على  يتدفقون  املحتجني  اآالف  اأن  بغداد،  يف  م�سادر 
املحيطة  واملنطقة  و"اخلاين"  "التحرير"  �ساحتي 

بهما من خمتلف مناطق العا�سمة.
�ساحة  يف  اأمــ�ــص،  �سباح  اجلي�ص  ــوات  ق وانت�سرت 
"اخلاين" و�سواًل اإىل ج�سر "ال�سنك"، بهدف تاأمني 
احلماية للمتظاهرين، وفق ما اأعلنت قيادة عمليات 
بغداد يف بيان، فيما ذكرت القيادة يف البيان، اأن قوات 
االأمن فوجئت بتدفق اأعداد املتظاهرين �سباح اأم�ص 

القوات  على  بال�سغط  وقاموا  اخلاين،  �ساحة  اإىل 
يف  تواجدهم،  مكان  مــغــادرة  اإىل  لدفعها  االأمنية 
حينيتهم متظاهرون قوات االأمن العراقية بالتواطوؤ 
مع املهاجمني امللثمني، عرب ف�سح املجال لهم للدخول 
بينما  االعت�سام،  منطقة  يف  حرية  بكل  والتجول 
تقول ال�سلطات االأمنية اإنها جتهل هوية املهاجمني، 

واإنها حتقق يف احلادث للو�سول اإىل اجلناة.
من جهته، حّذر رئي�ص الوزراء االأ�سبق زعيم "ائتاف 
االنتهاكات  ا�ستمرار  من  عــاوي،  اإيــاد  الوطنية" 
عن  خارجة  ع�سابات  تنفذها  التي  واالعــتــداءات 

القانون بحق املتظاهرين ال�سلميني.

البيت  اأر�ــســلــه  خطاب  يف  ذلــك  جــاء 
الق�سائية  اللجنة  اإىل رئي�ص  االأبي�ص 
عن  الدميقراطي  النائب  باملجل�ص، 
البيت  وقــال  نادلر،  جريي  نيويورك، 
 ، تعلمون  "كما  خطابه  يف  االأبــيــ�ــص 
بالعزل  املتعلقة  التحقيقات  هـــذا 
ا  اأي�سً تنتهك  وهــي  قانوين،  �سند  با 
والعدالة  القانونية  العملية  مبادئ 
 ، ذلــك  مــن  الــرغــم  وعلى  االأ�سا�سية، 
جمل�ص  رئي�سة  بيلو�سي،  نان�سي  دعت 
كتابة  يف  البدء  اإىل  اللجنة  النواب، 

مواد العزل دون اأي دليل".
بيلو�سي،  اأعلنت  املا�سي،  واخلمي�ص 
اللجنة  رئــيــ�ــص  مـــن  ر�ــســمــيــا  طــلــبــهــا 
نادلر،  ــواب  ــن ال مبجل�ص  الق�سائية 
�سد  اتــهــام  الئــحــة  ب�سياغة  الــبــدء 
تابع  حيث  لعزله،  متهيًدا  تــرامــب، 
اأنه  قائا  خطابه  يف  االأبي�ص  البيت 
يف  التحقيقات  هــذه  تنتهي  اأن  يجب 

فالدميقراطيون  احلــــايل،  الــوقــت 
يــ�ــســيــعــون الـــوقـــت يف هــــذا االأمــــر، 
بعقد  اأوقــاتــكــم  ت�سيعوا  اأال  فعليكم 
تبني  اأن  م�سيفا  اجلل�سات،  من  مزيد 
ملواد  النواب  مبجل�ص  الدميقراطيني 
عزل  حماولة  مبثابة  �ستكون  العزل، 
الد�ستور  مع  وتنافًيا  جوًرا  االأكر  هي 

االأمريكي.
االأمريكي  الــنــواب  جمل�ص  ويــجــري 
يف  حتقيقا  الــدميــقــراطــيــني  بــقــيــادة 
مزاعم اإ�ساءة ا�ستخدام ترامب �سلطته 
اأوكرانيا  على  ال�سغط  عرب  الرئا�سية 
اخل�سوم  اأحــــد  �ــســد  حتــقــيــق  لــفــتــح 
ال�سيا�سيني، حيث يعود اأ�سا�ص الق�سية 

جويلية   25 يف  هاتفية  حمادثة  اإىل 
املا�سي، طلب ترامب خالها من نظريه 
اأن  زيلين�سكي  فولودميري  االأوكـــراين 
الرئي�ص  نائب  بايدن  جو  باأمر  يهتم 
يواجه  الــذي  ال�سابق  الدميقراطي 
االأبي�ص  البيت  اإىل  ال�سباق  ترامب يف 

عام 2020.
تــرامــب  الــرئــيــ�ــص  اأن  يف  وُيــ�ــســتــبــه 
م�ساعدات  �سرف  م�ساألة  حينها  ربط 
دوالر  مليون   400 بقيمة  ع�سكرية 
باإعان  اأوكرانيا  تت�سلمها  اأن  يفرت�ص 
بايدن  جنل  ب�ساأن  �ستحقق  اأنها  كييف 
2014 و2019  الذي عمل بني عامي 
بوري�سما"  "غاز  ــة  ــوع ــم جم لــــدى 
تلك  ترامب  يرف�ص  فيما  االأوكرانية، 
مطاردة  حملة  اإنها  ويقول  االتهامات 
ويتوعد  �ــســده،  انــقــاب  وحمـــاولـــة 
باالنتقام من الدميقراطيني بانتخابات 

العام املقبل.

الأحد 27 ومرب  2969/ 08  دي�سمرب 2019 املوافق لـ 11 ربيع الثاين 081441

اجلوية  القوات  يف  عن�سرا  اإن  فلوريدا  والية  حاكم  قال 
ال�سعودية، كان يف زيارة للواليات املتحدة للتدريب الع�سكري، هو 
اأ�سفر عن  نار يف قاعدة ع�سكرية بالوالية  اإطاق  امل�ستبه به يف 

مقتل ثاثة اأ�سخا�ص.
وقالت و�سائل اإعام اأمريكية نقا عن م�سادر اأمنية متعددة يف 
طالب  وهو  ال�سمراين  �سعيد  حممد  هو  الهجوم  منفذ  اأن  الوالية 
�سلمان  امللك  ا�ستنكر  فيما  ال�سعودي،  اجلوي  ال�ساح  من  متدرب 
جرمية  باأنه  وو�سفه  الهجوم  ال�سعودية،  عاهل  العزيز،  عبد  بن 

�سنعاء.
وح�سب م�سوؤولني اأمريكيني، فاإن الطالب ال�سعودي فتح النار على 

زمائه داخل ف�سل درا�سي، ثم اأُطلق النار عليه، ف�سقط قتيا.

يف  �سخ�ص  اآالف   4 اإجاء  اأم�ص،  االإندوني�سية،  ال�سلطات  اأمتت 
�سيول  جراء  الغربية،  جاوة  ملقاطعة  التابعة  باندونغ  مدينة 

ت�سببها هطول اأمطار غزيرة منذ اجلمعة.
وقال ديدن ر�سوانية، رئي�ص وكالة البحث واالإنقاذ يف باندونع، اإن 
االأمطار الغزيرة بداأت م�ساء اجلمعة، وت�سببت بحدوث في�سانات 
يف مناطق بنجاران، وكريتا�ساري، و�سيباراي، وبنغالينغان، مو�سحا 
اأن ارتفاع املياه بلغ نحو مرت واحد يف املناطق التي �سهدت �سيواًل 

جارفة.

جراء  خطرية،  بجراح  ام�ص،  اأول  م�ساء  فل�سطيني،  �ساب  اأ�سيب 
اأُّمر،  بيت  بلدة  يف  االإ�سرائيلي،  االحتال  بر�سا�ص  اإ�سابته 

القريبة من مدينة اخلليل، جنوبي ال�سفة الغربية املحتلة.
وذكرت وزارة ال�سحة الفل�سطينية، اأن ال�ساب نور حممد ال�سليبي 
اجلهة  من  ال�سدر  اأ�سفل  اخرتقت  بر�سا�سة  اأ�سيب  عاما(   22(
اليمنى، وخرجت من ظهره من اجلهة الي�سرى، م�سيفة الوزارة يف 
بيان لها، اإن االأطباء يف امل�ست�سفى االأهلي احلكومي، �سنفوا حالة 

امل�ساب باحلرجة جدا، وقد اأدخل اإىل غرفة العمليات.
واندلعت مواجهات بني متظاهرين وقوات االحتال االإ�سرائيلي 
املعدين  احلي،  الر�سا�ص  خالها  االحتال  ا�ستخدم  البلدة،  يف 

املغلف باملطاط، والغاز امل�سيل للدموع.

الن�سر" الع�سكرية  "اإرادة  العراقي، بدء حملة  اأعلن االحتال 
الباد يف  "داع�ص" االإرهابي �سمايل  اأم�ص، ملاحقة فلول تنظيم 

منطقة تعرف با�سم "مثلث املوت".
من  قوات  اإن  للجي�ص،  التابعة  امل�سرتكة  العمليات  قيادة  وقالت 
ال�سعبي"  و"احل�سد  واالحتادية  املحلية  وال�سرطتني  اجلي�ص 
�ست�سارك يف "اإرادة الن�سر"، بدعم واإ�سناد جوي من طريان اجلي�ص 
تطهري  �ست�سمل  احلملة  اأن  م�سيفة  الدويل،  والتحالف  العراقي 
)�سمال(  وكركوك  الدين  �ساح  هي  متجاورة  حمافظات  ثاثة 

ودياىل )�سرق( من م�سلحي تنظيم "داع�ص" االإرهابي.

ذكر مكتب الرئي�ص الكيني اأوهورو كينياتا اأم�ص، اأن �سباطا 
هاجم  عندما  �سقطوا  قتلى  �سمن  كانوا  الكينية  بال�سرطة 
ُي�ستبه باأنهم من حركة ال�سباب املت�سددة حافلة  م�سلحون 

ركاب م�ساء اأول اأم�ص، قرب احلدود مع ال�سومال.
اأثناء  كوتولو  منطقة  يف  طريق  على  احلافلة  وهوجمت 
رحلة بني بلدتي واجري ومانديرا، حيث قال مكتب كينياتا 
يف بيان اأن اأ�سخا�ص بينهم �سباط بال�سرطة ُقتلوا بطريقة 

وح�سية.

اإجالء 4 اآالف �صخ�س ب�صبب 
ال�صيول يف "باندونع" االإندوني�صية

اإ�صابة فل�صطيني بجراح خطرية 
جنوبي ال�صفة

قوات عراقية ت�صن حملة لتطهري 
"داع�س" املوت" من  "مثلث 

�صباط بال�صرطة الكينية �صمن 10 
اأ�صخا�س قتلوا يف هجوم على حافلة

متدرب �صعودي يقتل ثالثة يف اإطالق نار 
قاعدة للبحرية االأمريكية بوالية فلوريدا

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل البيت االأبي�س يعلن اأنه لن ي�صارك يف جل�صات عزل ترامب

من  الثورة" تنطلق  "قافلة 
جنوب لبنان اإىل �صماله

ا�صتئناف املحادثات بني الواليات 
املتحدة وطالبان يف الدوحة

اآالف املحتجني يتدفقون اإىل و�صط بغداد العراقية 

ق. د

ق. د ق. د

ق. د



 احل�شيلة االأولية مقتل 11 �شخ�شًا

الكل يرتقب التفاق ال�ضيني ـ الأمريكي

خليفة  املتقاعد  اللواء  بني  اأخريًا  جرت  امل�ستوى  رفيعة  ات�سالت  عن  وليبية  م�سرية  م�سادر  ك�سفت 
حفرت، وم�سوؤولني اأمنيني اإ�سرائيليني. وبح�سب امل�سادر، فاإن اللقاءات التي جرت مع م�سوؤويل ا�ستخبارات 
امللي�سيات  من  عنا�سر  تدريب  عرب  واإ�سرائيل،  حفرت  ملي�سيات  بني  اأمني  تعاون  عن  اأ�سفرت  اإ�سرائيليني، 
التابعة حلفرت على حرب ال�سوارع. واأو�سحت امل�سادر اأن التدريب مت يف ليبيا على يد �سباط اإ�سرائيليني 

و�سلوا اإىل الأرا�سي الليبية عرب تن�سيق مع م�سر يف الفرتة ما بني اأغ�سط�س و�سبتمرب املا�سيني.
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ليبيا.. تدريبات اإ�صرائيلية مللي�صيات حفرت

الع�سكريني  اخلــرباء  اأن  امل�سادر  واأو�سحت 
االإ�سرائيليني دربوا فرقة خا�سة من ملي�سيات 
تهدف  ع�سكرية  حملة  يف  املنخرطة  حفرت، 
وانتزاعها  العا�سمة طرابل�ص  لل�سيطرة على 
من �سيطرة حكومة الوفاق الوطني، املعرتف 
الفتة  الــ�ــســراج،  فايز  ويراأ�سها  دولــيــًا  بها 
تكتيكات  تغيري  بعد  جاءت  اخلطوة  اأن  اإىل 
املواجهات القائمة على اأطراف العا�سمة بني 
حلكومة  املوالية  والقوات  حفرت  ملي�سيات 
يف  اجلديدة  "التغيريات  اأن  متابعة  الوفاق، 
حرب  يف  التو�سع  تت�سّمن  اال�سرتاتيجية 
ال�سوارع بعد ف�سل اخلطة ال�سابقة القتحام 

العا�سمة يف حملة ع�سكرية مو�سعة".
مب�سوؤويل  حفرت  جمع  الــذي  اللقاء  وحــول 
امل�سادر  قــالــت  اإ�سرائيليني،  ا�ستخبارات 
"هذا اللقاء لي�ص االأول من نوعه بني حفرت 
يف  �سابق  لقاء  جرى  اإذ  اإ�سرائيلية،  واأطراف 
اإحدى العوا�سم التي زارها حفرت، ولكن هذا 
على  يتم  الــذي  نوعه  من  االأول  اللقاء  هو 

االأرا�سي الليبية".
ياأتي هذا يف الوقت الذي قالت فيه م�سادر 
الثني،  اهلل  عبد  اإن  م�سرية  دبلوما�سية 

التابعة  املوؤقتة  الليبية  احلكومة  رئي�ص 
بها دوليًا، و�سل  املعرتف  لربملان طربق وغري 
لقاءات  لعقد  الثاثاء  م�ساء  القاهرة  اإىل 
رئي�ص  مقدمتهم  يف  م�سريني،  م�سوؤولني  مع 
كامل،  عبا�ص  اللواء  العامة  املخابرات  جهاز 
حماولة  يف  �سكري،  �سامح  اخلارجية  ووزيــر 
اخلطوة  مواجهة  �ساأنها  من  حتركات  لبحث 
بتوقيع  ال�سراج  حكومة  عليها  اأقدمت  التي 
تركيا  مــع  واقت�سادية  اأمنية  اتفاقيتني 
تتعار�ص مع امل�سالح امل�سرية. وُتعد حكومة 
ظل  يف  دولــيــًا  بــه  معرتف  غــري  كيانًا  الثني 
الوطني،  الوفاق  بحكومة  االأممي  االعرتاف 
العا�سمة  عــلــى  �سيطرتها  تــفــر�ــص  الــتــي 

طرابل�ص.
واملحور  الــقــاهــرة  فـــاإن  املــ�ــســادر،  وبح�سب 
الداعم حلفرت والذي ي�سم كًا من االإمارات 
الثني  حكومة  الإحياء  ي�سعيان  وال�سعودية، 
ملواجهة  دولية  �سرعية  منحها  عــربرْ  دوليًا 

النفوذ الدويل حلكومة ال�سراج.
بها  قــام  التي  الــزيــارة  اإن  امل�سادر  وقــالــت 
عقيلة �سالح، رئي�ص جمل�ص النواب املح�سوب 
اأيام  على مع�سكر حفرت، اإىل ال�سعودية قبل 

حيث التقى العاهل ال�سعودي �سلمان بن عبد 
العزيز، ال تبتعد عن ال�سياق نف�سه، اإذ يرّوج 
الذي يرتاأ�سه �سالح حلكومة  النواب  جمل�ص 
من  املــدعــومــة  احلكومة  باعتبارها  الثني 

املجل�ص.
اأردوغــان  مكتب  اأعلن  املا�سي  االأ�سبوع  ويف 
يتعلق  االأول  ال�سراج،  مع  اتفاقني  توقيع 
بتو�سيع نطاق التعاون الع�سكري، على اأ�سا�ص 
 .2014 منذ عام  الطرفني  �سابق بني  اتفاق 
لرت�سيم  تفاهم  مــذكــرة  يف  متــّثــل  ــثــاين  وال
احلدود االقت�سادية البحرية بني تركيا يف 

�سمال املتو�سط وليبيا يف اجلنوب.
االقت�سادية  احلــدود  تر�سيم  اتفاق  واأثــار 
ردود فعل غا�سبة يف قرب�ص واليونان وم�سر، 
مفتوحة،  مياه  يف  ليبيا  مــع  ت�سرتك  التي 
تركيا  فيما  اجلــغــرافــيــة،  مواقعها  ح�سب 
جزر  جمموعة  ليبيا  عــن  بــحــرّيــًا  تف�سلها 
ورود�ص  وكريت  قرب�ص  منها  و�سغرية  كبرية 
ذلك  عــلــى  تــركــيــا  ردت  ــني  ح يف  وغــريهــا. 
املناطق  تق�سيم  يف  لها  حقوق  ال  اجلــزر  بــاأن 
يف  التنقيب  �ستوا�سل  واأنــهــا  االقت�سادية، 

�سرق البحر املتو�سط.

ك�سفت م�سادر وثيقة ال�سلة باملفاو�سات 
التي جتري يف الدوحة برعاية قطرية 
"حركة طالبان" واملبعوث االأمريكي  بني 
لل�سام يف اأفغان�ستان زملاي خليل زاد، عن 
الدوحة،  يف  املفاو�سات  هــذه  ا�ستئناف 
خليل  ال�سفري  و�سول  بعد  ال�سبت،  اليوم 
اجلمعة.  ــص  ــ� اأم مــ�ــســاء  قــطــر  اإىل  زاد 
يف  الطرفان  يبحث  اأن  امل�سادر،  وتوقعت 
هذه اجلولة من املفاو�سات، وقف اإطاق 

النار يف اأفغان�ستان.
ال�سيا�سي  املكتب  با�سم  املتحدث  وكــان 
�ساهني،  �سهيل  حممد  طالبان"  لـ"حركة 
"طالبان"  اإن  �سابق،  وقــت  يف  قــال  قــد 
م�ستعدة لوقف اإطاق النار يف اأفغان�ستان 
اإذا وّقع اجلانب االأمريكي االتفاق الذي 
�سهر  يف  احلركة  مع  اإليه  التو�سل  جرى 
الرئي�ص  يقوم  اأن  قبل  املا�سي،  �سبتمرب 
بعد  باإلغائه،  ترامب  دونالد  االأمريكي 
مقتل جندي اأمريكي يف عملية لـ"طالبان" 

يف كابول.
واإذا  مكتمل،  "االتفاق  اإن  �ساهني  وقال 
لق�سية  ال�سلمي  اأمريكا تريد احلّل  كانت 
االتفاق"،  توقيع  فعليها  اأفغان�ستان، 

الإعــادة  يحتاج  ال  "االتفاق  اأن  م�سيفًا 
النقا�ص، بل يحتاج للتوقيع فقط".

الرئي�ص  زاد،  خليل  التقى  واخلمي�ص، 
االأفغاين اأ�سرف غني يف العا�سمة كابول، 
ال�سام  مباحثات  ا�ستئناف  بحثا  حيث 
�سادر  بيان  وذكر  طالبان".  "حركة  مع 
وخليل  غني  اأّن  االأفغانية،  الرئا�سة  عن 
اإطاق  وقــف  م�ساألَتي  اأي�سًا  بحثا  زاد، 
طالبان"  "حركة  خمابئ  وتدمري  النار، 
اأعلنت  واالأربــعــاء،  اأفغان�ستان.  ــارج  خ
املفاو�سات  ا�ستئناف  املتحدة،  الواليات 

بني وا�سنطن و"حركة طالبان".
�سبتمرب  �ــســهــر  يف  اجلــانــبــان  وو�ـــســـع 
االتفاق  على  االأخــرية  اللم�سات  املا�سي 
من  التا�سعة  اجلولة  خال  جرى  الــذي 
قطرية،  برعاية  تعقد  التي  املفاو�سات 
جندي  األف   13 من  اأكر  �سحب  وت�سّمن 
زمني  جدول  مع  اأفغان�ستان،  من  اأمريكي 
حلركة  الرئي�ص  املطلب  وهــو  ــح،  ــس وا�
املقابل،  يف  �ستلتزم،  الــتــي  "طالبان" 
الأرا�سي  اأجانب  مقاتلني  ا�ستخدام  عدَم 
وقفًا  اأيــ�ــســًا  يت�سمن  وهــو  اأفغان�ستان، 

الإطاق النار بني احلركة واالأمريكيني.

ا�صتئناف املفاو�صات
 يف الدوحة بني 

وا�صنطن و"طالبان"

ك�سف م�سدر طبي عراقي عن ارتفاع عدد القتلى يف �ساحة ''اخلالين'' و�سط بغداد، اإثر اإطالق م�سلحني جمهولني النار، اإىل 11 متظاهرًا، امل�سدر، 
اآخرين   32 11 �سخ�سًا من املتظاهرين، واإ�سابة  اإن م�ست�سفيات العا�سمة �سجلت حتى الآن مقتل  الذي يعمل يف دائرة �سحة بغداد احلكومية، قال 

بجروح، من جراء حادث اإطالق النار يف �ساحة اخلالين و�سط العا�سمة.

م�صلحون جمهولون يفتحون النار على املتظاهرين و�صط بغداد

القتلى  اأن  اأبلغوا،  كان �سهود عيان قد 
م�سلحني  بــيــد  �ــســقــطــوا  ـــى  ـــرح واجل
يف  مدنية  �سيارات  ي�ستقلون  جمهولني 
ج�سر  من  القريبة  ''اخلــاين''  �ساحة 

''ال�سنك'' و�سط بغداد.
الكهرباء  اإن  اآخـــــرون،  �ــســهــود  قـــال 
انقطعت عن �ساحة ''اخلاين'' قبل اأن 
يبداأ م�سلحون ملثمون باإطاق النار من 

اأ�سلحة ر�سا�سة �سوب املتظاهرين.
ث اإليهم مرا�سل  اتهم متظاهرون، حتَدّ
بـ  العراقية  االأمــن  قــوات  االأنا�سول، 
خال  من  املهاجمني،  مع  ''الــتــواطــوؤ'' 
واخلــروج  للدخول  لهم  املــجــال  ف�سح 
بكل حرية. اأ�سافوا اأن قوات االأمن مل 

تتدخل رغم قربها من مكان احلادث.
اإعان  مع  بالتزامن  التطور  هذا  ياأتي 
فر�ص  االأمــريــكــيــة  اخلــزانــة  وزارة 
ب�سبب  عراقيني،  اأربعة  على  عقوبات 

انتهاكات حلقوق االإن�سان اأو الف�ساد.
االأعمال  رجــل  العقوبات  �سملت  كما 
اخلنجر،  خمي�ص  ني  ال�ُسّ وال�سيا�سي 
عراقيني  ملــ�ــســوؤولــني  ــى  ِر�ــس لتقدميه 

وتورطه يف ق�سايا ف�ساد.
بفر�ص  توعدت  االأمريكية  االإدارة 
اإذا  اآخــريــن  م�سوؤولني  على  عقوبات 

ا�ستمرت انتهاكات حقوق االإن�سان.
منذ  قتلى  فيها  ي�سقط  مرة  اأول  هذه 
على  الربملان  وافق  عندما  االأحد،  يوم 
عبداملهدي،  عــادل  حكومة  ا�ستقالة 

ــاد الـــهـــدوء احلــــذر اأرجــــاء  ــس حــيــث �
الباد.

االحتجاجات  نا�سطو  يتهم  ما  غالبًا، 
ف�سائل مقربة من اإيران �سمن ''احل�سد 
عمليات  وراء  بــالــوقــوف  الــ�ــســعــبــي'' 
قــتــل الــنــا�ــســطــني يف االحــتــجــاجــات 
تلك  تنفيه  مــا  وهـــو  واخــتــطــافــهــم، 

الف�سائل.

يف املقابل حَذّرت منظمات
 حقوقية مما يحدث

رت ''املفو�سية العليا حلقوق االإن�سان''  حَذّ
الو�سع  ''انفات''  من  اجلمعة،  بالعراق، 
ا�ستمرار  و�سط  بغداد،  بالعا�سمة  االأمني 

اإطاق م�سلحني جمهولني النار.
ر�سمية  موؤ�س�سة  وهــي  املفو�سية،  قالت 
مقت�سب  بــيــان  يف  ــان،  ــربمل ــال ب مرتبطة 
من  حتــذر  اإنها  االأنــا�ــســول،  عليه  اطلعت 

التظاهر  ب�ساحة  االأمني  الو�سع  ''انفات 
يهدد  ما  وهــو  بــغــداد؛  و�سط  )اخلـــاين( 
ب�سقوط �سحايا من املتظاهرين ال�سلميني 
املفو�سية  وطالبت  االأمنية"،  والــقــوات 
يف  م�سوؤوليتها  ل  ''حتُمّ بـ  االأمنية  القوات 
احلفاظ على حياة املتظاهرين ال�سلميني، 
واإعـــــادة االأمــــن لــ�ــســاحــات الــتــظــاهــر يف 

بغداد''.
اأن امل�سلحني  اأبلغ �سهود عيان  يف االأثناء، 

املتظاهرين،  قتل  عن  امل�سوؤولني  امللثمني، 
املحتجني  على  النار  يطلقون  يزالون  ال 
املحيطة  واملنطقة  اخلـــاين  �ساحة  يف 
تراجعوا  املتظاهرين  اأن  واأ�سافوا  بها. 
من  هربًا  القريبة؛  التحرير  �ساحة  اإىل 
للقوات  تام  غياب  و�سط  احلي،  الر�سا�ص 
انت�سر م�سلحون تابعون  االأمنية. يف حني 
م�سدر  قال  حيث  ببغداد،  ال�سدر  ملقتدى 
اأمني عراقي، اجلمعة، اإن م�سلحني موالني 
معروفني  ال�سدر،  مقتدى  البارز  لل�سيا�سي 
و�سط  انت�سروا  ال�سام''،  ''�سرايا  با�سم 
بنريان  متظاهرًا   11 مقتل  اإثــر  بــغــداد، 

م�سلحني جمهولني.
''فــوج  اأن  امل�سدر،  اأ�ــســاف  ت�سريح،  ويف 
''�سرايا  ـــ  ل الــتــابــع  الــ�ــســريــع''  الــتــدخــل 
التحرير''  ''�ساحة  اإىل  و�سل  ال�سام''، 
''اخلـــاين''،  و�ساحة  ''ال�سنك''  وج�سر 
املتظاهرين. حلماية  املنطقة  يف  وانت�سر 
مناه�سة  احــتــجــاجــات  الـــعـــراق  ي�سهد 
للحكومة والنخبة ال�سيا�سية منذ اأكتوبر 
املا�سي، تخللتها اأعمال عنف وا�سعة خلفت 
قبل اليوم 460 قتيًا واأكر من 17 األف 

جريح، وفق م�سادر حقوقية ر�سمية.
وهي  املهدي  عبد  حكومة  ا�ستقالة  رغم 
مطلب رئي�سي للمحتجني، فاإن التظاهرات 
برحيل  وتــطــالــب  مــتــوا�ــســلــة  تــــزال  ال 
النخبة ال�سيا�سية املتهمة بالف�ساد وهدر 
الباد  حتكم  والــتــي  الــدولــة،  ـــوال  اأم
عام  ح�سني  �سدام  نظام  اإ�سقاط  منذ 
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بهزمية على  القبائل  �سبيبة  مني فريق 
بنتيجة  التون�سي  الرتجي  امل�ست�سيف  يد 
اجلولة  بر�سم  مباراة  يف  رد،  دون  هدف 
لرابطة  املجموعات  دوري  من  الثانية 
ابطال افريقيا، وح�سد  الرتجي النقطة 
ا�سود جرجرة يف  ال�ساد�سة يف حني بقي 
املركز الثاين بر�سيد3 نقاط  هذا وعربرَّ 
هوبري فيلود، مدرب �سبيبة القبائل ، عن 
وقال  منهزًما  فريقه  ــروج  خل ح�سرته 
نهاية  عقب  ال�سحفي  املوؤمتر  يف  فيلود، 
و  جيدة  مــبــاراة  "ادينا  وقــال  املــبــاراة: 
ملا  بالنظر  الهزمية  ي�ستحق  ال  فريقي 
االأول  الــ�ــســوط  يف  لنا  اأتــيــحــت  قــدمــه، 
لكننا مل نعرف كيف  الفر�ص  العديد من 

ن�سجلها".
كان  اأفريقيا  يف  تعودنا  "مثلما  واأ�ساف 
ال�سعب  ومــن  واحــد  اجتــاه  يف  التحكيم 
وهكذا   ، الظروف  هذه  مثل  يف  نلعب  اأن 

مل  لكننا  ــزاء،  ج ركلة  من  هدًفا  تلقينا 
نرمي امل�سنفة طيلة خمتلف اطوار اللقاء 
هدف  واأ�سعنا  الــرتجــي  مرمى  وهــددنــا 

التعادل يف الوقت القاتل".

كبرية  مباراة  اليوم  قدمنا  "لقد  وتابع 
كنا  اأننا  كما  امليدان،  فوق  منظمني  وكنا 
اأداء  على  را�ــص  ــا  واأن تكتيكًيا،  جيدين 

العبّي رغم الهزمية".

املــوؤقــت جلمعية اخلــروب  املـــدرب  اأكــد 
يف  مانع  اأي  يــرى  ال  ــه  اأن م�ستورة  ر�سيد 
اإىل غاية  الفريق  االإ�سراف على تدريب 
يف  يــاأمــل  حيث  الــذهــاب،  مرحلة  نهاية 
حتقيق  اإىل  اخلروبية  الت�سكيلة  قيادة 
اأف�سل النتائج يف هذه الفرتة على اأمل اأن 
الفريق  يتم منحه فر�سة االإ�سراف على 
املو�سم  نهاية  غاية  اإىل  رئي�سي  كمدرب 
بالت�سكيلة  تامة  دراية  على  اأنه  خا�سة 

احلالية. 
اجلمعية  اإدارة  وعدت  اأخر  جانب  ومن 
 03 مبلغ  اإىل  ت�سل  منحة  بتخ�سي�ص 
يف  الفوز  حتقيق  حال  يف  �سنتيم  مايني 
املباراة القادمة من البطولة اأمام ال�سيف 
اأجــل التقدم  ــاد احلــرا�ــص وهــذا من  اإحت
التعرات  وجتــــاوز  الــرتتــيــب  يف  اأكـــر 
املتتالية التي �سجلها الفريق يف اجلوالت 
ر�سيد  ال�سابق  املــدرب  عهد  يف  الفارطة 

بوعراطة. 
و�سرعت اإدارة الرئي�ص معمر ذيب مبكرا 
يف اإت�ساالتها مع بع�ص االأ�سماء امل�ستهدفة 

ــن اأجـــل تــدعــيــم �ــســفــوف الــفــريــق يف  م
يراهن  حيث  ال�ستوية  التحويات  فرتة 
اأي�سر  مدافع  مع  التعاقد  على  امل�سريون 
ــة الـــاعـــب زيـــتـــوين الــــذي قــرر  ــاف خل
مغادرة الفريق ب�سبب عاقته ال�سيئة مع 
مقرتحا  اجلمعية  اإدارة  وتلقت  االأن�سار، 

للتعاقد مع الاعب بوخالفة الذي �سبق 
ال�سنوات  الفريق خال  األوان  اأن تقم�ص 
جارية  االإت�ساالت  تبقى  فيما  الفارطة، 
للفريق  االأمامي  اخلط  تدعيم  اأجل  من 
والذي عاين كثريا من نق�ص الفعالية منذ 

اإنطاق املو�سم اجلاري. 

عنابة  ـــاد  الإحت الفني  الــطــاقــم  ـــرب  اأع
اإرتياحه  عن  موا�سة  كمال  املدرب  بقيادة 
من  الـ14  اجلــولــة  ــقــاء  ل تــاأجــيــل  بــعــد 
ال�سبت  اأم�ص  مقررة  كانت  والتي  البطولة 
يت�سنى  حتى  وهذا  بجاية  مولودية  اأمام 
ـــدد من  لــلــفــريــق اإ�ـــســـرتجـــاع خـــدمـــات ع
الثنائي  غـــرار  على  امل�سابني  الاعبني 
بوكمية والهواري، وهو االأمر الذي �سيمكن 
بتعداد  "املوب"  لقاء  خو�ص  من  االإحتــاد 
مكتمل، ومن املنتظر اأن يتم برجمة مباراة 
ودية اأمام اأحد الفرق املجاورة على غرار 
منت�سف  احلجار  اإحتاد  اأو  عنابة  حمراء 
االأ�ــســبــوع اجلـــاري وهــذا مــن اأجــل اإبقاء 

الاعبني يف جو املناف�سة. 
مــوافــقــة  االإحتـــــــاد  اإدارة  ــتــظــر  ــن وت
4العبني  مع   التعاقد  طلب  "الفاف"على 
مبا  وهــذا  ال�ستوية  التحويات  فــرتة  يف 
جميع  اإ�ستغال  من  يتمكن  مل  االإحتاد  اأن 

اأن  علما  ال�سيفي،  املريكاتو  يف  ــازات  االإج
فرتة  على  كثريا  يــراهــن  موا�سة  املـــدرب 
تدعيم  ــدل  اأج من  ال�ستوية  التحويات 

من  الكثري  من  يعاين  الذي  الفريق  تعداد 
النتائج  يف  �سببا  كانت  والتي  النقائ�ص 

املتو�سطة التي حققها الفريق حلد االآن.

�سيكون هدف ت�سكيلة اإحتاد ال�ساوية 
املحلي  الفريق  اأمــام  اليوم  مباراة  يف 
"العقيد  مبلعب  مو�سى  حــي  �سباب 
الثالثة  اجلولة  حل�ساب  عمريو�ص" 
الفوز  حتقيق  هو  البطولة  من  ع�سر 
كاما  بــالــزاد  الــديــار  اإىل  ــعــودة  وال
يف  املحققة  الرائعة  النتيجة  لتاأكيد 
ملوا�سلة  الكاب  اأمام  ال�سابقة  اجلولة 
حيث  ال�سعود  تاأ�سرية  على  التناف�ص 
تعد املواجهة ح�سب كثري من املتتبعني 
الأبناء  بالن�سبة  تعو�ص  ال  فر�سة 
"�سيدي اأرغي�ص" بغية العودة بنتيجة 
الو�سعية  اإىل  بالنظر  اإيــجــابــيــة 
االأر�ص  التي يعي�سها �ساحب  ال�سعبة 
واجلمهور املتواجد مع ثاثي املوؤخرة 
العودة  يف  االإحتاد  مهمة  اأن  واالأكيد 
بنتيجة اإيجابية �ستكون �سعبة جدا 
�سي�ستفيد  مناف�سا  �سيواجهون  الأنهم 
اإ�سافة  واجلمهور،  االأر�ص  عاملي  من 
�سغوط  حتـــت  �ــســيــلــعــب  اأنـــــه  اإىل 
بعد  املواجهة  بنتيجة  الفوز  �سرورة 
وهو  �سابقا  امل�سجلة  ال�سلبية  النتائج 
اأجل  من  امل�ستحيل  يفعل  يجعله  ما 
االإطاحة بزماء اإليا�ص عباب�سة، اإال 
الكتيبة  عزمية  من  يثني  لن  ذلك  اأن 
والبقاء  تاألقهم  موا�سلة  ال�سفراء يف 
يف �سل�سلة نتائجهم االإيجابية، حيث 
الظفر  للفريق  العام  املحيط  و�سع 

بالنقاط الثاث على راأ�ص اأولوياتهم 
يف هذه املواجهة ولكن ما وجب قوله 
اإن مهمة رفقاء الهداف يو�سف خوجة 
من  كثري  اأن  مادام  بامل�ستحيلة  لي�ست 

الظروف �ستكون اإىل جانبهم.
ت�سجيل  االأن�سار  من  االآالف  وينوي 
املدرجات،  يف  اليوم  القوي  ح�سورهم 
حتقيق  على  العبيهم  ت�سجيع  بهدف 
ــوز ونظرا  ــف ال ــو  املــنــ�ــســود ه ــدف  ــه ال
الــنــقــاط  اإىل  ــفــريــقــني  ال حلــاجــة 
فحتما  االأهـــــداف  وتــبــايــن  ــاث  ــث ال
الطابع  املواجهة  هــذه  على  �سيغلب 
الر�سم  و�سع  ــدرب  م فكل  التكتيكي 
الــــازم حــتــى يــبــاغــت االآخــــر وهــذا 
�سراعا  �ستعرف  املباراة  اأن  يوؤكد  ما 
والــذي  املــدربــني  بني  كبريا  تكتيكيا 
املواجهة  ظــروف  مع  التعامل  يح�سن 
حتما �سيح�سم نتيجة املقابلة ل�سالح 
فريقه وتعد مقابلة اليوم اأول اختبار 
ر�سمي للمدرب اجلديد لاإحتاد فاروق 
بالعار�سة  التحاقه  منذ  اجلنحاين 

الفنية للنادي.
الأ�سباله  التون�سي  التقني  اأكــد  كما 
وعدم  املباراة  يف  بقوة  الدخول  على 
ق�سد  املــبــاراة  نــقــاط  يف  التفريط 
مع  عليه  املتفق  الهدف  اإىل  الو�سول 
اإدارة الفريق وهو اإنهاء ال�سطر االأول 

من البطولة بقوة.

م�سطفى  تاجنانت  دفــاع  مــدرب  ف�سل 
بــ�ــســكــري تــاأجــيــل الــكــ�ــســف عن 

بالت�سريح  املعنية  القائمة 
وهذا اإىل ما بعد املباراة 

تنتظر  التي  القادمة 
�سبيبة  اأمــام  الفريق 
من  وهـــذا  �سكيكدة 
فر�سة  ــح  ــن م اأجـــــل 
لبع�ص  ـــافـــيـــة  اإ�ـــس

الــعــنــا�ــســر مـــن اأجـــل 
م�ستواها  على  التاأكيد 

ــل اإعـــــداد  ــب احلــقــيــقــي ق
من  والتي  النهائية  القائمة 

العبني   03 من  اأكر  ت�سم  اأن  املفرت�ص 
التعاقد  يف  الفريق  جناح  حال  يف  وهذا 
مع العبني جدد بعد ت�سوية ديون جلنة 

املنازعات التابعة لاإحتادية.
برنامج  �سبط  الــدفــاع  اإدارة  وحتــاول 
الــتــحــويــات  فــــرتة  ــريات يف  ــس ــ� ــح ــت ال
ال�سعي  خال  من  وهذا  مبكرا  ال�ستوية 
منطقة  يف  ال�ستوي  الرتب�ص  الإقــامــة 

حمام بورقيبة التون�سية وهذا من اأجل 
�سمان القيام بتح�سريات نوعية 
من  العودة  ملرحلة  حت�سبا 
مازالت  حيث  البطولة، 
اإدارة الرئي�ص الطاهر 
مت�سبثة  قــرعــيــ�ــص 
ورقة  لعب  ب�سرورة 
املو�سم  هذا  ال�سعود 
نتائج  تــراجــع  رغــم 
اجلــوالت  يف  الفريق 
الفارطة، ولو اأن م�سادر 
اأكدت  االإدارة  من  مقربة 
التعاقد  على  قرعي�ص  عــزم 
التحويات  �سوق  يف  وزن  لها  اأ�سماء  مع 
ومتلك اخلربة الازمة من اأجل م�ساعدة 
على  الــهــدف  هــذا  حتقيق  على  الفريق 
فيما  ب�سكري  املدرب  مع  الت�ساور  يتم  اأن 
يتعلق باملنا�سب وكذا االأ�سماء املقرتحة 
التي  االأخطاء  وتفادي  الفريق  لتدعيم 

ح�سلت يف املريكاتو ال�سيفي.

املدرب م�ستورة يرفع التحدي والإت�سالت تنطلق مبكرا 

كروم ينتظر موافقة الفاف على اإنتداب
 4 لعبني يف املريكاتو ال�ستوي 

التون�سي  الرتجي  اأمام  "جيا�سكا" تنهزم 
اجلنحاين يف اأول اختبار ر�سمي مع وفيلود يتهم حكم املباراة

ال�ساوية ويطالب بالفوز على الفيالج 

ب�سكري يف�سل الرتيث
 قبل الك�سف عن امل�سرحني 

�شباب فيالج مو�شى – �إحتاد �ل�شاوية 

دفاع تاجنانت 

جمعية �خلروب 

�إحتاد عنابة 

ا.ج

عبد الهادي. ب 

عبد الهادي. ب  عبد الهادي. ب 

اأحمد اأمني. ب



باتنة  مــولــوديــة  فــريــق  فقد   
املجموعة  تــرتــيــب  ــة  ــاف ــس و�
الق�سم  بطولة  مــن  ال�سرقية 
الثاين هواة، بعد تعادله االخري 
خارج قواعده امام �سباب قاي�ص، 
ــة  ــاب اجلــول ــس ـــاراة حلــ� ـــب م يف 
الثالثة ع�سر، ليرتاجع ا�سحاب 
اىل  واالأ�ــســود  االأبي�ص  اللونني 
 23 بر�سيد  اخلــامــ�ــص  املــركــز 
نقطة، وهو ما يزيد ال�سغوطات 
حاج  لزهر  القائد  رفقاء  على 
بانهاء مرحلة  املطالبون  عي�سى 
الذهاب يف مركز مريح مثلما هو 
م�سطر �سواء من قبل االدارة اأو 

الطاقم الفني.
اللقاء  ملــجــريــات  وبـــالـــعـــودة 
البوبية  جمع  الـــذي  ـــري  االأخ
بــ�ــســبــاب قــايــ�ــص فــقــد عــرف 
يف  كان  فوزا  املولودية  ت�سييع 
فار�ص  رفقاء  تفنن  اذ  املتناول، 
من  العديد  ت�سييع  يف  �سنيقر 
الــفــر�ــص وهـــو مــا اثـــار �سخط 
الطاقم الفني الذي حت�سر على 

ت�سييع الفوز.
ومن جهة اأخرى، تعود ت�سكيلة 
البوبية اىل اجواء التح�سريات 
ـــوم مبــلــعــب عبد  ـــي ال ــيــة  امــ�ــس
للقاء  حت�سبا  �ــســاوي  اللطيف 
فيه  ي�ست�سيف  ـــذي  وال املقبل 
�سيفه  باتنة  مــولــوديــة  نـــادي 
االخري  هذا  جال  اوالد  �سباب 
بــني اح�سن فرق  مــن  ــذي عــد  ال
الثالث  املركز  ويحتل  البطولة 

بر�سيد 24 نقطة.
املنتظر  من  اآخــر،  �سعيد  وعلى 
متو�سط  الـاأ�سبوع  هذا  يعود  ان 
ــذي  املـــيـــدان اميـــن لــو�ــســيــف ال
يف  التدريبات  ــواء  اج اىل  عــاد 
جرى  اذ  املا�سية  القليلة  االيام 
حوحو  ياأمل  كما  انــفــراد،  على 
ا�سرتجاع  يف  ت�سريحه  ح�سب 
كــل العــبــيــه لــ�ــســمــان احلــلــول 

والبدائل يف اللقاءات القادمة.
مقاطعة  ان  الـــذكـــر،  ــدر  ــج ي
الاعب بن بلقا�سم حكيم جاءت 
بينه  املتوترة  العاقة  ب�سبب 
مثلما  �سمري حوحو  املدرب  وبني 
جمعه  حديث  يف  الاعب  افــاد 

املنتظر  ومن  نيوز"،  بـ"االأورا�ص 
جماريها  اىل  ــاه  ــي امل تــعــود  ان 
االيام  يف  واملــدرب  الاعب  بني 
ميثل  ان  بعد  القادمة  القليلة 

الاعب ملجل�ص تاأديبي.

هواة،يف  الثاين  الق�سم  بطولة  من  الـ13  اجلولة  ا�سفرت 
جمموعته ال�سرقية عن �سقوط الرائد مولودية ق�سنطينة 
امام العنيد مولودية تاغمة بنتيجة هدفني لهدف واحد، 
يف  مازالوا  انهم  اال  بادي�ص  بن  احفاد  تعر  من  وبالرغم 
�سدارة الرتتيب بر�سيد 26 نقطة، ومن �سباب باتنة حقق 
االهم يف القمة االورا�سية �سد احتاد خن�سلة اذ فاز الكاب 
بهدف دون رد وبهذا ا�سرتجع و�سافة الرتتيب بـ24 نقطة  
منا�سفة مع �سباب اوالد جال هذا االخري فاز يف عقر داره 

امام متذيل الرتتيب �سباب جيجل.
بنقطة ثمينة  بالرغم من عودته  والذي  باتنة  مولودية 
من قاي�ص بعد التعادل بنتيجة هدف يف كل �سبكة تراجع 

 23 للمركز اخلام�ص وتنازل عن الو�سافة وبات يف ر�سيده 
نقطة، يف حني بقي �سباب قاي�ص يف املركز 11 بر�سيد 11 
الذي فاز  العيد  �سلغوم  نقطة، وبفارق نقطة فقط عن امل 
على �سباب عني فكرون بنتيجة هدفني لهدف واحد لتعمق 
 10 بر�سيد   14 املركز  يحتلون  الذين  ال�ساحف  جــراح 

نقاط.
التعادل  العيد االهم عندما فر�ص  كما حقق هال �سلغوم 
هذا  �سوف  ت�سامن  وقبة  قبة  االلــف  مدينة  ابناء  على 
18 نقطة،  االخري الذي تراجع اىل املركز ال�سابع بر�سيد 
لت�ستكمل لقاءات هذه اجلولة ام�سية اليوم بلقاء �سباب حي 

فياج مو�سى �سد احتاد تب�سة.

لل�سباب  الفني  الطاقم  كان  اإذا 
قد انتقد يف وقت �سابق الربجمة 
املطبقة ممن الرابطة الوطنية 
للجولة  املفاجئ  التاأجيل  بعد 
اإىل  البطولة  من  ع�سر  الرابعة 
منت�سف االأ�سبوع املقبل، خا�سة 
واأن ذلك ك�سر دينامكية اللياقة 
ح�سبه،  لفريقه  التناف�سية 

انعك�ست  املقابل  ويف  اأنــه  اإال 
على  باالإيجاب  الراحة  فرتة 
ــر  ــم ــني االأح ــون ــل اأ�ــســحــاب ال
واالأزرق يف ظل لعنة االإ�سابات 
التي م�ست عددا من الاعبني 
يف �سورة لوز وعمران ما حتم 
توظيف  الطبي  الطاقم  على 
يف  االإ�سراع  اأجل  من  م�ساعيه 
امل�سابة  العنا�سر  ا�ستعادة 
القادمة  اجلولة  مباراة  قبل 

اأمام اإحتاد تب�سة .
اجلوانب  عن  النظر  وب�سرف 
خلفها  الـــتـــي  االإيـــجـــابـــيـــة 
التوقف اال�سطراري للبطولة 
الفني و�سع يف  الطاقم  اأن  اإال 
مفكرته برجمة مقابلة ودية 
نهاية االأ�سبوع االأخري مع اأحد 
امل�ساعي  لكن  املجاورة  الفرق 
برجمة  يف  تكلل  مل  القائمة 

مباراة ودية حلد االأن.
الفني  الــطــاقــم  فــ�ــســل  كــمــا 
يف اآخــــر حلــظــة مــنــح راحــة 
بعد  الغد  غاية  اإىل  لاعبيه 
اأي  برجمة  عدم  من  تاأكد  اأن 
االأ�سبوع  هذا  ر�سمية  مقابلة 
ــد الـــ�ـــســـمـــاح لــاعــبــني  ــس ــ� ق
موؤقتا  االأنــفــا�ــص  با�سرتجاع 
يف  املبذولة  املجهودات  عقب 
اإحتــاد  اأمـــام  املن�سرم  اللقاء 
اأن  يــرتــقــب  حــيــث  خن�سلة، 
الباتنية  العنا�سر  ت�سجل 
م�ساء  التدريبات  اإىل  عودتها 
الغد يف ح�سة مربجمة مبلعب 

�سفوحي يف حدود الثانية.

�جلولة �لـ31  من �لق�شم �لثاين هو�ة �ملجموعة �ل�شرقية

   النقاط الفريق 

26م ق�صنطينة 

24�ص باتنة 

24�ص اوالد جالل

23ه �صلغوم العيد

23م باتنة 

20ا ال�صاوية 

18ت �صوف 

17ن التالغمة 

15ا تب�صة

14ا خن�صلة 

11�ص قاي�ص 

10ا �صلغوم العيد

10�ص عني فكرون

9�ص فيالج مو�صى 

9ا عني البي�صاء 

9�ص جيجل 

املوك ي�سقط يف تالغمة.. البوبية والكاب يحققان الأهم وو�سعية ال�سالحف تتاأزم

اخلام�س  للمركز  "البوبية" ترتاجع 
وحوحو متذمر من املهاجمني 

توقف البطولة ميكن امل�سابني من العودة 
والطاقم الفني يطلب برجمة مباراة ودية

�شباب باتنة مولودية باتنة 
ريا�شة الأحد 27 ومرب  2969/ 08  دي�سمرب 2019 املوافق لـ 11 ربيع الثاين 131441

فريق  ـــدرب  م ك�سف 
باتنة  ــة  ــودي ــول م

يف  حوحو  �سمري 
خ�ص  ت�سريح 
ــــــه يـــومـــيـــة  ب
ـــــــــــــص  "االأورا�

نيوز" ان فريقه 
كــان االقـــرب اىل 

كل  جت�سدت  لو  الفوز 
الفر�ص ال�سائعة وخا�سة يف 

ان  ال�سوط االول وقال:" �سحيح 
الفريقني  باقت�سام  انتهى  اللقاء 
االحــق  كنا  لكن  الــلــقــاء  لنقاط 
اخلط  ا�ستغل  لو  للفوز  واالقــرب 
الفر�ص  تلك  لفريقينا  االمــامــي 
على  �سيطرنا  للت�سجيل،  ال�سانحة 
جمريات اللقاء يف ال�سوط االول، 
ونق�ص الفعالية فوت علينا فر�سة 

ركزنا  بالفوز،  العودة 
العمل  على  جيدا 
ـــرمـــى  امـــــــام امل
اال�سبوع  طيلة 
لــكــن لــا�ــســف 
املـــهـــاجـــمـــني 
يف  يــكــونــوا  مل 

م�ستواهم"
نر�سى  وا�ساف:" 
من  بها  عدنا  التي  بالنقطة 
قاي�ص، االأهم اننا مل ننهزم وبقينا 
للجولة  ــارات  ــ�ــس ــت االن �سكة  يف 
�سنح�سر  الــتــوايل،  على  الرابعة 
اجلولة  يف  الفوز  لتحقيق  جيدا 
مقدمة  نحو  والــزحــف  القادمة 
ا�ستجابة  يف  ناأمل  كما  الرتتيب، 
التي  التعليمات  لكل  الــاعــبــني 
يتلقونها يف احل�س�ص التدريبية"

علينا  فوت  الفعلية  ونق�س  املقابلة  يف  "تكمنا 
فر�سة العودة بالزاد كامال من قاي�س"

اأمري.ج

�سمري حوحو )مدرب م باتنة( 

اجلولة الـ13 من الق�سم الثاين هواة 

�ص باتنة 1
خن�صلة  ا   0

ت �صوف 1
العيد �صلغوم  ه   1

�ص اوالد جالل 2
جيجل �ص   1

�ص قاي�ص 1
باتنة  م   1

ا �صلغوم العيد 2
فكرون  عني  �ص   1

ن تالغمة 2
ق�صنطينة  م   1

�ص حي مو�صى 
 ا تب�صة  )اليوم( 

نتائج اجلولة الـ13 من بطولة 

الق�سم الثاين هواة )املجموعة 
ال�سرقية(

اأمري.ج

اأحمد اأمني ب

عي�سى  ــق  ــاأل ــت امل الــاعــب  اأكــــد 
االإيجابية  اجلوانب  على  بيطام 
اأمام  امل�سجل  الفوز  خلفها  التي 
اإحتاد خن�سلة �سواء من الناحية 
اأن  معتربا  املعنوية،  اأو  الفنية 
�سمحت  املحرزة  الثاث  النقاط 
الذين  لاعبني  ــايف  اإ�ــس بتحرر 
اإمكاناتهم  يف  الــثــقــة  ــعــوا  و�ــس
و�ــســرّيوا الــلــقــاء مــن مــوقــع قوة 

يف  املتاحة  الفر�ص  اإىل  بالنظر 
كما  ــقــاء،  ــل ال ــات  ــري جم خمتلف 
اعترب اأن النتيجة امل�سجلة مّكنت 
فريقه من العودة للو�سافة ي�سمح 
له مبوا�سلة العمل للبقاء يف موقع 
مريح، وهو االأمر الذي يعول عليه 
�سوء  على  املقبلة  املــحــطــات  يف 
الاعبني  حتـــدو  الــتــي  الــرغــبــة 
عدد  اأكــرب  حتقيق  يف  لاإ�ستمرار 

من النتائج امل�سرفة.
اأن مواجهة  اإبن مروانة  واأو�سح   
�سهلة  تكن  مل  املن�سرم  اخلمي�ص 
املناف�ص  واأن  خ�سو�سا  لفريقه 
الطويلة  ــرات  ــك ال عــلــى  اإعــتــمــد 
احلــذر  تطلب  مــا  ــو  وه والثابتة 
على  الازمة  االإحتياطات  واأخذ 
�سوء طريقة لعب املناف�ص، منّوها 
يف هذا اجلانب بالرتكيز الذي ميز 

وحنكتهم  اللقاء  طيلة  الاعبني 
يف احلفاظ على هذا املك�سب.

املتحدث  بــدا  ــر  اآخ جانب  ومــن   
به  قـــام  الــــذي  للعمل  مــرتــاحــا 
املــدرجــات  يف  الباتني  اجلــمــهــور 
الذي �سجل ح�سبه م�ساندة فعلية 
�سكل  مــا  اللقاء  جمــريــات  طيلة 
اأن  واأكد  لاعبني،  معنويا  حافزا 
حبهم  على  برهنوا  الكاب  اأن�سار 
ما  الألــوانــه  ووفــائــهــم  لفريقهم 
الفوز  اأن  معتربا  االإ�سادة  يتطلب 
وي�سمح  جلميلهم  ردا  يعّد  املحقق 
على  باحلفاظ  نف�سه  الــوقــت  يف 
الاعبني  بــني  الــتــوا�ــســل  حلقة 
يتم احلفاظ على  واالأن�سار حتى 
مقابل  امل�ساندة،  يف  الوترية  نف�ص 
عــلــى حتقيق  الــاعــبــني  حــر�ــص 
يف  االإيجابية  النتائج  من  مزيد 

املحطات املقبلة.

للو�سافة  بالعودة  �سمحت  خن�سلة  "نقاط 
واكت�ساب الثقة جمددا"

اأحمد اأمني ب

عي�سى بيطام )العب �سباب باتنة( 

اأمري.ج
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�أمل �شلغوم �لعيد
�شباب عني فكرون

�إحتاد �شطيف - جنم �لقر�رم

�وملبي �حمد بومهرة – �شباب عني ياقوت 

يف  العيد  �سلغوم  اأمـــل  جنــح 
حتــقــيــق الــفــوز الــثــاين منذ 
وهذا  ــاري  اجل املو�سم  بداية 
متكن  اأن  بـــعـــد 
اأ�ـــســـبـــال املــــدرب 
ــن  تـــــريـــــاقـــــي م
جتـــــــاوز عــقــبــة 
�سباب  الــ�ــســيــف 
عــــني الـــفـــكـــرون 
كبرية  ب�سعوبة 
ــــال املـــبـــاراة  خ
ــــــي جـــــرت  ــــــت ال
مبلعب املظاهرات 
هدفني  بنتيجة 
مــــقــــابــــل هــــدف 
ـــــــــــد، وهــــو  واح
ـــــذي  ـــــوز ال ـــــف ال

"بوقرانة"  ت�سكيلة  مــكــن 
االأخــرية  املرتبة  مغادرة  من 
الـ12  ال�سف  اإىل  واالإرتــقــاء 
بر�سيد 11 نقطة، وهو االأمر 
من  يخفف  اأن  �ساأنه  من  الذي 
على  املفرو�ص  الكبري  ال�سغط 
االإنطاقة  بــعــد  الت�سكيلة 
املتوا�سعة التي �سجلها الفريق 

مع بداية هذا املو�سم. 
ــاقــي يف  ـــح املـــــدرب تــري وجن
مع  لــه  االأول  الــفــوز  حتقيق 
الــتــ�ــســكــيــلــة مــنــذ اإلــتــحــاقــه 
ــذي  بــالــفــريــق وهـــو االأمــــر ال
مكنه من تفادي �سبح االإقالة 
ب�سبب  يـــطـــارده  كـــان  الــــذي 
علما  الفريق،  نتائج  تراجع 
يف  معنيا  �سيكون  االأمـــل  اأن 

البطولة  من   14 الـــ  اجلولة 
مبواجهة فريق �سباب جيجل، 
املنتظر  من  التي  املباراة  وهي 
االإنتخابات  بــعــد  برجمتها 

الرئا�سية.
رئي�ص  اإ�ستكى  جانبه  ومــن   
من  بلغاوي  جــمــال  الفريق 
التي  اخلانقة  املالية  االأزمــة 
الوقت  يف  الفريق  منها  يعاين 
اأن  املمكن  من  والتي  الــراهــن 
الفريق  طموحات  على  توؤثر 
حيث  املو�سم،  هذا  بطولة  يف 
التناف�ص  ال�سعب  مــن  يبقى 
ال�سعود  تاأ�سريات  اإحدى  على 
حال  يف  الــثــاين  الق�سم  اإىل 
احلالية  ــــة  االزم حــل  عـــدم 
وت�سوية م�ستحقات الاعبني. 

عني  ل�سباب  الــعــام  املحيط  عــرب 
فكرون عن اإرتياحه لقرار تاأجيل 
ع�سر  الرابعة  اجلــولــة  فعاليات 
وهو  الرئا�سية  االإنتخابات  ب�سبب 
ما يرغم االأندية على الركون اإىل 
الراحة اال�سطرارية هذا االأ�سبوع 
لل�سباب  فر�سة  التاأجيل  و�سيكون 
يف  امل�سجلة  النقائ�ص  لت�سحيح 
البطولة  مــن  ال�سابقة  املحطات 
بــغــيــة الــــعــــودة بــنــفــ�ــص جــديــد 
وا�ستقبل الطاقم الفني هذا اخلرب 
اإىل  بالنظر  االرتــيــاح  مــن  بكثري 
بها  مير  التي  الكثرية  ال�سعوبات 
الفريق، خا�سة من ناحية النتائج 
وهو ما اأثر يف معنوياتهم، ما يجعل 
منا�سبة  البطولة  توقف  فر�سة 
ملمو�سة  حــلــول  الإيـــجـــاد  مهمة 
وباملرة  ال�سكة  اإىل  االأمــور  تعيد 
خال  �سلبية  م�ساعفات  تــفــادي 
من  الذهاب  مرحلة  من   تبقى  ما 
جانبه كان املدرب ر�سيد ترعي من 
املوؤيدين لقرار توقف البطولة يف 
هذا الظرف بالذات بعد الو�سعية 

ال�سعبة التي و�سل اإليها الفريق.
العديد  اآخر، مل تخف  من جانب 
الوعود  بعد  قلقها  العنا�سر  مــن 
االإدارة  قدمتها  الــتــي  الــكــثــرية 

عديد  عقد  اأن  �سبق  واأنــه  خا�سة 
االجتماعات مع الاعبني ومنحهم 
م�ستحقاتهم  بــتــ�ــســويــة  وعــــودا 
املتاأخرة، لكن ات�سح مبرور الوقت 
اأنه جمرد كام موجه لا�ستهاك 
وهو ما زاد من قلق الاعبني الذين 
من  بكثري  واأحــ�ــســوا  �سربهم  نفد 
التهمي�ص بعدما اأ�سبحت مطالبهم 
على  القائمني  اهتمامات  اآخــر  يف 

�سوؤون النادي.
ويظهر اأن تاأثريات االأزمة املالية 
غري منح�سرة على ملف امل�ستحقات 
ب�سورة  �ــســتــوؤثــر  حــيــث  ــيــة،  ــال امل
ال�ستوية  مبا�سرة على االنتدابات 
من  الــعــديــد  عليها  تــراهــن  الــتــي 
من  الــذي  ال�سباب  عك�ص  االأندية 
امل�ستبعد اأن يقدم على هذه اخلطوة 
رغم  احلادة  املالية  االأزمة  ب�سبب 
يف  �سابقا  بكو�ص  الرئي�ص  حتم�ص 
للفريق  جديدة  عنا�سر  اإ�ستقدام 
الفني  الطاقم  اأن  اآلــيــا  يعني  مــا 
هو  مبا  العمل  على  مرغما  �سيكون 
خيارات  عــن  البحث  مــع  مــوجــود 
ومنح  االأوا�ــســط  فئة  يف  اإ�سافية 
ال�سابة  للعنا�سر  الــربوز  فر�سة 
من  ال�سيا�سة  هذه  حتمله  ما  رغم 
الت�سكيلة  افتقاد  ظل  يف  جمازفة، 

اإىل العبني من ذوي اخلــــــــربة يف 
عديــــد املنا�سب احل�سا�سة.

ال�سيف  �سطيف  اإحتــاد  ي�ستقبل 
بداية  الــيــوم  نهار  الــقــرارم  جنــم 
على  زواال  الثانية  ال�ساعة  مــن 
 1945 مـــاي   8 مــلــعــب  اأر�ــســيــة 
بطولة  من  الـ13  اجلولة  حل�ساب 
املجموعة  الـــرابـــطـــات  بـــني  مـــا 
من  لــقــاء  يف  ال�سرقية  الو�سطى 
املنتظر اأن يعرف اإثارة كبرية بني 
تتواجد  التي  ـــاد  االإحت ت�سكيلة 
الذي  والنجم  الثانية  املرتبة  يف 
يحتل ال�سدارة حلد االأن، وتدخل 
الت�سكيلة ال�سطايفية هذه املباراة 
حتت قيادة املدرب اجلديد فاحي 
القرونة  قيادة  على  يراهن  الذي 
املو�سم،  هذا  ال�سعود  حتقيق  اإىل 
املعني  يكون  اأن  املنتظر  من  حيث 
حا�سرا على كر�سي االإحتياط يف 

هذه املباراة.
اأما ت�سكيلة جنم القرارم فتتنقل 
العودة  على  وعينها  �سطيف  اإىل 

البقاء  اأجل  من  اإيجابية  بنتيجة 
يف الريادة وهذا يف ظل املعنويات 
الفوز  بــعــد  للت�سكيلة  الــعــالــيــة 
على  الفارطة  اجلولة  يف  املحقق 
ويبحث  بوجلبانة،  ن�سر  ح�ساب 
بوقرة  احلــق  عبد  املــدرب  اأ�سبال 
منذ  املحققة  النتائج  تاأكيد  على 
التخوف  رغــم  البطولة  بــدايــة 
على  امل�ستحقات  م�سكل  تاأثري  من 
تركيز الاعبني وهذا يف ظل تاأخر 

ت�سوية م�ستحقات الت�سكيلة. 

عني  �سباب  فريق  الــيــوم،  ام�سية  يحل، 
احمد  ــي  ــب اومل عــلــى  ثــيــا  �سيفا  ــوت  ــاق ي
اجلولة  بر�سم  مــبــاراة  خلــو�ــص  بــومــهــرة، 
بني  مــا  ق�سم  بــطــولــة  مــن  ع�سر  الــثــالــثــة 
الرابطات يف جمموعته ال�سرقية، ويتنقل 
لقاملة  ياقوت  عني  �سباب  الرتتيب  و�سيف 
وتاأكيد  ايجابيىة  نتيجة  حتقيق  بنية 
واعتاء  كاما  بالزاد  والعودة  كعبه  علو 
ال�سدارة يف حالة تعر الرائد جمعية عني 
كر�سة الذي �سيلعب خارج قواعده امام امل 

مروانة.
الزرقاء  للكتيبة  االخري  الفوز  وبعد  هذا 

على  كاملة  وبــربــاعــيــة  الــقــواعــد  داخـــل 
ال�سباب  العبي  ياأمل  الفجوج  ن�سر  ح�ساب 
خ�سم  امــام  الثاثة  بالنقاط  الــعــودة  يف 
هو االآخر يرغب يف حتقيق الفوز لتح�سني 
العام  الرتتيب  �سلم  م�ستوى  على  و�سعيته 

للمجموعة.
�سباب  بني  النقاط  فارق  ان  الذكر  يجدر 
رائــد  كر�سة  عــني  وجمعية  يــاقــوت  عــني 
اذ يحتل  الرتتيب هو نقطة واحدة فقط، 
ال�سيارباي الو�سافة ب 22 نقطة وي�ستهدف 
يف  املجموعة،  وت�سيد  الــ�ــســدارة  اعــتــاء 

انتظار ما ت�سفر عنه هذه اجلولة.

بوقرانة تتجاوز عقبة ال�سالحف ب�سعوبة 
وترياقي ينجو من الإقالة 

الطاقم الفني مرتاح لتوقف البطولة
 ويعد بفتح �سفحة جديدة لالنتفا�سة 

الرائد والو�سيف وجها لوجه
 يف مباراة واعدة 

ثقيال  �سيفا  "ال�سيارباي" يحل 
على بومهرة وي�ستهدف ال�سدارة

ر�بطة ق�شنطينة �جلهوية 

�سلطت جلنة االإن�سباط التابعة للرابطة 
اجلهوية لق�سنطينة عقوبات متفاوتة يف 

حق عدد من الاعبني بعد مباريات اجلولة 
العا�سرة من البطولة، حيث مت معاقبة العب 

هن�سري تومغني م�سباح في�سل بلقاءين نافذين، 
والاعب كتاف يون�ص من وداد بي�ساء برج 
باالإيقاف يف 4 لقاءات وهي ذات العقوبة 
امل�سلطة على زميله حربي بال، فيما مت 

معاقبة بوطمني عبد احلق من فريق بن زياد 
باالإيقاف يف 3 لقاءات، اأما العب اإحتاد عني 

احلجر �سلغام �سيف الدين فتم معاقبته باأربع 
لقاءات. 

ويف املجموعة االأوىل لبطولة اجلهوي الثاين 
مت معاقبة العب حمادي كرومة بو�سامة زين 
الدين باالإيقاف يف 8 مباريات كما مت معاقبة 

زميله حداد يحي باالإيقاف يف 4 مباريات 
وهذا ب�سبب ت�سرفاتهما يف املباراة التي جمعت 

حمادي كرومة اأمام مولودية عزابة.  
ومت معاقبة العب اإحتاد عني اأرنات ونوغي 

�سليمان باالإيقاف ملدة 4 لقاءات ب�سبب 
ت�سرفاته اإجتاه احلكم يف املباراة التي جمعت 

فريقه اأمام �سباب بئر العر�ص يف لقاء الدور 
الت�سفوي االأخري ملناف�سة كاأ�ص اجلمهورية، 

كما وجهت اللجنة اأول اإنذار لفريق جنم 
القرارم ب�سبب ت�سرفات اأن�ساره يف املقابلة 

التي جرت اأمام اأمل �سلغوم العيد. 

عقوبات ثقيلة 
�سد لعبي اجلهوي 

الأول والثاين 

ع.ب

فيما اأبدى الالعبون اإ�شتيائهم ب�شبب امل�شتحقات 

اأحمد اأمني. ب

اأمري.جبدري.ع

بدري.ع



تياغو �سيلفا يفتح النار على مي�سي

ال�سحف  �سلطت 
ال�سوء   ، ام�ص  ال�سادرة  االإ�سبانية 

مدريد  ريال  مهاجم  فيني�سيو�ص  الربازيلي  فر�سة  على 
بر�سلونة  و�سعي  اإ�سبانيول،  مواجهة  خال  املريجني  مع 
�سيحتفل  حيث  مايوركا،  ريال  اأمام  ال�سدارة  على  للحفاظ 

مي�سي بالكرة الذهبية ال�ساد�سة يف م�سريته قبل اللقاء.

الفتة  فيني�سيو�ص"،  "حلظة  "ماركا":  �سحيفة  وعنونت 
غياب  يف  جيدة  فر�سة  لديه  الربازيلي  اأن  اإىل 

هازارد وبيل.
يف  ــدف  ه اأي  ُي�سجل  مل  "اإ�سبانيول  وتــابــعــت: 

الربنابيو منذ 540 دقيقة".
 

بعنوان:  ديبورتيفو"  "موندو  �سحيفة  وخرجت 
ال�سدارة". "ليلة 

�سد  �سهلة  مواجهة  �سيخو�ص  "بر�سلونة  واأ�سافت: 
ريال مايوركا، ويتطلع لتعزيز �سدارته جلدول ترتيب 

الليغا".
نو  الكامب  جلماهري  مي�سي  ليونيل  "�سُيقدم  وتابعت: 
الكرة الذهبية ال�ساد�سة له، يف املباراة التي قد يظهر فيها 

املداورة".
 

وعلى ال�سفحة الرئي�سية ل�سحيفة "�سبورت": "اجلميع مع مي�سي".
الذي  مي�سي،  بليونيل  اليوم  يحتفل  �سوف  نو  "الكامب  واأ�سافت: 

�سُيقدم للجماهري الكرة الذهبية قبل املباراة".
وتابعت: "�سري.. احتفال مي�سي هو اإ�سارة اإىل اجلماهري، على 

الرغم من كونه مرتدد يف هذه االحتفاالت".

حلظة 
فيني�صيو�س 

وليلة ال�صدارة 
على اأغلفة 

ال�صحف 
االإ�صبانية

 ال�صحافة معـــــــــــــــــــــــر�ض
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م��درب  بليغريني  م��ان��وي��ل  ق���ال 
يف  املناف�ص  يونايتد  ه��ام  و�صت 
لكرة  املمتاز  االإجنليزي  ال��دوري 
القدم، اإن ال�صغط املتوا�صل الذي 
يتعر�ص له ي�صاعده على الرتكيز 

يف حت�صني نتائج الفريق.
كان  ال��ذي  ه��ام،  و�صت  وت��راج��ع 
يحتل املركز اخلام�ص يف الرتتيب 
للمركز  امل��ا���ص��ي،  �صبتمرب  يف 
 8 اآخ��ر  من   6 خ�صارة  بعد   15
اإعالمية  تكهنات  و�صط  مباريات 
فقد  اإمكانية  ب�صاأن  بريطانية 
حال  يف  من�صبه  الت�صيلي  امل��درب 
ا�صتعادة  الفريق على  عدم قدرة 

االأداء والنتائج اجليدة.
وقال بليغريني يف موؤمتر �صحفي 

غد  بعد  اآر���ص��ن��ال  مواجهة  قبل 
ال  ع��ن��دي  "ال�صغوط  االإث��ن��ني: 
دائما  الأن��ه��ا  بالنتائج  ترتبط 
تعني تقدمي اأداء جيد وحماولة 
الفوز باملباراة. ال حتتاج الحتالل 
حتى  ال��رتت��ي��ب  يف  �صيئ  م��رك��ز 
بها  اأ�صعر  الأين  بال�صغوط  ت�صعر 
للتحلي  "نحتاج  دائما".واأ�صاف: 
نعمل  التي  الطريقة  يف  بالثقة 
بهذه  العمل  نحاول  بها.  ونلعب 

الطريقة اأ�صبوعيا".
هام  و�صت  اأداء  تراجع  وتزامن 
اأوكا�ص  االأول  حار�صه  اإ�صابة  مع 
�صبتمرب  يف  الفخذ  يف  فابيان�صكي 
البولندي  ال���دويل  لكن  املا�صي 

يقرتب من العودة جمددا.

يخو�ص  ال��ذي  اآر�صنال،  وتراجع 
بعد  دائم  مدرب  بدون  مبارياته 
اإق��ال��ة االإ���ص��ب��اين اأون���اي اإمي��ري 
العا�صر  للمركز  املا�صي،  االأ�صبوع 
اأمام برايتون   1-2 بعد اخل�صارة 
املدرب  ليتجرع  األبيون  هوف  اآند 
املوؤقت فريدي يونغبريغ الهزمية 
مع  م��ب��اري��ات��ه  ث���اين  يف  االأوىل 

الفريق.
املركز  "هذا  بليغريني:  وق���ال 
اأن  اعتدنا  اآر�صنال.  على  غريب 
يكون بني املراكز االأربعة االأوىل 
امل��وؤه��ل��ة ل���دوري اأب��ط��ال اأوروب���ا 
هذه  لكن  م�صت.  عاما   20 طوال 

هي كرة القدم".

ك�صف تقرير �صحفي فرن�صي، عن رغبة ريال 
على  ينتقل  تبادلية  �صفقة  عقد  يف  مدريد 
اأوباميانغ،  اإميرييك  بيري  الغابوين  اإثرها، 
�صانتياغو  ق��ل��ع��ة  اإىل  اآر����ص���ن���ال،  م��ه��اج��م 

برنابيو.
"le10sport"، فاإن ريال  وبح�صب موقع 
لوكا  ال�صربي  مهاجمه  عر�ص  ق��رر  مدريد 
على  احل�صول  مقابل  اآر�صنال،  على  يوفيت�ص 

خدمات الفهد الغابوين.
لوكا  اأن  م��دري��د،  ري��ال  يف  امل�صئولون  وي��رى 
منه،  املتوقعة  امل�صتويات  يقدم  مل  يوفيت�ص 
املريكاتو  يف  امل��ل��ك��ي  للفريق  ق��دوم��ه  م��ن��ذ 
اآي��ن��رتاخ��ت  م��ن  ق���ادًم���ا  امل��ا���ص��ي  ال�صيفي 

فرانكفورت االأملاين مقابل 60 مليون يورو.
واأ�صار املوقع اإىل اأن ريال مدريد بداأ بالفعل 
اأجل  م��ن  اأوب��ام��ي��ان��غ،  وك��الء  م��ع  ات�صاالته 

االتفاق على تفا�صيل ال�صفقة.
يذكر اأن اأوباميانغ من االأ�صماء املطروحة يف 
الكتالوين،  الفريق  هجوم  لتعزيز  بر�صلونة 

يف ظل البحث عن خليفة للوي�ص �صواريز.

اأبدى دييغو غودين مدافع اإنرت ميالن، ر�صاه 
دون  روم��ا،  �صيفه  اأم��ام  فريقه  تعادل  عن 
مبلعب  جمعتهما  التي  امل��ب��اراة  يف  اأه���داف، 
من  ال�15  اجلولة  حل�صاب  مياتزا،  جوزيبي 

الدوري االإيطايل.
اإىل  التعادل،  بهذا  ر�صيده  ميالن  اإنرت  ورفع 
عن  نقطتني  بفارق  ال�صدارة،  يف  نقطة   38
ي�صتعد  ال��ذي   ،)36( الو�صيف  جوفنتو�ص 

ملواجهة الت�صيو، يف نف�ص اجلولة.
"�صكاي  ل�صبكة  ت�صريحات  يف  غودين،  وقال 
الأن  التعادل،  عن  را�صون  "نحن  �صبورت�ص": 
اأمام مناف�ص قوي  املباراة كانت �صعبة جًدا، 

ويلعب ب�صكل جيد".

كل  يف  الفوز  نريد  نحن  "بالطبع  واأ���ص��اف: 
مباراة، لكن هذا لي�ص ممكنا دائما، واأحياًنا 
مناف�ص  اأم��ام  التعادل  على  للح�صول  حتتاج 

على اللقب".
وتابع مدافع اأوروغواي املخ�صرم: "نحن منر 
مبو�صم رائع، ونناف�ص يوفنتو�ص وجًها لوجه 
هذه  عقب  االأحا�صي�ص  اجلدول..  قمة  على 
املباراة جيدة للغاية، الأن روما عملًيا مل يكن 

لديهم اأي ت�صديدة على املرمى".
وختم بقوله: "اجلماهري هتفت لنا، و�صعرنا 
الذي  احل�صد  بفعل  كبرية،  اإيجابية  بطاقة 

تواجد يف امللعب".

اأكد اأنطونيو كونتي املدير الفني الإنرت ميالن، 
قبل  من  خطر  الأي  يتعر�ص  مل  فريقه  اأن 
مناف�صه روما، خالل مواجهة الفريقني التي 
مناف�صات  اإطار  يف  ال�صلبي،  بالتعادل  انتهت 

اجلولة 15 من الدوري االإيطايل.
"�صكاي  ل�صبكة  ت�صريحات  يف  كونتي  وق��ال 
�صبورت اإيطاليا": "اإذا نظرت للمباراة ب�صكل 
رجل  هو  روم��ا(  )حار�ص  مريانتي  كان  ع��ام، 
كثرًيا  يهم  ال  اال�صتحواذ  فاإن  لذلك  املباراة، 

يف هذه املرحلة".
اأي خطورة،  ي�صكل علينا  "روما مل  واأ�صاف: 
هذه هي املباريات التي يجب اأن ت�صجل فيها 
اأهداف، وقد �صنحت لنا فر�ص عدة، واأرغمنا 
ال�صغط  ب�صبب  اأخطاء  ارتكاب  على  اخل�صم 

عليهم والرك�ص من منت�صف امللعب".
ت�صميًما  اأكرث  نكون  اأن  علينا  "كان  وتابع: 
النقاط  جنلب  واأن  الليلة،  امل��رم��ى  اأم���ام 
نحن  �صحفي،  موؤمتر  يف  قلت  وكما  الثالث. 
اأع��ي��اد  ف���رتة  اإىل  ن�صل  اأن  ف��ق��ط  ن��ح��اول 
ق�صارى  يبذلون  الالعبون  الكري�صما�ص، 

ف��رتات  يف  تدعمنا  واجل��م��اه��ري  ج��ه��ده��م، 
�صعبة".

الأنه  اأم��ل  بخيبة  "اأ�صعر  كونتي:  واأك��م��ل 
عندما كان هناك بع�ص اللم�صات ال�صيئة يف 
املباراة، كانت بع�ص اجلماهري ت�صتهجن ذلك، 
نحن نحتاج لكل �صخ�ص يف هذه املعركة وهذا 
ي�صمل كل م�صجع، عليهم الوقوف اإىل جانبنا 
وعدم الهجوم على العب بعد مل�صة خاطئة، 
ال تن�صوا اأن الكثري من العبي الفريق �صباب 
�صان  اأج��واء  يف  اللعب  على  معتادين  ولي�صوا 

�صريو". 
هذه  يف  االإيجابية  اجلوانب  "من  واأردف: 
تطبقه  فعندما  العايل،  ال�صغط  هي  املباراة 
واالنفراد  الكرة  �صرقة  ميكنك  جيد  ب�صكل 
مبا�صرة مبرمى اخل�صم، لكن اجلانب ال�صلبي 

هو اأن ذلك ي�صتهلك الكثري من طاقتنا".
مترير  يف  ج��ًدا  جيد  روم��ا  اأن  "نعلم  وختم: 
االأم��ر  يكن  مل  ل��ذا  امللعب،  و�صط  يف  الكرة 
امل�صاء  ه��ذا  جيد  بعمل  قمنا  لكننا  �صهاًل، 

واأجربناهم على ارتكاب االأخطاء".

العب  فيليك�ص،  ج���واو  ال��ربت��غ��ايل  اأك���د 
مير  الروخيبالنكو�ص  اأن  مدريد  اأتلتيكو 
مبرحلة عابرة يجد فيها الفريق �صعوبة 
اأنه �صتكون  ال�صباك، لكنه ا�صتطرد  يف هز 

هناك فر�ص جديدة.
الربتغايل  املهاجم  ت�صريحات  وج���اءت 
على  فياريال  اأم��ام  �صلبًيا  التعادل  عقب 
جمعت  التي  املباراة  يف  �صرياميكا  ال  ملعب 
بني الفريقني ، �صمن مناف�صات اجلولة 16 

من الدوري االإ�صباين لكرة القدم.
مل  الأننا  باحلزن  "ن�صعر  الالعب:  واأ�صاف 
اإىل  م�صريا  الثالث"،  النقاط  على  نح�صل 
م�صكلة  ه��ي  ال�صباك  ه��ز  ع��ن  العجز  اأن 
العبي  اأن  اعترب  اأن��ه  اإال  للجميع،  حتدث 
من  اأك��رب  ق��در  عاتقهم  على  يقع  الهجوم 

امل�صوؤولية.

االأرجنتيني  مدربه  قاله  ما  على  وتعقيبا 
دييغو �صيميوين حني اأكد االأ�صبوع املا�صي 
اكتفى  انتقالية،  مبرحلة  مير  الفريق  اأن 
وينفذ  ي�صتمع  اأنه  اإىل  باالإ�صارة  فيليك�ص 

ما يقوله املدير الفني.

ريال مدريد ي�صارع بر�صلونة على اأوباميانغ

غودين: ال ميكننا الفوز دائًما

جواو فيليك�س: عجز االأتلتيكو 
عن هز ال�صباك مرحلة عابرة

بليغريني: ال�صغوط عندي ال ترتبط بالنتائج ال�صيئة

ميزانية �صخمة 
لت�صيـــل�صي يف 

املريكاتو ال�صتوي

ي�صتعد نادي ت�صيل�صي اإىل 
تخ�صي�ص ميزانية �صخمة 

الإبرام �صفقات مميزة خالل فرتة 
االنتقاالت ال�صتوية املقبلة.

وكانت حمكمة التحكيم الريا�صي، 
قد قررت اأم�ص االول اجلمعة، 

قبول ا�صتئناف ت�صيل�صي، لي�صبح 
قادًرا على اإبرام �صفقات يف 

املريكاتو ال�صتوي املقبل.
وبح�صب �صحفية "�صن"، فاإن 

النادي اللندين خ�ص�ص 150 
مليون جنيه اإ�صرتليني، لتدعيم 

الفريق يف جانفي املقبل.
ويعكف فرانك المبارد مدرب 

البلوز، خالل االأ�صابيع القليلة 
املقبلة، على حتديد ال�صفقات 

التي يحتاجها الفريق خالل 
الفرتة املقبلة.

واأ�صارت ال�صحيفة اإىل اأن بن 
ت�صيلويل العب لي�صرت، يتمتع 

باهتمام متزايد من المبارد، الذي 
ا �صم مهاجم جديد. يريد اأي�صً

وقال المبارد "لدي بالفعل 
تر�صيحات لبع�ص الالعبني يف 

ذهني، لدينا ك�صافني يعملون طوال 
الوقت على ح�صر اأبرز العنا�صر يف 

�صوق الالعبني".

كونتي: ا�صتحواذ 
روما بال قيمة



العقل  عــمــل  كيفية  عــلــى  ولــلــتــعــرف 
يتعر�ص  �ساحبه  كــان  ما  اإذا  الب�سري 
وزميلي  اأنــا   - قررنا  �سديدة،  ل�سغوٍط 
الباحث نيل غريت الذي يعمل حاليًا يف 
معهد برين�ستون لعلم االأع�ساب بوالية 
نخو�ص  اأن  االأمــريــكــيــة  نــيــوجــري�ــســي 
االآمن  خمتربنا  من  فيها  نخرج  مغامرًة، 
يف  احلرائق  الإطفاء  نقاٍط  اإىل  للذهاب 

والية كولورادو.
اإىل  ال�سديد،  بالهدوء  يت�سم  فبع�سها 
االإطفاء  نقطة  يف  املوجودين  اأن  حد 
تنظيف  يف  وقتهم  مــن  بع�سًا  يــزجــون 
التي  الــ�ــســيــارات  ــل  وغــ�ــس مــعــداتــهــم 
ي�ستخدمونها يف مهامهم، ويف القراءة بل 
ويف الطهي. اأما البع�ص االآخر، فت�سوده 

اأجواٌء حممومة.
ففي ظل ا�سطرارهم يف بع�ص االأوقات 
كبرٍي  عــدٍد  مع  بالتعامل  امل�سارعة  اإىل 
حلياة  تهديدًا  ُت�سكل  التي  احلوادث  من 
يف  االإطفاء  رجــال  على  يتعني  اأبرياء؛ 
دخول  بالتوترات،  املُفعمة  االأيــام  تلك 
�سكانها  الإنقاذ  النريان  تلتهمها  منازل 
ــدمي املــ�ــســاعــدة يف  ــق املــحــا�ــســريــن، وت
توفري  تتطلب  التي  الــطــوارئ  حــاالت 

خدمات الرعاية الطبية.
ـــام  ويــوفــر هـــذا الــتــبــايــن مــا بــني االأي
بالعمل  احلافلة  وتلك  للغاية  الهادئة 
والتوتر، الو�سع املثايل الإجراء جتربة 
املرء  قــدرة  تتغري  اأن  ميكن  كيف  حــول 
ي�سعر  حينما  املعلومات،  ا�ستخدام  على 

باأنه حتت ال�سغط.
ي�سهد  والتوتر  بال�سغط  ت�سعر  عندما 
من  جتعل  قــد  ع�سوية  تــغــرياٍت  خمــك 
حمتملة  خماطر  وجود  جتاهل  الع�سري 

حُتدق بك
اأن االإح�سا�ص بوجود  اإىل  َخُل�سنا  وقد 
عن  ينجم  فعٍل  رد  ي�ستثري  مــا،  تهديٍد 
قاد  ما  وال�سغط،  بالتوتر  املــرء  �سعور 
التعامل  يف  االإطفاء  رجال  كفاءة  لرفع 
مع املعلومات ومعاجلتها، ولكن طاملا كانت 
اأي  يف  ولي�ص  �سيئة،  اأنباٍء  على  تنطوي 

حالٍة اأخرى.
كيف  �ساأ�سرح  التالية،  ال�سطور  ويف 
النتائج.  هـــذه  اإىل  وزمــيــلــي  و�ــســلــت 
تقدير  االإطــفــاء  رجــال  من  طلبنا  فقد 
موقفًا  الأربــعــني  مواجهتهم  احتمالية 
حياتهم،  خــال  بغي�سا  ورمبـــا  �سعبا 
اأو  �سيارة  حــادث  يف  طرفًا  يكونوا  كــاأن 
اأو  ن�سٍب  لعملية  �سحيًة  ي�سبحوا  اأن 

احتيال.
جيدة  باأنباء  اإما  اأبلغناهم  ذلك،  بعد 
لتلك  تعر�سهم  احتمالية  اإن  لهم  )قلنا 
اأو  يح�سبون(  كانوا  مما  اأقــل  احلــوادث 
االحتمالية  هــذه  )اأن  �سيئة  بــاأخــرى 
اأكـــرب ممــا اعــتــقــدوا( ومـــن ثــم طلبنا 
لفر�ص  جديدة  تقديراٍت  تقدمي  منهم 

مواجهتهم ملواقف غري م�ستحبة.
ما  عــادًة  الب�سر  اأن  الدرا�سة  واأظهرت 
فهم  بعيد.  حــٍد  اإىل  متفائلني  يكونون 
ويحتفون  ال�سيئة  االأخبار  يتجاهلون 
ذلك  حــدث  وقــد  ــدة.  ــي اجل بنظريتها 
حالة  يف  االإطــفــاء  رجــال  كــان  عندما 

تغري  احلـــال  لكن  وهــــدوء،  ا�ــســرتخــاٍء 
حينما  ال�سلوك،  من  اآخــر  منــٌط  وظهر 

كانوا حتت ال�سغط.
�سديدي  اأ�سبحوا  احلالة،  هــذه  ففي 
اليقظة والتنبه الأي خرب �سيئ اأبلغناه 
متامًا  ال�سلة  منبت  كان  واإن  حتى  لهم، 
احتمالية  باأن  اإخبارهم  )مثل  بعملهم 
احتيال  اأو  تــزويــر  لعملية  تعر�سهم 
يفوق ما ت�سوروه من قبل، وهو ما ترتب 
يف  يعتقدونه  كانوا  ملا  تغيريهم  عليه 

هذا ال�ساأن(.
يف املقابل، مل يوؤد تعر�ص امل�ساركني يف 

بتوترات،  و�سعورهم  ل�سغوٍط  الدرا�سة 
االأخبار  حيال  فعلهم  ردود  تغيري  اإىل 

اجليدة.
بداخل  اأجريناها  اأخــرى  جتربٍة  يف 
من  نف�سه  النمط  اأن  الحظنا  املخترب، 
جامعيني  طـــاٍب  بــني  ــٌم  قــائ الــ�ــســلــوك 
اإلقاء  عليهم  �سيتعني  بــاأنــه  ـــــرِبوا  اأُخرْ
هذه  واأن  اجلمهور،  اأمام  مفاجئة  كلمة 
الكلمة �ستخ�سع لتقييٍم من جانب جلنة، 
و�سُت�سجل وُتن�سر على �سبكة االإنرتنت. 
وكما هو منتظر، ت�سارعت دقات قلوبهم، 
ولكنهم اأ�سبحوا - وب�سكٍل غري متوقع - 
تتعلق  معلوماٍت  معاجلة  يف  كفاءٍة  اأكر 
اأو  بــاالأمــرا�ــص  االإ�ــســابــة  بن�سب  مــثــًا 
مبعدالت العنف، وهي بياناٌت ال عاقة 
منهم  الطالب  اإلقاء  مب�ساألة  اإطاقا  لها 
ذات  تظل  ولكنها  اجلمهور،  اأمام  لكلمته 

طابٍع مثرٍي للقلق واالنزعاج.
على  تنطوي  ــوادث  ــح ب متــر  وعــنــدمــا 
توتراٍت و�سغوط، �سواء كانت ذات طابٍع 
�سخ�سٍي )كاأن تكون يف انتظار ت�سخي�ص 
لها  اأو  ال�سحية(  وعكتك  ل�سبب  طبيٍب 
ا�سطراباٍت  )كمواجهة  عامة  �سبغٌة 
ميكن  ف�سيولوجي  تغرٌي  ين�ساأ  �سيا�سية(، 
اأن يجعلك تتابع التحذيرات واملوؤ�سرات 
تويل  واأن  اأنــواعــهــا،  مبختلف  ــنــذرة  املُ
ال  �سيء  اأي  ور�ــســد  ملراقبة  اهتمامك 

مي�سي على ما يرام.

ــراء  اإج ت�سمنت  درا�ــســٌة  ك�سفت  وقــد 
عينة  اأفــراد  الأدمغة  باالأ�سعة  فح�ٍص 
البحث فيها، وذلك للتعرف على طبيعة 
الع�سبي  اجلهاز  ي�سهده  الذي  الن�ساط 
اأن  و�سغوط،  بتوتٍر  منهم  ي�سعرون  ملن 
مرتبطًا  كان  التبدل"  اأو  "التحول  هذا 
ع�سبيٍة  اإ�سارٍة  قوة  يف  مفاجئٍة  بزيادٍة 
ُمهمة لعملية التعلم، ُتعرف با�سم "خطاأ 
التنبوؤ"، وحتدث حتديدًا كرد فعٍل على 
ظهور اإ�ساراٍت غري متوقعة تفيد بوجود 
اخلوف  يرت�سم  وجوٍه  روؤية  مثل  خطر، 

على ماحمها.
على  الع�سبية  االإ�ــســارة  هــذه  وتعتمد 
ع�سبي  ناقل  وهــو  الــدوبــامــني،  هرمون 
يوجد يف الدماغ. وعندما يتعر�ص املرء 
وظيفة  تتغري  بتوتر،  ي�سعر  اأو  ل�سغٍط 

الدوبامني.
الع�سبية  ــيــات  االآل هــذه  تكون  ورمبــا 
�ساعدت  قــد  بينها  فيما  ــعــاقــات  وال
البقاء  على  الــزمــان  ــدمي  ق يف  الب�سر 
على  اأ�سافنا  فقدرة  احلياة.  قيد  على 
زادت  واإدراكــهــا  املخاطر  على  التعرف 
كانت  رمبـــا  بــيــئــاٍت  يف  عي�سهم  بفعل 
ما  تكتظ بحيواناٍت تت�سور جوعًا، وهو 
�سحيًة  الوقوع  حتا�سي  على  �ساعدهم 

للحيوانات املفرت�سة.
بقاء  كان  فقد  االآمنة،  البيئات  يف  اأما 
تــاأهــٍب قــ�ــســوى طيلة  ـــرء يف حــالــة  امل
الوقت �سي�سكل تبديدًا لطاقاته، وهو ما 
"اجلهل" ولو بقدٍر معني، ميكن  اأن  يعني 
اأن ي�ساعدك على اأن ت�سبح خايل البال 

وم�سرتيح الذهن.
الع�سبي"،  والتحول  "التبدل  فاإن  ولذا 
الذي يزيد تلقائيًا قدرتك على التعامل 
ا�ستجابًة   - والتحذيرات  االإنذارات  مع 
للتغيريات التي ت�سهدها البيئة املحيطة 
بك - اأو يقلل من هذه القدرة، رمبا يكون 

يبدو  ـــر،  االأم حقيقة  ويف  فــائــدة.  ذا 
والقلق  باالكتئاب  امل�سابون  االأ�سخا�ص 
التاأثر  عن  التوقف  على  قادرين  غري 
يف  املــوجــودة  ال�سلبية  الر�سائل  بكل 

حميطهم.
ومن االأهمية مبكان اإدراك اأن ال�سعور 
من  ب�سرعٍة  ينتقل  والتوتر  بال�سغوط 
�سخ�ٍص الآخر. فمن املرجح مثًا اأن جتد 
ما  اإذا  ال�سعور،  هذا  ملثل  فري�سًة  نف�سك 
يف  وذلك  العمل،  يف  زميلك  يجتاح  كان 
لنقل  وم�سممة  ُمعدة  اأدمغتنا  اأن  �سوء 
تلك امل�ساعر ب�سرعة من هذا ال�سخ�ص 
يف  ينطوي  ذلك  حــدوث  واأن  ذاك،  اإىل 

الغالب على نقل معلوماٍت مهمة كذلك.
َمنديز،  ـــريي  َب ــدي  ــن وي اأجــــرت  وقـــد 
ــفــعــاالت  ـــتـــاذة املــخــتــ�ــســة بــاالن ـــس االأ�
مبدينة  كاليفورنيا  جامعة  يف  وامل�ساعر 
زمائها،  مع  درا�ــســًة  فران�سي�سكو  �سان 
ترْ اإىل اأن معدل �سربات القلب لدى  َخُل�سَ
الر�سع يزيد اإذا ما كانوا حممولني على 
ينطوي  بحدٍث  للتو  مررن  اأمهاٍت  اأيدي 

على توتٍر و�سغوط.
هذه  يف  االأم  قــلــب  �ــســربــات  فــتــ�ــســارع 
احلالة نقل ر�سالًة للر�سيع ُتنذر بوجود 
خطر، وهو ما جعله يتجنب التوا�سل مع 

الغرباء نتيجًة لذلك.
اإىل  الدرا�سات  ت�سري  ذلك،  على  عاوًة 
املكان  يف  تكون  اأن  عليك  يتعني  ال  اأنــه 
اإليك  تنتقل  لكي  ما،  �سخ�ٍص  مع  نف�سه 
فقد  �سلوكك.  على  ــر  ــوؤث وت م�ساعره 
ن�سرك  احتمالية  اأن  اأبــحــاٌث  اأظــهــرت 
مل�سامني على مواقع التوا�سل االجتماعي 
تبعث على االأمل والتفاوؤل تزيد، اإذا ما 
نف�سك قبل ذلك، من�سوراٍت  اأنت  طالعت 
اإيجابيًة على هذه املواقع، ك�سوٍر جميلٍة 

لغروب ال�سم�ص مثًا.
من�سورًا  وطالعت  العك�ص  حدث  اإذا  اأما 
�سبيل  على   - بال�سكوى  �ساحبه  يجاأر 
ال�سف  يف  طويًا  وقف  اأنه  من   - املثال 
لــ�ــســراء قــهــوتــه املــفــ�ــســلــة، فــــاإن ذلك 
�سيجعلك يف هذه احلالة تن�سر م�سامني 

ذات طابٍع �سلبٍي اأكر.
مّنا  الكثريون  هناك  ــرى،  اأخ جهة  من 
لو  باآخر- كما  اأو  ممن يعي�سون - ب�سكٍل 
كرجال  وكاأنهم  حقيقي  خطٍر  يف  كانوا 
لا�ستدعاء  دائمًا  امل�ستعدين  االإطفاء 

يف اأي وقت.
متاأهبني  االأ�سخا�ص  ــوؤالء  ه يكون  اإذ 

دائمًا الإخماد األ�سنة اللهب التي ت�ستعر 
- يف هذه احلالة - من بني ثنايا ر�سائل 
اأو الر�سائل الن�سية  الربيد االإلكرتوين 
هذا  بفعل  لهم  مبطالباٍت  حتفل  التي 
االأمر اأو ذاك، ويكونون كذلك م�ستعدين 
مع  والــتــفــاعــل  للتعامل  ــــدوام  ال عــلــى 
اأو  اإليهم  تــرد  التي  العاجلة  االأخــبــار 
مواقع  على  يطالعونها  التي  امل�سامني 

التوا�سل االجتماعي.
وت�سري درا�سٌة م�سحيٌة اأجرتها جمعية 
هناك  اأن  اإىل  االأمريكية  النف�ص  علم 
مــرارًا  لهاتفك  تفقدك  بــني  ارتــبــاطــًا 

وتكرارًا، و�سعورك بالتوتر واالإجهاد.
ــــرى، بــاتــت تــغــريــدٌة ما  وبــعــبــارة اأخ
ــوقــت احلـــايل هــي الــعــامــل الــذي  يف ال
الف�سيولوجية  اال�ستجابة  تلك  ي�ستثري 
املرُبجمة م�سبقًا التي كنا قد اكت�سبناها 
والتطورات،  التحوالت  من  ع�سوٍر  عرب 
جتنب  على  االأ�ــســل  يف  ت�ساعدنا  لكي 

خطر احليوانات املفرت�سة اجلائعة.
يـــوؤدي  الــدرا�ــســات،  اإحــــدى  فبح�سب 
على  ح�سابك  على  تــغــريــداٍت  ن�سرك 
موقع تويرت، اإىل زيادة نب�سك وت�سببك 
بقدٍر  لديك،  العني  بوؤبوؤ  وات�ساع  عرقًا 
لغالبية  ممار�ستك  اإليه  تقود  مما  اأكرب 

اأن�سطتك اليومية االأخرى.
لكن هناك فر�سًة حلدوث حالة خوٍف 
جماعٍي قد ال يكون له ما يربره يف بع�ص 
االأوقات، وذلك بفعل حقيقة اأن التوتر 
ب�سكل  النا�ص  تركيز  فر�ص  من  يزيد 
املزعج،  الطابع  الر�سائل ذات  اأكرب على 
وحقيقة اأن هذا ال�سعور ينت�سر ب�سرعة 

كالنار يف اله�سيم.
املعلومات  مــوجــة  اإىل  ذلـــك  ــود  ــع وي
 - عــادًة  تنت�سر  التي  واملقلقة  املزعجة 
اأو  التقليدية  االإعــام  و�سائل  يف  �سواء 
على مواقع التوا�سل االجتماعي - عقب 
اأي حدٍث عاٍم حافٍل بالتوتر مثل  وقوع 
�سيا�سي.  ا�سطراٍب  اأو  اإرهــابــٍي  هجوٍم 
املعلومات  هـــذه  ــعــامــة  ال ويــ�ــســتــوعــب 
ت�سخيم  اإىل  تقود  قد  ولكنها  بكفاءة، 

حجم اخلطر القائم بالفعل.
هجماٍت  وقوع  يعقب  ذلك،  على  وبناًء 
يف  حادة  تراجعاٍت  حدوث  اأو  اإرهابيٍة 
الت�سرفات  من  منــٌط  املالية،  االأ�ــســواق 
�سيوع  يف  يتمثل  بــا�ــســتــمــرار،  يــتــكــرر 
وانتقاله  وال�سغوط،  بالتوتر  اإح�سا�ٍص 
من  موؤقتًا  يعزز  ما  الآخــر،  �سخ�ٍص  من 
للتقارير  الــنــا�ــص  متابعة  احتمالية 
ال�سلبية، التي تفاقم بدورها من م�ساعر 

التوتر لديهم.
حتى  الرحات  ُتلغى  لذلك،  ونتيجًة 
التي �سهدت  املنطقة  يف بقاٍع بعيدٍة عن 
حتى  االأ�سهم  وُتباع  االإرهابي،  الهجوم 
واإن كان االإبقاء عليها هو اخليار االأمثل، 
التي  ال�سيا�سية  احلمات  حتظى  كما 
اأ�سلوب  اإىل  اللجوء  اإىل  اأ�سحابها  يعمد 
اإذا  التخويف مبزيٍد من املتابعني، حتى 

مل تكن ت�ستند اإىل حقائق.
م�سيء،  جانٍب  من  يخلو  ال  االأمــر  لكن 
مثل  االإيجابية  امل�ساعر  اأن  يف  يتمثل 
قابلٌة  اأي  ُمعدية،  باالأمل،  االإح�سا�ص 
لانتقال بدورها من �سخ�ٍص الآخر، كما 
للعمل  املرء  دفع  �سعيد  على  فعالٌة  اأنها 

على اإيجاد حلوٍل مل�سكاته.
الوثيقة بني  العاقة  اإدراك  �ساأن  ومن 
والطريقة  لاإن�سان  ال�سعورية  احلالة 
يح�سل  التي  املعلومات  بها  يعالج  التي 
ر�سائلنا  �سياغة  على  م�ساعدتنا  عليها، 

ب�سكٍل اأكر فعالية.

قد يتخذ املرء بع�سا من اأكرث القرارات اأهمية يف حياته خالل مواقف ي�سعر فيها بالتوتر والقلق ويتعر�س 
لل�سغوط. فبدءا من قراراتنا املتعلقة بال�سحة مرورا بتلك املتعلقة باأو�ساعنا املالية، و�سولً اإىل فئٍة ثالثة 
مت�سلة مب�سريتنا املهنية، يتعني علينا، يف اأغلب الأحيان، تقييم املعلومات الواردة اإلينا يف ظل ظروٍف 

ُمرهقة ذهنياً وحافلة بالتوترات. ولتاأخذ على ذلك مثالً الن�ساء اللواتي يحتجن اإىل ح�سم �سل�سلٍة من 
اخليارات املهمة خالل �سهور احلمل وفرتتي املخا�س والولدة، وهو وقٌت ت�سعر فيه الكثريات منهن 

بالتوتر ال�سديد. فهل نعالج املعلومات ون�ستخدمها على نحٍو اأف�سل اأم اأ�سواأ يف مثل هذه الظروف؟

درا�شةالأحد 27 ومرب  2969/ 08  دي�سمرب 2019 املوافق لـ 11 ربيع الثاين 161441
املواقف ال�صعبة جتعل عقولنا "اأكرث ح�صما"

من �ساأن اإدراك العالقة 
الوثيقة بني احلالة ال�سعورية 

لالإن�سان والطريقة التي يعالج 
بها املعلومات التي يح�سل 

عليها، م�ساعدتنا على �سياغة 
ر�سائلنا ب�سكٍل اأكرث فعالية

الب�سر عادًة ما يكونون متفائلني اإىل حٍد بعيد. فهم يتجاهلون 
الأخبار ال�سيئة ويحتفون بنظريتها اجليدة. وقد حدث ذلك عندما 

كان رجال الإطفاء يف حالة ا�سرتخاٍء وهدوء، لكن احلال تغري وظهر 
منٌط اآخر من ال�سلوك، حينما كانوا تت ال�سغط



بعد تاأجيل اإختبارات الف�شل الدرا�شي االأول

فيما القت املبادرة ا�شتح�شانا كبريا 

ا�صتياء وا�صع و�صط االأولياء
 وا�صتمرار تعنت امل�صربني

حافالت لنقل الطلبة من االإقامات 
اجلامعية نحو امل�صاجد بباتنة 

بريكةنقاو�صمروانةاآري�صعني التوتةباتنةالتاريخ

اأوني�صي علي/ �صارع م�صطفى حالق، رقم 05، االأحد 08  دي�سمرب 2019
تاملي�صت ليندة�صريف حمزةحي بوزوران/ 033813712

مزاهدية رم�صانلربارة عبد الكرميعنون �صمري033343180

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

الدرا�سي  الــطــور  هــذا  حل�سا�سية  ونــظــرا 
قبل  مــن  الــوا�ــســح  بــاالإهــتــمــام  يعنى  الـــذي 
مرافقة  على  مواظبتهم  خال  من  االأولياء 
الدرا�سة  مبقاعد  االإلتحاق  الأجــل  االأبناء 
درا�سية  نتائج  بتحقيق  اأي�سا  واإهتمامهم 
اليومية  املراجعة  خــال  من  �سواء  جيدة، 
اإلتحاق  اأو  الدرا�سي  الدوام  اإنتهائهم من  بعد 
وما  اخل�سو�سية،  الدرو�ص  باأق�سام  التاميذ 
االآباء يف  يكلفه ذلك من م�ساريف قد يكون 
كبري  ب�سكل  متاعبهم  من  فيزيد  عنها،  غنى 
االإمتحانات  اإجراء  منهم  للبع�ص  فبالن�سبة 
واأنها  خ�سو�سا  ال�سعداء  يتنف�سون  يجعلهم 
لريتاح  االأطوار  جميع  اإختبارات  مع  تتزامن 
يقع  الذي  الكبري  ال�سغط  من  االآباء  بالتايل 
الامتناهية،  امل�سوؤوليات  اأمام  معظمهم  على 
ملزمني  اأنف�سهم  يجدون  االأ�ساتذة  بدورهم 
يف الغالب باالإلتزام مبثل هذه القرارات التي 
واإجبار  حقوقهم  نيل  الأجــل  عليها  اأجتمع 
واإن  ملطالبهم  لاإ�ستجابة  الو�سية  ال�سلطات 
كان التلميذ هو ال�سحية االأوىل واالأخرية يف 

كل هذا االأمر.
التعليم  ــذة  ــات ــس اأ� مــقــاطــعــة  خــلــفــت  واإن 
الدرا�سي  الف�سل  الإختبارات  االإبتدائي 
اجلاري ب�سكل خا�ص م�ساكل عوي�سة لدى 
التلميذ الذي اأرهق نف�سه الأجل اإجتيازها 
الأوليائه  خا�سة  مر�سية  نقاط  لتح�سيل 
جارية  كانت  التي  التح�سريات  خال  من 
يف  علمي  حت�سيل  الأجــل  و�ساق  قــدم  على 
م�ستوى تطلعاته، تكون بالن�سبة لاآخرين 

ينتهزها  منا�سبة  فر�سة  اأي�سا،  الفرتة  هذه 
اأبنائهم  متابعة  الأجل  االأولياء  من  البع�ص 
االإدراك  على  القادرين  غري  منهم  ال�سيما 
والتعلم ب�سكل جيد فمنهم من ياقي �سعوبات 
كثرية من فقدان القدرة على الرتكيز والفهم 
ملتابعتهم  �سانحة  فر�سة  االأولــيــاء  ليجدها 
هوؤالء  توجيه  باإمكانهم  اأخ�سائيني  قبل  من 
عليهم  ي�سعب  الــذيــن  االأطــفــال  مــن  الفئة 
الفهم اجليد واالإ�ستيعاب بغية تب�سيط بع�ص 
املعلومات الأجل الفهم اأكر والتغلب على هذا 

النوع من ال�سعوبات التي ياقيها التلميذ.
واإن كانت متثل هذه املقاطعة يف وقت الحق 
املنهج  واإكــتــظــاظ  الــدرو�ــص  تــاأخــر  يف  �سبب 
ميكن  فر�سة  اأي�سا  تعد  اأنها  غري  الدرا�سي، 
تدري�ص  ــل  الأج ــاء  ــي االأول بح�سب  اإنتهازها 
جيدة  نقاط  حت�سيلهم  الأجل  اأكر  اأبنائهم 
الغالب  كانت يف  واإن  االأطراف  تر�سي جميع 
حما ثقيا على التلميذ ملا ميكن اأن يجابهه 
لتدراك  بالن�سبة  م�ستقبلية  م�ساعب  من 
اأخــرى  مــرة  وحمـــــاولتهم  الـــــــدرو�ص 

االإجتهاد اأكر. اجلامعية  ــات  ــدم اخل مــديــريــة  وفـــرت 
الطلبة  لنقل  حــافــات  باتنة،  لــواليــة 
نحو  بف�سدي�ص  اجلامعية  االإقــامــات  من 
بهدف  اجلمعة  يوم  وذلك  باتنة  مدينة 
على  املدينة  م�ساجد  يف  ال�ساة  اأداء 
بعد  وذلـــك  نوفمرب،  اأول  م�سجد  غـــرار 
النق�ص الكبري الذي ت�سهده هذه املنطقة 
هذا  خال  املوا�سات  وو�سائل  النقل  يف 
الطاب  حفيظة  اأثار  الذي  االأمر  اليوم، 
يف الكثري من املرات �سيما من يريد التنقل 
يف  اجلمعة  �ــســاة  الأداء  امل�ساجد  اإىل 
الوقت الذي ال ميكن للطالب العودة اإىل 

منزله خال عطلة االأ�سبوع.
هذا وقد ا�ستح�سن الطلبة الفكرة كونها 
وفرت عليهم الكثري من الوقت الذي كان 
طويلة  لفرتات  ينتظرون  الطلبة  فيه 
الإقتناء احلافلة الأداء ال�ساة يف م�ساجد 
احلافات  وجــود  ان  واعــتــربوا  املدينة، 
التي انطلق عملها خال االأ�سبوع املن�سرم، 
خطوة مهمة يف جمال اخلدمات اجلامعية 
املقيمني  الطلبة  احتياجات  تلبي  كونها 
باتنة  اجلامعية  االإقامات  م�ستوى  على 
ف�سدي�ص، هذا وقد عرب العديد منهم عن 
التي  النوعية  الطفرة  لهذه  ا�ستح�سانهم 

لفك  ثمينة  فر�سة  مبثابة  اعتربوها 
ظل  يف  يعي�سونها  والتي  عنهم  العزلة 
غياب املرافق اخلدماتية وبعد املحات 
القطب  بذات  االقامات  عن  التجارية 

اجلامعي.
على  تعمل  احلــافــات  هــذه  اأن  يذكر 
جلب الطلبة بهدف اأداء �ساة اجلمعة، 
ثـــم تــ�ــســتــاأنــف عــمــلــهــا يف ارجــاعــهــم 
وهو  بفي�سدي�ص  اجلامعية  لاقامات 
االمر الذي اثار اعجابهم وا�ستح�سنوه 
م�سادر  افــــادت  ــني  ح يف  كــبــري،  بــكــل 
مطلعة عن ا�ستئناف خط نقل الطلبة 
املركزية  اجلــامــعــة  اإىل  ف�سدي�ص 
اليوم  العمل   ،"CUB" مدين  عربوق 
اأن توقف خال االأ�سبوع املا�سي  بعد 

ب�سبب االإ�سراب.

جدول املنــــــــاوبة لل�صيادلة بوالية باتنة ل�صهر دي�صمــرب 2019

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

راأ�ص العيونبيطامجزار�صريانةعني جا�صرواد املاءمنعةوادي الطاقةاإي�صمولال�صمرةاملعذرتيمقادتازولتالبلدية

االأ�سبوع من 12/05/ 2019 
ملباركية خالدهادف �سعيدةاإىل 2019/12/11

033211834
بهلول �صعاد

�صويف اإليا�صم�صتي �صمراء 033269877
033349113

اأو�صن ليلى
عجينة زياد زين الدينبوقبال ونا�صة033201352

خديجة
م�صتاري حممد
دري�ص يو�صفقور�ص �صعيدة033265123

�صواملية كمال033898123

قيقبةق�صباتاأوالد �صي �صليمان �صفيانزانة البي�صاءاأوالد �صالمتاخلمتبوزينةثنية العابدتكوتعني ياقوتاأوالد فا�سلالبلدية

االأ�سبوع من 12/05/ 2019 
اإىل 2019/12/11

براج حنان
عثماين خمتارخياري اأحمد033299190

033340076
يوبي مفيدة

033341572
غ�صام ر�صوان 

م�صطفى
بلعيد يا�سني

033334457
بورعية ربيع 

يو�صف �صهاماأوني�ص033289135
ملليزي عبد 

الغاين
033375228

�صاكري �صهيلة
عيا�ص منريبن من�صور فاروق033373332

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

جمتمع الأحد 27 ومرب  2969/ 08  دي�سمرب 2019 املوافق لـ 11 ربيع الثاين 171441

جدول املناوبة لل�سيادلة عرب بلديات والية باتنة ل�سهر دي�سمرب

�سميحة. ع

حفيظة.ب

بعد ت�سييق اخلناق على جتارة اخلمور بباتنة باإغالق م�ستودع لبيع هذه املواد الكحولية خالل العام املا�سي، ا�ستفحلت جتارتها يف 
ال�سوق ال�سوداء بعيدا عن التقنني ما �سمح بدخولها بكميات هائلة اإىل الولية بع�سها تتمكن م�سالح الأمن التابعة للولية اخلام�سة 
من حجزها، فيما ينجح موردون اآخرون من مترير كميات اأخرى دون اأن تتمكن م�سالح الأمن من ك�سف ذلك، حيث �سمح هذا الأمر 

للمتاجرة وا�ستهالك اخلمور، بالنت�سار والتو�سع ب�سكل كبري وبنف�س الوترية التي كان عليها قبل غلق امل�ستودع ال�سالف الذكر.

�سكلت مقاطعة اإختبارات الف�سل الدرا�سي الأول لأ�ساتذة التعليم الإبتدائي، اإىل حني اإ�ستجابة 
وزارة الرتبية، �سدمة كبرية لدى اأولياء التالميذ الذين قطعوا بدروهم اأ�سواطا كبرية لأجل و�سول 
اأبنائهم لهذه املرحلة الدرا�سية ل�سيما اأمام الكم الهائل من الواجبات وامل�سوؤوليات التي اأثقلت 

كاهلهم من خالل متابعتهم واحلر�س على اإجتيازهم هذا الإمتحان يف اأح�سن الظروف.

 �صباب يختارون الربية ال�صتهالك الكحول بعيدا
 عن رقابة املجتمع والقانون

جتارة اخلمور الع�شوائية ت�شتفحل يف باتنة

اخلمور  تخار  ي�ستغلها  عــديــدة  منافذ 
قوارير  مــن  جــدا  كبرية  كميات  لتمرير 
واأحجامها  اأنواعها  اختاف  على  الكحول 
من  مطلعة  معلومات  ح�سب  جلبها  يتم 
والية �سطيف وواليات اأخرى، كما تعترب 
ح�سب  وزو  وتيزي  بجاية  واليتي  من  كل 
ذات امل�سادر، من اأهم الواليات املوردة لهذه 
املواد املنتجة حمليا، واأما عن اال�ستهاك 
فهو يف تزايد م�ستمر يف والية باتنة حيث 
الوالية  بهذه  اخلمور  م�ستودع  اغاق  اأن 
حموالت  اإح�سار  عن  التجار  يوقف  مل 
باأثمان باهظة على  من اخلمر وت�سويقها 
م�ستهلكني جعلهم االدمان عبيدا للجرعة 
لو  حتى  الإح�سارها  دائم  ا�ستعداد  وعلى 

كلفهم االمر كل ما ميلكون.
ظــاهــرة الــ�ــســكــر يف اجلــبــال والــربيــة 
يف  وا�سع  نطاق  على  ا�ستفحلت  والغابات، 
واملخمورون  ال�سكارى  ينتقي  حيث  باتنة 
ــاط  ــس هــذه االأمــاكــن املــعــزولــة عــن االأو�
اأعني  عن  بعيدين  يكونوا  لكي  احل�سرية 
الرقباء وخا�سة االأمن، نظرا لكون ال�سكر 
القانون  عليها  يعاقب  جــرميــة  العلني 

 26_75 رقم  االأمر  مبوجب  اجلزائري 
 1975 �سنة  مــن  ــل  ــري اأف  29 يف  املــــوؤرخ 
يتحدث يف جممله عن قمع ال�سكر العمومي 
تن�ص  حيث  الكحول  من  الق�سر  وحماية 
املادة االأوىل منه على اأن كل من يوجد يف 
حالة �سكر �سافر يف ال�سوارع اأو يف املقاهي 
يعاقب  االأخرى،  العمومية  املحات  يف  اأو 
اىل  دج   40 بني  تــرتاوح  مالية  بغرامة 
80 دج، واإذا تكرر االأمر يعاقب املعني من 
وبغرامة  �سجنا  اأيــام  ع�سرة  اإىل  خم�سة 

قدرها 160 دج اىل 500 دج.
كذلك تت�سدد العقوبة ح�سب القانون يف 
خال  اجلرمية  تكرار  وهو  العود  حالة 

ظرف زمني حمدد وفقا للقانون.

عديد  اأطلقوا  بــدورهــم  امل�ساجد  اأئمة 
اخلمور  ا�ستهاك  ظاهرة  �سد  احلمات 
وطاملا كان هذا من املوا�سيع التي يركزون 
الدين  ملعار�سة  نظرا  خطبهم  يف  عليها 
املحرمات  من  واعتبارها  ال�سلوكات  لهذه 
اال�سامي  ديننا  وتعاليم  تتنافى  التي 
اخلمر  �سرب  حكم  اأن  خا�سة  احلنيف 
ملا  نظرا  حترميه  ومت  وبينا  وا�سحا  كان 
لتناوله واالدمان عليه من اآثار �سلبية على 
االأ�سعدة  كافة  على  واجلماعات  االأفراد 
ــة  ــي ــاق ـــة واالأخ ـــادي االجــتــمــاعــيــة وامل

والنف�سية والبدنية وغريها.
يذكر اأن م�سالح اأمن دائرة بريكة، متكنت 
موؤخرا من توقيف �سخ�سني عن تهمة بيع 
من  رخ�سة  دون  الكحولية  امل�سروبات 
متكنت  كما  ـــواع،  واالأن االأحــجــام  خمتلف 
اأي�سا  موؤخرا  اجلــزار  دائــرة  اأمــن  م�سالح 
حوايل  وحجز  اأ�سخا�ص   04 توقيف  من 
الكحولية  امل�سروبات  من  وحدة   7787
باخلمور  التجـارة  مكافــــــــحة  اإطــار  يف 

واملواد الكحولية.
اميان. ج

القى فيديو متداول 
موؤخرا الحدى املعلمني من 

والية بجاية، انت�سارا 
وا�سعا وتفاعا كبريا من 
قبل رواد موقع التوا�سل 
االجتماعي الفاي�سبوك، 

خا�سة اأنه يحمل يف 
طياته ر�سالة نبيلة جدا حول العلم 

واملعلم.
ويتناول الفيديو ق�سة معلم م�ساب 
مبر�ص ال�سرطان، كان يقوم بتوديع 

تاميذته يف الق�سم يف حلظات موؤثرة 
جدا، واعدا اياهم بالعاج والعودة 

لتدري�سهم، وت�ساء االقدار ان يفارق 
املعلم احلياة اثناء تلقيه العاج وهو ما 

خلف موجة ت�سامن كربى حوله، بعد 
انت�سار الفيديو اخلا�ص به ب�سكل كبري 

جدا وتاميذته يف حالة بكاء ه�ستريي 
اثناء حلظات الوداع االخري.

ف.ق

في�شبوكيات
بعد املناظرة التي جمعت املرت�شحني للرئا�شيات  

�صفحات فاي�صبوكية تعلن م�صاندتها 
ملرت�صحني للرئا�صيات بتجاهل اخليار ال�صعبي

موقع  عــرب  ال�سفحات  مــن  العديد  تعمل 
الــتــوا�ــســل االجــتــمــاعــي فــايــ�ــســبــوك، على 
االعان عن مرت�سحها لانتخابات الرئا�سية 
املتابعني  راأي  بــذلــك  متجاهلة  الــقــادمــة 
والذين نددوا يف عديد املرات بهذه التزكيات 
وطالبوا بعدم احلديث با�سم مواطني والية 
وتختلف  توجهاتهم  تتباين  الذين  باتنة 

اآرائهم وخياراتهم ازاء االنتخابات.
هذا واعترب العديد من املتابعني، اأن احتكار 
يفوق  الــتــي  الــكــربى  ال�سفحات  هــذه  مثل 
با�سم  تتحدث  �سفحة  الع�سرين  عــددهــا 
الوالية فقط، احتكارها الآراء م�سرييها على 
الوالية  عــرب  واملــواطــنــني  املتابعني  ح�ساب 
فيه  ـــر،  اآخ ح�ساب  على  مر�سح  تزكية  يف 
املرات  عديد  يف  وطالبوا  االجحاف  من  نوع 
احرتام  ب�سرورة  املتباينة  تعليقاتهم  خال 
الذين  الفاي�سبوكيني  مــن  ــن  ــري االآخ اآراء 

بالذات  القادمة  اال�ستحقاقات  اأن  يعتربون 
احلرية  تكري�ص  نحو  هامة  خطوة  تعترب 
خال  من  وذلــك  الوطن  يف  والدميقراطية 

االختافات الكثرية واملتعددة التي متيزها.
هذا وكانت املناظرة التي جمعت املرت�سحني 
جميع  على  بثت  والــتــي  االأول،  اأمــ�ــص  ــوم  ي
ــارت  اأث قــد  والعمومية،  اخلا�سة  القنوات 
من  العديد  وخلفت  الت�ساوؤالت  من  الكثري 
التعليقات بني ال�ساخرة والهزلية واجلدية، 
وطريقة  ــار  ــك واالف الــربامــج  مناق�سة  بــني 
ولغة  اجل�سد  حركات  وبني  املناظرة  ت�سيري 
املبتذلة  واالجابات  االداء  وطريقة  احلوار 
ما علق  لعقود م�ست، وهو  ال�سعب  األفها  التي 
اآماال كبرية يف اختيار مر�سح  عليه الكثريون 
�سخ�سية  و�ساحب  متكاما  برناجما  ميلك 
النقاذ  به  اال�ستنجاد  ميكن  وكاريزما  فذة 

ف.قالباد من الو�سع الراهن.
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باحلمرة ب�صبب حرائق الغابات يف اأ�صرتاليا

اأراد الظهور يف و�صائل 
االإعالم فاألقى بطفل من 

الدور العا�صر

 اأطباء ي�صعون اإ�صبع قدم مكان 
اإبهام مبتور بريطانيا تدفع تعوي�صات بقيمة 583 مليون اإ�صرتليني 

للمر�صى لف�صل ت�صخي�س مر�صهم 

بريطانية  �صيدة  االإلهية  العناية  اأنقذت 
موت  من  عمرها  من  والثالثني  الرابعة  يف 
النب�ص  ع��ن  قلبها  توقف  اأن  بعد  حمقق 
و�صفها  ح��ال��ة  يف  �صاعات  �صت  م��ن  الأك���رث 

االأطباء ب�"اال�صتثنائية".
ميل"  "ديلي  �صحيفة  ن�صرته  تقرير  �صلط 
الربيطانية، اخلمي�ص، ال�صوء على تفا�صيل 
"اأودري  ال�صيدة  اأن  مو�صًحا  الواقعة،  هذه 
�صومان"، التي ت�صتخدم جواز �صفر بريطاين 
وُيعتقد اأنها ُولدت يف اململكة املتحدة لكنها 
كانت  عندما  اإفريقيا  جنوب  اإىل  انتقلت 
طفلة، متكنت من التعايف بعد اأن كانت على 
و�صك املوت اأثناء تواجدها على �صفح جبل 

يف اإ�صبانيا ال�صهر املا�صي.
واأ�صار التقرير اإىل اأن درجة حرارة ج�صدها 
درجة   18 اإىل  كبرية  ب�صرعة  انخف�صت 
اأن  بعد  "�صومان" الوعي،  وفقدت  �صليزية، 
خالل  الطريق  "روهان"  وزوجها  هي  �صلت 
من  بالقرب  يقع  جبل  على  ثلجية  عا�صفة 
من  الثالث  يف  االإ�صبانية  "جريونا"  مدينة 

نوفمرب املا�صي.
نقلت "ديلي ميل" عن زوجها قوله اإنها بداأت 
تتحدث ب�صكل غري مفهوم وتت�صرف بغرابة 

قبل اأن تتوقف عن التنف�ص.
"�صومان"  ُنقلت  االإنقاذ،  فرق  و�صول  وبعد 
االأطباء  ق��ال  حيث  امل�صت�صفى،  اإىل  ج��ًوا 
تتنف�ص  تكن  ومل  ينب�ص  يكن  مل  قلبها  اإن 
كما توقفت كليتاها عن العمل، لكنهم على 
اأجهزة  الرغم من ذلك قاموا بو�صعها على 
ج�صدها  تدفئة  يف  وب���داأوا  احل��ي��اة،  دع��م 
باإنعا�ص قلبها يف  اأن يقوموا  تدريجًيا، قبل 

وقت الحق من م�صاء ذلك اليوم.
عن  الك�صف  مت  ب��اأن��ه  ال�صحيفة  واأف���ادت 
اأم�����ص،  للده�صة  امل��ث��رية  االإن���ق���ا  عملية 
يف  ُعقد  �صحفي  م��وؤمت��ر  خ��الل  اخلمي�ص، 

م�صت�صفى مبدينة "بر�صلونة".
"بر�صلونة"  يف  تقيم  التي  "�صومان"،  قالت 
تتذكر  ال  اإنها  التدري�ص،  جمال  يف  وتعمل 
الثالث  يف  اإنقاذها  عملية  ب�صاأن  �صئ  اأي 
اأنها  ذات��ه  الوقت  يف  مو�صحة  نوفمرب،  من 
كلما  الواقعة  عن  اأكرث  وقراأت  علمت  كلما 
تاأكدت من اأن جناتها من املوت كانت مبثابة 

"معجزة".
اأحد  اأرجودو"،  "اإدوارد  الطبيب  وو�صف 
حياة  اإن��ق��اذ  على  عملوا  ال��ذي��ن  االأط��ب��اء 
"�صومان"، احلالة بكونها "حالة ا�صتثنائية 

على م�صتوى عاملي".

ك�صفت تقارير اإعالمية اأن اأحد العواقب 
فى  املندلعة  الغابات  حل��رائ��ق  املذهلة 
بع�ص  اكت�صاء  فى  تتمثل  اأ�صرتاليا  اأنحاء 
ال�صهرية فى نيوزيالندا  االأنهار اجلليدية 

باللونني االأحمر والوردى.
املتجول  الفوتوغرافى  امل�صور  والتقط 
�صورا  ك��ارل�����ص��ون  ل��ي��ز  وامل����دون  ال�صهري 
باللون  تلونت  التى  اجلليدية  ل��الأن��ه��ار 
الوردى واالحمر من خالل رحلة بطائرة 
ا�صبريينج  ماونت  حديثة  حول  مروحية 

الوطنية فى �صاوث ايالند بنيوزيالندا.

�صحفية  ت�صريحات  فى  كارلو�صون  وقال 
"بعدما تعمقنا داخل احلديقة الوطنية 
حول النهر اجلليدى كيت�صرن ، كان بو�صعى 
اأن اأرى مدى اكت�صائه باللون االأحمر وكان 
مثل  �صيئا  قبل  من  ار  فلم  �صادما  االأم��ر 
ذلك من قبل".. واأ�صاف "عادة فى نهاية 
االأنهار اجلليدية  ال�صيف قد تبدو  ف�صل 
اجلليد  بكل  اللون  رمادية  ورمبا  مت�صخة 
ال�صخور  وبع�ص  للذوبان  تعر�ص  ال��ذى 
فى  الظاهرة  هذه  ظهور  ولكن  ال�صوداء 

منت�صف ف�صل الربيع يعد �صيئا غريبا".

ال�صحة  ه��ي��ئ��ة  م�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات  دف���ع���ت 
الربيطانية تعوي�صات قيمتها 583 مليون 
ال�صنوات  فى  للمر�صى  ا�صرتلينى  جنيه 
ت�صخي�ص  لعدم  وذل��ك  االخ���رية  ال��ث��الث 
فى  ال��ت��اأخ��ري  اأو  �صحيح  ب�صكل  امل��ر���ص 

ت�صخي�صه.
اأن  الربيطانية   " "�صن  �صحيفة  وذك��رت 
فى  والتاأخري  اخلاطئ  الت�صخي�ص  اأ�صباب 
ولكن  ومتنوعة  عديدة  املر�ص  ت�صخي�ص 

الطبية  االط��ق��م  نق�ص  اأن  ال��وا���ص��ح  م��ن 
وحت�صني  لتحديث  واحل��اج��ة  املنا�صبة 
التكنولوجيا للت�صخي�ص ال�صحيح للمر�ص 
كان من اأهم اأ�صباب االإخفاق فى ت�صخي�ص 
احلقيقى  ال�صبب  ع��ن  والك�صف  امل��ر���ص 

ل�صكوى املر�صى فى هذه احلاالت.
ب�صبب  تعوي�صا   4097 هناك  اأن  يذكر 
املر�صى  ت�صخي�ص  فى  التاأخري  اأو  الف�صل 

فى احلاالت احلرجة خالل هذه الفرتة.

اأق���دم اأي���دن اأدك��ن��ز، من 
بوالية  �صيتي  ك��ار���ص��ون 
مي�صيغان االأمريكية، على 
حت�صري هدية ل�صديقته يف 
كان  وبينما  ب��ه،  اخلا�ص  امل�صتودع 
الهدية  لت�صنيع  املن�صار  ي�صتخدم 
اإ�صبع  قطع  اخل�صب،  رقائق  من 

اإبهام يده الي�صرى!.
امل�صت�صفى  اإىل  اأدكنز  ونقل 
ع��ل��ى ال���ف���ور، ث���م اأخ���رب 
ب��اأن  عائلته  االأط��ب��اء 
�صاعات   4 اأم��ام��ه��م 
من  يتمكنوا  حتى 
اإعادة اإ�صبعه كما 
بح�صب  ك�����ان، 
����ص���ح���ي���ف���ة 
ميل  دي��ل��ل��ي 
الربيطانية، 
لكن اأدكنز قرر 
العملية  اإرج���اء 
ح���ت���ى ي���ف���ك���ر يف 

االأمر.
واأخرب االأطباء اأدكنز، 
اإ�صبع  قطع  ميكن  ب��اأن��ه 
ال�صبابة من القدم الي�صرى، 
اإ�صبع  حمل  كبديل  وو�صعه 
�صهور  وبعد  ال��ي��د،  يف  االإب��ه��ام 
اإج��راء  اأدك��ن��ز  ق��رر  التفكري  من 
ال��ع��ودة  م��ن  ليتمكن  اجل���راح���ة؛ 

لعمله وممار�صة مهامه اليومية.

وب��ع��د اأ���ص��ب��وع م��ن اجل��راح��ة، متكن 
حتريك  من  طبيعي  وب�صكل  اأدك��ن��ز 
اإ�صبع االإبهام، واأ�صاد االأطباء بنجاح 
العملية، حيث قالت اأخ�صائية العالج 
املهني كيلي ناي، امل�صاركة يف برنامج 
م��اري  مب�صت�صفى  ال��ي��دوي  ال��ع��الج 
هذا  ”جنح  التاأهيل:  الإع��ادة  ف��ري 
مذهاًل  جناًحا  اجل��راح��ي  االإج���راء 
اجلراحية  ب���االإج���راءات  م��ق��ارن��ة 

املماثلة“.
الإجراء  االأوىل  املرة  هذه  تكن  ومل 
م��ث��ل ه���ذا ال���ن���وع م���ن اجل���راح���ات 
 ،1897 ع���ام  ف��ف��ي  ال��ت��ج��م��ي��ل��ي��ة، 
االإجراء  هذا  من�صاوي  طبيب  اأجرى 
اجلراحي عن طريق ربط يد املري�ص 
احلالة  ه��ذه  على  وتركهما  بقدمه 
االإ�صبع  قطع  قبل  اأ�صابيع،  لعدة 
يده.  يف  وو�صعه  ال��ق��دم  يف  الكبري 
اجلراحات  من  النوع  هذا  تطور  ثم 
لوقت  يحتاج  لكنه  ال��وق��ت،  مب��رور 
جراحني   4 وج���ود  وي�صتلزم  كبري 

لتتم املهمة بال�صكل االأمثل.
اأ�صابع  اأهم  من  االإبهام  اإ�صبع  ويعد 
يفقدون  الذين  فاالأ�صخا�ص  اليد، 
اأ�صا�صًيا  ط��رًف��ا  يخ�صرون  اإبهامهم 
الباب  قب�صات  بفتح  لهم  ي�صمح  كان 
واالإم�������ص���اك ب���االأق���الم وال��ت��ق��اط 
اليد  اإب��ه��ام  ي��ق��وم  حيث  االأ���ص��ي��اء، 
لدى  وظائفها  م��ن   %50 ب��ح��وايل 

بع�ص االأ�صخا�ص.

خاطًئا  �صيًئا  افعل  اأو  جرمية  "ارتكب  مثل  بجمل  البع�ص  ي�صتهني 
دعنا نراك يف و�صائل االإعالم" ويتداولها الكثريون يف �صكل فكاهي، 
على  ت�صيطر  رمبا  الفكرة  اأن  من  حذره  يتوخ  اأو  يدري  اأحد  ال  لكن 
اأحد املر�صى النف�صيني لريتكب جرمية ب�صعة مثل التي نتحدث عنها 

اليوم.
قتل  حماولة  ب�صبب  عاًما   17 العمر  من  يبلغ  مراهق  اأم�ص  اعرتف 
العا�صر يف  األقى به من الطابق  اأعوام، بعدما   6 طفل فرن�صي عمره 

يف  النا�ص  اأعني  اأمام   Tate Modern الفنون  معر�ص  مبنى 
جرمية هزت الراأي العام الربيطاين.

اأثار »جونتي برافريي« 18 عاًما الده�صة والغ�صب بت�صريحاته 
الغريبة اأمام املحكمة اأم�ص عن �صبب رميه للطفل الفرن�صي 

100 مرت، حيث قال باأنه خطط للظهور  من على ارتفاع 
ذلك  يف  ال�صحف  عناوين  وت�صدر  االإعالم  و�صائل  على 

اليوم بالذات.
 4 يوم  لندن  يف  الفنون  معر�ص  افتتاح  خالل  وذل��ك 

اأغ�صط�ص املا�صي، وقد عانى الطفل ال�صحية من نزيف 
يف املخ وك�صر الذراعني وال�صاقني والعمود الفقري.

الدور  من  واإلقائه  والدته  من  الطفل  بخطف  جونتي  قام 
العا�صر، بينما اندفع اأحد ال�صهود على الواقعة ل�صرب ال�صاب 

االأمن  رجال  ي�صتطيع  اأن  قبل  ا�صمه،  عن  الك�صف  يتم  مل  الذي 
اإلقاء القب�ص عليه وفًقا للدايلي ميل.

وجه اإليه ال�صخ�ص عدة لكمات يف الوجه بعدما راآه يلقي الطفل من 
فوق �صطح املبنى ثم األقت ال�صرطة القب�ص عليه، وقد �صخ�صت حالة 
الو�صوا�ص  وا�صطراب  التوحد  من  يعاين  اأنه  على  برايفري  املجرم 

القهري.
لكن رغم مرور 4 اأ�صهر ال يزال الطفل امل�صكني غري قادر على حتريك 
اأطرافه اأو النطق للتعبري عن اأمله الذي يجعله م�صتيقًظا با�صتمرار من 

�صدته، تقول عائلته باأن حياتهم توقفت منذ ذلك اليوم امل�صوؤوم.

مري�صة تعود للحياة بعد موت ا�صتمر 6 �صاعات

�صدق 
�أو ال 

ت�صدق

اأعلنت مدينة بيفونا يف �صقلية باإيطاليا، تقدمي منازل باملجان وباأ�صعار 
رمزية للوافدين اجلدد من اأجل ت�صجيعهم على االنتقال والعي�ص هناك، يف ظل 

معاناتهم قلة عدد ال�صكان.
فالبلدة االإيطالية ال�صغرية يف �صقلية تبيع املنازل للوافدين مقابل اأورو واحد فقط، يف 

حماولة الإغراء املزيد من االأ�صخا�ص على االنتقال اإىل املنطقة.
يبلغ عدد �صكان مدينة بيفونا، الواقعة جنوب اإيطاليا، 3800 ن�صمة فقط، اأي ن�صف ما كانت 

عليه قبل 40 عامًا.
واأكدت اأجنيال كانيزارو م�صت�صارة الثقافة يف مدينة بيفونا، يف ت�صريحات ل�صبكة "�صي اإن اإن"، اإنها تريد 

اإعادة املدينة اإىل "ع�صر النه�صة" عندما ازدهرت املنطقة، حيث يتطلب االأمر ل�صراء منزل 80 بن�صًا اأي ما 
يعادل 1 دوالر، اإال اأنه من بني ال�صروط اأن يكون الوافد قادرًا على دفع �صندات بقيمة 2750 دوالرًا لتجديد 

العقار، كما مُينح الوافدون مهلة 4 �صنوات لتجديد العقار الذي قد يكون �صروريًا لبع�ص املواقع، بخا�صة اأن 
بع�ص املنازل حتتاج اإىل جتديدات كاملة مثل البيوت الريفية واملزارع اأو االإ�صطبالت.

ومل ي�صرتط م�صوؤولو املدينة على الوافدين اجلدد ا�صتغالل تلك املنازل للمعي�صة فقط، واإمنا باإمكانهم 
حتويلها اإىل م�صاريع جتارية مثل مطعم اأو متجر اأو فندق.

حتى اإذا كنت تزور املوقع فقط لالطالع على املنازل، ف�صتح�صل على جل�صة جمانية لتذوق 
الطعام والنبيذ من قبل ال�صكان املحليني.

وتعد املدينة مثالية لالأ�صخا�ص الذين يريدون االبتعاد عن احلياة املزدحمة يف 
املدينة، كما حتتفل بيفونا كل عام يف �صهر اآب مبهرجان اخلوخ الذي ُيزرع يف 
املنطقة، كما يحتفلون بعيد القدي�ص يو�صف يف �صهر اآذار، ويقدمون الطعام 

وال�صراب لالأطفال واملحتاجني.

ت�صمل املدن االأخرى التي تقدم منازل رخي�صة مقابل 1 اأورو 
مو�صوميلي وكاماراتا يف �صقلية واأوالي يف �صردينيا.

باأ�صعار رمزية منها بثمن 'فنجان قهوة' 
..متّلك منزاًل يف ايطاليا!



فعاليات  �سمن  كوالكوم  �سركة  اأعلنت 
 Snapdragon موؤمتر كوالكوم ال�سنوي
Tech Summit، اأن معاجلاتها اجلديدة 
اأو  االإفرتا�سية  القيادة  رخ�سة  �ستدعم 
خال  مــن  االإفــرتا�ــســيــة  الهوية  وثيقة 
 Android التطبيقات  برجمة  واجهة 

.Identity Credential API
وبخ�سو�ص هذا املو�سوع �سرحت �سركة 
كوالكوم بالقول: ”ي�سعدنا للغاية اأن نعلن 
معالج  اأول  �سيكون   Snapdragon اأن 
برجمة  واجهة  يدعم  املحمولة  لاأجهزة 
 Android Identity التطبيقات 

اأن  يعني  ممــا   ،Credential API
ووثيقة  االإفــرتا�ــســيــة  الــقــيــادة  رخ�سة 
مع  ممكنة  �ست�سبح  االإفرتا�سية  الهوية 

.“Android R نظام
مت ر�سد واجهة برجمة التطبيقات هذه 
الأول مرة يف وقت �سابق من هذا العام من 
 XDA منتدى  يف  املطورين  ــد  اأح قبل 
من�سور  ن�سر  والــــذي   Devlopers
يو�سح فيه نوايا االأندرويد الإن�ساء اإطار 
التعريف  م�ستندات  لتخزين  اآمــن  عمل 
 XDA من�سور  من  حتقق  ال�سخ�سية، 
Developers للح�سول على معلومات 

ـــة بــرجمــة  ــل واجـــه ــم حــــول كــيــفــيــة ع
تكون  عــنــدمــا  حــتــى  ـــذه،  ه التطبيقات 
البطارية منخف�سة جًدا لت�سغيل النظام.

الهوية  لبطاقات  االفرتا�سية  املحاكاة 
هو �سيء كنا نتوقعه يف ال�سنوات القليلة 

االأندرويد،  نظام  مع  اأنه  ويبدو  املا�سية، 
يجعل  اأن  موحد  عمل  الإطـــــــار  يـــــــمكن 

ذلك ممكًنا.
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الهند  يف  لها  ذكــي  تلفاز  اأول  بــاإطــاق   Nokia �سركة  قامت 
بالتعاون مع املتجر االإلكرتوين املحلي FlipKart. اإكتفت �سركة 

 55 طراز  باإطاق   Nokia فقط اإنــ�ــص 
من هذا التلفاز، ولكنها وعدت 
من  اأخــرى  ــرازات  ط باإطاق 

هذا التلفاز يف وقت الحق.
 Nokia الــتــلــفــاز  يــ�ــســم 
�سا�سة   55CAUHDN
 4K بحجم 55 اإن�ص وبدقة
UHD متتاز مبعدل حتديث 
عايل  و�سطوع   ،60Hz يبلغ 
�سمعة،   400 اإىل  يــ�ــســل 
م�ساهدة  ـــة  زاوي عــن  ف�سا 
ي�ستخدم  درجة.   178 تبلغ 
وهي   ،ADS �سا�سة  التلفاز 
 IPS تعد واحدة من تقنيات

ولديها خ�سائ�ص مماثلة.
جمموعة  ال�سا�سة  تدعم 

باالإ�سافة  االألــوان  من  وا�سعة 
الرغم  على   .Dolby Vision دعم  ذلك  يف  مبا   ،HDR اإىل 
كامل،  تعتيم  �سمعة وعدم وجود   400 اإىل  ي�سل  ال�سطوع  اأن  من 
ال�سا�سة،  النظر عن  HDR مميزة. وب�سرف  تتوقع جتربة  فا 
فهذا التلفاز الذكي ي�سم كذلك نظام �سوتي من �سركة JBL عبارة 
 Dolby ا على  اأي�سً اأنت حت�سل  عن عار�سة �سوتية يف االأ�سفل. 
املتعلق  اجلــانــب  يف   DTS Tru Surround و   Audio

بالربجميات.
برتدد  النوى  رباعي  معالج  كذلك  ي�سم  الذكي  التلفاز  هــذا 
1GHz، ومعالج ر�سوميات من فئة Mali-450، ف�سا عن ذاكرة 
 .16GB 2.25، وذاكرة داخلية بحجمGB ع�سوائية بحجم
البلوتوث  كذلك  يدعم  الذكي  التلفاز  هذا 
ثاثة  وي�سم   ،WiFi و   5.0
ف�سا   ،HDMI منافذ 

.USB عن منفذي
اأن  ميــــكــــنــــك  كـــــمـــــا 
التلفاز  ــذا  ــه ف ــع،  ــوق ــت ت
الــــذكــــي اجلــــديــــد مــن 
يعمل   Nokia �ــســركــة 
نظام  من   9.0 باالإ�سدار 
مع   Android TV
 .Chromecast دعــم 
وعلى ذكر نظام الت�سغيل، 
فــهــو يـــاأتـــي مــ�ــســبــًقــا مع 
و   Youtube و   Netflix

.Hotstar
ببيع  �ستبداأ   Nokia �سركة  اأن  اإىل  ن�سري  اأن  نود  اخلتام،  قبل 
هذا التلفاز على متجر FlipKart اإبتداء من 10 دي�سمرب مقابل 
اأمريكي.  دوالر   589 ُيعادل  ما  وهو  هندية،  روبية   41999
ولاآ�سف، لي�ست لدينا يف الوقت الراهن اأي معلومات حول ما اإذا 
على  الذكي  التلفاز  هذا  الإطــاق  تخطط   Nokia �سركة  كانت 

ال�سعيد العاملي اأم ال.

حتديث  باإ�سدار   Sony �سركة  ــداأت  ب
ومن  الذكية،  لهواتفها   10  Android
8 هواتف يف القائمة، بداأت هواتفها  بني 
هذا  على  باحل�سول  االأحـــدث  ــدة  ــرائ ال
التحديث اأواًل. 
اأو�سح 

 Xperia 1 و Xperia العديد من ماك
 Android اأنهم بداأوا بتلقي حتديث   5

الذكية. هواتفهم  على   10
ـــذا الــتــحــديــث يــحــمــل الــبــنــيــة رقــم  ه
معه  ويـــجـــلـــب   0.748.A.55.1
نوفمرب.  ل�سهر  االأمــنــيــة  ــات  ــاح ــس االإ�
االإنتقال  فــاإن  ذلــك،  عن  النظر  وب�سرف 
ح�سول  يــعــنــي   10  Android اإىل 
التغيريات  من  العديد  على  امل�ستخدمني 
واملــيــزات اجلــديــدة، مبــا يف ذلــك الو�سع 
الليلي على م�ستوى نظام الت�سغيل بالكامل، 
ف�سا  اجلديد،  باالإمياءات  التنقل  ونظام 
عــن احلــ�ــســول عــلــى فــكــرة اأفــ�ــســل حول 
موقعك  بتتبع  تــقــوم  الــتــي  التطبيقات 

احلايل.
هذا التحديث قد ي�ستغرق بع�ص الوقت 
قبل اأن ي�سل اإىل الهاتف اخلا�ص بك، ولكن 
االإنتظار  ت�ستطيع  ال  كنت  اإذا  حالة  يف 
يف  التحديث  هذا  على  للح�سول  وتتطلع 
من  التحقق  فباإمكانك  القريب،  امل�ستقبل 
من  يدويا  جلهازك  التحديث  هــذا  توفر 
ـــدادات  االإع تطبيق  اإىل  الــذهــاب  خــال 
اإىل  ذلك  بعد  والذهاب   "  Settings  "
 About Device " اجلهاز  حول  خيار 

"، والتوجه بعد ذلك اإىل خيار حتديثات 
." System Updates " النظام

هذا  حتميل  باإمكانك  احلــال،  وبطبيعة 
االإنرتنت  بيانات  باإ�ستخدام  التحديث 
املحمولة اأو باإ�ستخدام �سبكة WiFi على 
باإ�ستخدام  دائما  نو�سي  اأننا  من  الرغم 
االأمـــر  يــتــعــلــق  عــنــدمــا   WiFi �ــســبــكــة 
يغنيك  ــك  ذل الأن  التحديثات  بتحميل 
املحمولة  االإنرتنت  بيانات  اإ�ستنزاف  عن 
تن�سى  ال  احلــال،  وبطبيعة  بك.  اخلا�سة 
ملحتويات  اإحتياطي  ن�سخ  بعمل  تقوم  اأن 
والبيانات  امللفات  فقدان  لتجنب  هاتفك 
اأثناء  االأمور  �ساءت  حال  يف  بك  اخلا�سة 

تثبيت التحديث.

الهند  يف  الأول  الذكي  تلفازها  طلق  تحُ  Nokia

 Xperia 1 الهاتفني  برتقية  تبداأ   Sony
 Android 10 اإىل نظام Xperia 5و

تكنولوجيا معاجلات Snapdragon اجلديدة �ستدعم رخ�سة القيادة 
الإفرتا�سية اأو وثيقة الهوية الإفرتا�سية على الأندرويد

باإ�سدار   OnePlus �سركة  قامت 
للهاتفني   10  Android حتديث 
OnePlus 6 و 6T OnePlus يف 
اإيقافه  املا�سي، ولكن مت  �سهر نوفمرب 
من  جمــمــوعــة  ــن  م مــعــانــاتــه  ب�سبب 

االأخطاء.
�ــســركــة  اأن  يـــبـــدو  ذلـــــك،  ومــــع   
اإ�ساح جميع  OnePlus جنحت يف 
هذه االأخطاء وبداأت االآن باإ�ستئناف 

هذا التحديث من جديد.
 10  Android حتـــــديـــــث 
و   6  OnePlus للهاتفني  اجلديد 
رقم  البنية  يحمل   6T  OnePlus
ويقوم   10.0.1  OxygenOS
مب�ست�سعر  املتعلقة  امل�ساكل  باإ�ساح 
الت�سغيل  واإعــادات  االأ�سابع  ب�سمات 
فهو  ذلــك،  على  وعـــاوة  التلقائية، 
االأمنية  االإ�ــســاحــات  ا  اأي�سً ي�سمل 
العادة  ــرت  ج وكــمــا  اأكــتــوبــر،  ل�سهر 
دائـــًمـــا، فــ�ــســوف يــتــم اإطـــــاق هــذا 
حمدود  لعدد  البداية  يف  التحديث 
اإ�سداره  يتم  اأن  قبل  امل�ستخدمني  من 
اأنحاء  جميع  يف  امل�ستخدمني  لبقية 

العامل.
هذا  ي�ستغرق  قد  لذلك،  ونتيجة 
ي�سل  اأن  قبل  الوقت  بع�ص  التحديث 

يف  ولــكــن  ــك،  ب اخلــا�ــص  الهاتف  اإىل 
االإنتظار  ت�ستطيع  ال  كنت  اإذا  حالة 
التحديث  هذا  على  للح�سول  وتتطلع 
فباإمكانك  الــقــريــب،  امل�ستقبل  يف 
التحديث  هـــذا  تــوفــر  ــن  م التحقق 
جلهازك يدويا من خال الذهاب اإىل 
 ”Settings” االإعــــدادات  تطبيق 
خــيــار  اإىل  ــــك  ذل ــد  ــع ب ــــاب  ــــذه وال
”About Device“، والتوجه بعد 
 ” النظام  حتديثات  خيار  اإىل  ذلــك 

.“System Update
حتميل  باإمكانك  احلــال،  وبطبيعة 
بيانات  باإ�ستخدام  التحديث  ــذا  ه
باإ�ستخدام  اأو  املحمولة  ــت  ــرتن االإن
اأننا  من  الرغم  على   WiFi �سبكة 
�سبكة  بــاإ�ــســتــخــدام  دائــمــا  نــو�ــســي 
بتحميل  االأمر  يتعلق  عندما   WiFi
عن  يغنيك  ذلـــك  الأن  الــتــحــديــثــات 
املحمولة  االإنرتنت  بيانات  اإ�ستنزاف 

اخلا�سة بك.
اأن تقوم  وبطبيعة احلال، ال تن�سى 
بعمل ن�سخ اإحتياطي ملحتويات هاتفك 
والبيانات  املــلــفــات  فــقــدان  لتجنب 
االأمــور  �ساءت  حــال  يف  بك  اخلا�سة 

اأثناء تثبيت التحديث.

 OnePlus 6/6T الهاتفني
يبداآن من جديد بتلقي تديث 

 Android 10

اآبل  �سركة  تقوم  اأن  مُيكن  ال�سائعات،  �سدقت  اإذا 

باإطاق الهاتف iPhone SE2 يف العام 2020. تدعي 

عن  �سيتخلى  فهو  بالت�سميم،  يتعلق  فيما  اأنه  ال�سائعات 

ت�سميم  ي�سبه  الــذي  االأ�سلي   iPhone SE ت�سميم 

يتبنى  اأن  املتوقع  من  ذلــك،  من  بــداًل   .5  iPhone

�سيذكرنا  حــداثــة  اأكــر  ت�سميًما   iPhone SE2
.8 iPhone بت�سميم

 Ming-Chi ال�سهري  ال�سيني  للمحلل  وفقا  االآن، 

Kuo، فهو يدعي اأنه من املتوقع اأن توا�سل اآبل ت�سكيلة 

 ،2021 العام  يف   .2021 العام  حتى   iPhone SE

اآبل  �سركة  تقوم  اأن  اآنًفا  املذكور  ال�سيني  املحلل  يتوقع 

كافة  تغطي  �سا�سة  مع   Plus  iPhone SE2 باإطاق 

من  �سيتخل�ص  اأنه  يعني  مما  للجهاز،  االأمامية  الواجهة 

اأنه  علًما  الواجهة  يف   Touch ID الب�سمة  م�ست�سعر 

يف   Touch ID اإ�ستخدام  موا�سلة  يتم  اأن  املتوقع  من 

الهاتف iPhone SE2 القادم يف العام املقبل.

قبل اأن ُت�سبح متحم�ًسا جًدا، هذا ال يعني اأن �سركة اآبل 

 .Plus iPhone SE2 اإىل Face ID ميكنها اإح�سار

اأن   Ming-Chi Kuo املحلل  يدعي  ذلــك،  من  بــداًل 

Touch ID �سيظل مدجًما  م�ست�سعر ب�سمات االأ�سابع 

يف الهاتف، باإ�ستثناء اأن �سركة اآبل قد تقرت�ص فكرة من 

Sony وتدمج هذا امل�ست�سعر يف زر الت�سغيل الذي �سيكون 
موجوًدا على اجلانب.

حجم  معرفة  لاإهتمام  املثري  من  �سيكون  ذلــك،  ومــع 

�سركة  متتعت   .iPhone SE2 الهاتف  على  االإقبال 

 ،11  iPhone و   iPhone XR مع  كبري  بنجاح  اآبل 

�سُيحقق   iPhone SE2 كان  اإذا  عما  نت�ساءل  لذلك 
نف�ص النجاح.

 2021 العام  يف  �سياأتي   iPhone SE2 Plus
مع �سا�سة تغطي الواجهة الأمامية بالكامل 



معاوية. �ص

املكلف بت�شيري املركب الريا�شي اجلواري براأ�س العيون"م�شطفى لعطاط" لـ "االأورا�س نيوز":

يف طبعتها الرابعة

وخالل حديثه ليومية "االأورا�ص نيوز" اأ�صار 
الوالئية  امل�صابقة  املتحدث عن تنظيم  ذات 
جريدة  م��ع  بالتن�صيق  ال�صغري  لل�صحفي 
فعالياتها  اإنطالق  املنتظر  من  والتي  الراية 
املا�صي  العام  لقيت  وقد  املقبل،  جانفي  �صهر 
العديد  اأو�صاط  بني  كبريا  واإقباال  ترحيبا 
من االأطفال امل�صاركني والبالغ عددهم خالل 

الطبعة الفارطة 120 م�صارك".
الريا�صي  امل��رك��ب  بت�صيري  املكلف  وذك���ر   
اجلواري عن جمريات  فعالياتها ال�صيما واأنها 
كانت مناف�صة حملية حيث ا�صتفاد الفائزون 
امل�صابقة  ه��ذه  خ��الل  االأوىل   املراتب  على 
من  باإ�صراف  تكوينية  دورات  على  املميزة 
من  كل  �صملت   االإعالمية   اجلوهرة  ن��ادي 
االإخ��راج  التلفزيوين،  االإذاع���ي  التن�صيط 

ال�صحفي، والت�صوير الفوتوغرايف.  
الفعاليات  اإىل  ذات���ه  اأ���ص��ارامل��ت��ح��دث  كما   
وال���ربام���ج امل��خ��ت��ل��ف��ة ل��ت��ع��زي��ز امل���ب���ادرات 
الثقافية على م�صتوى املركب الريا�صي التي 
مل تغفل تنظيم املنا�صبات املتنوعة، اإ�صافة 
والربامج  الفعاليات  من  ع��دد  برجمة  اإىل 
على  وتفعيلها  الثقافية  امل��ب��ادرات  لتعزيز 

اأر�ص الواقع بغر�ص خدمة املبدع واملجتمع.
 وباالإ�صافة اإىل امل�صابقات املو�صمية 

على  خاللها  م��ن  ي�صعى  التي 
اجلهود  ك��اف��ة  م��وا���ص��ل��ة  

لتهيئة هذا القطاع بغية 
مبدعي  ق���درات  ب��ن��اء 
على  والعمل  املنطقة 
ت��ن��م��ي��ة م��واه��ب��ه��م، 
متوا�صلة  فامل�صاعي 
اإ�صتقطاب  اأج��ل  من 
والبالغ  املنخرطني 
املو�صم  منذ  عددهم 

امل��ن�����ص��رم م���ا ي��ق��ارب 
منخرط  ط��ف��ل   300

ا���ص��ت��ف��ادوا ب��دوره��م مما 
اأتاحته النوادي من ن�صاطات 

خمتلفة على غرار نادي احل�صاب 
الف�صاءات  االأجنبية،  اللغات  الذهني، 

ال�صيما  االإلكرتونية  كاالألعاب  الرتفيهية 
بعد جتهيز املركب.

ف�صاء  الكبار  واأي�صا  ال�صباب  منح  مت  كما   
وخدمة  فراغهم  اأوق��ات  مالأ  الأجل  خمتلف 

قدراتهم االإبداعية املختلفة بغية اإطالقها 
الفنية  مل��ي��والت��ه��م  وف��ق��ا  ال��ع��ن��ان 
وال��ث��ق��اف��ي��ة ك��اإف��ت��ت��اح ن��ادي 
وال�صعي  الب�صري  لل�صمعي 
الكبار من خالل  خلدمة 
االإمكانات  كافة  توفري 
ال�صطرجن  مل��م��ار���ص��ة 
وم�����ن�����ح�����ه�����م ه���م 
ف�صاءات  االآخ��ري��ن 
تتالءم وقدراتهم.  

وي��ع��د ذل���ك م��ن بني 
يعمل  التي  امل�صاعي 
املركب  على  القائمون 
جت�صيدها  ال��ري��ا���ص��ي 
ع���ل���ى اأر���������ص ال����واق����ع 
املوؤ�ص�صة  بهذه  والنهو�ص 
جمعوي  �صريك  اعتبارها  على 
والعمل  املنطقة  مثقفي  خدمة  الأج��ل 
بكتب  املوؤ�ص�صة  ه��ذه  ت��زوي��د  على  اأي�����ص��ا 
املقروئية  واق���ع  حت�صني  الأج���ل  متنوعة 

وا�صتقطاب اأكرث ال�صرائح املمكنة.

خن�صلة  بوالية  ال�صبت  اأم�ص  يوم  انطلقت 
فعاليات تظاهرة اكت�صاف املواهب ال�صابة يف 
طبعتها الرابعة، واملنظمة من طرف جمعية 
خن�صلة،  لوالية  الطفولة  وترقية  رعاية 
كل  امل��واه��ب  اكت�صاف  قافلة  �صتجول  اأي��ن 
بلديات الوالية من اأجل اختيار املواهب التي 
�صت�صارك يف النهائيات، ويهدف القائمون على 
حملية  بطاقية  و�صع  اإىل  التظاهرة  ه��ذه 

خمتلف  يف  ال��والي��ة  لتمثل  امل��واه��ب  ل��ه��ذه 
التظاهرات الوطنية وحتى الدولية.

الطفولة  وترقية  رع��اي��ة  جمعية  رئي�ص 
لوالية خن�صلة ال�صيد حليم بن زعيم، اأكد اأن 
هذه الطبعة تخ�ص االأطفال وال�صباب بني 7 
اكت�صاف  بهدف  وذل��ك  �صنة،  و20  �صنوات 
غ��رار  على  امل��ج��االت  خمتلف  يف  امل��واه��ب 
حفظ وجتويد القراآن الكرمي وكذا االن�صاد 

والغناء  واملو�صيقى  وامل�صرح  الر�صم  واملديح 
وغريها، اأين انتلقت القافلة من بلدية قاي�ص 
حتكيم  جلنة  التظاهرة  هذه  على  وت�صرف 
نهاية  الفائزين  تكرمي  و�صيتم  خمت�صة، 
�صهر دي�صمرب بتكرميات رمزية ت�صجيعا لهم 
و�صيتم مرافقتهم عرب موؤ�ص�صات ال�صباب عن 

طريق مربني ومن�صطني ثقافني.

بو�صريط  عني  موقع  عن  نبذة  �صحنوين  حممد  والربوفي�صور  الباحث  قدم 
االأثري الواقع ببلدية القلتة الزرقاء يف اجلهة ال�صرقية من والية �صطيف 
االأنرثوبولوجيا  جمال  يف  الباحثني  من  ملجموعة  زي��ارة  هام�ص  على  وهذا 
واآثار ما قبل التاريخ لهذا املوقع الذي عرف قبل عدة اأ�صهر اإكت�صاف اأثرية 

نادرة. 
اجليولوجيا  يف  دكتوراه  �صهادة  على  حائز  �صحنوين  الربوفي�صور  ويعترب 
وهو  االأمريكية،  اأنديانا  جامعة  من  االأنرثوبولوجيا  يف  ودكتوراه  بفرن�صا، 
من  واحد  يعترب  كما  �صنة،   30 تفوق  التاريخية  البحوث  يف  خربة  �صاحب 
عني  منطقة  اكت�صفوا  الذين  واالأجانب  اجلزائريني  الباحثني  جمموعة 
بو�صريط بوالية �صطيف التي ت�صم اآثار ثاين اأقدم وجود ب�صري يف �صمال 

اأفريقيا.
وب�صفة  م��رة  الأول  �صمح  االإكت�صاف  ه��ذا  اأن  �صحنوين  الربوفي�صور  وق��ال 
و400  مليونني  اإىل  يعود  باجلزائر  �صكاين  تواجد  اأول  اأن  معرفة  دقيقة 
األف �صنة، وهذا ي�صري اإىل اأن احل�صارة االإن�صانية باجلزائر متتد اإىل اأعماق 
التاريخ، اأما عامليا فاإن هذا االإكت�صاف اأعاد النظر فيما ظل يدر�ص يف املعاهد 
واجلامعات، على اأن مهد االإن�صانية الوحيد يوجد ب�صرق اأفريقيا كتانزانيا 

واأثيوبيا وكينيا.

الأن  جديدة،  اآفاقا  فتح  االكت�صاف  هذا  اأن  والربوفي�صور  الباحث  واأ�صاف 
تكون  اأن  ويتوقع  عاملية،  اأهمية  ذات  اأثرية  مواقع  على  حتتوي  اجلزائر 
هناك التفاتة من قبل املوؤ�ص�صات البحثية االأجنبية، كما اأنه على امل�صتوى 
املحلي هناك طبقات اأثرية �صي�صرع يف االإ�صتغال عليها، فيما مت اإخطار جملة 

العلوم االأمريكية باالكت�صاف على اأ�صا�ص اأنها جملة علمية مرموقة.

انطالق تظاهرة اكت�صاف املواهب ال�صابة عرب خمتلف بلديات خن�صلة

باحثون يف جمال االأنرثوبولوجيا واآثار ما قبل التاريخ 
يف زيارة للموقع االأثري بعني بو�صريط 

باتنة

خن�شلة

�شطيف

تعريف  يف  ر�صيد  ال�صغري  حممد  وق���ال 
اأو  في�صريا  اأو  ب�صكرة  اأن  موؤلفه  عن  موجز 
طياته  بني  يحمل  مفتوح  كتاب  اأدبي�صينام 
التاريخية  االأح���داث  من  مرتاكما  زخما 
الدائم،  والتاألق  الفكري  النبوغ  وعوامل 
يف  �صيتها  ذاع  امل��دي��ن��ة  ه���ذه  اأن  م�����ص��ريا 
االأفاق،  يف  ا�صمها  النا�ص  وتداول  االأ�صقاع 
�صعوب  �صعب من  لكل  اأن  وانطالقا من كون 
ال��ع��امل ع��ادات��ه وت��ق��ال��ي��ده ال��ت��ي متيزه 
حكايته  �صعب  ولكل  ال�صعوب،  باقي  عن 
االأج��ي��ال،  تتناقلها  ال��ت��ي  واأ���ص��ط��ورت��ه 
فالرتاث الزيباين ح�صبه غني بزخم هائل 
من العادات والتقاليد االإ�صالمية بذاكرتها 
اأين  �صخ�صيتها،  ووع��اء  اأ�صالتها  ومظهر 
قدم حممد ال�صغري ر�صيد مناذج من عادات 
وتقاليد هذه املدينة العريقة ذات املا�صي 
التلد واحلا�صر امل�صرق، مردفا: "كتبت عن 
مدينتي ب�صكرة ال�صكرة كتبت عن تاريخها، 
عن  كتبت  تقاليدها،  عاداتها،  ح�صارتها، 
التي  الطاهرة  واأر�صها  وعلمائها  �صيوخها 
حتت�صن جمعا كبريا من اأ�صرحة ال�صحابة 

والتابعني".
املوؤلف  �صر ت�صمية  اأن  الكتاب  واأ�صاف ذات 
املكان الذي عا�ص فيه  بباب اخلوخة، فهو 
�صيدي بركات بن حممد  ي�صمى حي  واالآن 
اأتى اإىل ب�صكرة  القرطبي االأندل�صي الذي 
خالل القرن 16 ميالدي، كما حمل الكتاب 
وزاوية  القدمية،  لب�صكرة  ال�صبع  االأبواب 
عادات  جانب  اإىل  القرطبي،  بركات  �صدي 
ب�صكرة قدميا، واحلرف وال�صقيفة واحلارة 
املاء  و�صوق  واالآث���ار  وال�صواقي  القدمية 
�صوق الع�صر وال�صهور القمرية والفالحية  
الراقية  االأح��ي��اء  تناول  كما  العجمية، 
رم�صان  �صهر  يف  والعدات  اال�صتعمار،  اأي��ام 
ال��ق��راآن  م��ن  ���ص��يء  حفظ  )اأي  واخل��ت��م��ة 
اخلوخة،  ب��اب  ع��ن  وق�ص�ص   ،) ال��ك��رمي 
و�صايب عا�صوراء وغريها من املوا�صيع التي 

ت�صمنها الكتاب.
ال�صغري  حممد  الكاتب  اأن  بالذكر  اجلدير 
عائلة  عريقة،  ب�صكرية  عائلة  من  ر�صيد 
مدينة  مواليد  من  ب��رك��ات،  �صيدي  اأوالد 
من  اخلام�صة  �صن  يف   ،1957 �صنة  ب�صكرة 
اأين  بركات  �صيدي  بزاوية  التحق  العمر 
�صيئا  وحفظ  العربية  اللغة  مبادئ  تعلم 

من القراآن.
بعد اال�صتقالل �صنة 1962 دخل املدر�صة 
�صهادة  نال  اأن  اإىل  فيها  وظل  االبتدائية 
انتقل  ثم  وفرن�صية،  عربية  االبتدائية 
نال  حيث  التقني  ال��وط��ن��ي   املعهد  اإىل 
ال�صهادة، ثم اإىل مدر�صة ال�صبه الطبي اأين 
حت�صل على دبلوم تقني �صامي يف ال�صحة.

تقلد عدة منا�صب وعمل مب�صت�صفى ب�صكرة 
التقاعد  اإىل  اأحيل  اأن  اإىل  �صنة   33 ملدة 

�صنة 2010م.

اآ�صيا جبار  توجت جلنة التحكيم اجلائزة الكربى 
بلخري  خريي  من  كل  اخلام�صة  طبعتها  يف  للرواية 
اأعمالهم ال�صادرة  وليندة �صوينت وجمال ل�صب عن 
خالل  واالأمازيغية  والفرن�صية  العربية  باللغات 
العا�صمة  باجلزائر  الثقافة  بق�صر  اأقيم  حفل 
للحكومة  الر�صمي  الناطق  االت�صال  وزير  بح�صور 

ووزير الثقافة بالنيابة ح�صن رابحي.
وكرمت اجلائزة الكربى اآ�صيا جبار التي حتمل ا�صم 
التي  اجلزائرية  وال�صينمائية  واملوؤرخة  الكاتبة 
وافتها املنية �صنة 2015 خريي بلخري عن روايته 
"نبوءات ريكا" املكتوبة باللغة العربية وال�صادرة 
روايتها  عن  �صوينت  وليندة  خيال  من�صورات  عن 
دار  عن  وال�صادرة  الفرن�صية  باللغة   "Valse"
الق�صبة للن�صر وجمال ل�صب عن روايته "النا غني" 

باالأمازيغية وال�صادرة عن من�صورات امتداد.
افتتاح  لدى  األقاها  كلمة  يف  رابحي  ح�صن  واعترب 
احلفل املنظم مبنا�صبة الطبعة اخلام�صة للجائزة 
بق�صر الثقافة مفدي زكريا اأن "االأمل معقود" على 
"اإثراء  ل���   الوطنية  امل�صابقة  ه��ذه  يف  امل�صاركني 
الوجدان مبا ي�صمن لرواياتهم البقاء ما ظلت تلهم 

القراء وتوؤثر يف الزمان واملكان".
مبثابة  هي  اجل��ائ��زة  ه��ذه  اأن  اإىل  ال��وزي��ر  واأ���ص��ار 
االأقالم  عرب  "املتميز  الروائية  لوجود  "امتداد" 
اجلن�صني  م��ن  ال��رواي��ة  ك��ت��اب  ال�صيما  املتعاقبة 

وباللغات املعتمدة يف اجلائزة".

اآ�صيا  الراحلة  بالروائية  كالمه  �صياق  يف  واأ�صاد 
االأدب  بقيمة  �صنة  كل  "تذكرنا  اأنها  معتربا  جبار 
الوجدان  وت�صكيل  احلياة  فهم  يف  الرواية  ودور 
يف  االإيجابي  التاأثري  مبمار�صة  الكفيل  اجلمعي 

املجتمع".
خريي  اأعمال  ثاين  ريكا"  "نبوءات  رواية  وتعترب 
"نخلة الوجع" و�صبق  بلخري الروائية بعد روايته 
يف  ه��دوق��ة  ب��ن  احلميد  عبد  بجائزة  ف��از  اأن  ل��ه 

الق�صة الق�صرية.
وا�صتطاعت ليندة �صوينت اأن تلفت النظر اإىل عملها 
وتر�صحت   "Pôv'cheveux" االأول  االأدب��ي 
جلائزة حممد ديب وبلغت القائمة الق�صرية ورواية 

الروائية. اأعمالها  ثاين  "Valse" املتوجة 
اإىل  اأدب��ي��ة  اأع��م��اال  نقل  اأن  ل�صب  جلمال  و�صبق 
ملولود  العادل"  "غفوة  راأ�صها  على  االمازيغية 

معمري.
تتويج  اأرق��ى  -وه��ي  جبار  اآ�صيا  جائزة  وتخ�ص�ص 
باللغات  روائ���ي  عمل  الأح�صن  ب��اجل��زائ��ر-  اأدب���ي 

العربية واالأمازيغية والفرن�صية.
واأطلقت هذه اجلائزة -التي حتمل ا�صم اآ�صيا جبار 
االأدب  اأع��الم  من  واح��دة  وهي   )2015-1936(
املوؤ�ص�صة  اإ���ص��راف  حت��ت   2015 يف  اجل��زائ��ر-  يف 
واملوؤ�ص�صة  واال�صهار  والن�صر  لالت�صال  الوطنية 

الوطنية للفنون املطبعية.

حكايات  ر�صيد" ي�صرد  ال�صغري  "حممد 
عن املدينة اجلميلة يف "باب اخلوخة"

االعالن عن املتوجني الثالث بجائزة اآ�صيا جبار للرواية
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حفيظة. ب 

معاوية. �ص

ق. ثعبد الهادي. ب

رقية. ل

ك�صف م�صطفى لعطاط  املكلف بت�صيري املركب الريا�صي اجلواري ال�صهيد الطيب ب�صاطة  ببلدية راأ�س العيون بوالية 
باتنة عن ت�صطريه برامج وم�صابقات ثقافية ترفيهية متنوعة بهدف اإعطاء نف�س جديد لهذه املوؤ�ص�صة ال�صبانية يف 

ظل ما ت�صهده املنطقة من ركود ثقايف ملحوظ من �صاأنه اأن يوؤثر ب�صكل كبريعلى الطاقات االإبداعية.

ر�صيد  ال�صغري  حممد  وال�صاعر  الكاتب  ا�صت�صافة  باتنة  بوالية  االح�صان  مكتبة  �صهدت 
لبيع وتوقيع باهداء لباكورة اأعماله "باب اخلوخة" حكاية عن املدينة اجلميلة ال�صادرة 
�صفحة   64 �صمن  تقع  والتي  ب�صكرة،   بوالية  والن�صر  للطباعة  زيد  بن  علي  دار  عن 
من احلجم املتو�صط، و�صط ح�صور مثقفني ووجوه اأدبية و�صعرية وباحثني الذين اأثروا 

النقا�س حول منطقة عرو�س الزيبان ووالية باتنة والغو�س يف التاريخ العريق.

"بر�مج ثقافية خمتلفة للنهو�ض بالو�قع �لثقايف 
و�لعمل على تنمية �ملـــو�هب"

يف حني �سيتم االإعالن عن م�سابقة "ال�سحفي ال�سغري" جانفي املقبل



معاوية. �ص

اإ�صابة الهدف
االأ�صتاذ ي�صرح للتلميذ الفرق بني التمني 

والرجاء فقال:
التمني هو طلب امل�صتحيل اأو 

كل ما فيه ع�صر
طلب  فهو  ال��رج��اء  اأم���ا 

املمكن
لذلك  التلميذ:  ف��ق��ال 

اأمتنى  امل��در���ص��ون  يكتب 
لكم النجاح

تقومي
واحد �صلفي راح لطبيب االأ�صنان

قالوا حاب نرّكب تقومي
ب�صح مرتدد

روحك..حاجة  تقلق�ص  م��ا  الطبيب 
�صاهلة وما ت�صر�ص

وتعدلك ا�صنانك
هو�ص  ما  ال  ال�صلفي  جاوبو 

هكاك
نركب تقومي هجري وال 

ميالدي!!؟.

دهاء
اأب على فرا�ص املوت

قال الأبنائه اأنا تارك لكم كنز 
كبري حتت املنزل 

فوجدو  املنزل  بهدم  قامو  وفاته  بعد 
�صندوق كبري فيه

 ) اإذا كنتوا رجال عاودو ابنيوه( ؟!.
معلومات م�سلية

الإبريق 
والفناجني

اأمثال �سعبية

من  العديد  �سفات  اآي"  "اآي  الـ  حيوان  يجمع   •
مثل  قواطع  له  حيث  الوقت؛  نف�ص  يف  احليوانات 
مثل  وذيـــل  اخلفافي�ص،  مثل  ــــان  واأذن الــقــوار�ــص، 
باالنقرا�ص  مــهــدد  نـــادر  حــيــوان  هــو  و  ال�سنجاب 

يعي�ص يف مدغ�سقر من ف�سيل القردة.
خ�س�ست  اإرهابيا،  كان   1944 يف  بيغني  • مناحم 
 3 10 مايني دوالر العتقاله وبعد  جائزة تقدر ب 

عقود ح�سل على جائزة نوبل لل�سام.
يف  املوجودة  ال�سركات  الأغلب  النظارات  جميع   •
ا�سمها  فقط  واحــدة  ل�سركة  �سناعتها  تعود  العامل 

لوك�سوتيكا يف ايطاليا.
ال�سوارع  نظافة  على  للت�سجيع  هندي  اخــرتاع   •
 15 عند رمي القمامة يف �سلة املهمات حت�سل على 

دقيقة "وي يف" جماين مل�سافة 50 مرتا.
وكان  للوقت  م�سيعة  النوم  يعترب  كان  اأدي�سون   •
اين�ستاين  بينما  فقط  يوميا  �ساعات   4  -3 ينام 
 10 على  يح�سل  اأن  ويجب  مهم  النوم  اأن  يقول  كان 

�ساعات على االأقل.
لونه  كان  اإن  الدجاجة  اأذن  عند  جزء  هناك   •
كان ذلك  واإن  اأبي�ص،  لونه  ي�سبح  بي�سها  فاإن  اأبي�ص 

اجلزء اأحمر فاإن بي�سها يكون لونه بني.

23 modhik@yahoo.com : :اإ�سرتاحةالأورا�س�ساركنا ال�سفحة على الربيد االإلكرتوين
ا�سحك وال�سحك بال�س.. قبل ما يغلى وتقول يامن عا�س

جواب 
املحاجية

كبريهم يف 
اجلماعة قاعد 
و�ساط القاعة 

طعامهم لغريعم 
وهلكتهم 
املجاعة؟

حدث يف مثل هذا اليوم
الثامن من �صهر دي�صمرب

على  احلرب  تعلن  العثمانية  الدولة  ـ   1714
البندقية.

احلــرب  تــدخــل  املــتــحــدة  الــواليــات  ـ   1941
بعد  احللفاء  قــوات  جانب  اإىل  الثانية  العاملية 

الهجوم على بريل هاربر.
الــدول  جلامعة  ال�سيا�سية  اللجنة  ـ   1947
حكومات  روؤ�ساء  ح�سره  اجتماًعا  تعقد  العربية 
تق�سيم  ــرار  ق الإحــبــاط  ــك  وذل العربية  الـــدول 

فل�سطني .
الإغاثة  املتحدة  االأمم  وكالة  تاأ�سي�ص  ـ   1949

وت�سغيل الاجئني الفل�سطينيني / االأونروا.
البي�ساء  الـــدار  تعم  اال�سطرابات  ـ   1952
التون�سي  الــعــام  االحتـــاد  موؤ�س�ص  مقتل  ب�سبب 

لل�سغل فرحات ح�ساد.
للجمهورية  املوؤقتة  احلكومة  عن  وفد  ـ   1958
ال�سعوب  نــدوة  اأ�سغال  يف  ي�سارك  اجلــزائــريــة 
االإفريقية بالعا�سمة الغانية اأكرا بغانا برئا�سة 

ال�سيد فران�ص فانون.
ن�ساطه  يوا�سل  ــري  ــزائ اجل الــوفــد  ـ   1959
ال�سقيقة  البلدان  مــن  مب�ساعدة  الدبلوما�سي 
لــاأمم  الــعــامــة  اجلمعية  ثلثي  مبعركة  للفوز 

املتحدة بعد رف�ص املقرتح االأفرو- اآ�سيوي.
ال�سوفيتي  واالحتاد  املتحدة  الواليات  ـ   1966
االأ�سلحة  الــتــجــارب  حل�سر  مــعــاهــدة  تــوقــعــان 

النووية يف الف�ساء اخلارجي.
نفط  �سركة  ممتلكات  ت�سادر  �سوريا  ـ   1969

العراق.
بني  "اأحفري"  ـــدود  احل مــركــز  فتح  ـ   1970
كانون  بن  قرية  من  بالقرب  واملــغــرب  اجلــزائــر 

اأمام التنقل.
املنا�سل  مــنــزل  يف  قنبلة  تفجري  ـ   1972
املو�ساد  بوا�سطة  الهم�سري  حممود  الفل�سطيني 

وذلك باأوامر مبا�سرة من جولدا مائري.
لينون  جون  االإجنليزي  املغني  اغتيال  ـ   1980
يدعى  عقلًيا  خمتل  �سخ�ص  يد  على  نيويورك  يف 

�سامبان". "مارك 
جمل�ص  اأ�ــســغــال  حتت�سن  ــر  ــزائ اجل ـ   1984

املنظمة االإفريقية للمراأة بالعا�سمة.
�سيارة  تده�ص  اإ�سرائيلية  �ساحنة  ـ   1987
يركبها عمال فل�سطينيون من جباليا متوقفة يف 

حمطة وقود، مما اأودى بحياة اأربعة اأ�سخا�ص.
 81 فيها  وقتل  تاجينا  مذبحة  وقوع  ـ   1998

مدنيا.
والتي  امل�ستقلة  الدول  احتاد  تاأ�سي�ص  ـ   1991
عن  امل�ستقلة  ع�سر  اخلم�سة  الــــدول  جمعت 

االحتاد ال�سوفياتي.
رائــد  �سحنون  احــمــد  ال�سيخ  وفـــاة  ـ   2003
الــدعــوة واال�ــســاح يف اجلــزائــر عــن عمر ناهز 

�سنة.  96
اإبراهيم  عدنان  العراقي  املخرج  مقتل  ـ   2007
العا�سمة  يف  مكتبه  اأمــام  رقبته  يف  طعنه  بعد 

ال�سورية دم�سق.
امل�سلحة  للقوات  االأعلى  املجل�ص  رئي�ص  ـ   2011
طنطاوي  ح�سني  حممد  امل�سري  م�سر  يف  احلاكم 

ي�سدر قرارا بت�سكيل جمل�ص ا�ست�ساري .
االأول  الــوطــنــي  املــهــرجــان  افــتــتــاح  ـ   2011

لاأكادمييات الريا�سية ب�سطيف.

ويتكتف  يحلف  ع���الوة  �صي  ي��ا  معنى  م��ا   �
�صدق  عن  تعبريا  اجلزائريون  يقولها  التي 

احلالف؟
فريوز زقادة اأم البواقي

 x معناها ي�صع يدا على يد على �صكل حرف
وهوؤالء من اأتباع الطريقة اخلرطالوية ل�صيخ 

الطريقة كعرب ولد لعور البلعوطي!؟.
� قال بن قرينة اأخجل واأنا يف 57 اأن اأتر�صح 
للرئا�صيات الأن بومدين رحمه اهلل حكم البالد 

وهو يف 32؟
ن�صرالدين.م بريكة

وقال تبون وبن فلي�ص واحنا يف ميزك ندفنو 
ارواحنا!؟.

� �صي عالوة العامل ال يحتاج اإىل الن�صائح بل 
للقدوة، فاحلمقى ال يكفون عن الكالم؟

فوؤاد بنوري خن�صلة
لُي�صكت  الن�صائح  اإىل  يحتاج  اأي�صا  والقدوة 

احلمقى يا �صي بنوري!!؟.
� وا�ص رايك يا �صي عالوة يف االأرقام املرعبة 

التي جاء ذكرها يف حماكمة الع�صابة؟
خري الدين قادري خن�صلة

"م�صروف جيب" انتظر بقية  هذيك جمرد 
امل�صل�صل االأكرث رعبا!؟.

من  اجل��زائ��ري��ون  ي��ع��اين  مل���اذا  تعلم  ه��ل   �
االإحباط؟

جنوى قرعو�صي عنابة
التي  الر�صالة  ن�صر  اإعادة  يف  تهاونوا  الأنهم 
حتثهم على كتابة اأ�صماء اهلل احل�صنى يف 500 
ورقة وو�صعها حتت عتبات البيوت وتتوعدهم 
ن�ص  يفعلوا..طبعا  مل  اإن  �صنة   20 باحلزن 

ال�صعب ما دارها�ص..اإذن �صلكوا؟؟!!.
� هل �صتذهب لالنتخاب يوم 12 /12؟

عمار.ق باتنة
اإذا مل يكن لديك مانع لوج�صتي!!.

تخاريف 
�سي عالوة املو�سطا�ش

عندك تقطع اجلورنان

هههههه

�سي عاوة ينتظر اأ�سئلتكم ليجيب عليها، �ساركونا بها 
modhik@yahoo.com :على الربيد االإلكرتوين
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يل زرع ال�صوك يتمحن 
بيه حكـــمة

العطاء دون حب ال قيمة له، 
االأخذ دون امتنان ال طعم له

�صورة م�صحكة

اإذا طال 
امليلفاي فاعلم 

اأن اخلري 
جاي؟!



�شبق واأن اعتدى 
عليها وتوبع بتهمة 

االعتداء على االأ�شول

�سجلــت م�سالــح احلمايــة املدنيـــة 
تب�ســة،  واليــة  بلديــات  مبختلــف 
حــوادث باجلملة خلفت 17 جريحا، 
فعلــى م�ستــوى الطريــق الوطني رقم 
اأ�سخا�ص   8 اأ�سيب  الف�سة،  10 بعني 
تــرتاوح اأعمارهــم بــني 5 و65 �سنة، 

اإثر حادث مــرور خطري، كما تدخلت 
الوحــدة الثانويــة للحمايــة املدنية 
مــروري  حــادث  الأجــل  بال�سريعــة 
وقــع م�ستــوى الطريــق الوطنــي رقم 
اإ�سابة �سخ�سني، و�سجلت  83 خلــف 
املدنيــة بدورهــا  وحــدات احلمايــة 

اإ�سابــة ثاثــة اأ�سخا�ــص يف حادثي 
مــرور منف�سلني بكــل من بئــر العاتر 
واملــاء االأبي�ص، كمـــا �سجلت حوادث 
متفرقــة اأخــرى اأ�سفرت عــن اإ�سابة 

عدة اأ�سخا�ص بجروح.

�سجلــت م�سالح اأمن واليــة �سطيف، 
خال �سهــر نوفمرب الفارط وقوع 39 
حادثــا مروريا ج�سمانيا خلف قتيلني 
ت�سجيــل  مــع  جريحــا،  و51  اثنــني 
تراجع يف عدد حــوادث ال�سري بفارق  
08 حوادث مرورية، وهو احلال اأي�سا 
بالن�سبة لعدد اجلرحى الذي تراجع 
مقارنــة  وهــذا  جريحــا،   15 بفــارق 
مــع نف�ص ال�سهــر من ال�سنــة الفارطة 

.2018
حتريــر  مت  الفــرتة  ذات  وخــال 

و655  مروريــة  خمالفــة   4004
جنحــة مروريــة �سملــت �سحــب 853 
�سحــب لرخ�ــص ال�سياقــة منهــا 693 
ملدة 03 اأ�سهــر و 160 ملدة 06 اأ�سهر، 
لرخ�ــص  �سحــب   113 ت�سجيــل  مــع 
ال�سياقة بالن�سبة ل�سائقي الدراجات 
عــدم  خمالفــة  و113  الناريــة، 
ا�ستعمــال اخلــوذة بالن�سبة الأ�سحاب 
الدراجــات الناريــة، وكــذا 91 حالة 

و�سع باحلظرية بالن�سبة للمركبات.

متكنت م�سالح اأمن والية �سطيف 
مــن توقيــف 03 اأ�سخا�ــص تورطوا 
يف عمليــة �سرقة  من داخل مركبة 
�سجلت باإقليم مدينة حمام قرقور 
خالهــا  �ســرق  الواليــة،  �سمــال 
الفاعلون �ساحبتها حقيبة يدوية 
ذهبيــة  م�سوغــات  حتــوي  كانــت 
وهاتف حممــول بقيمة  40 مليون 

�سنتيم حيث مت ا�سرتجاعها.
واأطرت هــذه العمليــة ال�سبطية 
حمــام  دائــرة  باأمــن  الق�سائيــة 
�سكــوى  عقــب  وجــاءت  قرقــور، 
اأوردهــا �سحية بعــد عملية �سرقة 
�سلــب خالهــا  مــن داخــل مركبــة 

الفاعلــون حقيبتهــا اليدوية كانت 
حتــوي م�سوغــات ذهبيــة وهاتــف 
حممول بقيمــة 40  مليون �سنتيم، 
امل�سلحــة  ذات  با�ســرت  وعليــه 
حترياتهــا واأبحاثهــا وانطاقا من 
اأدق املعطيــات تو�سل املحققون اإىل 
حتديــد هويــة الفاعلــني الثاثــة 

وتوقيفهم يف ظرف زمني قيا�سي.
ومكن التحقيق املعمق يف ماب�سات 
الق�سائيــة  ال�سبطيــة  الق�سيــة 
اإىل  التو�ســل  مــن  الدائــرة  باأمــن 
مكــان تواجــد امل�سوغــات الذهبية 
هاتــف  اإىل  اإ�سافــة  وا�سرتجاعهــا 

حممول ومت ت�سليمها لل�سحية. 
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�شطيف

�شجلت خالل ال�شاعات القليلة املا�شية

قتيالن و51 جريح يف حوادث 
مرور خالل �صهر 

توقيف املتورطني يف �صرقة 
م�صوغات ذهبية بحمام قرقور 
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�صي �الأور��صي..
تخا�ص...  راح  ماي�ص  التهيئة  م�ساريع 
ــو لـــلـــوراء كـــل مـــا حــكــمــهــا واحـــد  ــع ــرج ن
ديغوال�ص... مايري من االأغلفة يل بلعتها 
توا�سل  اخلزينة  وراء  زالها  وما  خا�ص... 
ما طلع  راهي  كيما  والدعوة  االمت�سا�ص... 

عليها نهار وال بان ليها اخلا�ص...

وجب الكالم

hamzalaribi005@gmail.com

حمزه لعريبي

�سراحة  بكل  اجلــزائــر  يف  التلفزيونية  املناظرة 
اأنها  اإال  نوعها،  من  جتربة  اأول  الأنها  "حدثا"  تعترب 
فاإننا  القيود  عن  نتحدث  وحني  ما،  نوعا  مقيدة  كانت 
وتفا�سيلها  ف�سولها  كل  يف  املفرو�سة  القوانني  نق�سد 
ي�سئ  مل  ما  وهــذا  االأ�سئلة،  طبيعة  اإىل  التنظيم  من 
اإىل املناظرة كتجربة اأوىل بقدر ما اأ�ساء للمرت�سحني 

اأنف�سهم.
كانت  من  هي  االأ�سئلة  طبيعة  فاإن  نظري  وجهة  من 
ال�سحفيني  اأ�سئلة  اأن  اأي  االأجوبة،  قيمة  يف  متحكمة 
املرت�سحون  فيه  يتحدث  كــان  ما  ــار  اإط عن  تخرج  مل 
خال حملتهم االنتخابية وخال جتمعاتهم ال�سعبية، 
والفرق بني التجمعات ال�سعبية واملناظرة التلفزيونية 
ومراقبة  لتنظيم  امل�ستقلة  ال�سلطة  نظمتها  التي 
من  مت�سع  لهم  كــان  املرت�سحني  اأن  هــي  االنــتــخــابــات 
الوقت خال جتمعاتهم ووقت ق�سري  يف املناظرة، لهذا 
واإ�سافة  جديدا  حدثا  اعتربت  واإن  املناظرة  اأن  اأظن 
مل  اأنها  اإال  اجلزائر  يف  االنتخابات  جو  اإىل  جديدة 
تاأت باجلديد بالن�سبة ملا قاله املرت�سحون الأن االأ�سئلة 
ي�سمح  مل  رمبــا  اأو  جدية  تكن  ومل  جــديــدة  تكن  مل 

لل�سحفيني باأن ياأتوا باأ�سئلة يف موا�سيع جديدة.
ومراقبة  لتنظيم  امل�ستقلة  ال�سلطة  اأن  ـــن  اأظ
االنتخابات مل ترد للجمهور والذي يعترب البع�ص منه 
جوانب  على  يتعرف  اأن  له  ترد  مل  الواقع،  يف  ناخبا 
معينة يف �سخ�سية املرت�سحني، واأظن اأنها اأرادت له اأن 
واأراها �سخ�سيا  "مناظرة" مفرغة من معناها،  ي�ساهد 
مناظرة "فوق ال�سبعة" اأي اأنها جمرد بري�ستيج جديد 
م�سغرة  �سورة  املناظرة  تكون  اأن  اأخ�ساه  ما  واأخ�سى 
�سكلية  �ستكون  االنتخابات  اأن  اأي  االنتخابات،  عن 

كاملناظرة.
ومراقبة  لتنظيم  امل�ستقلة  ال�سلطة  عــلــى  كـــان 
بطريقة  ال  بعناية  ال�سحفيني  تختار  اأن  االنتخابات 
ال�ساحة  واأن  خا�سة  القرعة،  خــال  من  ع�سوائية 
متمر�سني  باإعاميني  تزخر  اجلزائرية  االإعامية 
عن  التخلي  اإىل  بهم  والدفع  ال�سيا�سيني  "اإحراج"  يف 
الت�سنع، عك�ص ال�سحفيني الذي مت تعيينهم ع�سوائيا 
م�سبقا  نبهتهم  قد  االنتخابات   �سلطة  اأن  اأرى  والذين 
اإىل �سرورة التقيد بنوعية معينة من االأ�سئلة، اأرى اأن 
قنوات  يف  للمرت�سحني  الفردية  احلوارات  يف  االأ�سئلة 
تلفزيونية اأكر عمقا منها، وكان االأجدر على ال�سلطة 
اأن ت�سمح بالنقا�ص بني  امل�ستقلة لانتخابات  الوطنية 
املرت�سحني اإال اأنها اختارت اأن متنع ذلك رمبا "حماية" 

ملرت�سحني وتفاديا الإحراجهم.
حقيقية  فر�سة  لتكون  املناظرة  كانت  ب�سراحة، 
ال�سعب  يرغب  التي  االأ�سئلة  من  كثري  عن  لاإجابة 
اجلزائري يف احل�سول على اإجابة عنها وو�سع النقاط 
ولاأ�سف  اأنها  اإال  "ال�سماء"،  احلــروف  من  كثري  على 
كانت جتمعا  "جماهرييا" جماعيا كرر فيه املرت�سحون 

ما كانوا يقولون.

جتمع جماهريي جماعي

و�سعت، اأول اأم�ص، امراأة متزوجة حديثا، 
حدا حلياتها �سنقا بحبل داخل �سرفة م�سكنها 

العائلي الكائن بحي 80 �سكن ببلدية ثليجان يف 
والية تب�سة، وح�سب م�سادرنا فاإن املعنية قامت 

بالدخول ل�سرفة امل�سكن العائلي ولفت حبل 
حول رقبتها، منهية بذلك حياتها و�سط ظروف 
غام�سة، حيث ُعر عليها معلقة ليتم نقل جثتها 

اإىل م�سلحة حفظ اجلثث بال�سريعة لعر�سها على 
الطبيب ال�سرعي، فيما جتدر االإ�سارة اأن املتوفية 

تبلغ من العمر 25 �سنة ومل مير على زواجها اإال 
تقريبا. اأ�سهر   3

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية املدنية 
القرارم قوقة من اأجل اإخماد حريق منزل من 

القرميد متكون من غرفتني مب�ستة الهواري 
ببلدية ال�سيقارة، وجنم عنه �سحية من جن�ص 
ذكر "ق.�ص" 62 �سنة له جرح مفتوح بالراأ�ص 

اإثر �سقوط قرميد على راأ�سه، حيث مت حتويله 
من طرف م�سالح احلماية املدنية اإىل م�سلحة 

اال�ستعجاالت القرارم قوقة، وبالن�سبة للخ�سائر 
املادية مت ت�سجيل احرتاق كلي للمنزل، مبلغ 

مايل، تلفاز حجم كبري، �سرير خ�سبي، قارورة 
غاز البوتان، خزانة خ�سبية بها ماب�ص، موؤونة 

�سميد، خزانة �سغرية بها وثائق �سخ�سية وعداد 
كهربائي، فيما يبقى �سبب احلريق جمهوال.

اأوقفت اأول اأم�ص، م�سالح االأمن مبدينة اأم 
البواقي، 7 اأ�سخا�ص عر بحوزتهم على 3672 
قر�ص مهلو�ص، كانوا ب�سدد طرحها للبيع، وجاء 

ذلك �سمن بعد معلومات موؤكدة تلقاها م�سالح 
االأمن بوجود �سبكة ب�سدد طرح كمية من 

املهلو�سات للبيع.

تب�ضة

اأم البواقي

ميلة 
جريح يف حريق 

مبنزل يف ال�صيقارة 

توقيف 7 اأ�صخا�س وحجز 
مهلو�س قر�س   3672

انتحار عرو�س �صنقا 
يف ظروف غام�صة
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اهتزت اأم�ص، والية 
تب�سة، على وقع جرمية 
قتل نكراء، بعد اأن اأقدم 

�ساب ثاثيني على قتل 
والدته طعنا بخنجر، 

وح�سب ما توفر من 
معلومات فاإن اجلاين قام 

بتوجيه طعنة قاتله 
لوالدته على م�ستوى 

الراأ�ص، اأين لفظت 
اأنفا�سها االأخرية على 

الفور، فيما مت القب�ص 
على املعني والذي 

اأ�سفرت اأوىل التحقيقات 
معه باكت�ساف اأنه 

م�سبوق ق�سائيا عن 
تهمة االعتداء على 

االأ�سول ووالدته هي 
ال�سحية.

م�صبوق ق�صائيا 
يقتل والدته 
بطعنة خنجر

ن.م

 ع. ب

مل مير على زواجها �شوى 3 اأ�شهر 


