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قام�ا بغلق عدد من الطرقات امل�ؤدية
 اإىل و�سط املدينة

يقطن�ن اجلهة ال�سرقية من البلدية

عنـا�سر الدرك �سبطت 11 األف لرت
 من الزيت املغ�س��ش

اأولياوؤهم طالب�ا باإجناز مدر�سة

�ست�ستفيد منها 29 بلدية

بعد دخ�ل ال�سائقني يف اإ�سراب عن العمــل

انقطـاعـات الكهـرباء 
ُتفجر غ�سب �سكـان جرمة

مواطنون ي�ستعجلون 
الربط بالغاز يف مل�سان

ت�سويق زيت زيتون ممزوج 
مبواد جمهولة يف باتنــة!!

تالميذ قرية بوزوقلة 
ب�س�سار حمرومون
 من الدرا�ســـة

توزيع 44 �سيارة اإ�سعاف 
باأم البواقــي

�سلل عرب خطـوط 
النقل احل�سري بقاملة

خن�شلة

اأم البواقي

قاملة

�ص 04

�ص 04

�ص 04

�ص 05

�ص 05

�ص 05

باتنة

يومية �إخبارية عامة
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فيما اأدين رئي�ش م�سلحة قمع الغ�ش بعام �سجن نافذ 
مذكرة ت�قيف دولية �سد رجل اأعمال معروف

�ص 24
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ريا�سة

املركز الثقايف الإ�سالمـي 
بباتنـة مهدد بالنهـيار!

يبدو �أن ف�صائح �ملركز �لثقايف �لإ�صالمـي مبدينة باتنة، لن ت�صل �إىل 
�لنهايـة، فبعد �ل�صلل �لذي �أ�صاب هذ� �ملرفق �لهام خالل �ل�صنو�ت 

�لأخيـرة، ب�صبب �لغ�ش يف �إجنازه و�إمكانية �نهياره يف �أية حلظة، عاد 
�حلديث جمدد� عن �ملركـز �لذي ل يز�ل �خلطر حمدقا به، رغم كلما قيل 

�ص 04عن تخ�صي�ش غالف مايل لرتميمه و�إعادة �لربيق �إليه...

ا�ستفاد من عمليات ترميم "جتميلية" 
ومطالب بفتح حتقيق

خماوف كبرية قبل حل�ل ف�سل ال�ستاء

�سكـان "عني الرمـان" 
ينتظرون جت�سيد م�سروع 

احلماية من الفي�سانات

�شطيف

�ص 05

احتاد ال�ساوية

�سورة من االأر�سيف

ل�سحبه من امل�ستثمرين االنتهازيني

العدالة تتحرك لتطهري العقار ال�صناعي بباتنة!!
جلاأت ال�سلطات الوالئيـة بباتنة، اإىل اجلهات الق�سائية، من اأجل اإبطال ا�ستفادة م�ستثمرين متقاع�سني 

من قطع اأر�سية على م�ستوى املناطق ال�سناعية ومناطق الن�ساطات، وذلك بعد اأن بقيت م�ساريعهم 
�ص 04حربا على ورق ومل ترى النـور يف امليـدان...

الإحتاد ٌيخيب اأمام 
الفيالج واجلنحاين 
يخفق يف اأول اإختبار

�ص 13



عبد العايل بلحاج

القدر العادل
ح�سب ما هو متداول على نطاق وا�سع عرب خمتلف 
ال�سفحات على مواقع التوا�سل االجتماعي فاإن عبد 
القا�سي  بها  �سمح  قد  كان  له  كلمة  يف  �سالل  املالك 
قال فيها بلهجة اال�ستجداء اأنه بريء واأنه يريد اأن 
يتفرغ للعمل الآخرته والتي عرب عنها يف لهجته بدار 
اجلزائريني  من  كثريا  اآملت  قد  الكلمة  وهذه  احلق، 
للنزعة  "�سالل" كانتفا�سة  ي�سفقون على  وجعلتهم 
االإن�سانية لديهم، اأما البع�ص االآخر من اجلزائريني 
فلم يحرك فيهم كالم �سالل �سيئا بل قالوا اأن كل ما 

ناله هو نتاج ل�سنوات من الظلم يف حق ال�سعب.
وجهات  باختالف  اجلــزائــريــني  اآراء  كانت  اأيــا 
من  معه  ومن  االأخري  اأن  اإال  �سالل،  كالم  يف  نظرهم 
حي  ومثال  ب�سيط  مثال  لهم  اأعمال  ورجــال  وزراء 
كل  ونهاية  واجلــربوت  الطغيان  نهاية  عن  معا�سر 
من�سبه  ا�ستغل  �سخ�ص  كل  ونهاية  بال�سعب  م�ستهني 
من  كبرية  �سريحة  وا�سطهاد  الت�سلط  يف  و�سلطته 
املواطنني وا�ستغالل "موؤ�س�سات الدولة" فيما يخدم 
ال�سلطة  ا�ستغالل  ال  لالأ�سخا�ص  ال�سيقة  امل�سالح 
وبالتايل  والعباد،  للبالد  العليا  امل�سلحة  خلدمة 
نالت  "ع�سابة"  جمرد  لي�سوا  معه  ومن  �سالل  فــاإن 
جزاءها، بل هم جزء من در�ص قيم يف حياة االأفراد 
نف�سه  له  ت�سول  �سخ�ص  لكل  ومرجعا  واملجتمعات، 
لتن�سيب  من�سبه  ا�ستغالل  يف  لدقيقة  ولو  يفكر  اأن 

نف�سه "فوق القانون".
حتى واإن كانت العدالة ال تزال �سعيفة نوعا ما، 
اإال اأن ذلك ال يعني اأن هناك من �سينفذ من العدالة، 
ولي�ست  "موؤ�س�سة"  لي�ست  احلقيقية  العدالة  الأن 
اأ�سخا�سا، بل هو قدر اأكرب من كل املوؤ�س�سات واأقوى 
من كل االأ�سخا�ص، فاإن متثل القدر العادل اليوم يف 
مبعاقبة  قاموا  معينني  اأ�سخا�ص  معني" اأو  "�سخ�ص 
هيئة  يف  ياأتي  قد  اآخــر  قدر  فهناك  "الع�سابة" 
�سخ�ص اآخر اأو اأ�سخا�ص اآخرين قد يعاقبون من مل 

يعدل اليوم، ومن يظن اأن الزمان زمانه اليوم.
اأتذكر كلمة قالها يل �سديق، قال اأن هناك اأ�سياء 
هي  ما  �ساألته  وحــني  وجهها،  يف  الــوقــوف  ميكن  ال 
يف  فالدولة  والدولة،  اجلارف"،  "ال�سيل  منها  قال 
نظره �سيل جارف واإن كان �ساكنا يف وقت ما اإال اأنه 
�سينتف�ص يوما ما، اأي اأن الدولة واإن غ�ست الطرف 
من  وحتا�سب  �ستعود  اأنها  اإال  املمار�سات  بع�ص  عن 
غ�ست عنه الب�سر يوما ما، فالدولة ال تخ�سع لنظام 
معني يف زمن معني، بل تخ�سع العتبارات اأخرى منها 
"القدر العادل" وهو اأقوى من �سلطة اأي �سخ�ص مهما 
اأي �سخ�ص مهما  اأبعد من توقعات  بلغت قوته، وهو 
بلغت درجة دهائه وقدرته على "التكهن والتخمني 

وحتى التخطيط".

و�س��وح بكل 

بطاقة حمـــــــــراء

الثقافة راقدة يف باتنة

قال: حممد �رشيف 
)رئي�س ال�سلطة الوطنية امل�ستقلة لالنتخابات(
يف  ال��ت��دخ��ل  ث��ال��ث  ل��ط��رف  ميكن  ..."ال 

العملية االنتخابية".
قلنا: يا راجل... وهل هناك طرف 

ثاين؟

auresbook

الفالن ي�صاند الأرندي

ال�صحراء اجلزائرية اأوىل..!!

مازال "مادخلنا حتى واحد" اإىل ال�صجن

الأولوية للمهند�صون والتقنيني يف الإعالم الآيل

ك�سفت العديد من و�سائل االعالم عن توجيه تعليمة لقواعد حزب جبهة التحرير الوطني يف الواليات 
يوم  املقررة  الرئا�سية  االإنتخابات  يف  ميهوبي،  الدين  عز  الدميقراطي  الوطني  التجمع  مر�سح  مل�ساندة 
اخلمي�ص املقبل،وذلك بعد تزكية القرار من املكتب الوطني وم�ساورات مع القاعدة التي اآلت الختيار مر�سح 

من التيار الوطني.

"موبيلي�ص"  حت�سلت �سركة متعامل الهاتف النقال 
بدولة  االت�ساالت  �سبكة  اإ�ستغالل  رخ�سة  على 
مايل، حيث ظفر عر�ص هذا املتعامل باأكرث العرو�ص 
اهتماما من قبل ال�سلطات مبايل ودخلت "موبيلي�ص" 
امللف  درا�سة  بعد  حيث  املناق�سة،  يف  ر�سمي  ب�سكل 
املالية  ال�سلطات  من  ر�سمية  دعوة  ال�سركة  تلقت 
خالل  �ستتم  والــتــي  ـــــراءات  االإج اآخـــر  لــدرا�ــســة 

مواقع  على  التعليقات  لتنطلق  القادمة،  االأ�سابيع 
الذي  الــوقــت  يف  ــه  اأن على  االجتماعي  التوا�سل 
الزالت فيه الكثري من املناطق النائية وال�سحراوية 
يتم  املتعامل  ــذا  ه مــن  تغطية  دون  اجلــزائــر  يف 
الرديئة  النوعية  اىل  ا�سافة  مايل،  يف  اال�ستثمار 
التي طاملا ا�ستكى منها اجلزائريون وخ�سو�سا فيما 

يتعلق بتقطعات "انرتنت موبيلي�ص".

اأكدت املديرة العامة للوكالة الوطنية لدعم ت�سغيل ال�سباب اأنه "مل يتم اإىل حد االآن �سجن اأي م�ستفيد من 
امل�ساريع مل ي�سدد ديونه"، حيث ك�سفت مديرة "اأون�ساج" اأن املوؤ�س�سات امل�سغرة املتوقفة اأو الفا�سلة متثل 
% من قيمة القر�ص يف حال توقف امل�سروع   70 اإن الوكالة ت�سدد ن�سبة  %، وقالت   9 ما ن�سبته حوايل 
اأو ف�سله؛ ويف نف�ص ال�سياق ذكرت املديرة العامة للوكالة الوطنية لدعم ت�سغيل ال�سباب ا�سرتجاع ما قيمته 

القرو�ص. اإجمايل  % من   68

1950 عون موظف من اأ�سحاب عقود ما قبل  اأنه �سيتم ت�سوية و�سعية  اأو�سح وزير املالية حممد لوكال 
الت�سغيل، حيث �سرح انه �سيتم توظيف خالل 2020 و2021 قدر كبري من املوارد الب�سرية وباخل�سو�ص 
املهند�سون والتقنيون يف االإعالم االآيل، اأف�سخ عن ذلك خالل تدخله يف لقاء خم�س�ص ملخطط عمل املديرية 
العامة لل�سرائب لزيادة التح�سيل اجلبائي، كما ك�سف الوزير اأن تطوير رقمنة النظام اجلبائي وتعزيز 

الو�سائل الب�سرية واملادية ي�سكالن اأهم حماور خمطط عمل املديرية العامة لل�سرائب.

يبدو اأن املوؤ�س�سة االأوىل للثقافة يف والية باتنة بهياكلها 
ودورهــا الثقافيــة املتواجدة عرب خمتلــف بلدياتها ال تزال 
تغــط يف �سبــات عميــق، واعتــادت علــى الرتاخــي والتكا�سل 
حتى اأنه ال ُي�سمع لها �سجيج، حيث باتت االأن�سطة الثقافية 
والفنيــة فيها اإىل جانــب كونها منا�سبتيــة، يف عطلة دائمة 
خا�ســة واأنهــا تعجز حتى علــى تقدمي برامــج وا�سحة رغم 
خارطــة االأهــداف الثقيلــة التي تعمــد على جعلهــا ن�سو�سا 
عــرب ورق، وكونها يف كل مــرة تلقي اللوم على امل�ساكل املادية 
التــي باتت تنخر قوامها دومنا االأخذ بعــني االعتبار دورها 
يف اعطاء بدائل اأخــرى حقيقية بعد ف�سل االأخرى النعا�ص 
هــذا القطاع الذي ينتظــر التفاتة جــادة و�سريحة بدل اأن 
يبقــى حبي�ص ال�سائقــة املالية، فمتى �سيعــود قطاع الثقافة 

اإىل العمل ويحرك الفن النائم بعا�سمة االأوار�ص؟.

هــي قيمة فاتــورة ا�ستــرياد املــواد الغذائية، خــالل االأ�سهر 
الت�سعــة االأوىل مــن ال�سنــة اجلاريــة مقابل 6.61 مليــار دوالر 
خــالل نف�ــص الفــرتة مــن ال�سنــة املن�سرمــة، اأي برتاجــع بلــغ 
21ر418 مليــون دوالر )6.32 باملائــة(، ويعود هذا الرتاجع 
اأ�سا�ســا اإىل انخفا�ــص ا�ستــرياد احلبــوب واحلليــب وم�ستقاتــه 

وال�سكر واخل�سر.
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لكل مقام مقال
وتلك الأيام نداولها؟!

يبدو اأن ما ُو�سف باملحاكمة التاريخية قد �سغلت الراأي 
العام اجلزائري واالإعالم الوطني واالأجنبي حيث حظيت 

مبتابعة كبرية �سهدت ت�سارب االآراء والتحاليل والكثري 
الكثري من امل�ساعر "املختلطة" بني العربة والت�سفي 

واجتاهها نحو تاأكيد حالة الياأ�ص الق�سوى التي و�سل 
اإليها رجاالت الع�سابة وبع�ص "املغرر بهم" ممن ركبوا 

املوجة من دون اأن يح�سبوا ح�سابا لتداول االأيام )وتلك 
االأيام نداولها بني النا�ص(..

وقد اجتهت جميع التحليالت لتتعمق يف م�ساألة انهيار 
"ال�سعيد  وبالهة  وب�ساطته  �سالل" وبكائه  املالك  "عبد 

بوتفليقة" ودخوله يف �سدمة ذهنية اأو عقلية حيث 
كانت نظراته وده�سته واإمياءته تعرب بو�سوح عن و�سعه 

اأن يبدو عليه حلاجة  اأراد  "املتاأزم" اأو على االأقل هذا ما 
يف نف�سه.. وعناد "اأحمد اأويحيى" ومت�سكه )برباطة 
جاأ�سه( لعلمه اأن )ال�سفاية اأكرث من العزاية( ولي�ص 
من �ساحله اأن ي�سقط يف فخ "التخبط" والتفركي�ص" 

الذي يزيد من متعة "امل�ساهدة" و"الت�سويق".. اأما بقية 
املتهمني فلم ينالوا احلظ االأوفر من االهتمام..

وكل هذه امل�ساهد واحليثيات وت�سارع االأحداث تعترب 
رد "ميداين" على كل من ي�سكك بحملة "حماربة الف�ساد" 

وجديتها واأنها جمرد م�سرحية "ظرفية" اإىل غاية 
التمكن من كر�سي املرادية حيث مل ي�سدق هوؤالء اأن 

اجلزائر دخلت عهدا جديدا واأّنو )يل غلط يخّل�ص( واأن 
الع�سابة �سقطت فعال يف "�سر اأعمالها"..

بيته  يف  ميوت  اأن  اأمانيه  اأق�سى  اأ�سبحت  "�سالل" الذي 
وهو )يعطي يف حق ربي( واأنه بريء وخمل�ص للوطن 
وحا�سا اأن ُيقال عنه "�سراق" واأنه مل يتعاط الر�سوة 

وهو ي�ستجدي القا�سي وال�سعب اجلزائري مل يدرك اأنه 
ي�سّعب املوقف على نف�سه واأن اال�ستعطاف يف مثل هذه 

احلاالت ال يخفف االأحكام اأمام "حقائق" ال مراء فيها 
وباالأدلة الدامغة واإن كانت "جرميته" مبنطق قانوين 

�سيا�سي قد تدخل �سمن جرائم املال التي ميكن فيها 
اإعداد ال�سفقات فال حاجة لنا ب�سجن رجاالت الع�سابة 

اإذا تو�سلنا اإىل ت�سوية ا�سرتداد كل االأموال املهربة 
اإىل اخلارج واإعادتها اإىل خزينة الدولة مقابل حرية 

"م�سروطة" �سمن حدود الوطن وقوانينه.. واإن كان هذا 
احلل �سابق الأوانه اأمام اأحكام غري نهائية وحماكمات 

تنتظر املزيد من املفاجاآت و�سعب غا�سب ال ُير�سيه �سوى 
روؤية الع�سابة يف املوؤ�س�سات العقابية وقد يحتاج اإىل 

ا�ستفتاء �سعبي باخل�سو�ص يكون مفاده )احلرية مقابل 
املال( اإذا تخلينا عن العواطف التي ال متالأ خزينة 

الدولة وال تعيد االعتبار للمواطن وال ت�سمن لل�سعب 
عي�سا كرميا ورفاهية اغت�سبوها الأجيال واآن لنا اأن 

نعي�سها يف ظل اجلمهورية الثانية االأكرث �سيادة وانفتاحا 
باإرادة ال�سعب وكامل �سلطته.
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زووووووم الأورا�س....

يف مقال �سابق على جريدة االأورا�ص نيوز �سلط ال�سوء احلالة الكارثية التي اآل اإليها االأر�سيف
 يف كثري من املوؤ�س�سات بوالية باتنة، لتاأتينا اليوم �سورة اأر�سيف باإحدى كليات جامعة باتنة1 فهل هذه 

ظروف مواتية حلفظ االأر�سيف؟ ال�سوؤال موجه ملن يعرف قيمة االأر�سيف.

الـ128.983.650.708  دج مبلغ مايل اأم "فريكون�س"
احممد،  �سيدي  حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل  قدمه  الذي  الرقم  باأن  اجلزائريني  من  الكثري  علق 
العمومية  اخلزينة  وكبد  اأعمال  ورجال  �سابقني  وزراء  فيه  املتورط  ال�سيارات  تركيب  مبلف  اخلا�ص 
عرب  برامج  لباقة  "فريكون�ص"  ال�سناعية  االقمار  عرب  الــرتددات  رقم  يفوق  باأنة  فادحة،  خ�سائر 
ال�ساتل، فيما و�سف اآخرون اأن مبلغ الـ 128.983.650.708 دج )اأكرث من 128 مليار و983 مليون 
دج( ي�ستلزم 65 �ساحنة مقطورة لنقله، وهو املبلغ الذي حت�سل عليه ثالثة متعاملني اقت�ساديني فقط 

متابعني يف الق�سية.
واأو�سح وكيل اجلمهورية اأن املمار�سات املتعلقة باال�ستثمار يف جمال تركيب ال�سيارات كانت قائمة على 
"اأ�سا�ص املحاباة وتف�سيل متعامل على اأخر دون وجه حق مما اأدى اإىل تو�سيع الهوة وال�سرخ املتواجد 

بني ال�سعب وموؤ�س�ساته".

�سماح خميلي

الأورا�س بلو�س+



لتفادي التزوير يف االنتخابات الرئا�سية:

 �أكد، نائب وزير �لدفاع �لوطني، رئي�ش �أركان �جلي�ش �لوطني �ل�صعبي، هذ� �لثنني، �أن �لنتخابات �لرئا�صية �ملقبلة �صرت�صم 
�إىل مرحلة  باجلز�ئر  و�لقانون و�ملرور  بناء دولة �حلق  �لأهمية" يف م�صار  بالغة  "حمطة  �لدولة �جلز�ئرية �جلديدة وتعد  معامل 

وو�عدة". م�صرقة  "جديدة 
ويف كلمة توجيهية تابعها م�ستخدمو مدار�ص 
الوطني  الــدرك  ووحــدات  التدريب  ومراكز 
خالل  الــ�ــســتــة  الع�سكرية  ــنــواحــي  ال ــرب  ع
اأكد قايد  الوطني،  الدرك  اإىل قيادة  زيارته 
تعد  املقبلة  الرئا�سية  االنتخابات  اأن  �سالح 
دولة  بناء  م�سار  يف  االأهمية  بالغة  "حمطة 
مرحلة  اإىل  ببالدنا  واملــرور  والقانون،  احلق 
ال�سعب  فيها  ينعم  وواعــدة،  م�سرقة  جديدة 
ويحقق  وثرواتها،  بالده  بخريات  اجلزائري 
طموحاته امل�سروعة يف العي�ص الكرمي، دولة 
االأوفياء  املخل�سون  اأبناوؤها  جمدها  ي�سنع 
لر�سالة اأ�سالفهم امليامني بعيدا عن كل اأ�سكال 
ت�سوق  التي  واالأكاذيب  والت�سليل  املغالطات 
اجلزائر  باأمن  املرتب�سة  االأطــراف  بع�ص  لها 
�سوى  تهمهم  ال  ــن  ــذي وال �سعبها،  و�سكينة 

م�ساحلهم ال�سيقة".
وقال باملنا�سبة اأن انتخابات الـ 12 دي�سمرب 
الــدولــة  مــعــامل  �سرت�سم  ــن  م "هي  اجلــــاري 
اإليها  التي طاملا تطلعت  اجلزائرية اجلديدة 
نوفمربية  ِبقيم  جزائر  اال�ستقالل،  اأجيال 
اأ�سمى  الــوطــن  م�سلحة  مــن  جتعل  را�ــســخــة 
اجلزائري  ال�سعب  طموحات  ومــن  الغايات 
ـــن  واالأم الــتــطــور  كــنــف  يف  ــرمي  ــك ال للعي�ص 
ا�ست�سهد  اأهداف  االأهــداف،  اأنبل  واال�ستقرار 
�سبيلها  يف  و�سحى  االأبرار  ال�سهداء  اأجلها  من 

املجاهدون االأخيار".
"ال�سارمة"  بالتعليمات  ال�ساأن  هذا  يف  وذكر 
الوطني  اجلي�ص  مكونات  لكافة  اأ�سداها  التي 

"التحلي  ب�سرورة  االأمــن  وم�سالح  ال�سعبي 
وال�سهر  واجلاهزية  اليقظة  درجــات  باأعلى 
على التاأمني ال�سامل والكامل لهذه االنتخابات 
لتمكني املواطنني يف كل ربوع الوطن من اأداء 
حقهم وواجبهم االنتخابي يف جو من الهدوء 
من  لكل  القانون  بقوة  والت�سدي  وال�سكينة 
يحاول تعكري �سفو هذا املوعد االنتخابي الهام 
اأو الت�سوي�ص عليه يف اإطار امل�سوؤولية الوطنية 
اجل�سيمة التي نعتز بتحملها، حفاظا على اأمن 
وا�ستقرار بالدنا، التي ت�ستحق منا اليوم وكل 
يوم اأن ندافع عنها يف كل الظروف واالأحوال 
بالعهد  لنفي  ت�سحيات،  من  ذلك  كّلفنا  ومهما 

الذي قطعناه مع اهلل والوطن وال�سعب".
ــدرك  ال �سلك  بالذكر  �سالح  قــايــد  وخــ�ــص 

احلفاظ  يف  بفعالية  "ي�ساهم  الذي  الوطني 
همزة  باعتباره  بالدنا،  وا�ستقرار  اأمــن  على 
االأهمية،  غاية  يف  ال�سعب  مع  وات�سال  و�سل 
ال�سيما يف املناطق الريفية و�سبه احل�سرية، 
التي يحتك فيها رجال الدرك الوطني يوميا، 
من  يتطلب  ما  وهــو  املواطنني،  اإخوانهم  مع 
الدرك الوطني بالتن�سيق مع وحدات اجلي�ص 
االأمنية،  االأ�سالك  وخمتلف  ال�سعبي  الوطني 
بالتاأمني  الكفيلة  االإجـــراءات  كافة  اتخاذ 
االنتخاب  ومكاتب  ملــراكــز  وال�سامل  الــتــام 
املكاتب  وتاأمني  الوطن  مناطق  خمتلف  عرب 
املتنقلة باملناطق النائية بغر�ص �سمان جناح 
للوطن  خدمة  املقبلة،  الرئا�سية  االنتخابات 

وم�سلحته العليا".

الوطنية  ال�سلطة  اأكد رئي�ص 
حممد  لالنتخابات  امل�ستقلة 
اأمـــ�ـــص االثـــنـــني على  ــريف  ــس �
و�سفافية  ـــزاهـــة  ن ــان  ــم ــس �
املقبلة  الرئا�سية  االنتخابات 
التزوير  اأ�سكال  اأي  وتفادي 
اجلديدة  االإجـــراءات  بف�سل 
التي  نــوعــهــا  ــن  م ــردة  ــف ــن وامل

اتخذتها ال�سلطة.
يف  ا�ست�سافته  لــدى  واأ�ــســاف 

برنامج "اخللفية والقرار" للقناة االإذاعية االأوىل 
اأنه مت اتخاذ جملة من التدابري مل ي�سهد لها مثيل 
اأ�سكال  من  �سكل  اأي  لتفادي  قبل  من  اجلزائر  يف 
التزوير خا�سة منها املح�سر الذي ميتاز مبوا�سفات 
فريدة من نوعها والذي يعد مبثابة العلبة ال�سوداء 
املجهزة باأحدث التقنيات ال يحق الأحد ولوجها اإال 

اأع�ساء ال�سلطة اأو املندوبون الوالئيون.
ــة هذه  ــزاه ن اأن �ــســمــان  اأو�ـــســـح   �ــســريف  حمــمــد 
اإبعاد االإدارة وت�سليم  االنتخابات �سيتم من خالل 
امل�ستقلة  الوطنية  وال�سلطة  للق�ساة  االأمــور  زمام 

لـــالنـــتـــخـــابـــات حمــــــذرا من  
ــا  يف  الــتــزويــر املــعــنــوي داعــي
النفوذ  اأ�سحاب  الوقت  نف�ص 

اإىل عدم جتاوز حدودهم.
ال�سلطة  رئــيــ�ــص  ـــا  دع كــمــا 
الوطنية امل�ستقلة لالنتخابات 
هذه  يف  وبقوة  امل�ساركة  اإىل 
الرئا�سية  اال�ــســتــحــقــاقــات 
ح�سور  ــرورة  �ــس على  و�ــســدد 
التي  الفرز  عملية  املواطنني 

ت�سمن نزاهة العملية االنتخابية.
ننبذ كل اأ�شكال العنف وال ميكن بناء

 م�ؤ�ش�شاتنا اإال بالدميقراطية
كل  نبذ  على  �سريف  حممد  �سدد  اأخــرى   جهة  من 
موؤ�س�سات  بناء  ميكن  ال  انه  مو�سحا  العنف  اأ�سكال 
الدولة اإال باالعتماد على الدميقراطية وعدم منع 

اأي �سخ�ص من اأداء واجبه االنتخابي.
ربط  يتم  مرة  الأول  انه  ذاتــه   املتحدث  واأو�سح 
الإي�سالها  معلوماتية  ب�سبكة  باخلارج  ال�سفارات 

بال�سلطة الوطنية امل�ستقلة لالنتخابات.   

بن  علي  الرئا�سية،  لالنتخابات  املرت�سح  ــد  اأك
فلي�ص، اأن ن�سبة 80 باملئة من القاعدة الن�سالية 
وت�سانده  تدعمه  الوطني  التحرير  جبهة  حلزب 

يف �سباق 12 دي�سمرب املقبل.
واأو�سح بن فلي�ص خالل نزوله �سيفا على برنامج 
اجلزائرية،  االأنباء  بوكالة  ال�سيا�سي''  ''الــرواق 
اأمينا عاما لالأفالن الأربعة �سنوات،  ''كنت  قائال: 
اإذ  احلزب،  ت�سبيب  ا�سرتاتيجية  خاللها  انتهجت 
بدميقراطية  ت�سري  �سيا�سة  ت�سكيلة  منه  جعلت 
اجلن�سني  كال  من  باالآلف  دفعت  حيث  داخلية، 
وعلى  االنتخابية  املواعيد  كل  يف  امل�ساركة  اإىل 
لعامل  ال�سباب  اقتحام  يف  اأمــال  امل�ستويات  جميع 
وحتمل  املنا�سب  تــويل  من  ومتكنهم  ال�سيا�سية 
اإن جل  ''اإذ  ال�سياق:  نف�ص  متابعا يف  امل�سوؤولية''، 
هوؤالء الذين ي�سكلون ن�سبة معتربة �سمن الوعاء 
االنتخابي للحزب العتيد يدعمونني باال�ستحقاق 

الرئا�سي''. ردا للجميل اإن مل يكن اعرتافا. 
بالنيابة  العام  االأمــني  ك�سف  اأخــرى  جهة  من 

�سديقي  علي  الوطني  التحرير  جبهة  ــزب  حل
الواليات  يف  احلزب  لقواعد  تعليمة  توجيه  عن 
الوطني الدميقراطي، عز  التجمع  مل�ساندة مر�سح 
املقررة  الرئا�سية  االنتخابات  يف  ميهوبي،  الدين 

يوم اخلمي�ص املقبل.
وقال علي �سديقي اإن اللقاء الذي جمعه بنواب 
تعليمات  توجيه  بهدف  كــان  بــالــربملــان  احلــزب 
ر�سمية من قيادة احلزب واإعالن م�ساندة ميهوبي 

ب�سفة ر�سمية والذي ي�سب يف م�سلحة احلزب.
يو�سح   ر�سمي  بــيــان  ــدار  ــس اإ� ــدم  ع وبخ�سو�ص 
موقف االأفالن واالكتفاء بت�سريحات وتوجيهات 
للحزب  بالنيابة  الــعــام  االأمـــني  ــال  ق داخــلــيــة، 
العتيد ''اإن هذه الق�سية �ساأن داخلي يهم قيادات 
ومنا�سلي احلزب ولي�ست بحاجة اإىل بيان يوجه 
اختارت  التي  القيادات  وب�ساأن  الــعــام''.  للراأي 
�سديقي  علي  اتهمهم  اآخرين،  مرت�سحني  م�ساندة 
على  ال�سخ�سية  م�ساحلهم  وراء  يرك�سون  باأنهم 

ح�ساب م�سلحة احلزب.

قال اإن االنتخابات الرئا�سية �سرت�سم معامل الدولة اجلزائرية احلديثة
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قايد �سالح.. �سنت�سدى بقوة القانون لكل من يحاول تعكري �سفو هذا املوعد

�سريف.. و�سعنا  اآليات جديدة
 مل ي�سهد لها مثيل يف اجلزائر 

قواعد الأفالن بني بن فلي�س وميهوبي

الوطني

�سيتم اليوم الثالثاء على م�ستوى حمكمة 
باحلكم  النطق  بالعا�سمة  اأحممد  �سيدي 
يف ق�سية تركيب ال�سيارات املتورط فيها 
م�سوؤولون �سابقون، وعلى راأ�سهم الوزيران 
وعبد  اأويحيى  اأحمد  ال�سابقان  االأوالن 
اأعمال توبعوا بتهم  املالك �سالل، ورجال 
تبديد االأموال العمومية ومنح امتيازات 
العمومية  ال�سفقات  اإطــار  يف  مربرة  غري 
و�سوء ا�ستعمال الوظيفة والتمويل اخلفي 
للحملة االنتخابية للرئي�ص ال�سابق عبد 

العزيز بوتفليقة.
وح�سب ما دار يف جل�سات املحاكمة التي 
ق�سية  كــبــدت  فقد  ـــام،  اأي اأربــعــة  دامـــت 
معتربة  مالية  خ�سارة  ال�سيارات  تركيب 
مليار   128 بـ  قدرت  العمومية  للخزينة 

و983 مليون دج.
وكان وكيل اجلمهورية قد التم�ص ت�سليط 
عقوبة 20 �سنة حب�سا نافذا �سد كل من 
ووزير  �سالل  املالك  وعبد  اأويحيى  اأحمد 
بو�سوارب  ال�سالم  عبد  ال�سابق  ال�سناعة 

املتواجد يف حالة فرار باخلارج.
ثالثة  اخل�سائر  ــذه  ه يف  ت�سبب  ــد  وق
متعاملني اقت�ساديني متابعني يف الق�سية 
وهـــم اأحــمــد مــعــزوز وحــ�ــســان عــربــاوي 
اخل�سائر  بلغت  حيث   بــايــري،  وحممد 
لرتكيب  معزوز  �سركة  فيها  ت�سببت  التي 
الــ�ــســيــارات والــ�ــســاحــنــات اأزيـــد مــن 39 
املتعامل  بخ�سو�ص  بلغت  فيما  دج،  مليار 
دج.  مليار   87 من  اأزيــد  ح�سان  عرباوي 

خ�سارة  العمومية  اخلزينة  تكبدت  كما 
جممع  فيها  ت�سبب  دج  مليار   1 تــفــوق 
ح�سب  حممد،  بايري  ل�ساحبها  "ايفال" 

اخلزينة العمومية.
اإن هذه الق�سية  وقال وكيل اجلمهورية 
"فريدة من نوعها وغري م�سبوقة وتتجلى 
احلقيقي  التج�سيد  خــالل  من  اأهميتها 

ل�سلطان القانون على احلاكم واملحكوم".
اإعطاء  مت  املحاكمة،  جل�سة  ختام  ويف 
بكلمة  لــالإدالء  املتهمني  جلميع  الفر�سة 
اإفادتهم  اأخرية، حيث طالبوا من خاللها 
"و�سع ثقتهم  "، جممعني على  بـ"الرباءة 
الكاملة يف العدالة"، حيث اخت�سر اأحمد 
"اأنا  بالقول:  االأخـــرية  كلمته  اأويحيى 
�سالل  املالك  عبد  اأكــد  حني  يف  بريء"، 

على "اإخال�سه للوطن".
مـــن جــهــتــهــم، اأعـــــرب كـــل مـــن وزيـــري 
يو�سفي  يــو�ــســف  ال�سابقني  ال�سناعة 
وحمجوب بدة و وزير النقل ال�سابق عبد 
ال�سابقة  بومردا�ص  ووالية  زعالن  الغني 
وتفانيهم  "اإخال�سهم  عن  زرهوين  ميينة 

يف خدمة الوطن".
االأعمال  رجــال  طلب  املنحى،  ذات  ويف 
وفرات  حداد  علي  غرار  على  املتابعون، 
بايري  وحممد  �سعيد  مالك  وحاج  اأحمد 
عبود  وعــا�ــســور  حممد  مــعــزوز  ــد  ــم واأح
القادر،  عبد  ومنــرود  لعرباوي  وح�سان 
املن�سوبة  التهم  من  وتربئتهم  باإن�سافهم 

اإليهم..

ذكرت وزارة الداخلية واجلماعات املحلية 
والتهيئة العمرانية، اأم�ص يف االثنني بيان 
احلج  قرعة  يف  الت�سجيل  ب�سروط  لها، 

ملو�سمي 2020 و 2021.
للت�سجيل  ي�سرتط  اأنه  الــوزارة  واأو�سحت 
جزائرية  جن�سية  من  امل�سجل  يكون  اأن 
ويحوز على جواز �سفر بيومرتي غري منتهي 
ال�سنوات  خــالل  احلــج  ــدم  وع ال�سالحية 
ال�سبع ال�سابقة واأن يكون قد بلغ �سن الـ19 
مبلء  يقوم  واأن  الت�سجيل  يوم  كاملة  �سنة 
املو�سوعة  ال�سخ�سية  املعلومات  ا�ستمارة 
�سبكة  عــرب  �ــســواء  املــواطــن  ت�سرف  حتــت 

االنرتنت اأو بالبلدية.
كما ي�سرتط على الن�ساء البالغ �سنهن اأقل 
من 45 �سنة اأن يكون معهن حمرم ال�سرعي، 
�سنة   45 من  اأكرث  �سنهن  البالغ  املــراأة  اأما 
اأو  ال�سرعي  حمرمها  مع  الت�سجيل  فيمكنها 

لوحدها.
واملواطنني  املــواطــنــات  ــــوزارة  ال ودعـــت 

من  الــتــاأكــد  اإىل  الت�سجيل  يف  الــراغــبــني 
�سحيحة  ب�سفة  البيانات  جميع  اإدخـــال 
ودقيقة، مع مراجعة جميع املعلومات قبل 
ن�سيان  عدم  من  والتحقق  الت�سجيل  تاأكيد 
للمراأة  بالن�سبة  املــحــرم  بيانات  اإدخـــال 

املرفوقة.
م�ستوى  على  متاحة  الت�سجيالت  وتبقى 
مقرات البلديات ملن تعذر عليهم ذلك، على 
عملية  ا�ستكمال  فــور  و�سل  لهم  ي�سلم  اأن 

الت�سجيل.
عملية  �ستخ�س�ص  ــه  اأن ـــوزارة  ال وذكـــرت 
ثانية لفائدة املواطنني البالغني من العمر 
70 �سنة، والذين �سبق لهم الت�سجيل لع�سر 
اأو اأكرث ومل ي�سعفهم احلظ يف نف�ص  مرات 
على   )2020 جانفي   25 )ال�سبت  اليوم 
ميكن  واأخـــريا  الــواليــات.  مقرات  م�ستوى 
الت�سجيل  �سروط  للمواطنني االطالع على 
للوزارة  االإلــكــرتوين  املوقع  عرب  املف�سلة 

www.interieur.gov.dz

النطق بالأحكام اليوم

الداخلية تذكر ب�سروط الت�سجيل يف قرعة 
احلج ملو�سمي 2020 و 2021

ق. و

ق. و

ق. و

اأ�سدر وكيل اجلمهورية لدى حمكمة 
بئر مراد راي�ص، اأم�ص، بيانا حول ما 

تدولته و�سائل االإعالم بخ�سو�ص 
اأفعال ا�ستخباراتية تخللت ن�ساط 

فريق احلملة االنتخابية الأحد 
مرت�سحي االنتخابات الرئا�سية يوم 

12 دي�سمرب، واملن�سوبة الأحد عنا�سر 
طاقمه االنتخابي، حيث جاء يف 

البيان اأن التحقيق ب�سقيه االبتدائي 
والق�سائي اأكد قيام ال�سخ�ص املوقوف 

باأفعال ا�ستخباراتية ل�سالح دولة 
اأجنبية كان قد وافاها وب�سفة 

منتظمة بتقارير حول الو�سع القائم 
يف اجلزائر عامة وحول ظروف 

حت�سري االنتخابات خا�سة.
وح�سب البيان فاإن التحريات مكنت 

من الوقوف على اأن امل�ستبه فيه 
)ب. �ص( الذي كان �سمن الطاقم 

االنتخابي للمرت�سح لالنتخابات 
الرئا�سية علي بن فلي�ص، واأن ال�سخ�ص 

حمل التحقيق اأكد اأنه تعرف على 
املرت�سح املذكور �سنة 2003، وقدم له 

ولعائلته عدة خدمات.
واأمر قا�سي التحقيق املخطر مبلف 

الق�سية بعد �سماعه للمتهم باإيداعه 
رهن احلب�ص املوؤقت.

ايداع امل�ستبه فيه 
احلب�س املوؤقت 

ق. و

ق. و

ق. و

ق�سية اإخرتاق مديرية 
حملة املرت�سح علي بن فلي�ش

�ست�سدر يف حق م�س�ؤولني �سابقني ورجال اأعمال
 يف ق�سية تركيب ال�سيارات..

فيما ابقت على الت�سجيل بالبلديات



ت�صويق زيت زيتون ممزوج 
مبواد جمهولة يف باتنة!!

عنـا�سر الدرك �سبطت 11 األف لرت من الزيت املغ�س��ش 
داخل م�ست�دعني �سريني

نا�سر. م

متكنت عنا�صر �لفرقـة �لإقليمية للدرك �لوطني باأولد �صالم يف ولية باتنة، 
كان موجهـا  �لزيتون �ملغ�صو�ش  لتـر من زيت  �ألف   11 �أزيد من  من حجز 

للت�صويق بطريقة غري قـانونية عرب �أ�صو�ق ولية باتنة وكذ� يف
 �لوليـات �ملجـاورة.

مرحلتني  عــلــى  متـــت  ــي  ــت ال الــعــمــلــيــة 
مداهمتني  عرب  الـدرك  قــوات  واأطرتها 
حجز  من  مّكنت  املا�سـي،  االأ�سبوع  خالل 
املغ�سو�ص  الزيتون  زيت  من  لرت   11450
حيث  للت�سويق،  مــوجــهــا  كـــان  ــــذي  وال
الفرقة،  ذات  حت�سلت  بعدما  جـــاءت 
امل�سمى  قــيــام  مــفــادهــا  مــعــلــومــات  عــلــى 
بفتح  �سنة،   43 العمر  من  يبلغ  �سخ�ص 
العائلي  م�ستودع مبنزله  �سرية يف  ور�سة 
بخلط  فيها  يقوم  �سالم  اأوالد  ببلدية 
وت�سويقها  اأخــرى  ــواد  مب الزيتون  زيــت 
اإذن  ا�ست�سدار  وبعد  �سرعية  غري  بطرق 
بالتفتي�ص عن وكيل اجلمهورية املخت�ص 
وباال�سرتاك مع اأفراد م�سلحة قمع الغ�ص 
ملديرية  التابعني  النوعية  ومــراقــبــة 
اإىل  التنقل  مت  باتنـة  لوالية  التجارة 

منزل امل�ستبه فيه.
وعند تفتي�ص منزله عرث داخل امل�ستودع 
األف لرت من زيت الزيتون معباأة  على11 
يف 55 برميال �سعة الربميل الواحد 200 
لرت جمهزة للبيع، وا�ستمرارا للتحقيق مت 
م�ستبه  منزل  تفتي�ص  ــوايل  امل اليوم  يف 
حيث  �سنة،   52 العمر  من  يبلغ  ثان  فيه 
مت حجز 3 براميل �سعة الربميل الواحد 

مادة  من  لرت   450 على  حتتوي  ل   200
جمهزة  امل�سدر  جمهولة  الزيتون  زيــت 
5 لرتات حتتوي  �سعة  5 قارورات  للبيع، 
على مادة زيت املائدة، 32 برميال فارغا 
�سعة 20 ل، 79 قارورة بال�ستيكية فارغة 
اأفراد م�سلحة قمع  1 لرت، كما قام  �سعة 
الغ�ص ومراقبة النوعية باأخذ عينات من 

زيت الزيتون املحجوز للتحليل.
تبني  للتحقيق  وموا�سلة  فيهما  امل�ستبه 
التي  الــفــواتــري  على  يــحــوزان  ال  اأنــهــمــا 
التجاري  وال�سجل  املــادة  م�سدر  تثبت 
الذي ي�سمح لهما مبمار�سة هذا الن�ساط، 
ممار�سة  جنحة  �سدهما  ُرفــعــت  حيث 
ن�ساط جتاري قار دون ال�سجل التجاري، 
الهوية،  جمهول  ال�سلعة  م�سدر  جنحة 
النظافة  اإلزامية  احــرتام  عدم  جنحة 
التزوير  جنحة  ال�سحية،  والنظافة 
والتقليد والغ�ص يف تركيبة منتوج موجه 
وجنحة  واحليواين  الب�سري  لال�ستهالك 
واإتـــالف  حجز  ليتم  امل�ستهلك،  خـــداع 
املغ�سو�ص  الزيتون  زيت  من  لرت   11450
باملفرغة العمومية للبلدية، حيث قدرت 
باأزيد  اأتلفت  التي  للزيت  املالية  القيمة 

من 700 مليون �سنتيـم.

يبدو �أن ف�صائح �ملركز �لثقايف �لإ�صالمـي مبدينة باتنة، لن ت�صل �إىل �لنهايـة، فبعد �ل�صلل �لذي �أ�صاب هذ� �ملرفق �لهام خالل 
�ل�صنو�ت �لأخيـرة، ب�صبب �لغ�ش يف �إجنازه و�إمكانية �نهياره يف �أية حلظة، عاد �حلديث جمدد� عن �ملركـز �لذي ل يز�ل �خلطر 

حمدقا به، رغم كلما قيل عن تخ�صي�ش غالف مايل لرتميمه و�إعادة �لربيق �إليه.

جلاأت �ل�صلطات �لولئيـة بباتنة، �إىل �جلهات �لق�صائية، من �أجل �إبطال ��صتفادة م�صتثمرين متقاع�صني من قطع �أر�صية على 
م�صتوى �ملناطق �ل�صناعية ومناطق �لن�صاطات، وذلك بعد �أن بقيت م�صاريعهم حرب� على ورق ومل ترى �لنـور يف �مليـد�ن.

�أقدم �صبيحة �أم�ش، ع�صر�ت �ل�صكان ببلدية جرمة بولية باتنة، على غلق عدد من �لطرقات �ملوؤدية منها �إىل و�صط �ملدينة على 
غر�ر، جرمة �لعرعور، م�صتة �أولد خل�صر، وو�صع �حلجارة وحرق �لعجالت �ملطاطية، �حتجاجا منهم على ��صتمر�ر �إنقطاعات 

�لكهرباء ل�صيما �أمام �لوعود �ملتكررة مل�صالح �صونلغاز لحتو�ء �مل�صكل �لذي طال �أمده ح�صبما �أكد عليه �ملحتجون.

حفيظة. بحفيظة. ب

نا�سر. م

املركز  اأن  نيوز"،  لـ"االأورا�ص  وك�سفت م�سادر 
التي  الت�سققات  ب�سبب  باالنهيار  مهددا  بات 
وحتى  الداخلية  جدرانه  اأغلب  على  ظهرت 
انهيارات  �سهد  واأن  �سبق  فيما  اخلــارجــيــة، 
اأدت  والــتــي  تقريبا  �سنوات   3 ــوايل  ح قبل 
اأنه مت غلق املركز بغر�ص  اإىل غلقه، م�سيفة 
اإعادة تهيئته وترميمه، اإال اأن اجلهات املعنية 
مت  حيث  غــري،  ال  "جتميلية"  بعملية  قامت 
دون  ال�سحي  ال�سرف  �سبكات  من  جزء  تهيئة 
م�سكلة  تطرح  ذلك  جانب  اإىل  ت�ستكمل،  اأن 
يتم  مل  التي  املركزية  للتدفئة  التام  الغياب 
املركز  واأن  �سيما  ال�ساعة  حد  اإىل  ت�سغيلها 

جعل  الذي  االأمر  الكبرية،  مب�ساحته  معروف 
من املكوث بداخله اأ�سبه بالدخول يف ثالجة، 
وال  داخله  البقاء  با�ستطاعتهم  العمال  فال 
االمتحانات  على  املقبلني  التالميذ  حتى 
الدعم  درو�ص  يتلقون  كانوا  كونهم  الر�سمية، 

يف خمتلف املواد.
واالأغرب من ذلك اأن املركز الذي ا�ستفاد يف 
وقت �سابق من الرتميم، مل ي�ستفد من مراقبة 
الفني  البناء  مراقبة  يف  املخت�سة  اللجنة 
كان  كما  دوره  الأداء  جاهزا  "CTC" ليكون 
العديد  يقدم  واأنــه  خا�سة  ال�سابق  يف  عليه 
يتوفر   حيث  اجلــهــات  ملختلف  اخلــدمــات  مــن 

ا�ستغاللها  يتم  للمحا�سرات  قاعة  على  اأي�سا 
العمومية  املوؤ�س�سات  مــن  العديد  طــرف  مــن 
لتقدمي  املنا�سبات  من  الكثري  ويف  واخلا�سة 
رغم  ــك  ذل يــاأتــي  املختلفة،  ويف  ن�ساطاتها 
اإىل  وال�سكاوي  املرا�سالت  من  العديد  تقدمي 
اجلهات املعنية من اأجل فتح اأبواب املركز بعد 
دون  حالت  التي  النقائ�ص  جميع  ا�ستدراك 
اأداء دوره على غرار ا�ستكمال عملية الرتميم 
وكذا  املتبقية  اجلهة  يف  ال�سرف  ل�سبكات 
ا�ستقدام اللجنة املخت�سة يف مراقبة االأبنية 
تنادي،  ملن  حياة  ال  اأنه  اإال  التدفئة  وت�سغيل 

ليبقى املرفق الهام م�سلوال اإىل اإ�سعار اآخر.

وتعكف ذات اجلهة بلجوئهـا للعدالة، اإىل 
االأرا�ــســي،  من  هكتار   1.3603 ا�سرتجاع 
10 قطـع، والتي مت توزيعها يف  جمزاأة اإىل 
وقت �سابق على م�ستثمرين تقدموا مبلفاتهم 
من اأجل جت�سيد م�ساريع ا�ستثمارية، اإال اأنه 
تبني مع مرور الزمن اأنهم جمرد م�ستثمرين 

وهميني.
ا�سرتجاع  فــيــه  مت  وقـــت  يف  ذلـــك  ــي  ــاأت ي
28.3112 هكتار من االأرا�سي، جمزاأة على 
50 قطعة والتي مت �سحبها من امل�ستثمرين 
مت  حيث  االأخيــرة،  �سنوات  اخلم�ص  خالل 
اإعادة توزيعها على م�ستثمرين اآخرين، فيما 
ال تزال 15 قطع مب�ساحة اإجمالية تقدر بـ 
23.8775 هكتار �ساغرة اإىل يومنا هذا مل 
تتم عملية اإعادة توزيعها على امل�ستثمرين.  
من  اأكــرث  ا�سرتجاع  مت  اأنــه  بالذكر  جدير 

كامل  عرب  ال�سناعي  العقار  من  هكتار   52
تراب الوالية، فيما ال تزال العملية جارية 

من اأجل تطهري مدونة امل�ساريع اال�ستثمارية 
ق�سد  امل�ستغل  غــري  العقار  ا�ــســرتجــاع  عــرب 
من  ميكنهم  اآخرين  مل�ستثمرين  منحه  اإعادة 

خلق  يف  فعال  دور  لها  يكون  م�ساريع  جت�سيد 
القيمة امل�سافة  ومنا�سب �سغل جديدة.

ا�ستفاد من عمليات ترميم "جتميلية" ومطالب بفتح حتقيق
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من  العميق  ا�ستيائهم  ال�سكان  ــدى  واأب
تعود  والتي  اليومية  معاناتهم  ا�ستمرار 
تدخل  دومنـــا  املن�سرمة  االأ�ــســهــر  اإىل 
يذكر للجهات املعنية، وا�ستكى املحتجون 
الــــذي يتخبط  ــدامــ�ــص  ال ــالم  ــظ ال ــن  م
و�سطه ال�سكان وما ت�سببه اأي�سا تذبذب 
الــتــيــار الــكــهــربــائــي يف تــلــف االأجــهــزة 
الكهرومنزلية وتوقفها يف الغالب اإ�سافة 
اإىل اخل�سائر املادية التي يتكبدها على 
التجارية،  املحالت  اأ�سحاب  خا�ص  وجه 
اإىل  باملحتجني  اأدى  الــذي  الو�سع  وهــو 
املــادة  هــذه  غــيــاب  جـــراء  االنتفا�سة 
ال�سرورية، ودفع بالبع�ص منهم الدخول 

يف هذه احلركة االحتجاجية منذ ليلة 
الغ�سب  �سادها  اأجــواء  و�سط  اأم�ص  اأول 
للتيار  املتكرر  االنقطاع  جــراء  والقلق 

هذه  اأن  املحتجون  وذكــر  الكهربائي، 
ال�سكان   اأرهــقــت  املتكررة  االنقطاعات 
اال�ستياء  من  حالة  يعي�سون  وجعلتهم 

والتذمر امللحوظني.
احلركة  هــذه  ت�سببت  اآخــر  جانب  من 
وتعطل  الطريق  غلق  يف  االحتجاجية 
حركة ال�سري وهو ما اآثار من جانب اآخر 
وتوقفهم  الطرقات  م�ستعملي  ا�ستياء 
ال�سري،  حركة  يف  عالقني  �ساعات  لعدة 
املعنيون  نا�سد  الو�سع  وعلى خلفية هذا 
�سرورة التدخل العاجل للجهات املعنية 
انقطاعات  م�سل�سل  مع  معاناتهم  الإنهاء 
التيار الكهربائي املتكرر ب�سكل ملحوظ.

لبلدية  ال�سرقية  اجلهة  قاطنو  يــزال  ال 
معاناة  يف  يتخبطون  باتنة  بوالية  مل�سان 
يومية جراء غياب الغاز الطبيعي، ما جعلهم 
يدخلون يف رحلة بحث م�ستمر عن قارورات 
غاز البوتان ال�سيما واأن الو�سع تزامن وف�سل 
هذه  اإىل  ال�سكان  حاجة  تكرث  اأين  ال�ستاء 
على  الطلب  يــزداد  حيث  ال�سرورية  املــادة 
ا�ستعمالها  التي يدخل  املادة احليوية  هذه  
يف الطهي والتدفئة، وما اأثار ا�ستياء وغ�سب 
رفع  املرات  عديد  يف  طالبوا  الذين  ال�سكان 
الأجل  امل�سوؤولة  اجلهات  ملختلف  طلباتهم 
التكفل بهذا امل�سكل الذي عكر �سفو حياتهم 
�سرورة  يف  النظر  املحلية  ال�سلطات  وعــود 
الطبيعي،  الغاز  مبادة  ال�سكان  منازل  ربط  

اإال اأنها مل جتد حلد االآن اأذانا �ساغية.
ال�سعبة  الو�سعية  هذه  اأن  املعنيون  وذكر 
الو�سع  وهو  طويلة،  �سنوات  منذ  يعي�سونها 
هوؤالء  عليه  اأكــد  ح�سبما  ي�ستوجب  الــذي 
تدخل اجلهات املعنية  يف اأقرب االآجال �سيما 
واأنهم يجدون �سعوبات كبرية للح�سول على 
تكاليف  اإىل  اإ�سافة  البوتان  غاز  قــارورات 
الغالب  يف  يالقونها  التي  والــنــدرة  النقل 
تزامن  واإن  ال�سيما  عليه  احل�سول  الأجــل 
ذلك مع التقلبات اجلوية، واأمام هذا الو�سع 
ال�سكان  عليه  اأكد  ح�سبما  اأمده  طال  الذي 
طالب  قاطنو اجلهة ال�سرقية لبلدية مل�سان 

التكفل مبطلبهم يف اأقرب االآجال.

انقطـاعـات الكهرباء ُتفجر غ�صب �صكـان جرمة 

املركز الثقايف الإ�صالمـي بباتنة مهدد بالنهيار!

العدالة تتحرك لتطهري العقار ال�صناعي بباتنة!!

يقطنون اجلهة ال�سرقية من البلدية

مواطنون ي�صتعجلون الربط بالغاز يف مل�صان
�سميحة. ع

قام�ا بغلق عدد من الطرقات امل�ؤدية اإىل و�سط املدينة 



ال�ساعات  ــالل  خ يتم  اأن  يرتقب 
�سيارة   44 توزيع  املقبلة،  القليلة 
املعدات  ــاأحــدث  ب جمــهــزة  اإ�ــســعــاف 
 29 عــلــى  اال�ستعجالية  الطبية 
االأ�سد  ح�سة  �ستكون  حيث  بلدية، 
وت�سكل  بــالــواليــة  الــكــربى  للمدن 
البي�ساء  وعني  مليلة  عني  بلديات 

وم�سكيانة واأم البواقي.
االإ�سعاف  �سيارات  و�ست�ساهم  هذا 
عملية  تــ�ــســهــيــل  يف  ــــدة،  ــــدي اجل
للمر�سى،  ـــيـــة  االأول ــات  ــاف ــع ــس االإ�
م�ستوى  على  املقيمني  منهم  خا�سة 
بعد  دلــك  ياأتي  املعزولة،  امل�ساتي 

وايل  عقده  الذي  االأخري  االجتماع 
حجاح"  "م�سعود  البواقي  اأم  والية 
موؤخرا بح�سور ممثلي قطاع ال�سحة 
وكـــذا عــر�ــص خمتلف  ــة،  ــوالي ــال ب
قطاع  منها  يعاين  التي  النقائ�ص 
ال�سحة بالوالية، يف ظل ال�سراعات 
اأدت  والــتــي  مــوؤخــرا،  �سهدها  التي 
لوقفة احتجاجية ملمثلي تن�سيقية 
ـــام  الــعــامــلــني بــقــطــاع الــ�ــســحــة اأم
ب�سرورة  مطالبني  ال�سحة  مديرية 
االأول  للم�سوؤول  العاجل  الرحيل 
الــذي  االنــ�ــســداد  ظــل  يف  بالقطاع 

يعاين منه القطاع.
بن �ستول.�ص

والريا�سة  ال�سباب  قطاع  ا�ستفاد 
مالية  اأغلفة  مــن  خن�سلة،  لــواليــة 
خمتلف  عرب  ريا�سية  قاعات  الإجناز 
بلديات الوالية وذلك بداية من �سنة 
مديرية  م�سالح  �ست�سرع  اأين   ،2020
يف  خن�سلة  لوالية  املحلية  االإدارة 
الريا�سات  متعددة  قاعات   5 اإجنــاز 
ال�سنة  مــن  االأول  ال�سدا�سي  خــالل 
مايل  غـــالف  خ�س�ص  اأيـــن  املــقــبــلــة، 
معترب بلغ 755 مليون دينار من اأجل 

الريا�سات  متعددة  قاعات   5 اإجنــاز 
بكل من بلدية �س�سار وطامزة وقاي�ص 
خن�سلة  الوالية  بعا�سمة  وقاعتني 
با�سرت  وقد  اجلديدين.  بالقطبني 
الالزمة  االإجــراءات  املعنية  امل�سالح 
امل�ساريع  ـــذه  ه جتــ�ــســيــد  اأجــــل  مـــن 
انطلقت  اأيــن  والريا�سية  ال�سبانية 
االإجــــراءات االإداريــــة والــ�ــســروع يف 
متعددة  قــاعــة  الإجنــــاز  ــة  ــس ــدرا� ال
انتظار  يف  طامزة  ببلدية  الريا�سات 

اخلا�سة  الــدرا�ــســات  بــاقــي  انــطــالق 
الوالية،  وعا�سمة  وقاي�ص  ب�س�سار 
قطاع  ا�ــســتــفــاد  الــ�ــســيــاق  ـــذا  ه ويف 
ال�سباب والريا�سة من عديد امل�ساريع 
على  البلديات  عديد  عرب  التنموية 
 115 20 ملعب جــواري  غــرار اجنــاز 
امل�ساريع  خمتلف  وكذا  �سباين  ف�ساء 
االأخرى منها تهيئة املالعب البلدية 
اال�سطناعي  بالع�سب  وتغطيتها 

واإجناز م�سابح وتهيئة دور ال�سباب.

نظم �سبيحة يوم اأم�ص طلبة جامعة 
حممد خي�سر بب�سكرة، وقفة �سلمية 
راف�سني  ب�سكرة،  حمكمة  مقر  ــام  اأم
مقتل  ق�سية  ب�ساأن  ال�سادر  احلكم 
 23 �ساحبة  �ساحلي  عبري  الطالبة 
ربيعا، ومنا�سدين وزير العدل واجلهات 
اإعـــادة  اأجـــل  مــن  بالتدخل  املعنية 
املغدورة  ال�سابة  ق�سية  يف  النظر 
اإ�سقاط حكم  اأكرث من �سنة بعد  منذ 
يف  امل�ساركني  على  واملــوؤبــد  االإعـــدام 
عائلة  بح�سور  وذلك  قتلها   جرمية 
ال�سحية وم�ساركة ع�سرات املواطنني 
الراأي  الق�سية  لتحرك  واملواطنات 
جمــددا  الب�سكري  ــارع  ــ�ــس وال الــعــام 
تواطوؤ  عليه  اأطلقوا  ما  خلفية  على 

العدالة مع اجلناة.
حكمها  اأ�سدرت  قد  العدالة  كانت  و 
و�سقيقه  للقاتل  بــاالإعــدام  االأول 
العائلة  اأفراد  لبقية  املوؤبد  وال�سجن 
وهم الوالدة و�سقيقة اجلاين و�سقيق 
يف  بالتورط  اإدانتهم  ثبوت  بعد  اآخر 
عبري  الطالبة  وتقطيع  قتل  جرمية 
ب�سعة  بطريقة  بجثتها  والتنكيل 
كما  عــيــان،  و�ــســهــود  قاطعة  ــة  ــاأدل ب
مطلعة  م�سادر  وح�سب  املتهمون  كان 
اإ�سقاط  ليتم  بجرمهم  اعرتفوا  قد 
هذا  ا�ستئناف  بعد  املــذكــور  احلــكــم 
يوم  النهائي  احلكم  و�سدور  االأخــري 
القاتل  باإعدام  القا�سي  نوفمرب   28
ـــالث اإىل  وتــ�ــســلــيــط اأحـــكـــام بـــني ث
العائلة  اأفــراد  لبقية  �سنوات  خم�ص 
غ�سب  اأثار  ما  اجلرمية  يف  امل�ساركني 
العائلة وكذا املهتمني  اأفراد  وا�ستياء 

بالق�سية .
وخالل حديث لها مع "االأورا�ص نيوز" 
اأن هذا احلكم  ال�سحية  والدة  اأكدت 

ب�سعة  جــرميــة  ــق  ح يف  عـــادل  ــري  غ
اأي   ا�ستهدفت فتاة بريئة مل يكن لها 
ل�سمان  العدل  وزيــر  ونا�سدت  ذنــب، 
كما  ق�سيتها  ــة  ــدال وع ابنتها  حــق 
اأكدت اأن املتهمني قد اعرتفوا وخالل 
لينكروا  بجرمهم  االأوىل  حماكمتهم 
ت�ساءل  كما  اال�ستئناف،  خالل  ذلك 
ا�ستدعاء  عـــدم  حـــول  ــرون  احلــا�ــس
رغم  لال�ستئناف  اأخرى  مرة  ال�سهود 
تغيري القا�سي املكلف بالق�سية ب�سبب 
فق�سية  وللتذكري  االأخــرية،  احلركة 
ال�سابة حفيظة �ساحلي ابنة مدينة 
من  فيفري   26 ليوم  تعود  ب�سكرة 
اختفاءها  �سجل  حيث   2018 �سنة 
بعد عودتها من اجلامعة ليتبني وبعد 
بحث طويل اأنه مت قتلها على يد جار 
بالقمامة  ورميه  ج�سدها  وقطع  لها 
له  و�سقيق  الــقــاتــل  بــني  بــالــتــعــاون 
يتم  مل  حني  يف  ووالــدتــه،  و�سققته 
للجثة  ال�سلفي  ــزء  اجل على  العثور 

اإىل يومنا هذا كما مل يعرتف اجلناة 
مبكان رميه، ما اأثار ت�ساوؤالت عديدة 
حول تعلق الق�سية بتجارة االأع�ساء 
لتظل  وال�سعوذة،  ال�سحر  باأعمال  اآو 

الق�سية غام�سة اإىل يومنا هذا.

توزيع 44 �صيارة اإ�صعاف باأم البواقي
�ست�ستفيد منها 29 بلدية

مت انتزاعه من امل�ستثمرين املتقاع�سني

خماوف كبرية قبل حلول ف�سل ال�ستاء 

واملناجم  ال�سناعة  مديرية  اأكـــدت 
لوالية �سطيف عزمها على ا�سرتجاع ما 
يقارب 138 هكتار من العقار ال�سناعي 
مع  الوالية،  بلديات  عرب  م�ستغل  الغري 
اإعادة توزيع هذه امل�ساحة الهامة على 
بعد  اخلطوة  هذه  وتاأتي  امل�ستثمرين، 
هذه  ا�سرتجاع  املحلية  ال�سلطات  قرار 
االأوعية العقارية من بع�ص امل�ستثمرين 
بها  قام  التي  الزيارات  بعد  املتقاع�سني 
ال�سناعية  املناطق  مــن  لعدد  الـــوايل 
ــى وجـــــود مــ�ــســاريــع  ــل ــث وقــــف ع ــي ح
ا�ستثمارية وهمية يف جماالت اخلدمات 
الكثرية  الت�سهيالت  رغــم  وال�سناعة 

املمنوحة من طرف الدولة.
للم�ستثمرين  اإعـــذارات  توجيه  ومت 
االأر�سية،  القطع  هذه  من  امل�ستفيدين 
املتعلقة  االإجـــراءات  يف  ال�سروع  قبل 
القيام  بعد  وهذا  نهائيا،  العقود  باإلغاء 

املواقع  لهذه  دورية  ميدانية  بخرجات 
امل�ساريع  تقدم  مــدى  متابعة  اأجــل  من 
ملرافقة  االأحــيــان  بع�ص  يف  والتدخل 
رفع  خـــالل  مــن  امل�ستثمرين،  هــــوؤالء 
فيما  ال�سيما  تواجههم،  التي  العراقيل 

تعلق باالإجراءات االإدارية.
املوافقة  مت  فقد  املــديــريــة  وح�سب 
1172 ملفا، مت اإيداعه من طرف  على 
م�ساريع  لتج�سيد  خوا�ص  م�ستثمرين 
ا�ستثمارية على م�ساحة اإجمالية تفوق 
امل�ساريع  هذه  وتتوزع  هكتارا،   1177
على ال�سناعة التحويلية )672 ملفا( 
ملفا(،   249( الغذائية  وال�سناعة 
ملفا(   65( الــبــنــاء  ـــواد  م و�ــســنــاعــة 
حال  ويف  مــلــفــا(،   186( واخلـــدمـــات 
جت�سيد هذه امل�ساريع على اأر�ص الواقع 
 81813 با�ستحداث  �ست�سمح  فاإنها 

من�سب عمل.

�سبطت املندوبية الوالئية لل�سلطة الوطنية امل�ستقلة لالنتخابات بوالية �سطيف 
اجلاري،  دي�سمرب   12 يوم  املقررة  الرئا�سية  باالنتخابات  املتعلقة  االإجراءات  كل 
618 مركز  2317 مكتب عرب خمتلف بلديات الوالية مع وجود  حيث �سيتم فتح 
انتخابي، علما اأن والية �سطيف ت�سم وعاء انتخابي كبري يناهز 1021317 ناخب، 
وتاأتي بلدية �سطيف يف مقدمة البلديات التي ت�سم اكرب عدد من املراكز حيث مت 
تخ�سي�ص 52 مركز و436 مكتب، اأما بلدية العلمة فت�سم 20 مركز و164 مكتب، 
وح�سب البيان ال�سادر عن املندوبية الوالئية فاإن عدد امل�سجلني اجلدد يف القوائم 
االإنتخابية بلغ 6081 م�سجل، فيما مت جتهيز مقار اللجان االنتخابية على م�ستوى 
البلديات بكل الو�سائل املادية، علما اأن كل جلنة يراأ�سها قا�ص معني من طرف رئي�ص 

املجل�ص الق�سائي.

الرمان  عــني  منطقة  �سكان  ينتظر 
واليــة  �ــســرق  �ــســابــر  اأوالد  ببلدية 
�سطيف جت�سيد م�سروع حماية املدينة 
والتجمعات ال�سكنية املحيطة بها من 
ورغم  لها،  العابر  الواد  في�سان  خطر 
مديرية  طرف  من  املمنوحة  الوعود 
بخ�سو�ص  بالوالية  املائية  املـــوارد 
االنتهاء من االأ�سغال بعد نحو �سهر من 
االآن اإال اأن ال�سكان اأبدوا متخوفني من 
عدم وجت�سيد هذه الوعود كما ح�سل 

يف املرات ال�سابقة.
بقيمة  مــايل  غــالف  تخ�سي�ص  ومت 
8.7 مليار �سنتيم لتج�سيد امل�سروع يف 
اإطار برنامج تهيئة الوديان واملجاري 
والتجمعات  باملدن  تقع  التي  املائية 
تقدمت  حيث  بــالــواليــة،  ال�سكانية 
هذا  و�سيمكن  باملائة،   45 من  باأكرث 
ال�سكاين  التجمع  حماية  من  امل�سروع 
ال�سف  �سباط  ومدر�سة  الرمان  عني 
للدرك الوطني الواقعة باملنطقة، اإىل 

جانب تو�سعة الن�سيج احل�سري الذي 
يقطنه ما يناهز 10 اآالف �ساكن.

 1.6 بتهيئة  امل�سروع  هــذا  ويق�سي 
امل�سلحة،  باخلر�سانة  الوادي  من  كلم 
ــا يــ�ــســاهــم يف  وتــدعــيــم �ــســفــافــه، مم
في�سانه،  خطر  مــن  ــد  واحل الوقاية 
خا�سة اأن هذا الوادي يتو�سط الن�سيج 
املن�ساآت  من  العديد  ويعرب  العمراين 
مدر�سة  وكـــذا  العمومية  واملــرافــق 
�سباط ال�سف للدرك الوطني، وكانت 
بتهيئة  قامت  قد  الوالئية  ال�سلطات 
املائية  واملجاري  الوديان  من  العديد 
ال�سكان  التي كانت ت�سكل خطرا على 
خالل  مــن  االأخـــرية  ال�سنوات  خــالل 
املنجزة  والعمليات  ال�سابقة  الربامج 
يف هذا االإطار على غرار واد جهادي 
ورمــادة بعني  نعمون  وواديــي  بالعلمة 
بعني  وورمي  الزعرورية  وواد  حلجر 

وملان، وكذا واد عدوان بعمو�سة. 

ا�صرتجاع 138 هكتار 
من العقار ال�صناعي 

فتح 2317 مكتب انتخابي 
عرب ولية �صطيف 

�صكان عني الرمان ينتظرون جت�صيد 
م�صروع احلماية من الفي�صانات 
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عبد الهادي. ب 

عبد الهادي. ب 

عبد الهادي. ب  عالء. ع

يعاين �سكان قرية بوزوقلة 
ببلدية �س�ســـار جنوب عا�سمة 

الوالية خن�سلة، من غياب 
مدر�سة ابتدائية بالقرية 

بالرغم من ت�سجيل م�سروع 
مدر�سة "بوزوقلة" والتي من 

املفرت�ص اأن يتم ا�ستالمها خالل 
�سهر نوفمرب املا�سي من ال�سنة 
اجلارية من اأجل اإنهاء معاناة 

تالميذ هذه املنطقة الذين 
يتكبدون عناء التنقل مل�سافة 
طويلة تزيد عن 4 كلم يوميا 

من اأجل االلتحاق مبقاعد 
الدرا�سة يف اإحدى املدار�ص 

مبدينة �س�سار خا�سة يف ظل 
النقل الكبري يف النقل.

م�سروع اإجناز املدر�سة 
االبتدائية بقرية بوزوقلة 

والتي انتظرها �سكان املنطقة 
منذ �سنوات يعرف توقف منذ 

مدة الأ�سباب جمهولة وهو االأمر 
الذي ا�ستاء له �سكان املنطقة 

وما يزيد من معاناة تالميذ 
املنطقة التي ت�ستمر الأجل 

جمهول خا�سة وف�سل ال�ستاء 
على االأبواب بربودته القا�سية، 

هذه القرية تعرف نق�ص كبري 
يف خمتلف ال�سروريات على 

غرار اهرتاء الطرق التي 
ال تعرف النور حلد ال�ساعة 

والغري معبدة  ما ي�سعب حركة 
ال�سيارات فيها خا�سة اأثناء 

�سقوط االأمطار، �سكان القرية 
واأولياء التالميذ طالبوا  من 
امل�سوؤولني التدخل  حلل هذه 

الو�سعية يف اأقرب االآجال 
واإنهاء معاناة التالميذ وتوفري 

اجلو املالئم لتمدر�سهم يف 
اأح�سن الظروف.

تالميذ قرية 
بوزوقلة ب�ص�صـار 

حمرومون 
من الدرا�صـة

معاوية. �ص

�سطيف
خالل ال�سدا�سي االأول ل�سنة 2020

بعد اإ�سق��اط حكم املوؤبد عن قتلتها..

اإجناز 5 قاعات متعددة الريا�صات
 بـ4 بلديات يف خن�صلة 

طلبة يحتجون تنديدا بحكم العدالـة
 حول حادثة مقتل الطالبة "عبيــر" 

خن�سلة

ب�ســـكرة

اأم البواقـــي

معاوية. �ص

�سهيلة. ب

اأولياوؤهم طالبوا 
باإجناز مدر�سة

بعد دخول ال�سائقني يف اإ�سراب عن العم��ل

دخل �سائقو حافالت النقل احل�سري 
يف   6  ،8   ،1 خــطــوط  على  العاملني 
قاموا  اأين  بقاملة،  العمل  عن  اإ�سراب 
النقل،  مديرية  اأمام  حافالتهم  بركن 
بتعفن  و�سفوه  ما  على  منهم  تعبريا 
وعدم  بقاملة  احل�سري  النقل  و�سع 
التي  التقارير  على  باالأمر  املعنيني  رد 

رفعها اأ�سحاب احلافالت.
اأما القطرة التي اأفا�ست الكاأ�ص يقول 
الناقلون هي بعد قيام م�سالح مديرية 
النقل باإ�سافة خط  يعمل تقريبا على 
ناهيك  نف�ص م�سار اخلطوط االأخرى، 
ـــرى، مما  اأخ تــداخــل يف خطوط  عــن 
يف  يعملون  احلــافــالت  اأ�سحاب  جعل 

ح�سبهم،  فو�سى 
اجلهات  مطالبني 
باإعادة  امل�سوؤولة 
الـــــــنـــــــظـــــــر يف 
القرارات املتخذة  
ـــــــــزام  ـــــــــت واالل
املتفق  بالنقاط 
اللجنة  يف  عليها 
بالنقل،  اخلا�سة 
يــقــول  ـــــه  اأن اإال 
حافالت  اأ�سحاب 
احل�سري  النقل 
ـــني مل  ـــج ـــت ـــح امل

اإ�سراب  رد  رغم دخولنا يف  اأي  نتلقى 
اأن  قبل  املا�سي،  ال�سهر  نهاية  مفتوح 
يتم وعــدنــا بــاإيــجــاد حــلــوال الإعـــادة 
حمل  هــي  الــتــي  اخلــطــوط  يف  النظر 
ال�سيء  انــه  اإال  الناقلون،  احتجاج 
ما  ح�سبهم  الــوعــود  ــذه  ه مــن  حتقق 
العمل  عن  اإ�سرابهم  يجددون  جعلهم 
يف  النقل  مديرية  ــام  اأم واالحتجاج 
انتظار ما �سي�سفر عنه اجتماع اللجنة 
املكلفة بدرا�سة هذا املو�سوع  بحر هدا 
باالأمر  املعنيني  من  مطالبني  االأ�سبوع، 
م�ساكلهم  يف  للنظر  العاجل  بالتدخل 

املطروحة واإيجاد حلول جذرية لها.

�صلل عرب خطوط النقل احل�صري بقاملة

قــــاملة

عالء. ع

�سن نهار اأم�ص، الع�سرات من مكتتبي عدل 02 بقاملة، وقفة احتجاجية 
اأمام مقر الوالية، تنديدا منهم على ما و�سفوه بالطريقة الع�سوائية 
التي انتهجها القائمون على برنامج عدل 02 بقاملة يف اختيار املواقع 
القاطنني  منهم  خا�سة  رغباتهم  تلبي  مل  والتي  للمكتتبني  بالن�سبة 
وايل  راأ�سها  وعلى  املعنية  ال�سلطات  منا�سدين  الــواليــة،  بعا�سمة 
اختيار  النظر يف طريقة  باإعادة  لوكالة عدل  العام  واملدير  الوالية 

املواقع التي طبقتها الوكالة بوالية قاملة موؤخرا.
وقال املكتتبون اأن اختيار املواقع كان اإجباريا ب�سفة تلقائية، ب�سبب  
يتم  لكي  املواقع  بجميع  ولي�ص  املوقع  فتح  كلما  واحد  اختيار  وجود 

االختيار بالرتتيب كما هو ال�ساأن بالواليات االأخرى وهو ما اأدى بهم 
باالحتجاج �سابقا لدى وكالة عدل بقاملة، حيث كان رد القائمني على 
هذه االأخرية اأنه �سوف يتم درا�سة امللفات ح�سب اإقامة املكتتب عند 
دفع  وترية  ت�سريع  جمرد  التلقائي  اخليار  هذا  واأن  ال�سكنات،  توزيع 
املوقع  الع�سوائي الن  التوزيع  واأنهم يرف�سوا رف�سا قاطعا هذا  ا�سطر 
وعملهم  اإقامتهم  مكان  عن  البعد  كل  وبعيد  اإقامتهم  خــارج  املختار 
وح�سب بيان املكتتبني الذي حت�سلنا على ن�سخة منه، كان من املفرو�ص 
على القائمني على الوكالة اأن يكون م�سروع 1100�سكن ببلدية قاملة 

ملكتتبي عا�سمة الوالية ولي�ص العك�ص.

مكتتبو "عدل 2" بقاملة ينتف�صون
بعد توجيههم ب�سكل ع�سوائ��ي

عالء. ع



اإعداد: اأمني. ب

هاو عليكم .. 
الع�صابة !

عن كثب

H صارع�
الرقمنة.. رهان القت�صاد الوطني

العهدة النتقالية .. �صمام الأمان

ومهما  املقبلة،  الرئا�سية  االنتخابات  يف  الفائز  يكن  مهما 
ومهما  نزاهتها،  ومــدى  جمرياتها  حول  االنطباعات  كانت 
حاولت خمتلف االأطراف اإيهامنا باأن االنتخابات هي احلل 
اجلزائر  تعي�سها  التي  العميقة  ال�سيا�سية  لالأزمة  ال�سحري 
�سيكون  عنه  �ستتمخ�ص  الــذي  الرئي�ص  فــاإن  �سنوات،  منذ 
ووجود  املقاطعة  دعــوات  اإىل  بالنظر  ال�سرعية  منقو�ص 
عدد معترب من اجلزائريني يف ال�سارع راف�سني االأجواء التي 
ب�سبب  ال�سجون  يف  الع�سرات  منهم  االنتخابات  فيها  جتري 

اآرائهم.
رهني  القادم  الرئي�ص  من  جتعل  وغريها  املعطيات  هذه  كل 
الو�سع ال�سيا�سي املتفجر، وبالتايل �سيكون م�سطرا اإىل القفز 
على الوعود التي طرحها يف حملته االنتخابية واإىل تبني 
م�سروع مغاير يفتح من خالله احلوار مع خمتلف الفعاليات 
ال�سيا�سية  احلياة  تاأ�سي�ص  ويعيد  وال�سيا�سية،  االجتماعية 
على مفردات وتقاليد جديدة، ما يجعل ع من عهدته بحكم 
ت�سوية  خاللها  يتم  انتقالية  عهدة  جمــرد  الواقع  ــر  االأم
التي  القانونية  املنظومة  يف  النظر  واإعادة  العالقة  امللفات 
اأ�س�ست للف�ساد وال�سمولية، مع �سرورة حل املجال�ص املنتخبة 
التي ي�سهد القا�سي والداين باأنها مزورة، وهذا امل�سار يف حد 

ذاته �سي�ستهلك اأغلب الوقت املتاح يف هذه العهدة.
��صرتجاع �لأمو�ل.. من ي�صتطيع؟

من املتوقع اأن ت�ستمر املحاكمات وحمالت حماربة الفا�سدين 
العهد  يف  فر�سة  للعدالة  و�ستكون  امل�ستويات،  خمتلف  يف 
وظيفتها  وا�سرتجاعها  ا�ستقالليتها  اإثبات  اأجل  من  اجلديد 
امل�سلحة  و�سيانة  واحلريات  احلقوق  �سمان  يف  االعتيادية 
اأن امللف الذي ميثل حتديا كبريا لها وللرئي�ص  العامة، غري 
ا�سرتجاع  على  قدرتهم  مــدى  هــو  املنتظرين،  واحلكومة 
االأموال املنهوبة و اإغناء اخلزينة العمومية بها، فهو اأجمل 
اجلزائري،  لل�سعب  يقدمها  اأن  القادم  للرئي�ص  ميكن  هدية 
جمال  �ستمد  الــتــي  الــعــدالــة  �سيواجه  ــدي  حت اأكـــرب  ــو  وه
اخت�سا�سها اإىل اخلارج يف اإطار عالقات تعاقدية معقدة مع 
اجلنات ال�سريبية التي هرب اإليها امل�سوؤولون اأموالهم اأو يف 
الدول االأروبية التي حتوي ح�سابات جمهولة للفا�سدين من 
امل�سوؤولني اجلزائريني، واإذا كان بع�ص املرت�سحني قد خا�سوا 
يف املو�سوع وقدم بع�سهم وعودا يف هذا االإطار، فاإن الرئي�ص 
م�سار  يف  �سعبة  متاهة  مواجهة  يف  نف�سه  �سيجد  املنتخب 

بحثه عن الكنز املفقود وا�سرتجاعه كله اأو بع�سه.
�لبناء �ملوؤ�ص�صاتي.. حتدي �صعب �آخر

املنتخبة  املوؤ�س�سات  بحل  ــودا  وع املرت�سحني  اأغلب  اطلق 
العهدة  بداية  يف  البناء  عملية  ــادة  واإع الربملان  وخا�سة 

ا�سمه  كــان  مهما  الــقــادم  الرئي�ص  اأن  يعني  ما  الرئا�سية، 
و�سيطلق  املحلية  واملجال�ص  الربملان  بحل  �سيقوم  وحزبه، 
م�سارا الإعادة البناء املوؤ�س�ساتي، على اأ�س�ص جديدة يف وجود 
�سلطة م�ستقلة لتنظيم االنتخابات، وبعد مراجعة القانون 
الع�سوي لالنتخابات، ومن �ساأن هذه العملية اأن تعيد كثريا 
العملية  جوهر  اإىل  ال�سيا�سية  ال�ساحة  يف  اجلانحني  من 
باأن  العام  ال�سعور  يغذي  الــذي  الثقة  انعدام  فتيل  وتنزع 
الرئي�ص  �سورة  يف  وعاد  ال�سدمة  ا�ستوعب  ال�سابق  النظام 
بداية  يف  فيها  ال�سروع  حــال  يف  العملية  هــذه  اجلــديــد.. 
الرئي�ص  و�ستمنح  عقب،  على  راأ�سا  االأو�ساع  �ستقلب  العهدة 
اجلديد نف�سا عميقا لرتتيب اأوراقه بعيدا عن �سغط ال�سارع 
واأحزابه  االحتجاجية  بحركاته  تلقائيا  �سينخرط  الذي 
ومنح  االنتخابات  نظام  تغيري  �سريط  االنتخابات  م�سار  يف 
الفر�سة للتكوينات النا�سئة عن احلراك من خالل اعتماد 
نظام القائمة املفتوحة بدل املغلقة التي حتولت اإىل لعبة 

يف اأيدي االأحزاب ومنا�سبة للبزن�سة باملنا�سب.
تعديل �لد�صتور و�لعودة �إىل �ل�صفر

الد�ستور، ورمبا  مل يتحم�ص بع�ص املرت�سحني لفكرة تعديل 
التي  الكبرية  ال�سلطات  اإىل  بالنظر  اأولوياتهم  من  لن تكون 
اأغلب  يجازف  مل  وبالتايل  للرئي�ص   2016 د�ستور  مينحها 
القادمة  الرهانات  اأن  غري  الوعد،  هذا  باإطالق  اخلم�سة 
يف  فورا  ال�سروع  تتطلب  جديدة  توافقات  ن�سوء  واحتمال 
الد�ستور  تعديل  احتمال  لدرا�سة  متعددة  ور�سات  تن�سيب 
املرحلة  وطبيعة  ال�سارع  مطالب  االعتبار  بعني  اآخــذيــن 
على  مف�سل  بد�ستور  فيها  اخلو�ص  ميكن  ال  التي  اجلديدة، 
تعديل  فكرة  تبدوا  ولذلك  موجودا،  يعد  مل  رئي�ص  مقا�ص 
الد�ستور ذات اأولوية وطنية، و�ستكون مطلبا ملحا الأطراف 

كثرية يف ال�ساحة يف حالة فتح حوار وطني معها.. 
�لعهدة �لنتقالية �صتكون غري معلنة

فيما تبنى اأحد املرت�سحني خيارا م�سابها للعهدة االنتقالية 
بقية  يعلن  مل  بها  تتعلق  عديدة  ملفات  فتح  يف  نيته  واأعلن 
تطورات  اأن  غري  االأمــر،  هــذا  اإزاء  ي�سرونه  ما  املرت�سحني 
على  �ستفر�ص  الــبــالد،  تــواجــه  التي  والتحديات  الو�سع 
الرئي�ص املقبل االنخراط طوعا اأو كراهة يف م�سعى وطني 
انق�سام  اأحدثها  التي  املجتمعية  ال�سدوع  وراأب  ال�سمل  للم 
احلراك على نف�سه، ولذلك من املنتظر اأن يكون اأول خطاب 
وطني  م�سروع  على  النية  اإعــالن  مبثابة  املنتخب  للرئي�ص 
مبثابة  ذلــك  و�سيكون  معينة،  بت�سمية  واحــد  كل  ي�سميه 
طيلة  الرئي�ص  �سيالحق  اجلزائريني  جميع  اإزاء  التزام 

خم�سة �سنوات.

ال يوجد اإقت�ساد دون اإح�سائيات واأرقام، ويف الع�سر 
احلديث ال يوجد اإقت�ساد دون رقمنة املعطيات املتعلقة 
بــه، ولذلــك يعتــرب تعطيــل الوظيفــة االإح�سائيــة يف 
موؤ�س�ســات الدولة مبثابة جرميــة ال تغتفر جعلت �سانع 
القــرار يخبــط ع�ســواء و�سط ت�ســارب االأرقــام وزيفها، 
االأمــر مل يعــد حتديا قائما يف حد ذاتــه الأنه اأ�سبح من 
املا�سي، فالرقمنة هي م�سطلح من القرن املا�سي، واالأمم 
التــي و�سعــت �سكتهــا يف امل�ســار ال�سحيح قامــت باإحالل 
نظــم اإدارة  املعلومــات احلديثة حمــل ال�سجالت وم�سك 
الدفاتــر، وقامــت بتوظيــف ال�سبــكات التــي ت�ســل كل 
االأطــراف واملوؤ�س�ســات ببع�سها البع�ــص بطريقة ت�سمن 
�سال�سة االت�ســال ودميومته وحتيني املعطيات يف اأوانها، 
ومن ذلك ربط م�سالح اجلمارك يف املوانئ بهيئات جباية 
ال�سرائــب، وربط موؤ�س�سات البنوك بالبور�سة والهيئات 
املكلفــة مبراقبــة التجــارة اخلارجية، وربــط امل�ستهلك 
مب�سالــح التجارة وغريها من املهام التي ميكن من خاللها 
حما�ســرة الف�ســاد وت�سخيــم الفواتــري والت�سريحــات 
اجلبائيــة املزيفــة، مــا يكفل احلــد من ظاهــرة التهرب 

ال�سريبي.
لقــد اأحــدث النظــام ال�سابــق وزارة منتدبــة مكلفــة 
باالإح�سائيات ون�سب عليها اأ�ستاذا جامعيا له باع طويل 
يف امليــدان، اإال اأنــه تخل�ــص منهــا ب�سرعــة ق�ســوى ومل 
تعمــر �سوى �ستة اأ�سهر، ملا اأدرك باأن هذه الوزارة �ستلعب 
دور الكا�ســف للف�ساد، واأنها �ستتحــول اإىل مركز لتحليل 
املعلومة االقت�ساديــة واالجتماعية وتقدمي امل�سورة.. 
مل يكــن ذلــك النظــام يف حاجــة اإىل م�سورة اأحــد الأنه 
كان قائمــا على الل�سو�سية وال�سبابيــة يف نهب االأموال 
وتدمــري االقت�ســاد الوطني، وقد بينــت املحاكمات التي 
جتــري هــذه االأيام االأرقــام الفلكيــة التــي ت�سربت من 
خزينــة الدولــة يف وقــت كان الفا�سدون مــن امل�سوؤولني 
يب�سرون باخلراب والتق�ســف بينما عدادات ح�ساباتهم 

البنكية ت�ستغل بال�سرعة اخلام�سة.
اليــوم وعلى بعد اأيــام من قدوم رئي�ــص جديد، ورمبا 
الدخــول اإىل عهد جديد يجدر باجلميــع اأن يلتفت اإىل 
اأهميــة رقمنة االقت�ساد الوطنــي وزرع �سبكات الت�سيري 
الت�ساركــي للملفــات االقت�ساديــة يف كل املوؤ�س�ســات مما 
ي�سمن رقابة متبادلة وحتيني املعلومات وحتليلها ل�سبط 

ال�ساحة االقت�سادية واحلد من الف�ساد قدر االإمكان.

منرب املدونني

على حافة ال�سيا�سة

األقت االنتخابات الرئا�سية ب�ساللها على ال�ساأن املحلي يف 
منطقة االأورا�ص وان�سغل النا�ص باملنا�سبة من خالل تقدمي 

قراءات للو�سع وتكهنات وحتاليل �سيا�سية، و�سط �سمت انتخابي 
مطبق من طرف مداومات املرت�سحني على قلتها، حيث اأوى اجلميع 

اإىل و�سائط التوا�سل االجتماعي ملوا�سلة احلملة رغم اأن القوانني 
مل ت�ستثنها من املنع، غري اأن ال�سجال احلا�سل بني املقاطعني 

وامل�ساركني قد اأخذ اأبعادا اأخرى بعد ن�سوب عراك افرتا�سي 
بني الطرفني على خلفية االأحداث التي تعي�سها بع�ص املناطق، 

و�سط ت�ساوؤل جوهري يطرحه اجلميع عن هوية الرئي�ص القادم، 
ت�ساوؤل يطرح يف اجلزائر الأول مرة منذ اال�ستقالل على بعد 
يومني من االنتخابات، و�سط ت�سارب يف التكهنات والتحاليل.

املوؤكد اأن املواطن االأورا�سي يكون قد ح�سم توجهاته 
االنتخابية بعد ا�ستقباله للمرت�سحني اخلم�سة، لكن ذلك مل 

يت�سح يف توجهات ال�سفحات الكربى التي تعاملت بحذر مع 
حالة اال�ستقطاب الكبري الذي تعي�سه ال�ساحة، يف حني ي�ستمر 
النقا�ص ال�سلمي حول برامج املرت�سحني واأ�سخا�سهم، وهو نقا�ص 

م�سوب باحلذر من تطور االأو�ساع ويف اأجواء من انعدام اليقينية 
والرتقب.

من جهة ثانية ا�ستغل ها�ستاق #دموع_�سالل يف عدد من 
ال�سفحات واحل�سابات ال�سخ�سية تعليقا على بكاء الوزير االأول 

ال�سابق عبد املالك �سالل اأم القا�سي وطلبه الرباءة ليلة اأول 
اأم�ص عقب التما�ص النيابة 20 �سنة يف حقه. هذا امل�سهد تاأثر 

له كثريون بينما اأمعن البع�ص يف الت�سفي وتذكري املتابعني بزالت 
و�سقطات �سالل وت�سريحاته، ال�سيما تلك التي اأطلقها �سنة 

اإىل  ال�سفحات  من  كثري  عادت  حيث  ال�ساوية،  حق  يف   2014
الت�سريح وتداوله املدونون للداللة على اأن املعني ي�ستحق ماهو 

فيه.

مع اقرتاب موعد انتخابات 12 دي�سمرب ا�ستعلت مواقع 
التوا�سل االجتماعي بالنقا�ص احلاد حول هذا املوعد 
حاملة االختالف حوله، حيث ن�سط و�سم #ت�سقط_

انتخابات_12_دي�سمرب على تويرت ومن خالله دعا 
املقاطعون اإىل مقاطعة االنتخابات، وا�سفني املوعد بكونه 
منا�سبة لتجديد النظام لنف�سه، اأما يف في�سبوك فقد ظهر 

اخلالف جليا حول املوعد، ون�سط ب�سدة و�سم #اجلزائر 
تنتخب، و�سط تنديد وا�سع مبظاهر العنف التي ت�سبب فيها 

بع�ص املقاطعني يف املهجربعد بداأ العملية االنتخابية، اأين 
هاجم بع�سهم الناخبني ونعتوهم مبختلف االأو�ساف، حيث 
ا�ستنكر اأغلب املعلقني هذه الت�سرفات وو�سفوها بالهمجية 

والالدميقراطية.
يف املرتبة الثانية توجه الرتند مرة اأخرى اإىل اأحداث 
املحاكمات التاريخية التي �سهدتها حمكمة �سيدي احممد ، 

حيث علق االآالف على م�ساهد بكاء الوزير االأول �سالل اأمام 
الق�ساة، وكذا ا�ستجداوؤه وباقي املتهمني للق�ساة بالرباءة 
يف م�سهد عاطفي مثري حمل اأحا�سي�ص متناق�سة. اأما على 

يوتيوب فقد نال فيديو ت�سريحات علي حداد اأمام املحكمة 
اأكرب عدد من امل�ساهدات وهي الت�سريحات التي جلبت 

م�ست�سار الرئي�ص ال�سابق اإىل املحكمة ب�سفته �ساهدا يف 
ق�سية م�سانع تركيب ال�سيارات.

 #  MissUniverse2019# احتل ها�ستاق
ملكة_جمال_الكون املرتبة االأوىل طيلة يوم اأم�ص اإثر 

تتويج ملكة جمال جنوب اأفريقيا زوزيبيني تونزي يف اتالنتا 
ملكة جلمال الكون يف ختام اأم�سية متحورت على حق املراأة 

يف تقرير م�سريها. يف نف�ص املو�سوع ن�سطت اأو�سمة خمتلفة 
ت�سيد باختيار جنوب اإفريقا كملكة للجمال حيث اعتلى و�سم 

#SouthAfrica �سلم الرتند لفرتات معينة معينة بو�سم اآخر 
ZozibiniTunzi# با�سم ملكة اجلمال اجلديدة وهو

وتفّوقت �ساحبة الب�سرة ال�سمراء )26 عامًا( يف املرحلة 
النهائية على ملكتي جمال بورتوريكو واملك�سيك خالل امل�سابقة 

التي قدمها االأمريكي �ستيف هاريف مع جلنة حتكيم �سمت �سبع 
ن�ساء. وتقّدمت ال�سابة �ساحبة ال�سعر الق�سري على اأكرث من 90 
مر�سحة اأخرى للفوز باللقب الثامن وال�ستني مللكة جمال الكون، 
لتخلف كاتريونا غراي ملكة جمال الفيليبني التي تّوجت على 

عر�ص الكون يف 2018.
وبهذا التتويجه، تكون هذه امل�سابقة قد انحازت جمددا 

ملعايري اجلمال الب�سيط وابتعدت عن دول املركز القوية والغنية 
لتبني باأن اجلمال هو بدوره عن�سر قوة وثروة ال ميتلكها 

بال�سرورة االأقوياء.
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ترند حملي

ترند وطني

ترند عاملي

#دموع_�صالل و  # ننتاخبو_قاع، 

#انتخابات_12_دي�صمرب

  MissUniverse2019#
#ملكة_جمال_الكون

هو  الع�سابة  م�سطلح  اأ�سبح   2019 فيفري   22 منذ 
�سا�سات  وعلى  ال�سعبية  االأو�ساط  يف  تداوال  االأكرث  الكلمة 
اإ�سارة  يف  امل�سوؤولني،  بع�ص  األ�سنة  على  وحتى  التلفزيونات 
حتيط  كانت  التي  و�سيا�سيا  ماليا  املتنفذة  املجموعة  اإىل 
�سنوات  طيلة  الدولة  اختطفت  والتي  بوتفليقة،  بالرئي�ص 
طويلة وكانت ممار�ساتها ال تخفى على اأحد، وكانت اأ�سوات 
كثرية ترد من الداخل واخلارج تنبه اإىل خطورة ما يقوم به 
هذا الفريق الفا�سد، من تبذير للمال العام وحتريف لوظيفة 
الدولة وامتهان لهيبتها، اإال اأن اجلميع بقوا ينتظرون القدر 

ليخل�سهم من تلك الع�سابة، اإىل اأن قرر ال�سعب التحرك.
املاأزق االأخالقي الذي نواجهه اليوم هو اإقرارنا باأننا بقينا 
اإذا �سلمنا باأن كل ما  حتت حكم ع�سابة ملدة ع�سرين �سنة، 
وغريها  والل�سو�سية  الف�ساد  بند  حتت  يندرج  هوؤالء  فعله 
من الت�سرفات امل�سينة، وهذا االإقرار الذي تلوكه االأل�سنة 
كلما مت تطرق للمو�سوع، اأ�سبح يغذي ال�سكوك يف اأي طرف 
باجتاهه،  االإدانــة  اأ�سابع  فتتحرك  امل�سهد،  لت�سدر  يتقدم 
للجميع،  اجلميع  وتخوين  للجميع  اجلميع  ت�سويه  لدرجة 
الأن اجلميع ر�سي بحكم الع�سابة، وعا�ص حتت نريها طيلة 
تلك الفرتة، وهذه م�سكلة كبرية، كان يجب عدم الوقوع فيها 
على االأقل يف و�سف هوؤالء الفا�سدين، حتى ال تقع العدالة 
يف مرمى �سهام الراأي العام باعتبارها املكلفة بالقب�ص على 
الع�سابات، وحتى ال تقع القوى املختلفة التي تاأمتر باأمرها 

يف فخ التواطوؤ والتخلي عن املهام املوكلة اإليها.
اإن و�سف جماعة حاكمة ما بكونها ع�سابة ال ي�سيء لتلك 
الع�سابة فقط واإمنا ي�سئ اإىل عموم اأفراد ال�سعب واإىل كل 
الع�سابة  حكم  حتت  ت�ستغل  كانت  التي  الدولة  موؤ�س�سات 
ال�سعب  ن�ساالت  عن  حتدثنا  واإذا  كاملتني،  ع�سريتني  وملدة 
اجلزائري وا�ستحقاقاته عرب التاريخ، فاإنه من العيب والعار 
اأن نكتب يف تاريخنا املعا�سرة باأن ع�سابة حكمتنا لع�سرين 

�سنة كاملة.



هريث  قرية  جتذبنا  للتنقل،  �صاحلة  غري  تر�بية  طريق  وعرب  تكوت،  مدينة  من  كيلومرت   13 بعد  على 
"�ملن�صية"، �لتي تعج منحدر�تها بخري�ت وب�صاتني غناء، تعيد �حلياة للز�ئرين بعدما فقدوها لعقود م�صت، 
وبجهود ب�صيطة للغاية و�إمكانيات �صبه منعدمة، يتحدى �أبناء �ملنطقة ت�صاري�ش �لطبيعة وق�صاوة �جلبال 

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

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

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

الطريقة  على  يعي�سون  اأنهم  �سعيدي"،  "حممود 
البدائية يف ظل غياب تام للكهرباء ف�سال 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 لال�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 االأكرث �سرورة 
والتي من �ساأنها اأن ت�ستقطب ال�سكان وجتعلهم 

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

خالل ال�سبعينات والثمانينات يف عزل القرية عن 
العامل ب�سبب انعدام الن�ساطات الفالحية اآنذاك 

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

يف هذه القرية، ف�سال عن العائالت 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  وخاليف 
خل�سر  حممد  عثماين  اإىل  اإ�سافة 
بلقا�سم  وخــاليف  �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 والآمال 

الحتطاب 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�ستخال�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 

خالل  من  الفالحية  ن�ساطاتها  ملوا�سلة 
الفالحني  بع�ص  اتخذها  غناء  ب�ساتني 
طبيعية  ــتــوجــات  مــن ــى  عــل لــلــحــ�ــســول 
وا�ستثنائية من خالل 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  خــالل  من  به  اال�ستثمار  ثم 
املنطقة  على  بخرياتها  تعود  �سغرية 
النواة  مبثابة  م�ستقبال  �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 لال�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 الفالحية 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  الفالحة 
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 عالج 

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"، لالإ�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.

الإثنني 05 �ستمرب  2969/ 16 �سبتمرب 2019 املوافق لـ 16 حمرم 061441

قرية "هريث" بتكوت.. تاريخ.. جمال واأ�سالة 
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 خالل 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 خالل 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 خالل 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�ستقالل انتقل اإيل باتنة وا�ستغل يف جمال ال�سحة كرئي�ص م�سلحة يف 

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

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

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

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

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

مرافق  خالل  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

حممد لوكال:

ال�سركة الوطنية للتاأمينات )اأ�س.اأ.اأ( واملوؤ�س�سة الوطنية لالت�سال والن�سر واالإ�سهار

�أكد وزير �ملالية حممد لوكال �أول �أم�ش، باجلز�ئر �لعا�صمة �أن تطوير رقمنة �لنظام �جلبائي وتعزيز �لو�صائل �لب�صرية و�ملادية ي�صكالن �أهم 
حماور خمطط عمل �ملديرية �لعامة لل�صر�ئب من �أجل زيادة �لإير�د�ت �جلبائية �لعادية للبالد.

اإقت�شادالثالثاء 29  ومرب  2969/ 10  دي�سمرب 2019 املوافق لـ 13 ربيع الثاين 071441
ممار�صة �صوناطراك حق ال�صفعة على 

اأ�صول اأناداركو عملية "اقت�صادية بحتة"

تعزيز رقمنة النظام اجلبائي والو�صائل الب�صرية 
واملادية لزيادة الإيرادات

التوقيع على اتفاق �صراكة بني  ال�صركتني

النفط يرتاجع اأمام تنامي املخاوف ب�صاأن احلرب 
التجارية ال�صينية الأمريكية

واأ�ساف الوزير يف ت�سريح لل�سحافة على 
هام�ص لقاء جلنة �سبط الكهرباء والغاز 
مع املتعاملني اأن ممار�سة �سوناطراك حق 
"اأناداركو"  �سركة  اأ�سول  على  ال�سفعة 
بحت  اقت�سادي  طابع  ذات  عملية  هي 
وذلك يف اإطار عقد مربم بني �سوناطراك 
اناداركو  �سركة  اأن  م�سيفا  و�سركائها، 
حا�سي  حقل  يف  ل�سوناطراك  ك�سريك 
بتغيري  الـــوزارة  طلبت  قد  كانت  بركني 
حا�سي  بحقل  ح�س�سها  على  املراقبة 
احلــيــازة  و  الــ�ــســم  �سفقة  بــعــد  بــركــني 
االأمريكتني  الــ�ــســركــتــني  ــني  ب ــة  ــربم امل

"اأك�سيدنتال". "اأناداركو" و 
ويف ذات ال�سياق، اأ�ساف اأن هذه العملية 
ــة حــق الــ�ــســفــعــة( تــدخــل يف  ــس ــار� )مم
ال�ساري  املحروقات  قانون  تطبيق  اإطار 
ال�سيد  واأو�سح  احلاالت،  هذه  يف  املفعول 
حت�سلت  الــطــاقــة  وزارة  اأن  ــاب  ــرق ع
ر�سمي  طــلــب  عــلــى  املــا�ــســي  اأوت  مطلع 
خالله  من  تلتم�ص  انــاداركــو  �سركة  من 
املوافقة على عملية تغيري املراقبة على 
�سركة  ل�سالح  اجلزائر  اناداركو  �سركة 
بعد  االأمريكية  برتوليوم"  "اك�سيدنتال 
ال�سركتني  بني  ابرم  الذي  احليازة  عقد 

االأمريكيتني.
ــم  )الــ�ــس الــعــمــلــيــة  هــــذه  اإطــــــار  ويف 
"اأك�سيدنتال"  �سركة  كانت  واحلــيــازة( 
تعتزم  ببيع جميع ح�س�سها التي حازت 
افريقيا  يف  مــوؤخــرا  واكت�سبتها  عليها 
ال�سيد  وتابع  "توتال"،  �سركة  ل�سالح 
عرقاب يف هذا ال�ساأن يقول اأن م�ساحله 
قامت بدرا�سة عر�ص �سركة اناداركو من 
عدة نواحي، منها االقت�سادية والتقنية 
حقل  اأن  علما  �ــســونــاطــراك  وم�سلحة 
حا�سي بركني ذي مردود قوي و�سي�ستمر 
2036 وهناك  يف �سخ النفط اإىل غاية 
حتى درا�سة تقول اأنه �سيتمر اإىل غاية 
بئر   17 على  يحوي  وهــو   2040 �سنة 
ي�سيف  ذلك،  على  وبناء  النفط،  الإنتاج 

�سوناطراك  �سركة  من  طلبوا  الــوزيــر، 
على  لتتح�سل  ال�سفعة  حــق  لتمار�ص 
طبيعية،  عملية  وهي  اناداركو  ح�س�ص 
وبخ�سو�ص اإمكانية اللجوء اإىل التحكيم 
�سركة  اإن  عرقاب  ال�سيد  قال  ــدويل،  ال
وحققوا  ومهم  نوعي  �سريك  ــاداركــو  ان
وال  ومتينة  االأمــد  طويلة  �سراكة  معه 
يرى اأنها �ستتوقف عند هذا العقد )عقد 
هذا  يف  م�سيفا  بــركــني(،  حا�سي  حقل 
ال�سدد انه طلب من �سوناطراك اجللو�ص 
اإىل طاولة احلوار مع اناداركو وبحث كل 
الو�سائل التقنية املتاحة بكل احرتافية، 
اأكفاء  لديهم خرباء  اأن  قائال  وا�ستطرد 
واأملهم  الطاقة  ووزارة  �سوناطراك  يف 
التحكيم  اإىل  الق�سية  يبلغوا جنر  اأن ال 
ك�سريك  يحتاجونها  واناداركو  الــدويل، 

م�ستقبلي.
ويف �سياق ذي �سلة، اأكد الوزير اأن قانون 
بتحقيق  �سي�سمح  اجلــديــد  املــحــروقــات 
االأهــــــداف املــتــعــلــقــة بـــزيـــادة خمــزون 
اجلزائر من النفط والغاز واملداخيل من 
هناك  لي�ص  اأنه  م�سيفا  ال�سعبة،  العملة 
جمال  يف  �ــســونــاطــراك  على  خــوف  اأي 
اإىل  اأ�ــســار  كما  ال�سفعة،  حــق  ممار�سة 
ا�ستعمال  اأي�سا  �سوناطراك  من  طلب  اأنه 
�سركة  حل�سة  بالن�سبة  ال�سفعة  حــق 
وطماأن  م�سابهة،  عملية  يف  "ادي�سون" 
ال�سيد عرقاب اأن القرارات التي تتخذها 
الــوطــن  م�سلحة  يف  تــ�ــســب  احلــكــومــة 

واملواطنني وال �سك يف ذلك.

يف  تدخله  خــالل  لــوكــال  ال�سيد  ــح  واأو�ــس
املديرية  عــمــل  ملــخــطــط  خم�س�ص  ــقــاء  ل
العامة لل�سرائب لزيادة التح�سيل اجلبائي 
على  الــعــزم  عــاقــدة  احلكومة  اأن  الــعــادي 
اجلبائية  االإدارة  واأن�سنة  وحتديث  تاأهيل 
والب�سرية  املادية  ــوارد  امل جميع  وت�سخري 
العادية،  اأجل حت�سني حت�سيل اجلباية  من 
كما اأ�سار اإىل اأن االآلة اجلبائية تقع يف قلب 
الوطني،  االقت�ساد  وتطوير  اإ�سالح  م�سار 
لــالإيــرادات  كم�سدر  ال�سريبة  اأن  م�سيفا 
االقت�سادية  مبهمتها  ت�سطلع  اأن  يجب 
وم�ساهمتها كعن�سر حموري للنمو، ومن اأجل 
عديدة  نقاطا  فــاإن  الوزير-  -ي�سيف  ذلك 
ت�سيري  حتديث  ــرار  غ على  �سرورية  تعد 
قدرات  وتعزيز  اجلبائية  االإدارة  هياكل 
تدخل االإدارة اجلبائية من خالل الو�سائل 
الب�سرية والتكنولوجية وكذا اإ�سالح النظام 
اجلبائي بغية تكييفه تدريجيا مع املقايي�ص 
ال�سيد  -يــوؤكــد  ذلــك  اإىل  اإ�سافة  العاملية، 
اجلبائية  االإيـــرادات  حت�سني  فــاإن  لوكال- 
الغ�ص  ظاهرة  مكافحة  عن  عزله  ميكن  ال 
والتهرب اجلبائي والتكفل املنا�سب بالباقي 
اإىل  امل�سوؤول  للتح�سيل، ودعا ذات  امل�ستحق 
الديون  حت�سيل  جمال  يف  اجلهود  تكثيف 
كان  الذي  التح�سيل  امل�ستحق  الباق  �سيما 
يقدر حل�ساب ال�سنة املالية 2018 بحوايل 

دج.      مليار   4500
طريق  خارطة  اأن  املالية  وزير  اأو�سح  كما 
احلكومة لزيادة االإيرادات اجلبائية للبالد 
املديرية  من�ساآت  برنامج  ا�ستكمال  تت�سمن 
النظام  وتعزيز  ــم  ودع لل�سرائب  العامة 

االإدارة  وتدعيم  "جبايتك"  املعلوماتي 
تكوين  وكذا  واملراقبة  الدعم  مب�ستخدمي 
امل�ستخدمني املكلفني بالتح�سيل وحتفيزهم 
بتقدمي تعوي�سات خا�سة، ومن اأجل حتقيق 
برناجما  فان  لوكال-  ال�سيد  -ي�سيف  ذلك 
التج�سيد  يت�سمن  االأهــــداف  تلك  لــدعــم 
موؤ�سرات  عــرب  النجاعة  لعقود  الفعلي 
مديريات  اإطــــارات  جمــمــوع  تــدمــج  ت�سيري 
اجلهوية  واملديريات  الوالئية  ال�سرائب 
الكربى،  املوؤ�س�سات  ومــديــريــة  لل�سرائب 
بت�سوية  املتدخل  ح�سب  االأمــر  يتعلق  كما 
اإطار عقود  1950 عون موظف يف  و�سعية 
 2020 خالل  يوظف  واأن  الت�سغيل  قبل  ما 
الب�سرية يف  املــوارد  2021 قدر كبري من   -
والتقنيون  املهند�سون  منهم  االأ�ــســالك  كل 
هذا  يف  الوزير  وتطرق  االآيل،  ــالم  االإع يف 

اإىل االإجراءات االأوىل املتخذة من  ال�سدد 
اأجل زيادة مداخيل اجلباية العادية �سيما 
ال�سنوات  متعددة  اإ�سرتاتيجية  و�سع  عرب 
الوطني  اجلبائي  النظام  اإ�سالح  اأجــل  من 
املحلي  امل�ستوى  على  الهياكل  واإ�ـــســـراك 

ال�سيما يف جمال الرقمنة.
لوكال-  ال�سيد  -ح�سب  االأمــر  يتعلق  كما 
اجلباية  وتن�سيط  اإ�سالح  خمطط  بت�سريع 
دافعي  ا�ستقبال  حت�سني  وكـــذا  املحلية 
حيث  من  كلية  مرونة  خالل  من  ال�سرائب 
هذا  يف  واأكـــد  العمل،  ومــواقــيــت  الف�ساء 
اجلبائية  االإدارة  ممثلي  على  اخل�سو�ص 
خالل  ال�سرائب  دافعي  ا�ستقبال  بوجوب 
ال�ساعة  ومــن  ــبــوع  االأ�ــس يف  اأيـــام  خم�سة 
غاية  اإىل  �سباحا  �سا(   08:00( الثامنة 

ال�ساعة الرابعة زواال )16:00 �سا(.

على  العا�سمة  باجلزائر  اأم�ص،  اأول  وقع 
الوطنية  ال�سركة  بني  اتفاق  بروتوكول 
الوطنية  واملوؤ�س�سة  )اأ�ــص.اأ.اأ(  للتاأمينات 
اأفق  يف  وذلك  واالإ�سهار  والن�سر  لالت�سال 
ذات  املــجــاالت  يف  ثنائية  �سراكة  اإقــامــة 

االهتمام امل�سرتك.
نا�سر  ال�سيد  من  كل  االتفاق  هــذا  ووقــع 
�ساي�ص وال�سيد منري حمايدية على التوايل 
لل�سركة  الــعــامــني  املــديــريــن  الــرئــيــ�ــســني 
واملوؤ�س�سة  )اأ�ــص.اأ.اأ(  للتاأمينات  الوطنية 
واالإ�ــســهــار،  والن�سر  لالت�سال  الوطنية 
العامة  ال�سروط  حتديد  اإىل  يهدف  وهو 
يف  متميز  تعاون  و  �ساملة  �سراكة  الإقامة 

امل�سرتك،  االهتمام  ذات  املجاالت  خمتلف 
وعقب حفل التوقيع اأكد ال�سيد حمايدية 
والن�سر  لالت�سال  الوطنية  املوؤ�س�سة  اأن 
ال�سراكة  هذه  خالل  من  ت�سعى  واالإ�سهار 
واإ�سهار  ون�سر  ات�سال  خدمات  توفري  اإىل 
ال�سركة  "االإ�سرتاتيجية"  ل�سريكتها 
الــوطــنــيــة لــلــتــاأمــيــنــات، كــمــا اأكـــد انـــه مت 
ال�سروع يف حمادثات مع  ال�سركة الوطنية 
عالمة  ت�سميم  اإعــادة  اأجل  من  للتاأمينات 
هذه  ومكاتب  وكــاالت  حتديث  و  ال�سركة 

ال�سركة العمومية.
ـــح نــا�ــســر �ــســايــ�ــص اأن  مـــن جــانــبــه اأو�ـــس
مبنح  تلتزم  للتاأمينات  الوطنية  ال�سركة 

ت�سهيالت ومزايا يف جمال تاأمني املمتلكات 
باملوؤ�س�سة  اخلا�سة  املركبات  ــرار  غ على 
التي  واالإ�سهار  والن�سر  لالت�سال  الوطنية 
ل�سريكها بدورها خدمات يف جمال  �ستمنح 
ال�سركة  اأن  قوله  وتابع  والن�سر،  االت�سال 
املوؤ�س�سات  تف�سل  للتاأمينات  الوطنية 
التجارية العمومية يف جميع مقتنياتها يف 

جمال اخلدمات وال�سلع.
كال  من  م�سوؤولني  اأن  اإىل  االإ�ــســارة  جتدر 
على  التوقيع  حفل  ح�سروا  قد  املوؤ�س�ستني 
الوطنية  ال�سركة  بني  االأول  االتفاق  هذا 
الوطنية  واملوؤ�س�سة  )اأ�ــص.اأ.اأ(  للتاأمينات 

لالت�سال والن�سر واالإ�سهار.

النفط  اأ�ــســعــار  انــخــفــ�ــســت 
اأظهرت  بــيــانــات   بعد  اأمــ�ــص، 
تراجعت  ال�سني  �ــســادرات  اأن 
التوايل  على  الــرابــع  لل�سهر 
ــة مــن الــقــلــق  يف  مــثــرية حــال
املخاوف  تنامي  ت�سهد  �سوق 
تلحقه حرب  الذي  ال�سرر  من 
االأمريكية   ال�سينية  التجارة 

بالطلب العاملي.
مبا  �سنتا   21 بــرنــت  ونـــزل 
يعادل 3ر0 باملائة اإىل 18ر64 
دوالر للربميل بحلول  ال�ساعة 
جرينت�ص  بتوقيت  07�سا31 
ثالثة  نحو  بلغت  مكا�سب  بعد 
باملائة االأ�سبوع املا�سي  بف�سل 
اأنباء زيادة تخفي�سات االإنتاج 

من جانب اأوبك وحلفائها.
تك�سا�ص  غـــرب  خـــام  ونــــزل 
�سنتا   30 االأمريكي  الو�سيط 
90ر58  اإىل  باملائة  5ر0  اأو 

زاد  اأن  بــعــد  للربميل  دوالر 
املا�سي  االأ�سبوع  باملائة  �سبعة 
اإنتاج  خف�ص  توقعات  بف�سل 
املنتمية  غــري  ـــدول  وال اأوبـــك 

لها، حيث جاء انخفا�ص اأم�ص 
اجلمارك  بيانات  بعد  املفاجئ 
اأم�ص،  اأول  �سدرت  ال�سينية 
والتي اأظهرت هبوط �سادرات 
العامل  يف  اقت�ساد  اأكــرب  ثاين 
1ر1 باملائة يف نوفمرب مقارنة 
لنمو  ا�ستطالع  يف  بتوقعات 

يبلغ واحدا  باملائة.
هذا  ال�سعيفة  البداية  تاأتي 
اأظهرت  بيانات  رغم  االأ�سبوع 
لل�سني  اخلــام   واردات  زيــادة 
الكامن  القلق  مما يك�سف مدى 
اخلـــالف  اأن  مـــن  ــوق  ــس ــ� ال يف 
التجاري بني الواليات املتحدة 
العاملي  النمو  ي�سعف  وال�سني 

والطلب على النفط.

عرقاب يوؤكد: 

�أكد وزير �لطاقة حممد عرقاب �أول �أم�ش، باجلز�ئر �أن قيام �ل�صركة �لوطنية للمحروقات 
يف  �جلز�ئر  "�أناد�ركو" يف  �صركة  �أ�صول  على  �ل�صفعة  حق  "�صوناطر�ك" مبمار�صة 

�إطار عقد �ل�صر�كة يف حقل حا�صي بركني هو عملية �قت�صادية بحتة.



اإن  اأمــ�ــص،  كونغ  هونغ  يف  ال�سرطة  قالت 
حمتجني اأ�سرموا النريان خارج مبنى حمكمة 
احلارقة  بالقنابل  حكومية  بنايات  ور�سقوا 
اأف�سد م�سرية ات�سمت  وطالء اجلرافيتي مما 

ب�سكل عام بال�سلمية يف مطلع االأ�سبوع.
فيه  دعا  وقت  يف  ال�سرطة  ت�سريح  وجــاء 
املدينة  اأنحاء  يف  عــام  الإ�ــســراب  املحتجون 

اأم�ص، لكن اأغلب خطوط ال�سكك احلديدية 
والنقل �سارت ب�سكل طبيعي يف �ساعة الذروة 
اأي  عن  اأولــيــة  اأنــبــاء  تــرد  ومل  اأم�ص  �سباح 

تعطل يف اخلدمات على نطاق وا�سع.
وكانت ح�سود �سخمة من املتظاهرين الذين 
�سوارع  اإىل  خرجت  �سوداء  مالب�ص  يرتدون 
احتجاجات  اأكــرب  يف  اأم�ص  اأول  كونغ  هونغ 

املحلية  االنتخابات  منذ  للحكومة  مناه�سة 
التي جرت ال�سهر املا�سي وذلك يف تعبري عن 
بالدميقراطية،  املطالبة  للحركة  الدعم 
وقالت ال�سرطة يف بيان اأم�ص، اأنه على الرغم 
من اأن االأحداث ات�سمت بال�سلمية ب�سكل عام 
اأن �سلوكيات تخالف ال�سلم العام حدثت  اإال 
بع�ص  قــام  اأنــه  البيان  ــاف  واأ�ــس ذلــك،  بعد 

ــدران  اجل على  طــالء  بر�ص  ال�سغب  مثريي 
نريان  واأ�سرموا  العليا  للمحكمة  اخلارجية 
اأدى  مما  النق�ص  حمكمة  وخــارج  خارجها 
مثل  اأ�سرار مبمتلكات حكومية ومبا  الإحلاق 
اإىل  م�سريا  الــقــانــون،  حلكم  �سافرا  حتديا 

تعر�ص متاجر وم�سارف للتخريب اأي�سا.

 اإ�صرام املحتجني النار خارج مبنى حمكمة اأف�صد م�صرية �صلمية يف هونغ كونغ

دعوة اأممية مل�صاءلة مرتكبي 
اجلرائم يف �صوريا

لــالأمم  الــعــام  ـــني  االأم م�ست�سار  ــا  دع
املـــتـــحـــدة املـــعـــنـــي مبـــنـــع االإبـــــــادة 
املجتمع  ــغ،  ــن دي اأدامـــــا  اجلــمــاعــيــة، 
ن�سطة من  اإجــراءات  الــدويل التخاذ 
اأجل جلب مرتكبي اجلرائم يف �سوريا 

اإىل العدالة.
الدويل  اليوم  مبنا�سبة  دينغ،  وقال 
لتخليد ذكرى �سحايا جرائم االإبادة 
اجلماعية، والذي قررت االأمم املتحدة 
دي�سمرب   9 يف  ــاءه  اإحــي  2015 عــام 
االأممي  امل�ست�سار  وو�سف  عام،  كل  من 
امل�سيحيني  بحق  املرتكبة  اجلــرائــم 
قبل  من  االأخــرى  الدينية  واالأقليات 
اأفظع  مــن  باأنها  "داع�ص"  اإرهــابــيــي 
م�سيفا  مكتبه،  راقبها  التي  اجلرائم 
بتجاهل  ارتكبت  اجلــرائــم  تلك  اأن 
االإن�سانية،  واحلــيــاة  للكرامة  كامل 
مكتبه  اأن  الــذاكــرة  اإىل  دينغ  ــاد  واأع
مثل  مرتكبي  باإحالة  طالب  اأن  �سبق 
هذه اجلرائم  يف �سوريا، اإىل املحكمة 

اجلنائية الدولية.
رئي�ص  �ــســرح  ــي،  ــا�ــس امل ــص  ــار� م ويف 
ــادة من  ــح ــس ــة األــيــكــ�ــســي � ــف ــاق ــس االأ�
الــبــطــريــركــيــة االأرثــوذكــ�ــســيــة يف 
الذين  امل�سيحيني  ن�سبة  باأن  اأنطاكية، 
غادروا �سوريا ب�سبب احلرب، قد يبلغ 
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البطريرك  اأ�ــســار  �سابق،  وقــت  ويف 
اأنطاكية  بطريرك  العا�سر،  يوحنا 
و�سائر امل�سرق للروم االأرثوذك�ص، اإىل 
يف  للدمار  كني�سة   120 نحو  تعر�ص 

االأرا�سي ال�سورية جراء القتال.

يو��صل متظاهرون لبنانيون يف �ليوم �لـ54 من �لحتجاجات �لتي ت�صهدها �لبالد، قطع بع�ش �لطرق و�صط �إ�صر�ب جزئي 
يف �ملد�ر�ش، ع�صية �نتكا�صة جديدة يف جهود ت�صكيل �حلكومة.

اجلمهورية  رئا�سة  قررت  اأم�ص،  واأول 
امللزمة  النيابية  اال�ست�سارات  تاأجيل 
رئي�ص وزراء جديد لتجرى يف  لتكليف 
اأم�ص،  عن  عو�سا  اجلاري،  دي�سمرب   16
االأعمال،  رجل  اإعالن  من  �ساعات  بعد 
الرت�سح  عن  اعتذاره  اخلطيب،  �سمري 

لرئا�سة احلكومة املقبلة.
املدار�ص  فتحت  بريوت،  العا�سمة  ويف 
ـــام  ــة اأبـــوابـــهـــا اأم ــوي ــرتب ــد ال ــاه ــع وامل
اأبوابها  امل�سارف  فتحت  كما  الطالب، 
اأمني  انت�سار  ظــّل  يف  طبيعي،  ب�سكل 
الرئي�سية  الــ�ــســوارع  اأغــلــب  يف  كثيف 
من  ــددا  ع حمتجون  وقطع  للمدينة، 
الغربي  البقاع  يف  الرئي�سة  الــطــرق 
يتم  مل  فــيــمــا  الــبــقــاع(،  )حمــافــظــة 
اال�ــســتــجــابــة لـــدعـــوات عــلــى مــواقــع 
التوا�سل االجتماعي من جانب عدد من 
النا�سطني يف املنطقة الإقفال املوؤ�س�سات 

الرتبوية.
ويف عا�سمة ال�سمال اللبناين طرابل�ص، 
ال�سباح،  �ساعات  منذ  املحتجون  قطع 
غالبية الطرق الرئي�سية والفرعية يف 
ظّل انت�سار كثيف لعنا�سر اجلي�ص التي 
الإعادة  املحتجني  مع  للتفاو�ص  ت�سعى 
املدار�ص  معظم  التزمت  فيما  فتحها، 
الدعوة  بقرار  طرابل�ص  يف  واجلامعات 
يف  النا�سطني  جانب  من  االإ�سراب  اإىل 

املدينة.
الــ�ــســمــال(، قطع  ويف عــكــار )اأقــ�ــســى 
املحتجون عددا من الطرقات الفرعية 
الر�سمية  املدار�ص  واأقفلت  والرئي�سية 
واخلا�سة اأبوابها اأمام التالميذ، وح�سب 
اللبناين والقوى  م�سادر، يعمل اجلي�ص 

االأمنية على فتح جميع الطرقات التي 
تتمكن  ومل  الباكر،  ال�سباح  يف  اأقفلت 
التوافق  من  لبنان  يف  ال�سيا�سية  القوى 
منذ  جديد،  وزراء  رئي�ص  ت�سمية  على 
اأن اأجربت احتجاجات �سعبية، م�ستمرة 
منذ 17 اأكتوبر املا�سي، �سعد احلريري، 
 29 يف  حكومته،  ا�ستقالة  تقدمي  على 
حكومة  اإىل  لتتحول  ذاته،  ال�سهر  من 

ت�سريف اأعمال.
رئي�ص  ا�ستعر�ص  اآخـــر،  جــانــب  ــن  وم
مع  اأمــ�ــص،  عـــون،  مي�سال  اجلمهورية 
املن�سق اخلا�ص لالأمم املتحدة يف لبنان 
يان كوبيت�ص، التح�سريات للموؤمتر الذي 
�سيعقد غدا يف باري�ص ملجموعة الدعم 
تغريدة  وفق  لبنان،  اأجل  من  الدولية 

على "تويرت" لرئا�سة اجلمهورية.
و�سُيعقد املوؤمتر ملدة يوم واحد يف مقّر 
باري�ص  يف  الفرن�سية  اخلارجية  وزارة 
لــوزراء  العامني  االأمــنــاء  م�ستوى  على 
للمجموعة،  االأع�ساء  الدول  خارجية 

من  الدولية  الدعم  جمموعة  وت�سم 
واالحتــاد  املتحدة  االأمم  لبنان  اأجــل 

العربية  ـــدول  ال وجــامــعــة  االأوروبــــي 
واأملانيا  وفــرنــ�ــســا  الــ�ــســني  وحــكــومــات 
املتحدة  واململكة  ورو�ــســيــا  واإيــطــالــيــا 

والواليات املتحدة.
 ،2013 �سبتمرب  يف  املجموعة  واأطلق 
املتحدة  ــالأمم  ل ال�سابق  الــعــام  االأمـــني 
اللبناين  والــرئــيــ�ــص  مــــون،  كــي  ـــان  ب
ال�سابق مي�سال �سليمان، من اأجل ح�سد 
لبنان  ال�ستقرار  واملــ�ــســاعــدة  الــدعــم 
ولت�سجيع  دولته،  وموؤ�س�سات  و�سيادته 
ال�سوريني،  والالجئني  للجي�ص،  الدعم 
امل�سيفة،  الــلــبــنــانــيــة  واملــجــتــمــعــات 
العامة  واخلدمات  احلكومية  والربامج 

التي تاأثرت باالأزمة ال�سورية.
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اإطارات  اأم�ص،  فجر  �ساعات  يف  اإ�سرائيليون،  م�ستوطنون  اأعطب 
ع�سرات ال�سيارات الفل�سطينية، يف بلدة �سعفاط، �سمايل القد�ص.

وقال �سهود عيان اإن م�ستوطنني اإ�سرائيليني اأقدموا على اإعطاب 
اأمام  التي كانت متوقفة  الفل�سطينية،  ال�سيارات  اإطارات ع�سرات 
اإطاراتها  اإعطاب  مت  التي  ال�سيارات  اأعداد  ُقّدرت  حيث  املنازل، 

باأكرث من40 �سيارة.
وهم  م�ستوطنني   3 حمليني،  ل�سكان  ت�سوير  اأ�سرطة  واأظهرت 

يتناوبون على اإعطاب اإطارات ال�سيارات الفل�سطينية.

ب�سكل  اأم�ص،  بنيوزيلندا،  اأيالند  وايت  جزيرة  يف  بركان  ثار 
مفاجئ، ما ت�سبب يف اإ�سابات وفقدان عدد من االأ�سخا�ص.

ثار  الربكان  اإن  اأردرن،  جا�سيندا   ، الوزراء  رئي�سة  وقالت 
زيارة  اأثناء  للبالد  ال�سمايل  بال�ساحل  الواقعة  اجلزيرة  يف 
م�سيفة  اإعالمية،  و�سائل  ح�سب  ال�سائحني،  من  جمموعة 
الربكان،  ثورة  وقت  اجلزيرة  يف  كانوا  �سخ�ص   100 نحو  اأن 
عددا،  حتدد  اأن  دون  املفقودين،  عداد  يف  يزال  ال  وبع�سهم 

وقالت اإن فرقة اإنقاذ تبحث عن املفقودين.

بوالية  اخلا�سة  الوحدات  قائد  اأحمدي،  خان  حممد  ُقتل 
فارياب، اأول اأم�ص، اإثر تعر�سه لهجوم نفذته طالبان، يف منطقة 

�سوجلارا التابعة لوالية بلخ �سمايل اأفغان�ستان.
وقال قائد �سرطة منطقة �سوجلارا �سيد عارف اإقبايل، يف ت�سريح 
فارياب  بوالية  اخلا�سة  الوحدات  قائد  اأحمدي  اإن  لل�سحافة، 
اإىل  تعر�ص لهجوم نفذته طالبان بينما كان متجها من �سوجلارا 
مدينة مزار �سريف، كما اأفاد اإقبايل، اأن اأحمدي وم�ساعده قتال 

يف الهجوم، واأن اأحد حرا�سه و�سائقه متكنا من الهرب.
من  واأربعة  القائد  اأن  لها،  بيان  يف  طالبان،  اأعلنت  جانبها،  من 

حرا�سه ال�سخ�سيني قتلوا يف الهجوم.

مقاتلني  �ستة  اإ�سابة  اأم�ص،  العراقية،  الدفاع  وزارة  اأعلنت 
الدويل  بغداد  مطار  حميط  يف  ملع�سكر  جمهولني  ا�ستهداف  خالل 
)تتبع  االأمني  االإعالم  خلية  وقالت  كاتيو�سا،  �سواريخ  باأربعة 
املع�سكرات  اأحد  �سقطت على  اأربعة �سواريخ كاتيو�سا  اأن  للدفاع( 
املحيطة مبطار بغداد الدويل اأدت اإىل اإ�سابة �ستة مقاتلني - دون 
بتفتي�ص  با�سرت  االأمنية  قواتهم  اأن  م�سيفة  هويتهم،  تو�سيح 
�سواريخ  وجود  مع  ال�سواريخ  اإطالق  من�سة  على  وعرثت  املناطق 
نهاية  مماثل  هجوم  عقب  التطور  هذا  وياأتي  اإطالقها،  تعطل 
املنطقة  ا�ستهدف  �ساروخًا  جمهولون  اأطلق  عندما  املا�سي،  ال�سهر 

اخل�سراء �سقط يف حميطها.

اأم�ص،  اأول  م�ساء  اليمني،  للجي�ص  تابعة  قوات  اأعلنت 
لهجوم  الت�سدي  اإثر  م�سلحي احلوثي،  من  مقتل ع�سرات 

�سنته اجلماعة يف حمافظة احلديدة غربي البالد.
العمالقة" التابعة  "األوية  جاء ذلك يف بيان �سادر عن 
للجي�ص اليمني، م�ساء اأول اأم�ص، وذكر البيان اأن القوات 
الوطنية  واملقاومة  العمالقة  األوية  )من  امل�سرتكة 
ملي�سيات  �سنته  لهجوم  ت�سدت  التهامية(  واملقاومة 
التحيتا جنوبي احلديدة  حوثية على مناطق مبديرية 
واملتو�سطة  الثقيلة  االأ�سلحة  اأنواع  خمتلف  م�ستخدمة 

والقذائف املدفعية.

ثورة بركان تت�صبب يف اإ�صابات 
ومفقودين بنيوزيلندا

مقتل قائد اأمني بولية فارياب 
يف اأفغان�صتـــــان

اإ�صابة 6 مقاتلني بق�صف 
�صاروخي يف حميط مطار بغداد

اجلي�س اليمني يعلن مقتل 
ع�صرات احلوثيني يف احلديدة

م�صتوطنون يعطبون اإطارات 
ع�صرات ال�صيارات يف مدينة القد�س

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل احتجاجات لبنان تتوا�صل.. 
قطع طرق واإ�صراب جزئي باملدار�س

ق. د

ق. د

ق. د

اأعلن الرئي�ص اللبناين مي�سال عون تاأجيل 
اختيار  ب�ساأن  الربملان  نواب  مع  امل�ساورات 

رئي�ص جديد للحكومة ملدة اأ�سبوع.
اأول  الرئا�سة  عن  �سادر  بيان  وبح�سب 
بناء على رغبة  الــقــرار جــاء  فــاإن  اأمــ�ــص، 
وبهدف  النيابية،  الكتل  معظم  وطــلــب 
امل�ساورات  من  املزيد  اأمــام  املجال  اإف�ساح 
قرر  عون  اأن  البيان  واأو�سح  واالت�ساالت، 
تاأجيل اال�ست�سارات النيابية امللزمة التي 
كانت مقررة اأم�ص اإىل يوم االثنني القادم 
وجــاء  اجلــــاري،  ال�سهر  مــن   16 ــق  ــواف امل
�سني"  "توافق  عن  حديث  بعد  التاأجيل 
رئي�سا  احلريري  �سعد  ت�سمية  اإعادة  على 

للوزراء.
وُطرح ا�سم رجل االأعمال، �سمري اخلطيب، 
لكنه  احلريري،  خلالفة  حمتمل  كمر�سح 
دريان  اللطيف  عبد  لبنان  مفتي  اإن  قال 
تر�سيح  بــ�ــســاأن  تــوافــقــا  ثمة  بـــاأن  اأبــلــغــه 
جديدة،  حكومة  لت�سكيل  احلريري  �سعد 
م�سبوقة  غري  احتجاجات  لبنان  وي�سهد 
ب�سوء  للتنديد  املا�سي،  اأكتوبر   17 منذ 
واملطالبة  احلــكــومــي،  والف�ساد  االإدارة 
التي يعتربها  ال�سيا�سية،  الطبقة  باإزاحة 
اإىل  البالد  قيادة  عن  م�سوؤولة  املحتجون 

اأ�سواأ اأزمة اقت�سادية عقود.
من  اأقـــل  بعد  احلــريــري  وا�ستقال  ــذا  ه
الوا�سعة،  التظاهرات  بدء  من  اأ�سبوعني 
للغاية  املنق�سمة  ال�سيا�سية  الطبقة  لكن 
على  التوافق  يف  احلــني،  ذلــك  منذ  ف�سلت 
رئي�ص وزراء جديد، وُطرحت عدة اأ�سماء 
احلكومة،  لت�سكيل  حمتملني  كمر�سحني 
من  الرغم  على  اآخــرهــم،  اخلطيب  وكــان 
رف�ص املتظاهرين له الأنه يعترب قريبا من 

دوائر ال�سلطة التقليدية.
ــرات من  ــس ــ� ــع ــابــق جتــمــع ال يف وقـــت �ــس
من  بالقرب  بــريوت،  و�سط  يف  املتظاهرين 
قوات  اأغلقته  الربملان  اإىل  يــوؤدي  طريق 
اأن ت�ستمر م�ساورات ت�سكيل  االأمن، وميكن 
ا�ستغرق احلريري  احلكومة الأ�سهر، حيث 
اإىل  للتو�سل  اأ�سهر،  ت�سعة  من  يقرب  ما 
ال�سيا�سية  االأطــــراف  جميع  مــع  اتــفــاق 
لنظام  ووفقا  امل�ستقيلة،  حكومته  لت�سكيل 
توازن  على  للحفاظ  ي�سعى  معقد  �سيا�سي 
بني الطوائف الدينية يف لبنان، فاإن رئي�ص 
الوزراء يجب اأن يكون من امل�سلمني ال�سنة.

الــوزراء  رئي�ص  من�سب  احلريري  و�سغل 
اأول مرة يف عام 2009.

مي�صال عون يوؤجل م�صاورات 
اختيار رئي�س وزراء جديد

مظاهرات لبنان: 

ق. د
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قال وزير الدفاع املاليزي حممد بن �سابو، اإن ق�سية ''الإ�سالموفوبيا'' �سوف يدور النقا�س حولها يف قمة كوالملبور 2019م، املزمع عقدها يف الفرتة من 18 اإىل 

اإ�سالميًا. ومفكرًا  عاملًا   450 وم�ساركة  اإ�سالمية  دولة   52 م�ساركة  تاأكيد  اإىل  اإ�سافة  اإ�سالمية،  دول  خم�س  لزعماء  املتوقع  احل�سور  مع  اجلاري،  دي�سمرب   21

''الإ�صالموفوبيا''.. ماذا تعني ومتى ظهرت وكيف 
ميكن اأن تواجهها قمة كوالملبور؟

ماليزيا  جنعل  اأن  لنا  بالن�سبة  املهم  ''من 
ومتقدمة،  �ساماًل  منوذجيًا  اإ�سالميًا  بلدًا 
جميع  مــع  الــعــالقــات  لتعزيز  وم�ستعدة 
االأخــرى(،  االإ�سالمية  )الــدول  اأ�سدقائنا 
وقادرة على اإدارة التحديات االأمنية ب�سكل 
م�سرتك''، ح�سبما قال �سابو لوكالة االأنباء 
الر�سمية ''برناما''، م�سيفًا اأن ''هذه مبادرة 
حممد،  مهاتري  الدكتور  الــوزراء  رئي�ص  من 

وت�سمل عقد قمة كواالملبور هذا ال�سهر''.

ماذ� تعني �لإ�صالموفوبيا؟
اإجنليزي  م�سطلح  ــا''  ــالمــوفــوبــي ''االإ�ــس
''فوبيا''  و  ''االإ�ــســالم''  كلمتني  من  يتكون 
وامل�سطلح  ''خوف''،  اأو  ''رهاب''  تعني  التي 
اأو ''اخلوف املَر�سي  ''ُرهاب االإ�سالم''  يعني 
على  بالتحامل  يوحي  وهو  االإ�ــســالم''،  من 
امل�سلمني  وكــراهــيــة  وكراهيته  ــالم  ــس االإ�
اأو  واخلوف منهم، واتخاذ كون املرء م�سلمًا 

م�سلمة �سببًا كافيًا لالعتداء عليه.
امل�سطلح ظهر اأول مرة عام 1997، عندما 
ا�ستخدمته جهة بحثية ي�سارية بريطانية 
تنامي  الإدانــة  تر�ست''،  ''رينميد  ت�سمى 
االإ�سالم  مــن  واخلـــوف  الكراهية  م�ساعر 
هدفها  بــحــثــيــٍة  درا�ـــســـة  يف  واملــ�ــســلــمــني، 
بعنوان  الــظــاهــرة،  على  ال�سوء  ت�سليط 

''االإ�سالموفوبيا: حتٍدّ لنا جميعًا''.

متى بد�أت �لظاهرة؟
ن�سبة  ــاع  ــف ارت عــلــى  ــرات  ــس ــوؤ� امل اأن  رغـــم 
بعيدة،  عقود  منذ  ــداأت  ب االإ�سالموفوبيا 
عامة  ظــاهــرة  اإىل  حتولت  الق�سية  فــاإن 
على  وت�سكلت  املا�سي،  القرن  نهايات  منذ 
الهجمات  اأعقاب  يف  الفتة،  ب�سورة  االأر�ص 
الــواليــات  لها  تعر�ست  الــتــي  االإرهــابــيــة 
من  ع�سر  ــادي  احل يف  االأمريكية  املتحدة 
التي  الهجمات  وهــي   ،2001 �سبتمربعام 

تبناها تنظيم القاعدة.
عامًا   20 مـــرور  وبــعــد   ،2017 ــام  ع ويف 
اأ�سدرت  مرة،  اأول  امل�سطلح  ا�ستخدام  على 
بعنوان  ثانيًا  تقريرًا  تر�ست''  ''رينميد 
لنا  حتّديًا  متثل  تزال  ال  ''االإ�سالموفوبيا: 
اإىل  االإ�سالموفوبيا  ل  حتــُوّ ــد  اأَكّ جميعًا''، 
ظاهرة عاملية، ت�ستدعي التعامل معها بقدر 
اأكرب من اجلدية، نظرًا اإىل خطورتها على 

لم املجتمعي يف العامل. ال�ِسّ

ما دور و�صائل �لإعالم
 يف تكري�ش �لإ�صالموفوبيا؟

املتهَم  الغربية  االإعــــالم  و�ــســائــل  تعترب 
اإىل  العدائية  النظرة  تاأكيد  يف  االأبـــرز 
تكري�ص  ــم  ث ومـــن  واملــ�ــســلــمــني؛  االإ�ـــســـالم 
�سهدت  وقــد  كــظــاهــرة.  االإ�ــســالمــوفــوبــيــا 
الــ�ــســحــافــة الــربيــطــانــيــة يف الــفــرتة من 
ارتفاعًا ملحوظًا يف   ،2004 1994 وحتى 
اخلطاب املعادي لالإ�سالم وامل�سلمني، بح�سب 
الدرا�سات  مو�سوعة  يف  ــول  ب اإلــيــزابــيــث 
بدرا�سة  ا�ست�سهد  وقد  واالإثنية،  العرقية 
حالة فح�ست عينة من املقاالت بال�سحافة 
الربيطانية يف تلك الفرتة، خل�ست اإىل اأن 
متثياًل  ممثلة  كانت  امل�سلمني  نظر  وجهات 
على  تنطوي  التي  الق�سايا  واأن  ناق�سًا، 
�سلبية.  ب�سورة  ُت�سورهم  ما  عادًة  امل�سلمني 
مثل هذه ال�سور، ح�سب بول ، ت�سمل ت�سوير 
والقيم  لالأمن  كتهديد  وامل�سلمني  االإ�سالم 

الغربية.

ما دور �ليمني �ملتطرف يف �لظاهرة؟
اأعطى  الغرب  يف  املتطرف  اليمني  �سعود 
لكراهية االإ�سالم وامل�سلمني ُبعدًا خطريًا، 
ارتفاع غري م�سبوق يف جرائم  ونتج عنه 
من  كبرية  اأعـــدادًا  واأ�سقط  الكراهية، 
ال�سحايا، وو�سعت كثري من اأجهزة االأمن 
الــغــربــيــة الــيــمــني املــتــطــرف عــلــى راأ�ـــص 

اأجندتها اخلا�سة بالتهديدات االأمنية.
ويف هذا ال�سياق جاءت مذبحة امل�سجدين 
يف مدينة كراي�ست�سر�ص بنيوزيلندا، لتدَقّ 
الظاهرة  و�سلت  اأن  بعد  اخلطر  ناقو�ص 
من اخلوف والكراهية اإىل قتل االأبرياء 
فيه  يتجول  ما  عادًة  بلد  ويف  بامل�ساجد، 
اإىل  نظرًا  �سالح؛  دون  ال�سرطة  رجــال 

انخفا�ص معدل اجلرمية ب�سورة كبرية.

لهذ� كان طبيعياً �أن تت�صدر 
�لإ�صالموفوبيا �أجندة كو�لملبور

يف هذا ال�سياق ياأتي و�سع االإ�سالموفوبيا 
كواالملبور،  قمة  وحماور  اأولويات  �سمن 
حولها  جتـــري  اأن  املــنــتــظــر  مــن  حــيــث 
ــن زعماء  م املــ�ــســاركــني  ــني  ب مــنــاقــ�ــســات 
حلول  و�سع  بهدف  وعلماء،  ومفكرين 

قابلة للتنفيذ ملواجهتها.
طيب  رجب  الرتكي،  الرئي�ص  ه  وَجّ وقد 
اإىل  اللهجة  �سديد  حتــذيــرًا  اأردوغــــان، 

ــادة الــغــربــيــني، للكف  ــق نــظــرائــه مــن ال
عــن ا�ــســتــخــدام االإ�ــســالمــوفــوبــيــا وربــط 

االإ�ســــــــالم باالإرهاب، موؤكدًا اأن ذلك مل 
يعد مقبواًل.

العراق  يــكــون  اأن  مــن  مــراقــبــون  يــتــخــّوف 
ب�سدد التدّرج نحو موجة جديدة من العنف 
الدموي، قد تكون مطلوبة لذاتها يف الوقت 
بال�سلطة  املم�سكة  اجلهات  قبل  من  الراهن 
كحّل  م�سّلحة  وميلي�سيات  دينية  اأحزاب  من 
اأخري الإنقاذ النظام ال�سيا�سي بعد اأن ان�سّدت 
واإخماد  ال�سارع  تهدئة  �سبل  جميع  اأمامها 

حراكه االحتجاجي غري امل�سبوق.
ــع الـــدمـــوي  ــم ــق ومــــع تــوا�ــســل مـــوجـــة ال
دخول  ــرية  االأخ ــام  االأي �سهدت  للمحتجني، 
االأحــداث  خــّط  على  للعنف  اأخــرى  مظاهر 
يف  خ�سو�سا  جتــّلــت  الــعــراق،  يف  ــة  ــاري اجل
على  بال�سكاكني  للطعن  حمتّجني  تعّر�ص 
�ساحات  داخــل  �سفوفهم  يف  مند�ّسني  اأيــدي 
عنا�سر  اأّنهم  يرّجح  واالعت�سام،  التظاهر 
من ميلي�سيات احل�سد ال�سعبي مدّربون جيدا 

على القتال مبختلف اأنواعه.
النظام  يف  القيادية  االأطــــراف  وجتـــّرب 
انتفا�سة  الإنهاء  متنّوعة  و�سائل  العراقي 
ال�سارع. وجلاأت موؤّخرا اإىل تنظيم تظاهرات 
خاللها  ا�ستخدمت  للنظام  موالية  مفتعلة 
علي  العراق  يف  االأعلى  ال�سيعي  املرجع  ا�سم 
م�ستقدمة  عنا�سر  لها  وجّندت  ال�سي�ستاين، 
من عّدة مناطق، لكّنها ف�سلت يف �سّق احلراك 

االحتجاجي العارم.
الــذي  االأ�ــســلــوب  التكتيك  ــذا  ه وي�ستلهم 
خالل  مــن  لبنان  يف  اهلل  حــزب  ا�ستخدمه 
احلراك  ل�سرب  الطائفي  العامل  توظيفه 
مبجاميع  الــــزج  خـــالل  مــن  االحــتــجــاجــي 
لكّن  �سيعة"،  "�سيعة  والــهــتــاف  للتظاهر 

النتيجة يف احلالة العرقية، جاءت عك�سية 
غري  اأعــــداد  اجلمعة  تــدّفــقــت  حيث  متــامــا 
التحرير  �ساحة  م�سبوقة من املحتّجني على 
و�سط بغداد، مل�ساندة املتظاهرين واملعت�سمني 
يف  ن�سطاء  قبل  مــن  و�ــســف  مــا  �ــســّد  هــنــاك 

احلراك ال�سعبي بـ"هجمة امليلي�سيات''.
التظاهرات  “الهجمة”  تلك  دفعت  كما 
جلان  ت�سّكلت  حيث  التنظيم  من  املزيد  نحو 
اإىل  الــدخــول  عملية  على  اأ�سرفت  �سعبية 
تفتي�ص  عمليات  واإجــراء  التحرير  �ساحة 
دقيقة للداخلني ملنع دخول مند�سني يحملون 
اأ�سلحة بهدف تاأجيج العنف واإثارة امل�ساكل.

وجنوب  بو�سط  املنتف�سة  املدن  عن  وبعيدا 
العراق، �سّجل ت�سعيد الفت لهجمات تنظيم 
فيما  العراق،  وغرب  �سمال  مبناطق  داع�ص 
بهما  توجد  ع�سكريتان  قاعدتان  تعّر�ست 

قوات اأمريكية لر�سقات �ساروخية.
تفجري  اأّن  العراقي  لل�ساأن  متابعون  ويرى 
الـــعـــراق، يخدم  مــوجــة عــنــف جــديــدة يف 
املم�سكة  وامليلي�سيات  االأحــــزاب  م�سلحة 
واملتحكّمة  لل�سالح  واملمتلكة  ال�سلطة  بزمام 

يف موارد الدولة واأموالها.
االأمريكية  القوات  ا�ستدراج  مّت  حال  ويف 
ذلك  فــاإّن  امليلي�سيات،  على  ع�سكريا  للرّد 
املوالية  الت�سكيالت  لتلك  مفيدا  �سيكون 
وتقدمي  �سورتها  تلميع  ـــادة  الإع الإيــــران، 
“ن�سايل  م�سروع  من  كجزء  للجمهور  نف�سها 

مقاوم” للوجود االأمريكي يف العراق.
اأمريكي  جندي  اآالف  خم�سة  نحو  وينت�سر 
العراق  بــاأرجــاء  ع�سكرية  قواعد  عــدة  يف 
�سمن اإطار التحالف الدويل ملحاربة تنظيم 

داع�ص.

خالل  التنظيم  هــجــمــات  ـــرية  وت وزادت 
الــوعــرة  املنطقة  يف  ــــرية  االأخ االأ�ــســابــيــع 
الــواقــعــة بــني حمــافــظــات كــركــوك و�سالح 
البالد  و�ــســرقــي  �ــســمــايل  ــــاىل  ودي الــديــن 

واملعروفة با�سم ''مثلث املوت''.
ومتــلــك اإيــــران نــفــوذا وا�ــســعــا يف الــعــراق، 
امل�سّلحة  ال�سيعية  الف�سائل  بني  خ�سو�سا 
القرار  �سنع  يف  مبا�سر  ب�سكل  وامل�ساركة 
لتلك  النافذين  القادة  طريق  عن  العراقي 
العامري زعيم ميلي�سيا  الف�سائل مثل هادي 
يف  ــّزة  ه ــرب  الأك تعّر�ست  طــهــران  لكّن  ــدر،  ب
ب�سكل  م�ستهدفة  اأ�سبحت  عندما  الــعــراق 
اأحرقوا  الذين  املحتّجني  قبل  من  مبا�سر 
قن�سليتها يف النجف ورفعوا �سعارات تطالبها 
بــرفــع يــدهــا عــن البلد وعـــدم الــتــدّخــل يف 

�سوؤونه الداخلية.
باملاأجورة  و�سفت  بعنا�سر  الزّج  اأخريا  ومّت 
�سهدت  بينما  ببغداد،  مفتعلة  تظاهرات  يف 
التلقائيني  واالعت�سام  التظاهر  �ساحات 
مظهرا جديدا للعنف �سّد املحتّجني، متمثال 

يف طعنهم بال�سكاكني.
وتعليقا على الظاهرة اعترب زعيم ائتالف 
تعّر�ص  اجلمعة،  عـــالوي،  اإيـــاد  الوطنية 
للطعن  ببغداد  التحرير  �ساحة  متظاهري 
وا�ستهدافهم  القنا�سة  جلرائم  ''ا�ستكماال 
بالقنابل الدخانية والر�سا�ص احلي''. وقال 
يف بيان ''من يقف وراء هوؤالء ومن يوفر لهم 
الدعم وامل�ساندة وما هي الر�سالة التي يراد 

اإي�سالها عرب تلك اجلرمية''.

ف�سل جميع حماوالت �سرب احلراك االحتجاجي ير�سح �سيناريو العنف..

موجة عنف تداهم العراق يف غمرة الحتجاجات ال�صعبية
كل ما يفعله قادة الأحزاب وامليلي�سيات املم�سكون بزمام ال�سلطة يف العراق لإخماد موجة الحتجاجات ال�سعبية حماية للنظام من خطر ال�سقوط ياأتي 
بنتائج عك�سية، فال القمع الدموي اأرهب املحتّجني، ول ا�ستقالة رئي�س احلكومة هّداأت من غ�سبهم، ول تنظيم التظاهرات املفتعلة امل�ساّدة �سّق �سفوفهم. ومل 

يبق اإذن �سوى ال�سيناريو الأق�سى والأكرث تطّرفا، واملتمّثل بالعنف ال�سامل ودفع البلد جمّددا اإىل حاّفة احلرب.



الربيع العربي''ميدل اإي�ست اآي'' يك�سف..

مــن قوى  كــل  فيه  ــربت  الـــذي ع الــوقــت  لكن يف 
عن  عالنية  واجلي�ص  اللبنانية  الداخلي  االأمــن 
التزامهما بحماية احلق يف التجمع ال�سلمي، كانت 
�سد  املفرطة  القوة  ا�ستخدام  من  حــاالت  هناك 

املتظاهرين ال�سلميني، بح�سب املقال.
ا�ستخدمت  اللبنانية  القوات  باأن  تقارير  وردت 
املغلف  والر�سا�ص  ال�سوتية  والقنابل  الهراوات 
لكنها  املتظاهرين،  باملطاط والر�سا�ص احلي �سد 

ا�ستخدمت الغاز امل�سيل للدموع بكثافة اأكرث.
حتدث  الــذي  اآي''،  اإي�ست  ''ميدل  موقع  ومتكن 
االإن�سان  حقوق  عن  واملدافعني  املتظاهرين  مع 
امل�سيلة  الــغــازات  معظم  اأن  حتديد  من  ا،  ميدانيًّ
للدموع التي ت�ستخدمها القوات اللبنانية �سنعتها 
النوع  من  بع�سها  اأن  تاأكيد  مع  فرن�سية،  �سركات 

امل�ستخدم لدى اجلي�ص.
التي يطلق عليها يف كثري  لبنان،  انتفا�سة  بداأت 
الليلة  يف  االأول''،  ت�سرين  ''ثـــورة  االأحــيــان  من 
التدابري  مــن  املــزيــد  اتــخــاذ  وخ�سية  ال�سابقة. 
اندلعت  متفاقمة،  اقت�سادية  واأزمــة  التق�سفية 
جمل�ص  اأقـــر  اأن  بعد  بـــريوت  يف  االحــتــجــاجــات 
الوزراء �سل�سلة جديدة من ال�سرائب باأثر رجعي، 
با�ستخدام  جتري  التي  املكاملات  على  ذلك  يف  مبا 

تطبيقات مثل الوات�ساب.
جميع  االحتجاجات  عمت  و�سحاها،  ع�سية  بني 
باإ�سعال  املتظاهرون  قــام  حيث  الــبــالد،  اأنــحــاء 
ذلك  يف  الطرق.  على  حواجز  واإقامة  االإطــارات 
�سف  اأمــام  املتظاهرين  اآالف  وقف  الثاين،  اليوم 
من �سباط �سرطة مكافحة ال�سغب يف �سارع االأمري 
ال�سلح.  ريا�ص  �ساحة  اإىل  ــوؤدي  امل ال�سيق  ب�سري 
املقدمة،  يف  اجلــوانــب  على  منطقة  وبا�ستثناء 
اجلي�ص  قبل  من  اجلانبية  ال�سوارع  جميع  اأغلقت 
اللبناين اأو بوا�سطة حواجز موقع البناء يف تلك 
احل�سد  خنق  اإىل  اأدى  مما  الطريق،  من  امل�ساحة 

ا. فعليًّ
ال�سفوف  يف  املحتجون  ر�سق  التوتر،  ت�ساعد  مع 
النارية  االألــعــاب  ببع�ص  ال�سرطة  االأمــامــيــة 
من  الرغم  على  البال�ستيكية.  املياه  وزجــاجــات 
اآية  ووت�ص  رايت�ص  هيومان  باحثة  اأخربت  ذلك، 
تبدو  االحتجاجات  اأن  اآي  اإي�ست  ميدل  جمذوب 

''�سلمية اإىل حد كبري''.

قنابل �لغاز تت�صاقط كاملطر
وبدون  م�ساء،  ال�سابعة  ال�ساعة  بعد  ما  وقت  يف 
الغاز  قنابل  االأمــن  قــوات  اأطلقت  ـــذار،  اإن �سابق 
امل�سيل للدموع على احل�سد، مما ت�سبب يف حدوث 
تلك  ح�سروا  عيان  �سهود  من   18 بني  من  تدافع. 
و�سف  اآي،  اإي�ست  ميدل  اإىل  وحتــدثــوا  الليلة 
كثريون قنابل الغاز امل�سيل للدموع التي ت�ساقطت 

عليهم ''مثل املطر''.
ملقاطع  وحتليالت  العيان  �سهود  �سهادات  ك�سفت 
يقل  ال  ما  اأن  خمتلفة  اأنباء  ــاالت  وك من  فيديو 
10 قنابل غاز م�سيل للدموع ـ كل منها قادرة  عن 
واإطالق  1000 مرت مربع  اإىل   800 على تغطية 
خم�سة  اإىل  ثالثة  يبلغ  الرتــفــاع  �سارة  اأبــخــرة 
ذلك  يف  املتظاهرين  نحو  اإطــالقــهــا  مت  ـ  ــار  اأمــت

امل�ساء، مبا فيها قيامهم بالهروب.
اأ�سيب املتظاهرون بالذعر عندما حاول االآالف 
اخلانقة  البيئة  اإن  ال�سيق.  ال�سارع  من  الفرار 
االأبخرة  جانب  اإىل  الطرق،  اإغالق  عن  الناجمة 
فيهم  مبن  ـ  النا�ص  من  الكثري  اأن  تعني  ال�سارة، 
اأجل  من  يجاهدون  كانوا  ـ  ال�سن  وكبار  االأطفال 

التنف�ص واأنهم اأ�سيبوا بالقيء اأو حتى االإغماء.
وفيما حاول بع�ص املحتجني العودة اإىل امليدان، 
جلاأت ال�سرطة واجلنود اإىل الهراوات والر�سا�ص 
فيما  ـ  للدموع  امل�سيل  الغاز  من  واملزيد  املطاطي 
ا�ستعرا�ص  باأنه  ووت�ص  رايت�ص  هيومان  و�سفته 

اإىل  وحتول  املوقف  وت�ساعد  املفرطة''.  ''للقوة 
�سرطة  و�سباط  ال�سغب  مثريي  بني  ا�ستباكات 

مكافحة ال�سغب.
من   52 اأن  الداخلي  االأمـــن  قــوى  ــرت  ذك بينما 
�سباطها اأ�سيبوا يف تلك الليلة، فاإن عدد ال�سحايا 
عــلــى جــانــب املــتــظــاهــريــن مل يــتــم االنــتــهــاء من 
اأعلن  اأن ال�سليب االأحمر اللبناين  اإح�سائه. غري 
جميع  لنقل  اإ�سعاف  ــدات  وح ل�ست  حاجته  عن 

اجلرحى اإىل مرافق طبية لتلقي العالج.
اأعلنت قوى االأمن الداخلي اأنه مت اإلقاء القب�ص 
الليلة وحدها،  70 متظاهًرا يف تلك  على حوايل 
يقارب  كان  العدد  اأن  يدعون  النا�سطني  اأن  رغم 

.300
اإطالق  يف  ا�ستمروا  ''لقد  جمــذوب  اآيــة  وقالت 
على  للدموع  امل�سيل  الغاز  من  اإ�سافية  قذائف 
واأ�سافت  بالفعل''.  يــفــرون  الــذيــن  االأ�سخا�ص 
القانون  الإنفاذ  م�سروع  هدف  اأنه  يبدو  ال  ''لذلك 
اأثناء  للدموع على املتظاهرين  امل�سيل  الغاز  يطلق 

فرارهم بالفعل''.
ا�ستخدام  يجب  كــان  جمــذوب،  اآيــة  لـ  بالن�سبة 
الإنفاذ  طريقة  اأي  ''مثل  للدموع،  امل�سيل  الغاز 
القانون'' ب�سكل يتنا�سب مع التهديد الذي ي�سكله 

املتظاهرون.

خبري �صموم: كمية �لغاز كبرية وت�صبب م�صاكل خطرية
واأ�ستاذ  ال�سهري  الربيطاين  ال�سموم  عامل  اأخرب 

علم ال�سموم البيئية بجامعة ليدز اأال�ستري هاي 
ميدل اإي�ست اآي اأن كمية الغاز امل�ستخدمة يف هذا 

املوقف يبدو اأنها تكون ''مرتفعة للغاية''.
 … الغاز  اإطالق  اإىل  االأقــرب  ''هــوؤالء  واأ�ساف 
نحن نتحدث عن تركيزات عالية جًدا للعن�سر.. 
للغاية  خطرية  م�ساكل  ي�سبب  اأن  )ميكن(  اإنــه 

للنا�ص''.
مثرية  حــالــة  جمــرد  اأكــتــوبــر   18 ليلة  كــانــت 
القوات  ال�ستخدام  عديدة  حــاالت  بني  واحــدة 
املتظاهرين  �سد  للدموع  امل�سيل  للغاز  اللبنانية 

اأثناء االنتفا�سة.
التقطتها  التي  ال�سور  اأن  اإىل  الكاتب  وي�سري 
احلني  ذلك  منذ  عليها  وح�سلت  اآي  اإي�ست  ميدل 
امل�سيل للدموع امل�ستخدم يف تلك  الغاز  اأن  ك�سفت 
ـ وعلى االأرجح خالل حماوالت  الليلة يف بريوت 
اأنتجته  ـ  االحــتــجــاجــات  لقمع  اأخـــرى  الحــقــة 
الذخائر  لت�سنيع  الفرن�سية  األ�سيتيك�ص  �سركة 

واالأ�سلحة.
''اإيتني  ملجموعة  تابعة  �سركة  هي  األ�سيتيك�ص 
ا  اأي�سً قامت  والتي  اجلن�سيات،  متعددة  الكــروا'' 
امل�سيل  بالغاز  البحرينية  احلكومة  بتزويد 
للدموع  امل�سيل  الغاز  قنابل  اأن  ورد  كما  للدموع. 
املحتجني  �سد  ا  اأي�سً ا�ستخدمت  تنتجها  التي 

الفرن�سيني من حركة ''ال�سرتات ال�سفراء''.
اأوميجا  ''مــوؤ�ــســ�ــســة  ممــثــل  ال�سلة  هـــذه  اأكـــد 
لالأبحاث'' التي تتخذ من لندن مقًرا لها، والذي 
اأبلغ ميدل اإي�ست اآي اأن القنابل تبدو وكاأنها قنابل 
الغاز امل�سيل للدموع من  CM6 وقنابل  اأم6  �سي 

نوع جي1G1 ''ذات احلركة الع�سوائية''.
حتتوي كل من قنابل �سي اأم6 و جي1 على �ست 
للغاز  يتيح  مما  اإطالقها،  بعد  تنف�سل  كب�سوالت 
على  امل�ساحة  من  املزيد  تغطية  للدموع  امل�سيل 

االأر�ص.
ح�سلت  التي  الرتويجية  األ�سيتيك�ص  ملواد  وفًقا 
''احلركة  ميزة  فــاإن  اآي،  اإي�ست  ميدل  عليها 
اأن  ــا  اأيــ�ــسً تعني  جي1  لقنبلة  الــعــ�ــســوائــيــة'' 
اأو  املحتجون  يلتقطها  اأن  ميكن  ال  الكب�سوالت 

يقوموا باإلقائها ثانية.
يبلغ  مــا  عــادة  الــدولــيــة،  العفو  ملنظمة  وفــًقــا 
''العادية''  للدموع  امل�سيل  الــغــاز  قنبلة  قطر 
وترتاوح  ملليمرتا   37 ال�سرطة  ت�ستخدمها  التي 
ذلك،  وخالًفا  جراًما.   50 اإىل   25 بني  االأوزان 

جراًما،   250 وتزن  ملم   56 اأم6  �سي  قطر  يبلغ 
 350 وتـــزن  ملم   56 جي1   قطر  يبلغ  بينما 

غراًما.
ويف الوقت نف�سه، حتتوي قنبلة �سي اأم6 على ما 
 -CS يقرب من ثالثة اأ�سعاف من عن�سر  �سي اأ�ص
الرئي�سي  املكون  2-كلوروبنزاملالونونيرتيل،  اأو 
مع  جي1،  من  قنبلة  – لكل  للدموع  امل�سيل  للغاز 
املئة.  يف  بخم�سة  مقارنة  املئة  يف   13 تركيز 
ت�سنف قنبلة �سي اإم6 من قبل �سركة األ�سيتيك�ص 
على اأنها �سالح ع�سكري من امل�ستوى اأيه2 مبوجب 

الت�سمية الفرن�سية.
الفئة  ذلــك  يف  مبا  اأيــه،  الفئة  اأ�سلحة  تعترب 
م�سممة  ومــعــدات  اأ�ــســلــحــة  اأيه2،  الــفــرعــيــة 
امل�سلحة.  النزاعات  اأو  احلــرب  يف  لال�ستخدام 
على  لل�سيطرة  فتًكا  ــل  االأق االأ�سلحة  وت�سنف 
للدموع،  امل�سيل  الغاز  ذلك  يف  مبا  ال�سغب،  اأعمال 
من قبل فرن�سا لتقع يف امل�ستويات الدنيا من الفئة 
بي B. مل يتذكر فئة جي1 يف املواد الرتويجية 

التي �ساهدتها ميدل اإي�ست اآي.

نهج فرن�صا �ملتناق�ش
املجتمع  من  االأكــرب  اجلانب  مثل  مثلها  فرن�سا، 

الدويل، تعاملت مع االنتفا�سة امل�ستمرة بحذر.
يف 22 اأكتوبر اأ�سدرت فرن�سا اأول بيان لها حول 
االنتفا�سة، حيث دعت وزارة ال�سوؤون اخلارجية 
حثت  بينما  �سلمية،  االحتجاجات  تظل  اأن  اإىل 
''االإ�سالحات  تنفيذ  على  اللبنانية  احلكومة 
وتقدمي  اللبناين''  االقت�ساد  الإنعا�ص  الالزمة 
ــود بــالــنــفــع على  ــع ــي ت ــت ــعــامــة ال اخلـــدمـــات ال

املواطنني.
يف نف�ص اليوم، التقى ال�سفري الفرن�سي يف لبنان 
�سعد  اللبناين  الـــوزراء  برئي�ص  فو�سيه  برونو 
حكومة  تتابع  اأن  املهم  من  اإنه  قائاًل  احلريري، 
تــاأخــري''  ''دون  ــالحــات  االإ�ــس ــــوزراء  ال رئي�ص 
التجمع  يف  املتظاهرين  حق  على  احلفاظ  مع 

ال�سلمي.
مما  اأكــتــوبــر،   29 يف  احلــريــري  ا�ستقالة  بعد 
ر�سمي  بيان  دعا  الــوزراء،  جمل�ص  حل  اإىل  اأدى 
دريان  لو  اإيــف  جان  اخلارجية  وزيــر  عن  �سادر 
عرب  فيما  ب�سرعة،  جديدة  حكومة  ت�سكيل  اإىل 
لبنان  يف  ال�سيا�سيني  القادة  قدرة  يف  الثقة  عن 
يف  حتى  ـ  واالأمــن  الوطنية  الوحدة  تعزيز  على 
الوقت الذي كان املتظاهرون يدينون فيه قب�سة 
ح�ساب  على  ال�سلطة  على  ال�سيا�سية  الطبقة 

املواطنني.
االأمن  قوى  ب�سخاء  الفرن�سية  احلكومة  دعمت 
الداخلي على مر ال�سنني، وكان اآخرها يف فرباير 
 400 2019 عندما تربعت لهم مبعدات بقيمة 
األف يورو )440.500 دوالر(. ويف عام 2018، 
 400 بتقدمي  تعهدت  فرن�سا  اأن  احلريري  اأعلن 
مليون يورو )440 مليون دوالر( اأخرى كم�ساعدة 

لكل من قوى االأمن الداخلي واجلي�ص اللبناين.

�ل�صحنة �لأوىل من �صفقة �لأ�صلحة �لفرن�صية 
�لتي ح�صلت عليها لبنان 

اإن دعم فرن�سا لقوات الدولة اللبنانية ـ وتاريخ 
باري�ص الطويل يف التدخل يف لبنان، مبا يف ذلك 
خالل فرتة االنتداب يف الن�سف االأول من القرن 
اأي  من  يتوج�سون  املتظاهرين  جعل  ـ  الع�سرين 

تدخل فرن�سي يف االنتفا�سة احلالية.
يف  الفرن�سية  ال�سفارة  اأمام  املتظاهرون  جتمع 
اأي  لرف�ص  نوفمرب   12 يف  اللبنانية  العا�سمة 
بها  قام  رحلة  بعد  االأجنبي  التدخل  �سور  وكل 
و�سمال  االأو�سط  ال�سرق  اإىل  الفرن�سي  املبعوث 
اأفريقيا كري�ستوف فارنو ـ رغم اأن االأخري قال اإن 
هدف زيارته لي�ص ''فر�ص حلول اأو اأ�سماء'' ولكن 

''ملعرفة ما تفكر فيه االأطراف املختلفة''.
النوع  مــن  للدموع  امل�سيل  الــغــاز  ا�ستخدام  اإن 
الع�سكري الفرن�سي ال�سنع يف �سياق حركة �سعبية 
�سلمية اإىل حد كبري ي�سع فرن�سا يف موقف دقيق 

فيما يتعلق مبوقفها من ثورة اأكتوبر.

فرن�صا: تر�خي�ش �لت�صدير للبنان 
�صدرت قبل �لنتفا�صة

غري اأنهم الحظوا اأن اأحدث تراخي�ص الت�سدير 
للبنان تعود اإىل عدة اأ�سهرـ قبل االحتجاجات. 
بالن�سبة اإىل هاي، عامل ال�سموم الربيطاين، ''كل 
قوة �سرطة لديها عنا�سر ملكافحة ال�سغب، وُي�سمح 
لهم با�ستخدامها مبوجب القانون الدويل''. غري 
فيها  ''ت�ستخدمها  التي  ــاالت  احل من  حــذر  اأنــه 

العديد من الدول ب�سكل مفرط''.
على  وغــريهــم  ــاء  ــب االأط ال�سموم  ــامل  ع �سجع 
اال�ستخدام  وتوثيق''  ''ت�سجيل  على  االأر�ـــص 
املتظاهرين  �سد  للدموع  امل�سيل  للغاز  امل�ستمر 
''ميكن  البيانات  هــذه  مثل  اإن  وقــال  لبنان.  يف 
ا�ستخدامها لل�سغط على ال�سلطات لتقييد كيفية 

ا�ستخدامها لها''.
خا�سني  مقررين  �سبعة  اأ�سدر  نوفمرب،   26 يف 
بيانا  االإنــ�ــســان  حقوق  مبجل�ص  املتحدة  ــالأمم  ل
اأعربوا فيه عن قلقهم ب�ساأن اال�ستخدام املفرط 
لقوات االأمن للقوة املفرطة �سد املتظاهرين، مبا 
يف ذلك ''كميات كبرية من الغاز امل�سيل للدموع''، 
تدابريها  �سرح  اإىل  اللبنانية  ال�سلطات  ودعــوا 
والتحقيق يف هذه احلوادث. ولكن يبقى اأن نرى 

ما اإذا كان لبنان، اأو فرن�سا، �سوف يهتم بذلك.

دعمت احلكومة الفرن�سية 
ب�سخاء قوى الأمن الداخلي 

على مر ال�سنني، وكان اآخرها يف 
فرباير 2019 عندما تربعت 
لهم مبعدات بقيمة 400 األف 
يورو، ويف عام 2018، اأعلن 

احلريري اأن فرن�سا تعهدت 
بتقدمي 400 مليون يورو اأخرى 

كم�ساعدة لكل من قوى الأمن 
الداخلي واجلي�س اللبناين

دعم فرن�سا لقوات الدولة 
اللبنانية ـ وتاريخ باري�س 

الطويل يف التدخل يف لبنان، مبا 
يف ذلك خالل فرتة النتداب 

يف الن�سف الأول من القرن 
الع�سرين ـ جعل املتظاهرين 

يتوج�سون من اأي تدخل فرن�سي 
يف النتفا�سة احلالية
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دعم فرن�صا املبا�صر ل�صتهداف املحتجني يف لبنان

كاتب ومو�سيقي لبناين مقيم يف بريوت، كتب مقاًل يف موقع ''ميدل اإي�ست اآي'' حول ا�ستخدام قوات الأمن اللبنانية قنابل الغاز امل�سيل للدموع الفرن�سية 
ال�سنع، من النوع الذي ي�ستخدم يف احلروب، �سد املحتجني. ويرى اأن فرن�سا التي داأبت على التدخل يف ال�سوؤون اللبنانية منذ فر�س النتداب عليه يف الن�سف 

الأول من القرن الع�سرين تتخذ موقًفا ملتب�ًسا من النتفا�سة ال�سعبية. مع دخول انتفا�سة ال�سعبية الآن �سهرها الثاين، يظل املحتجون يف جميع اأنحاء البالد 
م�سرين على مطالبهم باإ�سالح النظام ال�سيا�سي الفا�سد والطائفي. وكان رد الأجهزة الأمنية اللبنانية على الحتجاجات ال�سلمية مو�سع اإ�سادة اإىل حد كبري 

ل�سبط النف�س الن�سبي، خا�سة بالنظر اإىل القمع الوح�سي ب�سكل روتيني للحركات ال�سعبية يف بلدان مثل العراق وم�سر.
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احل�سول  من  �سطيف  وفــاق  اإدارة  متكنت 
ال�سابق  للمدافع  النهائية  املوافقة  على 
تقم�ص  اأجل  من  يحي  بن  العا�سمة  الإحتاد 
األوان الفريق يف املريكاتو ال�ستوي، حيث من 
ب�سطيف  حا�سرا  الالعب  يكون  اأن  املنتظر 
التوقيع  اأجــل  من  املقبلة  ال�ساعات  خــالل 
بن  مع  التعاقد  اأن  علما  ر�سميا،  عقده  على 
يحي من �ساأنه اأن يقطع الطريق على املدافع 
االأخر كني�ص الذي يتدرب مع الت�سكيلة منذ 
قدمها  التي  املقرتحات  تلق  مل  مدة،فيما 
مع  التعاقد  بخ�سو�ص  الكوكي  نبيل  املدرب 
من  تفاعال  تون�سية  جن�سية  من  مدافعني 
مع  التعاقد  على  تراهن  التي  الوفاق  اإدارة 

اأ�سماء معروفة حمليا.
واأكد الرئي�ص املوؤقت للوفاق جابر زغال�ص 
على ال�سروع يف ت�سوية م�ستحقات الالعبني 
االإعانات  خمتلف  على  احل�سول  بعد  وهذا 
املمولني،  وكذا  املحلية  بال�سلطات  اخلا�سة 
اأي�سا املوظفني يف الفريق،  العملية  و�ستم�ص 
الطاقم  من  زغال�ص  طلب  اأخــر  جانب  ومــن 
بخ�سو�ص  تقرير  على  احلــ�ــســول  الطبي 
وهذا  بوقلمونة  لالعب  ال�سحية  الو�سعية 
تلقاها  الــتــي  املــتــكــررة  ــابــات  االإ�ــس نتيجة 
الذي  االأمر  وهو  املو�سم  بداية  منذ  الالعب 
خدماته  مــن  االإ�ستفادة  مــن  الــوفــاق  حــرم 

اأخر  جانب  ومــن  املــبــاريــات،  من  العديد  يف 
تاأجيل  عن  معلومات  الــوفــاق  اإدارة  تلقت 
لقاء املولودية املقرر هذا ال�سبت بلعب عمر 
وهذا  اأخــر  اإ�سعار  اإىل  ببولوغني  حمادي 
الرابطة  طــرف  من  ر�سمي  تاأكيد  دون  من 
يف  يرغب  الفني  الطاقم  اأن  الوطنية،علما 
ال�سعبة  الظروف  واإ�ستغالل  املواجهة  لعب 
التي مير بها املناف�ص بعد هزميته يف بلعبا�ص 
خالل اجلولة الفارطة وهذا من اأجل العودة 

بنتيجة اإيجابية.
واأثار قرار ت�سريح املهاجم الواعد بو�سوف 

املريكاتو  خــالل  الوفاق  تعداد  من  اإ�سحاق 
الفريق  اأن�سار  بني  كبريا  تباينا  ال�ستوي 
اإدارة  قـــرار  مــع  تكن  مل  الغالبية  اأن  اإال 
حاجة  يف  مازال  الالعب  اأن  خا�سة  النادي 
الت�سكيلة  مع  اأكــرث  اإمكانياته  تطوير  اإىل 
�سوق  يف  قيمته  اأن  عن  ف�سال  ال�سطايفية 
االأن  حلد  مرتفعة  غري  تبقى  التحويالت 
مع  م�سريته  يوا�سل  االأف�سل تركه  وكان من 
الوفاق اإىل غاية نهاية املو�سم اجلاري على 
االأقل من اأجل احل�سول على عرو�ص اأف�سل 

من الناحية املادية. 

اإىل  بالعودة  العلمة  مولودية  العبو  هدد 
خيار االإ�سراب عن التدريبات وهذا يف حال 
ال�سهرية  اأجــورهــم  �سحب  من  متكنهم  عــدم 
الفريق،  اإدارة  مــع  احلا�سل  االإتــفــاق  وفــق 
اأن  اإال  �سمان  ل�سكوك  الالعبني  تلقي  ورغم 
الذين  الفريق  العبي  اأغلب  يقنع  مل  هــذا 
حال  يف  املنازعات  جلنة  اإىل  اللجوء  قرروا 
مباراة  قبل  امل�ستحقات  م�سكل  ت�سوية  عدم 
االأمر  وهو  بجاية،  �سبيبة  اأمام  ال�سبت  يوم 
�سد  �سباق  يف  الفريق  اإدارة  جعل  الـــذي 
قبل  الق�سية  ت�سوية  اأجــل  من  الزمن 

نهاية االأ�سبوع اجلاري. 
ونفت اإدارة مولودية العلمة وجود 
مع  الراهن  الوقت  يف  اإت�ساالت  اأي 
ي�سرف  الــذي  عبا�ص  عزيز  املـــدرب 
اأكد  حيث  تلم�سان،  وداد  تدريب  على 
املرتفعة  ال�سهرية  االأجــرة  اأن  امل�سريون 
حول  معه  االإتفاق  دون  حتول  الــربج  الإبــن 
يف  اأكــد  عبا�ص  اأن  علما  املولودية،  تدريب 
تدريب  على  لالإ�سراف  حتم�سه  �سابق  وقت 
ر�سمي  الفريق يف حال احل�سول على عر�ص 
واأي�سا احل�سول على م�ستحقاته العالقة من 
الفريق بحكم اأنه اأ�سرف على تدريب النادي 

احلالية  الو�سعية  ظل  ويف  مو�سمني،  منذ 
االأقــرب  يبقى  �سبع  م�سطفى  املـــدرب  فــاإن 
لالإ�سراف على العار�سة الفنية للفريق حيث 
بعد  الحقا  عقده  على  يوقع  اأن  املنتظر  من 
اإتفق يف وقت �سابق مع امل�سريين على كل  اأن 
الفريق  على  باإ�سرافه  املتعلقة  التفا�سيل 
واالأهداف التي ال تخرج عن �سرورة حتقيق 
االأن�سار  مطالبة  رغــم  بــاأريــحــيــة  الــبــقــاء 

ب�سرورة التناف�ص على لعب ورقة ال�سعود. 
وقال املدرب املوؤقت خليفة بلهو�سات اأنه لن 
وهذا  املقبلة  الفرتة  يف  الفريق  على  ي�سرف 
ب�سبب الو�سعية ال�سعبة التي مير بها النادي 
وعدم حتكمه يف االأو�ساع ب�سبب االإ�سرابات 
مطالبا  الــالعــبــون  �سنها  الــتــي  املــتــتــالــيــة 
اأقرب  يف  اجلديد  املدرب  تعيني  يف  باالإ�سراع 

وقت ممكن من اأجل م�سلحة الفريق.

مولودية  فريق  حت�سريات  تتوا�سل 
�سيجمعها  والــذي  القادم  للقاء  باتنة 
بر�سم  جــالل  اوالد  �سباب  بال�سيف 
بطولة  مــن  ع�سر  الــرابــعــة  اجلــولــة 
ح�سة  عرفت  و  هــواة،  الثاين  الق�سم 
ــتــئــنــاف الــتــي جــــرت بــاملــركــب  اال�ــس
ام�ص  بباتنة  نوفمرب  اول  الريا�سي 
وعبد  �سنيقر  الثالثي  غياب  االول 

املالك بيطام واحلار�ص براهيمي.
�سمري حوحو وترية  املدرب  ورفع  هذا 
ح�ستني  امــ�ــص  يــوم  بــرمــج  اذ  العمل 
واالم�سية  ال�سبيحة  يف  تدريبيتني 
وهــذا  ــاوي،  ــس � اللطيف  عــبــد  مبلعب 
ا�ستكى  وانه  خا�سة  العبيه  لتح�سري 
بع�ص  م�ستوى  تراجع  من  �سبق  فيما 
العمل  وتــرية  لريفع  بدنيا،  الالعبني 
ـــدارك هـــذا الــعــجــز مـــن اجلــانــب  ـــت ل

البدين.
التدريبية  احل�س�ص  ان  الذكر  يجدر 

الالعبني  بع�ص  عودة  عرفت  االخرية 
امل�سابني، يف �سورة امين لو�سيف وعياد 
حني  يف  املجموعة،  مع  اندجما  اللذان 
التدريبات  اجــواء  اىل  مزهودي  عاد 

وجرى على انفراد.
ويف الوقت الذي تعافى بع�ص الالعبني 
الفريق  ــداف  ه تعر�ص  اال�سابة  من 
م�ستوى  على  الإ�سابة  �سنيقر  فار�ص 
فحو�سات  اىل  ام�ص  وخ�سع  الركبة، 
ما  وهو  ا�سابته  مدى  حتدد  وك�سوفات 
وجد  طاملا  الذي  الفني  الطاقم  يوؤرق 

�سعوبات على اخلط االمامي للفريق.
وعلى �سعيد اآخر، وبعدما اكد حوحو 
�سد  ودية  مباراة  لربجمة  ي�سعى  انه 
االأ�سبوع،  هذا  نهاية  اخلروب  جمعية 
ر�سمية،  األغيت ب�سفة  املباراة  ان  تبني 
مبلعب  بالتح�سري  الفريق  و�سيكتفي 
ــاويــن مــع برجمة  �ــس الــلــطــيــف  عــبــد 

مقابالت تطبيقية.

ي�سغل  والذي  بودماغ  زهري  حممد  باتنة  مولودية  العب  �سرح 
بـ"  من�سب متو�سط ميدان هجومي يف حديث مقت�سب جمعه 

االأورا�ص نيوز" وحتدث عن حت�سريات الفريق للقاء القادم 
يف  ومبعنويات  جالل  اوالد  مقابلة  جيدا  نح�سر  وقال:" 
ال�سماء، خا�سة بعد التعادل خارج الديار والبقاء يف �سكة 
االنت�سارات منذ عدة جوالت، كل الالعبني يدركون حجم 

على  احلفاظ  على  و�سنعمل  عاتقهم،  على  امللقاة  امل�سوؤولية 
النقاط الثالث بباتنة"

واأ�ساف:" ندرك ان املقابلة لن تكون �سهلة امام مناف�ص عنيد 
نتائج ايجابية ويحتل و�سافة الرتتيب،  يحقق هواالآخر 

لكن  ال�سحية،  ثوب  يف  باتنة  اىل  يتنقل  لن  انه  كما 
هذا لن مينعنا من حتقيق الفوز وموا�سلة الزحف نحو 

مقدمة الرتتيب".

اأيت  الدين  عز  مليلة  عني  جمعية  مــدرب  تراجع 
الهزمية  عقب  عنها  اأعلن  التي  ا�ستقالته  عن  جودي 
بيت  يف  اجلميع  اأن  كما  �سطيف  وفاق  اأمــام  القا�سية 
اجلمعية رف�ص االإ�ستقالة حيث طالبوا باإقناع املدرب 
امل�ستقيل اأيت جودي بالعدول عن قراره واالإ�ستمرار 
اإدارة  لــه  ا�ستجابت  ــذي  ال االأمـــر  وهــو  الفريق  مــع 
الرئي�ص الفريق بقيادة �سداد بن �سيد واأقنعت التقني 
بالعودة اإىل الفريق، هذا االأخري وافـــــق على العودة 
و اإكمال املغامرة مع النادي اإ�ستجابة ملطالب االأن�سار 
و�سي�ستغل مدرب "ال�سام" فرتة توقف الدوري ب�سبب 
من  العبيه  بطـاريات  ل�سحن  الرئا�سية،  االنتخابات 

جديد والتح�سري كما ينبغي ملا تبقى من جوالت.

عز �لدين �أيت جودي:
�لتعرث  هذ�  تخطي  �لآن  وعلينا  قا�صية  �لوفاق  "خ�صارة 

و�لرتكيز على مو�جهة �ل�صيا�صي"
عني  جمعية  مــدرب  جــودي،  اآيــت  الدين  عز  عرب 
فريقه  خ�سارة  بعد  ال�سديدة،  ح�سرته  عن  مليلة، 
وقال  املا�سي،  ال�سبت   )4-0( �سطيف  وفــاق  اأمــام 
يف  غائبني  "كنا  �سحفي:  ت�سريح  يف  جــودي،  اآيــت 
حاولنا  املــطــلــوب،  امل�ستوى  نــقــدم  ومل  املــواجــهــة، 
اأمام  الت�سرع  لكن  االأول،  الهدف  تلقينا  بعد  العودة 
"الوفاق  وتابع:  مهمتنا"،  �سعوبة  من  زاد  املرمى 
كيف  وعرف  باحلما�ص  ت�سلح  حيث  الفوز،  اإ�ستحق 

اأهــداف  اإ�ــســافــة  مــن  ومتكن  تقدمه  على  يحافظ 
اأخرى وجنح يف ت�سيري املباراة، بل كان من املمكن اأن 
تخطي  االآن  "علينا  وختم:  اأكرب"،  بنتيجة  نخ�سر 
اأمام  القادمة  املباراة  على  والرتكيز  التعرث،  هذا 
�سباب ق�سنطينة، لتحقيق نتيجة اإيجابية من اأجل 
الرتتيب، واحلفاظ على  التقدم يف جدول  موا�سلة 
القبائلي  التقني  بني  كما  االإيجابية  النتائج  وترية 
و  اال�ستقالة،  قــرار  عــن  تراجعه  عــن  االأخـــري  يف 
ذلك  و  الفريق،  على  باالإ�سراف  مهامي  �ساأ�ستاأنف 
ظروف  بتح�سني  التزمت  التي  االإدارة  من  باإحلاح 

العمل و تعزيز الت�سكيلة يف املريكاتو ال�ستوي ".

بن يحي يتفق والدارة تعد الالعبني 
بت�سوية امل�ستحقات املالية

لعبو البابية يهددون باللجوء اإىل جلنة املنازعات ب�سبب امل�ستحقات 

جالل  اولد  ملقابلة  جيدا  "نح�سر 
والنقاط الثالث �ستبقى يف باتنة" 

اأيت جودي يرتاجع عن الإ�ستقالة ويطالب بالتدارك اأمام "ال�سيا�سي"

حوحو رفع وترية العمل
 وودية جمعية اخلروب تلغى 

وفاق �سطيف 

مولودية العلمة

جمعية عني مليلة

اأمري.ج

اأمري.ج

اأحمد اأمني ب

عبد الهادي. ب 

عبد الهادي. ب 



باتنة  ل�سباب  االأميــن  املهاجم  تعر�ص 
م�ستوى  على  اإ�ــســابــة  اإىل  ــوز  ل �سفيان 
اإحتــاد  اأمـــام  االأخـــري  اللقاء  يف  الركبة 
يجري  ـــوز  ل جــعــلــت  ــة  ــاب ــس اإ� خن�سلة 

والتي  باالأ�سعة  املعمقة  الفحو�سات 
عن  توقفه  بــ�ــســرورة  نتائجها  ك�سفت 
التدريبات ملدة 10 اأيام يف �سربة موجعة 
للمدرب التون�سي حمرز بن علي بحكم اأن 
الالعب يعترب العبا اأ�سا�سيا يف �سفوف 
بن�سبة  غيابه  يوؤكد  ما  وهــو  ال�سباب 
كبرية عن املواجهة القادمة اأمام اإحتاد 
تب�سة واأكدت م�سادر مقربة اأّن االإدارة 
موعد  يكون  اأن  على  ي�سّران  والطاقم 
بباتنة يف  القادمة  الفحو�سات  اإجراء 
اإحدى العيادات اخلا�سة قريبا حتى ال 
ي�سطر الالعب االنتظار لفرتة طويلة.

هذه  يف  لوز  اإ�سابة  املتتبعون  وو�سف 
نهاية  من  جولتني  قبل  بالذات  الفرتة 
مرحلة الذهاب واأياما قليلة قبل موعد 
بال�سربة  الكناري  القوية  املواجهة 
يف  الالعب  وزن  اإىل  بالنظر  املوجعة 
الت�سكيلة االأورا�سية، خا�سة اأّنه القلب 

التي  املــبــاريــات  جــل  يف  للكاب  الناب�ص 
�سارك فيها.

ع�سية  باتنة  �سباب  فريق  دخــل  كما 
للقاء  اال�ستعداد حت�سبا  اأجواء  اأم�ص يف 
اجلولة القادمة اأمام اإحتاد تب�سة وذلك 
وفق الربنامج الذي �سطره الطاقم الفني 
الذي ي�سعى جاهدا اإىل حت�سري عنا�سره 
يف  جتعلها  التي  وبالكيفية  ينبغي  كما 
املوعد ومتكنها من حتقيق الهدف املن�سود 
وو�سع  بقوة  الذهاب  مرحلة  اإنهاء  وهو 
ــالي مــبــاراة اجلولة  ــالء احلــار�ــص زي زم
املحقق  والفوز  "ليا�سمكا"  اأمام  املا�سية 
فيها جانبا واأ�سبح تفكريهم من�سبا على 
اأخرى  اإيجابية  نتيجة  ت�سجيل  كيفية 
الكبري  االإجنــاز  هذا  بتاأكيد  لهم  ت�سمح 
يف  البطولة  مــن  االأول  ال�سطر  واإنــهــاء 

مرتبة متقدمة.

عن  تاجنانت  دفــاع  اإدارة  تراجعت 
ونا�ص  حمزة  االألــعــاب  �سانع  ت�سريح 
التحويالت  فــرتة  خــالل  التعداد  من 
الفريق  حاجة  ب�سبب  وهذا  ال�ستوية 
من  املقدم  التقرير  بعد  خدماته  اإىل 
هذا  ظــل  ويف  الفني،  الطاقم  طــرف 
القرار فقد مت ال�سماح لالعب بالتدرب 
مع الفريق االأول بعد اأن اإكتفى يف وقت 
الرديف،  الفريق  مع  بالتدرب  �سابق 
للم�ساركة  ــب  ــالع ال يــعــود  اأن  عــلــى 
اإ�ستنفاذه  بعد  الــنــادي  مــبــاريــات  يف 
من  عليه  م�سلطة  كانت  التي  العقوبة 
باالإيقاف يف  الوطنية  الرابطة  طرف 

لقاءات.  04
وتتجه اإدارة الدفاع اإىل عدم ت�سوية 
الفرتة  يف  املنازعات  جلنة  م�ستحقات 
املقبلة وهذا بعد اأن بلغ �سقف الديون 
قيمة  وهــي  �سنتيم  ماليري   03 ــاء  زه
نظر  يف  مــرهــونــة  وت�سويتها  كــبــرية 
م�سريي الفريق باحل�سول على اإعانات 

اأكرب من ال�سلطات املحلية.
 ويف املقابل قررت اإدارة الدفاع ت�سوية 
وهذا  الالعبني  م�ستحقات  من  جــزء 
املباراة  قبل  معنوياتهم  رفع  اأجل  من 
طاهر  الدفاع  رئي�ص  ومنح  القادمة، 
للمدرب  البي�ساء  الــورقــة  قرعي�ص 
يف  للتحكم  وهـــذا  ب�سكري  م�سطفى 
اجلانب االإن�سباطي واأي�سا فيما يتعلق 
بالت�سريح  املعنيني  الالعبني  بقائمة 

هذا ال�ستاء.
وتاأكد غياب الثنائي ترباح وفو�سيل 
عن املباراة القادمة للدفاع اأمام �سبيبة 
من  معاناتهما  توا�سل  ب�سبب  �سكيكدة 
�سي�سكل  ــذي  ال االأمـــر  االإ�ــســابــة وهــو 
من  ب�سكري  للمدرب  كبرية  �سعوبات 
قلة  ظــل  يف  وهـــذا  تعوي�سهما  اأجـــل 
التعداد  حمــدوديــة  نتيجة  البدائل 
بالعديد  العيادة  اإكتظاظ  عن  ف�سال 

من الالعبني امل�سابني يف كل مرة. 

الإ�سابة تبعد املهاجم لوز عن امليادين لـ10 ايام 

ديون جلنـة املنازعـات 
متنع الدفاع من الإ�ستقدامات 

�سباب باتنة 

دفاع تاجنانت 

اإحتاد ال�ساوية 

جمعية اخلروب 
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ال�ساوية  اإحتـــاد  ت�سكيلة  وا�سلت 
قواعدها  ــارج  خ ال�سلبية  نتائجها 
اأول  بها  عــادت  التي  الهزمية  بعد 
التي  املواجهة  اإثر  جيجل  من  اأم�ص 
لقاء  يف  مو�سى  فيالج  اأمـــام  لعبتها 
اإذ  ع�سر  الثالثة  اجلولة  عن  متاأخر 
التون�سي  املـــدرب  كتيبة  تتمكن  مل 
اجلديد فاروق اجلنحاين من العودة 
بذلك  لتتوا�سل  اإيجابية  بنتيجة 
ورغم  الديار  خارج  التعرثات  عقدة 
موا�سلة  عــلــى  معلقة  االآمـــــال  اأن 
امل�سجلة  االيجابية  النتائج  حتقيق 
اأن  اإال  من�سرمة،  ـــوالت  اجل ــالل  خ
ظال  كانوا  اأرغي�ص"  "�سيدي  اأبناء 
الأنف�سهم، يف ظل ال�سيطرة الع�سوائية 
لهم  تــ�ــســمــح  مل  الــتــي  والــعــقــيــمــة 
�سامر،  احلار�ص  مرمى  اإىل  بالو�سول 
عديد  يف  لهم  املتاحة  الفر�ص  رغم 
من  توظيفها  يتم  اأن  دون  املنا�سبات 
النتيجة، وهو االأمر  العودة يف  اأجل 

الثالث  النقاط  بخ�سارة  عجل  الذي 
و�سط موجة من اال�ستياء التي ميزت 

حمبي اللونني االأ�سفر واالأ�سود.
فاروق  التون�سي  املــدرب  يتمكن  ومل 
اجلنحاين من اإيجاد احللول املنا�سبة 
اختلطت  اأن  بعد  املواجهة،  هذه  يف 
لهدف  املحليني  توقيع  مع  ح�ساباته 
الطاقم  مل�سة  كــانــت  حيث  ال�سبق، 
من  الثاين  الن�سف  يف  غائبة  الفني 
اخليارات  اإيجاد  عن  وعجز  اللقاء، 
تغيري  ــى  عــل ــــقــــادرة  وال ــة  ــل ــبــدي ال
عنا�سر  اأن  حتى  اللقاء  جمــريــات 
اأخــطــاء  نف�ص  يف  وقــعــت  االإحتـــــاد 
املرحلة االأوىل، وهو ما جعل الت�سرع 
يطغى على طريقة لعب الفريق اأمام 
كيف  عرف  الذي  املناف�ص،  ا�ستماتة 
ميت�ص حمالت زمالء املهاجم بوزيت 
اإىل  بذكاء  اللقاء  جمريات  وي�سري 

غاية �سافرة النهاية.

اخلروب  جمعية  خزينة  اإنتع�ست 
خالل ال�ساعات الفارطة بغالف مايل 
يناهز 6.5 مليار �سنتيم املمنوحة من 
طرف ال�سلطات البلدية وهي االإعانة 
التي جاءت يف الوقت املنا�سب الإدارة 
اجلمعية من اأجل ت�سوية م�ستحقات 
ديون  ت�سوية  عــن  ف�سال  الالعبني 
يتمكن  حتى  وهــذا  املنازعات  جلنة 
يف  جدد  العبني  اإنتداب  من  الفريق 

فرتة التحويالت ال�ستوية.
الإتفاق  اجلمعية  اإدارة  وتو�سلت 
مع الالعب ال�ساب اأجمد جنديل من 
فرتة  يف  الفريق  األــوان  تقم�ص  اأجل 
التحويالت ال�ستوية علما اأن الالعب 
يعترب خريج مدر�سة اجلمعية و�سبق 
مولودية  رديــف  ـــوان  األ تقم�ص  اأن 
يف  وهـــذا  ــارط،  ــف ال املــو�ــســم  العلمة 
االأي�سر  الظهري  مع  التفاو�ص  اإنتظار 
بوخالفة وكذا املهاجم �سنيقر الذي 
خالل  لالإنتباه  الفــت  ب�سكل  تــاألــق 
اجلاري  املو�سم  من  الذهاب  مرحلة 

مع فريقه مولودية باتنة.   
الفني  الطاقم  بق�سية  يتعلق  وفيما 
منح  يف  متانع  ال  اجلمعية  اإدارة  فاإن 
م�ستورة  املــوؤقــت  للمدرب  الفر�سة 
على  االإ�ـــســـراف  موا�سلة  اأجـــل  مــن 
الفريق مبفرده خالل مرحلة العودة 
 04 عــن  يــقــل  ال  مــا  جــمــع  �سريطة 
نقاط يف اللقاءين القادمني اأمام كل 
ال�سهيد  مبلعب  احلــرا�ــص  ــاد  اإحت من 
عنابة  واإحتــــــاد  حـــمـــداين  عــابــد 
مهمة  وهــي   1956 مــاي   19 مبلعب 
يف املتناول بالنظر لربجمة اللقاءين 
دون ح�سور اجلمهور، وطلب الطاقم 
اليوم  نهار  ودي  لقاء  برجمة  الفني 
مبلعب  باتنة  مولودية  فريق  ــام  اأم
ال�سهيد عابد حمداين باخلروب من 
اأجل اإبقاء الالعبني يف جو املناف�سة 
مل  التي  للعنا�سر  الفر�سة  منح  مع 
ال�سابقة  املباريات  يف  كثريا  ت�سارك 
اإمكانيات  على  ــوف  ــوق ال اأجـــل  مــن 

جميع الالعبني. 

الإحتاد ٌيخيب اأمام الفيالج 
واجلنحاين يخفق يف اأول اإختبار

اخلزينة تنتع�س باإعانة البلدية 
وجنديل يقرتب من التوقيع  

بدري.ع
بدري.ع

اأحمد اأمني ب اأحمد اأمني ب 

جنح اأمل العلمة يف تعميق الفارق 
عن اأقرب املالحقني يف بطولة 

الق�سم ال�سريف لرابطة �سطيف لكرة 
القدم اإىل 04 نقاط عقب مباريات 
اجلولة الثامنة من البطولة حيث 
متكن اأ�سبال املدرب نفار نور الدين 

من حتقيق فوز عري�ص على ح�ساب 
ال�سيف اأمل املهدية بثالثية دون 
مقابل مبلعب البالعة وهو الفوز 
الذي مكن االأمل من رفع ر�سيده 

اإىل 19 نقطة متبوعا بنجم عني 
اأزال، علما اأن االأمل �سيكون معنيا 

يف اجلولة القادمة بالتنقل ملواجهة 
فريق وداد عني الطويلة حيث 

يبقى الهدف االأول للفريق هو اإنهاء 
مرحلة الذهاب يف ريادة الرتتيب.

وتنتظر اإدارة االأمل بقيادة 
الرئي�ص ه�سام فونا�ص احل�سول على 
االإعانة املمنوحة من طرف م�سالح 

بلدية العلمة يف اأقرب وقت وهذا 
يف الوقت الذي يبقى الفريق يعاين 

من م�سكل غلق ملعب ال�سهيد عمار 
حار�ص بالعلمة وهو االأمر الذي 

اأجرب الفريق على االإ�ستقبال خارج 
املدينة، حيث ياأمل امل�سريون يف اإنهاء 

االأ�سغال اجلارية بامللعب يف اأقرب 
وقت ممكن، وقال رئي�ص النادي 

فونا�ص اأن طموح فريقه لن يخرج 
عن لعب ورقة ال�سعود هذا املو�سم 

يف ظل االإمكانيات املتوفرة وهذا من 
اأجل تعوي�ص خيبة املو�سم الفارط 

حينما اإحتل الفريق املرتبة الثانية 
يف الرتتيب. 

اأمل العلمة 
"لوناب" تعمق 

الفارق يف ريادة 
�سريف �سطيف

ع.ب



ترتيب بطولة ما بني الرابطات بعد 
ا�ستكمال لقاءات اجلولة الـ31

   النقاط الفريق 
26ج عني كر�سة 

25�ص عني ياقوت

23ن تازوقاغت

21�ص هواري بومدين
20ت قاملة

19ا الطارف 

19ا احلجار 

18�ص الذرعان
18�ص امليلية
17�ص ميلة 
17م بريكة 

17ن الفجوج 
15ا بومهرة
13و القل 
10و تب�سة 
8ا مروانة 
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�سباب عني فكرون 

�سباب عني ياقوت 

نادي التالغمة 

وجد الطاقم الفني �سعوبات كبرية يف 
التعامل مع متطلبات الت�سكيلة حت�سبا 
للمواعيد الر�سمية املقبلة ب�سبب عدم 
املالية  اأولية لالأزمة  اإيجاد حلول ولو 
تركيز  دون  حال  ما  وهو  املطروحة، 
غياب  ب�سبب  املــيــدان  على  الالعبني 
الهيئة  جتند  وعــدم  التحفيز  عوامل 
�سكليا  ح�سورها  يبقى  التي  امل�سرية 
حلول  انعدام  اأمــام  االأخــرية  املــدة  يف 
اإىل  الفريق  اإعادة  �ساأنها  من  وا�سحة 
الكثري تخوفهم من  ال�سكة، ومل يخف 
ت�سبب االأزمة املالية يف تراجع النتائج 
واأن  االآن خا�سة  املحققة حلد  الفنية 

ال�سباب يقبع يف املراتب االأخرية.

كما ت�سري املعطيات احلالية اإىل عدم 
اإ�ستبعاد تاأثري امل�سكل املايل يف خف�ص 
الكثري من  اأن  الالعبني حتى  معنويات 
ارتياحا  اأبـــدوا  الــنــادي  مــن  املقربني 
كبريا لتوقف البطولة من اأجل تفادي 
الورطة احلالية ومنح فر�سة جديدة 
الإدارة ح�سان بكو�ص للبحث عن حلول 
قبل  الالعبني  ثقة  خاللها  من  تك�سب 

فوات االأوان.
الراحة متت ب�سورة  واإذا كانت فرتة 
اإال  االإنتخابات،  ب�سبب  ا�سطرارية 
العام  املحيط  اإ�ستقبله  ــرار  ــق ال اأن 
اأنه  خا�سة  �سديد،  بارتياح  للفريق 
ي�سمح لزمالء ع�سام حداد با�سرتجاع 

النف�سية  االأزمة  بعد  موؤقتا  االأنفا�ص 
الهزمية االأخرية  اإثر  التي عانوا منها 
اإىل  اأدى  الذي  العيد  �سلغوم  اأمل  اأمام 
العام،  الــرتتــيــب  يف  الــفــريــق  تــراجــع 
الراحة  فــرتة  فــاإن  ذلــك  اإىل  اإ�سافة 
حلول  عــن  الــبــحــث  فــر�ــســة  �ستتيح 
ناحية  مــن  �ــســواء  للتدارك  اإ�سافية 
العمل امل�سطر يف التدريبات مع اإمكانية 
برجمة ترب�ص حت�سريي يعني اأ�سحاب 
الظهور  على  واالأ�سود  االأبي�ص  اللونني 
بوجه اأف�سل خالل ماتبقى من ال�سطر 
اأو مناق�سة االأزمة  االأول من البطولة 
اجلدية  من  بكثري  ـــة  واالإداري املالية 
املتخلفة  امل�ستحقات  ت�سوية  وباملرة 
وت�سمح  مــعــنــويــاتــهــم  �ــســرتفــع  ــي  ــت ال
بالرتكيز على اأداء الدور املنتظر منهم 

يف املحطات املقبلة.

اأعرب الطاقم الفني لنادي التالغمة 
ــــدرب رابـــح زمــامــطــة عن  بــقــيــادة امل
الهواة  رابــطــة  قـــرار  بعد  اإرتــيــاحــه 
ــة  ــول ـــاين بـــرجمـــة مــــبــــاراة اجل ـــث ال
عني  �سباب  اأمام  البطولة  من  القادمة 
ما  وهو  القادم  االإثنني  يوم  الفكرون 
من  الوقت  من  مت�سعا  الفريق  �سيمنح 
املباراة  لهذه  اجليد  التح�سري  ــل  اأج
نال  الــذي  الكبري  التعب  بعد  ال�سيما 
مولودية  مواجهة  بعد  الت�سكيلة  من 
ويف  الفارطة،  اجلولة  يف  ق�سنطينة 
زمامطة  املــدرب  اأكــد  منف�سل،  �سياق 
اإنهاء  هو  للفريق  الرئي�سي  الهدف  اأن 
نقطة   22 بر�سيد  الــذهــاب  مرحلة 

النادي  �سيمكن  الــذي  ـــاز  االإجن وهــو 
بقوة  التناف�ص  مــن  زمــامــطــة  ح�سب 
خالل  ال�سعود  تاأ�سريات  اإحــدى  على 
الت�سكيلة  اأن  خا�سة  العودة  مرحلة 
املو�سم  بطولة  يف  قوتها  على  برهنت 
اجلــــاري رغـــم الــنــقــائــ�ــص الــعــديــدة 
على  خا�سة  الفريق  منها  يعاين  التي 
يف  يبقى  والــذي  الهجوم  خط  م�ستوى 
خالل  نوعية  تدعيمات  اإىل  حاجة 
اأن  علما  ال�ستوية،  التحويالت  فــرتة 
يف  الثامنة  املرتبة  حتتل  الت�سكيلة 

الرتتيب بر�سيد 18 نقطة.
ــــادي يف  ــــن ــكــيــلــة ال ـــرعـــت تــ�ــس و�ـــس
التي  الــراحــة  فــرتة  بعد  حت�سرياتها 

والذي  للفريق  الفني  الطاقم  منحها 
عدم  ظل  يف  اإرتياحه  عن  اأي�سا  عرب 

وجود اإ�سابات يف الوقت الراهن.
نادي  اإدارة  قامت  اإن�سانية  لفتة   ويف 
توفيق  الرئي�ص  بــقــيــادة  التالغمة 
منا�سري  احد  منزل  بزيارة  بو�سياف 
تعر�ص  والــذي  ق�سنطينة  مولودية 
الإ�سابة خالل املباراة التي جمعت بني 
اأوالد  اإدارة  حر�ست  حيث  الفريقني 
املنا�سر  بجانب  الوقوف  على  �سمايل 
بني  الطيبة  الــعــالقــات  على  تــاأكــيــدا 
ح�سل  ما  اأن  على  والتاأكيد  الفريقني 
يف هذه املباراة ال ينبغي اأن يتكرر مرة 

اأخرى.

ياقوت،فوزا  عني  �سباب  فريق  حقق، 
ثمينا وم�ستحقا، ع�سية ام�ص االأول على 
احمد  اوملبي  فريق  م�ست�سيفه  ح�ساب 
اجلولة  حل�ساب  ــاراة  ــب م يف   ، بــومــهــرة 
بني  ما  ق�سم  بطولة  من  ع�سر  الثالثة 
ال�سرقية،  جمموعته  يف  ــرابــطــات  ال
من  مكطلقة  �سيطرة  الــلــقــاء  ـــرف  وع
انهم كانوا  اذ وبلرغم من  الزوار   جانب 
متاأخرين يف النتيجة بهدف دون رد اال 
ان رفقاء حاجي ح�سني عدلوا النتيجة 
الثاين  ال�سوط  يف  الفوز  هدف  وا�سافوا 

من املباراة، اذ اح�سن ا�سبال را�سم رما�ص 
ت�سيري اللقاء وعادوا بالزاد كامال.

وبهذا يكون فريق �سباب عني ياقوت قد 
الرتتيب  و�سافة  يف  وبقي  االهــم  حقق 
م�سددا االخناق اكرث عن الرائد جمعية 
بـ  الــ�ــســدارة  يحتل  الــذي  كر�سة،  عــني 
مدينة  ابناء  يبقى  حني  يف  نقطة26  
نقطة،  بـ25  الو�سافة  يف  ياقوت  عني 
ت�ستهدف  الـــزرقـــاء  الكتيبة  لتبقى 

الريادة والتتويج باللقب ال�ستوي.

م�ساكل باجلملة يف بيت ال�سالحف والأزمة املالية توؤرق الالعبني والطاقم الفني

قاملة  من  الكامل  بالزاد  "ال�سيارباي" يعود 
وي�سدد اخلناق اأكرث عن الرائد 

رهان على اإنهاء مرحلة الذهاب بر�سيد 22 نقطة 

بدري.ع

اأمري.ج

اأحمد اأمني ب

اإحتاد �سطيف 

�سطيف  اإحتـــــاد  اإدارة  بـــــادرت 
بني  مــــا  بـــطـــولـــة  يف  الـــنـــا�ـــســـط 
الو�سطى  املــجــمــوعــة  ــرابــطــات  ال
املدرب  مع  التعاقد  اإىل  ال�سرقية 
على  لالإ�سراف  الرحمان  عبد  بن 
العار�سة الفنية للفريق فيما تبقى 
من املو�سم اجلري وهذا بعد اإعتذار 
املدرب بدر الدين فالحي عن قبول 
الأ�سباب  حلــظــة  اأخـــر  يف  املــهــمــة 
الرحمان  عبد  بن  ووافــق  خا�سة، 
اإدارة  و�سعتها  التي  ال�سروط  على 
ــرورة  ــة واملــتــمــثــلــة يف �ــس ــقــرون ال
تاأ�سريات  ـــدى  اإح على  التناف�ص 
الثالث  الق�سم  بطولة  اإىل  ال�سعود 

يف �سيغته اجلديدة.
ال�سطايفية  الت�سكيلة  وحققت 
ــاء اجلــولــة  ــق فــــوزا �ــســاحــقــا يف ل
االأحد  اأم�سية  البطولة  من  ال13 

بثمانية  القرارم  جنم  الرائد  اأمام 
اأهداف كاملة دون مقابل يف املباراة 
 1945 08 ماي  التي جرت مبلعب 
وعـــرفـــت �ــســيــطــرة كــلــيــة لــرفــاق 
ــو الــفــوز الذي  املــدافــع را�ــســي، وه
اإىل  االإرتـــقـــاء  مــن  االإحتــــاد  مكن 
ريادة الرتتيب رفقة النجم و�سباب 
لكل  نقطة   25 بر�سيد  منايل  برج 
االإحتاد  ت�سكيلة  و�ستكون  فريق، 
معنية يف اجلولة القادمة بالتنقل 
ملواجهة ن�سر بوجلبانة يوم ال�سبت 
التي  املــبــاراة  وهــي  دي�سمرب،   14
االأول  االإخــتــبــار  مبثابة  �ستكون 
للمدرب اجلديد بن عبد الرحمان 
تدريب  على  اأ�سرف  اأن  �سبق  الذي 
الفارطة  ال�سنوات  خالل  القرونة 

ويعرف حميط الفريق جيدا.

القرونة ت�ستعيد ال�سدارة وتدك �سباك 
القرارم بثمانية اأهداف 

بدري.ع



الفرن�سي  مع  التعاقد  ريال مدريد، يف  يرغب 
يونايتد،  مان�س�سرت  و�سط  العب  بوغبا،  بول 
املدير  زيـــدان،  ملواطنه  مطمًعا  يعد  والــذي 

الفني للمرينغي.
ووفًقا ل�سحيفة "ديلي ميل" الربيطانية، فاإن 
انتقال  يت�سمن  ا  عر�سً �سيقدم  مدريد  ريــال 
ثنائي  رودريــغــيــز،  وخامي�ص  بيل  غــاريــث 
حماولة  يف  يونايتد  مان�س�سرت  اإىل  الريال، 

ل�سم بوغبا.
اإح�سار  على  حري�ص  الــريــال  اأن  واأ�سافت 
املقبل، و�سيعر�ص  العام  اإىل مدريد يف  بوغبا 

جنميه الإمتام ال�سفقة.
ونوهت ال�سحيفة باأن الثنائي بيل ورودريغيز 
يعترب فائ�سا عن متطلبات ريال مدريد،  لذا 
�سيحاول امللكي اإدخاله يف �سفقة �سم بوغبا.

بوغبا  ُيقيم  يونايتد  مان�س�سرت  باأن  وتابعت 
مببلغ 150 مليون جنيه اإ�سرتليني، ما �سيجرب 
مدريد على تقدمي عر�ص كبري وقوي الإقناع 

العبه  ببيع  ــزي  ــي ــل االإجن الــنــادي 
الفرن�سي.

قد  وخامي�ص  بيل  اأن  اإىل  واأ�سارت 
لتفادي  ا  اأي�سً مــدريــد  عــن  يرحال 
ــب املـــايل  ــع ــل ــع عــقــوبــات ال ــي ــوق ت

اأن  ظــل  يف  الـــنـــادي،  عــلــى  النظيف 
املريينغي يعاين من حوايل 200 مليون يورو 
عجز، حيث اأنفق النادي 350 مليون يورو يف 
ال�سيف، ويف املقابل ا�سرتد 150 مليونا فقط 

من بيع الالعبني.

ال�سحف  �ــســلــطــت 
، ال�سوء على  االإ�سبانية ال�سادرة ام�ص 

اإجناز ليونيل مي�سي قائد بر�سلونة، الذي اأ�سبح اأكرث العب 
ت�سجيال للهاتريك يف تاريخ الليغا، ومفاو�سات البلوغرانا 

مع اإنرت ميالن حول رحيل فيدال اأو راكيتيت�ص.

وعنونت �سحيفة ماركا "هاتريك خواكني".
"خواكني قائد ريال بيتي�ص �سجل هاتريك يف  واأ�سافت 
19 دقيقة �سد اأتلتيك بيلباو، بعمر الـ 38 عاما، ليك�سر 
ُي�سجل  األفريدو دي �ستيفانو كاأكرب العب  رقم الراحل 

ثالثية يف الليغا"
وتابعت "عقبتان قبل الكال�سيكو، مع ت�ساوي ريال مدريد 
املي�ستايا  زيارة  عليهما  �سيتوجب  النقاط،  يف  وبر�سلونة 
 18 يف  الكبرية  املــبــاراة  قبل  الرتتيب  على  واالأنــويــتــا 

دي�سمرب اجلاري".
 

وخرجت �سحيفة موندو ديبورتيفو بعنوان "�سيد الهاتريك".
واأ�سافت "مي�سي لديه بالفعل 35 هاتريك يف الليغا، وك�سر الرقم القيا�سي 
 15 �سغفه ال يتوقف، خالل  34 هاتريك،  الـ  رونالدو �ساحب  لكري�ستيانو 

مباراة هذا املو�سم �سجل 14 هدفا و�سنع 8 اآخرين".
وتابعت "ميكن الإنرت ميالن وبر�سلونة التفاو�ص ب�ساأن فيدال، خالل الرحلة اإىل ميالنو".

وخرجت �سحيفة �سبورت بعنوان "عملية ميالن".
اأو  فيدال  بيع  ملناق�سة  اجلمعة  يــوم  ميالن  اإنــرت  مع  بر�سلونة  اإدارة  "اجتمعت  واأ�سافت 

ي�ساأل عن خيار  وبر�سلونة  لالإيطاليني،  بالن�سبة  اأولوية  االآن  والت�سيلي  راكيتيت�ص، 
التعاقد مع الوتارو مارتينيز".

وتابعت ال�سحيفة "ميالن ميكن اأن يتعاقد مع توديبو".

اإجناز مي�صي 
ي�صيطر على 
�صحف اإ�صبانيا

 ال�صحافة معـــــــــــــــــــــــر�ض
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العب  راكيتيت�ص  اإيفان  الكرواتي  اأعــرب 
�سعادته  عـــن  ــونــة،  ــل بــر�ــس و�ــســط  خـــط 
بامل�ساركة اأ�سا�سًيا يف اآخر 3 مباريات، وكان 
ريال  على  ال�سبت  يــوم  االنت�سار  اآخرهم 
الـ16  باجلولة   )2-5( بنتيجة  مايوركا 

من الليغا.
نقلتها  ت�سريحات  خالل  راكيتيت�ص،  وقال 
االإ�سبانية:  ديبورتيفو"  "موندو  �سحيفة 
مباراة  وكل  جًدا،  مرتاًحا  نف�سي  "وجدت 
يوجد  ال  اأنه  واأعتقد  اأف�سل،  ب�سكل  اأظهر 

اأكرث  ــرب،  اأك ب�سكل  امل�ساركة  ُيريد  العــب 
مني".

اأداء  باأف�سل  الظهور  اأحاول  "اأنا  واأ�ساف: 
مرة  الفني  املــديــر  ثقة  وا�ــســتــعــادة  يل، 

اأخرى".
يوم،  كــل  العمل  هــو  �ساأفعله  "ما  وتــابــع: 
واالأمور مل تكن �سهلة يف االأ�سهر االأخرية، 
لكنني اأردت العمل من اأجل اكت�ساب الثقة، 
واأظهرت يف االأ�سابيع االأخرية اأنني ميكنني 

امل�ساهمة كثرًيا مع الفريق".
واختتم راكيتيت�ص: "كما اأقول دائًما، اأريد 

اأن األعب وم�ساعدة زمالئي يف الفريق".

قال فريدريك ما�سارا، املدير الريا�سي مليالن، اإن 
النادي يف انتظار معرفة قرار املهاجم ال�سويدي، 
الذي  الفريق  ب�ساأن  ابراهيموفيت�ص،  ــان  زالت
�سين�سم اإليه، وذلك تعليقا على اإمكانية توقيعه 

للرو�سونريي، خالل االأ�سابيع املقبلة.
حرا  العبا  يعد  الذي  ابراهيموفيت�ص،  واأو�سح 
اأجنلو�ص  لو�ص  مــع  عقده  انتهاء  بعد  حاليا، 
�سيعود  اأنه  مقابلة،  خالل  االأمريكي،  غاالك�سي 
مع  يت�ساور  حيث  االإيــطــايل،  الـــدوري  يف  للعب 

عائلته لتقرير الفريق الذي �سيلعب له.
)�سكاي  لقناة  ت�سريحات  يف  مــا�ــســارا،  وقـــال 
توجد  وال  جديد  اأي  هناك  "لي�ص  �سبورت�ص( 

مفاو�سات، يفكر الالعب حاليا يف الفريق الذي 
�سيفعله  ما  ملعرفة  ينتظر  وميالن  لــه،  �سيلعب 

)اإبراهيموفيت�ص(.. نحن يف االنتظار".
الأي  التوقيع  حقه  من  اإبراهيموفيت�ص  اأن  واأكد 
موعد  قبل  اأي�سا  وحتى  احلايل،  الوقت  يف  ناد، 

�سوق االنتقاالت ال�ستوية.
باملهاجم  املهتمة  االأنــديــة  اأحــد  ميالن  ويعد 
ال�سويدي املخ�سرم، اإىل جانب نابويل وبولونيا.
"ال�سريياآ"  يف  �سارك  ابراهيموفيت�ص  اأن  يذكر 
 ،)2006-2004( جــوفنتو�ص  مــــــع  قبــل،  من 
ومــيــالن   ،)2009-2006( ــالن  ــي م واإنـــــرت 

.)2012-2010(

راكيتيت�س: اأظهرت قدراتي يف الأ�صابيع الأخرية

ذكر تقرير �سحفي اإ�سباين اأن اإنرت ميالن 
ينوي ا�ستئناف املفاو�سات الإبرام �سفقة 
جديدة من نظريه بر�سلونة خالل فرتة 

االنتقاالت ال�ستوية املقبلة.
ديبورتيفو،  مــونــدو  �سحيفة  وقــالــت 
بر�سلونة،  مع  التفاو�ص  ينوي  اإنــرت  اإن 
اأرتورو  الت�سيلي  خدمات  على  للح�سول 
املقبل،  ال�ستوي  املريكاتو  خالل  فيدال 
دور  خــتــام  يف  بينهما  املــواجــهــة  قــبــل 

املجموعات بدوري اأبطال اأوروبا.
ومن املقرر اأن يحل بر�سلونة، �سيًفا على 
اإطار  �سان �سريو، يف  ، مبلعب  اإنرت ميالن، 
املجموعات  دور  مــن  ـــرية  االأخ اجلــولــة 

بدوري اأبطال اأوروبا.
الكتالوين  النادي  اأن  ال�سحيفة  وتابعت 
اأرتورو فيدال رغم معاناة  يخ�سى رحيل 
مدربه  قبل  مــن  التهمي�ص  مــن  الــالعــب 
 4 يف  �ــســارك  بعدما  فالفريدي  اإرن�ستو 

مباريات فقط كالعب اأ�سا�سي يف خمتلف 
متو�سط  فيدال  اأرتورو  امل�سابقات.وكان 
ــام،  اأي منذ  حــذر  قــد  بر�سلونة،  مــيــدان 
اإذا  جديدة،  وجهة  عن  يبحث  قد  اأنــه 
ملعب  يف  الكايف  باالهتمام  يتمـــــتع  مل 

الكامب نو.

اإنرت ميالن ُي�صر على جنم بر�صلونة

رونالدو نادم على مغادرة ريال مدريد

مار�ضيليا يكرم جمال بلما�ضي
كرم اأوملبيك مار�سيليا الفرن�سي، العبه ال�سابق، جمال 
فوزه  بعد  اجلــزائــر،  ملنتخب  الفني  املدير  بلما�سي، 
بكاأ�ص االأمم االإفريقية االأخرية، التي اأقيمت ال�سيف 

املا�سي يف م�سر.
ولعب بلما�سي �سربة البداية للقاء مار�سيليا وبوردو، 
والذي  الفرن�سي،  الــدوري  من  الـ17  اجلولة  ختام  يف 

انتهى بفوز فريقه ال�سابق )1-3(
وح�سر مدرب حماربي ال�سحراء اإىل ملعب "فيلودروم"، 

معقل مار�سيليا، حامال كاأ�ص االأمم االإفريقية.
ال�سابقني  والنجوم  زمالئه  من  عدد  برفقته  وتواجد 
بالنادي الفرن�سي، مثل النيجريي تايي تايو، والغاين 
والثنائي  مبيا،  �ستيفان  والكامريوين  بيليه،  عبيدي 
والفرن�سي  ديـــاوارا،  و�سليمان  فــال  بابي  ال�سنغايل 
ت�سارلز  والبوركيني  بويل،  با�سيل  اإيفواري  اأ�سل  من 

كابوريه.
مو�سم  يف  فرتتني،  على  ملار�سيليا  العبا  بلما�سي  وكان 

)1997/1998(، وبني عامي 2000 و2003.

مدير ميالن: 
ننتظر قرار 

اإبراهيموفيت�س 
بخ�صو�س انظمامه 

اإليـــــنا..!

قال تقرير �سحفي اإيطايل، اإن النجم الربتغايل، كري�ستيانو رونالدو، نادم على الرحيل عن 
ريال مدريد واالن�سمام جلوفنتو�ص.

لكنه  البيانكونريي،  مع  باالرتياح  ي�سعر  رونالدو  اأن  مريكاتو"،  "كالت�سيو  موقع  ذكر  فقد 
ياأ�سف على قراره بالرحيل عن  امللكي، ولذا  النادي  باأف�سل حاالته كما كان يف  ال مير 

اإ�سبانيا، العام املا�سي، خلو�ص جتربة جديدة يف اإيطاليا.
واأ�ساف املوقع اأن رونالدو اعرتف للمقربني منه، باأنه اأخطاأ مبغادرة ريال مدريد، حيث 
الكرة  من  االأخريتني  بالن�سختني  لفاز  املريينغي،  مع  اللعب  يف  ا�ستمر  لو  اأنه  يعتقد 

الذهبية، اللتني توج بهما لوكا مودريت�ص وليونيل مي�سي.
جدير بالذكر اأن رونالدو حقق لقب الكالت�سيو، يف اأول موا�سمه مع جوفنتو�ص.

كما قاد الربتغال للتتويج بلقب دوري االأمم االأوروبية، لكنه حل ثالًثا يف ت�سنيف 
الكرة الذهبية، هذا العام، بينما اأحرزها غرميه االأرجنتيني للمرة ال�ساد�سة يف 

م�سريته.

ريال مدريد يجهز عر�صا مغريا من اأجل بوغبا



الأ�صتاذ "بجل"
 والتلميذ "يعجل"...

من  فــعــال  الــرتبــويــة  املــنــظــومــة  متكنت  اإن 
بعد  حالها  وتنظيم  نف�سها  هيكلة  اإعـــادة 
الكثري  اأثــار  الذي  االأخــري  االأ�ساتذة  اإ�سراب 
االإ�سكاالت  من  الكثري  وعرى  الت�ساوؤالت  من 
االبتدائي  الــطــور  يف  واملــرتاكــمــة  العالقة 
بــالــذات ومــنــذ �ــســنــوات عــجــاف، مل تــر فيه 
ملحوظا  حت�سنا  الــدرا�ــســيــة  التح�سيالت 
واملت�سببني  �سابقا  عليها  القائمني  باعرتاف 
اأمام مع�سلتني  يف تقهقره �سلفا، �ستجد نف�سها 
اإنقاذ  هما  اأولويتني  يف  النظر  على  وجمــربة 
التلميذ  اأم  اأوال  االأ�ستاذ  مكانة  من  تبقى  ما 
يف  خلقت  متباعدة  اأجــيــال  عرب  �ساع  الــذي 
الثاين،  اجليل  راية  حتت  هوة  وعلمه  عقله 
ــره، وعــلــى نهج  ــوي ــط وعــ�ــســرنــة الــقــطــاع وت
بجل  "الرفي�ص  القائلة  واحلكمة  اأجــدادنــا 
الت�سهيل  من  بع�سا  جند  قد  يعجل"  واأ�سمني 
جديدة  اإ�ــســالحــات  يف  لالنطالق  والتمهيد 

ح�سب نظرية االأهمية واال�ستعجال.
ميثل  الـــذي  لالأ�ستاذ  ــة  ــوي االول اأن  فــرغــم 
يف  االأول  وال�سبب  للقطاع  املحركة  العجلة 
واإ�سالح  الإ�سالحه  الدرا�سي،  املو�سم  اإجنــاح 
حاله واإعادة النظر يف طريقة تكوينه وما به 
من �سوائب وعيوب خلفها نظام دخيل غريب 
ي�سخ يف ال�ساحة االأكادميية روؤو�سا كثرية قد 
 lmd يكون اأكرث من ن�سفها فارغا، وهو نظام
ذلك  ورغــم  تطبيقه  منذ  بقوة  انتقد  الــذي 
وا�سلت الوزارة الو�سية فر�سه فر�سا تدريجيا 
القدمي  النظام  على  لتق�سي  اجلامعة  على 
اجلزائرية،  اجلامعة  يف  "الكال�سيكي" نهائيا 
حتى  وجناحاتها  مكانتها  من  ان�سلخت  التي 
بان العظم منها، وطالها من الوهن ما زاد من 
تراجعها عربيا ودوليا وحتى مغاربيا، اإال اأن 
تنطلق  ا�ستعجاليه  برامج  يفر�ص  قد  الواقع 
التلميذ  واقــع  يف  النظر  اإعـــادة  �ــســرورة  من 
وينتقل  �سهادات  يحمل  نف�سه  وجــد  ــذي  ال
دون  درا�سية  موا�سم  خالل  ومن  �سنوات  عرب 
اأن ي�ستوعب ما يحدث اأو يفهم ما يجب عليه 

فهمه.
فهو �سحية النقطة التي باتت ت�سكل اأولوية 
والتنظيم  الــتــكــرمي  معايري  يف  االأولـــويـــات 
فارغا  الراأ�ص  كان  واإن  والتقييم،  واالإح�ساء 
مفرغا فالعربة بالنتيجة الرقمية املو�سوعة 
ــادة  اإع من  البــد  وعليه  نقاطه،  ك�سف  على 
ت�سطدم  التي  املعايري  هــذه  مثل  يف  النظر 
وخالل  التعليم  من  متقدمة  مراحل  وخــالل 
برتدي  بالتحديد  واملتو�سط  الثانوي  طوريه 
هو  الذي  للطالب،  والفكري  العلمي  امل�ستوى 
وقرارات  خمتلة  الأنظمة  �سحية  االأ�سل  يف 
هذه  نف�سه  اال�ستعجال  ليفر�ص  م�ستعجلة، 
املرة الإنقاذ ما تبقى منه حتى يتح�سن و�سع 
كما  الغد،  اأ�ستاذ  هو  اليوم  فتلميذ  احللقة، 
ميكن "لطمينة" اليوم اأن تتحول اإىل "رفي�ص" 

بف�سل التح�سينات واالهتمام االأف�سل غدا.
نوارةبوبري

بعد 23 ي�ما من اال�ستعرا�ش وحماوالت االقناع 

بريكةنقاو�صمروانةاآري�صعني التوتةباتنةالتاريخ

�ساويل عادل نهج عي�سى فالحالثالثاء 10  دي�سمرب 2019
033259238

بيطام زكية
جناي �سليمةمرازقة اإ�سمهانقروف نوالقاري نور الهدى033358093

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

ــعــادة،  ـــة بــاتــنــة وعــلــى غــري ال يف والي
علم  على  املواطنني  من  الكثري  يكن  مل 
بالوالية،  املقامة  ال�سعبية  بالتجمعات 
اأي  لها  يــولــوا  مل  اأيــ�ــســا  الــكــثــريون  بــل 
ال�سيا�سي  اخلطاب  للغة  نظرا  اهتمام 
ب�سكل  مبتذلة  ا�سبحت  والتي  املتداولة 
وا�سع يدفع على النفور من هذه االحداث 
التي تعرف يف جمملها بخطابات جوفاء 
املنا�سبات  يف  ترمى  ع�سوائية  ووعـــود 
ومن  غري،  ال  الفري�سة  ال�سطياد  كطعم 
وعيا  اكــرث  اأ�سبح  ال�سعب  ان  الــوا�ــســح 
واكرث انفتاحا من اجلانب ال�سيا�سي ومل 
الوعود  وال  املنمقة  الكلمات  تغريه  تعد 
تنموي  برنامج  يعنيه  ما  بقدر  املتكررة 
النهو�ص  على  يعمل  قــوي  اقــتــ�ــســادي 
ا�ستثمارية جديدة  بالبالد عرب م�ساريع 
لت�سمل  تتطور  ثم  بال�سباب  اأوال  تهتم 
االجتماعية  اجلـــوانـــب  مـــن  ــعــديــد  ال
ورمبا  وغريها،  وال�سياحية  والثقافية 
جميع  ي�سم  تف�سيلي  بــرنــامــج  �ــســرح 
اآليات  مبختلف  ويهتم  اجلــوانــب  ــذه  ه
طويل،  لوقت  يحتاج  والتنمية  التطوير 
تتعدى  �سعبية ال  تكفيه جتمعات  قد ال 

ال�ساعتني من الزمن.

وانتهت  االنتخابية،  احلملة  اذن  انتهت 
امل�سحكة  املـــواقـــف  ــن  م الــعــديــد  معها 
مل  التي  اجلدية  تلك  وحتى  والهزلية 
عرفت  فقد  بعد،  اأوانــهــا  حــان  قــد  يكن 
متابعة  االجتماعي  التوا�سل  مــواقــع 
عك�ص  على  املرت�سحني  لتنقالت  كبرية 
على  ن�سبيا  توافدا  عــرف  الــذي  الواقع 
اأن عددا منها  قاعات التجمعات، خا�سة 
مل يلق الرتويج والدعاية املنا�سبة جلمع 
يف  والداعمني،  امل�ساندين  من  قدر  اأكرب 
حني ا�ستنجد العديد من مدراء احلمالت 
الطالبية  املنظمات  بطلبة  االنتخابية 
نائية  مناطق  من  وحرفيات  وحرفيني 

لهذه  تنقلهم  خا�سة  حافالت  خالل  من 
بهدف  منهم،  قدر  اأكــرب  حل�سد  القاعات 
بينما  م�ساندة،  معينة  �سعارات  ترديد 
فاق  كبريا  توافدا  منها،  البع�ص  عرفت 
امليزانية  من  وبالرغم  التوقعات،  جميع 
والدعاية  للرتويج  املخ�س�سة  ال�سخمة 
املالحظ  اأن  غري  احلمالت،  هذه  ملختلف 
يف ال�سوارع والطرقات هو غياب الالفتات 
احتلت  الــتــي  والت�سويقية  املــمــجــدة 
ومل  والياب�ص  االخ�سر  �سابقة  ل�سنوات 
خا�سة  وال  حكومية  موؤ�س�سات  تخلف 
االمر  وهــذا  حجرا،  او  �سجرا  حتى  وال 
الكبري  للتحفظ  املتابعني  بع�ص  اأرجعه 

بخ�سو�ص االآراء ال�سعبية املختلفة ب�ساأن 
االنتخابات.

ويف �سياق مغاير، ت�سهد مكاتب املداوالت 
من  كبريا  عزوفا  الوالية،  عرب  املنت�سرة 
قبل املواطنني الذين ك�سف العديد منهم 
ال�سيا�سية  اخلطابات  باأن  مقتنعون  اأنهم 
لن تتغري وان الوعود �ستبقى على حالها 
لكنهم ي�سعون الأداء واجبهم الوطني من 
خالل اختيار اأحد املر�سحني االأقل �سوء، 
االقبال  يف  اأهمية  اأي  يــرون  ال  حني  يف 
تقدم  لن  اأنها  مبا  املــداوالت  مكاتب  على 
بالربامج  املواطنني  تقنع  ولن  �سروحات 

املعتمدة.
رغم اأن هذه اال�ستحقاقات متثل منعرجا 
حا�سما يف تاريخ اجلزائر وم�ستقبلها، غري 
اأن الوا�سح هو نهاية احلمالت االنتخابية 
اخلا�سة بها يف �سمت مروع، وعدد وا�سع 
التجمعات  تلك  يتابع  مل  ال�سعب  مــن 
املقامة يف مناطق الوطن املختلفة واكتفى 
مبتابعة املواقف ال�ساخرة والهزلية التي 
اكتنفتها، كما كانت املناظرة املقامة بني 
املرت�سحني، فر�سة الختيار اأحدهم دون 
اللجوء لل�سبل التقليدية لرتويج الربامج 

وامل�ساريع.

االأيام  هذه  اجلزائري  ال�سارع  يعي�ص 
حالة من ت�سارب االآراء واختالفها مبا 
فمنهم  القادمة،  باال�ستحقاقات  يتعلق 
واجبه  اأداء  يف  نيته  عــن  ك�سف  ــن   م
اإىل  التوجه  رف�ص  من  ومنهم  الوطني 
حتفظ  من  ومنهم  االإقـــرتاع  �سناديق 

على االإدالء براأيه حول هذه الق�سية، 
ب�سوته  االدالء  على  اأكــد  من  وهناك 
بورقة بي�ساء، وبالرغم من اأن كل هوؤالء 
من  عانى  لوطن  االأح�سن  عن  يبحثون 
الف�ساد و�ستى اأنواع البريوقراطية ملدة 
حقيقية  لنه�سة  ين�سدون  كما  طويلة، 

يتوفر  لــوطــن  ــاالت  ــج امل خمتلف  ويف 
والب�سرية  املادية  االإمكانيات  كل  على 
اإال  ومتطورا،  مزدهرا  بلدا  منه  جتعل 
اأن الت�سارب يف االآراء، ك�سف عن الكثري 

مما تخبوؤه االأيام القليلة القادمة. 
اآرائهم  هذا وقد حتدث املواطنون عن 
فيما يتعلق بيوم االإقرتاع الذي اقرتب 
فقط  �ساعات  �سوى  عنه  تف�سلنا  وال 
ينتظره  الــذي  املــراديــة  نزيل  ملعرفة 
من  اجلزائر  الإخراج  العمل  من  الكثري 
ل�سنوات  فيه  تتخبط  بقيت  مظلم  نفق 
يتحدث  ا�ــســحــى  ــارع  فــالــ�ــس ــة،  طــويــل
اال�ستحقاقات  عن  العري�ص  وبالعنوان 
اخلطوة  هذه  عن  فاملوافقون  القادمة، 
املتحفظون  وحتى  املعار�سون  اأو  املهمة 
بعد  اجلــزائــر  ينتظر  عما  يتحدثون 
ــذا الــتــاريــخ املــهــم، اأيـــن عــرب الكثري  ه
منهم عن اآرائهم على �سفحات التوا�سل 
مقدمتها   يف  يــاأتــي  ــذي  ال االإجتماعي 
الوا�سع  النت�ساره  نظرا  االأزرق  الف�ساء 
فئات  جميع  بني  ا�ستخدامه  و�سهولة 
الرئي�ص  هوية  عن  وت�ساوؤله  املجتمع 
االأجدر الذي �سياأخذ بيد البالد نحو بر 
النجاة، كما اأن العديد من اأ�سحاب تلك 
يعترب  راأي  ا�ستفتاء  و�سع  ال�سفحات 
من  ملعرفة  حقيقية  بانتخابات  �سبيها 
اأن  االأقرب ليكون رئي�سا للجزائر، بعد 
�سنة  لع�سرين  حكمها  رئي�ص  بخلع  قام 
دميقراطية  ــة  دول مــن   حولها  كاملة 

اإىل مملكة، لذا فرواد �سبكات التوا�سل 
عن  خاللها  مــن  يبحثون  االإجتماعي 
حرية  بكل  ــم  ــه اآرائ الإبـــداء  متنف�ص 
ال  ال�سارع  اأ�سحى  اأن  بعد  و�سفافية 
�سغلت  ا�ستحقاقات  عن  للحديث  يكفي 
العامل باأكمله ولي�ص ال�سعب اجلزائري 

لوحده.
متحفظ  وحتى  ومعار�ص  موؤيد  وبني 
القادمة،  دي�سمرب   12 انتخابات  حول 
من  الكثري  يطرح  التاريخ  هــذا  يبقى 
الت�ساوؤالت ياأتي على راأ�سها اإن الرئي�ص 
القادم �سيكون مبقدوره اإ�سباع متطلبات 
املواطن املتعط�ص الزدهار وطنه ان كان 
با�ستطاعته اأي�سا اإعطاء التغيري الالزم 
للجن�سية  حامل  كل  عنه  يبحث  الذي 

اجلزائرية.

جدول املنــــــــاوبة لل�صيادلة بولية باتنة ل�صهر دي�صمــرب 2019
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راأ�ص العيونبيطامجزار�سريانةعني جا�سرواد املاءمنعةوادي الطاقةاإي�سمولال�سمرةاملعذرتيمقادتازولتالبلدية

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

033211834
بهلول �سعاد

�سويف اإليا�صم�ستي �سمراء 033269877
033349113

اأو�سن ليلى
عجينة زياد زين الدينبوقبال ونا�سة033201352

خديجة
م�ستاري حممد
دري�ص يو�سفقور�ص �سعيدة033265123

�سواملية كمال033898123

قيقبةق�سباتاأوالد �سي �سليمان �سفيانزانة البي�ساءاأوالد �سالمتاخلمتبوزينةثنية العابدتكوتعني ياقوتاأوالد فا�سلالبلدية

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

براج حنان
عثماين خمتارخياري اأحمد033299190

033340076
يوبي مفيدة

033341572
غ�سام ر�سوان 

م�سطفى
بلعيد يا�سني

033334457
بورعية ربيع 

يو�سف �سهاماأوني�ص033289135
ملليزي عبد 

الغاين
033375228

�ساكري �سهيلة
عيا�ص منريبن من�سور فاروق033373332

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

�شطيف
فتح مكتب للم�صاعدات الإن�صانية 
للمنظمة الدولية حلقوق الإن�صان 

واليــة  �ــســرق  العلمة  مــديــنــة  �ــســهــدت، 
�سطيف خالل االأيام الفارطة، فتح مكتب 
للمنظمة  تابع  االإن�سانية  للم�ساعدات 
وهي  االإن�سان  وحقوق  للتنمية  الدولية 
الرئي�سي  ومقرها  حكومية  غري  منظمة 
يف  العامة  اأمانتها  بينما  م�سر  دولــة  يف 
اإختيار مدينة العلمة كمقر  رومانيا، ومت 
تقدمي  على  يعكف  الـــذي  املكتب  لــهــذا 
واالإجتماعية  االإن�سانية  املــ�ــســاعــدات 
مناطق  خمــتــلــف  عــرب  الــهــ�ــســة  لــلــفــئــات 

الوطن.
على  غريب"  "عالوة  تن�سيب  ومت 
معروف  جمعوي  نا�سط  وهو  املكتب  راأ�ــص 
هذه  على  القائمني  وح�سب  بــالــواليــة، 
ترقية  هو  الرئي�سي  هدفها  فاإن  املنظمة 
التعاون  جــ�ــســور  ومـــد  ــان  ــ�ــس االإن حــقــوق 

الراأي  حرية  عن  الدفاع  مع  الــدول  بني 
والــتــعــبــري وكــــذا الـــدفـــاع عــن احلـــق يف 
على  االأ�سا�سية  اخلدمات  على  احل�سول 
غرار التعليم، ال�سحة، الوظيفة، الطعام 

وغريها.
مكتب  هــدف  فــاإن  املحلي  ال�سعيد  وعلى 
العلمة،  مبدينة  االإن�سانية  امل�ساعدات 
عرب  والفقرية  اله�سة  الفئات  خدمة  هو 
خمتلف ربوع الوطن ولي�ص يف �سطيف فقط 
من خالل تقدمي اإعانات للمر�سى واالأيتام 
واملحتاجني، ومن املنتظر اأن ي�سرع املكتب 
يف عمله يف غ�سون االأيام املقبلة من خالل 
م�ساعدات  لتقدمي  قافلة  اأول  تنظيم 
يف  واملحتاجة  الفقرية  للعائالت  خمتلفة 
التقلبات  مع  بالتزامن  النائية  املناطق 

اجلوية التي تعرفها هذه املناطق. 
�سميحة. ععبد الهادي.ب

فوزية.ق

�نتهت يوم �أم�ش �لأول، �حلملة �لنتخابية �خلا�صة باملرت�صحني �خلم�صة للرئا�صيات �لقادمة �ملنتظر �جر�وؤها يف 12 من �ل�صهر �جلاري، وكما بد�ت ب�صمت يلفها، �نتهت كذلك 
وكاأنها لحدث للجز�ئريني، بعدما �صال وجال �ملرت�صحون لعديد �لوليات و�ملناطق عرب �لوطن يف حماولت حثيثة لقناع �ملو�طنني برب�جمهم وم�صاريعهم �مل�صتقبلية.

نهاية حملة انتخابية "باهـتـة"

ا�صتحقاقات الـ 12 دي�صمرب تك�صف
 عن ت�صارب الآراء يف ال�صارع اجلزائري



اإِينيِّ ع�سقت وحق يل اأن اأع�سق *   * وبكى الفوؤاد وكاد اأن يتفلََّق
من نار �سوق ما اأ�سد �سعريهــا  *  * من �سيل حب قد اأفا�ص واأغرق
ــــَق اإين ع�سقت من الن�ساء كرميــة * * اإِي والذي رتق ال�سماء وَفتَّ
هي زهرة الن�سـوان يف نظـري واإن  *  * �سجت مروج العاملني زنابـــــــــَق
َق اإين اأرى خلف العـــــيون ت�ساوؤال *  * من ذي التي بهيامها قد طـُـــِوّ
ــــــــق َـّ �سهد االإله بف�سلها ومقامــــها *  * علق اجلنان بنعلها وتعلـ
وق�سى العزيز باأن يكون فوؤادهـا  *  * نبعا نقيا م�ست�ساغا رقـــــــــــرقا
هي اأمة اإن �ِسْئَت جمع خ�سالها *  * تك�سو الف�سائل واملكارم رونـق
هي جنة اإن كنت ترجو اخللد يف  *  * جنات ربك اأو تفوز وت�سبــــــق
وهي العذاب ملن اأ�ساء مقامـها *  * ُيْبِليِه ربي كي ُيِذلَّ وُيوِبــــــــَق
ا اأ�سبــق اأماه اإبن ظامل عاق جهــــــــول *  * قد جاء يرجو العفو َعمَّ
ديِّ اأن ال ينطق واأناخ راأ�سا عند بابك راجـــيا *  * من َثْغِرِك بال�سَّ
ِلِك اأعيا اجلبال واأرهق يا ليت �سعري ما اأرد به جميال  *  *  من َف�سْ
ق يا ربيِّ اإينيِّ اأ�ستجري بعفــــوك *  * لتكون اأمي بني من قد �ســــدًّ
يا رب جني من مدحت وعافها *  * اأنت املجري امل�ستعان لك البقــا

واأ�ســــــــف اإىل ح�سنـــــــاتها واأربو بها *  * 
اأعلى اجلنان مع الكرام ذوي التـقى

�سع��ر

اإعداد: رقية حلمر

نزوال لرغبة قراءنا االأعزاء لن�سر اأعمالهم االأدبية من )ق�سة ق�سرية، �سعر، خاطرة،  وحتى ن�سو�ص م�سرحية ق�سرية ومقامة...( 
وغريها من االأنواع االأدبية، �سرعت جريدة االأورا�ص نيوز بتخ�سي�ص �سفحة اأ�سبوعية للمبدعني وهواة الكتابة من خالل "�سفحة اإبداع" 

املعنونة بـ "موا�سم البوح" والتي ي�سرف عليها خمت�سون يف املجال.
auresibdaa@gmail.com :ميكن ار�سال م�ساركاتكم عرب الربيد االلكرتوين التايل 

مالحظة: يتم ن�سر العدد كل يوم ثالثاء، ا�سافة اىل كون االأعمال التي مل يتم ن�سرها �سيكون هنالك �سببان: اأوال لكرثة املادة على اأن 
تن�سر يف العدد املوايل، والتي مل تن�سر �سرتفق برد من طرف الناقد عبد اهلل اليل، حظا موفقا للجميع

رواق حممد االأمني/  تب�سة 

ـــــــــــة ـــــــــــن اجل

لون  تغري  تغرينا؛  فينا  مــا  كــل  تغيري 
ب�سرتنا ت�ساقط زهر رو�ستنا؛ تهاوى �سحر 
ذكرياتنا  تبقى  لكن  تغرينا  ما�سينا... 
اأو  االأيــام  عرب  بها  نبحر  اأحــالم  ك�سفينة 
كمو�سيقى تداعب اأ�سماعنا يف �سكون الليل 

وظلمته. 
اأح�سان  يف  واألــقــاين  الطري  بي  رفــرف 
ذبلت  التي  الزهرة  كتلك  النهائي  الق�سم 
كتلك  اأو  فنمت  �سقيت  مــا  �سرعان  لكن 
االأعمال التي تراكمت لكن يف هنيهة حلت 
احلزن على تلك االأيام التي مرت؟ اأو على 
للم�ستقبل  اأفرح  اأم  املنق�سي؟  العمر  ذلك 

القادم والعقل الراقي؟ اأي�سيل دمعي على 
اأم يرفرف  الطي�ص؟  لذة الرباءة وحالوة 

قلبي لق�سر طول حلمي..
نام اجلميع و قلمي مل ينم، عجز هدوء 
وطموحاتي  ــاري  ــك اأف اإيــقــاف  عــن  الليل 
فرتاها هنا وهناك �سديقة الباكي �سافية 
بل  اأوقفها  لن  التائه،  نا�سحة  املري�ص 
ثمارها  اأجني  لعلي  �ساأتركها  �ساأتركها 

قريبا
القادم  يف  والرغبة  املا�سي  حنني  بني 
املوا�سلة  وع�سق  العـــــــودة  حــب  بــني 

اأ�سميتها م�ساعر مبعرثة.
معزوز �سوفيا /والية بومردا�ص

ق�سة

خاطرة
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عبد اهلل اليل

والكل  ال�سوق،  و�سط  ال�سغرية  عربته  يجر 
يطلبه ويتعاطف معه لنقل حاجياتهم املختلفة.

باأعلى �سوته يناديه بائع الفواكه :
- تعال ..تعال ..اأ�سرع .

- نعم ها اأنا ذا، جاهز خلدمتك .
- اأنقل �سناديق التفاح الع�سر اإىل اآخر ال�سوق، 
تاأخذها  �سوف  �سغرية  �ساحنة  جتد  �سوف  وهناك 

منك.
- على الفور .

ترت�سم ابت�سامة على وجهه، وهو يكرر خمتلف 
االأدعية الطالبة للرزق.

بدقة  االآخـــر،  تلو  الــواحــد  ال�سناديق  ينقل 
كما  ال�سغرية  ال�ساحنة  اإىل  وي�سلمها  و�سرعة، 

اأخربه بائع اخل�سروات.
زالت  ما  واالبت�سامة  الفواكه،  بائع  اإىل  يعود 

على وجهه:
- احلمد اهلل انتهيت.

وقدر  بك،  اهلل  وبــارك  اأجــرك،  هذا  تف�سل   -
واأنا  كثرية،  طلباتي  فاأنا  مني  قريبا  كن  االإمكان 

اأحتاجك ل�سرعتك.
- اإن �ساء اهلل .

هنا  لرزقه  طلبا  ال�سوق  حول  م�سرعا  ينطلق 
طلباته  يف  اأي�سا  ير�سله  الفواكه  وبائع  وهناك، 

املختلفة .
بائع  في�سرخ  ــغــروب،  ال مــن  ال�سم�ص  تــقــرتب 

الفواكه على �ساحب العربة :
- توقف عن العمل، وتعال اإىل امل�سجد ف�سوف 

يوؤذن ل�سالة املغرب بعد دقائق .
يتحرك �ساحب العربة مع عربته، نحو م�سجد 
الأداء  امل�سلني  مع  ويدخل  عربته  ويرتك  ال�سوق، 

�سالة املغرب .
من  العربة  �ساحب  ويــخــرج  ال�سالة،  تنتهي 
امل�سجد، واإذ يقف بالقرب من عربته م�سدوما، وهو 

ينظر اإليها وعيناه تكاد اأن تخرج من راأ�سه.
من  الــفــواكــه  بــائــع  يــخــرج  بطيئة  بــخــطــوات 

امل�سجد فيجد �ساحب العربة بحالته هذه :
- ما بك ..؟؟

- احلمد اهلل على كل �سيء .
- باهلل عليك، اأخربين ما بك ..؟؟

- لقد �سرقت حاجياتي من عربتي .
- وما هي حاجياتك ..؟؟

- فواكه الإخواين ال�سغار .
�سحك بائع الفواكه لثوان معدودات :

الفواكه  من  ت�ساء  ما  وخــذ  معي،  تعال  هيا   -
هدية مني لك .

قد  جبال  وكـــاأّن  ـ  العربة  �ساحب  كثريا  فــرح 
انزاح عنه .

دخل بائع الفواكه اإىل دكانه، وخلفه �ساحب 
العربة يجرها وهو مبتهج :
- هيا خذ ما تريد ..؟؟

اأ�سناف  خمتلف  على  العربة  �ساحب  اطلع 
اإىل  بيده  اأ�سار  ولكنه  واجلميلة،  ال�سهية  الفواكه 

التفاح امل�ستورد.
ابت�سم بائع الفواكه :

- لقد اأح�سنت االختيار، فالتفاح امل�ستورد لذيذ 
جدا، هيا خذ الكمية التي تريدها .

- فقط �سندوق واحد يكفيني، �سكرا لك .
�سندوقني  ويــحــمــل  ــفــواكــه،  ال بــائــع  يــتــقــدم 

وي�سعهما بنف�سه يف عربته .
�ساحنة  عــنــدي  فــاأنــا  اأو�ــســلــك  دعــنــي  االآن   -

�سغرية، وباإمكانها اأخذ عربتك ال�سغرية هذه .
�سوى  كلمة،  بـــاأي  الــعــربــة  �ساحب  ينطق  ال 

االبت�سامة الوا�سعة املر�سومة على وجهه .
يخرج بائع الفواكه و�ساحب العربة بال�ساحنة 

ال�سغرية، وكالهما فرحان .
بائع  ليعلم  بيده  يوؤ�سر  العربة  �ساحب  كــان 
يتبع  الــفــواكــه  ــع  ــائ وب م�سكنه،  عــلــى  الــفــواكــه 

تعليماته، حتى عاد �ساحب العربة للحديث :
- �سكرا لك، هنا توقف، هنا بيتي .

يلتفت بائع الفواكه اإىل املكان، واإذ به ي�سدم، 
االأيتام" ..!! لرعاية  الزهور  "دار 

ال�ساحنة  من  عربته  العربة  �ساحب  يخرج 
رجل  يخرج  و  بــقــوة،  الــبــاب  ويــطــرق   ، ال�سغرية 

عجوز، واأطفال �سغار كرث :
التفاح  من  �سندوقني  اليوم  لكم  جلبت  لقد   -

امل�ستورد، لذيذ جدا .
يقفز االأطفال فرحني بعد اأن قال كالمه، وبائع 

الفواكه يراقب من �ساحنته ال�سغرية امل�سهد .
دخل بائع الفواكه اإىل بيته، وهو فرح للغاية 

ملا قام به، وا�ست�سلم للنوم .
لكنه  الفجر،  اآذان  �سوت  على  البائع  ا�ستيقظ 
م�ساب باحلرية، فلقد حلم باأنه يغر�ص �سجرة تفاح 

عمالقة يف االأر�ص ..!!

م�سجد  اإىل  خــرج  تــردد  وبــال  ــواه،  ق ا�ستجمع 
يبداأ  �سوف  �سالته  من  االنتهاء  بعد  الأنه  ال�سوق، 

عمله .
انهى  وبعدما  �سالته  واأدى  امل�سجد  اإىل  و�سل 
�سالته، قرر اأن يخرب اإمام امل�سجد عن حلمه، حتى 

يعلم تف�سريه .
خرج اجلميع من امل�سجد اإال هو، فالحظ االإمام 

وجوده جال�سا :
- ال�سالم عليكم يا اأخي .

- وعليكم ال�سالم .
تاأكل  فــهــل  ــفــطــور،  ال ــب طــعــام  ــل اأج �ــســوف   -

معي..؟؟
اأن  ا، لكني راأيت حلما غريبا، واأريد  - ال �سكر 

اأرويه لك ..؟؟
- اأنت رجل �سالح، اإن �ساء اهلل خريا .

عمالقة  تفاح  �سجرة  اأغر�ص  اأين  راأيت  لقد   -
يف االأر�ص .

وبعدها  معدودات،  لثوان  امل�سجد،  اإمام  ابت�سم 
عاد للحديث :

يغر�ص  اأنــه  راأى  من  �سريين،  ابــن  تف�سري  يف   -
�سجرة التفاح فاإنه يربى يتيما .

ــــام، وهــو يــرّدد  �سعق الــبــائــع، مــن كــالم االإم
ال�سهادة :

حممدًا  اأن  واأ�سهد  اهلل  اإال  اإلــه  ال  اأن  اأ�سهد   -
ر�سول اهلل.

وهو  االإمــام  اإىل  ونظر  مكانه،  من  البائع  نه�ص 
فرح للغاية :

- احلمد اهلل على هذه النعم ، جزاك اهلل كل 
خريا .

ال�سغرية،  �ساحنته  اإىل  متجها  البائع  انطلق 
اأمر من رب العزة،  اإال  اأن احللم ما هي  اأدرك  فلقد 
راأ�سهم  وعلى  ال�سغار،  هوؤالء  م�سوؤولية  يتوىل  باأن 
الفاكهة  �سناديق  خمتلف  فحمل  العربة،  �ساحب 
واأخذ  لديه،  التي  املال  خزنة  وفتح  �ساحنته،  يف 

عدة رزم عّباأها يف جيبه .
زال  فما  بال�سيارات  مزدحم  غري  ال�سارع  كان 
لكن  عملها،  اإىل  النا�ص  خروج  على  مبكرا  الوقت 
�ساحب  ــة  روؤي يريد  الأنــه  م�ستعجال،  كــان  البائع 
العربة واإدخال الفرحة على قلوب ال�سغار يف دار 

االأيتام .
�سدة  من  يقفز  وكــاد  ــدار،  ال اإىل  البائع  و�سل 
اأن  على  يــدل  مما  الــدار  اأمــام  فالعربة  الفرحة 
�ساحبها مل يخرج مبكرا على ال�سوق، اأو مكان اآخر 

بحثا عن لقمة عي�سه .
طرق الباب بقوة، وما هي اإال دقائق حتى فتح 
على  االبت�سامة  فارت�سمت  الباب،  العربة  �ساحب 

وجهه :
- ال�سالم عليكم يا عمي .
- وعليكم ال�سالم يا بني .

االإفطار  طعام  اأعــد  فاأنا   ، الــدا  اإىل  تف�سل   -
الإخواين ال�سغار .

- بارك اهلل بك يا بني، واأ�سمع جيدا .
ــع، و�ساحب  ــائ ــب ال ــن  م رجـــل عــجــوز  اقــــرتب 

العربة:
- ال�سالم عليكم يا اأخي، تف�سل مباذا اأخدمك.

على  اهلل  واحلمد  اأخــي،  يا  ال�سالم  وعليكم   -
قدومك ومقاطعتك حلديثي .

- تف�سل يا اأخي، اأهال و�سهال بك .
الفواكه،  ب�سناديق  مليئة  �ساحنتي  اأخي  يا   -

اأرجوك دع ال�ساب ينزلها وهي هدية لكم .
ي�سرخ ال�ساب من �سدة الفرح .

-احلمد اهلل، احلمد اهلل .
بيع  يف  معي  تعمل  االآن  اأنــت  بني،  يا  ا�سمع   -

الفواكه، وكل يوم تاأخذ �سناديق فاكهة لل�سغار.
مد يده يف جيبه، واأخرج رزم املال :

- هذا مبلغ من املال هدية لل�سغار، ال حترموهم 
من اأي �سيء .

العجوز، وال�ساب يتابع ما  للرجل  املال  واأعطى 
يحدث وهو فرح للغاية .

اأن  �سالتي  يف  اهلل  دعــوت  لقد   ، اهلل  احلمد   -
م�سوؤولية هذه  يتحمل  بعدي  �سالح من  ياأتي رجل 
واأنا  �سبابي،  يف  احللم  ذاك  راأيــت  اأن  فمنذ  الــدار، 
واأخدم  تعاىل  اهلل  لوجه  حياتي  اأقــدم  اأن  قررت 

هوؤالء ال�سغار حتى ي�ستد عودهم ويكربوا .
نظر البائع اإىل الرجل العجوز :

- اأنا اأي�سا واأنا نائم حلمت .
يقاطع الرجل العجوز البائع، وهو مبت�سم :

- لقد حلمت باأنك تغر�ص �سجرة تفاح عمالقة 
يف االأر�ص.

- واهلل هذا ما اأردت قوله لك .
- احلمد اهلل على هذه النعمة، ومنذ اليوم هذا 

البيت بات بيتك .

املبدع يف بداية اأمره غالبا ما يحتار ويرتّدد 
يف جمال الّنوع االأدبي الذي �سيكتب فيه، فيختار 

بع�سهم ال�سعر ل�سهرته وذيوع �سيته وهيلمانه 
ة اأو الرواية  على النفو�ص، ويختار اآخرون الق�سّ

ا�ست�سهاال لها اأو ت�ساوقا مع امليل والفطرة التي حتّب 
احلكي والق�ّص تلقائّيا .. !

لكن هل من حّق املبدع اأن يقّدم جتربته للقارئ 
وهو ما يزال مل ي�ستوثق منها بعد..؟ ! 

كثري من الكتاب بعد عقدين اأو ثالثة من االإبداع 
يكون قد ا�ستقّر له الراأي وا�ستوى القلم على فّن 
اأدبي معنّي، ويكون قد خا�ص جتربة يف فّن اآخر 

ورمّبا يكون ن�سر قيها اإبداعات وطبع كتبا، ثّم يلتفت 
اإليها ويقول: الأّنها من خرب�سات الفتوة وعبث 

ال�سباب االأّول وال اأعتّد بها االآن، ومنهم من يعتربها 
�سفحة من حياته طويت ملّنه ال يتنكر لها وال يزوّر 

عنها. فهل يليق بكل من جّرب جتربة يف االإبداع 
وهو لي�ص واثقا منها اأن يقّدمها للقّراء على اأّنها 

ة اأو رواية اأو غري ذلك، فيخدع القارئ  �سعر اأو ق�سّ
وي�سّلله..؟ !

وباملخت�سر املفيد األي�ص االأوىل اأن تبقى التجارب 
م�سوّدات، فاإذا ا�ستوت ون�سجت تقّدم للقارئ مالأى 

رّيانة؟ ! 
َذاِنك راأيان بينهما بون �سا�سع وتبيان كبري، يقول 
العجل املت�سّرع: اأنا ال ميكنني احلكم على جتربته، 
واإمّنا الراأي االأّول واالأخري للقارئ، �سواء كان قارئا 

عادّيا اأم كان قارئا متخ�س�سا )ناقدا(، ويقول املثبت 
املتاأيّن اأنا ال اأخرج للنا�ص العجني قبل ن�سجه، وقد 

قال ال�ساعر املعا�سر حمّمد متار: )ومن ي�ستعجل 
خبز النار ياأكل من عجينه !! (.

وقد يجّرب املتمّر�ص ويخو�ص املخ�سرم يف فنون 
اأدبّية مل يخ�ص فيها من قبل، حماولة منه اإىل 

اكت�ساف اجلديد وابتداع ما مل ي�سبق اإليه، وهذا 
ما نلحظه يف تّول الروائي اإىل �ساعر وال�ساعر اإىل 
روائي، وقد يجمع املبدع بني ال�ستيتني، بعدما كان 

يظّن اأن ال اجتمع بينهما ! 
االإبداع حالة �سعورّية م�ستع�سية على التف�سري 

واملبدع خلق اآخر ما ال يعلمه �سّره اإال اهلل، فظّن خري 
وال ت�ساأل عن اخلرب.. !!. 

م�صـــــــاعر مبعرثة  املبدع وحق التجريب

ح�سني علي غالب/ بريطانيا

هم�سة

"ردود" ي�سرف عليها الناقد "عبد اهلل اليل" وال�سكر مو�سول له على 
متابعة املبدعني وانتقاء املوا�سيع وفق املعايري االأكادميية والفنية

ردود

"جردوين من هويتي" للمبدعة �سارة توايتية/ �سوق اأهرا�س:
ق�سيدة  �سكل  على  كتبت  مَل  لكن  جميلة،  �سور  فيها  كاملة،  ة  ق�سّ "هذه 
الكاتب  فيها  يقع  اأن  ينبغي  التي ال  الفاح�سة  االأخطاء  بع�ص  وفيها  ؟  التفعيلة 
مثل قولها )مل اأن�سى(، فهنا خطاآن اثنان، كتابة همزة القطع همزة و�سل، وعدم 

حذف حرف العّلة ب�سبب اجلزم، ف�سوابها هكذا )مل اأن�ص(.
الدجاجة امل�رسوقة لـعبد القادر رالة / تيارت: حكاية عادية ال 

ترقى اإىل م�ستوى ال�ّسرد الفّني ، نرجو اأن تر�سل لنا حماوالت اأجود.

"ترى ماذا حل بفكرة ا�ستنطاق الأر�س؟ لـ نور الهدى بورا�س/ 
ب�سكرة: ن�ّص جميل فيه جّدة وطرافة ي�ستحّق الّن�سر.

م�شاركات �شتن�شر:

الأيتام واحللم



بداأت  قد  هذه  البحث  عملية  وكانت 
اللحظة،  تلك  من  تقريبا  �سهر  قبل 
عندما توقع فريق من الفلكيني املوقع 
الذي يحتمل اأن تكون قد �سقطت فيه 
�سظايا كويكب بعينه، اأُْطِلَق عليه ا�سم 
"2018 اإل اآيه"، كان قد انفجر خالل 
من  �ساعات  بعد  بوت�سوانا،  فوق  الليل 
�سوب  و�سرعة  بعنف  يندفع  ر�ــســده 

كوكبنا.
ال�سظية  هذه  على  العثور  اأثبت  وقد 
توقعه  ــا  م �ــســحــة  املــنــطــقــة  تــلــك  يف 
الفلكيون. وكانت هذه هي املرة الثانية 
العثور  التي يتم فيها  التاريخ،  على مر 
يف  ر�سده  مت  كويكب،  من  �سظايا  على 

الف�ساء قبل و�سوله اإىل االأر�ص.
ــذا  ــاء �ـــســـاركـــوا يف ه ــم ــل ويــــاأمــــل ع
االكت�ساف الرائع، يف اأن ت�سهم منظومة 
التل�سكوبات - التي ي�ستخدمونها لر�سد 
تلك االأج�سام الف�سائية - يف اأن يت�سنى 
لهم حتذير �سكان االأر�ص ب�سكل م�سبق 
اأكرب  كويكبات  اقــرتاب  من  ما،  يوم  يف 
مدمرا  اأثـــرا  ُتخّلف  اأن  ميكن  حجما 
على كوكبنا. لكن كيف ميكن اأن يحدث 

ذلك؟
لالإجابة على هذا ال�سوؤال، رمبا يتعني 
فقد  قليال.  الــوراء  اإىل  العودة  علينا 
االأوىل  للمرة  اآيه"  اإل   2018" َد  ُر�سِ
وهو يف الف�ساء، من جانب اأجهزة ر�سد 
الف�ساء  وكالة  متوله  مل�سروع  تابعة 
ا�سم  ويــحــمــل  "نا�سا"،  االأمــريــكــيــة 

�سريفاي''. �سكاي  "كاتالينا 
ثم ُر�سد بعد ذلك من جانب منظومة 
ُتعرف  ــاواي،  ه جلامعة  تابعة  اأخــرى 
من  وتتاألف  "اأطل�ص"،  با�سم  اخت�سارا 
ِمَما لتحقيق هدف واحد،  تل�سكوبنْي �سُ
اأبناء االأر�ص من اأي �سخور  اإنقاذ  وهو 

ف�سائية عمالقة.
فلك  عــامل  املنظومة  تلك  ركــب  وقــد 
ُيدعى جون تونري. وقد واتته فكرتها 
قبل اأعوام، بعدما ظل ي�سمع - وب�سكل 
احتماالت  اإن  يقولون  مــن   - م�ستمر 
باالأر�ص  مدمرة  كويكبات  ا�سطدام 
يحدث  قد  هذا  واأن  للغاية،  منخف�سة 

كل األف عام اأو نحو ذلك.
ويقول تونري: "اأزعجني حقا تداول 
اأي  دون  املعلومة  وتــلــك  الــرقــم  هــذا 
اأخر  اأن  رغم  فيها،  ت�سكيك  اأو  ارتياب 
حقيقة  يف  وقع  النوع،  هذا  من  حدث 

االأمر قبل مئة عام ال اأكرث''.
ما  اإىل  ال�سياق  هذا  يف  الرجل  وي�سري 
الذي  تونغو�سكا"،  "انفجار  بـ  ُيعرف 

و�سهد  �سيبرييا،  يف   1908 عــام  وقــع 
اجلوي،  الغالف  يف  لكويكب  انفجارا 
عر�سها  ــرتاوح  ي نارية  كــرة  ــد  وّل مما 
اإىل  واأدى  مرت،   100 اإىل   50 بني  ما 
�سجرة  مــلــيــون   80 قــرابــة  ت�سوية 

باالأر�ص.
جراء  �سخ�ص  مبقتل  تقارير  وتفيد 
املنطقة  اأن  ولــــوال  احلـــــادث،  ـــك  ذل
ب�سكل  اأهلة  تكن  مل  فيها  وقــع  التي 
اآثارا  خّلف  قد  لكان  بال�سكان،  مكثف 

مروعة.
تونري  يعكف  احلا�سر،  الوقت  ويف 
ورفاقه على تركيب تل�سكوب ثالث يف 
منظومة  اإىل  لُي�ساف  اأفريقيا،  جنوب 
يف  ال�سماء  ملراقبة  وذلك  "اأطل�ص"، 

الن�سف اجلنوبي من الكرة االأر�سية.
لن�سب  الالزم  التمويل  توفري  وقد مت 
اأن  يف  تونري  ويــاأمــل  رابــع.  تل�سكوب 
اكتمال  مبجرد  املنظومة،  هذه  تــوؤدي 
لدينا  تتوافر  اأن  اإىل  عنا�سرها،  كل 
اأي كويكب ي�سكل  فر�سة جيدة لر�سد 

خطرا كبريا حمتمال على االأر�ص.
االأمــر،  لــزم  لو  ذلــك،  يف�سي  قد  كما 
اأي  نخلي  لكي  كافيا  وقتا  منحنا  اإىل 
موقع ُيحتمل اأن ي�سقط فيه اأي كويكب 
املتوقع  ارتطامه  موعد  قبل  مــدمــر، 

بالكوكب.
التي  ال�سظية  فبف�سل  حال،  اأي  على 
ال�سيف  ُعرِثَ عليها يف بوت�سوانا خالل 
بو�سع  ـــاأن  ب عــلــم  عــلــى  بتنا  املــا�ــســي، 
"اأطل�ص"، توقع مكان �سقوط  منظومة 

ومما  بــدقــة.  والــنــيــازك  الكويكبات 
وروعته،  احلــدث  ذلك  اأهمية  من  زاد 
كان  اآيه"  اإل   2018" اأن  حقيقة 
عن  قطره  يقل  للغاية،  �سغريا  كويكبا 

مرتين.
يف  زائر  باحث  رامف،  كليمنز  ويقول 
يف  ومتخ�س�ص  �ساوثهامبتون  جامعة 
منظومة  "ت�سكل  الكويكبات:  درا�سة 
`اأطل�ص` مبادرة جيدة للغاية، خا�سة 
اأنه يفوت علينا اإىل اليوم ر�سد الكثري 
تكون  اأن  ميكن  التي  الكويكبات،  من 

خطرة''.
املحيط  الف�ساء  اكتظاظ  ظــل  ويف 
مهمة  تتمثل  بــالــ�ــســخــور،  بـــاالأر�ـــص 
اأن  ميكن  ما  على  الرتكيز  "اأطل�ص" يف 
يهددنا منها. ويقول تونري اإن مبقدوره 
وفريقه اأن ير�سدوا خالل ليلة واحدة 
نحو مليون ج�سم ف�سائي. ورمبا تكون 
اأو  جنوما  االأجــ�ــســام،  هــذه  من  الكثري 
جنوما ناجمة عن انفجار جنوم اأخرى، 
بـ  منها  الــواحــد  ُيعرف  التي  تلك  من 

االأعظم''. "امل�ستعر  "ال�سوبرنوفا" اأو 
االأج�سام  تلك  بــني  مــن  يــوجــد  كما 

الف�سائية، كويكبات مت�سي يف م�سارات 
ال ت�سكل خطرا على االأر�ص. ورمبا ال 
20 غري  اأو   10 يوجد من بينها، �سوى 
اأيها  ي�سكل  وال  لنا،  بالن�سبة  معروفة 

بال�سرورة خطرا علينا.
ث  ُيَحديِّ اأن  "اأطل�ص"،  فباإمكان  وهكذا 
�سبكة  على  بــه  اخلا�سة  ال�سفحات 
مفاجئ  ب�سكل   - ر�سد  اإذا  االإنرتنت، 
االأر�ص، وذلك  ما يتجه �سوب  �سيئا   -

لالإخطار بهذا التطور.
مثل  موؤ�س�سات  الفلك يف  ولدى علماء 
"نا�سا" وغريها، اآليات تتوىل م�سح مثل 
اأي  عن  للبحث  اآليا،  ال�سفحات  هــذه 
ال�سعيد.  هذا  على  جديدة  معلومات 
وبهذه الطريقة، ُنحاط علما - وباأ�سرع 
وقت ممكن - باأن ج�سما ف�سائيا ما قد 
َد. وبعد ذلك، يت�سنى لعلماء الفلك  ُر�سِ
وتوقع  لــه،  املحتملة  املــ�ــســارات  ر�سم 

االأماكن التي ميكن اأن ي�سقط فيها.
وي�سري رامف اإىل اأن بع�ص الكويكبات 
منتظم  مدار  يف  توجد  حجما،  االأكرب 
�سكال  عـــادة  يتخذ  الــ�ــســمــ�ــص،  حـــول 
ما  نقطة  يف  يتقاطع  قــد  بي�ساويا، 
اأنه  ورغم  ال.  اأو  كوكبنا  مع  م�ستقبال 
توؤثر  قد  التي  االأمــاكــن  توقع  ي�سهل 
باالأر�ص  ترتطم  كويكبات  اأي  عليها 
يكون  ال  قد  بع�سها  فــاإن  امل�ستقبل،  يف 

ماأمون العواقب.
االأج�سام  هذه  بع�ص  اإن  رامف  ويقول 
"توجد يف مدارات غري منتظمة، الأنها 
بحركة  م�ساراتها  يف  مرتبطة  غــري 
ال�سم�ص، وهو ما يجعلها تاأتي - ب�سكل 

ما - من العدم''.
ومـــن الــوجــهــة الــنــظــريــة، ميــكــن اأن 
"اأطل�ص" مفيدة  مثل  ت�سبح منظومات 
االأج�سام  تلك  ر�سد  يف  خا�ص،  ب�سكل 

الف�سائية يف الوقت املنا�سب.
عاملة  �سربينغمان،  اإلي�سوندرا  وتقول 

الكواكب  ر�سد  يف  ومتخ�س�سة  فلك 
اإن درا�سة  اأريزونا،  ال�سيارة يف جامعة 
كيف ينعك�ص ال�سوء من اأنواع خمتلفة 
قبيل  مــن  الف�سائية،  االأجــ�ــســام  مــن 
عالية  ن�سبة  على  حتتوي  التي  تلك 
ن  ِكّ مُتَ مثال،  ذلــك  اإىل  ومــا  املعادن  من 
املتوقعة  امل�سارات  حتديد  من  العلماء 
للكويكبات املتجهة �سوب االأر�ص، بناء 

على ال�سوء املنعك�ص منها.
الكويكب  اقــرتاب  "يوؤدي  وت�سيف: 
اإىل  االأر�ـــص  مــن  كافية  م�سافة  اإىل 
متكيننا من ا�ستخدام الرادار، واإذا كان 
لدينا �سكل الكويكب وحجمه وتكوينه 
ح�ساب  ــن  م نتمكن  فــقــد  وتــركــيــبــه، 

كثافته''.
توقع  على  ــك  ذل ي�ساعد  اأن  وميــكــن 
اأن  ميــكــن  الـــذي  ــار،  ــج ــف االن طبيعة 
دخوله  عند  كبري  كويكب  ــْحــِدثــه  ُي
كان  وكلما  ــالأر�ــص.  ل اجلــوي  الــغــالف 
ثقال،  واأكــرث  و�سلبا  ُم�سمتا  الكويكب 
الــغــالف اجلــوي  اإىل  اأ�ــســبــح دخــولــه 
�سوءا  اأكـــرث  بــخــرب  ــرا  ــذي ن لكوكبنا 

للب�سرية.
يبلغ  ما  كويكبا  وجدنا  لو  مــاذا  لكن 
من احلجم حدا يجعله ي�سكل تهديدا 
اأو  االأرواح؟  ماليني  اأو  الآالف  حمتمال 
ينرث  الكويكب  هــذا  مثل  اأن  اكت�سفنا 
ال�سخرية  والكتل  ال�سظايا  من  الكثري 
اأ�سرارا  يلحق  مبا  اجلــوي،  غالفنا  يف 

كبرية باملناخ لفرتة طويلة للغاية؟
نكون  اأن  ُيفرت�ص  املثايل،  الو�سع  يف 
قد ر�سدنا هذا الوح�ص الف�سائي قبل 
االأر�ــص،  اإىل  و�سوله  من  طويل  وقــت 
كافيا  وقتا   - رمبــا   - مينحنا  مــا  وهــو 

حلماية اأنف�سنا.
هناك  اأن  اإىل  �سربينغمان  وت�سري 
التي ميكن من خاللها  االأ�ساليب  بع�ص 
ا�ستخدام  بينها  ــن  م ـــك،  ذل حتقيق 
"جرار  با�سم  ُتعرف  ف�سائية  مركبة 
االأ�سلوب،  هــذا  ويعتمد  اجلاذبية". 
على اإطالق هذه املركبة، وو�سعها على 
قوة  يجعل  بقدر  الكويكب،  من  مقربة 
جاذبيتها كافية - مهما كانت حمدودة 
عن  الف�سائي  اجل�سم  ــذا  ه ــرف  حل  -

م�ساره.
حتذير  لديك  يكن  مل  "اإذا  وت�سيف: 
االأخـــرية  املــحــاولــة  ف�ستكون  كـــاف، 
رطم  جهاز  اإر�ــســال  هــي  لــك،  املتبقية 

حركي" اأو بعبارة اأخرى "قنبلة''.
يف  الفر�سة  لنا  �سنحت  فــاإذا  وهكذا، 
تهدد  ف�سائية  �سخرة  لتدمري  ما  يوم 
ف�سيكون  االأر�ـــص،  على  الب�سر  حياة 
ي�سجلها  التي  املالحظات  بف�سل  ذلك 
�سطحها،  عــلــى  املـــوجـــودون  الــعــلــمــاء 
 - الثقة  مــن  مــا  بقدر   - منها  ونــعــرف 
حجم الكويكب املقبل علينا، وال�سرعة 
اأن  اإمكانية  ومــدى  بها،  يتحرك  التي 

يفتك بنا جميعا.

على مد�ر خم�صة �أيام كاملة، �صارع فريق من �صيادي �لنيازك و�لكويكبات �ل�صجري�ت �ل�صوكية 
وعانى �لأمرْين لجتياز �لأع�صاب �لكثيفة يف و�صط بوت�صو�نا. �لأمر �جليد �أن �أفر�ده كانو� يعرفون 
�ملنطقة �لتي يتعني عليهم �لبحث فيها عن مبتغاهم، و�لتي كانت م�صاحتها تبلغ نحو 200 

كيلومرت. لكن �ل�صعوبة كانت تكمن يف �أنهم كانو� يبحثون عن جمرد �صظية �صغرية، ميكن �أن 
تكون قد �ختفت حتت �لرثى �أو تطايرت بفعل �لرياح. يف نهاية �ملطاف، عرث �لفريق على بغيته، 

�لتي كانت عبارة عن حجر �صغري �أ�صود �للون يعلوه �لرت�ب جاء من �لف�صاء �خلارجي.
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تعرف على املنظومة اجلديدة لر�صد النيازك 

املدمرة قبــل ا�صطدامها بالأر�س

اإذا �سنحت الفر�سة يف يوم 
ما لتدمري �سخرة ف�سائية 

تهدد حياة الب�سر على 
الأر�س، ف�سيكون ذلك 
بف�سل املالحظات التي 

ي�سجلها العلماء املوجودون 
على �سطحها، ونعرف منها 

- بقدر ما من الثقة - حجم 
الكويكب املقبل علينا، 

وال�سرعة التي يتحرك بها

لدى علماء الفلك يف موؤ�س�سات مثل "نا�سا" وغريها، اآليات تتوىل م�سح مثل هذه 
ال�سفحات اآليا، للبحث عن اأي معلومات جديدة. وبهذه الطريقة، ُنحاط علما - 
َد. وبعد ذلك، يت�سنى لعلماء  وباأ�سرع وقت ممكن - باأن ج�سما ف�سائيا ما قد ُر�سِ

الفلك ر�سم امل�سارات املحتملة له، وتوقع الأماكن التي ميكن اأن ي�سقط فيها
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كلب �صر�س ميزق 
ج�صد �صيدة

والدها،  مقا�ساة  على  �سعودية،  فتاة  اأقدمت 
لها،  11 عري�سا قد تقدموا  رف�سه  بعد  وذلك 
دون اأي مينحها اأن مربر وراء ذلك، حتى بلغت 

�سنة الـ37 عاما.
ووفقا ل�سحيفة عكاظ ال�سعودية، فاإن الفتاة 
قررت مقا�ساة والدها الأنها مل جتد �سببا وراء 
قائلة  لها،  املتقدمني  للعر�سان  امل�ستمر  رف�سه 
فى  حقها  فهمت  اأن  بعد  قرارها  اتخذت  اإنها 
امل�ستمر  ورف�سه  والدها  تباطوؤ  رغم  الــزواج 

للعر�سان.
اأو عذر  اأي عيب  اإن والدها يبحث عن  وقالت 
حيث  لها،  املتقدمني  العر�سان  رف�ص  اأجل  من 
اآالف ريال، واآخر   7 اأحدهم الأن راتبه  رف�ص 
الأن  وثالًثا  بعيدة،  منطقة  فى  ي�سكن  ــه  الأن
وعري�ًسا  اجلامعة،  من  اأقل  العلمية  �سهادته 

رابًعا الأنه مطلق.
حياتي،  واأعي�ص  الــزواج  "اأمتنى  واأ�سافت: 

قررت توكيل حمامية لرفع ق�سية على اأبي".
الزواج  يف  حقوقها  معرفة  بعد  اأنها  وذكــرت 

قررت اللجوء اإىل املحكمة ورفع ق�سية، حيث 
متنت اأال يفهم قرارها هذا كعقوق لوالدها.

م�سل�سل غ�سب الطبيعة على دول العامل 
للغرب مازال م�ستمًرا، فقد  ال�سرق  من 
بعد  ا  �سخ�سً  20 اإىل  ي�سل  ما  اأ�سيب 
انفجار بركان قبالة �ساحل نيوزيلندا، 
فوهة  من  القوية  االدخنة  وت�سعدت 

الربكان لتملىء االأجواء.
وقع  االنــفــجــار  اإن  ال�سلطات  وقــالــت 
يف وايــــت ايــالنــد عــلــى بــعــد حــوايل 
ال�سرقي  ال�ساحل  من  كيلومرتا   50

بخار  ــئ  ومــل الــ�ــســمــالــيــة،  لــلــجــزيــرة 
بح�سب  الــهــواء،  ــام  ــط واحل ــان  ــدخ ال
مريور"  "ديلي  �سحيفة  نــ�ــســرت  ــا  م

الربيطانية.
التنبيه  م�ستوى  احلكومة  رفــع  وقــد 
بيان  ويف  ـــعـــة،  اأرب اإىل  والــتــحــذيــر 
و�سفت   ،Twitter على  م�سرتك 
الطوارئ  الإدارة  الوطنية  الــوكــالــة 
النا�ص  وحذرت  'خطري'  باأنه  الربكان 

باالبتعاد عن املنطقة.
ما  هناك  كان  املحلية،  للتقارير  وفًقا 
من  بالقرب  �سخ�ص   100 اإىل  ي�سل 
ــثــوران، لكن هــذا مل  الــربكــان وقــت ال

توؤكده ال�سلطات.
القريبني  ال�سهود  بع�ص  اأو�سح  فيما 
من  هائلة  "كميات  الربكان  موقع  من 
ــدخــان خــرجــت مــن وايـــت اآيــالنــد،  ال

وتزداد بقوة دون توقف".

�ساوث  خطوط  عرب  م�سافر  اكــد 
اإن  اجلــويــة،  االأمريكية  وي�ست 
بطرد  هــــددت  طــــريان  م�سيفة 
اأنها  بزعم  الطائرة  من  زوجته 

اأرادت اجللو�ص مع عائلتها.
انرتنا�سونال   " مــوقــع  وبح�سب 
الراكب  او�ــســح  تاميز"،  بيزن�ص 
قال  الطاقم  اأفراد  اأحد  اإن  ا  اأي�سً
الركاب  جتعل  امل�سلمة  زوجتة  اإن 

االآخرين "غري مرتاحني".
ح�سن  مــهــدي  ال�سحفي  ــارك  ــس �

وزوجتة  لها  تعر�ص  التى  ق�سته 
و  تويرت،  التدوينات  موقع  عرب 
واجهت  ــريان  ط م�سيفة  اإن  قــال 
تبديل  طلبت  اأن  بــعــد  ــه  ــت زوج
حتى  ـــر  اآخ م�سافر  ــع  م املــقــاعــد 

تتمكن من اجللو�ص مع اأ�سرتها.
الطائرة  م�سيفة  اأن  الزوج  وتابع 
ــاء اأمـــن  ــدع ــت ــس ــــاول ا� كــانــت حت
امل�سلمة  زوجته  لطرد  الطائرة 
بينهما  فيما  االأمــــر  ليت�ساعد 
بالرغم من �سوؤال الزوجة الراكب 

الت�ستبدل  بـــــاأدب 
مع  للجلو�ص  املقاعد 

اأ�سرته.
ـــــث  ـــــدي حت ويف 
عـــرب تـــويـــرت، قــال 
�سركة  اإن  ال�سحفى 
�ساوثوي�ست  طريان 
"على  لــه  اعــتــذرت 
لكنها  انفراد"، 
ــذار  ــت رفــ�ــســت االأع

ب�سكل علني.

ن�سبة  اأن  حــديــث  مــ�ــســح  كــ�ــســف 
اإدارات  ــص  ــ� ــال جم يف  ــاء  ــس ــ� ــن ال
الريا�سة  تدير  التى  االأجــهــزة 
مقارنة   %16.1 تبلغ  اليابان  يف 
قبل  ــن  م امل�ستهدفة  بالن�سبة 

احلكومة وتبلغ %40.
بني  مــن  اأن  االأرقـــــام  ــحــت  واأو�ــس
1089 من�سبا تنفيذيا يف اأجهزة 
يف  �ست�سارك  التي  الريا�سة  اإدارة 
طوكيو  االأوملبية  االألــعــاب  دورة 
2020، ودورة االألعاب الباراملبية 
ت�سغل الن�ساء 175 من�سبا فقط.

املتوقع  مـــن  الــــذى  الـــوقـــت  ويف 
الرجال  بــني  الن�سبة  تــكــون  اأن 
اليابانية  ــرق  ــف ال يف  والــنــ�ــســاء 
امل�ساركة يف الدورة �سبه مت�ساوية 
م�ساركة  مــعــدل  اأعــلــى  وم�سجلة 

االإطالق  على  اليابانيات  للن�ساء 
فاإن امل�سح اأو�سح اأنه اليوجد مثل 
هذا العدد الكبري من الن�ساء يقمن 
اأجهزة  �سفوف  يف  طريقهن  ب�سق 

�سنع القرار يف جمال الريا�سة.

�سهري  خــالل  اأجـــري  امل�سح  كــان 
و�سمل  املا�سيني  ونوفمرب  اأكتوبر 
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اخلا�ص  كلبها  مــع  تتنزه  األي�سون  كــانــت 
لطيف،  وقت  ق�ساء  يف  رغًبة  املنزل  حول 
ذلــك،  يف  اآخـــر  راأي  اجلـــريان  لكلب  ولــكــن 
حيث هاجمهم كلب اآخر هارب من �ساحبه 
ونه�ص يد ال�سيدة ومل يرتكها �سوى بجروح 

�سديدة.
كلبها  مــع  مت�سي  األي�سون"   " كــانــت  فقد 
فيو،  �سوان  يف  منزلها  من  "تويغي" بالقرب 
ما  بح�سب  "بيتبول"،  كلب  هاجمها  عندما 

ن�سرت �سحيفة "ديلي ميل" الربيطانية.
عالمة  توجد  وال  طوق  للبيتبول  يكن  مل 
على �ساحبها، وقالت"اإلي�سون ": مبجرد اأن 
راأى البيتبول كلبي ال�سغري، وقبل اأن يتمكن 
الكلب  علينا  هجم   ، التحرك  من  منا  اأي 

ب�سرا�سة".
امنعه  كي  بعيًدا  كلبي  :"التقطت  وتكمل 
ال�سر�ص  الكلب  ولكن  للهجوم،  التعر�ص  من 
بداأ ينق�ص على ويع�ص يف ذراعي وج�سدي، 
ا واأخذ ينه�ص يف ذراعي  حتى اأ�سقطني اأر�سً

حتى مزق".
وبعد حماوالت عدة قامت ال�سيدة باأعجوبة 
وذراعها ووجهها قد اأ�سيب باإ�سابات بالغة 
عن  بعيًدا  الرك�ص  يف  وبـــداأت  اخلــطــورة، 
الكلب الذي رك�ص خلفها، ولكن اجلريان قد 

�سمعوا �سراخها وقاموا باإنقاذها.

�صعودية ترفع ق�صية على والدها

م�سل�سل غ�سب الطبيعة على دول العامل 

انفجار بركاين عنيف يلتهم 20 �صخ�صا

م�صيفة عن�صرية حتاول طرد راكبة م�صلمة من طائرة اأمريكية 

املوؤ�ص�صات الريا�صية اليابانية تخفق يف متكني املراأة

تويف ابنه فقرر النتقام من طليقته 
بطريقة ب�صعة  

لقي جاك البالغ من العمر 3 �سنوات م�سرعه 
وعندما  باملنزل،  ال�سرفة  من  �سقوطه  ب�سبب 
ب�سبب  اأمـــه  مــن  االنــتــقــام  ــرر  ق ـــده  وال علم 

اإهمالها يف رعاية ابنهما.
ووفقا ملا ورد يف �سحيفة "مريور" الربيطانية، 
اأن كري�ستوفر قرر قتل طليقتة اإميلي بعد اأن 
علم اأن اإبنهما لقي م�سرعه عندما �سقط من 
�سرفة املنزل الذي انتقلت له طليقته واإبنه 

يف كاليفورنيا عقب الطالق مبا�سرة.
ب�سبب  االنف�سال  ــان  ــزوج ال وقـــرر 
امل�ساكل اليومية التي وقعت بينهما و 

حولت حياتهم الزوجية اإىل جحيم ، فقررت 
الزوج  لكن  و  الطالق  طلب  حينها  الزوجة 

رف�ص و لكنه تراجع يف النهاية و وافق .
كاليفورنيا  يف  للحياة  اإبنها  مع  اإميلي  انتقلت 
اإ�ستئناف  قـــررت  و   ، اأ�سرتها  مــن  بــالــقــرب 
الدرا�سة و البحث عن العمل حتى تتمكن من 
املال  تنتظر  اأال  و  ثابت  دخل  على  احل�سول 

الذي ير�سله طليقها .
يف  عنه  ان�سغالها  ب�سبب  يوم  يف  ابنها  توفى 
عملها و لكن دون عن عمد ، و �سقط من �سرفة 
املنزل و توفى يف احلال ، عندما علم الزوج ما 
حدث زارها يف املنزل و دار بينهما نقا�ص كانت 
نتيجته اأنه قام بخنقها و اأطلق الر�سا�ص يف 

منت�سف راأ�سها من م�سد�ص كامت لل�سوت.

ب�سبب رف�س العر�سان

�صابة تلقى حتفها حتت عجالت 
قطار ب�صبب الكعب العايل

انتهت حياة �سابة بطريقة ماأ�ساوية على ق�سبان قطار وقد باءت 
كل حماوالت اإنقاذها بالف�سل، فبداًل من اأن ت�سل ال�سابة و�سديقتها 
اإىل امل�سوار الذي كان يتجهون اإليه، ليكون م�سريها هو املوت حتت 

عجالت القطار ال�سريع، وكان من ن�سيب ال�سديقة جروح وك�سور.
بني  �سقطت  اأن  بعد  عاًما   23 العمر  من  تبلغ  امــراأة  توفيت  فقد 
املتحدة  بالواليات  بروكلني  اأنفاق  مرتو  مبحطة  قطار،  �سيارتني 
جدوى،  دون  ولكن  اإنقاذها  �سديقتها  حاولت  بينما  االأمريكية، 

بح�سب ما ن�سرت �سحيفة "ديلي ميل" الربيطانية.
وعند وقوع احلادث ت�سابق رجال ال�سرطة والعاملون يف االإ�سعاف 
اإىل  اإنهم و�سلوا  ال�سرطة  اإىل املحطة، وقالت  يف حاالت الطوارئ 
ليتم  لالإ�سعافات،  ت�ستجيب  ال  ال�سابة  اأن  الكت�ساف  احلادث  مكان 

اإعالن وفاتها يف مكان احلادث من اإ�سابات مل يك�سف عنها.
وقالت ال�سرطة اإن املراأة الثانية �سقطت اأي�سا على الق�سبان بينما 
اىل  ونقل  ذراعه  يف  بك�سر  لت�ساب  املحطة،  من  يخرج  القطار  كان 

م�ست�سفى حملي حيث كانت حالتها م�ستقرة.
فيما قال �سهود عيان اإن الفتاتني اللواتي بدا اأنهن اأ�سدقاء خرجن 
يرتديان  وكانا  امل�سارات،  يف  �سقوطهن  من  حلظات  قبل  القطار  من 
الكعب العايل، فتعرثت قدامهم اأثناء اخلروج من القطار ف�سقطت 

اإحداهن بني عربيتني قطار.
ذراع  يف  كانوا  "لقد  مــارتــن:  كوامي  يدعى  الــذي  ال�ساهد  وقــال 
وحاولت  قــطــار،  �سيارتي  بــني  و�سقط  الظهر  يف  وتعرث  اأحــدهــم 
�سديقتها االإم�ساك بها ولكن وزنها كان كبرًيا للغاية و�سقط كالهما 

على الق�سبان بني �سيارتي القطار".

�أو ال �صدق 
ت�صدق



 Sensor وكالة  من  جديٌد  تقريٌر  اأّكــد 
يف  املُ�ستخدمني  اأن   kللبيانات  Tower
اأنفقوا  قد  االأمريكية  املتحدة  الواليات 
ال�سوداء  اجلمعة  يف  دوالر  مليون   69.7

األعاب  )اآخر جمعة من �سهر نوفمرب( على 
الفيديو اخلا�سة بالهواتف الذكية، و هذا 
اأعلى بن�سبة 25% مما مت اإنفاقه يف نف�ص 

الفرتة الزمنية من العام املا�سي.

 Marvel Contest of كــانــت  و 
للمال  جنيًا  ــى  االأعــل  Champions
يف  كانت  اأنها  اإال   iOS متجر  طريق  عن 
و   ،Google Play على  الــرابــع  املركز 
العائدات  من  دوالر  مليون   2.7 جلبت  قد 
 Coin على املتجرين مبفردها، و قد اأتت
 Google يف املركز االأول على Master
 App على  الثالث  املركز  يف  و   Play
 Candy Crush حّلت  كما   .Store

املتجرين. على  الثاين  املركز  يف   Saga
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�سعيدة  لي�ست   Intel �سركة  اأن  يبدو 
ال�سركة  فيها  ُتدار  التي  بالطريقة  متامًا 
ال�سماح  اإىل  اأدت  رمبــا  التي  و  داخــلــيــًا، 
ملناف�ص مثل AMD بت�سجيل عودة قوية 
ل�سوق املعاجلات، وزيادة ح�ستها ال�سوقية، 
% من   90 متتلك   Intel اأن  اإىل  بالنظر 
االأخرية،  ال�سنوات  يف  ال�سوق  هذا  ح�سة 
ال�سديدة  املناف�سة  اإىل  باالإ�سافة  هــذا 
ــاالت  ــج ــي تــ�ــســهــدهــا الــ�ــســركــة يف امل ــت ال
 Bob Swan ال�سركة  رئي�ص  ــرى.  االأخ
يف  الطريقة  هذه  ُيدّمر  اأن  ُيريد  اأنه  قال 

التفكري:
بن�سبة  ح�سة  منتلك  باأننا  ُنفكر  نحُن 
ي�سل  الــذي  ال�سيليكون  �سوق  من   %30
الذي  و  دوالر،  مليار   230 اإىل  حجمه 
دوالر  مليار   300 اإىل  �سي�سل  اأنــه  نعتقد 
ــة. يف  ــادم ــق خـــالل الــ�ــســنــوات االأربـــــع ال
اأننا  التفكري  تدمري  اأُريـــد  ــا  اأن احلقيقة، 
% )من �سوق املعاجلات(   90 منلك ح�سة 
اأن هذا يحّد  اأعتقد  ال�سركة الأنني  داخل 

تفكرينا.
الــنــقــالت  بــعــ�ــص  ــــواكــــب  ن نـــحـــن ال 
الأننا  الــُفــر�ــص  ُن�سيع  و  التكنولوجية، 
 %  90 ح�سة  حماية  على  حري�سون 
بكثري  اأكــرب  �سوٍق  اإىل  النظر  عن  عو�سًا 

واأكرث اإبداعًا.

ــوق الــبــطــاقــات  ــس ــــدث بـــوب عـــن � وحت
ـــات الــذكــاء  ـــاق ــومــيــة و�ـــســـوق رق الــر�ــس
اال�سطناعي، و�سرب بها مثااًل على اأ�سواق 
ب�سكٍل  فيها  تـــوؤدي  اأن   Intel ت�ستطيع 
من  ال�سوقية  ح�ستها  مــن  لتزيد  اأف�سل 

رقائق ال�سيليكون.

�سركة TSMC التايوانية هي واحدة من القوى البارزة عامليًا 
الإنتاج الرقاقات احلا�سوبية، وهي االآن تزود العديد من ال�سركات 
العاملية بالرقاقات التي ت�سل دقة ت�سنيعها اإىل 7 نانومرت، مثل 
ال�سركة  تعمل  كما   ،Ryzen احلالية   AMD �سركة  معاجلات 

على قدٍم و�ساق الإنتاج الرقاقات بدقة ت�سنيع 5 نانومرت.
جمهودها  لتكري�ص  التايوانية   TSMC �سركة  وُتخطط 
العام  وا�سٍع يف  نانومرت على نطاٍق   5 املعاجلات بحجم  اإنتاج  نحو 
القادم 2020. كما ُتخطط اأي�سًا الإطالق رقاقات حُم�سنة بحجم 
املح�سنة  الرقاقات  هذه  و�ستحمل   ،2021 العام  يف  نانومرت   5
5n Plus، هذه الرقاقات �ستحمل حت�سينات على �سعيد  اال�سم 

ا�ستهالك الطاقة الكهربائية و كذلك على �سعيد االأداء.
اأن  االنرتنت  �سبكة  على  الــواردة  التقارير  اآخر  توؤكد  ح�سنًا، 
 3 اإنتاج الرقاقات بحجم  TSMC �ستبداأ بعد ذلك مبا�سرة يف 
رئي�ص  نائب  اأّكــده  ما  على  بناًء  وذلك   ،2022 العام  يف  نانومرت 
بتنا  اأننا  �سك  ال   .JK Wang ال�سركة  يف  الرقاقات  ت�سنيع 

دقة  ناحية  من  الق�سوى  الفيزيائية  احلــدود  من  كثريًا  نقرتب 
الت�سنيع لرقاقات اأجهزة احلوا�سيب.

يف   AMD حتــقــقــه  كـــبـــرٌي  جنـــــاٌح 
ال�سخ�سية  احلوا�سيب  معاجلات  �سوق 
مبعاجلات   Zen معمارية  �سدور  منذ 
مع  ت�ساعد  النجاح  هــذا   ،Ryzen
 Ryzen من  واحلــايل  الثالث  اجليل 
اأداًء جتاريًا قويًا بف�سل  والذي ُيحقق 
وال�سعر  املتميز  االأداء  بــني  املــزيــج 
االقت�سادي، كنا قد �سمعنا عن مبيعات 
قوية حتققها هذه املعاجلات يف اأ�سواق 
على  نح�سل  واالآن  وكوريا  اأملانيا  مثل 

تفا�سيل اأخرى.
اخلا�سة  االإح�سائيات  اآخــر  بح�سب 
ن�سبة  ــــاإن  ف  Steam مـــن  بــالــعــتــاد 

املُ�ستخدمني الذين ي�ستعملون ُمعاجلات 
 %20 اإىل  لت�سل  ارتفعت   AMD
 %8 وبن�سبة  عليه  كانت  مبا  مقارنة 
جانفي  يف   AMD لــ�ــســركــة  فــقــط 

 .2018
ال �سك اأن معاجلات Ryzen اأ�سبحت 
حتظى ب�سعبية كبرية بني ع�ساق األعاب 
AMD قد قامت  اأن  الفيديو، وُيذكر 
هذا  للمعمارية  الثاين  اجليل  بطرح 
العام، كما مُتهد لطرح اجليل الثالث يف 
اأخرى  بقفزة  الوعود  مع  القادم  العام 

يف االأداء.

رئي�س Intel: علينا اأن نتخلى عن عقلية ال�سركة 
التي متتلك 90 % من �سوق املُعاجلات! 

الرقاقات  اإنتاج  �صتبداأ   TSMC
بدقــــة 3 نانــــــــــومرت يف 2022 

الذاكرة الفال�صية ت�صتمر  يف النمو يف 2020 

ُم�ستخدمو معاجلات AMD للحوا�سيب 
ال�سخ�سية يف ازدياٍد ُم�ستمّر!

تكنولوجيا املُ�صتخدمون يف اأمريكا اأنفقوا نحو 70 مليون دولر
 على األعاب الهواتف الذكية يف اجلمعة ال�صوداء

�ستقوم �سركة Oppo باالإعالن عن 
 ،Series 3 Oppo Reno ت�سكيلة
وبينما مل يتم حتديد موعد االإعالن، 
مظهر  عن  ال�سركة  لنا  ك�سفت  فقد 
على  هاتفان  هناك  �سيكون  اجلهاز. 
 Oppo Reno االأقل، واحد ُيدعى
 Oppo Reno 3 وهاتف اآخر ُيدعى
االأخري  هذا  بــاأن  العلم  مع   Pro  3
 5G اخلام�ص  اجليل  �سبكات  �سيدعم 

امل�ستقلة وغري امل�ستقلة.
�سي�سم كال الهاتفني اأربع كامريات يف 
 Oppo Reno اخللف، ولكن الهاتف
ماء  �سكل قطرة  �سي�سم قطًعا على   3
يف اجلزء االأو�سط العلوي من ال�سا�سة 
حني  يف  االأمامية،  الكامريا  اأجــل  من 

 3  Oppo Reno الهاتف  �سي�سم 
العلوي. االأي�سر  الركن  ثقًبا يف   Pro
 Oppo Reno الهاتف  �سيدعم 
 5G اخلام�ص  اجليل  �سبكات   Pro  3
 Snapdragon املــعــالــج  بف�سل 
�سركة  عنه  اأعلنت  ــذي  ال  765G

كوالكوم موؤخًرا.
كذلك   Oppo �سركة  لنا  ك�سفت   
7.7 ملمرت  اأن الهاتف �سيمتاز ب�سمك 
يتم  مل  ــا،  ــراًم غ  171 ـــوزن  وب فقط 
ر�سمية  موا�سفات  اأي  عــن  الك�سف 
ولكن   ،3  Oppo Reno للهاتف 
اجلهاز  ملظهر  م�سغرة  �ــســورة  هناك 
على موقع Oppo حيث ميكننا روؤية 

.LED ت�سميم خمتلف للفال�ص

ت�صكيلة  عن  ملحة  تقدم   Oppo
 Oppo Reno 3 Series

اأ�سار تقريٌر جديد على �سبكة االنرتنت اأنه من املتوقع 
اأن ي�ستمر النمّو يف الذاكرة الفال�سية NAND يف 

العام القادم 2020، لتكون �ساحبة النمو 
جتارات  جميع  بني  من  االأ�سرع 

.ICال
و من املتوقع 

اأن تزداد 
ت  مبيعا

الـــذاكـــرة 
الــفــال�ــســيــة يف 

بن�سبة  القادم  العام 
مبيعات  اأمـــــا   .%  19

املــتــوقــع  فــمــن   DRAM
بن�سبة  تــــزداد  اأن 
 ، %1 2
و�ست�سهد 
ت  مبيعا
وحــدات 
ـــن  ـــزي ـــخ ت
حمــــــــورًا   SSD
اأ�سا�سيًا يف زيادة منو الذاكرة 

الفال�سية ذات االأداء العايل.



معاوية. �ص

الّنائم(:  )الّطفل  ق�سيدة  ويف 
اأخــرى  ظاهرة  ال�ساعر  يعالج 
غر،  ال�سّ يف  لــالأطــفــال  مــالزمــة 
الّدرا�سة،  وقــت  اأثناء  ال�سيما 
ــنــهــو�ــص من  وهــــي �ــســعــوبــة ال
حوارا  ال�ساعر  ويبني  الفرا�ص، 
بني االأّم وابنها يف ع�سرة اأبيات 
االألفاظ،  لطيفة  الّنغم  عذبة 

يبداأها بل�سان االأّم قائال:
االأّم:

ا�ستيقظ الّرفاق *  *
  وكّلهم اأفاقوا    

واأنت يا �سمري  *   *
 ي�سّدك ال�ّسرير 

قم مثلهم تهّيا  *  * 
مل يبق وقٌت فهّيا ! 
له  يحلو  غري  ال�سّ الّطفل  وطبعا 
االأوقـــات،  ــذه  ه مثل  يف  ــوم  ــّن ال
خ�سو�سا  �سّدا،  الفرا�ص  وي�سّده 
وعندما  الــبــاردة،  ال�ستاء  ــام  اأّي
النهو�ص؛  يف  االأم  عليه  تــلــّح 

يكون جوابه:
ال ! ال اأقوم االآن  *  *

  فلم اأزل نع�سان 
ما زقزق الع�سفور   *  *  

ما غّنت الّطيور 
ما جاء �سوء ال�سم�ص *  * 

ما حان وقت الّدر�ص 
الفر�سة،  يــفــّوت  ال  وال�ساعر 
دائما يختم ق�سيدته  وكعادته 
�سكل  يف  ــة،  ــّي ــب ذه بن�سيحة 

حكمة م�ساغة بعناية كبرية: 
فالراأي بالتدبري  *  *

 والفوز يف التبكري 
ويدّبج ال�ساعر ق�سائد اأخرى يف 
مثل �سبائك الّذهب، عن الّدمية 

والّدراجة، وال�سّيارة وال�سرطي 
وغريها، واإذا وقفنا اأمام اإحدى 
الق�سائد امل�سهورة، وهي ق�سيدة 
ا�ستهرت  الــتــي  ــرطــي(،  ــس ــ� )ال
التعليم  مراحل  يف  كبري  ب�سكل 
ورّددتها  اجلزائر(  )يف  االأوىل 
جند  املتعلمني،  من  اأجيال  عّدة 
االأ�سلوب  وذلك  العذوبة،  تلك 
ال�ّسل�ص االآ�سر يف لغة ال�ّسائحي، 
رحمه اهلل تعاىل. يقول يف تلك 

الق�سيدة: 
 يف و�سط امليدان   *  *

 يقف يف اأمان 
يخّفف الزحام   *  *

 ويحفظ الّنظام 
ياأمر بالوقوف  *  *

فوف   من �ساء يف ال�سّ
يف فمه �سّفارة  * *

 يعطي بها االإ�سارة  
الفرد واجلميع  *  *

 الأمره مطيع 
الأّنه �سديق  *  *

 حُتمى به الّطريق
هذه الق�سيدة تبنّي دور �سرطي 
الــطــريــق،  املـــــرور يف تــنــظــيــم 
ال�سرّي  �سالمة  على  واحلــفــاظ 

وراكبني،  م�ساة  العابرين  واأمن 
وهـــــي ثـــقـــافـــة راقــــيــــة جـــدا 
اإليها،  نــكــون  مــن  اأحــــوج  نــحــن 
ال�سناآن  ثقافة  �ــســادت  بعدما 
ــحــاب  ــي( واأ�ــس ــرط ــس ــ� بــني )ال
كلمة  �سارت  حتى  ال�سّيارات، 
يف  خميفا  معنى  متثل  رطي(   (
كبري  خطاأ  وهــذا  الّطفل،  ذهن 
ولذلك  ت�سحيحه،  مــن  البـــّد 
ق�سيدته  ــر  ــاع ــس ــ� ال يــخــتــم 

بقوله:
الأّنه �سديق  * *

 حُتمى به الّطريق
واإذا كان حمّمد العابد اجلاليل 
هول   ) م   1967  /  1890  (
�سعري  ديــــوان  �ــســاحــب  اأّول 
ــة عـــدد اأنــا�ــســيــده(  ــى قــّل )عــل
وبذلك  اجلـــزائـــر،  يف  مــطــبــوع 
االأوىل  ــات  ــن ــب ــّل ال و�ـــســـع  قـــد 
اجلزائر،  يف  االأطفال  الأنا�سيد 
ال�ّسائحي  االأخ�سر  حمّمد  فــاإّن 
الع�سر  يف  االأّول  املوؤ�س�ص  ُيعّد 
ــال  ــف ــث الأنــا�ــســيــد االأط ــدي احل
وخم�سون  وخم�ص  بــاجلــزائــر، 
اأن�سودة، يف اأغلبها من االأنا�سيد 
التالميذ  غّناها  التي  الّرائعة 
وترمّنوا بها يف املدار�ص ورو�سات 
االأطفال؛ لي�ص بال�سيء الهنّي اأو 
الب�سيط، بل عمل جّبار، واإجناز 
ياأخذ  ال�ّسائحي  جعل  عظيم، 
دارة يف هذا املجال. مرتبة ال�سّ

واأغاين  )اأنا�سيد  ديوان  ويبقى 
االأطفال( وثيقة اأدبّية وفنّية، 
من  مــزيــد  اإىل  حتــتــاج  قــّيــمــة 
خمتلف  مــن  والـــّدر�ـــص  البحث 

...يتبعجوانبها.  

قراءة يف ديوان )اأنا�صيد واأغاين الأطفال( 
بقلم: عبد اهلل ليللل�صـــــاعر حمّمد الأخ�صر ال�ّصائحي

laliabdella@yahoo.fr

قراءة  يف كتاب
يجتهد من خالله على ا�ست�سافة امل�اهب ال�سبانية بال�الية

نظمتها جميعة ركن الفن�ن ب�الية تب�سة

املعنون  ال�سباين  الربنامج  متكن 
الكاتب  ل�ساحبه  جني"  بـ"اأوك�سي 
امل�سرحي عمار قدا�ص والذي يذاع 
خن�سلة  بــاإذاعــة  اثنني  كل  م�ساء 
وجــدب  ا�ستقطاب  مــن  اجلــهــويــة 
فيجتهد  ال�سباب،  امل�ستمعني  اهتام 
عمارعلى  االأ�ــســتــاذ  ــه  خــالل مــن 
ال�سبانية  املـــواهـــب  ا�ــســتــ�ــســافــة 
املناطق  �ــســبــان  عــلــى  ــز  ــي ــرتك وال
مت  الذين  املبدعني  وكــذا  النائية 
تهمي�سهم يف االإعالم الوطني، وهو 
ان�سانية  �سبغة  ح�سته  اأعطى  ما 
اأهــمــيــة  ذات  ــة  ــري ــك ف ثــقــافــيــة 
ا�ستقطبت عددا كبريا من ال�سباب 
رغم اأنها مل تتجاوز 20 عددا، وبني 
اأبطال حمليني يف الريا�سة وكتاب 
واإعالميني  وم�سرحيني  مبدعني 
وخطاطني  و�سعراء  فنانني  وكــذا 
ا�سمها  احلــ�ــســة  �ــســاحــب  ا�ستمد 

"االوك�سجني" ويف  عن  يعرب  الذي 
�سباب  الوقت يحمل م�سطلح  نف�ص 
الثاين  ال�سق  يف  الفرن�سية  باللغة 

من الت�سمية.
"االورا�ص  مع  له  حديث  وخــالل   
واالإعــالمــي  االأ�ــســتــاذ  نيوز" اأكـــد 
عمار قدا�ص �ساحب اأول م�سرحية 
ناطقة باللهجة ال�ساوية "تارجيث 
اإىل  تهدف  احل�سة  اأن  نينزغام" 
والهاوي  املبدع  بال�سباب  التعريف 
ت�سجيعه  وكــذا  خن�سلة  بــواليــة 
اجلمهور،  من  وتقريبه  وحتفيزه 
اأنها تبحث دائما عن االأ�سماء  كما 
الفنية  ال�ساحة  يف  املعروفة  غري 
وتقدميها  بها  للتعريف  املحلية 
فر�سة  منحها  ال  وملـــا  للم�ستمع 
الثقافية  املوؤ�س�سات  من  للتقرب 

االأخرى.
اأكد بع�ص الفاعلني يف امليدان  كما 

عمار  الكاتب  اأن  بالوالية  الثقايف 
بهذه  باهتمامه  مــعــروف  قــدا�ــص 
من  الــنــوع  وبــهــذا  بــالــذات  الفئة 
املواهب املن�سية يف الوالية، كما اأنه 
ال�سباب  م�ساكل  اإىل  التوجه  كثري 
ذلك  ولعل  املجتمع  يف  ومعاناتهم 
ما يو�سحه من خالل بع�ص اأعماله 
امل�سرحية التي ت�سلط ال�سوء على 
م�سرحية  غرار  على  ال�سباب  فئة 
ظاهرتي  حتاكي  التي  اأمرية"   "
معاناة  وت�سور  والبطالة  احلرقة 
اختار  الـــذي  ــري  ــزائ الــ�ــســاب اجل
من  ليهرب  قواربه  وامتطى  املــوت 
ــالل عدد  ــدم خ ــد ق ــر، وق واقـــع م
يوم اأم�ص االثنني مفاجاآت عديدة 
فذة  موهبة  ا�ست�سافة  خــالل  من 
متثلت يف �سخ�سية كاتبة ومدونة 
16�سنة  تتجاوز  لـــــم  مراهقـــــة 

من العمر.

االأول  الوطني  امللتقى  تنظيم  تب�سة  والية  �سهدت 
من  م�سارك   27 مب�ساركة  الفوتوغرافية  لل�سورة 
اأ�ساتذة  وبح�سور  الوطن،  واليات  من  والية   20
امللتقى  على  اأ�ــســرف  اأيـــن  املــجــال،  يف  وخمت�سني 
جمعية ركن الفنون، عرفت خاللها تقدمي برنامج 
ثري تزاوج بني ما هو فني وريا�سي، وكانت ال�سورة 

ال�سغف الذي جمع جميع املواهب.
تب�سة  بوالية  الفنون  ركن  جمعية  رئي�سة  وقالت 
اأن  نيوز"  "االأورا�ص  ليومية  تون�سي  بكرة  ال�سابة 
ذات   ،2018 عام  يف  ن�ساطها  بداأت  التي  اجلمعية 
طابع ثقايف فني ي�سرف عليها 7 اأع�ساء وهم فنانني 
واعالميني  يف خمتلف املجاالت، ومت االتفاق على 
الفوتوغرافيا  لل�سورة  االأوىل  الطبعة  تنظيم 
مدير  مع  تطويرها  مت  فكرة  وهي  تب�سة،  بوالية 
ح�سي�سي،  يو�سف  ال�سيد  اخلدمات  متعدد  مركب 
م�سيفتا اأن اجلمعية نظمت اي�سا املهرجان ال�ستتوي 
�سور  بالتقاط  امل�سورن  قام  حيث  والفن،  للريا�سة 
ريا�سية  عرو�ص  تخلله  مار�ص،   4 ملعب  و�سط  يف 
لالأطفال والكبار، اإىل جانب عرو�ص كونغ فو وتين�ص 
ودرجات هوائية ودرجات نارية وفوت وكرة ال�سلة 
وبوك�ص وحمل اأثقال، كما مت اأي�سا ح�سبها تقدمي 
عر�ص مو�سيقي يف و�سط امللعب جمع بني مو�سيقيني 
وثائقي  فيلم  وعر�ص  لوحات  وعر�ص  وريا�سيني 
بكرة  واجلماّل" ملخرجته  االأ�سالة  حمطة  "تب�سة 
االأماكن  على  امل�سورين  ليتعرف  ذلك  وكل  تون�سي، 

التي �سيزورونها ت�سيف ذات املتحدثة.

ال�سابة  اأردفـــت  للربنامج  االأخـــرى  االأيـــام  ــن  وع
خرجات  �سهدت  الطبعة   ": بقولها  تون�سي  بكرة 
ت�سويرية اإىل مناطق �سياحية كبلدية نقرين التي 
تقع يف حدود والية الواد و بلدية ق�سطل املعروفة 
باجلبال وبلدية احلمامات معروفة مبنبع يوكو�ص، 
املدينة  و�سط  االأثرية  لالأماكن  زيــارة  جانب  اإىل 
والبازيليك  مينارف  ومعبد  الكني�سة   غــرار  على 

امل�سيحية وباب كاراكاال".
الطبعة اختتمت بتقدمي اجلوائز للور�سات املناف�سة 
وجائزة  بورتريه  �سورة  اأح�سن  جائزة  غرار  على 
يف  لوحة  اأح�سن  وجائزة  ريا�سية  �سورة  اأح�سن 
 photographic and paint ور�ــســة 
فيها  جتمع  التي  االأوىل  املرة  وهي   ،combine

ور�سة باجلزائر بني ال�سورة والر�سم واأي�سا جائزة 
اأح�سن العب بالي4 برو.

تطوير  اإىل  ت�سعى  فهي  اجلمعية  اأهـــداف  ــن  وع
دفع  خالل  من  ال�سابة  املواهب  واكت�ساف  وتثقيف 
عجلة الفن لتهيئة حميط فني للجيل ال�ساعد، اإىل 
وتكوينية يف جميع  دورات تدريبية  جانب تقدمي 
تطبيقة،  بور�سات  فنية  اأ�سابيع  واإقامة  الفنون 
وامل�سابقات  املهرجانات  احــيــاء  اإىل  ت�سعى  كما 
واقامة  ب�سرية  �سمعية  مواد  وانتاج  ال�سينمائية 
املحلي  امل�ستوى  على  �سواء  فوتوغرافية،  معار�ص 
عنوان  حتت  �سعارها  جاء  حيث  والعاملي،  والوطن 

عديدة". ابداعية  زوايا  من  فريدة  فنية  "روؤة 

برنامج "اأوك�صي جني" للكاتب امل�صرحي عمار 
قدا�س يلقى جناحا و�صط ال�صباب بخن�صلة

والريا�صة  الفن  بني  يزاوج  اأول  وطني  الفوتوغرافية" ملتقى  "ال�صورة 

خن�شــلة

تب�شة
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"حتدي  ن�ساط  فعاليات  انطلقت 
واملنظم  العلمة"  ملدينة  الــقــراءة 
بدار  تقراأ  العلمة  نــادي  طرف  من 
احلميد  ــد  ــب ع عـــنـــاين  ــاب  ــب ــس ــ� ال
بالعلمة �سرق والية �سطيف، حيث 
مت ا�ستقبال 25 م�ساركا من خمتلف 
وهي  و�سواحيها،  العلمة  ثانويات 
الفعالية التي حتاول تقليد م�سروع 
حتدي القراءة يف العامل العربي من 
خالل منح الفر�سة لهوؤالء التالميذ 
االأدبية  مقدراتهم  اإبــراز  اأجل  من 
يف  الـــقـــراءة  "حتدي  �ــســعــار  حتــت 

الو�سط املدر�سي".
جلنة  التظاهرة  هذه  على  وي�سرف 
حتكيم مكونة من االأ�ستاذة �سورية 
االإعالم  ق�سم  خريجة  وهي  دقوم 
ق�سم  م�سلحة  ورئي�سة  واالت�سال 
العليا  بــاملــدر�ــســة  واالأدب  الــلــغــة 
لالأ�ستاذة م�سعود زوغار بالعلمة كما 
تعترب كاتبة وروائية و�سدر لها اأكرث 
االأ�ستاذة  عن  ناهيك  موؤلفني،  من 
�سهيناز علوين هي خريجة املدر�سة 

العليا تخ�س�ص لغة واأدب وهي اأي�سا 
وقا�سة،  الثانوي  التعليم  اأ�ستاذة 
جنبة،  وليد  االأ�ستاذ  جانبهم  واإىل 
الل�سانيات التطبيقية  متخ�س�ص يف 
العلمة  الك�سافة ملدينة  وقائد فوج 

وكاتب.
ــذه  ه مـــن  االأول  ـــيـــوم  ال وعـــــرف 
ــرة تــعــريــف املــ�ــســاركــني  ــاه ــظ ــت ال
التي  واأهــدافــه  الن�ساط  باأهمية 
الفئات  ا�ستقطاب  يف  اأ�سا�سا  تتمثل 
وروح  املقروئية  ون�سر  ال�سبانية 
املهتمة  الفئات  واحتواء  املناف�سة 
بالثقافة وتاأطريها، كما مت تعريف 
واأ�سا�سيات  بــ�ــســروط  املــ�ــســاركــني 
الفعلي  االنطالق  واإعالن  امل�سابقة 
فيما  الــتــظــاهــرة،  ــذه  ه لفعاليات 
االأدبي  النادي  على  القائمون  اأكد 
التظاهرة  هذه  اأن  تقراأ"  "العلمة 
باقي  اإىل  تعميمها  �سيتم  القيمة 
ـــــوار  ــتــالمــيــذ يف خمــتــلــف االأط ال
جناح  حـــــــال  يف  م�ستــــــقبال 

الطبعة احلالية. 

اإنطالق فعالية حتدي القراءة ملدينة 
العلمة مب�صاركة تالميذ الثانويات

عبد الهادي. ب

�شطيف



معاوية. �ص

الّنائم(:  )الّطفل  ق�سيدة  ويف 
اأخــرى  ظاهرة  ال�ساعر  يعالج 
غر،  ال�سّ يف  لــالأطــفــال  مــالزمــة 
الّدرا�سة،  وقــت  اأثناء  ال�سيما 
ــنــهــو�ــص من  وهــــي �ــســعــوبــة ال
حوارا  ال�ساعر  ويبني  الفرا�ص، 
بني االأّم وابنها يف ع�سرة اأبيات 
االألفاظ،  لطيفة  الّنغم  عذبة 

يبداأها بل�سان االأّم قائال:
االأّم:

ا�ستيقظ الّرفاق *  *
  وكّلهم اأفاقوا    

واأنت يا �سمري  *   *
 ي�سّدك ال�ّسرير 

قم مثلهم تهّيا  *  * 
مل يبق وقٌت فهّيا ! 
له  يحلو  غري  ال�سّ الّطفل  وطبعا 
االأوقـــات،  ــذه  ه مثل  يف  ــوم  ــّن ال
خ�سو�سا  �سّدا،  الفرا�ص  وي�سّده 
وعندما  الــبــاردة،  ال�ستاء  ــام  اأّي
النهو�ص؛  يف  االأم  عليه  تــلــّح 

يكون جوابه:
ال ! ال اأقوم االآن  *  *

  فلم اأزل نع�سان 
ما زقزق الع�سفور   *  *  

ما غّنت الّطيور 
ما جاء �سوء ال�سم�ص *  * 

ما حان وقت الّدر�ص 
الفر�سة،  يــفــّوت  ال  وال�ساعر 
دائما يختم ق�سيدته  وكعادته 
�سكل  يف  ــة،  ــّي ــب ذه بن�سيحة 

حكمة م�ساغة بعناية كبرية: 
فالراأي بالتدبري  *  *

 والفوز يف التبكري 
ويدّبج ال�ساعر ق�سائد اأخرى يف 
مثل �سبائك الّذهب، عن الّدمية 

والّدراجة، وال�سّيارة وال�سرطي 
وغريها، واإذا وقفنا اأمام اإحدى 
الق�سائد امل�سهورة، وهي ق�سيدة 
ا�ستهرت  الــتــي  ــرطــي(،  ــس ــ� )ال
التعليم  مراحل  يف  كبري  ب�سكل 
ورّددتها  اجلزائر(  )يف  االأوىل 
جند  املتعلمني،  من  اأجيال  عّدة 
االأ�سلوب  وذلك  العذوبة،  تلك 
ال�ّسل�ص االآ�سر يف لغة ال�ّسائحي، 
رحمه اهلل تعاىل. يقول يف تلك 

الق�سيدة: 
 يف و�سط امليدان   *  *

 يقف يف اأمان 
يخّفف الزحام   *  *

 ويحفظ الّنظام 
ياأمر بالوقوف  *  *

فوف   من �ساء يف ال�سّ
يف فمه �سّفارة  * *

 يعطي بها االإ�سارة  
الفرد واجلميع  *  *

 الأمره مطيع 
الأّنه �سديق  *  *

 حُتمى به الّطريق
هذه الق�سيدة تبنّي دور �سرطي 
الــطــريــق،  املـــــرور يف تــنــظــيــم 
ال�سرّي  �سالمة  على  واحلــفــاظ 

وراكبني،  م�ساة  العابرين  واأمن 
وهـــــي ثـــقـــافـــة راقــــيــــة جـــدا 
اإليها،  نــكــون  مــن  اأحــــوج  نــحــن 
ال�سناآن  ثقافة  �ــســادت  بعدما 
ــحــاب  ــي( واأ�ــس ــرط ــس ــ� بــني )ال
كلمة  �سارت  حتى  ال�سّيارات، 
يف  خميفا  معنى  متثل  رطي(   (
كبري  خطاأ  وهــذا  الّطفل،  ذهن 
ولذلك  ت�سحيحه،  مــن  البـــّد 
ق�سيدته  ــر  ــاع ــس ــ� ال يــخــتــم 

بقوله:
الأّنه �سديق  * *

 حُتمى به الّطريق
واإذا كان حمّمد العابد اجلاليل 
هول   ) م   1967  /  1890  (
�سعري  ديــــوان  �ــســاحــب  اأّول 
ــة عـــدد اأنــا�ــســيــده(  ــى قــّل )عــل
وبذلك  اجلـــزائـــر،  يف  مــطــبــوع 
االأوىل  ــات  ــن ــب ــّل ال و�ـــســـع  قـــد 
اجلزائر،  يف  االأطفال  الأنا�سيد 
ال�ّسائحي  االأخ�سر  حمّمد  فــاإّن 
الع�سر  يف  االأّول  املوؤ�س�ص  ُيعّد 
ــال  ــف ــث الأنــا�ــســيــد االأط ــدي احل
وخم�سون  وخم�ص  بــاجلــزائــر، 
اأن�سودة، يف اأغلبها من االأنا�سيد 
التالميذ  غّناها  التي  الّرائعة 
وترمّنوا بها يف املدار�ص ورو�سات 
االأطفال؛ لي�ص بال�سيء الهنّي اأو 
الب�سيط، بل عمل جّبار، واإجناز 
ياأخذ  ال�ّسائحي  جعل  عظيم، 
دارة يف هذا املجال. مرتبة ال�سّ

واأغاين  )اأنا�سيد  ديوان  ويبقى 
االأطفال( وثيقة اأدبّية وفنّية، 
من  مــزيــد  اإىل  حتــتــاج  قــّيــمــة 
خمتلف  مــن  والـــّدر�ـــص  البحث 

...يتبعجوانبها.  

قراءة يف ديوان )اأنا�صيد واأغاين الأطفال( 
بقلم: عبد اهلل ليللل�صـــــاعر حمّمد الأخ�صر ال�ّصائحي

laliabdella@yahoo.fr

قراءة  يف كتاب
يجتهد من خالله على ا�ست�سافة امل�اهب ال�سبانية بال�الية

نظمتها جميعة ركن الفن�ن ب�الية تب�سة

املعنون  ال�سباين  الربنامج  متكن 
الكاتب  ل�ساحبه  جني"  بـ"اأوك�سي 
امل�سرحي عمار قدا�ص والذي يذاع 
خن�سلة  بــاإذاعــة  اثنني  كل  م�ساء 
وجــدب  ا�ستقطاب  مــن  اجلــهــويــة 
فيجتهد  ال�سباب،  امل�ستمعني  اهتام 
عمارعلى  االأ�ــســتــاذ  ــه  خــالل مــن 
ال�سبانية  املـــواهـــب  ا�ــســتــ�ــســافــة 
املناطق  �ــســبــان  عــلــى  ــز  ــي ــرتك وال
مت  الذين  املبدعني  وكــذا  النائية 
تهمي�سهم يف االإعالم الوطني، وهو 
ان�سانية  �سبغة  ح�سته  اأعطى  ما 
اأهــمــيــة  ذات  ــة  ــري ــك ف ثــقــافــيــة 
ا�ستقطبت عددا كبريا من ال�سباب 
رغم اأنها مل تتجاوز 20 عددا، وبني 
اأبطال حمليني يف الريا�سة وكتاب 
واإعالميني  وم�سرحيني  مبدعني 
وخطاطني  و�سعراء  فنانني  وكــذا 
ا�سمها  احلــ�ــســة  �ــســاحــب  ا�ستمد 

"االوك�سجني" ويف  عن  يعرب  الذي 
�سباب  الوقت يحمل م�سطلح  نف�ص 
الثاين  ال�سق  يف  الفرن�سية  باللغة 

من الت�سمية.
"االورا�ص  مع  له  حديث  وخــالل   
واالإعــالمــي  االأ�ــســتــاذ  نيوز" اأكـــد 
عمار قدا�ص �ساحب اأول م�سرحية 
ناطقة باللهجة ال�ساوية "تارجيث 
اإىل  تهدف  احل�سة  اأن  نينزغام" 
والهاوي  املبدع  بال�سباب  التعريف 
ت�سجيعه  وكــذا  خن�سلة  بــواليــة 
اجلمهور،  من  وتقريبه  وحتفيزه 
اأنها تبحث دائما عن االأ�سماء  كما 
الفنية  ال�ساحة  يف  املعروفة  غري 
وتقدميها  بها  للتعريف  املحلية 
فر�سة  منحها  ال  وملـــا  للم�ستمع 
الثقافية  املوؤ�س�سات  من  للتقرب 

االأخرى.
اأكد بع�ص الفاعلني يف امليدان  كما 

عمار  الكاتب  اأن  بالوالية  الثقايف 
بهذه  باهتمامه  مــعــروف  قــدا�ــص 
من  الــنــوع  وبــهــذا  بــالــذات  الفئة 
املواهب املن�سية يف الوالية، كما اأنه 
ال�سباب  م�ساكل  اإىل  التوجه  كثري 
ذلك  ولعل  املجتمع  يف  ومعاناتهم 
ما يو�سحه من خالل بع�ص اأعماله 
امل�سرحية التي ت�سلط ال�سوء على 
م�سرحية  غرار  على  ال�سباب  فئة 
ظاهرتي  حتاكي  التي  اأمرية"   "
معاناة  وت�سور  والبطالة  احلرقة 
اختار  الـــذي  ــري  ــزائ الــ�ــســاب اجل
من  ليهرب  قواربه  وامتطى  املــوت 
ــالل عدد  ــدم خ ــد ق ــر، وق واقـــع م
يوم اأم�ص االثنني مفاجاآت عديدة 
فذة  موهبة  ا�ست�سافة  خــالل  من 
متثلت يف �سخ�سية كاتبة ومدونة 
16�سنة  تتجاوز  لـــــم  مراهقـــــة 

من العمر.

االأول  الوطني  امللتقى  تنظيم  تب�سة  والية  �سهدت 
من  م�سارك   27 مب�ساركة  الفوتوغرافية  لل�سورة 
اأ�ساتذة  وبح�سور  الوطن،  واليات  من  والية   20
امللتقى  على  اأ�ــســرف  اأيـــن  املــجــال،  يف  وخمت�سني 
جمعية ركن الفنون، عرفت خاللها تقدمي برنامج 
ثري تزاوج بني ما هو فني وريا�سي، وكانت ال�سورة 

ال�سغف الذي جمع جميع املواهب.
تب�سة  بوالية  الفنون  ركن  جمعية  رئي�سة  وقالت 
اأن  نيوز"  "االأورا�ص  ليومية  تون�سي  بكرة  ال�سابة 
ذات   ،2018 عام  يف  ن�ساطها  بداأت  التي  اجلمعية 
طابع ثقايف فني ي�سرف عليها 7 اأع�ساء وهم فنانني 
واعالميني  يف خمتلف املجاالت، ومت االتفاق على 
الفوتوغرافيا  لل�سورة  االأوىل  الطبعة  تنظيم 
مدير  مع  تطويرها  مت  فكرة  وهي  تب�سة،  بوالية 
ح�سي�سي،  يو�سف  ال�سيد  اخلدمات  متعدد  مركب 
م�سيفتا اأن اجلمعية نظمت اي�سا املهرجان ال�ستتوي 
�سور  بالتقاط  امل�سورن  قام  حيث  والفن،  للريا�سة 
ريا�سية  عرو�ص  تخلله  مار�ص،   4 ملعب  و�سط  يف 
لالأطفال والكبار، اإىل جانب عرو�ص كونغ فو وتين�ص 
ودرجات هوائية ودرجات نارية وفوت وكرة ال�سلة 
وبوك�ص وحمل اأثقال، كما مت اأي�سا ح�سبها تقدمي 
عر�ص مو�سيقي يف و�سط امللعب جمع بني مو�سيقيني 
وثائقي  فيلم  وعر�ص  لوحات  وعر�ص  وريا�سيني 
بكرة  واجلماّل" ملخرجته  االأ�سالة  حمطة  "تب�سة 
االأماكن  على  امل�سورين  ليتعرف  ذلك  وكل  تون�سي، 

التي �سيزورونها ت�سيف ذات املتحدثة.

ال�سابة  اأردفـــت  للربنامج  االأخـــرى  االأيـــام  ــن  وع
خرجات  �سهدت  الطبعة   ": بقولها  تون�سي  بكرة 
ت�سويرية اإىل مناطق �سياحية كبلدية نقرين التي 
تقع يف حدود والية الواد و بلدية ق�سطل املعروفة 
باجلبال وبلدية احلمامات معروفة مبنبع يوكو�ص، 
املدينة  و�سط  االأثرية  لالأماكن  زيــارة  جانب  اإىل 
والبازيليك  مينارف  ومعبد  الكني�سة   غــرار  على 

امل�سيحية وباب كاراكاال".
الطبعة اختتمت بتقدمي اجلوائز للور�سات املناف�سة 
وجائزة  بورتريه  �سورة  اأح�سن  جائزة  غرار  على 
يف  لوحة  اأح�سن  وجائزة  ريا�سية  �سورة  اأح�سن 
 photographic and paint ور�ــســة 
فيها  جتمع  التي  االأوىل  املرة  وهي   ،combine

ور�سة باجلزائر بني ال�سورة والر�سم واأي�سا جائزة 
اأح�سن العب بالي4 برو.

تطوير  اإىل  ت�سعى  فهي  اجلمعية  اأهـــداف  ــن  وع
دفع  خالل  من  ال�سابة  املواهب  واكت�ساف  وتثقيف 
عجلة الفن لتهيئة حميط فني للجيل ال�ساعد، اإىل 
وتكوينية يف جميع  دورات تدريبية  جانب تقدمي 
تطبيقة،  بور�سات  فنية  اأ�سابيع  واإقامة  الفنون 
وامل�سابقات  املهرجانات  احــيــاء  اإىل  ت�سعى  كما 
واقامة  ب�سرية  �سمعية  مواد  وانتاج  ال�سينمائية 
املحلي  امل�ستوى  على  �سواء  فوتوغرافية،  معار�ص 
عنوان  حتت  �سعارها  جاء  حيث  والعاملي،  والوطن 

عديدة". ابداعية  زوايا  من  فريدة  فنية  "روؤة 

برنامج "اأوك�صي جني" للكاتب امل�صرحي عمار 
قدا�س يلقى جناحا و�صط ال�صباب بخن�صلة

والريا�صة  الفن  بني  يزاوج  اأول  وطني  الفوتوغرافية" ملتقى  "ال�صورة 

خن�شــلة

تب�شة
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نوارة. ب

رقية. ل 

"حتدي  ن�ساط  فعاليات  انطلقت 
واملنظم  العلمة"  ملدينة  الــقــراءة 
بدار  تقراأ  العلمة  نــادي  طرف  من 
احلميد  ــد  ــب ع عـــنـــاين  ــاب  ــب ــس ــ� ال
بالعلمة �سرق والية �سطيف، حيث 
مت ا�ستقبال 25 م�ساركا من خمتلف 
وهي  و�سواحيها،  العلمة  ثانويات 
الفعالية التي حتاول تقليد م�سروع 
حتدي القراءة يف العامل العربي من 
خالل منح الفر�سة لهوؤالء التالميذ 
االأدبية  مقدراتهم  اإبــراز  اأجل  من 
يف  الـــقـــراءة  "حتدي  �ــســعــار  حتــت 

الو�سط املدر�سي".
جلنة  التظاهرة  هذه  على  وي�سرف 
حتكيم مكونة من االأ�ستاذة �سورية 
االإعالم  ق�سم  خريجة  وهي  دقوم 
ق�سم  م�سلحة  ورئي�سة  واالت�سال 
العليا  بــاملــدر�ــســة  واالأدب  الــلــغــة 
لالأ�ستاذة م�سعود زوغار بالعلمة كما 
تعترب كاتبة وروائية و�سدر لها اأكرث 
االأ�ستاذة  عن  ناهيك  موؤلفني،  من 
�سهيناز علوين هي خريجة املدر�سة 

العليا تخ�س�ص لغة واأدب وهي اأي�سا 
وقا�سة،  الثانوي  التعليم  اأ�ستاذة 
جنبة،  وليد  االأ�ستاذ  جانبهم  واإىل 
الل�سانيات التطبيقية  متخ�س�ص يف 
العلمة  الك�سافة ملدينة  وقائد فوج 

وكاتب.
ــذه  ه مـــن  االأول  ـــيـــوم  ال وعـــــرف 
ــرة تــعــريــف املــ�ــســاركــني  ــاه ــظ ــت ال
التي  واأهــدافــه  الن�ساط  باأهمية 
الفئات  ا�ستقطاب  يف  اأ�سا�سا  تتمثل 
وروح  املقروئية  ون�سر  ال�سبانية 
املهتمة  الفئات  واحتواء  املناف�سة 
بالثقافة وتاأطريها، كما مت تعريف 
واأ�سا�سيات  بــ�ــســروط  املــ�ــســاركــني 
الفعلي  االنطالق  واإعالن  امل�سابقة 
فيما  الــتــظــاهــرة،  ــذه  ه لفعاليات 
االأدبي  النادي  على  القائمون  اأكد 
التظاهرة  هذه  اأن  تقراأ"  "العلمة 
باقي  اإىل  تعميمها  �سيتم  القيمة 
ـــــوار  ــتــالمــيــذ يف خمــتــلــف االأط ال
جناح  حـــــــال  يف  م�ستــــــقبال 

الطبعة احلالية. 

اإنطالق فعالية حتدي القراءة ملدينة 
العلمة مب�صاركة تالميذ الثانويات

عبد الهادي. ب

�شطيف

جــن
هل تعلم اأن ن�سبة 99.9% من اجلزائري 

ي�سعر االآن بامللل؟
امل�سكلة لي�ست هنا؟

كلمة  قراأت  اأنك  امل�سكلة   
ال�سعب 

هذه  راهــــي..  ويــن  ب�سح 
ــكــونــة يا  ــة مــ�ــس ــوم ــل ــع امل
جماعة خ�سها بلحمر؟!. 

خريــطة
كيف  وزوجــتــه  حلفيدها  ت�سرح  اجلـــدة 

الو�سول اإىل بيتها
يف ال�سارع اخلام�ص تطلعوا البناية االأوىل 

بفمكم ت�سغطوا على زر امل�سعد

ثم  ومــن   5 رقــم  على  ت�سغطوا  وبفمكم 
ت�سغطوا على اجلر�ص بفمكم

قالها حفيدها:�ساهلة يا نانة ب�سح 
اعاله بفمنا ما هو�ص بيدينا

ــيــه جــداتــو:  عــيــطــت اعــل
اعاله راح جتيوين يديكم 

فارغني؟!!.

من خّلــر
وحدة تبكي وراجلها

ما  تبكي�ص..  ما  فيها..  يحاول 
تبكي�ص رحمة على والديك

قالت لو.. تخاف عليا للدرجة هذي
قالها: نخاف منك كي يف�سد املاكياج!!.

معلومات م�سلية

الفخار

اأمثال �سعبية

الباطن  العقل  اأن  توؤكد  الدرا�سات  اإحدى   •
اأقوى من العقل الواعي بـ30،000 مرة.

احتفال  هناك  عام  كل  من  �سبتمرب  �سهر  • يف 
ا�سمه )احرتام الكبري( وفيه ي�ستلم كل ياباين 
عمره فوق الـ100عام كوب م�سنوع من الف�سة 

ور�سالة من رئي�ص الوزراء.
من  اأكــرب  بكفاءة  الليل  يف  الــدمــاغ  يعمل   •

عمله يف النهار.
كان  حطام  اإىل  وحتولها  اأملانيا  انهيار  بعد   •
من  الكتب  جمع  هو  ال�سعب  به  قــام  عمل  اأول 

حتت االأنقا�ص لفتح املدار�ص.
االأ�سياء  "يال" فاإن  بجامعة  لدرا�سة  • طبقا 
وعدوانية  عنف  حتفز  واجلــذابــة  اللطيفة 
ترى  عندما  لذلك  الب�سر،  لدى  موؤذية(  )غري 
اأو  عليه  بال�سغط  �سرتغب  فاإنك  لطيف  �سيء 

احت�سانه بقوة اأو اأكله.
ا�ستغرقتها  التي  املــدة  هي  ثانية  ثالثون   •

اأق�سر م�سرحية عرب التاريخ.
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ا�سحك وال�سحك بال�س.. قبل ما يغلى وتقول يامن عا�س

جواب 
املحاجية

حاجيتك 
على كحل 
داكن اإذا 

احمار ينفع 
ال�ســاكن

حدث يف مثل هذا اليوم
العا�سر من �سهر دي�سمرب

للمرة  نوبل  جــوائــز  ت�سليم  بــدء  ـ   1901
االأوىل.

املتحدة  لــالأمم  العامة  اجلمعية  ـ   1948
ت�سدر امليثاق العاملي حلقوق االإن�سان.

ون�ستون  الربيطاين  الــوزراء  رئي�ص  ـ   1953
ت�سر�سل ي�ستلم جائزة نوبل يف االأدب.

يوؤكدون  اآ�سيوية  االآفــرو-  البلدان  ـ   1957
على  املتحدة  لــالأمم  العامة  اجلمعية  خــالل 
�سرورة منح ال�سعب اجلزائري احلق يف تقرير 

امل�سري لكي ي�ستعيد ا�ستقالله و حريته.
ـ البنك العاملي يقرر منح فرن�سا �سلفة   1959
م�سروع  يف  للم�ساهمة  دوالر  مليون   50 بقيمة 
عدة  احتجت  وقد  م�سعود  حا�سي  الغاز  اأنبوب 

بلدان اإفريقية و اآ�سيوية على هذا االإجراء.
عدة  ينظم  اجلـــزائـــري  ال�سعب  ـ   1960
اجلزائرية  املـــدن  يف  جماهريية  مــظــاهــرات 
حتت  باال�ستقالل  مت�سكه  على  للتاأكيد  الكربى 
املمثل  هــي  و  الوطني  التحرير  جبهة  رايـــة 
القوات  ردت  و  ــري.  ــزائ اجل لل�سعب  الوحيد 
الفرن�سية بعمليات قمعية و الق�سف بالقذائف 
جلزائريني  قــتــل  و  تــوقــيــف  عمليات  و  لــيــال 

اأبرياء.
من  االأ�سيوية   - االإفريقية  الندوة  ـ   1961
بالهند  بنيودلهي  االقت�سادي  التعاون  اأجــل 

ت�سادق على الئحة لدعم ا�ستقالل اجلزائر.
خليفة،  ح�سن  اهلل  عبد  خليفة  ـ   1963
نفذ   ،)2007  -  1945( ـــدن  ع مـــن  ــر  ــائ ث
عدن،  مطار  يف  قنبلة  بتفجري  فدائية  عملية 
الربيطاين،  االحــتــالل  �سد  الكفاح  اإطـــار  يف 
اأ�سفرت عن اإ�سابة املندوب ال�سامي الربيطاين 
القائد  نائبه  وم�سرع  بجروح  )تريفا�سك�ص( 
باإ�سابات  اأي�سا  اأ�سيب  كما  هندر�سن،  جــورج 
امل�سوؤولني الربيطانيني وبع�ص  35 من  خمتلفة 

وزراء حكومة احتاد اجلنوب العربي.
يلغي  فراجي  الرحمان  عبد  املالكم  ـ   1964
م�ساركته يف بطولة فرن�سا يف الوزن اخلفيف و 

يطلب اجلن�سية اجلزائرية.
رئي�سا  بــومــديــن  ـــواري  ه انــتــخــاب  ـ   1976
 95  ،23 بن�سبة  ــة  ــري ــزائ اجل للجمهورية 

باملائة.
تقر  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  ـ   1984

اتفاقية مناه�سة التعذيب.
"اأجلريي  ـ �سركة ال�سناعات الغذائية   2000
2000" للريادة  "اأوروبا  بجائزة  كرام" تفوز 
ميدالية  اإىل  اإ�ــســافــة  اجلـــودة  و  اخلــدمــة  يف 

ف�سية لال�ستحقاق املهني.
البيعة  هيئة  ت�سكيل  عن  االإعــالن  ـ   2007
بن  اهلل  عبد  امللك  اأ�س�سها  والتي  ال�سعودية 
 ،2006 اأكتوبر   20 يف  �سعود  اآل  العزيز  عبد 
اآل  العزيز  عبد  بن  م�سعل  االأمــري  اختري  وقــد 

�سعود رئي�سا لها.

اأويحيى  وعناد  �سالل  عفوية  بني  ـ 
اأين جتد نف�سك يا �سي عالوة؟

اأ�سامة بريقلي خن�سلة
مــا  حتـــكـــم  اإذا  احلــــــر  ــــري  ــــط ال

يتخبط�ص!!.

ـ ما ن�سيحتك ل�ساب يف مقتبل العمر 
يا �سي عالوة؟

ح�سام جبايل باتنة
�سرعان  حباال  للكذب  فاإن  تكذب  ال 
مــا تــهــرتئ.. واطــيــح على را�ــســك من 

حيث مل حتت�سب!!.

ـ قل يل من �ساحبك اأقل لك من اأنت 
يا �سي عالوة؟

ر�سا قا�سمي ب�سكرة
اأقل لك من  اأوال  اأنت  اإذن قل يل من 

�ساحبك ؟!!.

ـ هناك اأ�سخا�ص ال ي�ستحقون ما هم 
فيه من نعم؟

رابح . ق باتنة
اخلري  يف  معفون  "كل  قالوا  جدودنا 
ح�سد  رائحة  اأ�ستم  لكني  مدفون".. 
�سي  يا  كلماتك  خالل  من  بقوة  تفوح 

رابح!!.

اإذا اأ�سبحت الدنيا غابة فلي�ص من  ـ 
املفرت�ص اأن تكون حيوانا؟

ال�سعيد .ي �سطيف
ــجــرة.. اأو  اأكـــيـــد.. فــقــد اأكــــون �ــس
بف�سل  اأبــدا  اأكــون  ال  قد  اأو  ح�سرة.. 

انت�سار احليوانات من حويل؟!!.

تخاريف 
�سي عالوة املو�سطا�ش

عندك تقطع اجلورنان

هههههه

�سي عالوة ينتظر اأ�سئلتكم ليجيب عليها، �ساركونا بها 
modhik@yahoo.com :على الربيد االإلكرتوين
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يل القى راحتو 
يف لهبال ما عندو
حكـــمة ما يدير بالعقل

ثم  ي����ك����ره  م�����ا  ت�����ق�����دّم هلل  ال 
م���������ا حتب م������ن������ه  ت�����ط�����ل�����ب 

�صورة م�صحكة

م�سة ب�سر�سة.. 
حلوى امل�سامري 
يف اجلزائر؟!



مع تربئته من ق�سية الن�سب واالحتيال 

فيما اأدين رئي�ش م�سلحة قمع الغ�ش بعام �سجن نافذ
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�شطيف 

اأم البواقي

اأدانــت حمكمــة �سطيــف كل ح�سان 
حمار الرئي�ص ال�سابق لوفاق �سطيف 
و)ن.ن( و)ك.�ص( بعقوبة 3 �سنوات 
�سجنــا نافذا يف ق�سيــة رفعها �سدهم 
اأحد �سحايــا التعاونية العقارية "اأم 
احليــاة " بتهمة التزويــر وا�ستعمال 
�ساحــة  تربئــة  متــت  فيمــا  املــزور 

الن�ســب  جنحــة  مــن  الثالثــي  هــذا 
واالحتيال فقط.

التــي  الق�سيــة  جدولــة  مت  كمــا 
اأديــن فيهــا مبــدة 03 �سنــوات حب�سا 
وا�ستعمــال  التزويــر  بتهمــة  نافــذا 
املــزور يف  حمررات عرفيــة والن�سب 
واالحتيــال يــوم 14 دي�سمرب القادم 

مت  فيمــا  �سطيــف،  ق�ســاء  مبجل�ــص 
فيهــا  اأديــن  التــي  الق�سيــة  تاأجيــل 
بخم�ص �سنــوات حب�سا نافــذا غيابيا 
واختال�ــص  االأمانــة  خيانــة  بتهــم 
اأموال التعاونيــة العقارية، والن�سب 
واالحتيــال علــى اأع�سائهــا اإىل يــوم  
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االبتدائيــة  املحكمــة  اأ�ســدرت 
ب�سطيــف، حكمــا ب�سنتــني �سجــن نافذ 
يف  �سطيــف  لواليــة  التجــارة  ملديــر 
الق�سية املتعلقــة بالتزوير وا�ستعمال 
و�ســوء  اإداريــة،  حمــررات  يف  املــزور 
ا�ستغــالل الوظيفــة واإخفــاء قــرارات 
ر�سميــة منهــا قــرارات غــرار حمــالت 
جتارية، ومنح امتيازات غري م�سروعة 
لبع�ص رجال املال واالأعمال ينحدرون 

من �سطيف.
كمــا اأ�ســدرت املحكمــة حكــم يق�سي 
بعــام �سجن نافذ لرئي�ــص م�سلحة قمع 
الغ�ــص ملديريــة التجــارة و�ستــة اأ�سهر 
ل�ساحــب مطعم، مــع احلكــم بالرباءة 
لرئي�سة مكتب ببلدية �سطيف واإخالء 

�سبيلهــا اأثنــاء النطــق باحلكــم بعدما 
ق�ست اأكرث من 05 اأ�سهر رهن احلب�ص.
بــرباءة  املحكمــة  نطقــت  كمــا 
رئي�ســة مكتــب االإعفــاءات اجلمركية 
مبديريــة التجــارة بعدمــا كانت حتت 
اأ�ســدرت  كمــا  الق�سائيــة،  الرقابــة 
املحكمــة مذكــرة توقيــف دوليــة بعد 
نطــق املحكمــة ب�سنتني حب�ــص نافذ يف 
حــق رجــل اأعمــال معــروف ب�سطيــف، 
واملتابــع باحل�سول علــى امتيازات غري 
م�ستحقــة، ويتواجــد املعنــي يف حالــة 
فــرار ورف�ــص املثول اأمــام العدالة منذ 
انفجــار الق�سيــة قبــل 05 اأ�سهــر، اأين 
مت حينهــا اإيــداع 05 متهمــني احلب�ص 

املوؤقت من طرف قا�سي التحقيق.

األقــت اأول اأم�ــص، عنا�ســر ال�سرطــة 
اأم  مبدينــة  االأول  احل�ســري  باالأمــن 
البواقــي، بالتن�سيق مع فرقة ال�سرطة 
العلمية والتقنية، القب�ص على �ساب يف 
العقــد الثاين مــن العمر، متــورط يف 5 

ق�سايا تخ�ص ال�سرقة.
ياأتــي ذلــك بعد عثــور م�سالــح االأمن 
علــب  علــى  املهجــورة  امل�ساكــن  باأحــد 
بال�ستيكيــة وكرتونية معبــاأة مبفاتيح 
جديدة جاهزة للن�سخ خا�سة باملركبات 

واأخرى الأقفال عادية ولوحات ترقيم 
مركبات بي�ساء، والتي هي حمل �سرقة 
مــن داخــل مركبــة.  حيــث قامــت مت 
حتديــد هوية امل�ستبه فيــه يف الق�سية 
والقب�ــص عليــه بعــد دقائــق مــن رفــع 
ك�سفــت  ال�سيــاق  ذات  ويف  الب�سمــات، 
 4 يف  ال�ســاب  تــورط  عــن  التحريــات 
ق�سايا اأخرى تخ�ص ال�سرقة باأنواعها، 

وهو حمل بحث لدى امل�سالح االأمنية.

عبد الهادي. ب

ع. ب

بن �ستول. �ص

�صنتني �صجن نافذ يف حق مدير التجارة
 لوليـــــة �صطيف 

نظام الب�صمة ُيطيح مبتورط 
يف 5 عمليات �صرقــة

�صي �الأور��صي..
كل  ــي  ــاه ــس ــ� ت وطــنــيــة  روح  بــكــل 
لالنتخابات  ــو  ــروح ن ــتــوقــعــات..  ال
ال�سناديق  الت�سويتات...  ونــكــرثو 
وال�سجالت  بــاالأوراق  مليانة  �ستكون 
لها  مثيل  ال  دميقراطية  مت�سات... 

بيها الدول الكربى حتدات...

وجب الكالم

hamzalaribi005@gmail.com

حمزه لعريبي

حت�سرين واأنا اأتابع ت�سريحات مرت�سح لرئا�سيات 
اأحداثها يف  الثاين ع�سر من دي�سمرب ق�سة جرت 
مركز  يف  وبالتحديد  اللبنانية،  ال�سورية  احلدود 
متوجهة  كانت  �سورية  امــراأة  اأن  حيث  اجلمارك، 
اإىل لبنان، وكانت حاملة ملبلغ ع�سرة اآالف دوالر، 
غري اأن املبلغ الذي كان م�سموحا بحمله هو مائتي 
دوالر فقط، وبالتايل فقد كان من املمكن م�سادرة 
اإىل  �سوريا  من  م�سافرا  رجال  لكن  كله  املراأة  مبلغ 
لبنان هو االآخر قد اقرتح عليها اأن يقت�سما املبلغ 
ال  كي  باإحكام"  املبلغ  "ن�سف  منهما  كل  ويخفي 
ن�سف  على  العثور  بــاأن  منه  اإميــانــا  كامال  ي�سيع 
الن�سف  على  الــعــثــور  فر�سة  مــن  �سيقلل  املبلغ 
ــان لــه مــا اقـــرتح، لكن،  االآخـــر، فقبلت املـــراأة وك
بف�سح  قام  التفتي�ص  نقطة  اإىل  دخولهما  وعند 
املراأة وقال للجمركي اأنها حتمل مبلغ ع�سرة اآالف 
الن�سف،  الن�سف وهو  باأنها حتمل  واأخربه  دوالر، 
ن�سف  على  حقيبتها  يف  وعــرثوا  املـــراأة  ففت�سوا 
واعتذر  االآخــر  الن�سف  الرجل  لهم  وقــدم  املبلغ 
منهم واأخربهم اأنه كان ينوي م�ساعدة املراأة على 
الوقت  املبلغ كامال لوال �سحوة �سمريه يف  تهريب 
ي�سكره  اأن  اإال  اجلمركي  مــن  كــان  ومــا  املنا�سب، 

وي�سهل مروره اإىل "لبنان".
كان  التفتي�ص  مركز  اإىل  يدخل  اأن  قبل  الرجل 
قد اأخذ عنوان املراأة "امل�سكينة" يف لبنان، وعند 
العنوان  حيث  اإىل  ذهــب  "هدفه"  اإىل  و�سوله 
وطرق الباب على املراأة ومنحها املبلغ الذي �سودر 
"اعتذار"  كعربون  اأخـــرى  اآالف  وخم�سة  منها 
وح�سن نية، واأخربها اأنه قد فعل ما فعله يف مركز 
اجلمارك  وي�ستغفل  اإليها  النظر  ليلفت  التفتي�ص 
ثالث  ملبلغ  حامال  كان  الأنه  تفتي�سه  من  ومينعهم 

مائة األف دوالر.
الرجل الذي تظاهر ب�سحوة ال�سمري يف الق�سة 
كان قد لعب دور "الرجل ال�سريف النزيه" لينجح 
يف اإنقاذ املهمة، وهي تهريب مبلغ ثالث مائة األف 
خبيثة  ا�سرتاتيجيات  هناك  اأن  مبعنى  دوالر، 
يف  تعتمد  التي  الطريقة  بنف�ص  متار�ص  زالــت  ال 
على  فيها  االعتماد  يتم  التي  الفيلة"  "تروي�ص 
�سرب الفيل بثوب واالإح�سان اإليه بثوب اآخر كي 
يبقى اأ�سريا "لالإح�سان" ويقدم الطاعة ملن اأح�سن 
اإليه دون علم منه باأن من اأح�سن اإليه هو نف�ص من 

اأ�ساء اإليه.
ا�ستح�سرت الق�سة واأنا اأ�ستح�سر كيف لعب على 
ربع  "معار�ص" يف  ب�سناعة  ال�سعب مرارا وتكرارا 
ال�ساعة االأخري وقبيل الوقوع يف الفخ، فمن اأجل 
اإنقاذ مهمة ما هناك ت�سحية يف كثري من االأحيان 
ب�سخ�ص ي�سور على اأنه بطل خارق ويكت�سف فيما 
�سمري"  "�ساحب  ثوب  يف  به  يقوم  كان  ما  اأن  بعد 

كان جمرد اإنقاذ ملهمة.

اإنقـاذ املهمـة
متكنت اأول اأم�ص، م�سالح اأمن دائرة عني كر�سة، من 

توقيف �ساب قي العقد الثالث من العمر، حمل اأمر 
بالقب�ص يف ق�سية حماولة القتل العمدي مع �سبق 

االإ�سرار، كما مت توقيف �ساب اآخر تورط يف ق�سية �سرقة 
الكهرباء، اأما مبدينة عني فكرون، فقد متكنت م�سالح 
االأمن من توقيف اأربعيني عن ق�سية ال�سرب واجلرح 

العمدي بال�سالح االأبي�ص، وكذا توقيف �ساب يف العقد 
الثاين، حمل اأحكام نهائية باحلب�ص عن ق�سايا  ال�سرقة 

بالت�سلق، التهديد وال�سب، حمل �سالح اأبي�ص حمظور .

تدخلت وحدة القطاع للحماية املدنية �سلغوم العيد 
من اأجل اإجالء خمتنق من منزل فردي ب�سبب ا�ستن�ساق 
غاز اأول اأك�سيد الكاربون املنبعث من مدفاأة ت�ستغل بغاز 
املدينة بحي م�سطفى بن بوالعيد ببلدية �سلغوم العيد، 

ويتعلق االأمر بال�سحية )ع/ع( 31 �سنة والذي تويف 
بعني املكان حيث مت العثور عليه ملقى على ال�سرير ومت 

نقلة من طرف م�سالح احلماية املدنية اإىل م�سلحة 
اال�ستعجاالت مب�ست�سفى �سلغوم العيد.

متكن عنا�سر كتيبة الدرك الوطني بعني اأزال 
جنوب والية �سطيف من فك مالب�سات جرمية القتل 
العمدي مع �سبق االإ�سرار والرت�سد التي راح �سحيتها 

طفل قا�سر "�ص.�ص" 16 �سنة  بدوار مرزغالل 
ببلدية عني اأزال والذي وجد مقتوال بطريقة 

ب�سعة مب�ستة طازيال، حيث حاول املجرمون اإخفاء 
جثته بردمها حتت الرتاب وال�سخور.

ومتكنت عنا�سر الدرك الوطني من توقيف 
املتهمني يف الق�سية، وهذا بعد اأبحاث وحتقيقات 

مكثفة وتن�سيط عن�سر اال�ستعالم مع ت�سليط ال�سوء 
على ظروف ومالب�سات اجلرمية واالإملام بجميع 

التفا�سيل وهو ما مكن من اإظهار احلقائق والك�سف 
عن مرتكبيها، واأف�سى التحقيق يف الق�سية اإىل اأن 

الدافع الرتكاب اجلرمية هو دافع غري اأخالقي 
يتنافى مع القيم والعادات للمجتمع، وقد مت تقدمي 

امل�ستبه فيهم اأمام اجلهات الق�سائية.

اأم البواقي

�سطيف

مي���لة
القاتل ال�صامت يح�صد �صحية 

جديدة ب�صلغوم العيد 

الإطاحــة مبرتكبي جرمية 
قتل طفل بعني اأزال 

توقيف �صخ�س متهم
اإدانة ح�صان حمار باحلب�س 03 �صنوات نافذة مبحاولة قتل �صخ�س

قالــمة

متكنت قوات ال�سرطة 
الق�سائية باأمن والية قاملة، 

من توقيف �سابني يبلغان 
من العمر 23 �سنة، ي�ستبه 

يف تورطهما يف ق�سية القتل 
العمدي مع �سبق االإ�سرار 

والرت�سد والتي راح �سحيتها 
�ساب يبلغ من العمر 28 

�سنة.
تفا�سيل احلادثة تعود 

اإىل االأ�سبوع املا�سي، حيث 
تعر�ص اأحد االأ�سخا�ص اإىل 

اعتداء بال�سالح االأبي�ص 
مبفرتق الطرق بني نهج 

باتري�ص لومومبا و�سارع 
االأمري عبد القادر بقاملة، 
ليفارق على اإثره احلياة 

مب�ست�سفى احلكيم عقبي، 
اإثر تعر�سه لطعنة �سكني 

اأ�سفل ال�سدر من اجلهة 
اليمنى، ليتم تكوين �سدهما 

ملفا ق�سائيا عن فعل القتل 
العمدي مع �سبق االإ�سرار 

والرت�سد وامل�ساركة يف 
القتل، امل�ستبه فيهما قدما 

اأمام حمكمة قاملـة، اأين 
�سدر يف حقهما اأمر اإيداع.

القبـــ�س على 
�صابني طعنا �صخ�صا 

حتى الــموت

عالء. ع

بن �ستول. �ص
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