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�ل�سكان يعانون �لأمرين ومطالب بتدخل �ل�سلطات

ت�سمل ر�أ�ش �لعيون، تكوت وثنية �لعابــد

�عرت�سو� على مترير قنو�ت �ل�سرف �ل�سحي

عدة �أحياء دون غاز 
وكهرباء يف جرمة

فتح م�سالح للق�س�ر 
�لكل�ي بامل�ست�سفيات 

�جلديدة يف باتنة

م��طن�ن يت�سبب�ن 
يف تاأخر ت�سليم �سكنات

 يف بر�مج "عدل" بباتنة
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باتنة

�سطيف

مــري القلتة الزرقاء ب�ضــطيف اأمام العدالة يف ق�ضــية متوين املطاعم باخلبز بعد �كت�ساف فاتورة تخ�ش تكاليف �لتموين 
باخلبز يف حني �أن حم�سنني كانو� يقدمونه جمانا

�ص 16

العمليات تتم مب�ضلحة اال�ضتعجاالت يف امل�ضت�ضفى اجلامعي

اأخ�سائيون يف زراعة االأع�ساء بباتنة يطالبون مبركز م�ستقل

�سرب م�ستفيدين من �سكنات "ايرباكو" بخن�سلة ينفذ بعد طول انتظار

م�ساريع �سكنية 
رهينة نز�عات عقارية 

يف خن�سلة
ينا�سد امل�ستفيدون من �سكنات "ايرباكو" بوالية خن�سلة ال�سلطات الوالئية التدخل 

وحل جملة امل�ساكل التي يتخبطون فيها منذ �سنوات، وذكر املعنيون وعددهم يزيد 
عن 320 م�ستفيدا اأن امل�سروع يعرف تاأخرا كبريا وعراقيل عديدة منذ انطالقه قبل 

باملائة...   50 به  االأ�سغال  ن�سبة  تتجاوز  مل  حيث  �سنوات،  �ص 1005 

مل تتجاوز االأ�ضغال بها 50 باملائة رغم مرور 10 �ضنوات من انطالقها

يطالب االأطباء االأخ�صائيون يف زراعة االأع�صــاء بوالية باتنـــة بتخ�صي�ص مركز للزراعة، خا�صة اأن عمليات الزرع تتم 
�ص 04حاليا على م�صتوى م�صلحة اال�صتعجاالت بامل�صت�صفى اجلامعي بن فلي�ص التهامـــي... 

خن�سلة

اأم البواقي

�ل��يل ي�ستقبل 
�إد�رة ال�سام ويعطي 

�سمانات مب�ساعدة 
مالية عاجلة

�ص 08

جمعية عني �مليلة

ا



ب�صراحة
ُدوٌر ال َدْوَر لها

خطابات  يف  طعما  بــات  قد  ال�صباب  اأن  احلقيقة 
منا�صبهم  باختالف  البالد  يف  امل�صوؤولني  من  العديد 
واإيديولوجياتهم  ميوالتهم  وباختالف  ورتبهم 
امل�صاندين  مــن  ممكنة  فئة  ــر  اأك بــه  ي�صتدرجون 
لكن  الداعمني،  من  ممكن  قدر  اأكر  به  ويح�صدون 
ما يدعو  لي�ص مالحظا فيه  الواقع  اأن  املالحظ هو 
فئة  خــدمــة  ــول  ح مــ�ــصــوؤول  اأي  حــديــث  لت�صديق 
اإبــراز  اأجــل  من  لهم  ــاق  واآف جمــاالت  وفتح  ال�صباب 
اإمكانياتهم على االأقل، وكمثال، فدور ال�صباب يف كل 
واليات البالد عامة ويف والية باتنة خا�صة مل تعد 
مهياأة ملا يدعيه امل�صوؤولون يف كل خطاب من ا�صتعداد 
لدعم وت�صجيع ال�صباب، فجل دور ال�صباب يف والية 
باتنة ال تتوفر على بيئة وال على اإمكانات من �صاأنها 
اأن ت�صجع ال�صباب الأن يجعلوها مبثابة ماأوى وملجاأ 

يف اأوقات الفراغ وحتى ور�صة ل�صقل املواهب.
ت�صميتها  من  دورهــا  ت�صتمد  نظرنا  يف  ال�صباب  دور 
وت�صجيع  ال�صباب  خدمة  اأي  االأوىل،  بالدرجة 
ال�صباب واحتوائهم واحتواء اأفكارهم، لكن املالحظ 
هو اأن دور ال�صباب يف والية باتنة قد باتت جمرد 
غرف ومكاتب تو�صع حتت ت�صرف وحتت م�صوؤولية 
"اأ�صخا�ص" عدميي املبادرة، وال يقومون �صوى بفتح 
ال�صباحية  الفرتة  متاأخر من  "الدار" يف وقت  باب 
وغلقه باكرا يف الفرتة امل�صائية، حتى اأن العديد من 
تظاهرات  الحتواء  حتى  مهياأة  لي�صت  ال�صباب  دور 
ثقافية اأو فكرية اأو م�صابقات، ومثلما اأ�صلفنا الذكر 
فهي عبارة عن مكاتب فارغة ودور �صباب "باال�صم" 
وعلى الورق اأما الواقع فال يوحي اإال بعك�ص ذلك اإال 

يف حاالت �صاذة.
يفرت�ص  فــكــان  ال�صباب  دور  عــن  نتحدث  عندما 
قيود  دون  لل�صباب  تفتح  دور  ــن  ع نــتــحــدث  اأن 
بريوقراطية، ودور يبدع امل�صوؤولون عنها يف املبادرة 
اأي  اأفكارهم،  ال�صباب ودعمهم وت�صجيع  ال�صتقطاب 
تعنى  م�صغرة  اأكادمييات  "مدار�ص" اأو  دورا مبثابة 
بتكوين ال�صباب يف �صتى املجاالت، ال جمرد بناءات 
مبقاهي  اأ�صبه  تكون  اأن  �صوى  ت�صلح  ال  ومن�صاآت 
ي�صتغلها  للدرد�صة  قاعات  جمــرد  اأي  "قهوة"  بال 

منهم. املقربني  عنها" وبع�ص  "امل�صوؤولون 
اأن  ال�صباب فذلك رغبة يف  عندما نثري مو�صوع دور 
ال�صباب  والقائمني على قطاع  امل�صوؤولني  انتباه  نثري 
من�صاآت  باالأحرى  اأو  دورا  هناك  اأن  اإىل  والريا�صة 
ويجدوا  عقالنية  بطريقة  يفكروا  اأن  يفرت�ص 
ا�صرتاتيجية الإعادة بث الروح فيها وا�صتغاللها فيما 
ميكنها  ال�صباب  فدور  معناها"،  ال�صباب  "لدور  يعيد 
على  الق�صاء  يف  عظيما  ودورا  هاما  دورا  تلعب  اأن 
عن  يزيد  ما  واإنقاذ  االجتماعية  االآفات  من  جانب 
طبعا  االنحراف،  من  واملراهقني  ال�صباب  40% من 
يهمه  �صخ�صا  القطاع  عن  امل�صوؤول  يكون  اأن  �صرط 
لذلك،  باإخال�ص  وي�صعى  النتيجة  هذه  يحقق  اأن 
و�صرط اأن يجد من ي�صاركه يف هذه النية ومن يعينه 
على حتقيقها ال جمرد "موظفني" ال عمل لهم �صوى 

م�صاءا". وغلقه  �صباحا  الباب  "فتح 
�سمري بوخنوفة
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يعاين العديد من مواطني والية خن�ســلة خالل االأيام 
القليلة املا�ســية من جفاف مايل ب�ســبب ندرة ال�سيولة يف 
مكاتــب الربيــد ويف خمتلف املوزعات االآلية، وقد ا�ســتاء 
املواطنــون مــن هــذا الو�ســع الــذي خيــم عليهــم وحــرم 
الكثريين من احل�ســول على رواتبهم يف حني اأرجع البع�ص 
منهم ال�ســبب اىل ا�ستغالل بع�ص املوظفني ملنا�سبهم ومنح 
املبالــغ املاليــة املتاحــة يف كل مــرة ملقربيهــم ومعارفهــم 

بطريقة حرمت من ال "معريفة" له من قب�ص راتبه.

بطاقة حمـــــــــراء

auresbook

قال: خملوف �ساحل 
)خبري يف العالقات ال�سيا�سية(

مبهام  مكلفة  اجل��دي��دة  ..."احلكومة 
حمددة زمنيا".

�أن  �لبالد  على  قدر  هل  ر�ج��ل...  يا  قلنا: 
ت�صري بحكومات ت�صريف �أعمال؟

املاء"، الذي يهدف  "ميثاق اقت�ساد  اإن�ساء  انه مت مناق�سة م�سروع  لها،  املائية يف بيان  املوارد  اأكدت وزارة 
مت  اأين  املاء  اقت�ساد  ميثاق  م�سروع  الإعداد  لغر�ص  وذلك  وحمايته،  احليوي  املورد  هذا  على  للمحافظة 
االتفاق على حمتوى هذا امليثاق الذي يت�سمن جملة من التدابري التي من �ساأنها اأن ت�ساهم يف اقت�ساد املاء 

و املحافظة على هذا املورد احليوي و حمايته مع �سمان ا�ستدامته لالأجيال القادمة.

اأن ذلك ال يتما�سى مع فل�سفة  الوزاري"، معتربة  "لت�سخم  بـ  لها ما�سمته  النه�سة يف بيان  انتقدت حركة 
اأن  باعتبار  املرحلة  اأولوية يف هذه  ي�سكل  التعديل ال  اأن  ال�سيا�سية  الت�سكيلة  النفقات، كما ترى  تر�سيد 
البلد مقبلة على انتخابات ت�سريعية، كون ال�سلطات مل توفر ال�سروط الالزمة للت�سريعيات خا�سة اإق�ساء 
البيان  �سدد  اأخرى  جهة  ومن  االنتخابات،  قانون  م�سروع  يف  املكر�ص  الرقابة  من  واملرت�سحني  االأحــزاب 
على التم�سك باملطالب ال�سعبية يف ا�سرتجاع ال�سيادة له باختيار حكامه ونظام حكمه وممثليه وحماربة 

املف�سدين وامل�ستغلني لنفوذهم يف نهب املال العام.

وفرة  حول  العام  الراأي  زعزعة  مبحاولة  اتهمت  اجلهات  بع�ص  من  ال�سيدالنية،  ال�سناعة  وزارة  حذرت 
اال�ستقرار  عدم  مناخ  خلق  يف  "ترغب  اإنها  وقالت   ،" لالأدوية  حمتملة  ندرة  "اإ�ساعة  خالل  من  االأدويــة، 
والقلق"، و�سددت على التاأكيد على اّن قطاع ال�سناعة ال�سيدالنية يتكفل بتنظيم االأن�سطة ال�سيدالنية 
مبا فيها الت�سنيع واال�سترياد واال�ستغالل والتوزيع، واأ�سار بيان الوزارة اإىل دور مر�سد اليقظة لتوفر املواد 
اإ�سالح عميق ميكنها، يف مطلع اجلزائر  ال�سيدالنية، معللة بالقول باأّن الوزارة ملتزمة ب�سرامة يف م�سار 

اجلديدة، من �سمان ال�سيادة ال�سحية واالقت�سادية.

اأعلن نادي النجم ال�ساحلي التون�سي عن تعاقده مع الثالثي اجلزائري زين الدين بومتان الذي ف�سخ عقده 
الطيب  الالعب  حني  يف   ،2023 �سنة  من  جوان  �سهر  غاية  اىل  ميتد  بعقد  االإفريقي  النادي  مع  موؤخرا 
2022، كما التحق الظهري االأمين ح�سني بن  مزياين قادما من الرتجي بعقد ميتد اىل غاية �سهر جوان 
النادي  مع  عقده  ف�سخ  بعدما   2023 �سنة  من  جوان  �سهر  غاية  اىل  ميتد  بعقد  ال�ساحلي  بالنجم  عيادة 

االإفريقي.

بعد ـن اأكد وزير االت�سال، اأن رئي�ص اجلمهورية، عبد املجيد تبونـ ارتقى برت�سيم تاريخ 22 فرباير يوما 
وطنيا لالأخوة والتالحم مبعاين الت�سامن واالأخوة بني ال�سعب وجي�سه، و اأن هذا التالحم "ظل �سامدا يف 
وجه كل الهزات واأف�سل حماوالت اخرتاقه والنيل من �سالبته خالل حراك 22 فيفري 2019 الذي نخلد 
ذكراه الثانية بال�سعي والتطلع لبناء جزائر جديدة، اعتقد اجلزائريون يف منا�سريهم عرب موقع التوا�سل 

االجتماعي باأنه يوم عطلة مدفوع االأجر. هــي املرتبــة التي حتتلهــا اجلزائر علــى ال�ســعيد العاملي يف جمال 
التجــارة االإليكرتونيــة، وفقــا للتقرير ال�ســنوي ال�ســادر عــن موؤمتر 
االأمم املتحــدة للتجــارة والتنميــة، بحيــث تقدمــت اجلزائــر بـــ 29 
نقطــة عمــا كانت عليــه من قبل، حيــث انتقلت من املرتبــة 109 اإىل 
املرتبــة 80 عامليــا، حمتلة بذلك املرتبــة الرابعــة اإفريقيا. وتعترب 
اجلزائــر من بني الــدول االأربع التي حققت اأكرب تقدم على ال�ســعيد 
العاملي وفقا لذات املوؤ�سر، رفقة كل من الربازيل )تقدم بـ 10 مراتب( 
وغانــا )تقدم بـ 20 مرتبة( و جمهورية الو�ص )تقدم بـ11مرتبة(، 
وي�ستند التقرير يف ت�سنيفه اإىل جملة من املوؤ�سرات، تتمثل يف ن�سبة 
تعميــم ا�ســتعمال االأنرتنت وتاأمينــه واالإدماج املايل وكــذا موثوقية 

اخلدمات الربيدية وفقا لرتتيب االحتاد الربيدي العاملي.
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مل تعد الروؤية وا�سحة املعامل كما هو احلال قبل عامني 
من االآن، حيث كانت الكلمة االأوىل ل�سعب خرج راف�سا 

للعهدة اخلام�سة بداية والتي اأرادتها الع�سابة ا�ستكماال 
ملخططاتها وبراجمها واأهدافها ا�ستغالال لالأو�ساع التي 

كانت البالد تتخبط يف اأزماتها املفتعلة واملدرو�سة و�سط 
غليان �سعبي يتحني فر�سة اإعالء كلمته باالحتجاجات 

والتظاهر وحماولة الثورة على �سلطة مل ت�ستطع اأن توؤّمن 
عي�سا كرميا ملواطنيها يف زحمة ان�سغالها بتحقيق امل�سالح 

ال�سخ�سية لرجاالتها وجتديد الوالء للعدو التاريخي 
بدل اإعالن املقاطعة التي حتفظ للجزائريني �سيادتهم 

اخلال�سة املطلقة، وحترر النظام من القيود املفرو�سة 
من "ال�سرذمة" التي دارت عليها الدوائر وهي تواجه 

م�سريا من اأكرب الدرو�ص والعرب التي ميكن اأن نقف عندها 
ا�ستخال�سا واعتبارا واأن دوام احلال يخالف قوانني احلياة 

وطبيعتها واأنه البد من تعاقب الليل والنهار..
 وما تزال احلرب معلنة على بوؤر الف�ساد يف موؤ�س�سات 

الدولة واأجهزتها احليوية لتخلي�سها من االآثار املرتاكمة 
والتي عطلت ب�سكل مبا�سر كل رغبة يف تغيري فعلي اأو 

انتقال �سل�ص من االأحوال املرتدية اإىل حتقيق مطالب 
وتطلعات ال�سعب التي كانت �سببا يف اخلروج املبارك 
يف الثاين والع�سرين من �سهر فيفري واإعالن الرف�ص 

ال�سامل حتت �سعار "يتنحاو قاع" مبعنى ال�سرب يف العمق 
والتخل�ص من كل العمالء واأعداء الداخل وحما�سبتهم 

وفق ما يقت�سيه الد�ستور والقوانني ومل تختلف االأطراف 
بقدر تالحمها لت�سرب االأمثال والدرو�ص للعامل حتقيقا 

مل�سلحة البالد والعباد..
قد يبدو هذا الكالم انغما�سا يف "الت�سليل" واإ�سرارا 

على موقف جتاوزته ال�سربات واالأزمات التي اأنهكت 
املواطنني ونالت من �سربهم الذي بداأ ينفذ اأمام قرارات 
مل تكن مب�ستوى الطموح العام لتجلّيات احلراك ال�سعبي 

واالعتقاد ال�سائد اأن اجلزائر كانت على �سفا اأمل كبري 
يف التغيري بينما ما هو حا�سل مل يتجاوز املثل املتعلق 

باحميدة )اللعاب والر�سام( ومل ي�ستطع ال�سعب اأن 
يتخل�ص من "مكر" )احميدة( وحتكمه يف م�سريه منذ 

اأجيال جعلت منه احلقيقة والوهم..
وبني كر حكومي وفر �سعبي اأو تبادل لالأدوار بينهما 

مل ن�ستطع فك �سيفرة احلراك االأ�سيل واحلراك الدخيل 
وال�سعي بينهما ب�سدور مفتوحة وال ميكن ممار�سة 

نظاما  اأ�سقطت  واعية  جموع  اأمام  حال  "الت�سليل" باأي 
وعلى ا�ستعداد الأن تطيح بكل من يحاول اأن ي�سرق منها 

هذا الفوز العظيم؟!.

زووووووم الأورا�س....

�صماح خميلي

الأمازيغية طول ال�ضنة
اأكد االأمني العام للمحافظة ال�سامية لالأمازيغية على �سرورة اإ�ستمرار ن�ساط اجلمعيات االأمازيغية 
طيلة ال�سنة الإبراز الرتاث االأمازيغي وتعميم ا�ستعمال اللغة االأمازيغية، م�سرحا اأن "هيئته توفر 
اآليات دعم اجلمعيات الثقافية االأمازيغية التي تبقى مطالبة بالعمل النوعي و�سمان ا�ستمرار  كل 
ن�ساطها طوال ال�سنة الإبراز الرتاث االأمازيغي املادي والالمادي الذي تزخر به جل مناطق الوطن".

ال�سورة من الطريق 
الرابط بني حملة 
حملة3  وطريق   1
وهي تو�سح كيف 
ان الربيكوالج قد 

طغى على ت�سرفات 
و�سلوكات الكثريين 

حتى فيما تعلق بو�سع 
الرمل والذي كان 

يفرت�ص اأن يتم و�سعه 
بطريقة ال ت�سكل 

عائقا امام ال�سائقني 
وال تزبر جزءا من 

احلق يف الطريق.



. .

توجهات ثالثية البعاد
خلف حكم الرباءة التي ا�ستفاد منه املتهمون 
يف ق�سية املوؤامرة كالم كثري و�سط الراأي العام، 

فمنهم من فهم ومنهم من مل يفهم تفا�سيل 
احلكاية وحيثيات املحاكمة واأ�سباب الرباءة 

وحتويل الق�سية اإىل املحكمة املدنية، رغم 
اأن حمامني وخمت�سني يف الق�ساء قد اأكدوا اأن 

الق�سية كانت من البداية تابعة للق�ساء املدين 
ال الع�سكري، وتربئة بع�ص االأطراف فيها 

جاءت بناء على حتقيقات وتفا�سيل مل يخ�ص 
فيها الراأي العام ومل تف�سل له حتى يت�سنى 

له اتخاذ موقف وتوجه وا�سح من �سل�سلة 
التغيريات احلا�سلة التي اعتربها البع�ص 

مفربكة، لتوا�سل مواقع التوا�سل االجتماعي 
تو�سيع الثغرة التي طالت فكر وعقل ال�سعب 

وهي تتفنن يف ت�ستيته يف مرحلة حرجة 
وح�سا�سة هي يف حاجة اإىل رزانة وترجيح 
عقل اأكرث من تهور املواقف باالن�سياق وراء 
الفنت التي ترتب�ص بالبالد من كل �سرب وكل 

زاوية، ما و�سعها حتت رحمة اأزمة جيو�سيا�سية  
ظلت عديد القوى اخلارجية حت�سر لها 

وتكر�ص لها كل الطرق، وهو ما يجب اأن يحذر 
منه �سعب جتاوز اأزمات كثرية وخرج من الوحل 

نظيفا و�سنع من اأحزانه بهجة و�سرورا وظل 
مثاال ل�سيادة نف�سه بل و�سنع التميز حتى يف 

اأ�سعب االأوقات وهو يحقق النجاح يف �ستى 
امليادين.

احتفل اجلزائريون، اأم�س الإثنني، بالذكرى الثانية للحراك ال�شعبي الذي �شنع الإ�شتثناء منذ غّرة اجلمعة 22 فرباير 2019، وتعّزز ح�شيلة احلراك بتالحم ال�شعب 
واجلي�س يف م�شار ن�شايل متمّيز اأبهر العامل عرب ع�شرات الأ�شابيع من التظاهر احل�شاري. 

خرج   ،2019 عـــام  ــن  م االأيـــــام  هـــذه  مــثــل  يف 
الكرامة  عــن  بحثًا  الــ�ــصــوارع  اإىل  اجلــزائــريــون 
االأو�صاع  تدهور  الف�صاد،  ي  تف�ِصّ على  واحتجاجًا 
املح�صوبية،  تغّول  البطالة،  انت�صار  املعي�صية، 
ي نوعية اخلدمات العمومية، �صعي بوتفليقة  ترِدّ
�صحته  مــن  الــرغــم  على  خام�صة  عــهــدة  خلف 
احلاكمة  ال�صيا�صية  النخبة  وانغما�ص  ية،  املرتِدّ
بال�صلطة،  ك  والتم�ُصّ الــروات  جتميع  يف  اآنــذاك 
ُمتنا�صية م�صلحة عامة اجلزائريني الذين متَلّكهم 
بلدهم،  موؤ�ص�صات  يف  ثقتهم  دت  وتبَدّ االإحباط 
من  خيالية  مبالغ  بــانــزالق  قناعتهم  ــدت  ــاأَكّ وت
االأجنبية  امل�صرفية  احل�صابات  نحو  العام  املــال 
بوا االآمال واأ�صاوؤوا ا�صتخدام  للفا�صدين الذين خَيّ

�صلطتهم.
متر الذكرى الثانية للحراك ال�صعبي الذي اأطاح 
�صنة،   20 طيلة  ا�صتمرت  فا�صدة  حكم  مبنظومة 
ن�صايل  مل�صار  اإيجابية  بح�صيلة  الــذكــرى  ومتــر 
عر53  واأعـــاد  اال�صتثناء  �صنع  بامتياز  �صلمي 
�صكتها  اإىل  البالد  احل�صاري  التظاهر  من  اأ�صبوعا 
اإال  الوطنية،  الدولة  بذلك   منقذا  ال�صحيحة، 
اخــرتاق  حمــاوالت  من  مينع  مل  النجاح  هــذا  اأن 

متوا�صلة ال�صتهداف ا�صتقرار البالد.
يف  فارقة  2019، حلظة  فيفري   22 تاريخ  كان 
ال�صارع  اإىل  النزول  قرروا  اإذ  اجلزائريني،  حياة 
يحدث  مل  �صيء  وهــو  حم�صة،  �صيا�صية  لغاية 
التظاهر،  حظر  قانون  املواطنون  وك�صر  �صابقا. 
اإخالء  اإىل  االأمنية  القوات  وا�صطرت  اآنـــذاك، 
الراف�صني  املحتجني  مــن  االآالف  اأمـــام  الطريق 
العتزام بوتفليقة حينها، الرت�صح لوالية رئا�صية 
املتظاهرون  رفــع  الفرتة،  تلك  وخــالل  خام�صة. 
العهدة  رف�ص  عن  بو�صوح  عرا  اأ�صا�صني،  �صعارين 
الرابعة،  العهدة  متديد  اأو  لبوتفليقة،  اخلام�صة 
واأي�صا  اأفــريــل،   18 انتخابات  اإلغاء  قــراره  بعد 

مطلب حما�صبة املتورطني يف الف�صاد.
تطورات  ظل  يف  تاأتي  للحراك  الثانية  الذكرى 
تبون،  املجيد  عبد  الرئي�ص  اإعـــالن  مــع  الفــتــة، 
مبكرة،  انتخابات  واإجــراء  الرملان  حل  اأخــريًا، 
حتذيرات  و�صط  نا�صطًا.   60 عن  عفوًا  واإ�صداره 
ال�صعبي  احلــرك  الخــرتاق  متكررة  حمــاوالت  من 
على  منه  وحر�صًا  ال�صلمي.  طابعه  وا�صتهداف 
ي�صتجيب  لتغيري  والتاأ�صي�ص  �صرعيته  تر�صيخ 
بوعده  تــبــون  اأوفـــى  احلــــراك،  مطالب  لبع�ص 
من  الفاحت  يف  ومَتّ  الد�صتور.  تعديل  يف  املُتمثل 
تعديل  م�صروع  على  اال�صتفتاء  نوفمر2020 
للعهدات  تلجيمًا  طياته  يف  يحمل  الذي  الد�صتور 
م�صبوق  غري  وت�صجيعًا  والرملانية،  الرئا�صية 
لتاأ�صي�ص اجلمعيات، واإلزامًا للموظفني احلكوميني 
ب ال�صريبي  بالت�صريح مبمتلكاتهم، وجترميًا للتهُرّ

الذي ك�صر حاجز 100 مليار دوالر.
ولعل اأحد االنت�صارات التي حققها اجلزائريون 
التي  املمنهج  التق�صيم  خمططات  مواجهة  هــي 

وجتد  االجتماعي  التوا�صل  من�صات  من  تنطلق 
�صندا ودعما لها يف عوا�صم اأجنبية حتركت موؤخرا 
اأنها  ب�صكل علني من مبنى الرملان االأوروبي، غري 
النظري  ور�صمية منقطعة  �صعبية  بهبة  ا�صطدمت 
يف  ال�صعبي  احلــراك  فنجاح  اإف�صالها.  من  متكنت 
طيلة  ا�صتمرت  فا�صدة  حكم  منظومة  اإ�صقاط 
20 �صنة، مل يكن يعني اإطالقا نهاية ''الد�صائ�ص 
حيث  الــوطــن''،  ا�صتقرار  ا�صتهداف  وحمـــاوالت 
اأجنبية  جهات  من  بدعم  داخلية  اأطــراف  عملت 
الع�صل  يف  ال�صم  ود�ــص  التفرقة  نــار  اإذكــاء  على 

وحتريك اأطراف مناوئة ال�صتقرار الوطن.
حكومة  تقف  احلــراك،  على  �صنتني  مــرور  بعد 
اقــتــ�ــصــادي مــريــر على  ـــام �ــصــراع  اأم تــبــون االآن 
جبهتني، اإ�صالح ما اأف�صده نظام بوتفليقة واإ�صالح 
ما اأف�صدته اجلائحة، وهي يف اأم�ص احلاجة االآن 
اإىل اإيجاد توليفة �صليمة ومتوازنة من ال�صيا�صات 
النب�ص  اإرجــــاع  ــن مــن  ــِكّ مُت الــتــي  االقــتــ�ــصــاديــة 

لالقت�صاد وانت�صال الدينار من احل�صي�ص.

للحكومة،  الر�صمي  الناطق  االت�صال  وزير  اأكد 
عمار بلحيمر، اأن اجلزائر �صوف تت�صدى لكل من 
يريد التهجم عليها باالإعالم اأو بغريه. وقال اإن 
ال�صرعية  اجلزائر اجلديدة بنيت على املطالب 

للحراك ال�صعبي االأ�صيل.
لالأخوة  الوطني  "اليوم  مبنا�صبة  له  كلمة  ويف 
والتالحم"، التي حتيي اجلزائر ذكراه الثانية، 
وهو  "ارتقى  تبون  الرئي�ص  اأن  بلحيمر  اأو�صح 
بني  والتالحم  لــالأخــوة  الوطني  الــيــوم  ير�صم 
والوحدة  الت�صامن  مبــعــاين  وجي�صه  ال�صعب 
التنمية  وحتــقــيــق  ــة  ــي ــراط ــق ــدمي ال ــة  ــدم خل
واأ�صاف  الوطني"،  الرتاب  كامل  عر  امل�صتحقة 
لعالقة  "اإجالل  هو  اليوم  هذا  اإر�صاء  اأن  الوزير 
التاريخي  الرتابط  تعك�ص  وا�صتثنائية  اأ�صيلة 
واالأمة"،  ال�صعبي  الوطني  اجلي�ص  بني  املتني 
"هما  اجلزائر  يف  وال�صعب  اجلي�ص  اأن  معترا 
الواعد  امل�صري  وهما  امل�صرتك  واحلا�صر  املا�صي 
اأروع  يف  االأبــرار  �صهداوؤنا  اأجله  من  �صحى  الذي 
القوى  اأعــتــى  اإحـــدى  ملقاومة  ن�صالية  ملحمة 

اال�صتعمارية".
هذا  فاإن  للحكومة  الر�صمي  للناطق  وبالن�صبة 
رئي�ص  التزامات  يرتجم  الــذي  الوطني  اجلهد 
اأجل  من  جذرية  تغيريات  باإحداث  اجلمهورية 
الف�صاد"،  جذور  واقتالع  القانون  "دولة  اإر�صاء 
احلريات  عــزز  جديد  بد�صتور  اأ�صا�صا  "كلل 
واحلقوق ال�صيما حقوق املراأة وال�صباب".     كما 
اإعــداد  عملية  بانطالق  املكا�صب  هــذه  تعززت 

الع�صوي  القانون  ملراجعة  التمهيدي  امل�صروع 
رئي�ص  بــه  خ�ص  رئــا�ــصــي  وبعفو  لــالإنــتــخــابــات 
اجلمهورية جمموعة من املعتقلني �صمن م�صاعي 
املمدودة  اليد  ومــبــادرة  التهدئة  مناخ  اإر�ــصــاء 

لبناء دولة احلق والقانون.
بني  املوجودة  العالقة  اإىل  تطرقه  �صياق  ويف 
االت�صال  وزير  قال  وجي�صه،  اجلزائري  ال�صعب 
فهذه  واحد  وال�صعب  اجلي�ص  اإن  نقول  "عندما 
املا�صي  يــوؤكــدهــا  �صواها  حقيقة  وال  حقيقة 
الوطني من  التحرير  القريب عندما ولد جي�ص 
امل�صالك  يوؤمنون  اأبناءه  كان  الذي  ال�صعب  رحم 
للثوار وكانت حرائر اجلزائر تداوي املجاهدين 

وت�صنع قوتهم وتنظف ثيابهم".
على  املبنية  الد�صتورية  مهامه  "وبجانب 
والدفاع  الوطني  االإ�صتقالل  على  املحافظة 
اجلزائري  اجلي�ص  فــاإن  الوطنية  ال�صيادة  عن 
خدمة  لواجب  وفيا  يظل  بلحيمر-  قــال  -كما 

املواطنني عر كامل اأرجاء البالد".
وخل�ص الوزير اإىل التاأكيد باأن اجلي�ص الوطني 
م�صار  بــاالأمــ�ــص  ـــق  وراف "حمى  الـــذي  ال�صعبي 
اليوم  يوا�صل  م�صهودة  باحرتافية  احلـــراك 
بعقول  اجلــديــدة  اجلــزائــر  بناء  يف  امل�صاهمة 
و�صواعد اأبناء ال�صعب املتطلع اإىل الدميقراطية 

احلقة واإىل التنمية املن�صودة".

م�صريات  مدن  وعدة  العا�صمة  اجلزائر  �صهدت 
للحراك  الثانية  الــذكــرى  مــع  تزامنا  �صعبية 
 .2019 فيفري   22 يــوم  انطلق  الــذي  ال�صعبي 
وتوافد االآالف منذ احلادية ع�صرة �صباحا على 
قادمني  اأودان،  وموري�ص  املركزي  الريد  �صاحة 

�صارع  ثم  ال�صهداء  �صاحة  عر  ــوادي  ال باب  من 
ع�صلة ح�صني، كما انطلقت م�صريات من حي بلكور 
و�صط  اإىل  بوعلي  بن  ح�صيبة  �صارع  عر  ومــرت 

العا�صمة.
و�صعارات  الوطنية  االأعـــالم  املحتجون  ــع  ورف

ــة والفــــتــــات تـــطـــالـــب بـــاحلـــريـــات  ــي ــص ــا� ــي ــص �
ال�صرطة  اأفـــراد  عــزز  وقــت  يف  والدميقراطية، 
حيث  الرئي�صية،  ال�صوارع  طوال  على  تواجدهم 
متركزت عربات ال�صرطة على طول �صارع العربي 

بن مهيدي وعبد الكرمي خطابي وبا�صتور.

اإ�صابة  ت�صجيل177  االثــنــني،  اأم�ص  يــوم  مت 
�صاعة  الـ24  خــالل  كــورونــا  بفريو�ص  جديدة 
ـــــرية، لــريتــفــع اإجـــمـــايل االإ�ــصــابــات اإىل  االأخ
112094 حالة موزعة عر 48 والية، ح�صبما 

ك�صفه ع�صو ر�صد ومتابعة تف�صي فريو�ص كورونا 
يف اجلزائر الدكتور جمال فورار.

جديدة،  �صفاء  حالة   149 ت�صجيل  مت  كما 
لريتفع اإجمايل عدد املتعافني من فريو�ص كورونا 

اإىل 77225 حالة. كما مت ت�صجيل 03 وفيات 
اإىل  الــوفــيــات  ــدد  ع اإجــمــايل  لريتفع  جــديــدة 
العناية  يف  مري�ص   18 ويتواجد  حالة   2964

املركزة.

لقناة  ت�صريح  يف  بوقادوم  ال�صيد  واأو�صح 
''اجلزيرة''، اإن ''الد�صتور اجلديد يقدر باأن 
م�صاركة اجلي�ص ال تتم اإال يف اإطار عمليات 
حفظ ال�صالم والهيئات الدولية بعد موافقة 
تروج  ''االإ�صاعات  بــاأن  واأ�صاف  الــرملــان''. 

وتقول ما ت�صاء ولكن الد�صتور وا�صح''.
واأو�صح الوزير اأن ''خروج اجلي�ص الوطني 
اإطار  يف  يكون  اجلزائرية  والقوات  ال�صعبي 
حفظ  عملية  ــار  اإط يف  وهــو  ومد�صرت  مقنن 
اأو  املــتــحــدة  االأمم  ــراف  ــص اإ� حتــت  الــ�ــصــالم 
االإحتاد االإفريقي اأو اجلامعة العربية بعد 

موافقة الرملان''.
االأحد،  نفت،  الوطني  الدفاع  وزارة  وكانت 
ال�صعبي  الوطني  وحدات من اجلي�ص  اإر�صال 
التي  االأخــبــار  مفندة  ال�صاحل،  دول  اإىل 
تداولتها �صفحات اإلكرتونية. وكذبت وزارة 

الدفاع يف بيان لها ''ب�صفة قطعية كل هذه 
اخلبيثة،  النوايا  ذات  املغلوطة  التاأويالت 
الفو�صى  اإثــــارة  مــروجــوهــا  يــتــوهــم  الــتــي 

وزعزعة ا�صتقرار البالد''.
الوطني  اجلي�ص  ''م�صاركة  اأن  على  واأكدت 
تقررها  الـــبـــالد  حــــدود  خــــارج  الــ�ــصــعــبــي 
د�صتور  عليه  ين�ص  ما  وفــق  ال�صعب  اإرادة 
ـــراأي  ''ال الـــوزارة  وطماأنت  اجلــمــهــوريــة''. 
العام الوطني باأن اجلي�ص الوطني ال�صعبي، 
�صليل جي�ص التحرير الوطني مل ولن يخ�صع 
ال�صيد  ل�صلطة  اإال  وحتركاته  ن�صاطاته  يف 
للقوات  االأعلى  القائد  اجلمهورية،  رئي�ص 
مهامه  ووفق  الوطني  الدفاع  وزير  امل�صلحة، 
اجلمهورية،  وقوانني  الوا�صحة  الد�صتورية 
واأمن  ووحدة  الوطنية  ال�صيادة  عن  دفاعا 

البالد''.

تويف ت�صعة ع�صر �صخ�صا وجرح 99 اآخرون 
ــرور عــر عــدد من  ــادث م ــوع 47 ح ــر وق اإث
املا�صية،  �صاعة  الـ48  الوطن خالل  واليات 
العامة  الــقــيــادة  ــا  ــه اأوردت ح�صيلة  ح�صب 

للدرك الوطني اأم�ص االثنني.
الــدرك  وحـــدات  اأن  احل�صيلة  واأو�ــصــحــت 
 19 من  املمتدة  الفرتة  يف  عاينت  الوطني 
21 فراير اجلاري )47( حادث مرور  اإىل 
�صخ�صا   )19( وفــاة  اإىل  جمملها  يف  اأدت 

ــات  اآخــريــن يف كــل مــن والي وجـــرح )99( 
باتنة وبجاية وب�صكرة والبويرة ومترنا�صت 
العا�صمة  واجلـــزائـــر  ــارت  وتــي وتلم�صان 
وجيجل و�صطيف و�صكيكدة و�صيدي بلعبا�ص 
وعنابة وقاملة وم�صتغامن وامل�صيلة ومع�صكر 
اإ�صافة  بوعريريج  وبرج  والبي�ص  ووهــران 
ــوادي  وال وتندوف  بومردا�ص  ــات  والي اإىل 
والنعامة  الدفلى  ويــن  وتيبازة  وخن�صلة 

وغليزان.
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م�سار تاريخي يعّزز تالحم �ل�سعب و�جلي�س

م�سري�ت يف �لذكرى �لثانية للحر�ك

ح�سيلة جديدة لفريو�س ك�رونا يف �جلز�ئر

بلحيمر.. �جلز�ئر �جلديدة بنيت على �ملطالب 
�ل�سرعية للحر�ك �ل�سعبي

الوطني
�جلي�س �ل�طني مل ي�سارك يف عمليات 

ع�سكرية باخلارج

تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�ص  ــرر  ق
البالد  جنوب  يف  اإدارية  مقاطعات   10 حتويل 

اإىل واليات كاملة ال�صالحيات. 
"طبقا  اجلمهورية:  رئا�صة  بيان  يف  ــاء  وج
للقانون املتعلق بالتنظيم االإقليمي للبالد، قرر 
تبون،  املجيد  عبد  ال�صيد  اجلمهورية،  رئي�ص 
ترقية الع�صر مقاطعات االإدارية للجنوب اإىل 

واليات كاملة ال�صالحيات''.
ويتعلق االأمر بواليات: "تيميمون، برج باجي 
اإن  �صالح،  اإن  اأوالد جالل،  بني عبا�ص،  خمتار، 

قزام، تقرت، جانت، املغري، املنيعة''.
على  الرملان  �صادق   ،2019 دي�صمر   10 ويف 
الذي  االإقليمي،  بالتنظيم  املتعلق  القانون 

اإىل  اإداريــــة  مقاطعات   10 ترقية  يت�صمن 
الت�صديق  لكن  ال�صالحيات،  بكامل  واليـــات  
وعقب  االأحد.  يوم  �صدر  القرار  على  الرئا�صي 
اجلزائر  يف  الواليات  عدد  ي�صبح  القرار،  هذا 
ونقل  حت�صري  وا�صتمر   .48 كــان  بعدما   58
اجلديدة  املحلية  ال�صلطات  اإىل  ال�صالحيات 

طيلة �صنة كاملة. 
هذه  ترقية  اأن  اأكـــدوا  اأن  مل�صوؤولني،  و�صبق 
من  ال�صالحيات،  كاملة  ــات  والي اإىل  املناطق 
االأمنية  التهديدات  ملختلف  الت�صدي  �صاأنه 
اإفريقية  دول  من  الهجرة  تدفق  وباالأخ�ص، 
جماورة وما يرافق ذلك من خماطر اأمنية. كما 

ت�صتكي هذه املناطق من �صعف التنمية. 

على  رم�صان  منحة  توزيع  يف  البلديات  ت�صرع 
املقبل، عر �صخ  15 مار�ص  املعوزين بداية من 
وهو  املعنيني،  ح�صابات  يف  �صنتيم  املليون  مبلغ 
على  الثانية  لل�صنة  يعتمد  الــذي  االإجــــراء 

التوايل بقرار من احلكومة.
باملجال�ص  االجتماعية  ال�صوؤون  جلان  با�صرت 
الــبــلــديــة الــتــحــقــيــقــات لــلــتــحــري يف قــوائــم 
بالعملية هذه  املعنيني  امل�صتفيدين وجرد عدد 
ال�صنة، مع العلم اأنه �صي�صتفيد من القفة كل من 

ي�صاوي اأو يقل اأجره عن 18 األف دينار.

طريق  عن  توزيعها  �صيتم  الت�صامنية  املنح 
املقبل،  مار�ص   15 من  بداية  بريدية  �صكوك 
العملية  و�صتتم  املواطن  كرامة  على  حفاظا 
عليها  وت�صرف  القانون،  عليه  ين�ص  ملا  طبقا 
م�صالح ال�صوؤون االجتماعية للبلدية التي تعد 
ملفات  اإح�صاء  عن  الوحيدة  امل�صوؤولة  بدورها 
ومتكينهم  ال�صروط  وفق  املحتاجة  العائالت 
بال�صهر  اخلا�صة  االإعــانــة  من  اال�صتفادة  من 
الف�صيل والتي ت�صمل جميع الذين يقل دخلهم 

ال�صهري عن 18 األف دينار.

قر�ر رئا�سي بتح�يل 10 مقاطعات 
�إد�رية يف �جلن�ب �إىل واليات

ت�زيع ''منحة رم�سان'' بد�ية من 15 مار�س

وفاة 19 �سخ�سا وجرح 99 �آخرين 
يف ح��دث مرور

قال وزير ال�شوؤون اخلارجية �شربي بوقدوم، اأم�س الثنني، اإن اجلي�س الوطني ال�شعبي مل ي�شارك يف 
عمليات ع�شكرية خارج احلدود. واأكد وزير ال�شوؤون اخلارجية، اأن ما مت ترويجه حول م�شاركة اجلي�س 

اجلزائري يف عمليات ع�شكرية خارج احلدود غري �شحيح.
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ــاء  ـــ ـــ ـــ ـــ ــب وقــــــال رئـــيـــ�ـــص نـــقـــابـــة االأط
لوالية  واجلامعييـــن  اال�ست�سفائيني 
خا�سة  م�ســــروع،  املطلب  هذا  اأن  باتنة، 
لزراعة  قطب  اإىل  حتولـــت  الواليــة  اأن 
خمتلف  من  مر�سى  ويق�سدها  االأع�ساء 
املجاورة،  الدول  الوطن وحتى من  واليات 
لزراعة االأع�ساء على غرار زراعة الكلــى، 
ــد، الــكــبــد والــعــظــام وحــتــى زراعـــة  اجلــل
متتلك  ــة  ــوالي ال اأن  م�سيفا  الــقــرنــيــات، 
املجال  هذا  يف  عالية  كفاءة  ذات  طاقات 
املعنية  اجلهات  التفاتة  تنتظر  اأنها  اإال 

وح�سب  االأع�ساء،  لزراعة  مركزا  لتوفري 
ذات املتحدث، اأن املركز موجود اإال اأنه مل 
اأي�سا  ال�ساعة، م�سيفا  اإىل حد  يتم فتحه 
اأن جميع االأطباء املخت�سني يف هذا املجال 
خربتهم  لتكري�ص  ا�ــســتــعــدادهــم  اأبــــدوا 
االأع�ساء  ــة  زراع جمــال  يف  واإمكانياتهم 
لتبقى الوالية القطب االأول وطنيا يف هذا 

املجال.
احتلت  باتنة،  واليــة  اأن  بالذكر  جدير 
عدد  حــيــث  مــن  وطــنــيــا  االأوىل  املــرتــبــة 
من  باملائة   60 بن�سبة  الكلى  زرع  عمليات 

العدد االإجمايل لعمليات الزرع حتى نهاية 
الو�سع  رغــم  عملية   32 بـ   2020 �سنة 
�سبه  جتميد  عنه  جنــم  الـــذي  الــوبــائــي 
امل�ستوى  على  اجلراحية  لن�ساطات  كامل 
زرع  عمليات  عــدد  بلغ  حــني  يف  الوطني، 
احلايل  العام  دخول  منذ  بالوالية  الكلى 
12 عملية، اأين �سارك فيها فريق طبي من 
يخ�ص  فيما  اأما  عملية،  اآخر  يف  العا�سمة 
عمليات زرع القرنيــات فهي متوقفة ب�سبب 
"القرنيـات" يتم جلبها من  اجلائحة كون 

دول اأجنبية.

يتخبط قاطنو عديد التجمعات ال�سكنية 
ببلدية جرمة يف والية باتنة، يف نقائ�ص 
ودفعت  حياتهم،  نغ�ست  فادحة  تنموية 
بهم اإىل مطالبة ال�سلطات املحلية واجلهات 
�سروريات  من  ومتكنيهم  التدخل  املعنية 

العي�ص الكرمي.
التغطية  انــعــدام  مــن  هــــوؤالء  وي�ستكي 
ورغم  الطبيعي،  والغاز  الكهرباء  ب�سبكتي 
الغبار  نف�ص  اأجــل  من  املتكررة  نداءاتهم 
اأ�سواتهم  اأن  اإال  ظروفهم  وحت�سني  عنهم 
مل حترك امل�سوؤولني �ساكنا، حيث ت�ساعفت 
تفودة،  العرعور،  حي  من  كل  �سكان  معاناة 
ــار، جرمة  مــ�ــســعــودي الــعــيــد، �ــســيــدي خــي
الظهارة، تقرقورت، بويخفاون، اخلمامرة، 
واحلــاجــة  الطبيعي،  الغـــاز  غــيــاب  مــع 
املتزايدة اإىل هذا املورد الطاقوي مع ف�سل 
اقتناء  ذلــك  اأمــر  ي�سطرهم  مــا  ال�ستاء، 
املعاناة  مع  مــوازاة  البوتان،  غاز  ــارورات  ق
التي يتكبدونها من اأجل احل�سول على هذا 
يف  التعجيل  على  املعنيون  األح  اأين  االأخري، 
ال�سرورية،  الطاقوية  املادة  متوينهم بهذه 
يف  املــطــروح  االإ�سكال  هــذا  يف  ومراعاتهم 

اأقرب االآجال.
خيار،  �سيدي  الــعــرعــور،  اأحــيــاء  قاطنو 
خل�سر،  اأوالد  �سكحال،  �سريانة،  طريق 
�سريانة،   طريق  العيد،  م�سعود  تــفــودة، 
اإي�سال  عدم  عن  تذمرهم  اأبــدوا  بدورهم 
وا�ستنادا  الــكــهــربــاء،  ب�سبكة  �سكناتهم 
لل�سكان فاإن افتقارهم لهذه املادة الطاقوية 
جحيم  اإىل  حياتهم  حــول  االأخـــرى،  هــي 
حيال  امتعا�سهم  عــن  معربين  حقيقي، 
يومياتهم،  اأرقت  التي  امل�ساكل  هذه  تفاقم 
اأين اأكدوا على التدخل العاجل للم�سوؤولني 
النت�سالهم من هذه املعاناة، واأخذ مطالبهم 
بعني االعتبار بعيدا عن �سيا�سة االإهمال و 

التماطل على حد قولهم.
واأو�سحت يف هذا االإطار املكلفة باالإعـــالم 

لـــدى مــديــريــة تــوزيــع الــكــهــربــاء والــغــاز 
اأن  نيوز"،  بـ"االأورا�ص  ات�سال  يف  بباتنة 
يف  متاطل  اأو  تهاون  دومنــا  تعمل  املوؤ�س�سة 
االآجال  يف  باإمتامها  املكلفة  امل�ساريع  اإجناز 
مع  االإجـــــراءات  بع�ص  اأن  غــري  ــددة،  ــح امل
الوقت،  من  حيزا  تاأخذ  املعنية  اجلهات 
باأ�سغال  املقاولني  اأحد  تكليف  اإىل  م�سرية 
لكل  بالن�سبة  الكهرباء  ب�سبكة  الــربــط 

حني  يف  وتافودة،  خل�سر  اأوالد  اأحياء  من 
فيما  عــالــقــة  االإجــــــراءات  بع�ص  تبقت 
يخ�ص التجمعات ال�سكنية م�سعودي العيد، 
اإىل  بويخفاون،  الظهارة،  جرمة  العرعور، 
اإىل  م�سرية  الطبيعي،  بالغاز  ربطها  حني 
عدم تلقي مرا�سالت ر�سمية بباقي االأحياء 
املتبقية الأجل تزويدها ب�سبكتي الكهرباء 

والغاز الطبيعي.

يطالب االأطباء االأخ�سائيون يف زراعة االأع�ســاء يف والية باتنـــة، بتخ�سي�ص مركز للزراعة، خا�سة اأن عمليات الزرع تتم حاليا على م�ستوى م�سلحة اال�ستعجاالت 
بامل�ست�سفى اجلامعي، بن فلي�ص التهامـــي.

ك�سف مديرية ال�سحة لوالية باتنـــة، 
بالق�سور  خــا�ــســة  م�سلحة  فــتــح  ــن  ع
العمومية  املوؤ�س�سات  مــن  بكل  الكلوي 
االأيــام  خــالل  اجلــديــدة  اال�ست�سفائية 
هذا  اأن  اجلهة  ذات  وذكــرت  القادمة، 
العيون،  ــص  راأ� م�ست�سفى  ي�سمل  القرار 
ــعــابــد، وحــ�ــســب ذات  تــكــوت وثــنــيــة ال
الق�سور  م�سالح  بــاقــي  فـــاإن  امل�ســدر، 

االأخرى  ال�سحية  باملوؤ�س�سات  الكلــوى 
جديـــدة،  بــتــجــهــيــزات  �ستتدعــــم 
ال�سحية  املوؤ�س�سات  تعزيز  �سيتم  فيما 
12 �ساحنة خا�سة بالتربيد  للوالية بـ 
الطبية  التجهيزات  بع�ص  وكذا  والنقل 
ذات  يف  �سيتم  كما  الطبيبة،  للموؤ�س�سات 
العمومية  املوؤ�س�سة  ترميم   ال�سياق 

حممد بو�سياف بريكة.

ب�سيغة  ال�سكن  م�ساريع  بع�ص  ا�سطدت 
باتنة،  والية  يف  "عدل"  باالإيجار  البيع 
يف  �ساهمت  الــتــي  العراقيل  مــن  بجملة 
غري  لفرتات  ت�سليمها  وتاأجيل  تعطيلها 
املــتــعــلــقــة منها  تــلــك  ـــــددة، خــا�ــســة  حمحُ

بالعقار.
االأرا�سي  مالكو  اأن  م�سوؤول،  م�سدر  وذكر 
على  اعــرت�ــســوا  ــع،  ــواق امل بع�ص  مبــحــاذاة 
ال�سحي،  ال�سرف  �سبكات  مترير  اأ�سغال 
الع�سرات  فيه  ي�ستكي  ــذي  ال الوقت  ويف 
باالإيجار  البيع  �سيغة  من  امل�ستفيدين  من 
بحملة  املــتــواجــدة  احل�س�ص  ذلــك  يف  مبــا 
اجلاهزة  �سققهم  ا�ستالم  تــاأخــر  مــن   ،3
مالك  رفــ�ــص  يــتــوا�ــســل  كــبــرية،  بن�سبة 

ال�سحي  ال�سرف  قنوات  مترير  االأرا�ــســي 
اأرا�سيهم، ويرتبط ت�سليم العديد من  عرب 
ارتباطا  عدل،  ب�سيغة  ال�سكنية  احل�س�ص 
بها  املحيطة  االأ�سغال  جميع  باإنهاء  كبريا 
مبا يف ذلك ربطها ب�سبكة ال�سرف ال�سحي 
يواجه  الذي  العوي�ص  امل�سكل  تبقى  التي 
هذا امل�سروع يف ظل تعنت العديد من مالك 
مــا يرهن هذه  ــي اخلــوا�ــص، وهــو  ــس االأرا�
امل�ساريع يف الوالية ويت�سبب يف تاأخري اآجال 
الوقت  يف  اأ�سغالها،  من  واالنتهاء  ت�سليمها 
الذي ينا�سد فيه الع�سرات من امل�ستفيدين 
امل�سوؤولة  ال�سيغة، تدخل اجلهات  من هذه 
�سريع  حل  واإيجـــاد  النزاعات  هذه  لف�ص 

لهذا الو�سع.

العمليات تتم مب�ضلحة اال�ضتعجاالت يف امل�ضت�ضفى اجلامعي

ال�ضكان يعانون االأمرين ومطالب بتدخل ال�ضلطات

ت�ضمل راأ�ض العيون، تكوت وثنية العابــد

اعرت�ضوا على مترير قنوات ال�ضرف ال�ضحي

مطالب بفتح مركز لزارعة الأع�ضـــاء بباتنــة

عدة اأحياء دون غاز وكهرباء يف جرمة
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فتح م�ضالح للق�ضور الكلوي 
بامل�ضت�ضفيات اجلديدة يف باتنة

مواطنون يت�ضببون يف تاأخر ت�ضليم �ضكنات 
يف برامج "عدل" بباتنة

جريدتكم  يف  نــ�ــســر  مـــا  عــلــى  تــعــقــيــب 
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اإن ما يحدث يف موؤ�س�سة النقل احل�سري 
ما  اإن  يعنيني،  ال  داخلية  نــزاعــات  مــن 
االأوىل  الفقرة  هو  االأمــر  هذا  يف  يهمني 
وا�سم  ا�سمي  ذكر  مت  حيث  املرا�سلة،  من 
�سركتي ل�سناعة امل�سفاة، واتهمني �ساحب 
للقارئ  واأوحـــى  بالتقليد  علنا  ال�سكوى 

بخطورة منتوجاتي على املحركات.

اأن  هــو  ال�سكوى  �ساحب  يجهله   مــا  اإن 
يقم  مل  عنه،  يتحدث  الــذي  )بوزغاية( 
يوما بتقليد اأي قطعة غيار واأن منتوجاته 
يتم �سنعها وفقا للمقايي�ص العاملية ومبواد 
�سهادات  ولديه  عالية،  جودة  ذات  اأولية 
كل  واأن  �سنوات،  عدة  منذ  اإيــزو  اجلــودة 
م�سجلة  عالمة  لديه  م�سنعيه  من  م�سنع 
يف املعهد الوطني للملكية ال�سناعية. وهو 

يقوم بالت�سنيع ولي�ص بالتقليد.
ن�سف  من  اأزيــد  اأن  اأي�سا  يعلمه  ال  ومــا 
واحلافالت  لل�سيارات  الوطنية  احلظرية 

بوزغاية  م�سفاة  ت�ستعمل  وال�ساحنات 
بثقة تامة يف م�سداقيتها وجودتها.

يف  امل�سنوعة  واحلافالت  ال�ساحنات  واأن 
ال�سناعية  لل�سيارات  الوطنية  املوؤ�س�سة 
م�سنع  يف  امل�سنوعة  واجلــرارات   رويبة، 
�سريتا بق�سنطينة - وبال فخر- حمركاتها 
تعتمد على م�سفاة بوزغاية منذ 1990 م 

نظرا جلودتها العالية.
ويف االأخري اأقول: اإن كان رئي�ص الور�سة 
هذا �سد التعليمات الر�سمية التي تق�سي 
باإعطاء االأولوية للمنتوج الوطني يف حال 

فاإنه  االإ�سترياد،  ت�سجيع  مع  واأنه  توفره، 
من االأجدر به اأن يرا�سل اجلهات املخت�سة 
التعليمات،  لهذه  رف�سه   عن  لهم  ويعرب 
فهذا  �سخ�سيا،  بوزغاية  �سد  كــان  واإن 
االأخري ال يعرفه ومل ي�سمع به نهائيا اإال 
االأ�سبوع املا�سي من خالل موقع التوا�سل 
االجتماعي اأين ن�سرت هذه املرا�سلة، فاإن 
كان لديه دليل علمي تقني ي�سري اإىل عدم 
بتقريره  فليتقدم  بوزغاية  منتوج  جودة 
هياأة  مــن  عليه  مــ�ــســادق  يــكــون  اأن  على 

معرتف بها دوليا.

تو�ضيح

ن.م
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�سطيـــف

التوزيع تنتظر  قطعة    800

يف  ال�سخنة  حمام  بلدية  تعرف 
اجلهة اجلنوبية من والية �سطيف 
اأزمة �سكن خانقة منذ عدة �سنوات 
ال�سئيلة  احل�س�ص  ظــل  يف  ــذا  وه
التي مت منحها للبلدية يف خمتلف 
امل�ساريع االأخرى  ال�سيغ مع تعطل 
التي انطلقت منذ �سنوات ومل تنته 
بها االأ�سغال اإىل غاية اليوم، وهو 
االأمر الذي اأجرب ال�سلطات املحلية 
التجزئات  خيار  اإىل  اللجوء  على 
للتخفيف  االجتماعية  ال�سكنية 

من حدة اأزمة ال�سكن.
 800 توزيع  يتم  اأن  املنتظر  ومن 
التجزئات  �سمن  اأر�سية  قطعة 
بعد  وهــذا  االجتماعية  ال�سكنية 
طالبي  ملفات  درا�سة  من  االنتهاء 
مت  حيث  ال�سكن،  مــن  الــنــوع  ــذا  ه
ت�سبب  مما  كبرية  طلبات  اإح�ساء 
ــــــراج عـــن قــوائــم  يف تـــاأخـــر االإف
علما  االآن،  غاية  اإىل  امل�ستفيدين 

منها  ا�ستفادت  احل�سة  ــذه  ه اأن 
تنمية  بــرنــامــج  �سمن  الــبــلــديــة 
مناطق اله�ساب على م�ساحة ت�سل 
اإىل 17 هكتار للقطعة االأوىل التي 
ت�سم اأكرث من 400 قطعة �سكنية 
ــيــة  االأر�ــس الــقــطــعــة  اأن  حــني  يف 
 12 م�ساحة  على  ترتبع  والثانية 

هكتـــار.
مت  اأنــه  حملية  م�سادر  وك�سفت 
ملفات  درا�سة   2017 �سنة  خالل 
ال�سكن حيث  النوع من  طالبي هذا 
لكن  ملف  األفي  قرابة  درا�سة  مت 
النهائية  القائمة  يف  الف�سل  دون 
ال�سكان  جعل  الـــذي  االأمـــر  وهــو 
الوالئية  ال�سلطات  من  يطالبون 
االإ�سراع  اأجل  من  التدخل  �سرورة 
امل�ستفيدين  قوائم  عن  الك�سف  يف 
من اأجل ال�سروع يف ت�سييد ال�سكنات 
والتخل�ص من املعاناة املتوا�سلة مع 

اأزمة ال�سكن.

التجزئات ال�ضكنية الجتماعية 
ملواجهة اأزمة ال�ضكن بحمام ال�ضخنة

معاوية. �ص

خن�سلة

ينا�سد امل�ستفيدون من �سكنات "ايرباكو" بوالية خن�سلة، ال�سلطات الوالئية بالتدخل وحل جملة امل�ساكل التي يتخبطون 
فيها منذ �سنوات، وذكر املعنيون وعددهم يزيد عن 320 م�ستفيد، اأن امل�سروع يعرف تاأخرا كبريا وعراقيل عديدة منذ 

انطالقه قبل 10 �سنوات، حيث مل تتجاوز ن�سبة االأ�سغال به 50 باملائة.

حياة بائ�ضة تخيم على �ضكان "جيد مالو"

نحو التوجه الأرا�ضي املناطق النائية

يربط بلديتني بالطريق ال�ضيار وال�ضريع

مطالب برتميمها اأو اإجناز اأخرى

حولها االإهمال والتهمي�ض اإىل "مناطق ظل"

مل تتجاوز االأ�ضغال بها 50 باملائة رغم مرور 10 �ضنوات من انطالقها

امل�ساتي  �سكان  مــعــانــاة  تتوا�سل 
انعدام  جــراء  مليلة،  عني  بــدائــرة 
الب�سيطة،  احلياة  �سروريات  اأدنــى 
والربط  لل�سرب  �ساحلة  مياه  مــن 
والغاز  الريفية  الكهرباء  ب�سبكات 

الطبيعي.
من  "جيدمالو"  مــنــطــقــة  ــد  ــع وت
ــعــزولــة منذ  املــنــاطــق الــنــائــيــة وامل
�سنوات طويلة، ب�سبب انعدام م�ساريع 
ال�سبكات احليوية،  الربط مبختلف 
بالطرق  اال�ستعانة  اإىل  بهم  اأدى  ما 
ال�سرف  قــنــوات  الإجنـــاز  البدائية 
ب�سكل  �ــســاهــمــت  ــي  ــت وال الــ�ــســحــي، 
و  الكريهة  الروائح  انت�سار  يف   كبري 

اأرقت حياة املقيمني  احل�سرات التي 
باملياه  يتعلق  وفيما  املنطقة،  داخل 
اأغلب  في�ستعمل  لل�سرب،  ال�ساحلة 
�سكان املنطقة الدواب للتزود باملياه 
للو�سول  طويلة  م�سافات  وقــطــع 

الأقرب منبع للمياه.
ب�سبكات  ــربــط  ال ـــزال  ي وال  هـــذا 
الطبيعي  والغاز  الريفية  الكهرباء 
"جيدمالو"  منطقة  �ــســكــان  حــلــم 
بلدي  انتخابي  ا�ستحقاق  كل  عند 
امل�سالح  الــتــفــات  يف  ـــال  اأم جــديــد، 
املخت�سة للو�سعية املزرية التي اآلت 
اأرا�سيها  واأن  خا�سة  املنطقة  اإليها 

فالحية بامتياز.

اخلا�سة  امل�ساريع  اأ�سحاب  ا�سطدم 
بلديات  الر�سكلة يف خمتلف  مبجال 
والية اأم البواقي، بغياب العقار رغم 
الت�سهيالت املقدمة لهم على م�ستوى 
ما  وهو  بالوالية  الكربى  البلديات 

حال دون انطالق ا�ستثماراتهم.
وطالب عدد من امل�ستثمرين ب�سرورة 
للف�سل  الوالئية،  ال�سلطات  تدخل 
ظل  يف  العقاري،  الوعاء  م�سكل  يف 
البلديات  م�ستوى  على  العقار  توفر 
بها،  جتميع  نقاط  الإن�ساء  النائية، 
وكذا مقر ملوؤ�س�سات الر�سكلة، للق�ساء 
ال�سناعي  العقار  انعدام  م�سكل  على 

على م�ستوى البلديات الكربى، فيما 
اأبدى الكثريون رغبتهم يف اال�ستثمار 
ــال اإعـــادة تــدويــر قـــارورات  يف جم
يحتاج  ــذي  وال البال�ستيكية  املياه 
مل�ساحات معتربة من العقار من اأجل 
اإجناح العملية، وتعميمها على باقي 
�ساأنه  من  ــذي  وال الــواليــة،  بلديات 
ناهيك  جديدة،  �سغل  منا�سب  خلق 
النفايات  م�سكل  على  الق�ساء  عن 
الذي عجزت عليه موؤ�س�سة التح�سني 
احل�سري منذ تن�سيبها على م�ستوى 
بلديات عني مليلة واأم البواقي وعني 

البي�ساء.

العمومية  االأ�سغال  وزارة  ك�سفت 
قــرار  عــن  ــع  ــرتاج ال ا�ستحالة  عــن 
بلديتي  يربط  الــذي  املحول  اإلغاء 
�سرق  �سمال  والدهام�سة  معاوية 
�سطيف بالطريق ال�سيار الرابط بني 
العلمة وميناء جن جن بجيجل وكذا 
الطريق ال�سيار �سرق غرب وهذا رغم 
ال�سكاوي املقدمة من طرف املواطنني 
على اإلغاء م�سروع اإجناز املحول بعد 
كبرية  اأماال  يعلقون  ال�سكان  كان  اأن 
احلركة  الإنعا�ص  املحول  هــذا  على 

التجارية يف هذه البلديات.
على  ردهــــا  يف  الـــــــوزارة  ـــــررت  وب
بخ�سو�ص  الوالية  نــواب  ان�سغاالت 
ــاء املحول  ــغ اإل ــع عــن  ــرتاج ال عـــدم 
املوجود مبنطقة اأوالد معيزة اإىل اأن 
املدينة  مقربة  عرب  مير  امل�سلك  هذا 
وهو االأمر الذي يفر�ص نقل جثامني 
اأخرى  اإىل  املقربة  هــذه  من  املوتى 
جديدة وهو ما رف�سه ال�سكان الذين 
اعرت�سوا على هذه اخلطوة مطالبني 
الذي  االأمـــر  وهــو  املــقــربة  بحماية 

اإعادة  اإىل  الوالئية  بال�سلطات  اأدى 
مع  املقربة  لتجنب  امل�سلك  يف  النظر 
متعلق  غري  ــر  االأم اأن  على  التاأكيد 

بنق�ص املوارد املائية.
للطرق  اجلزائرية  �سركة  وقامت 
امل�سروع  ــن  ع ــوؤولــة  املــ�ــس الــ�ــســيــارة 
املقرتح  االأول  الــنــمــوذج  بتح�سني 
املقربة  على  املــرور  جتنب  خالل  من 
االأمــر  وهــو  عــمــالق  ج�سر  بت�سييد 
اإجنـــاز  اإلــغــاء  اإىل  ــيــوؤدي  �ــس ـــذي  ال
التقنية  اجلدوى  منظور  من  املحول 
ال�سلطات  مــوافــقــة  مـــع  ــة  ــس ــا� خ
ـــذا املـــقـــرتح، ومت  املــحــلــيــة عــلــى ه
من  ميدانية  خرجات  عــدة  تنظيم 
يف  اأخــر  مكان  اإىل  املحول  نقل  اأجــل 
منطقة وادي قيطون اإال اأن �سعوبة 
ــت دون  ــال املــنــطــقــة ح تــ�ــســاريــ�ــص 
من  املقدم  املقرتح  هذا  على  املوافقة 
طرف رئي�ص بلدية معاوية، ليتم يف 
نهاية املطاف االكتفاء باإجناز م�سلك 

للدخول وم�سلك اأخر للخروج.

يف  تا�سودة  بلدية  �سكان  ي�ستكى 
ال�سرقية من والية �سطيف  اجلهة 
التي  ــة  ــي ــارث ــك ال الــو�ــســعــيــة  مـــن 
املتعددة  العيادة  عليها  تتواجد 
اخلدمات والتي باتت اأيلة لالنهيار 
على روؤو�ص املر�سى والعاملني ح�سب 
ت�سريحات املواطنني، حيث حتولت 
اأن  املفرو�ص  من  كان  التي  العيادة 
للمر�سى  ال�سحية  التغطية  توفر 
حــيــاة  ــى  ــل ع ــر  ــط خ ــدر  ــس ــ� م اإىل 

املواطنني.
تتواجد  العيادة  اأن  ال�سكان  واأكد 
غري  اإنــهــا  بــل  كــارثــيــة  و�سعية  يف 
املر�سى  ال�ستقبال  حتى  �ساحلة 
لهم  ال�سرورية  اخلدمات  وتوفري 
وهو  الو�سائل  انــعــدام  مع  ال�سيما 
ال�سكان  غالبية  اأجرب  الذي  االأمر 
اإىل  مــــرة  كـــل  يف  ــتــنــقــل  ال ــى  ــل ع
املوؤ�س�سات ال�سحية املجاورة خا�سة 

العلمة  ببلدية  املـــوجـــودة  منها 
بعد  رغــم  الــعــالج  لتلقي  املــجــاورة 
امل�سافة وال�سعوبات التي ت�سادفهم 

خ�سو�سا يف ف�سل ال�ستاء.
واأمام اخلطورة الكبرية التي باتت 
اخلدمات  املتعددة  العيادة  ت�سكلها 
حلظة  اأي  يف  باالنهيار  ــهــددة  وامل
طالبوا  الــبــلــديــة  مــواطــنــي  فـــاإن 
هذا  ترميم  يف  االإ�ــســراع  ب�سرورة 
العيادة  ال�سحي مع تدعيم  الهيكل 
للتكفل  ــروريــة  ــ�ــس ال بــالــو�ــســائــل 
ال�سكان  وطالب  باملر�سى،  االأمثل 
من  تقنية  جلــان  اإيــفــاد  بــ�ــســرورة 
مع  العيادة  و�سعية  معاينة  اأجــل 
املعنية  اجلهات  اإىل  بطلب  التقدم 
من  الــ�ــســحــة  مــديــريــة  يف  ممثلة 
�سحية  موؤ�س�سة  م�سروع  ت�سجيل 
قادرة على التكفل باملر�سى يف هذه 

البلدية.

واالأحياء  املناطق  بع�ص  الزالــت 
والية  يف  قاي�ص  ببلدية  العريقة 
امل�ساكل  عديد  من  تعاين  خن�سلة، 
على  �سلبا  اأثـــرت  الــتــي  التنموية 
امل�سافة  قــرب  رغــم  املــواطــن  حياة 

بينها وبني مقر البلدية.
مواطنون اأكدوا لـ"االأورا�ص نيوز"، 
العريقة  االأحـــيـــاء  مــن  عـــددا  اأن 
لبلدية  التابعة  املن�سية  واملناطق 
جملة  يف  تتخبط  الزالـــت  قاي�ص 
املاء  نق�ص  غــرار  على  امل�ساكل  من 
منها،  الب�سع  يف  وانعدامه  ال�سروب 
وغــيــاب الــكــهــربــاء والـــغـــاز وكــذا 
ال�سحي  الــ�ــســرف  م�ساريع  تــاأخــر 
حفر  رحــمــة  حتــت  و�سعتهم  الــتــي 
ال�سرف اخلطرية املت�سببة يف تلوث 
انعدام  اإىل  اإ�سافة  اجلوفية،  املياه 

كارثة  اإىل  تتحول  التي  الطرقات 
�ساأنه  من  ما  ال�ستاء،  ف�سل  خــالل 

تعطيل حركة ال�ساكنة.

اإال  املحلية  ال�سلطات  علم  ورغــم 
معي�سة  م�ستوى  حت�سني  م�ساريع  اأن 
املناطق  هذه  م�ستوى  على  املواطن 

ت�سع  مــتــعــرثة  ــرة  ــاأخ ــت م الزالـــــت 
ال�سحراوي  عــني  مــن  كــل  قاطني 
وبئر مرجان والعجاردية والعوفية 
وتيم�ساثني  ملبارك  بن  علي  واأوالد 
والتهمي�ص،  االإهــمــال  رحمة  حتت 
ولعدة  املــنــاطــق  ــذه  ه �سكان  ورفـــع 
االإطـــار  بتح�سني  مطالب  �ــســنــوات 
حتولت  الــتــي  مبناطقهم  املعي�سي 
م�ساريع  وحتريك  ظل  مناطق  اإىل 
التنمية التي ظلت راكدة مع ترادف 
البلدية  ال�سعبية  املجال�ص  وتداول 
مطالبهم  لتظل  ال�سلطة،  راأ�ص  على 
اهتماماتهم،  طاولة  على  من�سية 
باملياه  االأمـــر  تعلق  اإذا  وخــا�ــســة 
ال�ساحلة لل�سرب والتي حتولت اإىل 
اأ�سوار  وخــارج  داخــل  خانقة  اأزمــة 

البلدية.

يعي�ص الع�سرات من �سكان 
االأحياء القدمية مبنطقة "بئر 
ونا�ص" التابعة اإقليميا لدائرة 

عني البي�ساء، حتت وقع اخلوف 
من انهيار �سققهم القدمية، 

ب�سبب ت�سقق اجلدران، 
باالإ�سافة النهيار االأ�سقف.

وطالب ال�سكان مبنحهم 
اإعانات مالية من اأجل ترميم 

�سكناتهم اله�سة واإما بناء 
�سكنات ريفية الئقة، اأما 

ال�سلطات الوالئية فقد اأكدت 
اأن منح اإعانات مالية لرتميم 
ال�سكنات اله�سة يعد مبثابة 

امل�سروع الفا�سل، بالنظر 
لتقرير اخلربة التقنية الذي 

اأكد عدم جدوى عمليات 
الرتميم لقدم ال�سكنات واأن 

احلل الوحيد هو هدمها واإعادة 
بناء اأخرى تتطابق واملعايري 

القانونية املعمول بها يف اإن�ساء 
امل�ساريع ال�سكنية.

اآجال االأ�سغال املتفق  اأن  واأ�سافوا 
دفع  فيما  عامني،  تتعدى  ال  عليها 
املالية  املبالغ  امل�ستفيدين  جميع 
للمرقي العقاري، ورغم ذلك ت�سهد 
اأنهم  واأكدوا  كبريا،  ركودا  الور�سة 
امل�سوؤولني  المباالة  ظل  يف  يعانون 
املتكررة  االحتجاجات  من  بالرغم 
جلميع  املـــرفـــوعـــة  والـــ�ـــســـكـــاوي 

هذا  يف  والنظر  للتدخل  اجلهات 
اإىل  واأ�ــســاروا  اأرهقهم  الــذي  امللف 
االحتجاجات  �سيوا�سلون  اأنــهــم 
لهم  م�ستعجل  حل  و�سع  حني  اإىل 
واإنهاء معاناتهم مع ال�سكن وا�ستالم 

مفاتيح �سققهم.
من  تزيد  اإجنــاز  م�سروع  ويعرف 
تاأخرا  ايرباكو  �سيغة  �سكن   600

ال�سراع  ب�سبب  وذلــك  ــاز  االجن يف 
يتم  التي  االأر�سية  القطعة  على 
لدى  وامللف  عليها  امل�سروع  ــاز  اإجن
يحتاج  ما  وهو  الق�سائية  اجلهات 
لتبقى  فيها،  للف�سل  طويلة  لفرتة 
تدخل  انتظار  يف  متوا�سلة  املعاناة 
وايل الوالية وو�سع حل م�ستعجل 

مواطنون دون ماء وكهرباءواإنهاء امل�سكلة.
 يف عني امليلة

اأزمة العقار ُترهن م�ضاريع الر�ضلكة
 يف اأم البواقي

وزارة الأ�ضغال العمومية ترف�س 
الرتاجع عن اإلغاء حمول اأولد معيزة   عيادة مهددة بالنهيار على روؤو�س 

املر�ضى يف تا�ضودة

اأحياء عتيقة خارج اهتمامات امل�ضوؤولني يف بلدية قاي�س

�ضكنات مهرتئة م�ضاريع �ضكنية رهينة نزاعات عقارية يف خن�ضلة
تهدد حياة ع�ضرات 

العائالت بعني 
البي�ضاء
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حماولة زعزعة الراأي العام حول وفرة االأدوية.. 

الر�صمي  الناطق  االت�صال،  وزيــر  اأكــد 
جلنة  اأن  بلحيمر،  عــمــار  للحكومة، 
ــا وزيـــر  ــه ــص ــرتاأ� قــطــاعــيــة خمــتــ�ــصــة ي
ووفق  مــراحــل  على  تعمل  ال�صناعة، 
تزويد  �صمان  �صاأنها  من  التي  ال�صروط 
وباخل�صو�صية  مــركــبــات  مــن  الــ�ــصــوق 
واالقت�صاد  املواطن  املطلوبة يف حماية 

الوطني.
مع  ــوار  ح يف  بلحيمر  الــوزيــر  واأو�ــصــح 
جريدة "اجلمهورية"، اأن ال�صغط الذي 
حلالة  راجــع  ال�صيارات  ق�صية  ت�صهده 
ال�صيارات  �صوق  عا�صها  التي  "الركود" 
وما  العجالت  نفخ  "تركة م�صانع  ب�صبب 
خلفته من كوارث على االقت�صاد الوطني 

دون اأن ي�صتفيد منها املواطن".
وذكر يف هذا ال�صاأن اأن احلكومة "قامت 
باإعادة بعث امللف مبا يخدم ال�صالح العام 
لل�صيارات  حقيقية  ل�صناعة  ويوؤ�ص�ص 
باال�صترياد  الرتخي�ص  اأن  اعتبار  على 
اإنتاجية  وحـــدات  بــاإنــ�ــصــاء  مــ�ــصــروط 

بن�صبة اإدماج عالية يف امل�صتقبل".
�صيتعزز  اال�صتثماري  املناخ  باأن  وطماأن 
التي  القانونية  الن�صو�ص  من  بجملة 
تعمل احلكومة مبختلف قطاعاتها على 
جميع  مع  بالت�صاور  واإ�صدارها  اإعدادها 

ال�صركاء.

ملواجهة التحديات واال�ضتجابة حلاجيات املواطنني من املواد الطاقوية، عرقاب

ور�ضات االحتاد من اجل املتو�ضط ..

الركود �ضببه تركة م�ضانع نفخ 
العجالت، بلحيمر

وخالل هذا اليوم الدرا�صي الذي نظمه 
املعهد الوطني للدرا�صات اال�صرتاتيجية 
واآفاق"،  "و�صعيات  �صعار  حتت  ال�صاملة 
�صرح االأ�صتاذ بر�صي�ص عبد احلميد يقول 
"يجب ال�صروع يف مراجعة هذا االتفاق 
واجللو�ص اإىل طاولة املفاو�صات" م�صيفا 
اأن " النقطة ال�صلبية )لالتفاق( تخ�ص 

اجلانب التجاري و االقت�صادي''.
اللقاء  هذا  خالل  املتدخل  اأو�صح  كما 
التجاري  " امليزان  اأن  الذي يدوم يومني 
اتــفــاق  اأن  حــيــث  اجلـــزائـــر  ــدم  ــخ ي ال 
االأوروبــي  اجلــزائــر-االحتــاد  ال�صراكة 
ومل  اأجنبي  مبا�صر  ا�صتثمار  ال  ينتج  مل 
ي�صتحدث منا�صب �صغل و مل يحقق منوا 

اقت�صاديا''.
اأو�صح االأ�صتاذ ال�صابق  من جهة اأخرى، 
"االحتاد  اأن  للبنوك  العليا  املدر�صة  يف 
الو�صع  بهذا  بنف�صه  اعــرتف  االأوروبـــي 
تقوميه"  اأجل  من  جهود  بذل  يف  �صرع  و 
م�صريا اىل االمتيازات يف قطاعي العدالة 

والتعليم العايل.
املدر�صة  يف  اال�صتاذ  ركــز  جانبه،  ومــن 
العا�صمة  بــاجلــزائــر  لــلــتــجــارة  العليا 
يف  "االختالل  عــلــى  حمــفــوظ  درغــــوم 
التجارية  التبادالت  الوا�صح يف  التوازن 
بني االحتاد االأوروبي واجلزائر" م�صريا 
االأجنبية  اال�ــصــتــثــمــارات  نق�ص  اىل 
اجلزائر  �صادرات  �صعف  واىل  املبا�صرة 
نــحــو االحتــــاد االأوروبـــــــي''. كــمــا يرى 
املتدخل الذي ندد بهيمنة املواد االأولية 
االحتاد  نحو  اجلزائرية  ال�صادرات  يف 
ــه مــن الــ�ــصــروري مراجعة  اأن االأوروبــــي 

اتفاق ال�صراكة اأو اإعادة �صبطه.
ــر الــعــالقــات  ــدي و�ـــصـــدد مـــن جــهــتــه م
التجارية الثنائية على م�صتوى املديرية 
الــعــامــة لــلــتــجــارة اخلــارجــيــة بـــوزارة 
�صرورة  على  �صمري  دراجـــي  الــتــجــارة، 
التي  االمتيازات  من  اجلزائر  ا�صتفادة 
ــاد  االحت مــع  ال�صراكة  اتــفــاق  مينحها 

االوروبي.
ويرى ال�صيد دراجي يف هذا ال�صدد انه 
بغية اجناح التنويع االقت�صادي الوطني 
املبا�صرة  اال�صتثمارات  ا�صتقطاب  يجب 

من اخلارج مبا فيه الكفاية و اال�صتفادة 
متليه  ما  ح�صب  االجنبية  اخلــرة  من 

بنود االتفاق.
التي  بــاجلــهــود  ــوؤول  ــص ــ� امل ذات  وذكـــر 
االجراءات  اطار  يف  اجلزائر  بها  قامت 
جلب  اىل  ــدف  ــه ت ــي  ــت ال الــتــحــفــيــزيــة 
م�صريا  املبا�صرة  االجنبية  اال�صتثمارات 
و   49/51 قاعدة  �صياغة  ــادة  اع اىل 
اال�صرتاتيجية  للقطاعات  حتديدها 

فقط.
ب�صدد  "نحن  ـــي  دراج ال�صيد  ــن  ــل واأع
للت�صدير  وطنية  ا�صرتاتيجية  تطوير 
الت�صدير  تخدم  التي  ال�صعب  درا�صة  مع 
على غرار الفالحة واال�صمنت واحلديد 

الذي بداأت اجلزائر يف ت�صديره.
"تف�صيل  على  دراجــي  ال�صيد  وتاأ�صف 
اال�صترياد على الت�صدير خالل الع�صرية 
ال�صابقة داعيا اىل �صرورة التوجه نحو 
املنتوجات  ذات  ال�صعب  وتطوير  االنتاج 
للت�صدير بغية احالل توازن يف  القابلة 

امليزان التجاري.
لواج  ت�صريح  يف  بوقدوم  ال�صيد  وقــال 
ال�صامي  املمثل  مع  تراأ�صه  هام�ص  على 
االأمنية  ال�صيا�صة  و  اخلارجية  لل�صوؤون 
بوريل،  جــوزيــب  االأوروبـــــي،  بــاالحتــاد 
الأ�صغال الدورة 12 ملجل�ص ال�صراكة بني 
"هناك  اأن  االأوروبــي  واالحتاد  اجلزائر 
نلم�ص  ومل  اجلانبني  من  للحوار  ارادة 
موؤكدا  االأوروبي"  الطرف  من  الرف�ص 
اأن االتفاق يجب اأن "يوازن" بني م�صالح 

الطرفني اجلزائري و االأوروبي.
املفاو�صني  ان  اىل  ـــوزيـــر  ال ـــار  ـــص واأ�
االتفاق،  بنقائ�ص  "واعون  اجلزائريني 
على  ملحا  التجاري،  جانبه  يف  خا�صة 
حالة  يف  االخــتــالل  "ت�صحيح  �ــصــرورة 
وجوده و اأخذ كل التدابري ملراجعة هذا 

االتفاق على ا�صا�ص قاعدة التوازن''.
لــلــتــذكــري فـــان اتــفــاق الــ�ــصــراكــة بني 
حيز  دخل  االأوروبــي  واالحتاد  اجلزائر 
2005 بطلب من اجلزائر  التنفيذ �صنة 
 1993 �صنة  االأوروبية  املفو�صية  لدى 
يف  متميزة  �صراكة  اإقامة  اإىل  ويهدف 

كافة القطاعات االقت�صادية.

نفط  ل�صعر  توقعاته  "غولدمان"  رفــع 
برنت اخلام ع�صرة دوالرات للربعني الثاين 
توقعات  اإىل  م�صريا   ،2021 من  والثالث 
تكلفة  هوام�ص  وارتفاع  للمخزونات،  اأقــل 
على  وتــدفــقــات  املنبع  اأن�صطة  ا�صتئناف 

امل�صاربة.
اأ�صعار  تبلغ  اأن  االأمــريكــي  البنك  ويتوقع 
الثاين  الربع  يف  للرميل  دوالرا   70 برنت 
60 دوالرا توقعها يف ال�صابق واأن ت�صل  من 
 65 مــن  الثالث  الــربــع  يف  دوالرا   75 اإىل 

دوالرا يف ال�صابق.
ــد:  االأح يــوم  مــذكــرة  يف  غولدمان  ــال  وق
الوترية  بهذه  التوازن  ا�صتعادة  اأن  "نعتقد 
تكون  اأن  املتوقع  من  كان  ما  خالل  االأ�صرع 

اآخذ  عجز  �صيعقبها  املظلمة  ال�صتاء  اأيــام 
الذي  الــوقــت  يف  الربيع  هــذا  الــتــزايــد  يف 
من  اأ�ــصــرع  بــوتــرية  الطلب  فيه  �صينتع�ص 
حا�صرة  ل�صوق  ال�صاحة  ميهد  مما  العر�ص، 
يبلغ  اأن  االآن  البنك  بال�صح"ويتوقع  تت�صم 
مليون   100 النفط  على  العاملي  الطلب 
يوليو2021  اأواخــر  بحلول  يوميا  برميل 
قدرها  احل�ص�ص  يف  زيــادة  البنك  ويتوقع 
0.5 مليون برميل يوميا يف اأغ�صط�ص، يف ظل 
اأحادي قدره  ال�صعودية عن خف�ص  تراجع 
املا�صي،  االأ�صبوع  ويف  يوميا،  برميل  مليون 
اإىل  برنت  ل�صعر  توقعه  "يو.بي.اإ�ص"  رفع 
68 دوالرا للرميل للن�صف الثاين من العام 

اجلاري.
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مر�صد  هناك  ــاإن  ف البيان  ن�ص  وح�صب 
الذي  ال�صيدالنية  ــواد  امل لتوفر  اليقظة 
جميع  فيه  ي�صارك  والــذي  موؤخرا  ان�صئ 
يهدف  بحيث  املهنيني،  حتى  االطــــراف 
باالعتماد على ار�صية رقمية جديدة من 
احد التطورات الرئي�صية التي تهدف اإىل 
هذا  ويعمل  االإ�صطرابات.  اإ�صكالية  حل 
اليقظة  املر�صد بتعاون وطيد مع مديرية 
اال�صرتاتيجية ملعاجلة هذه امل�صكلة وتلبية 
البيان.  ي�صيف  املــواطــنــني،  اإحــتــيــاجــات 
ملتزم  القطاع  اأن  على  الــوزارة  اأكــدت  كما 
يف  ميكنه،  عميق  اإ�صالح  م�صار  يف  ب�صرامة 

�صمان ال�صيادة ال�صحية واالقت�صادية.
الوطني  املجل�ص  رئي�ص  اأدان  جهته،  من 
طواهرية،  الكرمي  عبد  ال�صيادلة  لنقابة 
التي  االإ�ـــصـــراب  ودعــــوات  الت�صريحات 
اجلزائرية  الوطنية  النقابة  ت�صدرها 
على  اأنـــه  اخلــوا�ــص.مــو�ــصــحــا  لل�صيادلة 
اأجل  من  بناءة  مقرتحات  تقدمي  النقابة 

�صحة  وحماية  املهنية  الو�صعية  حت�صني 
املواطنني. كما �صدد على �صرورة الت�صامن 
ال�صيادلة  جميع  طرف  من  اجلهود  وبذل 
بوباء  املرتبطة  ال�صحية  االأزمة  ملواجهة 

كورونا. وجّدد املجل�ص دعمه لالإ�صالحات 
اىل  ي�صاطرها  ــي  ــت وال فيها  �ــصــرع  الــتــي 
قطاع  لتطوير  االآخرين  الفاعلني  جانب 

ال�صيدلة.

�صارك الوزير املنتدب لدى الوزير االأول 
واملوؤ�ص�صات  املعرفة  باقت�صاد  املكلف 
يف  االثنني،  اأم�ص  وليد  يا�صني  النا�صئة، 
اجل  من  االحتــاد  ور�صات  ا�صغال  افتتاح 
االلكرتونية،  احلوكمة  حــول  املتو�صط 

ح�صبما افاد به بيان للوزارة.
وينظم هذه الور�صات كل من االحتاد من 
املكلفة  املنتدبة  والــوزارة  املتو�صط  اجل 

النا�صئة  واملوؤ�ص�صات  املعرفة  باقت�صاد 
واملر�صد  ــيــة  ــان االأمل الــتــعــاون  ــة  وكــال و 
و  االعــــالم  لتكنولوجيات  ــوين  ــت ــص االإ�

االت�صال.
الــور�ــصــات اىل تــبــادل  وتــهــدف هـــذه 
واالدارات  الرقمنة  جمال  يف  اخلــرات 
العمومية وهذا مب�صاركة خراء دوليني 
ممثلي  مــن  كبري  وعـــدد  املــجــال  هــذا  يف 

ي�صيف  اجلــزائــريــة،  ـــوزارات  ال خمتلف 
امل�صدر.

امل�صائل  العديد من  التطرق اىل  كما مت 
املتبادل  الت�صغيل  ال�صيما  ال�صلة  ذات 
االلكرتونية  للحوكمة  القانوين  واالإطار 
وتاأمني  الرقمية  الــكــفــاءات  وتــطــويــر 
وت�صيري البيانات وكذا اجراءات املعامالت 

املب�صطة بني املوؤ�ص�صات، يختم البيان.

اأكد وزير الطاقة واملناجم حممد عرقاب، 
اأن حجم امل�صوؤولية املوكلة اإليه يف الظروف 

االقت�صادية اال�صتثنائية احلالية ثقيل.
ت�صلم  مرا�صيم  خــالل  كلمته  يف  واأو�ــصــح 
املن�صب ر�صميا من وزير الطاقة ال�صابق عبد 
ي�صتدعي  ال�صعب  الو�صع  اأن  عطار،  املجيد 
م�صاعفة  جمهودات  وبذل  وتعبئة  جتنيد 
حلاجيات  واال�صتجابة  التحديات  ملواجهة 
الطاقوية  املــواد  من  واملواطنني  االقت�صاد 

بكل اأنواعها.
يف  �صتكون  الظل  مناطق  اإن  عرقاب  وقال 

باالإ�صافة  قطاعه،  برنامج  اأولويات  �صلب 
املناجم  قطاع  بعث  واإعـــادة  موا�صلة  اإىل 
تعزيز  يف  امل�صاهمة  يف  عليه  يعول  ــذي  ال
بخلق  لل�صماح  الوطني  االقت�صاد  وتنويع 
منا�صب  وفتح  اال�صترياد  وتقلي�ص  الــروة 

�صغل.
اأبــرزت  اال�صتثنائية  االأزمـــة  اأن  واأ�ــصــاف 
على  االقت�صاد  اعتماد  من  اخلروج  �صرورة 
اإىل  والتوجه  اخلــام  املحروقات  عــائــدات 
منت�صبي  داعــيــا  الــدخــل،  م�صادر  تكثيف 

القطاع بذل املزيد من اجلهد.

منحة  �صرف  متديد  املالية،  وزارة  قــررت 
جزائري  دينار  األــف  بـ30  املــقــدرة  كــورونــا 
جائحة  من  املت�صررة  املهن  اأ�صحاب  لفائدة 
كورونا، وذلك بتمديد تاريخ اختتام االلتزام 
وحترير  بالدفع  اأوامــر  قفل  اآجــال  وحتديد 
حواالت الدفع، على �صبيل الت�صوية، حلاالت 
لفائدة  املالية  للم�صاعدة  الك�صوف  الدفع 
بعنوان  كورونا  جائحة  اآثــار  من  املت�صررين 
 10 تــاريــخ  لغاية   ،2020 املــالــيــة  ال�صنة 

مار�ص.
 17 يف  موؤرخة  اإر�صالية  يف  ــوزارة  ال ودعــت 
فيفري موجهة لالآمرين بال�صرف واملراقبني 
قرار  تطبيق  العموميني،  واملحا�صبني  املاليني 
وحتويل  بالدفع  اأوامــر  قفل  االآجــال  متديد 

لفائدة  مــار�ــص   10 لتاريخ  الــدفــع  حـــواالت 
وفيما  كــورونــا،  مــن  املت�صررين  االأ�صخا�ص 
28 فيفري  يخ�ص االلتزام بالنفقات لتاريخ 

اجلاري.
وتو�صح االإر�صالية اأن هذه الت�صوية بتغطية 
مالية  م�صاعدة  يف  واملتمثلة  الدفع  حــاالت 
لفائدة  جــزائــري  ديــنــار  ــف  األ بـ30  ــدرت  ق
كورونا،  جائحة  من  املت�صررة  املهن  اأ�صحاب 
لفائدة  دينار  األــف  بـ30  مقدرة  وم�صاعدة 
االأ�صخا�ص املمار�صني لن�صاط النقل العمومي 
لالأ�صخا�ص عر الطرق ''الواليات'' املت�صررين 
من اأثار اجلائحة، اإ�صافة اإىل م�صاهمة مالية 
ال�صائقني  لــفــائــدة  ديــنــار  اآالف   10 مببلغ 

والقاب�صني للنقل عر بني الواليات.

اأ�شدرت وزارة ال�شناعة ال�شيدلنية بيانا دعت من خالله جميع الفاعلني املعنيني اإىل عدم التاأثر ببع�س اجلهات التي حتاول زعزعة الراأي 
العام حول وفرة الأدوية، بوجود بع�س اجلهات تدعو اإىل اإىل ندرة حمتملة لالأدوية، رغبة منها يف خلق مناخ عدم الإ�شتقرار. واأكدت الوزارة 
اأن قطاع ال�شناعة ال�شيدلنية يتكفل بتنظيم الأن�شطة ال�شيدلنية مبا فيها الت�شنيع والإ�شترياد والإ�شتغالل والتوزيع، بالإ�شافة اإىل الت�شدير 

املتعلقة باملواد ال�شيدلنية والأجهزة الطبية يف اإطار اإ�شت�شارة وا�شعة وكاملة مع جميع املتدخلني.
اأو�شى امل�شاركون يف يوم درا�شي كر�س لتقييم اتفاق ال�شراكة اجلزائر -الحتاد الأوروبي يوم 
الأحد باجلزائر مبراجعة التفاق من اأجل ت�شحيح "الختالل يف التوازن" القت�شادي والتجاري 

بني الطرفني موؤكدين على �شرورة تنويع القت�شاد الوطني.

اجلزائر- االحتاد االأوروبي
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لن يكون هناك تفتي�ض مفاجئ

نقابة مغربية.. نرف�س التطبيع 
الرتبوي والثقايف مع اإ�ضرائيل

 البيت الأبي�س يراجع اعرتاف ترامب 
بال�ضيادة املغربية على ال�ضحراء 

املغربي  املــر�ــصــد  رئــيــ�ــص  ا�صتنكر 
ويحمان،  اأحمد  التطبيع،  ملناه�صة 
"االأ�صالة  حزب  اإعالن  االثنني  ام�ص 
واملعا�صرة" املغربي عن نيته  تر�صيح 
�صكريا،  �صيمون  املــغــربــي-الــيــهــودي، 
الكيان  بجي�ص  الــ�ــصــابــق  املنت�صب 
املحلية  لــالنــتــخــابــات  الــ�ــصــهــيــوين 
اأن  ويــحــمــان،  ال�صيد  وقـــال  املقبلة 
"لي�ص  واملعا�صرة"،  "االأ�صالة  حزب 
حزبا �صيا�صيا جديرا باأن يحمل هذا 
، فهو لي�ص حزبا طبيعيا وليد  االإ�صم 
املجتمع، واإمنا مت �صنعه يف الدهاليز، 
هذا  بينها  من  بعينها،  اأدوار  الأداء 
الكيان  وجــه  بتبيي�ص  القذر  الــدور 

ال�صهيوين".
من جهة اأخرى اأعلنت نقابة تعليمية 
تربوي  تطبيع  الأي  رف�صها  باملغرب، 
ظل  يف  ال�صهيوين،  الكيان  مع  وثقايف 
م�صرتكة  تعليم  برامج  لتنفيذ  خطط 
اأبيب. جاء ذلك يف  بني الرباط وتل 
الوطنية  "اجلامعة  وجهتها  ر�صالة 
وزير  اإىل  تعليمية(  للتعليم" )نقابة 
�صعيد  املــغــربــي  الــوطــنــيــة  الــرتبــيــة 

اأمزازي، م�صاء االأحد.
اأمـــزازي  اأجـــرى  املا�صي،  واالأ�ــصــبــوع 
ات�صاال هاتفيا مع نظريه االإ�صرائيلي 
يواآف غاالنت، حيث اتفقا على تنفيذ 
وفق  التعليم،  مبجال  م�صرتكة  برامج 

وزارة الرتبية الوطنية املغربية.
الوزير،  ر�صالتها  يف  النقابة  ودعــت 
تربوي  تطبيع  الأي  حد  "و�صع  اإىل 
عن  معربًة  اإ�صرائيل"،  مــع  وثــقــايف 

رف�صها لهذا التطبيع.
اخلطوة،  هذه  �صاأن  "من  واأ�صافت: 
حتويل املنظومة الرتبوية والتعليمية 
والبلد اإىل مرتع لتطبيع عقول بنات 
وطلبة  تالميذ  مــن  ال�صعب  ــاء  ــن واأب
حذرت  كما  ومدر�صني".  ومــتــدربــني 
الرتاث  "اإدراج  من  املغربية،  النقابة 
اليهودي يف املنهاج الدرا�صي املغربي".
ويف 10 دي�صمر املا�صي، اأعلن املخزن 
العالقات  اإقامة  ال�صهيوين،  والكيان 
توقفت  بعدما  بينهما،  الدبلوما�صية 
يف العام 2000.    ويف 22 من ال�صهر 
املغربي  الـــوزراء  رئي�ص  وقــع  ذاتـــه، 
"اإعالن  على  العثماين،  الدين  �صعد 
واإ�ــصــرائــيــل  ــرب  ــغ امل ــني  ب م�صرتك" 
زيارة  اأول  خالل  املتحدة،  والواليات 
اأمريكي  اإ�ــصــرائــيــلــي  ر�ــصــمــي  ــوفــد  ل

للعا�صمة الرباط.
واأ�ــصــبــح املــغــرب بــذلــك رابـــع دولــة 
مع  التطبيع  عــلــى  ــق  ــواف ت عــربــيــة 
االإمارات  بعد   ،2020 خالل  الكيان، 
والبحرين وال�صودان، يف حني ترتبط 
مع  �صالم  باتفاقيتي  واالأردن  م�صر 

اإ�صرائيل، منذ 1979 و1994.

باالأعمال  القائم  تريبل  كــونــراد  قــال 
االأمريكية  املتحدة  الــواليــات  �صفارة  يف 
مبراجعة  تقوم  وا�صنطن  اإن  اإ�صبانيا،  يف 
ق�صية اعرتاف الرئي�ص االأمريكي ال�صابق 

دونالد ترامب بـ"مغربية" ال�صحراء.
اأجرته معه �صحيفة  جاء ذلك يف حوار 
املا�صي،  ال�صبت  االإ�صبانية،  "البايي�ص" 
هذه  �صرتاجع  "هل  �صوؤال  على  رده  خالل 
االإدارة قرار ترامب باالعرتاف بال�صيادة 
كونراد  فقال  ال�صحراء؟"،  على  املغربية 
تريبل "نعرف اأن هذا مو�صوع مهم بالن�صبة 
الإ�صبانيا، وهو اأحد الق�صايا املتعددة التي 

تخ�صع للمراجعة" يف الظرف احلايل.
يف  االأمريكي  باالأعمال  القائم  واأو�صح 
كل  مــع  حمــادثــات  "توجد  اأنــه  اإ�صبانيا 
حول  املتحدة"  االأمم  اإطــار  يف  الفاعلني 
املو�صوع، و"لكننا مل نتخذ اأي قرار"ريثما 
اإعادة تقييم املو�صوع، الأن، على حد  تتم 

يريد  اإنه  بلينكن )قال(  "الوزير  تعبريه، 
التعهد  مت  التي  وااللتزامات  ال�صياق  فهم 

بها".
واختتم حديثه ملف ال�صحراء الغربية 
عليه  التاأكيد  ميكنني  "ما  اإن  بالقول 
الت�صاور  اإىل  ت�صعى  االإدارة  هذه  اأن  هو 
متعددة  املوؤ�ص�صات  ودعـــم  احللفاء  مــع 
يتم  قرار  واأي  املتحدة،  كاالأمم  االأطراف 
�صيكون �صمن هذا  اتخاذه يف حالة كهذه 

االإطار".
�صفارة  باأعمال  القائم  ت�صريح  يتزامن 
مدريد  يف  االأمريكية  املتحدة  الواليات 
 25 مــع مــبــادرة قــام بها يف الــيــوم ذاتــه 
االأمريكي  ال�صيوخ  جمل�ص  يف  �صيناتورا 
اينهوف  جيم�ص  ال�صيناتور  اإ�صراف  حتت 
بايدن  جــو  الرئي�ص  اإىل  ر�صالة  ببعث 
يطالبونه فيها بالرتاجع عن قرار ترامب 

ب�صاأن ال�صحراء.

اأعلن املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جرو�شي، الأحد 21 فرباير 2021، اأن الوكالة التابعة لالأمم املتحدة اأبرمت اتفاقاً 
مع اإيران ملوا�شلة اأن�شطة التحقق واملراقبة "الالزمة" يف اإيران التي كانت قد قل�شت تعاونها الأ�شبوع احلايل، معترباً اأن ما اتفقوا عليه "�شيء قابل للتطبيق، ومفيد 

جل�شر الهوة بيننا واإنقاذ املوقف الآن". لكن جرو�شي قال، يف موؤمتر �شحفي، اإن وترية و�شول املفت�شني اإىل املواقع الإيرانية �شترتاجع، ولن يكون هناك مزيد من 
عمليات التفتي�س املفاجئة.

تاأتي ت�صريحات املدير العام للوكالة 
زيارته  الذرية عقب  للطاقة  الدولية 
"اأن�صطة  خاللها  بحث  التي  لطهران 
جتريها  الــتــي  ال�صرورية"  التحقق 
الــتــقــى بع�ص  قـــد  الـــوكـــالـــة، وكــــان 
رئي�ص  منهم  االإيــرانــيــني  املــ�ــصــوؤولــني 
علي  االإيرانية  الذرية  الطاقة  هيئة 

اأكر �صاحلي.
يف �صياق مت�صل، قال وزير اخلارجية 
االإيراين، حممد جواد ظريف، االأحد 
على  يتعني  اإنه   ،2021 فراير   21
عن  العقوبات  رفع  املتحدة  الواليات 
اإيران اأواًل اإذا كانت تريد احلديث عن 
بذلك  ليوؤكد  النووي،  االتفاق  اإنقاذ 
موقف طهران باأنها لن تتخذ اخلطوة 
القوى  مــع  االتــفــاق  الإعــــادة  االأوىل 

العاملية.
تلفزيونية  مقابلة  يف  ظريف،  اأ�صاف 
ــة  ــي ــران مــع قــنــاة بــر�ــص تــــي.يف االإي
اأن  االإجنــلــيــزيــة،  باللغة  الــنــاطــقــة 

من  تتمكن  لــن  ــتــحــدة  امل ـــات  ـــوالي ال
االن�صمام جُمددًا اإىل االتفاق النووي 
م�صيفًا:  الــعــقــوبــات،  تــرفــع  اأن  قبل 
على  املوقعني  جميع  يفي  اأن  "مبجرد 
�صتعود  بالتزاماتهم  النووي  االتفاق 
ال�صتئناف  املــفــاو�ــصــات  اإىل  ــــران  اإي

االتفاق".

اأن  ذكــر  االإيـــراين  اخلارجية  ــر  وزي
"بايدن يّدعي اأن نهج اإدارة ترامب يف 
كان  ال�صغط  من  قدر  اأق�صى  ممار�صة 
مبثابة ف�صل كبري، لكن من حيث املبداأ 
االإدارة  �صيا�صة  يف  ا�صتمر  واملمار�صة، 
اأن  مــوؤكــدًا  يغريها"،  ومل  ال�صابقة 
"مدمنة"  اأ�صبحت  املتحدة  الواليات 

ال�صغط  وممار�صة  العقوبات،  لفر�ص 
والتنمر، لكن هذه ال�صيا�صات لن تنجح 

مع اإيران، على حد قوله.
�صّرحت  قــد  بــايــدن  اإدارة  ــت  ــان ك
االأ�صبوع املا�صي باأنها م�صتعدة للحديث 
مع اإيران حول عودة البلدين لالتفاق 
من  طــهــران  مــنــع  اإىل  يــهــدف  الــــذي 
رفع  مقابل  نــوويــة  اأ�صلحة  امــتــالك 

معظم العقوبات الدولية.
اأقره  قانونًا  هناك  اأن  بالذكر  جدير 
يلزم  املا�صي  العام  ــراين  االإي الرملان 
الروتوكول  تنفيذ  بوقف  احلكومة 
فراير   23 يوم  من  اعتبارًا  االإ�صايف 

اجلاري اإذا مل ُترفع العقوبات.
الــروتــوكــول  ــــران  اإي تطبق  بينما 
االإ�صايف مبوجب االتفاق النووي، مما 
مينح الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
التفتي�ص  عــمــلــيــات  اإجـــــراء  �صلطة 
مل  مــواقــع  يف  م�صبق  ق�صري  بــاإخــطــار 

يعلن عنها.

اللجنة  يف  حمليني  اأع�صاء  �صبعة  لقي 
يوم  م�صرعهم   لالنتخابات  امل�صتقلة 
االأحد جراء انفجار �صيارتهم التي مرت 
القريبة  تيالبري  منطقة  يف  لغم  فوق  

من مايل  ح�صبما اأعلن حاكم املنطقة.
حاكم  كاتيال  ابراهيم  تيجاين  واو�صح 
نحو  اخلــر  "تلقيت  تيالبري  منطقة 
منت�صف النهار، هناك �صبعة قتلى عندما 
روؤ�صاء  وهم  لغم  على  �صيارتهم  انفجرت 
مكاتب الت�صويت وكتابهم" مت توظيفهم 

من طرف اللجنة االنتخابية. واأ�صار اىل 
ان احلادث خلف اي�صا ثالثة جرحى.

ال�صبعة  اال�صخا�ص  هــوؤالء  مقتل  ياتي 
ـــة الــثــانــيــة من  ـــول ــــوم اجــــــراء اجل ي
بازوم  حممد  بني  الرئا�صية  االنتخابات 
للرئي�ص  الـــويف  حــظــا،  ـــر  االوف املــر�ــصــح 
و  ايــ�ــصــوفــو  حمــمــدو  ــه  ــت والي املنتهية 
الرئي�ص اال�صبق  املعار�ص مهامان عثمان 

.
تقع  بلدة  وهي  واروا  يف  احلــادث  ووقع 

يف بلدية دارغول مبنطقة تيالبري على 
منطقة  وهي  نيامي،  من  كلم   100 بعد 
بني  الثالثة"  ــدود  احل منطقة  ت�صمى" 

النيجر ومايل وبوركينا فا�صو.
االوىل  اجلولة  بعد   يناير،  اأوائــل  ويف 
ــل مــائــة �ــصــخــ�ــص يف  ــيــات قــت لــلــرئــا�ــص
منطقة  نف�ص  يف  قريتني  على  هــجــوم 
�صد  املجازر  اعنف  احــد  وهــو  تيالبري 
مبنطقة  الواقع  البلد  هــذا  يف  املدنيني 
اجلماعات  طرف  من  امل�صتهدف  ال�صاحل 

االرهابية.
على  الــهــجــوم  ــان  ف ال�صلطات  وح�صب 
منت  على  "ارهابيون  به  قــام  القريتني 
منطقة  وتخ�صع  نارية"،  دراجــة  مائة 
 .2017 منذ  الطوارئ  حلالة  تيالبري 
منعت  االرهابيني  ملكافحة  حماولة  ويف 
منت  على  التنقل  عــام  منذ  ال�صلطات 
واأمــرت  ونهارا  ليال  النارية  الــدراجــات 
بغلق مئات االأ�صواق امل�صبه بها بانها متون 

"االرهابيني".
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لدى  �سفريها  مقتل  االثنني  االإيطالية  اخلارجية  وزارة  اأفادت 
هجوم  خالل  اأتانازيو،  لوكا  الدميقراطية  الكونغو  جمهورية 
ا�ستهدف موكب برنامج االأغذية العاملي التابع لالأمم املتحدة يف 
�سرق البالد. ووقع الهجوم  قرب غوما يف �سرق جمهورية الكونغو 

الدميقراطية، وفق ما اأفاد م�سدر دبلوما�سي.
وقال م�سدر دبلوما�سي رفيع امل�ستوى يف كين�سا�سا لوكالة االأنباء 
الفرن�سية اإن ال�سفري لوكا اأتانازيو "تويف متاأثرًا بجراحه". واأكد 
�سخ�سني  اأن  الفرن�سية  االأنباء  لوكالة  اجلي�ص  با�سم  املتحدث 

تال يف الهجوم، بدون حتديد هويتي ال�سحيتني. اآخرَين قحُ

للديانات  جممع  اأول  الفتتاح  برلني  االأملانية  العا�سمة  ت�ستعد 
مايو   27 يوم  احتفالية  يف  واحد  �سقف  حتت  الثالث  ال�سماوية 
بالدين  للتعريف  فر�سة  يكون  اأن  اإىل  يهدف  والذي  املقبل، 
الت�سامح  لن�سر  مكانًا  ي�سبح  واأن  واليهودي،  وامل�سيحي  االإ�سالمي 

بني معتنقيها.
عرف با�سم "churmosquagogue"، الكلمة  املجمع، الذي يحُ
ع اليهودي، مت بناوؤه على  التي جتمع بني الكني�سة وامل�سجد واملجَمّ
ال�سرقية،  اأملانيا  يف  ال�سيوعيون  احلكام  دّمرها  كني�سة  اأنقا�ص 
يف  الربيطانية،   The Guardian �سحيفة  اأوردته  ملا  وفقًا 
و�سع حجر اأ�سا�ص م�سروع البيت الواحد،  تقرير لها.    اإذ �سوف يحُ
رة  قَدّ اإيذانًا بنهاية 10 �سنوات من التخطيط وبداية 4 �سنوات محُ

لالإن�ساء.

ال�سابق  االأمريكي  الرئي�ص  اأن  للراأي  جديد  ا�ستطالع  اأظهر 
دونالد ترامب ال يزال يحظى بوالء بع�ص موؤيديه اجلمهوريني 
من  يقرب  ما  اأن  اإىل  م�سريًا  ثانية،  عزل  ملحاكمة  خ�سوعه  رغم 
حزب  ويدعمون  احلايل،  حزبهم  �سيرتكون  اجلمهوريني  ن�سف 
الذي  اال�ستطالع  ويف  �سكله.   يحُ اأن  املحُحتمل  من  الذي  ترامب 
�سارك فيه 1000 من اأن�سار ترامب، قال ما يقرب من 80% من 
اأيد  اإنهم ي�ستبعدون ت�سويتهم ملر�سح جمهوري كان قد  امل�ساركني 
امل�ساركني  من   %85 حوايل  قال  كذلك  ال�سابق.  قائدهم  عزل 
اإنهم �سي�سوتون ل�سالح ترامب عام 2024 اإذا فاز برت�سيح احلزب 
 The hill موقع  اأورده  ما  بح�سب  الرئي�ص،  ملن�سب  اجلمهوري 

االأمريكي.

اأفرج عن جمموعة من 53 رهينة بينهم 20 امراأة و9 اأطفال كانوا 
عن  بعد  معلومات  ترد  مل  فيما  االأحد  نيجرييا،  و�سط  يف  خطفوا 
42 �سخ�سا خطفوا االأربعاء املا�سي من مدر�سة يف كاغارا باملنطقة 

نف�سها.
االأحد  م�ساء  تويرت  على  تغريدة  يف  النيجر  والية  حاكم  وقال 
الذين  راكبا   53 عددهم  البالغ  احلافلة  ركاب  با�ستقبال  "�سررت 
اأي  ال�سلطات  اأ�سبوع". ومل تقدم  خطفهم قطاع طرق م�سلحون قبل 
ال�سلطات  اأكدت  وقد  هذه.  االإفراج  عمليات  �سروط  عن  تفا�سيل 
الذين  الرهائن  عن  االفراج  مقابل  فدية  تدفع  لن  اأنها  الدوام  على 

يختطفهم "قطاع طرق".

اأ�سارت اأرقام جامعة جونز هوبكنز االأمريكية اإىل اأن ح�سيلة وباء 
كوفيد-19 يف الواليات املتحدة بلغت االأحد اأكرث من 497 األف وفاة 

ما يجعلها تقرتب من عتبة ن�سف مليون وفاة جراء فريو�ص كورونا.
وقال م�ست�سار الرئي�ص االأمريكي جو بايدن، االأحد "اإنه اأمر مروع". 
واأ�ساف "مل نعرف �سيئا كهذا منذ اأكرث من 100 عام، منذ وباء 1948" 
مو�سحا "هذا اأمر �سيبقى يف التاريخ. يف غ�سون عقود �سيتحدث النا�ص 
عن  واأعلن  النا�ص".  من  العديد  فيها  ق�سى  التي  االأوقات  هذه  عن 
29 فرباير  اأول وفاة بكوفيد-19 يف الواليات املتحدة قبل �سنة، يف 
2020. وبعد ثالثة اأ�سهر من ذلك التاريخ، جتاوزت البالد عتبة مئة 
األف وفاة. ثم جتاوزت عتبة 400 األف وفاة يف يناير ع�سية تن�سيب 
مليون وفاة  ن�سف  ما يجعلها تقرتب من عتبة  رئي�سا،وفاة  بايدن  جو 

جراء فريو�ص كورونا.

اأملانيا تفتتح اأول جممع لالأديان 
ال�ضماوية الثالثة

نحو ن�ضف اجلمهوريني �ضيرتكون 
حزبهم والن�ضمام حلزب ترامب

الفراج عن 53 رهينة خطفوا من 
حافلة يف و�ضط نيجرييا

الوليات املتحدة تقرتب من عتبة ن�ضف 
مليون وفاة بكورونا

مقتل ال�ضفري الإيطايل يف هجوم 
م�ضّلح ب�ضرق الكونغو الدميقراطية

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل
وكالة الطاقة الذرية تتو�ضل لتفاق مع اإيران يخ�س الن�ضاط النووي

النيجر: مقتل �ضبعة اع�ضاء حمليني يف اللجنة 
النتخابية مبنطقة تيالبري

ق.د

القائم باالأعمال يف �ضفارة وا�ضنطن مبدريدحزب ير�ضح منت�ضبا �ضابقا بجي�ض الكيان ال�ضهيوين لالنتخابات املحلية

ق.د



الطاقم  مبعية  بوعقال  جنم  اإدارة  توا�سل 
تدعيم  اأجــل  من  التحركات  للفريق  الفني 
�سفوف الفريق بالعبني جدد يف ظل حاجة 
الفريق اإىل تدعيمات يف بع�ص املنا�سب، ويف 
بقيادة  االإدارة  اأن  علمنا  فقد  ال�سدد  هــذا 
الثنائي  مع  ر�سميا  اتفقت  الربعي  بن  ر�سيد 
عني  �سباب  من  القادم  اأمني  حممد  بوخالفة 
اإحتاد  اأمال  من  القادم  معمر  واإليا�ص  ياقوت 
ب�سكرة كما تراهن اإدارة النادي على التعاقد 
ال�ساعات  خــالل  جــدد  العبني  اأو  العــب  مع 
ات�ساالت  يف  امل�سريون  يتواجد  حيث  املقبلة، 
عنها  الك�سف  دون  االأ�سماء  بع�ص  مع  مكثفة 
تدخل  اإمكانية  من  تخوفا  الراهن  الوقت  يف 
ال�سفقات  ــذه  ه تف�سد  قــد  اأخـــرى  اأطـــراف 

و�ستغلق االإدارة ملف االإ�ستقدامات قريبا.
بريك  نا�سر  املــدرب  يرغب  اأخــر  �سياق  ويف 
اكرب  بــرجمــة  على  ال�سمرة  ترب�ص  ــالل  خ
عدد من اللقاءات الودية اأمام خمتلف الفرق 
املجاورة خا�سة التي تن�سط يف الق�سم الثاين 
من  م�سكل  اأي  يجد  لن  ــه  اأن واالأكــيــد  هــواة، 
فريق  اأي  اأمام  اللعب  و�سيمكنه  اجلانب  هذا 
جمموعة  يف  يتواجد  النجم  اأن  اإعتبار  على 
و�سط ال�سرق ولن ي�سطدم باأندية ال�سرق يف 

البطولة.

�الإد�رة تتفق مع 
�لثنائي ب�خالفة 

ومعمر و�أمال كبرية 
الإجناح ترب�س �ل�سمرة

جنم بوعقال

ــربج عبد  ال املــوؤقــت الأهلي  املــدرب  اإ�ــســرتط 
مدرب  اإىل  ترقيته  �سرورة  بو�سبيعة  النور 
حل  مع  املقبلة  الفرتة  خالل  للفريق  رئي�سي 
امل�ساكل االإدارية التي يعاين منها الفريق من 
اأجل العودة ملوا�سلة مهامه على راأ�ص العار�سة 
اإن�سحابه  بو�سبيعة  واأعلن  للفريق،  الفنية 
اجلديدة  الهزمية  بعد  الفريق  تدريب  من 
وهو  تلم�سان،  وداد  اأمام  االأهلي  تلقاها  التي 
اإقناع  اإدارة الفريق حتاول  االأمر الذي جعل 
اإمكانية تعيينه كمدرب  بو�سبيعة للعودة مع 
ما  يف  لالأهلي  الفنية  العار�سة  لقيادة  جديد 
تبقى من املو�سم اجلاري خا�سة يف ظل تراجع 
حظوظ االأهلي يف حتقيق البقاء يف الرابطة 

تلقاها  االلتي  الهزائم  �سل�سلة  االأوىل يف ظل 
يبقى  حيث  القواعد،  وخــارج  داخل  الفريق 
االأهلي هو الفريق الوحيد الذي مل يتمكن من 

حتقيق اأي فوز منذ بداية البطولة.
م�سطفى  الربج  الأهلي  العام  املدير  وحتدث 
يف  بو�سبيعة  تعيني  اإمكانية  عــن  العيا�سي 
ال�سدد  هــذا  يف  قائال  رئي�سي  مــدرب  من�سب 
قـــراري وحـــدي، �سحيح  لي�ص  الــقــرار  ــذا  :ه
ترقية  ولكن  املتوفرة،  احللول  من  حل  اأنــه 
بو�سبيعة تكون باتفاق اأع�ساء جمل�ص االإدارة 
مع  نتفاو�ص  مل  االآن  وحلد  اأوال،  واجتماعهم 
هذا  يف  ر�سمي  قرار  اأي  نتخذ  ومل  مدرب،  اأي 
االأع�ساء  غياب  هو  واالأول  ل�سببني،  ال�ساأن، 

غياب  والــثــاين  امل�سوؤولية،  ميلكون  الــذيــن 
 . االأموال التي نحتاجها للتعاقد مع املدرب

و�سباب  الــربج  اأهلي  مباراة  تاأجيل  وتقرر 
الرابطة  من  اجلولة   اإطــار  يف  بــلــوزداد 
املحرتفة االأوىل اإىل اإ�سعار الحق بعد اأن كانت 
مقررة يوم اجلمعة  فيفري ب�سبب خو�ص 
اإفريقيا  اأبطال  رابطة  لغمار  بلوزداد  �سباب 
داونز  �سان  ملالقاة  تنزانيا  اإىل  ي�سافر  حيث 
اجلنوب اإفريقي بدار ال�سالم يوم  فيفري، 
لتاأجيل  اإرتياحهم  واأعرب م�سريو االأهلي عن 
التي  الكبرية  امل�ساكل  ظل  يف  خ�سو�سا  اللقاء 

يعاين منها الفريق يف الوقت الراهن.

ك�سف مدرب مولودية العلمة عزيز عبا�ص عن 
تفاجئه مل�ستوى بع�ص العبي الفريق وهذا بعد 
مقابلة نادي التالغمة موؤكدا على اأن العديد من 
الالعبني يعانون من نق�ص فادح يف املناف�سة لكون 
العديد منهم كانوا بطالني خالل املو�سم الفارط 
وقال  به،  درايــة  على  يكن  مل  الذي  االأمــر  وهو 
عبا�ص اأنه �سيحاول ت�سحيح ما ميكن ت�سحيحه 
املهمة  بــاأن  اإعــرتافــه  مع  املقبلة  الفرتة  خــالل 
االأو�ساع  ظل  يف  ــالق  االإط على  �سهلة  تكون  لن 
التي  االإدارية  ال�سراعات  مع  خ�سو�سا  احلالية 
يعي�سه الفريق يف الوقت الراهن، وجددت اإدارة 
التاأكيد على  الفريق ثقتها يف املدرب عبا�ص مع 
اأنه ال يتحمل م�سوؤولية االإنطالقة املتعرثة التي 

�سجلها الفريق يف البطولة.
الفريق  فاإن  عبا�ص  املدرب  نظر  وجهة  وح�سب 

التي توا�سلت لعدة  يدفع ثمن االأزمة االإدارية 
حول  عبا�ص  وقــال  املو�سم  بداية  قبل  اأ�سابيع 
كان  ح�سلت  التي  ال�سراعات  : النقطة  هــذه 
لها تاأثري مبا�سر الأن االأزمة التي عا�سها الفريق 
مل تكن �سهلة وجعلت الت�سكيلة تعاين من نق�ص 
الأن  تخدمنا  مل  الرزنامة  وحتى  التح�سريات 
على  لقاءين  بخو�ص  معني  �سيكون  الفريق 
التوايل خارج الديار ثم لعب مقابلتني يف اأ�سبوع 
، وطلب املدرب عبا�ص من  خالل اجلوالت املقبلة
االإلتفاف حول  االأن�سار �سرورة  خا�سة  اجلميع 
االأزمة  من  للخروج  الراهن  الوقت  يف  الفريق 
البد  احلالية وقال عبا�ص يف هذا اخل�سو�ص :
االأزمــة  من  للخروج  املو�سم  هــذا  االإلتفاف  من 
قواعد  على  الفريق  و�سع  االأقل  وعلى  احلالية 
�سيكون  ال�سعود  حتقيق  يف  جنحنا  واإذا  �سليمة، 

نكون  اأن  ف�سنحاول  ننجح  مل  واإن  ــازا  اإجن هذا 
املو�سم  كلمته  لقول  �سحيحة  اأ�س�ص  على  فريق 

 . القادم
الــدعــوى  الــفــ�ــســل يف  يــتــم  اأن  املــنــتــظــر  ومـــن 
اإدارة  جمل�ص  طــرف  مــن  املرفوعة  الق�سائية 
ال�سركة التجارية �سد النادي الهاوي يوم االأحد 
القادم وهذا بعد اأن مت االإ�ستماع ملوقف النادي 
اأم�ص  اأول  جــرت  التي  اجلل�سة  خــالل  الــهــاوي 
اإدارة  اأن  بالفرع التجاري ملحكمة �سطيف، علما 
مت  التي  القرارات  كل  تعترب  التجارية  ال�سركة 
اإتخاذها من االإدارة احلالية غري قانونية وهذا 
للمطالبة  االأ�سوات  فيه  تعالت  الذي  الوقت  يف 
ه�سام  التجارية  لل�سركة  العام  املدير  بعودة 
فونا�ص يف ظل املتاعب الكبرية التي يعاين منها 

الفريق مع بداية هذا املو�سم.

وفاق �سطيف 

�أهلي برج بوعريريج

مولودية �لعلمة

�سباب باتنة

جمعية عني مليلة

بدري. عبدري. ع

اأ.ج

الدين  زين  البواقي  اأم  والية  وايل  قام 
تبوتني اأول اأم�ص باإ�ستقبال روؤ�ساء اأندية 
اجلمعية  فريق  ومنها  الرابعة  الوالية 
للحديث عن م�ساكل الفريق خا�سة املالية 
واأ�سار وايل الوالية يف بداية حديثه على 
وقوفه الدائم مع املمثل االأول للوالية يف 
�سريافق  اأنــه  واأ�ــســار  املحرتفة  الرابطة 
جاهدا  ي�سعى  واأنه  املو�سم  طيلة  الفريق 
االأن  حلد  املحقق  املك�سب  على  للحفاظ 
يف البطولة كما اأكد على �سرورة مرافقة 
اأبوابه  فاحتا  حمب  كل  قبل  من  الفريق 

للم�ستثمرين و املقاولني من اأبناء الوالية 
اإىل  "ال�سام"  عودة  يف  للم�ساهمة  اأي�سا 
على  الــواليــة  وايل  اأثنى  كما  الواجهة 
ال�سابة  االإدارة  تبذلها  التي  املجهودات 
الــوايل  االخـــرية  هــذه  كرمت  و  للفريق 
املبادرة  و �سكرته على  بقمي�ص اجلمعية 
راجني اأن ي�ساعد فريقهم يف قادم االأيام 
لطرح  مفتوح  مكتبه  اأن  ـــوايل  ال واأكـــد 
لوقوف  يحتاج  الــذي  الفريق  اإن�سغاالت 
اجلميع معه خا�سة و اأن االإدارة تنتظرها 

حتديات كبرية هذا املو�سم.

ويف �سياق اأخر �ستكون الت�سكيلة املليلية 
و�سعبة  قــويــة  لــقــاءات  مــع  مــوعــد  على 
تتطلب  والتي  القادمة  اجلوالت  يف  جدا 
اقرتاب  ومع  اجلوانب  كافة  من  جاهزية 
ـــاإن  ــد نــهــايــة مــرحــلــة الـــذهـــاب ،ف ــوع م
اجلمعية مقبلة على رزنامة جهنمية ومع 
فرق قوية تلعب االأدوار االأوىل ،وبالتايل 
فاإن املدرب عبد القادر يعي�ص متخوف من 
تراكم  مع  الالعبني  �سينال  الذي  التعب 
من  االأوىل  املرحلة  نهاية  قبل  اللقاءات 

البطولة.

الثاين اأمام مناف�ص حمرتم وميلك العبني تقنيني 
املجموعة  اأن  الكوكي  املــدرب  واأ�ساف  جيدين، 
اأن  بالقول  مردفا  ال�سيناريوهات  لكل  جاهزة 
غرار  على  كبرية  فــرق  عــدة  ت�سم  الكاف  كاأ�ص 

يجعل  ما  وهو  والرجاء  وال�ساحلي  ال�سفاق�سي 
طبعة هذه ال�سنة قوية والتناف�ص �سيكون كبريا 
بغ�ص  التحدي  لرفع  جاهزا  الوفاق  يبقى  حيث 

النظر عن اإ�سم املناف�سني يف دوري املجموعات.
يف  الوفاق  تنتظر  التي  القادمة  املقابلة  وعن 
املدرب  قال  فقد  ال�سلف  جمعية  اأمــام  البطولة 
لقاءات  يف  هدفنا  على  نحيد  لن  : الــكــوكــي 
داخل  اللقاءات  يف  الفوز  هو  وهدفنا  البطولة 
املو�سم،  بداية  منذ  هدفنا  وهو  الديار  وخــارج 
كبري  بتحفيز  لكن  عادية  �ستكون  والتح�سريات 

. من اأجل اإكمال �سل�سلة النتائج االإيجابية
عبد  �سطيف  وفــاق  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  هــدد 
وهذا  من�سبه  مــن  باالإن�سحاب  �ــســرار  احلكيم 
ت�سيري  بخ�سو�ص  احلا�سل  ال�سراع  خلفية  على 
ماي  ملعب   اإىل  �سرار  يتنقل  ومل  الفريق، 
 على هام�ص مباراة اأول اأم�ص اأمام اأ�سانتي 
من  املــبــاراة  متابعة  حكوم وف�سل  كوتوكو، 
مهامه  تقلي�ص  يتم  اأن  رف�سه  على  موؤكدا  منزله 
باقي  ــني  وب بينه  ــودة  ــوج امل اخلــالفــات  ظــل  يف 

امل�سريين.

التاأهل  حتقيق  يف  �سطيف  وفـــاق  جنــح 
الكاف  كــاأ�ــص  مــن  املجموعات  دوري  اإىل 
الــدور  مــن  الــعــودة  لقاء  يف  التعادل  بعد 
فريق  اأمام  املناف�سة  هذه  من  مكرر  الـ16 
فــوزه  م�ستغال  الــغــاين  كــوتــوكــو  اأ�سانتي 
هدف  مقابل  بثنائية  الــذهــاب  لــقــاء  يف 
واحد، و�سيعت ت�سكيلة الوفاق الكثري من 
بوا�سطة  االأول  ال�سوط  خــالل  الفر�ص 
الالعب املايل مليك توري يف حني تراجع 
رغم  الثاين  ال�سوط  خالل  اللعب  م�ستوى 
املهاجم  �سنعها  الــتــي  املــحــاوالت  بع�ص 
الوفاق  اأن  القول  وميكن  عمورة،  البديل 
دوري  اإىل  االأ�سرار  باأخف  التاأهل  حقق 
يبقى  حيث  املناف�سة  هذه  من  املجموعات 
الطموح هو الذهاب بعيدا يف كاأ�ص الكاف 
النهائية  ــاراة  ــب امل اإىل  الــو�ــســول  ال  ــا  ومل

والتتويج بلقب ن�سخة هذا املو�سم.
وحتدث مدرب وفاق �سطيف نبيل الكوكي 
كوتوكو  اأ�سانتي  اأمــام  القاري  التاأهل  عن 
هذه  من  املجموعات  دوري  قرعة  ــذا  وك

املناف�سة، وقال التقني التون�سي اأن الفريق 
قدم عدة اأمور اإيجابية منها ال�سغط على 
املناف�ص وخلق عدة فر�ص رغم اأن الفريق 
ال�سوط  مل يخلق فر�ص خطرية كثرية يف 

مثلما كان مقررا كان املوعد اأول اأم�ص مع 
اإدارة �سباب باتنة، �سفقة املدرب  ح�سم 
على  ليكون  بــوغــرارة،  اليامني  اجلديد 
راأ�ص العار�سة الفنية للفريق االأورا�سي، 
وتنقل  رحموين  مــراد  للم�ستقيل  خلفا 
ملبا�سرة  الفريق  مقر  اإىل  املليلي  التقني 
بنود  ومناق�سة  االإدارة  مع  املفاو�سات 
الطرفني  املفاو�سات بني  العقد ومل تدم 
وبا�سر  ب�سرعة  االتفاق  مت  حيث  كثريا 
االأم�ص،  م�ساء  امليدانية  مهامه  بوغرارة 
على اأن ي�سرف على الفريق يف اأول حمطة 
ر�سمية له، عند مواجهة مولودية العلمة 
بعد  املــدرب  واأ�ساف  القادم  ال�سبت  يوم 
ب�سرعة  تو�سلت  العقد:"  على  اإم�سائه 
انه  واأعتقد  الفريق،  اإدارة  مع  التفاق 
ال يوجد اأي العب اأو مدرب ميكنه رف�ص 
بتويل  اأت�سرف  الــذي  الكاب  من  عر�ص 
من  باتنة  ف�سباب  الفنية  عار�سته  زمام 
الفرق الكبرية يف اجلزائر، وهو ما يفر�ص 
و�سع  اأجل  من  طموحني  نكون  اأن  علينا 
وتابع  ممكنة  مرتبة  اأف�سل  يف  النادي 
كالمه �سباب باتنة ميلك اإدارة رائعةكما 
قادرين  جيدين  العبني  الفريق  ي�سم 
االأول  هــديف  اأن  التحدي،كما  رفــع  على 
ومتما�سكة  قوية  جمموعة  تكوين  هو 
جت�سيد  على  الالعبني  رفقة  و�ساأعمل 
الفريق  اإدارة  و�سعته  الــذي  املــ�ــســروع 
بوغرارة  ــدرب  امل يتوان  مل  ــري  االأخ ويف 
قال  املنا�سرين  اإىل  ر�سالة  توجيه  يف 
"لقد جئت ايل الكاب بنية حتقيق  فيها 

نتيجة جيدة، واأمتنى اأن اأكون يف م�ستوى 
اأطالبهم  الــذيــن  املنا�سرين  طموحات 
بالبقاء خلف الفريق خا�سة يف االأوقات 
ال�سعبة كل هذا من اأجل احتالل مرتبة 

متقدمة يف الرتتيب العام".
مدربا  بــوغــرارة  تعيني  جــاء  لــالإ�ــســارة 
ورد  اأخــذ  بعد  باتنة،  ل�سباب  جــديــدا 
ال�سارع  تداولها  مدربني  اأ�سماء  وكــرثة 
زغينة  فالرئي�ص  االأورا�ــســي،  الريا�سي 
كـــان يف اتــ�ــســاالت مـــع عـــدة مــدربــني 
�سليم  ميخازين  حممد  �سبع  كم�سطفى 
ميهوبي  وحمــمــد  بــوعــكــاز  ومــعــز  مــنــاد 
هذا  على  لي�ستقر  بــوغــرارة  والــيــامــني 
امل�ساعد  الفني  الطاقم  عن  اأمــا  االأخــري 
ر�سميا  فتاأكد  معه  العمل  �سيبا�سر  الذي 
وبلعيد  عريبي  �سليم  الثالثي  موا�سلة 

الفريق  بارة مهامهم مع  جماهد وعي�سى 
خ�سو�سا واأن الطاقم امل�ساعد برهن على 
و�ستعمل  ال�سابقة  املــبــاراة  يف  قــدراتــه 
االإدارة امل�ستحيل من اأجل جلب اإجازته 
االإدارة  تلقى  ولن  العلمة  مواجهة  قبل 
اأية �سعوبة خ�سو�سا واأنها ف�سخت العقد 

مع املدرب رحموين.
واجلدير بالذكر اأن االأن�سار ا�ستب�سروا 
ــذي  خــريا بــقــدوم املـــدرب بــوغــرارة وال
فرتة  يف  جيدة  نتائج  حتقيق  من  متكن 
تاجنانت  كدفاع  فــرق  عــدة  مع  �سابقة 
جمعية عني مليلة واأهلي الربج وهو قادر 
ح�سبهم على رفع التحدي مع الفريق يف 
بطولة هذا املو�سم وملا ال الظفر بتاأ�سرية 
نهاية  يف  االأوىل  الرابطة  اإىل  ال�سعود 

املو�سم.

ما تعليقك على الفوز الرائع الذي عدمت به من باتنة ؟
اأنا �سعيد بهذا االإجناز  و  �سحيح هو فوز ثمني جدا 
اأمام مناف�ص �سعب وي�سم  لكوننا حققنا ثالث نقاط 
هذه  مثل  يف  واملــهــم  جــيــديــن،  العــبــني  �سفوفه  يف 

املباريات هو تفادي اخل�سارة.
يبقى  قواعدك  خارج  الزاد  بكامل  الظفر  حقيقة 
اإيجابي من الناحية النف�سية و يحفزنا على البقاء 
بنف�ص الوترية و بالتايل نحن نركز اأكرث يف املباريات 
حتقيق  حماولة  و  الهزمية  تفادي  و  القواعد  خارج 
من  نلعب  اأننا  نرى  لكوننا  بالنظر  نقطة  االأقل  على 

اأجل الفوز.

هل كنت تتوقع االإنت�سار اأمام مولودية باتنة ؟
االأقل  على  التعادل  حتقيق  اأتوقع  كنت  �سراحة 
املناف�ص  م�ستوى  بحكم   منتظر  يكن  مل  واإنت�سارنا 
املنت�سي بتعادل خارج الديار يف اجلولة االأوىل اأمام 
فعل  رد  جزاء  �سربة  من  �سجلنا  اأن  بعد  لكن  عنابة 
نتحكم يف  بالتايل عرفنا كيف  و  �سلبي  كان  املناف�ص 
ال�سوط  اأطــوار  باقي  �سرينا  و  اللقاء  جمريات  زمام 
الثاين بدون هفوات و كنا  قادرين على قتل املباراة 

اأمــام  الرتكيز  عــدم  و  الت�سرع  لــوال  فر�ص  عــدة  يف 
املرمى.

براأيك هل فريقك قادر التناف�ص على ال�سعود ؟
احلديث على ال�سعود �سابق الأوانه و البطولة مازالت 
مباريتني   اأو  مباراة  يف  يتغري  قد  �سيء  كل  و  طويلة 
اأننا ن�سري البطولة تدريجيا لكن هناك فرق  �سحيح 
علينا  ي�ستوجب  و  احلــظــوظ  نف�ص  متلك  معروفة 
باأكرب  الظفر  ملحاولة  دارنــا  عقر  يف  التعرث  تفادي 
عدد من النقاط على اأر�سنا لتحقيق الهدف املن�سود 
فتحقيق البقاء هذا املو�سم اإجناز يف حد ذاته نظرا 

ل�سيغة البطولة هذا املو�سم.

ماذا عن مباراة املوك املقررة نهاية هذا االأ�سبوع ؟
هي مباراة �سعبة منذ الوهلة االأوىل بالنظر لكون 
الرابطة  فرق  اأح�سن  من  يعد  الق�سنطيني  الفريق 
الثانية كما اأنه معروف باأنه يح�سن التفاو�ص خارج 
االإ�ستخفاف  و عدم  بالتايل علينا احلذر  و  القواعد 
تغيري  على  القدرة  ميلكون  �سبان  تواجد  ظل  يف  به 

جمرى املباراة يف اأي حلظة.

جمعية  مــــــدرب  اأبـــــــدى 
اخلروب الهادي خزار ر�ساه 
عن نقطة التعادل التي عاد 
اإىل  تنقله  من  الفريق  بها 
ــاد  االإحت ملواجهة  خن�سلة 
املباراة  اإنتهت  حيث  املحلي 
ال�سلبي وهو ثاين  بالتعادل 
تعادل على التوايل لت�سكيلة 
املدرب  نظر  ويف  اجلمعية، 
كانت  الت�سكيلة  فــاإن  خــزار 
باملباراة  امل�ستوى مقارنة  يف 
ــوديــة  مــول ـــــام  اأم االأوىل 

وهو  اإيجابية  الالعبني  فعل  ردة  كانت  حيث  ق�سنطينة 
االأمر الذي �سيمكن الفريق من التح�سري ملباراة اجلولة 
الثالثة اأمام دفاع تاجنانت مبعنويات مرتفعة بحثا عن 
الفوز االأول يف بطولة هذا املو�سم، وقال املدرب خزار اأن 
الت�سكيلة اأظهرت العديد من االأ�سياء االإيجابية خا�سة 
متفائال  جعله  الــذي  االأمــر  وهو  البدنية  الناحية  من 
املباريات  يف  اأف�سل  بوجه  الظهور  على  الفريق  بقدرة 

القادمة.
ت�سكيلة  عــــن  ويـــغـــيـــب 
ــــاراة  ــــب امل يف  اجلـــمـــعـــيـــة 
بتقة  الـــالعـــب  الــقــادمــة 
بالبطاقة  خــروجــه  بــعــد 
احلــمــراء يف لــقــاء اإحتـــاد 
احلــلــول  وتــبــقــى  خن�سلة 
ــدرب خـــزار  ــم ــل ــرة ل ــوف ــت م
الالعب  تعوي�ص  اأجــل  من 
التناف�ص  ظل  يف  خ�سو�سا 
التعداد،  يف  املوجود  الكبري 
اإىل  الفني  الطاقم  وي�سعى 
ا�ستغالل الو�سعية ال�سعبة للمناف�ص يف لقاء يوم ال�سبت 
دفاع تاجنانت من اأجل حتقيق الفوز يف ظل امل�ساكل التي 
للتدريبات  الالعبني  ومقاطعة  الفريق  هذا  منها  يعانى 
يتح�سل  اأن  املنتظر  ومــن  املالية،  م�ستحقاتهم  ب�سبب 
العبو اجلمعية على منحة التعادل يف لقاء االإحتاد قبل 
حتفيز  يف  االإدارة  رغبة  ظل  يف  اجلاري  االأ�سبوع  نهاية 

الالعبني معنويا.

�لك�كي ير�هن على �لذهاب بعيد� يف كاأ�س �لكاف
 و�سر�ر يل�ح باالن�سحاب 

ب��سبيعة ي�سرتط ترقيته كمدرب رئي�سي 
مقابل �لبقاء ولقاء بل�زد�د م�ؤجل 

�الإد�رة جتدد �لثقة يف عبا�س وترف�س حتميله 
م�س�ؤولية �لتعرث�ت 

ب�غر�رة جاهز لرفع �لتحدي مع �لكاب 
وتعيينه �أر�ح �الأن�سار 

�ل��يل ي�ستقبل �إد�رة ال�سام ويعطي 
�سمانات مب�ساعدة مالية عاجلة

نتيجة باتنة م�ستحقة  حل�سن ب�زيان : 
و�سنعمل على �لتاأكيد �أمام �مل�ك

خز�ر متفائل وينتظر �لتاأكيد �أمام 
تاجنانت
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الطاقم  مبعية  بوعقال  جنم  اإدارة  توا�سل 
تدعيم  اأجــل  من  التحركات  للفريق  الفني 
�سفوف الفريق بالعبني جدد يف ظل حاجة 
الفريق اإىل تدعيمات يف بع�ص املنا�سب، ويف 
بقيادة  االإدارة  اأن  علمنا  فقد  ال�سدد  هــذا 
الثنائي  مع  ر�سميا  اتفقت  الربعي  بن  ر�سيد 
عني  �سباب  من  القادم  اأمني  حممد  بوخالفة 
اإحتاد  اأمال  من  القادم  معمر  واإليا�ص  ياقوت 
ب�سكرة كما تراهن اإدارة النادي على التعاقد 
ال�ساعات  خــالل  جــدد  العبني  اأو  العــب  مع 
ات�ساالت  يف  امل�سريون  يتواجد  حيث  املقبلة، 
عنها  الك�سف  دون  االأ�سماء  بع�ص  مع  مكثفة 
تدخل  اإمكانية  من  تخوفا  الراهن  الوقت  يف 
ال�سفقات  ــذه  ه تف�سد  قــد  اأخـــرى  اأطـــراف 

و�ستغلق االإدارة ملف االإ�ستقدامات قريبا.
بريك  نا�سر  املــدرب  يرغب  اأخــر  �سياق  ويف 
اكرب  بــرجمــة  على  ال�سمرة  ترب�ص  ــالل  خ
عدد من اللقاءات الودية اأمام خمتلف الفرق 
املجاورة خا�سة التي تن�سط يف الق�سم الثاين 
من  م�سكل  اأي  يجد  لن  ــه  اأن واالأكــيــد  هــواة، 
فريق  اأي  اأمام  اللعب  و�سيمكنه  اجلانب  هذا 
جمموعة  يف  يتواجد  النجم  اأن  اإعتبار  على 
و�سط ال�سرق ولن ي�سطدم باأندية ال�سرق يف 

البطولة.

�الإد�رة تتفق مع 
�لثنائي ب�خالفة 

ومعمر و�أمال كبرية 
الإجناح ترب�س �ل�سمرة

جنم بوعقال

ــربج عبد  ال املــوؤقــت الأهلي  املــدرب  اإ�ــســرتط 
مدرب  اإىل  ترقيته  �سرورة  بو�سبيعة  النور 
حل  مع  املقبلة  الفرتة  خالل  للفريق  رئي�سي 
امل�ساكل االإدارية التي يعاين منها الفريق من 
اأجل العودة ملوا�سلة مهامه على راأ�ص العار�سة 
اإن�سحابه  بو�سبيعة  واأعلن  للفريق،  الفنية 
اجلديدة  الهزمية  بعد  الفريق  تدريب  من 
وهو  تلم�سان،  وداد  اأمام  االأهلي  تلقاها  التي 
اإقناع  اإدارة الفريق حتاول  االأمر الذي جعل 
اإمكانية تعيينه كمدرب  بو�سبيعة للعودة مع 
ما  يف  لالأهلي  الفنية  العار�سة  لقيادة  جديد 
تبقى من املو�سم اجلاري خا�سة يف ظل تراجع 
حظوظ االأهلي يف حتقيق البقاء يف الرابطة 

تلقاها  االلتي  الهزائم  �سل�سلة  االأوىل يف ظل 
يبقى  حيث  القواعد،  وخــارج  داخل  الفريق 
االأهلي هو الفريق الوحيد الذي مل يتمكن من 

حتقيق اأي فوز منذ بداية البطولة.
م�سطفى  الربج  الأهلي  العام  املدير  وحتدث 
يف  بو�سبيعة  تعيني  اإمكانية  عــن  العيا�سي 
ال�سدد  هــذا  يف  قائال  رئي�سي  مــدرب  من�سب 
قـــراري وحـــدي، �سحيح  لي�ص  الــقــرار  ــذا  :ه
ترقية  ولكن  املتوفرة،  احللول  من  حل  اأنــه 
بو�سبيعة تكون باتفاق اأع�ساء جمل�ص االإدارة 
مع  نتفاو�ص  مل  االآن  وحلد  اأوال،  واجتماعهم 
هذا  يف  ر�سمي  قرار  اأي  نتخذ  ومل  مدرب،  اأي 
االأع�ساء  غياب  هو  واالأول  ل�سببني،  ال�ساأن، 

غياب  والــثــاين  امل�سوؤولية،  ميلكون  الــذيــن 
االأموال التي نحتاجها للتعاقد مع املدرب". 

و�سباب  الــربج  اأهلي  مباراة  تاأجيل  وتقرر 
الرابطة  من   15 اجلولة  اإطــار  يف  بــلــوزداد 
املحرتفة االأوىل اإىل اإ�سعار الحق بعد اأن كانت 
مقررة يوم اجلمعة 26 فيفري ب�سبب خو�ص 
اإفريقيا  اأبطال  رابطة  لغمار  بلوزداد  �سباب 
داونز  �سان  ملالقاة  تنزانيا  اإىل  ي�سافر  حيث 
اجلنوب اإفريقي بدار ال�سالم يوم 28 فيفري، 
لتاأجيل  اإرتياحهم  واأعرب م�سريو االأهلي عن 
التي  الكبرية  امل�ساكل  ظل  يف  خ�سو�سا  اللقاء 

يعاين منها الفريق يف الوقت الراهن.

ك�سف مدرب مولودية العلمة عزيز عبا�ص عن 
تفاجئه مل�ستوى بع�ص العبي الفريق وهذا بعد 
مقابلة نادي التالغمة موؤكدا على اأن العديد من 
الالعبني يعانون من نق�ص فادح يف املناف�سة لكون 
العديد منهم كانوا بطالني خالل املو�سم الفارط 
وقال  به،  درايــة  على  يكن  مل  الذي  االأمــر  وهو 
عبا�ص اأنه �سيحاول ت�سحيح ما ميكن ت�سحيحه 
املهمة  بــاأن  اإعــرتافــه  مع  املقبلة  الفرتة  خــالل 
االأو�ساع  ظل  يف  ــالق  االإط على  �سهلة  تكون  لن 
التي  االإدارية  ال�سراعات  مع  خ�سو�سا  احلالية 
يعي�سه الفريق يف الوقت الراهن، وجددت اإدارة 
التاأكيد على  الفريق ثقتها يف املدرب عبا�ص مع 
اأنه ال يتحمل م�سوؤولية االإنطالقة املتعرثة التي 

�سجلها الفريق يف البطولة.
الفريق  فاإن  عبا�ص  املدرب  نظر  وجهة  وح�سب 

التي توا�سلت لعدة  يدفع ثمن االأزمة االإدارية 
حول  عبا�ص  وقــال  املو�سم  بداية  قبل  اأ�سابيع 
كان  ح�سلت  التي  :"ال�سراعات  النقطة  هــذه 
لها تاأثري مبا�سر الأن االأزمة التي عا�سها الفريق 
مل تكن �سهلة وجعلت الت�سكيلة تعاين من نق�ص 
الأن  تخدمنا  مل  الرزنامة  وحتى  التح�سريات 
على  لقاءين  بخو�ص  معني  �سيكون  الفريق 
التوايل خارج الديار ثم لعب مقابلتني يف اأ�سبوع 
خالل اجلوالت املقبلة"، وطلب املدرب عبا�ص من 
االإلتفاف حول  االأن�سار �سرورة  خا�سة  اجلميع 
االأزمة  من  للخروج  الراهن  الوقت  يف  الفريق 
احلالية وقال عبا�ص يف هذا اخل�سو�ص :"البد 
االأزمــة  من  للخروج  املو�سم  هــذا  االإلتفاف  من 
قواعد  على  الفريق  و�سع  االأقل  وعلى  احلالية 
�سيكون  ال�سعود  حتقيق  يف  جنحنا  واإذا  �سليمة، 

نكون  اأن  ف�سنحاول  ننجح  مل  واإن  ــازا  اإجن هذا 
املو�سم  كلمته  لقول  �سحيحة  اأ�س�ص  على  فريق 

القادم". 
الــدعــوى  الــفــ�ــســل يف  يــتــم  اأن  املــنــتــظــر  ومـــن 
اإدارة  جمل�ص  طــرف  مــن  املرفوعة  الق�سائية 
ال�سركة التجارية �سد النادي الهاوي يوم االأحد 
القادم وهذا بعد اأن مت االإ�ستماع ملوقف النادي 
اأم�ص  اأول  جــرت  التي  اجلل�سة  خــالل  الــهــاوي 
اإدارة  اأن  بالفرع التجاري ملحكمة �سطيف، علما 
مت  التي  القرارات  كل  تعترب  التجارية  ال�سركة 
اإتخاذها من االإدارة احلالية غري قانونية وهذا 
للمطالبة  االأ�سوات  فيه  تعالت  الذي  الوقت  يف 
ه�سام  التجارية  لل�سركة  العام  املدير  بعودة 
فونا�ص يف ظل املتاعب الكبرية التي يعاين منها 

الفريق مع بداية هذا املو�سم.
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الدين  زين  البواقي  اأم  والية  وايل  قام 
تبوتني اأول اأم�ص باإ�ستقبال روؤ�ساء اأندية 
اجلمعية  فريق  ومنها  الرابعة  الوالية 
للحديث عن م�ساكل الفريق خا�سة املالية 
واأ�سار وايل الوالية يف بداية حديثه على 
وقوفه الدائم مع املمثل االأول للوالية يف 
�سريافق  اأنــه  واأ�ــســار  املحرتفة  الرابطة 
جاهدا  ي�سعى  واأنه  املو�سم  طيلة  الفريق 
االأن  حلد  املحقق  املك�سب  على  للحفاظ 
يف البطولة كما اأكد على �سرورة مرافقة 
اأبوابه  فاحتا  حمب  كل  قبل  من  الفريق 

للم�ستثمرين و املقاولني من اأبناء الوالية 
اإىل  ال�سام عودة  يف  للم�ساهمة  اأي�سا 
على  الــواليــة  وايل  اأثنى  كما  الواجهة 
ال�سابة  االإدارة  تبذلها  التي  املجهودات 
الــوايل  االخـــرية  هــذه  كرمت  و  للفريق 
املبادرة  و �سكرته على  بقمي�ص اجلمعية 
راجني اأن ي�ساعد فريقهم يف قادم االأيام 
لطرح  مفتوح  مكتبه  اأن  ـــوايل  ال واأكـــد 
لوقوف  يحتاج  الــذي  الفريق  اإن�سغاالت 
اجلميع معه خا�سة و اأن االإدارة تنتظرها 

حتديات كبرية هذا املو�سم.

ويف �سياق اأخر �ستكون الت�سكيلة املليلية 
و�سعبة  قــويــة  لــقــاءات  مــع  مــوعــد  على 
تتطلب  والتي  القادمة  اجلوالت  يف  جدا 
اقرتاب  ومع  اجلوانب  كافة  من  جاهزية 
ـــاإن  ــد نــهــايــة مــرحــلــة الـــذهـــاب ،ف ــوع م
اجلمعية مقبلة على رزنامة جهنمية ومع 
فرق قوية تلعب االأدوار االأوىل ،وبالتايل 
فاإن املدرب عبد القادر يعي�ص متخوف من 
تراكم  مع  الالعبني  �سينال  الذي  التعب 
من  االأوىل  املرحلة  نهاية  قبل  اللقاءات 

البطولة.

الثاين اأمام مناف�ص حمرتم وميلك العبني تقنيني 
املجموعة  اأن  الكوكي  املــدرب  واأ�ساف  جيدين، 
اأن  بالقول  مردفا  ال�سيناريوهات  لكل  جاهزة 
غرار  على  كبرية  فــرق  عــدة  ت�سم  الكاف  كاأ�ص 

يجعل  ما  وهو  والرجاء  وال�ساحلي  ال�سفاق�سي 
طبعة هذه ال�سنة قوية والتناف�ص �سيكون كبريا 
بغ�ص  التحدي  لرفع  جاهزا  الوفاق  يبقى  حيث 

النظر عن اإ�سم املناف�سني يف دوري املجموعات.
يف  الوفاق  تنتظر  التي  القادمة  املقابلة  وعن 
املدرب  قال  فقد  ال�سلف  جمعية  اأمــام  البطولة 
لقاءات  يف  هدفنا  على  نحيد  :"لن  الــكــوكــي 
داخل  اللقاءات  يف  الفوز  هو  وهدفنا  البطولة 
املو�سم،  بداية  منذ  هدفنا  وهو  الديار  وخــارج 
كبري  بتحفيز  لكن  عادية  �ستكون  والتح�سريات 

من اأجل اإكمال �سل�سلة النتائج االإيجابية".
عبد  �سطيف  وفــاق  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  هــدد 
وهذا  من�سبه  مــن  باالإن�سحاب  �ــســرار  احلكيم 
ت�سيري  بخ�سو�ص  احلا�سل  ال�سراع  خلفية  على 
ماي   08 ملعب  اإىل  �سرار  يتنقل  ومل  الفريق، 
1945 على هام�ص مباراة اأول اأم�ص اأمام اأ�سانتي 
من  املــبــاراة  متابعة  "حكوم"  وف�سل  كوتوكو، 
مهامه  تقلي�ص  يتم  اأن  رف�سه  على  موؤكدا  منزله 
باقي  ــني  وب بينه  ــودة  ــوج امل اخلــالفــات  ظــل  يف 

امل�سريين.

التاأهل  حتقيق  يف  �سطيف  وفـــاق  جنــح 
الكاف  كــاأ�ــص  مــن  املجموعات  دوري  اإىل 
الــدور  مــن  الــعــودة  لقاء  يف  التعادل  بعد 
فريق  اأمام  املناف�سة  هذه  من  مكرر  الـ 
فــوزه  م�ستغال  الــغــاين  كــوتــوكــو  اأ�سانتي 
هدف  مقابل  بثنائية  الــذهــاب  لــقــاء  يف 
واحد، و�سيعت ت�سكيلة الوفاق الكثري من 
بوا�سطة  االأول  ال�سوط  خــالل  الفر�ص 
الالعب املايل مليك توري يف حني تراجع 
رغم  الثاين  ال�سوط  خالل  اللعب  م�ستوى 
املهاجم  �سنعها  الــتــي  املــحــاوالت  بع�ص 
الوفاق  اأن  القول  وميكن  عمورة،  البديل 
دوري  اإىل  االأ�سرار  باأخف  التاأهل  حقق 
يبقى  حيث  املناف�سة  هذه  من  املجموعات 
الطموح هو الذهاب بعيدا يف كاأ�ص الكاف 
النهائية  ــاراة  ــب امل اإىل  الــو�ــســول  ال  ــا  ومل

والتتويج بلقب ن�سخة هذا املو�سم.
وحتدث مدرب وفاق �سطيف نبيل الكوكي 
كوتوكو  اأ�سانتي  اأمــام  القاري  التاأهل  عن 
هذه  من  املجموعات  دوري  قرعة  ــذا  وك

املناف�سة، وقال التقني التون�سي اأن الفريق 
قدم عدة اأمور اإيجابية منها ال�سغط على 
املناف�ص وخلق عدة فر�ص رغم اأن الفريق 
ال�سوط  مل يخلق فر�ص خطرية كثرية يف 

مثلما كان مقررا كان املوعد اأول اأم�ص مع 
اإدارة �سباب باتنة، �سفقة املدرب  ح�سم 
على  ليكون  بــوغــرارة،  اليامني  اجلديد 
راأ�ص العار�سة الفنية للفريق االأورا�سي، 
وتنقل  رحموين  مــراد  للم�ستقيل  خلفا 
ملبا�سرة  الفريق  مقر  اإىل  املليلي  التقني 
بنود  ومناق�سة  االإدارة  مع  املفاو�سات 
الطرفني  املفاو�سات بني  العقد ومل تدم 
وبا�سر  ب�سرعة  االتفاق  مت  حيث  كثريا 
االأم�ص،  م�ساء  امليدانية  مهامه  بوغرارة 
على اأن ي�سرف على الفريق يف اأول حمطة 
ر�سمية له، عند مواجهة مولودية العلمة 
بعد  املــدرب  واأ�ساف  القادم  ال�سبت  يوم 
ب�سرعة  تو�سلت  العقد: على  اإم�سائه 
انه  واأعتقد  الفريق،  اإدارة  مع  التفاق 
ال يوجد اأي العب اأو مدرب ميكنه رف�ص 
بتويل  اأت�سرف  الــذي  الكاب  من  عر�ص 
من  باتنة  ف�سباب  الفنية  عار�سته  زمام 
الفرق الكبرية يف اجلزائر، وهو ما يفر�ص 
و�سع  اأجل  من  طموحني  نكون  اأن  علينا 
وتابع  ممكنة  مرتبة  اأف�سل  يف  النادي 
كالمه �سباب باتنة ميلك اإدارة رائعةكما 
قادرين  جيدين  العبني  الفريق  ي�سم 
االأول  هــديف  اأن  التحدي،كما  رفــع  على 
ومتما�سكة  قوية  جمموعة  تكوين  هو 
جت�سيد  على  الالعبني  رفقة  و�ساأعمل 
الفريق  اإدارة  و�سعته  الــذي  املــ�ــســروع 
بوغرارة  ــدرب  امل يتوان  مل  ــري  االأخ ويف 
قال  املنا�سرين  اإىل  ر�سالة  توجيه  يف 
لقد جئت ايل الكاب بنية حتقيق  فيها 

نتيجة جيدة، واأمتنى اأن اأكون يف م�ستوى 
اأطالبهم  الــذيــن  املنا�سرين  طموحات 
بالبقاء خلف الفريق خا�سة يف االأوقات 
ال�سعبة كل هذا من اأجل احتالل مرتبة 

. متقدمة يف الرتتيب العام
مدربا  بــوغــرارة  تعيني  جــاء  لــالإ�ــســارة 
ورد  اأخــذ  بعد  باتنة،  ل�سباب  جــديــدا 
ال�سارع  تداولها  مدربني  اأ�سماء  وكــرثة 
زغينة  فالرئي�ص  االأورا�ــســي،  الريا�سي 
كـــان يف اتــ�ــســاالت مـــع عـــدة مــدربــني 
�سليم  ميخازين  حممد  �سبع  كم�سطفى 
ميهوبي  وحمــمــد  بــوعــكــاز  ومــعــز  مــنــاد 
هذا  على  لي�ستقر  بــوغــرارة  والــيــامــني 
امل�ساعد  الفني  الطاقم  عن  اأمــا  االأخــري 
ر�سميا  فتاأكد  معه  العمل  �سيبا�سر  الذي 
وبلعيد  عريبي  �سليم  الثالثي  موا�سلة 

الفريق  بارة مهامهم مع  جماهد وعي�سى 
خ�سو�سا واأن الطاقم امل�ساعد برهن على 
و�ستعمل  ال�سابقة  املــبــاراة  يف  قــدراتــه 
االإدارة امل�ستحيل من اأجل جلب اإجازته 
االإدارة  تلقى  ولن  العلمة  مواجهة  قبل 
اأية �سعوبة خ�سو�سا واأنها ف�سخت العقد 

مع املدرب رحموين.
واجلدير بالذكر اأن االأن�سار ا�ستب�سروا 
ــذي  خــريا بــقــدوم املـــدرب بــوغــرارة وال
فرتة  يف  جيدة  نتائج  حتقيق  من  متكن 
تاجنانت  كدفاع  فــرق  عــدة  مع  �سابقة 
جمعية عني مليلة واأهلي الربج وهو قادر 
ح�سبهم على رفع التحدي مع الفريق يف 
بطولة هذا املو�سم وملا ال الظفر بتاأ�سرية 
نهاية  يف  االأوىل  الرابطة  اإىل  ال�سعود 

املو�سم.

ما تعليقك على الفوز الرائع الذي عدمت به من باتنة ؟
اأنا �سعيد بهذا االإجناز  و  �سحيح هو فوز ثمني جدا 
اأمام مناف�ص �سعب وي�سم  لكوننا حققنا ثالث نقاط 
هذه  مثل  يف  واملــهــم  جــيــديــن،  العــبــني  �سفوفه  يف 

املباريات هو تفادي اخل�سارة.
يبقى  قواعدك  خارج  الزاد  بكامل  الظفر  حقيقة 
اإيجابي من الناحية النف�سية و يحفزنا على البقاء 
بنف�ص الوترية و بالتايل نحن نركز اأكرث يف املباريات 
حتقيق  حماولة  و  الهزمية  تفادي  و  القواعد  خارج 
من  نلعب  اأننا  نرى  لكوننا  بالنظر  نقطة  االأقل  على 

اأجل الفوز.

هل كنت تتوقع االإنت�سار اأمام مولودية باتنة ؟
االأقل  على  التعادل  حتقيق  اأتوقع  كنت  �سراحة 
املناف�ص  م�ستوى  بحكم   منتظر  يكن  مل  واإنت�سارنا 
املنت�سي بتعادل خارج الديار يف اجلولة االأوىل اأمام 
فعل  رد  جزاء  �سربة  من  �سجلنا  اأن  بعد  لكن  عنابة 
نتحكم يف  بالتايل عرفنا كيف  و  �سلبي  كان  املناف�ص 
ال�سوط  اأطــوار  باقي  �سرينا  و  اللقاء  جمريات  زمام 
الثاين بدون هفوات و كنا  قادرين على قتل املباراة 

اأمــام  الرتكيز  عــدم  و  الت�سرع  لــوال  فر�ص  عــدة  يف 
املرمى.

براأيك هل فريقك قادر التناف�ص على ال�سعود ؟
احلديث على ال�سعود �سابق الأوانه و البطولة مازالت 
مباريتني   اأو  مباراة  يف  يتغري  قد  �سيء  كل  و  طويلة 
اأننا ن�سري البطولة تدريجيا لكن هناك فرق  �سحيح 
علينا  ي�ستوجب  و  احلــظــوظ  نف�ص  متلك  معروفة 
باأكرب  الظفر  ملحاولة  دارنــا  عقر  يف  التعرث  تفادي 
عدد من النقاط على اأر�سنا لتحقيق الهدف املن�سود 
فتحقيق البقاء هذا املو�سم اإجناز يف حد ذاته نظرا 

ل�سيغة البطولة هذا املو�سم.

ماذا عن مباراة املوك املقررة نهاية هذا االأ�سبوع ؟
هي مباراة �سعبة منذ الوهلة االأوىل بالنظر لكون 
الرابطة  فرق  اأح�سن  من  يعد  الق�سنطيني  الفريق 
الثانية كما اأنه معروف باأنه يح�سن التفاو�ص خارج 
االإ�ستخفاف  و عدم  بالتايل علينا احلذر  و  القواعد 
تغيري  على  القدرة  ميلكون  �سبان  تواجد  ظل  يف  به 

جمرى املباراة يف اأي حلظة.

جمعية  مــــــدرب  اأبـــــــدى 
اخلروب الهادي خزار ر�ساه 
عن نقطة التعادل التي عاد 
اإىل  تنقله  من  الفريق  بها 
ــاد  االإحت ملواجهة  خن�سلة 
املباراة  اإنتهت  حيث  املحلي 
ال�سلبي وهو ثاين  بالتعادل 
تعادل على التوايل لت�سكيلة 
املدرب  نظر  ويف  اجلمعية، 
كانت  الت�سكيلة  فــاإن  خــزار 
باملباراة  امل�ستوى مقارنة  يف 
ــوديــة  مــول ـــــام  اأم االأوىل 

وهو  اإيجابية  الالعبني  فعل  ردة  كانت  حيث  ق�سنطينة 
االأمر الذي �سيمكن الفريق من التح�سري ملباراة اجلولة 
الثالثة اأمام دفاع تاجنانت مبعنويات مرتفعة بحثا عن 
الفوز االأول يف بطولة هذا املو�سم، وقال املدرب خزار اأن 
الت�سكيلة اأظهرت العديد من االأ�سياء االإيجابية خا�سة 
متفائال  جعله  الــذي  االأمــر  وهو  البدنية  الناحية  من 
املباريات  يف  اأف�سل  بوجه  الظهور  على  الفريق  بقدرة 

القادمة.
ت�سكيلة  عــــن  ويـــغـــيـــب 
ــــاراة  ــــب امل يف  اجلـــمـــعـــيـــة 
بتقة  الـــالعـــب  الــقــادمــة 
بالبطاقة  خــروجــه  بــعــد 
احلــمــراء يف لــقــاء اإحتـــاد 
احلــلــول  وتــبــقــى  خن�سلة 
ــدرب خـــزار  ــم ــل ــرة ل ــوف ــت م
الالعب  تعوي�ص  اأجــل  من 
التناف�ص  ظل  يف  خ�سو�سا 
التعداد،  يف  املوجود  الكبري 
اإىل  الفني  الطاقم  وي�سعى 
ا�ستغالل الو�سعية ال�سعبة للمناف�ص يف لقاء يوم ال�سبت 
دفاع تاجنانت من اأجل حتقيق الفوز يف ظل امل�ساكل التي 
للتدريبات  الالعبني  ومقاطعة  الفريق  هذا  منها  يعانى 
يتح�سل  اأن  املنتظر  ومــن  املالية،  م�ستحقاتهم  ب�سبب 
العبو اجلمعية على منحة التعادل يف لقاء االإحتاد قبل 
حتفيز  يف  االإدارة  رغبة  ظل  يف  اجلاري  االأ�سبوع  نهاية 

الالعبني معنويا.
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الباحث  بها  قام  تاريخية  درا�سة  وح�سب 
دراجي �سالح، فاإن ظروف املعركة حاوطتها 
الكتيبة  بلقاء  انطالقا  االأحداث  من  الكثري 
االأوىل  املنطقة  االأوىل من  للناحية  الثالثة 
يقودها  التي  التاريخية  االأوىل  للوالية 
�سي  املدعو  امــرزوقــن   اأحمد  االأول  ــالزم  امل
تون�ص  من  قادمة  بدورية  اجلدارمي  احمد 
برتلة  الطيب  يقودها  باالأ�سلحة  وحمملة 
املدعو عمي الطيب )امغار االورا�ص(، حيث 
كانت تعتزمان التوجه اإىل جبل و�ستيلياأين 
يتواجد قائد املنطقة املجاهد حممد الطاهر 
هذه  لت�سليمه  خل�سر  احلاج  املدعو  عبيدي 
خمتلف  على  لتوزيعها  اجلديدة  االأ�سلحة 
ن�سوب  قبل  يومني  ــك  وذل املنطقة  نــواحــي 
حممد  للمجاهد  �سهادات  وح�سب  املعركة، 
الفرن�سي  العدو  فاإن  خياري،  وزيداين  خزار 
حيث  اآثــارهــا،  وتتبع  الــدوريــة  اكت�سف  قد 
يورد العقيد احلاج خل�سر يف �سهادته حولها، 
اأن  ذلك  لها  خمططا  يكن  مل  املعركة  "اأن 
عنا�سر جي�ص التحرير الذين كانوا يف تنقل 
من  القادمة  االأ�سلحة  ال�ستالم  و�ستيلي  اإىل 
حما�سرا  الفرن�سي  باجلي�ص  فوجئوا  تون�ص، 
لهم يف مكان �سعب الت�ساري�ص، فما كان عليهم 

اإال املجابهة والت�سدي".
فيفري   23 �سباح  يف  املــجــاهــدون  تفطن 
قوات  بقدوم  احلرا�ص  لتحذيرات   ،1958
ع�سكرية فرن�سية للمكان الذي يتواجدون به، 
حيث قام قائد الكتيبة الثالثة ال�سهيد �سي 
احمد امرزوقن الذي كان مالزما اأوال، باأخذ 
القادمة  االأ�سلحة  بتوزيع  احتياطاته  كافة 
الدخول يف  املجاهدين وقرر  من تون�ص على 
حيث  الفرن�سي،  العدو  مع  مبا�سرة  مواجهة 
يورد الباحث �سالح دراجي يف درا�سته كيف 
ا�ستخدم ال�سهيد امرزوقن حنكته وجتربته 
الع�سكرية ملواجهة الع�ساكر الفرن�سيني، كما 
ا�ستغل خربة القنا�سني الذين كانوا معه مثل 
�سحا،  �سحا  عي�سى  املدعو  اهلل  جاب  عي�سى 
وم�سطفى عي�ساوي املدعو تباين، اإىل جانب 
كان  الــذي  برتلة  والطيب  مقالتي  عي�سى 
ماهرا يف القن�ص، الإرباك العدو واإحلاق اأكرب 
اخل�سائر به بالرغم من الت�ساري�ص ال�سعبة 

التي حتيط بظروف املعركة.

املعركة  دخل  االآخر،  هو  الفرن�سي  اجلي�ص 
باملجموعة الثامنة للقنا�سني املظليني الذين 
التنكيل  بهدف  الطائرات  بتحليق  تدعموا 
باملجاهدين واال�ستباك معهم وق�سفهم، غري 
بعد  ذلك  دون  حال  الكتيبة  قائد  ذكاء  اأن 
اجلنود  جعلت  والتي  و�سعها  التي  اخلطة 
يف  ويدخلون  املكان  يف  يتوغلون  الفرن�سيني 
يقال  التي  املجاهدين  مع  مبا�سرة  مواجهة 
الطائرات  منع  ما  اأي�سا،  ج�سدية  كانت  اأنها 

من الق�سف خوفا من الق�ساء على جنودها.
فرن�سا التي تفاجاأت برجال يح�سنون فنون 
احلرب والقتال، تيقنتاأنها يف مواجهة رجال 
حرب ومقاومني ال يهابون املوت، فا�ستنجدت 
هذه الفرق بالقوات املجاورة لتتدعم بفرق 
اجتاه  يف  اجلهات  جميع  من  جــاءت  اأخــرى 
واأغلقت  املكان  وطوقت  املجاهدين  متركز 
يختل  الــقــوى  تكافوؤ  جعل  مــا  املــنــافــذ،  كــل 
بعد  االن�سحاب  اإىل  باملجاهدين  ويــدفــع 
حلول الظالم بعد فتح ثغرة يف احل�سار الذي 
واالإرهـــاق  التعب  عن  ف�سال  عليهم،  فر�ص 
الذي اأ�سابهم جراء املعركة وحمل االأ�سلحة 

وقلة عددهم، ليتوجهوا نحو جبال الرباع.
 33 حـــوايل  با�ست�سهاد  املــعــركــة  وانــتــهــت 
ح�سيلة  ح�سب  اآخرين   15 وجرح  جماهدا 
خ�سائر  ـــاق  اإحل مــع  للمجاهدين،  ر�سمية 
يف  امل�ساركة  للفرق  للعدو  هائلة  ب�سرية 
املعركة و�سلت الأزيد من ع�سرين قتيال و35 
ذكر  دون  وحــدهــا  املظليني  لفرقة  جرحا 

خ�سائر الفرق االأخرى.
ــعــركــة الـــذيـــن مت  ــهــداء امل ــس ـــن اأبـــــرز � وم
م�سطفى  امرزوقن،  احمد  اأ�سمائهم،  تدوين 
م�سعود،  اهلل  فتح  تباين،  املدعو  عي�ساوي 
عبد  �سودار  احمد،  �ستريات  مقالتي،  عي�سى 
لق�سر،  مــن  قطو  حمو،  بوحريق  الــ�ــســالم، 
ــري،  ــزائ الــعــايــب مــنــ�ــســور، �ــســي حمــمــد اجل
قري�سي،  حمو  علي،  هبول  الزياين،  عي�سى 
حمي�ص  حل�سن،  حــمــزي  حل�سن،  طــايــة  بــن 
اأ�سر  فيما  �سعووقرقوبالزياين،  جابو  عمر، 
ال�سهيد الطيب برتلة ليقتل بطريقة جبانة 
مــن طـــرف اجلي�ص  الــظــهــر  بــر�ــســا�ــســات يف 
�سبتمرب   8 يف  الرفاعة  معركة  يف  الفرن�سي 

.1958

�سرخته  اأطلق  عندما  مقمرة  ليلة  كانت 
االأوىل عام 1945، عام عرف بعام ال�سر نظرا 
بها منطقة  التي مرت  للظروف االقت�سادية 
ب�سبب  باتنة  واليــة  راأ�سها  وعلى  االأورا�ـــص 
اجلفاف الذي اأثر ب�سكل كبري على مردودية 
احلقول التي كانت املورد االقت�سادي الوحيد 
للقاطنة اآنذاك، يف تلك الفرتة حتديدا ولد 
"بحتار"،  املدعو  ال�سالح  �سا�سي  بن  املجاهد 
البيت  اأمل مالأ  �سعاع  لوالديه  بالن�سبة  فكان 
زهوا وفرحا رغم الظروف املعي�سية القا�سية 
اأن  بني اجلوع والظلم وا�ستبداد املحتل، غري 
الفرحة مل تكتمل عندما رحل والد املجاهد 
ال  �سغرية  حلم  قطعة  ابنه  تاركا  الدنيا  عن 

حول لها وال قوة.
"فرفار"  وزوجها  اأمه  ح�سن  يف  يتيما  تربى 
الذي مل يبخل باحت�سان الطفل ورعايته يف 
احلجر  من  م�سنوع  بيت  يف  دافئ  اأ�سري  جو 
واملا�سية،  االأبقار  رائحة  تتخلله  والدي�ص، 
اخليول  �سهيل  اأ�ـــســـوات  �سمته  وتــخــرتق 

االأ�سيلة.
كان "بحتار" اأبي�ص الب�سرة، �سعره ك�ستنائي 
حريري وميتلك جماال ربانيا ملفتا. وحتكي 
بيت  اإىل  حتمله  كانت  باأنها  فتقول  جدته 
اأعمامه  ـــة  وروؤي لــروؤيــتــه  "ال�سلعلع"  جــده 
الكبرية،  العائلة  حب  على  فنمى  وعماته، 
ويتعلم  يدر�ص  اأن  "ال�سلعلع"  جده  له  واأراد 
للكّتاب لكن الطفل كان متمردا  فكان ير�سله 
يهوى رعي الغنم وممار�سة االأعمال الريفية 

يف زمن اال�ستدمار الغا�سم.
اجلوية  الــغــارات  عهده  يف  �سهد  ا�ستدمار 
وتعود على �سوت الر�سا�ص واملدفع وعلى �سور 
الظلم واالعتداء حيثما حلت كتائب املحتلني 
البيوت  اقتحام  عن  يتوانون  ال  كانوا  الذين 
ما  واأكــرث  قاطنيها،  على  واالعــتــداء  ونهبها 
كان يوؤمله هو قيام الع�ساكر الفرن�سيني ب�سكب 
زاد ال�سكان الب�سطاء على االأر�ص ومزج امللح 
بال�سكر، و�سرقة الدجاج وكل ما اأتيح لهم اأن 
كره  ال�سغري  الطفل  قلب  يف  فنمى  ي�سرقوه، 
يكون  اأن  اإال  واأبى  املحتل  العدو  جتاه  �سديد 

عندما  ووطنه  عر�سه  عن  يدافع  جماهدا 
يكرب.

حتى  معينة  �سن  اإىل  و�سل  اإن  ما  وبالفعل 
املجاهدين  اأحـــد  وفطنته  لذكائه  تفطن 
الذين كانوا ينزلون ببيت جده عمار املدعو 
كانت  ر�سمية  مبهمة  اإليه  فعهد  )ال�سلعلع( 

االأوىل وعمره ال يتجاوز الـ15 �سنة.
للمجاهدين،  االأكــل  باإي�سال  بــداأت  مهمته 
القوية  املـــــراأة  حليمة  اأمـــه  كــانــت  حــيــث 
البنّية، ذات الوجه اجلميل املو�سوم بالو�سم 
دكان  اإىل  وتر�سله  ال�ساخن  ــل  االأك حت�سر 
"رافامبلو"  امل�سمى  باملكان  "حمّند"  املدعو 
�سغري  طفل  والأنــه  الع�ساكر  �سو�ساء  و�سط 
يثري  يكن  اأحد كما مل  يكن يكرتث الأمره  مل 
ال�سكوك من حوله ولذلك وجد �سهولة نوعا 
ما يف اإي�سال املوؤونة باأمر من والدته �ساعدا 
اجلبال دون خوف، اجلبال ال�ساخمات حيث 
مهام  وكــرثت  االأ�ساو�ص،  الرجال  يقبع  كان 
"بحتار" مع مرور الوقت فكان ال يتوانى عن 
كان  الكبار، حيث  تاأديتها بدقة واحرتافية 
مالب�ص  حامال  ويعود  واملوؤونة  االأكل  يو�سل 
اأمه  لتقوم  والثوار  املجاهدين  من  امل�سابني 

بغ�سلها واإعادتها اإليهم مرة اأخرى.
جلده  ــوال  ر�ــس ال�سغري  املــجــاهــد  كـــان  كــمــا 
الع�ساء  حت�سري  اأجــل  من  )عــمــار(  ال�سلعلع 
حتت  تن�سوي  كانت  التي  ال�سابعة  للكتيبة 
ال�سالح"،  و"حمند  العمري"  ال"�سي  لــواء 
"بحتار"  جلد  كــان  كبريا  اجلمع  كــان  ومتى 
املدعو  الــرجــل  مــع  الوليمة  تنظيم  �سرف 

اجلزائر. اأبطال  �سرف  "بحوح" على 
خ�ص  الـــذي  "بحتار"  ذاكـــرة  تـــروي  كما 
"االأورا�ص نيوز" بهذا احلوار ال�سيق مبنا�سبة 
من  يقوم  كان  باأنه  ال�سهيد،  بيوم  االحتفاء 
)الك�سرة(  خبزتني  بجمع  اأخــرى  اإىل  فرتة 
على  وي�سعهم  الــدوار  بيوت  من  بيت  كل  من 
ظهر البغل وي�سعد بهم اإىل جبل "تينزواغ" 
باإي�سال  ويــقــوم  النوي"،  عمار  "�سي  عند 
الربيد من حي "الرافامبلو" اإىل "تينزواغ"، 
وحدث ذات مرة اأن اأمر املجاهد احلاج خل�سر 

زوج اأم "بحتار" "فرفار" بتو�سيل ر�سالة اإىل 
امل�سمى "حمند اأوعبا�ص" الذي يقع دكانه يف 
"عمار ع�سي" بباتنة، وهو الرجل الذي  نهج 
واالأحذية،  باالألب�سة  املجاهدين  مّيول  كان 
ذلك،  من  يتمكن  مل  "فرفار"  ال�سيد  اأن  غري 
مل  بغله  بردعة  بــاأن  لـ"بحتار"  قــال  حيث 
قام  اأن  بعد  االأ�سياء  الإخفاء  �ساحلة  تعد 
لريد  كلية  بال�سكني  بتمزيقها  الع�ساكر  اأحد 
�سيتطوع  باأنه  طفولية  بعفوية  "بحتار" 
تثري  ــن  ل ذكــيــة  بطريقة  باملهمة  للقيام 
جلد  قطعة  يف  الر�سالة  بــاإدخــال  ال�سكوك 
عالمة  بها  وي�سع  خ�سب  قطعة  يف  واإدخالها 
قطعة  بني  الحقا  التفريق  لي�ستطيع  مميزة 
وباقي  الر�سالة  على  حتتوي  التي  اخل�سب 
بنجاح  العملية  متت  حيث  االأخــرى،  القطع 

كبري.
مغامرات وعمليات كثرية كان بطلها "بحتار" 
واملتعاونني  املجاهدين  بني  ر�سوال  كان  الذي 
االأوفــيــاء  النزيهني  االأ�ــســخــا�ــص  مــن  معهم 
"بحتار" هي  بها  قام  عملية  واأكــرب  لوطنهم 
للمجاهدين  اأ�سلحة  حتمل  �سناديق  نقل 
باجتاه حي ك�سيدة الذي كان مراقبا بحاجز 
العملية  اأن  غري  الفرن�سيني،  للع�ساكر  اأمني 
"بحتار"  �سجاعة  ب�سبب  بالنجاح  تكللت 

وبطولته.  
�سيخ  الــيــوم  هــو  منا�سال  كــرب  الــذي  بحتار 
حكاية  واأحــفــاده  الأبنائه  يحكي  �سبعيني 
الوطن وت�سحيات اأبطاله الذين �سنعوا جمد 
اجلزائر بوقوفهم يف وجه امل�ستدمر الفرن�سي، 
اأبناء  ليعي�ص  للوطن  فداء  اأرواحهم  وتقدمي 

اجلزائر اليوم بعزة وكرامة.

حتيي، منطقة ف�غالة �ل��قعة بجبل و�ستيلي جن�ب والية باتنة، �لي�م �لذكرى 
�لثالثة و�ل�ست�ن ملعركة ف�غالة �لتي وقعت بني بلديتي الرباع وبني ف�سالة باملكان 
�مل�سمى تي�رقة، و�لتي تز�منت و23 من �سهر فيفري 1958 وعرفت ��ست�سهاد 33 
جماهد� وجرح 15 �آخرين ح�سب ت�سريحات �ملجاهدين �مل�ساركني فيها، فيما كانت 

�ل�سلطات �لفرن�سية قد �سرحت عن ��ست�سهاد 68 جماهد� �أنذ�ك، حيث تكبد �لعدو 
�لفرن�سي خ�سائر هائلة ه� �الآخر مبقتل 20 جنديا وجرح 35 �آخرين ت�يف �لعديد 

منهم الحقا.
كثري من �لرجال �لذين جاهدو� يف �سبيل حترير �جلز�ئر، مل تن�سفهم �الأقالم 

ومل يذ�ع �سيت بط�التهم و�أعمالهم �ل�سجاعة �لتي �بتغ�� بها حترير �ل�طن من بر�ثن 
��ستعمار مدمر �سعى �إىل خر�ب �لبالد وقتل �سعبها وطم�س ه�يتها، ه�ؤالء �لذين ولدو� 

من رحم �ملعاناة تكبدو� ويالت �حلرب وجترع�� مر�رتها يف �سن فتي مثل �ملجاهد 
�ل�سنديد بن �سا�سي �ل�سالح �ملدع� "بحتار" بطل مقالنا �لي�م، ونحن نحتفل بعيد 
�ل�سهيد، �سهد�وؤنا �الأبطال �لذي �سنع�� تاريخ �جلز�ئر، جز�ئر �لعزة و�لكر�مة.

الذكرى 63 لندلع معركة فوغالة بجبال و�ضتيلي بباتنة

�ل�سهد�ء من �ليمني �إىل �لي�سار: �أحمد �إمرزوقن، �لطيب برتلة وعي�ساوي م�سطفة تباين 

اإميان. جفوزية.ق



رئي�ص املجل�ص ال�صعبي البلدي

نداء

نفّلحو ومان�ضربو�س..
ــة  ــوازي االإرت ـــار  االآب تتحول  حــني 
ومناقب املياه املخ�س�سة "للفالحة" 
يف واليات فالحية اإىل �سبب لنق�ص 
ا�ستدعى  ما  ال�سرب،  مياه  من�سوب 
توجه الب�سر اإىل �سرب مياه ال�سدود 
يف حني يتم ا�ستعمال املياه النظيفة 
اأنف�سنا  �سنجد  املحيطات،  ل�سقي 
التناق�سات  من  جملة  مواجهة  يف 
واال�ستفهامات واالإ�سكاالت، خا�سة 
اإىل  احلــفــر  عمليات  حتــولــت  اإذا 
اأزمة �سرب ت�سرب منطقة  �سبب يف 
مل تكن تعاين من اأي نق�ص يف هذه 
املادة احليوية، وبني ليلة و�سحاها 
ـــرارات اجلــديــدة  ـــق ومـــع بــعــ�ــص ال
االقت�ساد  اإنــعــا�ــص  اإىل  الــرامــيــة 
خارج نطاق الريع من خالل تنمية 
النق�ص  حتول  الفالحة،  وتطوير 
يف هذا املجال فعال اإىل فتنة اأثارت 
غ�سب وا�ستياء مواطنني تقبلوا كل 

النقائ�ص عدى العط�ص.
املئات  مــن حفر  الــهــدف  كــان  فــاإن 
باملناطق  لل�سقي  املوجهة  االآبار  من 
�سبه ال�سحراوية وال�سحراوية هو 
فاإن  وتطويرها،  الفالحة  اإنعا�ص 
االآثار اجلانبية قد كانت "العط�ص"، 
املناطق  هــذه  مواطنو  وجــه  ــذي  ال
للم�سالح  اتهامات  خلفيته-  -على 
يف  بف�سلها  املياه  وم�سالح  البلدية 
ت�سيري ملف ال�سرب، وو�سع املواطنني 
�سلم  بعد  ال�سهاريج  رحمة  حتــت 
واأمن مائيني داما عقودا من الزمن، 
التغيري  املواطن  بعدهما  يقبل  لن 
و�سعيته  يف  ــواأ  ــس االأ� نحو  ال�سلبي 
اأزمة  اأي  يتقبل  قد  التي  املعي�سية 
فيها غري اأزمة ال�سرب التي حطمت 
كل خمططاته اليومية، مثلما حدث 
بابار جنوب والية خن�سلة  ببلدية 
يف  اأنف�سهم  مواطنوها  وجد  والتي 
يف  تقابلها  عط�ص  اأزمـــة  مواجهة 

اجلنوب ثورة فالحية ناجحة.
باب  ومن  وال�سلبي  االإيجابي  فبني 
اأنه ال يجوز اجلمع بني املتناق�سات، 
املــخــطــط ويف  يــكــمــن يف  ــل  فــاخلــل
اال�سرتاتيجيات  تطبيق  طريقة 
الرامية اإىل حت�سني م�ستوى معي�سة 
م�ستوى  حتــ�ــســني  وكــــذا  املـــواطـــن 
حد  عــلــى  االقــتــ�ــســاديــة  التنمية 
�سواء، ال حتقيق الواحدة والت�سبب 
اإذا  وخا�سة  ـــرى،  االأخ اإق�ساء  يف 
اإق�ساء  تعلق االأمر باملاء الذي يعد 
برمتها  للحياة  اإق�ساء  م�ساريعه 
اآبــار  حلفر  فو�سى  اإطـــالق  وبـــدل 
يف  تت�سبب  امل�سافات  يف  متقاربة 
من  الباطنية  الـــرثوة  ا�ــســتــنــزاف 
املعنية  باجلهات  يجدر  كان  املياه، 
م�ساريعها  وحتريك  ال�سدود  تفعيل 
اأجـــل الــ�ــســقــي وتــوجــيــه مياه  ــن  م
اأجل  من  لل�سرب  ال�ساحلة  املناقب 
ـــاء املــنــا�ــســب يف  ــع امل الــ�ــســرب وو�ــس
نتحا�سب  اأن  قبل  املنا�سب،  املكان 

نوارةبوبريونحا�سب.

معر�س خريي لل�ضورة الفوتوغرافية لفائدة مر�ضى ال�ضرطان 

�ضابر تخنوين ي�ضتنجد باملح�ضنني لزرع العد�ضات 
واإنقاذه من فقدان الب�ضر 

حفيظة. ب

�مل�سورة عائ�سة نو��سر يف مبادرة ت�سامنية..

�لعملية �جلر�حية بقيمة 36 مليون �سنتيم 

جزائرية نخبة  خا�ضته  تكنولوجي  حراك  ثمرة   .."Docpha DZ"
عكفت، جمموعة من ال�سباب اجلزائريني والتي ت�سم نخبة من اجلامعيني املنحدرين من 

خمتلف مناطق وواليات الوطن ويف اإطار الثورة التكنولوجية الهائلة التي ي�سهدها العامل، ويف 
خ�سم احلراك الذي يخو�سه ال�سباب اجلزائري يف جمال التكنولوجيات احلديثة خا�سة ما تعلق 

بالرقمنة وتطبيقات الهاتف املحمول.

عكفت على اإطالق اأر�سية رقمية، عبارة 
بتوفري  ي�سمحان  وتطبيق  مــوقــع  عــن 
وملعلومات  ال�سحة،  ميدان  يف  خدمات 
نيوز"  "االأورا�ص  ليومية  كان  فقد  اأكرث 
حوار مقت�سب مع "ال�ساب حمزه قلمامن" 
 DocphaDZ ممثل املوؤ�س�سة النا�سئة
بكل من واليتي "�سطيف وباتنة" حتدث 
فيه عن املوؤ�س�سة واالآفاق التي ت�سعى اإىل 
اقتحامها م�ستقبال، اإذ اأكد "قلمامن" باأن 
خدمات DocphaDZتتمثل يف رقمنة 
املوؤ�س�سات اال�ست�سفائية العمومية وكذا 
االأطباء اخلوا�ص مبا ميّكن امل�ستخدم من 
معرفة عناوين جميع االأطباء ومواعيد 
عملهم واحلجز لديهم عن بعد وحتديد 
 ،GPS تــقــنــيــة  ــة عـــرب  ــدق ب مــقــرهــم 
عن  البحث  خدمة  التطبيق  يوفر  كما 
ال�سيدليات  ومعرفة  املفقود  ـــدواء  ال
املناوبة ليال وكذا ت�سهيل عملية رقمنة 
حتفظ  باآليات  بالدم  املتربعني  بيانات 
الــذكــاء  عــلــى  وتــعــتــمــد  خ�سو�سيتهم 

بالتحديد  اخلدمة  وهذه  اال�سطناعي 
�ست�سهل عملية العثور على املتربعني يف 
الوقت املنا�سب من طرف امل�سالح الطبية 
ا�ستعجالية  بحالة  االأمر  يتعلق  عندما 
دون اللجوء اإىل ن�سر نداءات اأو البحث 

عن املتربعني بطريقة كال�سيكية.
هذا وحتتوي االأر�سية الرقمية، يقول 
تتيح  خا�سة  �سبكة  على  "قلمامن"، 
واالأطــبــاء  ال�سيدليات  بــني  التوا�سل 
ملكافحة تزوير الو�سفات الطبية خا�سة 
تلك املتعلقة باملهدئات وكل ما له عالقة 
باملوؤثرات العقلية، واأ�ساف املتحدث، باأن 
فريق العمل قد قام باإيداع ملف امل�سروع 
راأ�سها  وعلى  املعنية  امل�سالح  لدى  كامال 
وزارتي ال�سحة والرقمنة للح�سول على 
االعتمادات القانونية من اأجل جت�سيده 
جميع  عرب  الرقمية  االأر�سية  واإطــالق 

اأنحاء الرتاب الوطني.
هذا  باأن  قلمامن  قال  ال�سياق،  ذات  يف 
اإن  بل  االأخــري،  يكون  لن  �سوف  امل�سروع 

اأخرى  تطبيقات  لتطوير  م�ساع  هناك 
م�ستقبال تعنى بت�سهيل �سوؤون املواطن يف 
مالحظ  هو  مما  انطالقا  املجاالت  �ستى 
املا�سة  اجلزائري  املواطن  حاجة  ب�ساأن 
لتمكينه  ــواقــع  ــامل ب ــه  ــع واق يــربــط  ــا  مل
عن  بعيدا  غــايــاتــه  اإىل  الــو�ــســول  مــن 
كانت  واإن  البريوقراطية،  العراقيل 

للمواطن  �ستتيح   Docpha DZ
احلجوزات  عــن  ي�ستغني  اأن  اإمكانية 
التقليدية واإمكانية البحث عن االأطباء 
واالأدويـــة  اال�ست�سفائية  واملوؤ�س�سات 
بطريقة مريحة فاإن هناك م�ساع خللق 
اإىل  الت�سهيالت  هذه  ينقل  اأن  ميكن  ما 

ميادين اأخرى.

عر�ص  �سالة  يف  اأم�ص  يــوم  اختتم، 
اخلريي  املعر�ص  باتنة"،  "اأ�سواء 
الذي اأقامته الفنانة املبدعة عائ�سة 
الفوتوغرافية  ال�سور  لبيع  نوا�سر 
�سم  حيث  ال�سرطان،  مر�سى  لفائدة 
املوا�سيع،  20 �سورة خمتلفة  املعر�ص 
املـــبـــادرات  تفعيل  اإطــــار  يف  وذلــــك 
خا�سة  املــر�ــســى  مل�ساعدة  اخلــرييــة 
مر�سى ال�سرطان الذين زادت معاناتهم 
ب�سبب وباء كورونا وتعذر تلقي العالج 

بالن�سبة للكثري من هذه الفئة.
وعلى ال�سعيد الفني، �سرحت الفنانة 
عائ�سة نوا�سر باأن بداياتها يف جمال 
عقب  كانت  الفوتوغرايف  الت�سوير 
من  كانت  حيث  اجلامعة  من  تخرجها 
وجدت  ولكنها  كثريا  الر�سم  حمبي 
الت�سوير  اإىل  مــيــوال  ـــرث  اأك نف�سها 
�سقل  يف  بــداأت  لذلك  الفوتوغرايف، 
اأن  قبل  بالهاتف  اأوال  فيه  مهاراتها 
خا�سة  حمرتفة  كامريا  اأول  تقتني 

التقاط  طريقها  عن  ا�ستطاعت  بها 
املحرتفة،كما  ال�سور  مــن  الع�سرات 
من  متكنت  بــاأنــهــا  املــ�ــســورة  �سرحت 
القيام  طريق  عن  الت�سوير  احــرتاف 
بدورات تكوينية اأولها كانت دورة عرب 
اردنية  االنرتنت يف جمموعة عربية 
ا�سمها املواهب الفوتوغرافية العربية 
تعلم  الدورة  هذه  من  ا�ستفادت  حيث 
اأ�س�ص وقواعد الت�سوير الفوتوغرايف 
الع�سرة  وحت�سلت على �سهادة من بني 
االأوائل خالل هذه الدورة، وبعد ذلك 
الرتفيه  مركز  اىل  الفنانة  توجهت 
حيث  باتنة  بوالية  املتواجد  العلمي 
قامت بدورة تدريبية ثانية ملدة �ستة 
اأ�سهر، وحت�سلت يف خاللها على �سهادة 
تعلمها  لتوا�سل  معتمدة،  مهني  تاأهيل 

عرب مواقع االنرتنت واليوتيوب. 
عائ�سة  �سرحت  ذاتـــه،  ال�سياق  يف 
نوا�سر باأن النجاح يف الت�سوير يحتاج 
والــتــدرب،  املمار�سة  مــن  الكثري  اىل 

اأي  عن  القول  ميكن  ال  باأنه  م�سيفة 
�سخ�ص يحمل الكامريا باأنه م�سور الأن 
�سنوات  خــربة  اإىل  يحتاج  قد  ــر  االأم
واملهارة  املجال  حب  اإىل  باالإ�سافة 
من  االحـــــرتاف  اأن  كــمــا  الــفــطــريــة، 

منظورها ال�سخ�سي يحتاج اإىل اخلربة 
واال�ستمرار  بالتجارب  ت�سقل  التي 
اأو  الناجحة  ال�سور  واأمــا  التعلم،  يف 
االحرتافية فهي تنبع من نظرة فنية 
االأخــري  هــذا  يقوم  اأن  قبل  للم�سور 
الت�سوير  بتج�سيدها مبختلف معدات 
االحرتافية الن النظرة والفكرة هما 

اأهم �سيء يف الت�سوير قبل املعدات.
رقم  االإلهام  م�سدر  الطبيعة  وتعترب 
اأن  تــرى  التي  للفنانة  بالن�سبة   1
وال�سفاء  النقاء  اإىل  ترمز  الطبيعة 
اأ�سلي وطبيعي،  ما هو  اإىل كل  وترمز 
ن�سر  اإىل  ـــرية  االأخ هــذه  تطمح  كما 
ثــقــافــة الــتــ�ــســويــر وحـــب الــ�ــســورة، 
بها  يتمتع  بــات  التي  لالأهمية  نظرا 
خا�سة  العاملي  امل�ستوى  على  املجال 
خالل  ح�سلت  الــتــي  الــطــفــرة  عقب 
القرن اجلاري يف تكنولوجيا االعالم 
واالت�سال وكل املجاالت على اختالف 

اأنواعها. 

من  البالغ  تخنوين  �سابر  ينا�سد، 
راأ�ـــص  بــلــديــة  ــن  م �سنة   33 الــعــمــر 
املح�سنني  بــاتــنــة،  بــواليــة  الــعــيــون 
م�ساعدته  الرحيمة،  القلوب  وذوي 
زرع  عملية  تكاليف  توفري  اأجــل  من 
اأن  بعد  النظر،  لت�سحيح  العد�سات 
قرر االأطباء اإخ�ساعه لهذا االإجراء 
الطبي امل�ستعجل، ملا يعانيه من �سعف 

�سديد للب�سر.
النظارات  املــعــنــي،الــتــزمــبــاإرتــداء 
الطبية منذ بلوغه �سن ال�ساد�سة من 
العمر، اإال اأنه مع مرور الوقت تفاقمت 
ظهور  اإىل  واأدت  ال�سحية  و�سعيته 
ما  ليال،  ال�سيما  الــروؤيــة  يف  م�ساكل 
اأثر ذلك على حا�سة الب�سر،وبالنظر 
املزرية  االإجتماعية  الظروف  اإىل 

كونه  تــخــنــوين،  �ــســابــر  لــلــمــريــ�ــص 
ذات  عائلة  ومــن  العمل  عــن  عاطل 
مبلغ  دخل حمدود، تعذرعليه توفري 
�سنتيم،  36مليون  بــ  املقدر  العملية 
واإخ�ساعه لهذه االأخرية على م�ستوى 
مبدينة  الطبية  الــعــيــادات  اإحـــدى 

�سطيف. 
حتول  التي  املادية  االإمكانيات  واأمــام 
الفقدان  من  وخوفه  املعني  عــالج  دون 
جلمع  �سبيال  يجد  مل  للب�سر،  الكلي 
بجميع  قيامه  بعد  الــعــالج  م�ساريف 
الــالزمــة،�ــســوى  الطبية  الــفــحــو�ــســات 
ملا  الرحيمة  القلوب  بذوي  االإ�ستنجاد 
اأن  اأمــل  على  �سحي،  تدهور  من  يعانيه 
ال�سمائر احلية وتنقذ  حترك �سرخته 

حياته.
الـــنـــداء يرجى  لــلــتــوا�ــســل مــع �ــســاحــب 
 06742730 الـــرقـــم  عــلــى  االإتـــ�ـــســـال 

الربيدي  احلــ�ــســاب  على  اأوالــتــربع   ،22
.87  Cle  0009581247
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عادات وتقاليد وطقو�س توحد �شكان �شمال افريقيا 

م�صاركات �صتن�صر

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

ردود

املبدع اإكرام نطاح/ اجلزائر وم�شاركة "علمني ": ن�ّص فيه معاٍن عميقة واأفكار 
قّيمة، لكّنه متخم باالأخطاء التي يجب تفاديها لكي يكمل االإبداع على وجه �سليم، مثل 

قولك )قا�سية القلبي / اإ�سمك / مظطهد ..( ننتظر منك االأف�سل.  

فاتنتي ال�شومرية": بني ال�سعر  املبدعة اأكرم حممد / �شوريا وم�شاركة " 
والنرث خيط رفيع.. امللكة وحدها تك�سف عنه. ننتظر منك ن�سو�سا اأكرث اإحكاما. 

املبدع مو�شاوي زهرة/ ادرار وم�شاركة "عتاب ":  خاطرة تغازل ال�سعر، 
 ، جتربو  )تنكرو،  وكلمات  �ساعرة،  تكوين  اأن  رغبت  اإن  اأكــرث،  ال�سعر  بقراءة  نن�سحك 

وتكربو( تكتب باألف يف نهايتها )تنكروا، جتربوا ، وتكربوا(.

   :" اجلنون  نحو   " وم�شاركة  �شوف  وادي  �شيحي/  ال�شميع  عبد  املبدع 
ة رائعة وهادفة �سابتها بع�ص االأخطاء اللغوّية التي نن�سح الكاتب بتجّنبها م�ستقبال،  ق�سّ
مثل قوله ) لبا�سا اأزرقا ( و�سوابها )اأزرَق( الأّن االألوان اأبي�ص واأزرق وكّل ما كان على وزن اأفعل 

ال يقبل التنوين. واأي�سا قوله: )رفعت بي ق�سية( وهي عامية �سوابها )رفعت �سّدي(.

عــلــى حتـــدي وحيد  ــتحُ  ــزم     ع
عندما  ولــكــن  طــويــلــة،   مـــّدة  منذ 
كانت تتملكني رغبة التحدي، كان 
علي  ف�سد  يحُ خ�سومه  عــاف  رحُ منظر 
ال�سكوك  فتجتاحني  الرغبة،  تلك 
االأطــفــال  ــك  ــئ اأول مــن  ل�ستحُ  بـــاأين 
اأمامه  الوقوف  با�ستطاعتهم  الذين 
اأطفال  جتمعات  و�سط  اخل�سة،  يف 
االأحــيــاء  مــن  االأطــفــال  اأو  حّينا 

املجاورة..
كان  ــذي  ال الوحيد  وال�سيء      
جمهواًل  ــنــت  كحُ اأين  هــو  وا�سيني  يحُ
اعتربين  فطاملا  ــًا،  ــام مت احلــي  يف 
اأترابي اأين ل�ستحُ من اأولئك االأوالد 
املحُ�ساغبني، واإمنا طفٌل مثله االأعلى 
ــو املــعــلــمــة �ــســاحــبــة الــنــظــارات  ه
الكبرية، وهدفه الكبري اأن يكون من 

االأوائل يف الق�سم ..
يكن  فلم   ، قـــررتحُ النهاية  ويف     

هناك طريق اآخر !
لي�ص الأين     وفرَح وحيد كثريا، 
وقن من اإ�سقاطه بي�سر،  خ�سم لنْي محُ
عن  بعيد  غريب،  طفل  الأين  واإمنــا 
كان  وطاملا  ومعاركهم  م�ساك�ستهم 

يحرتمني ! 

الثالثاء  يــوم  م�ساء  ــدد  وحت     
للمواجهة.

التحدي  اأن  االأطــفــال  اعترب      
عادي وغري مثري ! 

   و�سرخت ب�سيء من التحدي :
 ! اأهـــــزَم  وحــيــد  اأن  اأ�ــســتــطــيــع 

اأ�ستطيع اأن اأ�سقطه اأر�سًا ! 
    وجــــدتحُ اخلــ�ــســة خــالــيــة من 
اأيــن  ؟  �سراخهم  اأيـــن  ؛  ــال  ــف االأط

رك�سهم ؟ اأين عراكهم ؟ 
..و  وانــتــظــرت   .. انــتــظــرت      
انــتــظــرت.. ومـــرت حـــوايل ن�سف 
مالك  بــجــانــبــي  ـــّر  م  .. الــ�ــســاعــة 
فقال  و�سلته  وحيد  عــن  ف�ساألته 
اأن عمه الذي ي�سكن بجانب  بحزن 
وهو   ، ــويف  تحُ قد  احلــافــالت  حمطة 

ذاهب لتعزيته ..
   انطلقتحُ معه ..

؛  وجــهــه  ذلـــك  اأن  اأ�ـــســـدق  مل    
الــذي  والــتــحــدي  الغ�سب  اختفى 
نت اأملحه  األفتهما على وجهه كلما كحُ
احلزن  طلعته   واجتاح  بعيد،  من 

واال�ست�سالم ..  
   واقرتبنا منه ..

�ضعــر

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

   عبد القادر رالة/ تيارت

خاطرة

خاطرة
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من امل�سحك اأن العامل الذي ا�ستقبل �سنة 
ي�ستقبل  هو  ها  ال�سامبانيا،  بكوؤو�ص   2020
واالأقنعة  املعقم  بزجاجات  اجلديدة  ال�سنة 
هو  هـــذا،  مــن  اأكـــرث  وامل�سحك  ــواقــيــة...  ال
خالل  توقعاتنا  �سقف  فاقت  التي  االأحــداث 
ال�سنة اجلارية، لقد مرت هذه ال�سنة كاأحد 
م�ساهدة حمطمة كل  االأكرث  نيتفلك�ص  اأفالم 

االأرقام القيا�سية يف الكوارث واملفاجاآت.
ال�سحك  بنوبة  يقارن  ال  هــذا  كل  ولكن 
الهي�ستريي حني وجدت قائمة اأهدايف ل�سنة 
2020، نظيفة وجديدة وال توجد عالمة مت 
اأ�سعر باالأ�سى  اأي هدف من االأهداف...  اأمام 
هاته  لت�سنع  قطعت  الــتــي  ال�سجرة  على 

الورقة عدمية الفائدة.
من�سوراتي  هي  باخلزي  ي�سعرين  ما  اأكرث 
على مواقع التوا�سل االجتماعي التي بدوت 
هذه  ــاأن  ب اأتفاخر  واأنــا  جــدا  متفائلة  فيها 
النجاح  �ساأحقق  واأنني  �سنتي،  �ستكون  ال�سنة 
كنت  مــاذا  اأعلم  ال  بــه...  رغبت  طاملا  الــذي 
�سيارة  �ساأقود  كنت  اأنني  بال�سبط؟  اأتوقع 
دي�سمرب؟  �سهر  بحلول  خا�ستي  التي�سال 
واأت�سل ب�سيكرتريتي الأطلب منها اإلغاء كافة 

مواعيدي الأنني ذاهبة يف رحلة عمل!
كنت  بــل  اآنــــذاك!  اأحــلــم  اأكـــن  مل  لكنني 
اأهذي... نعم كان يجب اأن اأعلم منذ البداية، 
حادة  برد  بنزلة  ال�سنة  لهاته  فا�ستقبايل 
اإال بعد  اأدرك معناها  اإ�سارة �سماوية مل  كان 
�سوى  حالتي  من  يح�سن  مل  االأوان...  فــوات 
مذاقه  اأذكر  ال  الذي  ال�ساخن  جدتي  ح�ساء 
وال�سم  الـــذوق  حا�ستي  فقدت  كنت  الأنــنــي 
امل�ستجد  كورونا  فريو�ص  يكن  مل  حينها... 
االأخبار  اأقـــراأ  كنت  بعد،  للوطن  دخــل  قــد 
ووهان  مدينة  على  فر�ص  الذي  احلجر  عن 
واحدا  وال  اأتوقع  ومل  ما،  نوعا  با�ستغراب 
باملئة اأن ح�سار ووهان �سيكون ح�سارا للعامل 
يوما ما... ولكنني كنت مهتمة ب�سدة، ما جعل 
رفيقاتي يف اجلامعة ي�سحكن ب�سدة الإخباري 
لهن باالإح�سائيات امل�ستجدة واحل�سرية عن 

تلك املدينة... مل تاأخذن كالمي على حممل 
�سنة  على  ح�سلنت  اأنكن  اآمــل  اأبـــدا...  اجلــد 

رائعة يا فتيات!
نوعا  هادئني  ال�سنة  من  �سهرين  اأول  كان 
الثالثة  العاملية  احلــرب  اأخبار  عدا  ما   ( ما 
اأ�ــســرتالــيــا وكـــذا حادثة  واحــــرتاق غــابــات 
وكان  ال�سلة(،  كرة  العب  مروحية  �سقوط 
بداأ  العا�سفة...  ي�سبق  الــذي  الهدوء  ذلك 
االإيــطــايل  الــرعــيــة  دخـــول  عند  الكابو�ص 
كانت  لقد  اجلــزائــر،  اإىل  للفريو�ص  احلامل 
التي  اإال طريقه  روما،  اإىل  توؤدي  الطرق  كل 
اأدت به اإىل مطار اجلزائر العا�سمة... ولكن 
كان  من  يــالم  بل  هــذا،  على  يــالم  ال  امل�سكني 
اأن مطارات اجلزائر ال يدخلها فريو�ص  يظن 

قادم من ال�سني!
لكن جديا، مهما كانت هاته ال�سنة �سعبة 
ومنهكة يل، لن تكون بال�سعوبة التي واجهها 
من فقدوا عزيزا وقريبا ب�سبب هذا املر�ص، 
اأرى  عندما  باالأمل  اأ�سعر  جميعا،  لكم  عزائي 
"كورونا"  اأن  يقولون  اليــزالــون  اأ�سخا�سا 
منها،  االأمرين  يعاين  بع�سهم  بينما  كذبة، 
كالطواقم الطبية يف امل�ست�سفيات التي تركت 
والتجار  عــدة،  الأ�سهر  وعائالتها  منازلها 
رزقهم  م�سدر  فقدوا  الذين  املهن  واأ�سحاب 
خالل تلك الفرتة، والعديد من النا�ص الذين 
كان �سرر هذا املر�ص عليهم ج�سيما وال ميكن 

ت�سليحه.
بكل  ال�سنة  هاته  ن�ستقبل  مل  لو  اأنه  اأظن 
اأن  اأو  اأنيابها،  عن  ك�سرت  ملا  التطلعات  تلك 
متنياتنا لبع�سنا ب�سنة �سعيدة مل تكن �سادقة 

فانتهى بنا االأمر يف دوامة العذاب هذه.
ال�سنة،  لكن تعلمت �سيئا واحدا من هاته 
توقعاتي  �سقف  اأرفــع  وال  كثريا  اأتــاأمــل  اأال 
كلم   120 ب�سرعة  اأ�سطدم  ال  لكي  واأحالمي 
يف ال�ساعة يف جدار الواقع... لهذا لن اأقول 
فلتكن ال�سنة اجلديدة �سنة �سعيدة... واأنت 
اأرجوك..."متقولي�ص  ذلــك  تفعل  ال  اأي�سا 

!"bonne année

مدار�ص الّنقد الغربي كثرية ونظرياته عديدة 
يلغي الاّلحق منها ال�ّسابق، وَيلعن الّتايل االأّول، وتزعم 

كلُّ نظرية امتالَكها املفاتيح ال�ّسحرّية لقراءة الّن�ص 
االأدبي، وتفكيك اأجزائه والّتعّرف على تفا�سيله، 

والغو�ص يف اأعماقه املدركة منه وغري املدركة، املمكنة 
وغري املمكنة، وجاءت تلك النظريات بالعجب العجاب 
وافرتت االإفك حتى قالت مبوت املوؤّلف وحياة القارئ، 

ثّم قالت مبوت الّناقد وحياة الّن�ص ومنها التي قالت 
حّتى مبوت الّن�ص نف�سه وميالد ن�ّص جديد ينتجه 

القارئ، اأو موت اجلن�ص االأدبي ومتاهي كّل االأجنا�ص 
االأدبّية يف جن�ص واحد هجني بغري هوّية حمّددة، بل 

مبالمح غائمة ومراوغة.
كّل هذه النظرّيات املتناق�سة واملتالعنة هي نتاج فكر 

م�سطرب وحياة قلقة ال جتد ا�ستقرارها، وتبحث عن 
االأمان املن�سود، وذلك من حّقها وتلك فطرة يف االإن�سان، 

لكن لي�ص علينا اأن نقتدي بها يف تخّبطها وتيهها، بل كان 
من االأوىل اأن نوقد لها منارات الهدى لتقتدي بها وتعرف 

الطريق ال�سوّي.. !
يقول الّدكتور عدنان علي ر�سا الّنحوي يف كتابه 

)احلداثة يف منظور اإمياين(:
مت�سك  تكاد  ال  حتى  توالت  اال�سطالحات  "ولكّن 

لها بطرف اأو نهاية، فجاءت البنائّية والتفكيكّية 
والت�سويرّية، والنزعة االإن�سانّية، وال�سيميولوجّية، 

وامتّدت املدار�ص واملذاهب، كّل مدر�سة تنعي �سابقتها. 
ثّم جاءت "احلداثة" من الغرب، من اأمواج ظالمه، 

لرتف�ص كّل قدمي، كّل حا�سر، وتفّلت العنان يف بيداء 
وا�سعة، دون ركائز من تاريخ وعقيدة و�سنن "1 

يبداأ االأمر  بكالم منّمق جميل: )جتديد.. حداثة..  
ما بعد احلداثة.. موت املوؤّلف موت الّن�ّص، موت القارئ.. 

  .)
هذا التخّبط اأ�سله احلرية والتيه لعدم وجود 

عقيدة را�سخة ينطلق منها هوؤالء املبدعون واملفكرون، 
وياأتي اإّمعات عندنا ويزعمون اأّن االإبداع البّد اأن يكون 
بعيدا عن االإيديلوجيا والّدين، وكّل النظرّيات االأدبّية 

الغربّية انطلقت من اأيدلوجيات اأو عقائد دينية 
)حمرفة(، ومن حّق االإن�سان الغربي اأن يبحث عن املالذ 

املفقود، لكن هل من حّق اأبناء جلدتنا اأن ي�سلخونا من 
جلودنا..؟ ! 

كتابه  يف  النحوي  ر�سا  عدنان  الّدكتور    -  1
)احلداثة يف منظور اإمياين( �ص 19، الطبعة الثالثة، 

دار الّنحوي للطباعة والّن�سر عام1989م

تخّبط الّنقد الغربي  يوم التحدي 

بن يحي اأحُمـــِنــــَية / ق�سنطينة

هم�ضة

2020 �صنة �صعيدة!

عبد اهلل اليل

اأْن يتماهى فينا العامل
ــــم.. ــــي ــــغ ال ــــل  ــــث م ــــَب  ــــت ــــك ت اأن 
ــــع هـــــــذا الــــعــــامل ــــب ــــس جتــــــــرَح اإ�
ـــرٍّ ــــاء ححُ ـــوَق الـــطـــني مل ـــس َتـــــْدَعـــــَك �
ــــعــــَل كـــــونـــــا مــــــن اأحـــــــــالم، ــــ�ــــس تحُ
َت�سكَن وردا يذبلحُ بعد ال�سقيا..�سديقي
َتــــ�ــــســــعــــرحُ حـــيـــنـــهـــا اأنــــــــك ظــــامل
. . .
الــــــريــــــح، مـــــثـــــل  ــــب  ــــت ــــك ت اأن 
َق منـــــال عـــــن اأحـــــقـــــاد، ــــــــرِّ ــــــــَف تحُ
اأخ�سر ِعقدا  املقهورين  دمــع  جَتمَع 
ــــــغــــــدَق ِجـــــيـــــَد امـــــــــــراأة ثــكــلــى تحُ
االأوراق يف  وجـــــعـــــا  َتــــنــــ�ــــســــَج 
مـــعـــامل االأحـــــ�ـــــســـــاء  يف  لـــــرتفـــــَل 
. . .

َع  ــــــــرِّ َ جتحُ ــــار،  ــــه ــــالأن ل َتـــكـــتـــَب  اأن 
�سقيعا الــغــيــم  ــات  ــق ــه ــس � مـــن  حــقــال 
ربيعا االأ�ـــســـجـــان  زقـــزقـــة  ـــــــوِدَع  تحُ
ـــــَر خــــنــــدق َبــــــــــــْوٍح عـــابـــر ـــــف حَت
ــيــدا ــــْعــــَر املـــــــاء قــ�ــس ــــر�ــــســــَل �ــــسَ تحُ
ـــدا ـــي ـــَد مــــــاء الـــــــــروح وح ـــس ـــ� ـــق َت
ـــــامل رمبــــــــــا يــــــزهــــــر اأفــــــــــــق ح
. . .
ٍل بحُ ع قلبه من قحُ قطِّ اأن تكتَب مثل البحر، تحُ
ْبدي َليحُ حتى  اأحُفــرَغ  فــوؤاٍد  �سوَء  َد  �َسرِّ تحُ
مــــــــــــــــــــــــــــن اخلـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــِل
قّد�َص كاف الوجد، َع �سر النار، تحُ ْو�سِ َ متحُ

ليٍل لهفة  ــِرَج  ــ�ــسْ وتحُ الــوعــد،  ـــون  ون
لـــــــــــــلـــــــــــــ�ـــــــــــــســـــــــــــلـــــــــــــوات..
نـــــهـــــاٍر، �ـــســـهـــقـــات  يف  َق  ــــــــــــدِّ حتحُ
ــــــَنــــــا عــــامل( اأرخـــــــــْت لـــونـــهـــا )َربُّ
. . .
ا،  مــــدًّ اأتـــو�ـــســـَد  ــَك،  ــل ــث م ـــَب  ـــت اأك اأن 
اأزرق  َجــــــــــْزًرا  ـــي  ـــت ـــل اأمن اأحُوِدَع 
�سحلْة ــة  الــريــ�ــس كــمــثــل  �ـــســـاأكـــونحُ 
يكون اخليطحُ الرابط بني ذهاب ال�سوء،
ــْة طــفــل ــة  ــك ــح ــس � ــه  ــب ــس ــ� ي وَرْوٍح 

ـــصحُ خـــرقـــة �ـــســـوف، ـــ� ـــَب ـــْل ــا يحُ ــط ــي خ
ــــوف ــــس ــــو� ــــــاء امل ــــــامل ــــــعحُ ب ــــــنَّ ــــــَق يحُ
ــي ــحِّ ــ�ــسَ حــيــنــهــا ميــكــن لــلــكــلــمــات، تحُ
تــــــــــ�ــــــــــســــــــــافــــــــــر فــــــــيــــــــنــــــــا،
ــــم، ــــي ــــغ ــــى ال ــــن ــــع ـــــقحُ م ـــــرن تـــــ�ـــــس

ومـــعـــنـــى املــــــــاء، ومـــعـــنـــى الــــنــــار، 
ــى ــن ــع ـــى امل ـــن ـــع ـــــح، وم ـــــري ـــى ال ـــن ـــع وم
العامل فينا  يتماهى  اأن  ميكن  حينها 
نـــتـــعـــامل. اأن  ميــــكــــن  ـــا  ـــه ـــن حـــي
دليلة مك�سح/ باتنة

ثقليعّث وعود بتخ�سي�ص مبالغ مالية لإجناز درا�سة طوبوغرافية لـ 



ثقليعّثعادات وتقاليد وطقو�س توحد �شكان �شمال افريقيا  وعود بتخ�سي�ص مبالغ مالية لإجناز درا�سة طوبوغرافية لـ 

با�ستعمال تقنية �لذكاء �ل�سطناعي من طرف طاقم طموح

معاوية. �ص

ح�سام الدين. ق

قراءة يف كتاب ) العقيد احلاج خل�ضر(
تاأليف تابليت عمر وبن فلي�س خل�ضر
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...يتبع

خن�صلة

�الأدب  ميزج  كاتب  ب�ذر�ع"..  "�إ�سالم 
بعامل �ألعاب �خلفة

حت�يل �ل�س�ر �جلامدة �إىل �س�ر متحركة الأول مرة 
باجلز�ئر من خالل معر�س ل�س�ر �ل�سهد�ء

ك�شف الكاتب اإ�شالم بوذراع من مدينة غليزان عن باكورة اأعماله الأدبية التي و�شمها بــ زاهاك، الكاتب الذي قال اأنه بدايته كانت 
بتحطيم اأغالل الياأ�س الذي خيم على قلبه وقلمه اخلامد على مدى �شنوات �شببه �شوء معاملة من معلمته اأثناء درا�شته الإبتدائية، 

ليبني عن قدراته يف جمال الأدب الع�شري من منظور وزاوية منطقعة النظري، تطرق ملوا�شيع لي�س لها وجود اأو نادرة التاأليف.
ويوؤكد املهتمون بال�صاأن الثقايف املحلي اأن 
للكتابة  االأمازيغية اعتمدت كلغة  اللغة 
لغة  تكن  ومل  امليالد  قبل  �صنة  األف  منذ 
كتابة  لغة  كــانــت  بــل  فح�صب  �صفهية 
وتدري�ص لها قواعدها ونحوها ومعانيها، 
كما اأنها لعبت دورا هاما يف احلفاظ على 
املوروث الثقايف االأمازيغي لتتجاوز بذلك 
التوا�صل  يف  للغة  التقليدية  الوظيفة 

واحلوار اإىل لغة اإبداع.
االأم  للغة  العاملي  اليوم  منا�صبة  وتاأتي 
والع�صرين  ــد  ــواح ال لــتــاريــخ  املــ�ــصــادف 
للتاأكيد  اأخرى  مرة  �صنة،  كل  من  فيفري 
ــرورة بـــذل املــزيــد مــن اجلهود  ــص عــلــى �
املحلي  الثقايف  امل�صهد  وترقية  لتطوير 
مبختلف  ال�صعبي  االأدب  ـــع  روائ ونــقــل 
عنا�صر  بجميع  لالإملام  واأ�صكاله  طبوعه 
النظرة  لــتــجــاوز  االأمــازيــغــيــة،  الــهــويــة 
لنقل  لغة  اأنها  على  االأم  للغة  التقليدية 
جمال  يف  وح�صرها  والتقاليد  الــعــادات 
�صيق جدا الأن هذا العمل �صيزيد من الهوة 
بني اللغة االأمازيغية ووظيفتها املتعددة 
يف لغة ال�صاعر بكل �صاعرية للتعبري عن 
االإبــداعــي،  ووحــيــه  وملكوته  وجــدانــه 
ولغة املربي لنقل ر�صائل تربوية هادفة 
ــر اجلــزائــريــة، ومتثل  ــص لــالأجــيــال واالأ�
رمزو  لفك  والفيل�صوف  املفكر  لغة  اأي�صا 
طاملا  باالإن�صان  عالقتها  و�صرح  الطبيعة 
مع  عالقته  بقوة  ا�صتهر  االأمازيغي  اأن 
يف  قــرون  منذ  اأكــر  ذلك  وجتلى  الريف 
يناير  �صهر  وعالقة  االأمازيغي  التقومي 
ف�صال  والــزراعــي،  الفالحي  بالن�صاط 
اأن تكون  اللغة االأمازيغية يجب  اأن  على 
اأي�صا و�صيلة علماء االإقت�صاد واالإجتماع 
املرتبطة  امل�صامني  والل�صانيات يف حتليل 
الأن  لل�صعوب.  االإجــتــمــاعــيــة  بــاحلــيــاة 
مبدى  مرهونة  االأمازيغية  اللغة  ترقية 
واإدراكهم  الكبري  ـــص  االأورا� �صكان  وعــي 
خمتلف  اإحــيــاء  يف  اللغة  هــذه  الأهمية 
االجتماعية  خا�صة  والــعــلــوم  املــعــارف 
وتوجيه  العلمي  البحث  ترقية  و  منها، 

للغة  خـــدمـــة  ـــبـــحـــوث  وال ــــرات  ــــذك امل
االأمازيغية وثقافتها مبنطقة االأورا�ص.  

البحوث  يف  التطور  ـــداث  اإح ـــا  اأردن اإذا 
والهوية  بالثقافة  اخلا�صة  والدرا�صات 
االأمازيغية بعيدا عن اجلدليات ال�صيقة 
العادات  يف  االأمازيغية  اللغة  وح�صر 
اأو كو�صيلة توا�صل عادية، بل  والتقاليد 
الوظيفة  هذه  تتجاوز  االأمازيغية  اللغة 
بالفوارق  تــعــرتف  ال  فــهــي  التقليدية 
اجلغرافية  احلـــدود  وال  االجتماعية 
اإبداع، وذلك من خالل  اأي�صا لغة  بل هي 
واملـــادي  الــثــقــايف  الــــرتاث  نــقــل  عملية 
بال�صاوية  املــكــتــوب  االأ�ــصــلــي  ن�صه  مــن 

االأمازيغية اإىل لغات عاملية. 
ــدي  فان  ــاع ــق وحــتــى عــلــى املــ�ــصــتــوى ال
اجلزائر  يف  االأمازيغية  اللغة  تدري�ص 
وعدد  الــرامــج  حيث  مــن  ــدا  ج �صعيفا 
املوؤ�ص�صات الرتبوية التي تقدم درو�ص يف 
التعليمية،  االأطوار  مبختلف  االأمازيغية 
ويف بع�ص االأحيان ال يتجاوز در�ص اللغة 
طول  تيفيناغ  حــروف  تعلم  االأمازيغية 
مفرو�ص  كــان  ــذي  ال الــوقــت  يف  ال�صنة، 
اإ�صدار  الوطنية  الرتبية  وزارة  على  
االأمازيغية،  باللغة  املدر�صية  الكتب 
وثقافتها  االمازيغية  اللغة  اأن  موؤكدين 
واأبجديات  �صوابط  له  بذاته  قائم  علم 
ح�صب خ�صو�صية كل لغة ون�ص، ولالأ�صف 
اأو غائب يف معظم  فاإن هذا امليدان غيب 

نــقــراأ يف  مــا  ــادرا  ــن ف ـــــص،  االأورا� مناطق 
جريدة  با�صتثناء  الــيــومــيــات  خمتلف 
التقومي  اعتمدت  التي  نيوز  ـــص  االورا�
للرتاث  كبريا  حيزا  وافــردت  االمازيغي 
الثقافة  �صفحتي  غــرار  على  االمازيغي 
باقي  يف  املعلومة  فاأ�صبحت  نغ،  واورا�ــص 
ميادين  يف  االخرى  االعالمية  العناوين 
كبرية  بن�صبة  ت�صتحوذ  اأخرى  وجماالت 
اأخبار املنطقة ب�صلبياتها كانت �صحيحة 
يطرح  ما  وهو  امل�صداقية،  عن  بعيدة  اأم 
خلفياته،  حــول  الت�صاوؤالت  من  الكثري 
ورمبا االإ�صتثناء هنا ما ي�صعى اإليه بع�ص 
االأدباء والباحثني والن�صطاء عر مواقع 
يف  الــنــات  وعلى  االإجتماعي  التوا�صل 
جعل الف�صاء االأزرق و�صيلة اأكر جناعة 
يف تن�صيط امل�صهد الثقايف بوالية خن�صلة 
ومنطقة االأورا�ص ب�صفة عامة، و موؤخرا 
نقراأ العديد من املوؤلفات املتميزة الأدباء 
خا�صة  جــديــدة  جتــربــة  يف  املــنــطــقــة 
االإلكرتوين  الن�صر  واعتماد  بالرتجمة 
والتوزيع  الورقي  الن�صر  اأ�صبح  اأن  بعد 
العمل  تــعــرقــل  الــتــي  ــاكــل  املــ�ــص ــــر  اأك
وقف  وهنا  ال�صاوية،  مبنطقة  االإبداعي 
ليومية  البارز  بالدور  للتنويه  املخت�صون 
فتية  جريدة  اأنها  نيوز" رغم  "االأورا�ص 
�صفاحتها  تفتح  اأن  ا�صتطاعت  اأنها  اإال 
لكل االأدباء واملثقفني واملهتمني بالثقافة 

املحلية االأورا�صية. 

خا�ص  ب�صكل  خن�صلة  ـــة  والي ت�صهد 
تقنية  مــيــالد  عـــام  ب�صكل  واجلـــزائـــر 
ان�صاء  من  حديثة  ثقافية  وموؤ�ص�صة 
خن�صلة  ـــة  والي �ــصــبــاب  مــن  جمــمــوعــة 
لالنتهاء  ا�صهر   5 بلغت  مدة  ا�صتغرقت 
 Artovedia  منها واأطلق عليها ا�صم
اأين  اال�صطناعي،  الذكاء  على  وتعتمد 
الذكاء  على  باالعتماد  برجمتها  متت 
حتويل  اإىل  يهدف  الــذي  اال�صطناعي 
متحرك  معر�ص  اإىل  اجلامد  املعر�ص 
النا�ص  جميع  اإىل  الــفــكــرة  وايــ�ــصــال 
جديد  من  باللوحات  يهتمون  وجعلهم 

بعد اأن قل االهتمام بها.
وقد احت�صنت دار الثقافة علي �صوايعي 
جتربة  اأول  خن�صلة  الوالية  بعا�صمة 
لهذه التقنية احلديثة من خالل تنظيم 
ال�صهداء  عديد  ب�صور  خا�ص  معر�ص 
ال�صهيد  يـــوم  وذكــــرى  تــزامــنــا  ـــك  وذل
دار  ببهو  لوحة   15 عر�ص  خــالل  من 
هذه  من  ن�صخ   3 ادراج  مت  اأين  الثقافة، 
توجيه  على  تعتمد  االأوىل  التقنية 
ليبداأ  خا�ص  تطبيق  خالل  من  الكامريا 
بالتحدث  اجلــامــدة  بال�صورة  ال�صهيد 
حقيقة،  وكــاأنــهــا  بنف�صه  والــتــعــريــف 
على  تعتمد  الثانية  الن�صخة  حني  يف 
توجيه  مبجرد  ال�صهداء  على  التعرف 
فيها  نافذة  اللوحة تظهر  نحو  الكامريا 
كل املعلومات حول ال�صهيد، اأما التقنية 
علم  نحو  الكامريا  توجيه  عند  الثالثة 

اجلزائر تبداأ ب�صماع الن�صيد الوطني.
احلديثة  التقنية  هذه  ان�صاء  مت  وقد 

ينحدرون  �ــصــاب  جمموعة  طــرف  مــن 
�صاحب  راأ�صهم  على  خن�صلة  والية  من 
قنطري  ال�صاب  املدبر  والعقل  الفكرة 
حقيقة  اإىل  الفكرة  حول  الذي  اأ�صامة 
بف�صل العمل واجلهد الكبري بالتعاون مع 
7 �صباب كل منهم له دور فعال على غرار 
وميينة  اأفــكــار  مطور  عمران  بن  رامــي 
تلية كاتبة الفريق واأيوب لعور م�صمم 
وكذا  مرمج  الدين  بدر  اأ�صرف  وهــاين 
وليد خمبي مهند�ص الفريق اإ�صافة اإىل 
اأمين  نبيل  وميلك  م�صوقة  بنجاح  �صعاد 

م�صور وم�صوؤول مرئيات.
على  نيوز  االورا�ص  ليومية  حديثه  ويف 
االول  املتحركة  ال�صور  معر�ص  هام�ص 
قنطري  ا�صامة  ال�صاب  اكــد  باجلزائر 
البداية  تعتر  املرحلة  هــذه  ان  على 
وفقط و�صيتم تنظيم معر�ص كبري يظم 
اخلا�صة  اللوحات  من  كبرية  جمموعة 
جلميع  متاح  ويكون  اجلزائر  ب�صهداء 
الفئات العمرية ال�صغري والكبري، وا�صار 
الرغبة  بعد  جـــاءت  الــفــكــرة  ان  اىل 

بطريقة  الــ�ــصــهــداء  ذكـــرى  احــيــاء  يف 
ي�صتحقونوها واف�صل معر�ص لتكرميهم، 
متاح  يكون  �صوف  التطبيق  ان  اكد  كما 
القادمة،  االيام  من�صات قوقل بالي  يف 
اىل  والوطنية  املحلية  ال�صلطات  ودعى 
تقدمي امل�صاعدة يف تطوير هذه التقنية 
وت�صريف  العاملية  اىل  بها  والو�صول 

البالد.
قنطري  ا�ــصــامــة  الــ�ــصــاب  حلم  ويبقى 
هدفهم  اإىل  الو�صول  ال�صاب  والطاقم 
انــهــم  اال  الــتــهــمــيــ�ــص  مـــن  بـــالـــرغـــم 
موهبتهم  ابــراز  على  و�صمموا  احتــدوا 
التحدي  ورفــع  الب�صيطة  باإمكانياتهم 
والية  االوىل  لتجربتهم  واختيارهم 
خن�صلة م�صقط راأ�صهم وهو ما يدل على 
خا�ص  ب�صكل  ملدينتهم  الكبري  حبهم 
ال�صهداء  ودمـــاء  عــام  ب�صكل  ووطنهم 
انتظار  يف  عــروقــهــم،  يف  ت�صري  الــتــي 
امل�صاعدة  وتــقــدمي  ال�صلطات  ــرك  حت
التحدي  رفعوا  ل�صباب  ال�صعاب  وتذليل 

لت�صريف الوطن.
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ا�شتدراك
اأب يت�صول هو وبنته

�صاف البنت مهند�ص وعجباتو
قال لباباها : حبيت نخطبها

قالو باباها ب�صرط تت�صول معانا 3 ايام
با�ص ما تعايرها�ص من بعد تقلها طالبة

وافق املهند�ص وت�صول معاهم يومني
وقعد يبكي قالو باباها :

حتمل باقيلك نهار وخال�ص
على  نبكي  ماني�ص  ــا  اأن  : املهند�ص  قالو 

الت�صول
يف  �صيعتها  اللي  ال�صنني  على  نبكي  اأنــا 

الهند�صة؟!.

امل�شباح ال�شحري
�صيدة القات امل�صباح ال�صحري 

حكاتو طلعلها العفريت
يروح  عليه  حت�صلي  ما  كل  ب�صرط  لكن  لبيك  �صبيك  قالها   

لراجلك 10 اأ�صعاف
قالت لو ما علي�ص

حابة نكون اأجمل ن�صاء الكون
ما  لو  قالت  اعليك  زين  يكون  راح  راجلك  ب�صح  املــارد  قالها 

علي�ص
حابة نكون اأغنى ن�صاء الكون

قالها املارد راجلك راح يكون غني اعليك
قالت لو ما اعلي�ص

حابة جتيني جلطة خفيفة يف القلب؟؟!. 

�شوء فهم
بهلول راح لطبيب قالوا : عندي عامني متزوج 

و ما جبت�ص ذراري 
�صق�صاه الطبيب : �صكون يف العائلة تاعكم ما يجيب�ص 

ذراري تاين ؟؟ 
قال البهلول : بابا 

رد الطبيب : و نتا منني جيت ؟؟ 
قالوا : من �صطيف عال�ص !!!.

معلومات م�سلية

الر�سول 
�سلى الله 

عليه و�سلم

اأمثال �سعبية

زوجته  يخون  الذي  الرجل  اأن  توؤكد  • درا�سة 
بال�سكتة  للموت  عر�سة  اأكــرث  اأخــرى  امــراأة  مع 

قلبية من غريه.
بالكامل  جماين  الدمنارك  يف  التعليم  نظام   •
بدفع  احلــكــومــة  تــقــوم  بــل  فح�سب  ــك  ذل لي�ص 

مرتب �سهري لكل طالب.
• معنى كلمة دينار قال مالك بن دينار رحمه 
ومعناه  ونــار  ديــن  الأنــه  الدينار  �سمي  اإمنــا  اهلل 
اأخــذ بغري  ومــن  فهو دينه  اأخــذه بحقه  من  اأنــه 

حقه فله النار.
متاثيل  اأن  اكت�ساف  مت  ال�سنني  اآالف  بعد   •
حتمل  الفراعنة  قبور  يف  كانت  التي  القطط 
باأ�سعة  ظهرت  وقد  فعال  ميتة  قططا  داخلها  يف 

اك�ص.
ون�سف  مليون  مبعدل  يزدادون  العامل  • �سكان 

كل اأ�سبوع.
حليب  م�سروب  اأن  اأثبتت  درا�ــســة  هناك   •
واأكرث  الطاقة  م�سروبات  من  اأف�سل  ال�سكوالطة 
اآالم  من  يخفف  اأنه  خا�سة  للريا�سيني  فعالية 

الع�سالت والت�سنجات.
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ا�سحك وال�سحك بال�س.. قبل ما يغلى وتقول يامن عا�س

جواب 
املحاجية

حاجيتك
 على يت�سمى بامليم 

وامليم بالذهب 
منقو�ص هو 

حبيب اهلل وخوه 
ماعندو�ص

حدث يف مثل هذا اليوم
الثالث والع�صرون
 من �صهر فيفري

الفرن�سية  الريفيريا  ي�سرب  زلزال  ـ   1887
ويخلف 2000 قتيل.

براءة  على  يح�سل  ديزل  رودولف  ـ   1893
اخرتاع حمركات الديزل.

خليج  ت�ستاأجر  املتحدة  الواليات  ـ   1903
غوانتانامو من كوبا اإىل االأبد.

على  حت�سل  املتحدة  الــواليــات  ـ   1904
 10 مــقــابــل  بنما  مب�سيق  التحكم  حــقــوق 

ماليني دوالر.
1905 ـ املحامي بول هاري�ص وثالثة اآخرين 
اأول  �سيكاغو  يف  ي�سكلون  االأعمال  رجــال  من 

نادي للروتاري يف العامل.
البل�سفية. الثورة  بداية  ـ   1917

احلزب  يوؤ�س�ص  مو�سوليني  بينيتو  ـ   1919
الفا�سي يف اإيطاليا.

ــاج  ــت واإن عـــزل  يــتــم  مـــرة  الأول  ـ   1941
البلوتونيوم.

خالل  مهيدي  بن  العربي  توقيف   ـ   1957
ــن طـــرف وحــــدة جاك  مــعــركــة اجلـــزائـــر م

األبري.
اللواء  تزعمه  �سوريا  يف  انقالب  ـ   1966
احلافظ  اأمـــني  الرئي�ص  �سد  جــديــد  �ــســالح 
مي�سال  بينهم  مــن  الــقــدامــى  البعث  ـــادة  وق
رئي�ص  البيطار  و�سالح  احلزب  موؤ�س�ص  عفلق 

احلكومة.
العراقي  الرئي�ص  �سهري  مقتل  ـ   1996
باأيدي  و�سقيقه  كامل  ح�سني  ح�سني،  �سدام 
اأفراد ع�سريتهما بعد ثالثة اأيام من عودتهما 

اإىل العراق اإثر فرارهما اإىل االأردن.
اأ�سهر  احد  مع  �سحفي  حديث  يف  ـ   2007
ال�سيا�سة  يف  الفرن�سيني  والكتاب  ال�سحفيني 
�سرياك  جاك  الفرن�سي  بيون"الرئي�ص  "بيار 
وبوتفليقة  ــر  ــزائ اجل مــع  اأ�ـــســـراره  يك�سف 

وي�سفه باأنه �سخ�سية مركبة.
تظهر  اجلزائرية  االأنباء  وكالة  ـ   2007
القطاعات  جميع  بنمو  املتعلقة  ــام  االأرق كل 
املحروقات  قطاع  منو  ن�سبتي  عن  تك�سف  ومل 
وكذا ن�سبة النمو ال�ساملة لالقت�ساد الوطني 
بـ  متوقعة  كانت  2% بعدما  تتجاوز  مل  التي 

 .%5
مياه  لتحلية  حمطة  اأول  تد�سني  ـ   2008

البحر بالعا�سمة.
عن  تــعــلــن  ــة  ــي ــل ــداخ ال وزارة  ـ   2012
لتنظيم  �ــســنــتــيــم   مــلــيــار  تخ�سي�ص700 

ت�سريعيات العا�سر من ماي املقبل.
مبنا�سبة  ــادي  ع غــري  خطاب  يف  ـ   2012
الرئي�ص  عرب  فيفري   24 بذكرى  االحتفال 
عن  ــــران  وه مــن  لــه  خــطــاب  يف  بوتفليقة 
الذهاب  عــن  املواطنني  ــزوف  ع مــن  خمــاوفــه 
املقبل  مــاي   17 يــوم  االقـــرتاع  �سناديق  اإىل 
بالقول:" اأن االنتخابات الت�سريعية القادمة 

ال تقل اأهمية عن ثورة اأول نوفمرب 54 ".
اأن  يعلن  اجلــزائــر  بنك  حمافظ  ـ   2012
ال�سنة  خالل  اجلزائري  ال�سرف  احتياطات 
دوالر  مليار   182 بلغت  قد  املا�سية2011 

مقابل 162 مليار دوالر ل�سنة 2010 .

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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حمــــتــــاج وال  �ــــــصــــــاقــــــي 

حكـــمة
�سايرتهم  اإذا  ك������الأم������واج  ال���ن���ا����س 
اأتعبوك ع��ار���س��ت��ه��م  واإذا  اأغ���رق���وك 

�ضورة م�ضحكة

ـ وقتاه الواحد يو�صل للقمة يا �صي 
عالوة اأعيينا واحنا يف احل�صي�ص؟

عادل.ي ب�صكرة
لو�صولك  ــــزاف  ب تــفــرحــ�ــص  مـــا 
لــلــقــمــة..فــهــنــاك قــمــة االإفــال�ــص، 
وما  امليزيرية  قمة  ال�صجر،  قمة 
هذه  من  الأكــر  تو�صل  راح  نظن�ص 
يف  دامـــك  مــا  عـــادل  �صي  يــا  القمم 
لقمة  يكون  لن  فالطريق  احل�صي�ص 

"اإفر�صت"؟!.
احلراك  بذكرى  احتفلت  كيف  ـ 

الثانية يا �صي عالوة؟
اأمين غزال اأم البواقي
الطيارة  اأنغام..يا  على  بالرق�ص 
يلعن بوك جيبي بابا من املّروك؟!.

ـ ما اجلديد الذي ميكن اأن يبهرك 

يا �صي عالوة؟
خالد �صامعي خن�صلة

اجلزائر اجلديدة؟!.
مطعم  كاين  عالوة  �صي  يا  ت�صور  ـ 
ــوجــبــات على  ال يــقــدم  فــرنــ�ــصــا  يف 
رحت  جــمــالــك..اإذا  درجــة  ح�صاب 

وا�ص يقدمولك يف رايك؟
حمي الدين.م بو�صعادة
باأكر من "الزفيطي" ما يقدرو�ص 

يجاملوين؟!.
ــروج  ــن خ ــل هــنــاك تــخــوف م ـ ه
اجلزائريني للتظاهر يا �صي عالوة؟
�صميحة حقا�ص عني مليلة
التخوف من ا�صتغالل ذاك اخلروج 
من طرف جهات اأجنبية على ح�صاب 

ما افهمت من اجلهات الداخلية؟!.

الزم زوج �صهود 
الإثبات احلالة؟!



باتنة

ن.م
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عنابة

ق�صنطينة

�صطيف

عبد الهادي. ب

بن �ستول.�ص

نظــرت حمكمــة عــني وملــان جنــوب 
والية �ســطيف يف ق�سية رئي�ص بلدية 
ق�ســية  يف  املتابــع  الزرقــاء  القلتــة 
مبــادة  االإبتدائيــة  املدار�ــص  متويــن 
اخلبز خالل �سنة 2018، حيث يتابع 
رئي�ص البلدية بعد ال�ســكوى املرفوعة 
بخ�ســو�ص وجــود تالعــب يف متويــن 
اكت�ســاف  بعــد  املــادة  بهــذه  املطاعــم 
فاتــورة تخ�ــص تكاليــف التمويــن يف 
حــني اأن هذه مادة اخلبــز كان يقدمها 

حم�سنون جمانا.
طــرف  مــن  حتقيقــات  فتــح  ومت 
م�ســالح الدرك الوطني يف الق�سية مع 
اال�ســتماع الأكرث من 20 �سخ�ســا منهم 

عدد من مدراء املدار�ص ف�سال عن عدد 
من نــواب املجل�ص البلدي، ومن املنتظر 

النطــق باحلكم يف هــذه الق�ســية يوم 
القادم. مار�ص   07

متكن عنا�صر االأمن بدائرة اخلروب يف 
م�صبوق  توقيف  من  ق�صنطينة،  والية 
ق�صائيا يبلغ من العمر 25 �صنة، فيما 
مت اإحباط عقد �صفقة لبيع املخدرات 
اجلديد  ال�صكني  القطب  م�صتوى  على 
املكثفة  التحريات  ومّكنت  ما�صيني�صا، 
واال�صتغالل اجليد للمعلومات املتح�صل 
فيه  م�صتبه  هوية  حتديد  من  عليها، 

للتمويه  ي�صتغلها  التي  املركبة  وكــذا 
مركونة  كانت  والتي  متجول  كبائع 
للخ�صر  ال�صرعيني  غري  الباعة  و�صط 
والفواكه، وباإخ�صاعه مت �صبط ن�صف 
االنتهاء  وبعد  املخدرات،  من  �صفيحة 
جزائية  ــــراءات  اإج ملف  اإجنـــاز  مــن 
اأمام  تقدميه  مت  فيه  امل�صتبه  حق  يف 

النيابة املحلية.

تدخل اأعوان احلماية املدنية لوحدة 
�صطايبي بعنابة، م�صاء اأم�ص، على اإثر 
وقوع حادث ب�صاطئ البيئة "الردمة"، 
متثل يف �صقوط �صخرة من املنحدرات 
على �صاب يبلغ من العمر 19 �صنة، هذا 

على  خطرية  الإ�صابات  تعر�ص  االأخري 
م�صتوى الراأ�ص وبعد تقدمي االإ�صعافات 
االأولية الالزمة مت نقله اإىل م�صت�صفى 
�صطايبي، اأين اأ�صارت م�صادرنا اأنه لفظ 

اأنفا�صه االأخرية هناك.

ــر الــ�ــصــرطــة  ــص ــا� ــن متــكــن ع
ال�صبيحي  ق�صر  دائــرة  باأمن 
من  ــي،  ــواق ــب ال اأم  ـــة  والي يف 
عنه  مبحوث  �ــصــاب  توقيف 
الق�صائية،  اجلهات  قبل  من 
تر�صد  بعد  العملية  ومتــت 
اأمنية  خطة  وو�ــصــع  املعني 
توقيفه  عن  اأ�صفرت  حمكمة 
من  �صادر  بالقب�ص  اأمــر  بعد 
الق�صائية،  ــات  ــه اجل طـــرف 
وممار�صة  التهريب  تهمة  عن 
ويبلغ  ترخي�ص،  دون  ن�صاط 
من  �صنة   37 فــيــه  امل�صتبه 
العمر، حيث اتخذت يف حقه 
اجلزائية،  االإجــراءات  كافة 
اجلهات  اأمام  تقدميه  مت  اأين 

الق�صائية اأم�ص االأحد.

�سي الأورا�سي..
الق�سبة  عــلــى  ــزف  ــع ي كـــان  يل  ـــوزيـــر  ال طـــار 
والبندير... ويل حقر الفقري... وقالو ما حتلم�ص 
تركب وال ت�سوق كون عاقل كبري... و�سفعو بواقع 
جد مرير... اخلزينة يل فرغت �سلك هو وحالها 
ف�سادا  فيها  ماعاثو  بعد  والت�سومري...  بالتق�سف 
وخالوها بالتبذير... دوام احلال من املحال اليوم 

وزير وغدوة بالك تكون يف و�سط الفقاقري...

hamzalaribi005@gmail.com

مري القلتة الزرقاء اأمام العدالة يف ق�ضية
 متوين املطاعم باخلبز

وجب �لكالم

ي�سبه  ال  كــان  واإن  الفرن�سي  الرئي�ص  اأن  يبدو 
مع  التعاطي  طريقة  يف  ال�سابقني  فرن�سا  روؤ�ــســاء 
خمتلف االأحداث املحلية والعاملية اإال اأنه ال يختلف 
عالمة  املكر  وكــاأن  واحليلة،  اخلبث  يف  عنهم  اأبــدا 
م�سجلة با�سم فرن�سا والفرن�سيني مهما تعددت اأوجه 
باأنه  مرة  كل  يف  يثبت  فماكرون  بينهم،  االختالف 
فرن�سي اأو خال�سة تربية دولة معتادة على ا�ستعمال 
التي  اال�ستعمارية  واالأ�ساليب  اخلبيثة  االأ�ساليب 
م�ستعمراتها  يف  عقود  طوال  ا�ستعمالها  على  عكفت 

الإخ�ساعها واإخ�ساع �سعوبها والدفع بهم لل�ستات.
ا�ستغالل  عن  يتوان  ال  مالحظ  هو  وكما  ماكرون 
العالقات اجلزائرية الفرن�سية �سواء الدبلوما�سية 
ملفات  عدة  هنا  ونق�سد  التاريخية،  العالقات  اأو 
حيث  الذاكرة،  كملف  اال�ستعمارية  للحقبة  تعود 
اإذا �سعر  ال يتوان  ماكرون عن ا�ستغالل اأية و�سيلة 
واأن اجلزائر �سائرة يف طريق االنعتاق واال�ستقالل 
املجاالت،  من  كثري  يف  لفرن�سا  التبعية  عن  بنف�سها 
يتوان  وال  ــك،  ذل وغــري  واالقت�سادية  ال�سيا�سية 
ليلعب  اجلزائر  يف  حدث  اأي  ا�ستغالل  عن  ماكرون 
"احلري�ص" على ما يحدث يف  "الو�سي" اأو دور  دور 
اجلزائر، فماكرون الذي رمبا �سعر واأن اجلزائر يف 
جديدة  �سيا�سات  تبني  يف  ما�سية  االأخــرية  االآونــة 
وا�سرتاتيجيات اقت�سادية جديدة قد ال يكون فيها 
لفرن�سا اأي دور مهما كان �سغريا، عندما �سعر ماكرون 
بهذا مل يجد من بد اإال اأن ي�ستغل كما اأ�سلفنا الذكر 
قرارات  يف  اجلزائري  ال�سعب  لي�سكك  الدبلوما�سية 
وكاأنه  اجلزائري  لل�سعب  ويظهر  اجلمهورية  رئي�ص 
م�ستقبال،  �ستجري  التي  االأحـــداث  يف  دورا  لعب 
وا�ستغالال  للحراك  الثانية  الذكرى  اقــرتاب  فمع 
ودعوتهم  ناعقة"  "اأبواق  خلف  البع�ص  الن�سياق 
طريقة  من  ماكرون  يجد  مل  ال�سارع  اإىل  للخروج 
الذي  الوقت  يف  اجلزائري  بالرئي�ص  يت�سل  اأن  اإال 
وبهذا  حكومي  تعديل  بــاإجــراء  ــري  االأخ فيه  وعــد 
يف  دورا  لعب  �سخ�ص  باأنه  الفرن�سي  الرئي�ص  ظهر 
قرار التعديل احلكومي، لي�ص هذا فقط بل اإن هناك 
مقطع فيديو منت�سر للرئي�ص الفرن�سي وهو يتحدث 
عن تقدمه بطلب لعدة دول اإفريقية منها اجلزائر 
يف  ع�سكرية  بت�سكيالت  امل�ساركة  قبول  بخ�سو�ص 
عقب  الت�سريح  هــذا  ــى  واأت ال�ساحل،  تاأمني  مهمة 
لرئي�ص  ي�سمح  بــات  الـــذي  الــد�ــســتــوري  التعديل 
اجلزائري  اجلي�ص  من  وحــدات  اإر�سال  اجلمهورية 
التي تن�ص على هذا  املادة  اأن  خارج احلدود، ورغم 
وا�سحة اإال اأن الرئي�ص ماكرن تعمد اإثارة ال�سكوك 
وحدات  باأن  للتفكري  بهم  والدفع  اجلزائريني  لدى 
و�ساية  حتــت  يوما  تكون  قــد  اجلــزائــري  اجلي�ص 

"فرن�سا".
ال�سرتات  ملف  اإدارة  عــن  عجز  الـــذي  مــاكــرون 
بعيدا  املحتجني  احتواء  عن  عجز  والذي  ال�سفراء 
عن العنف يريد يف كل مرة اأن ين�سي العامل يف ذلك 
"الكلويف"  دور  بلعب  بــالده  ت�سيري  عن  عجزه  ويف 
كدولة  فرن�سا  عن  معروف  وهذا  البلدان  عديد  يف 
بالقوة  "االإيحاء"  �سيا�سة  ممار�سة  تتقن  "ماكرة" 

والنفوذ. 

ماكرون املاكر

حمزه لعريبي
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توقيف �ضاب 
مطلوب لدى 

العدالة

اإحباط �ضفقة لرتويج املخدرات

وفاة �ضاب اثر �ضقوط �ضخرة 
يف بلدية �ضطايبي

العثور على جثة �ضيخ بعد اأ�ضبوع 
من اختفاءه

�ضبط تاجر يبيع مواد
 غذائية فا�ضـــدة

ا�ضرتجاع �ضاحنة حمل بحث

�ضقوط عمود كهربائي يغلق
 طريقا وطنيا

مت م�ساء اأول اأم�ص، العثور على جثة �سيخ 
ت�سعيني بعد اأ�سبوع من اختفاءه يف عني التوتة 

بباتنة، وح�سب م�سالح احلماية املدنية، فقد 
عرث على ال�سيخ ميتا بوادي تامارا، حي حولت 

جثته اإىل م�سلحة احلفظ مب�ست�سفى عني 
التوتة، فيما فتح عنا�سر الدرك الوطني حتقيقا 

لك�سف مالب�سات الوفاة.

متكن اأعوان الرقابة باملفت�سية االإقليمية 
للتجارة بدائرة فاي�ص بوالية خن�سلة، من حجز 

قنطارين ون�سف من املواد الغذائية املنتهية 
ال�سالحية وهذا اإثر عملية تفتي�ص م�ست 

حمل جتاري ببلدية يابو�ص، حيث مت اتخاذ 
االإجراءات القانونية الالزمة �سد �ساحب املحل 

من خالل حترير ملف �سيتم حتويله للعدالة يف 
حني مت حجز املواد املنتهية ال�سالحية واإتالفها 

مبركز الردم التقني لقاي�ص، كما مت غلق املحل 
التجاري موؤقتا.

متكن عنا�سر اأمن دائرة اجلزار بباتنة، 
من ا�سرتجاع �ساحنة حمل بحث كان يقودها 

�سخ�ص يبلغ من العمر 35 �سنة، حيث مت اتخاذ 
االإجراءات القانونية يف الق�سية مع  ت�سليم 

ال�ساحنة ال�سالفة الذكر للجهة الطالبة.

�سهد �سباح اأم�ص، الطريق الوطني رقم 77 
الرابط بني مروانة وباتنة  وحتديدا باإقليم 

بلدية حيدو�سة، تذبذبا يف حركة املرور عقب 
�سقوط عمود كهربائي بو�سط الطريق، حيث 

تدخلت امل�سالح املعنية وقامت باإبعاده قبل اأن 
تعود حركة املرور اإىل جمراها الطبيعي.
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