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احلادثة وقعت بعد مناو�سات بني الأب 

ال�سحية واأخيه حول قطعة اأر�ص

مواطنون يف عزلة عن 
العامل اخلارجي بباتنة

رافعني جملة من املطالب التنموية

بعد ا�ستفادة قطاع الأ�سغال العمومية من 

غالف مايل يقدر بـ100 مليار

غياب موقع خا�ص بهم

 اأّثر على ن�ساطهم ب�سكل كبري

حي بوعواجة ببلدية قجال

بعد انخفا�ص ن�سبي يف ال�سنوات الفارطة

مع ا�ستمرار غلق الأ�سواق
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مولودية باتنة ـ �شباب الذرعان

تفاجاأت �لأ�سر �خلن�سلية بارتفاع قيمة فو�تري �لكهرباء و�لغاز لهذ� �لثالثي من �ل�سنة �جلارية، وهو ما دفع بالكثري من �ملو�طنني �إىل تقدمي 

�سكاوى على م�ستوى �لوكالت �خلا�سة مبوؤ�س�سة �سونلغاز بل �لكثري منهم رف�س دفع �لفو�تري باعتبارها ل تعك�س حجم �لإ�ستهالك �ملعتاد 

لديهم خالل �لثالثيات �ملا�سية، بحجة �أن �لفو�تري حتمل جتاوز�ت و�إهمال من قبل موظفي ت�سجيل �لعد�د�ت...

يقطنون قرى ومدا�شر تنعدم فيها تغطية الهاتف النقال

�سورة من االأر�سيف
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"بوريدان" ح�شــر 
"كوموندو�س" حل�شد 
النقاط الثالث وو�شع 
قدم يف الق�شم الثاين



nawara.boubire@gmail.com

نوارةبوبري

التقدم اىل الوراء..
خطوات  نتقدم  ان  اردنــا  الــذي  الوقت  يف 

اىل االمام ونتخل�ص من االزمة االقت�سادية 

واإنعا�ص  الــذاتــي،  الت�سنيع  على  باعتمادنا 

على  "االعتماد  ب�سيا�سات  املحلي  االقت�ساد 

تام  �سبه  ب�سكل  اال�سترياد  وتطليق  النف�ص" 

عامل  اقتحام  على  قادرين  غري  اننا  وجدنا 

"اخلداع"  �سيا�سة  انتهاج  واخــرتنــا  جديد 

تالعبنا  حيث  من  �سواء  جاورها  وما  والغ�ص 

اأو  الب�سيط،  للمواطن  واإرهاقنا  باالأ�سعار 

"تذريحنا" لل�سبغة وتهديدنا حلياة النا�ص.
ال�سيارات  تركيب  م�ساريع  بذلك  ونق�سد 

لت�سنيع  كم�ساريع  البداية  يف  جــاءت  التي 

حملي �سياأخذ البالد اىل عامل اآخر وي�سورها 

املانيا  ال  ومل  وكــوريــا  اليابان  �ساكلة  على 

لن�سنع  ال�سناعة،  هذه  يف  الريادة  �ساحبة 

بقطع  ا�سحابها  �سينوية" �سدم  "فول�سفاغن 
حياة  تهدد  ظلت  التي  البال�ستيكية  غيارها 

متكنت  التي   1 يف   2 �سيمبول  ونركب  النا�ص 

م�سنعها  مــن  خروجها  بعد  ــام  اي غ�سون  يف 

الكليو  تغليف  مــن  متكنا  كما  التوقف،  مــن 

ال  اإذ  وقــت  اي  يف  للتغيري  قابلة  ب�سبغة 

واحد  لون  على  البقاء  اىل  �ساحبها  ي�سطر 

كما ميكنه "تق�سريها" باأدوات ب�سيطة لتعود 

�ساء،  متى  لونها  الزبون  فيغري  اال�سلي  للون 

                                                              في�ض من غي�ض 

جتار دون �سمري 
قالت نائب بالربملان عن والية باتنة: 

بطاقة حمـــــــــراء

يف غياب املدير تنعدم املعلومة

عندما ت�سدد الرقابة على الرداءة 

الفتات حمالت"تدوخ" الزبون    

بلخادم.. �سننظف احلزب من الدخالء

 20 األف
لالأع�ساء  الوطني  لــلــديــوان  الــعــام  املــديــر  ك�سف 

عن  واقـــنـــوين،  في�سل  ولــواحــقــهــا  اال�سطناعية 

حذاء  األــف  و25  ا�سطناعي  ع�سو  األــف   20 توزيع 

الـ10اأ�سهر  خالل  اإلكرتوين  كهربائي  كر�سي  و650 

الــديــوان  اأن  مو�سحا  اجلــــاري،  الــعــام  مــن  االأوىل 

موؤ�س�سة  ولواحقها  اال�سطناعية  لالأع�ساء  الوطني 

خدمة  تقدم  وجتــاري  �سناعي  طابع  ذات  عمومية 

وتوفر  اجتماعيا  موؤمن  معاق  األف   600 لـ  عمومية 

االأجهزة  اأ�سهر قادمة من   6 لـ  ا�سرتاتيجيا  خمزونا 

وامل�ستلزمات املوجهة لهذه الفئة.

رقم
اليـــوم

+الأورا�ص بلو�ص02

زووووووم الأورا�س....
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ت�صدر عن م �س و ذ م م "�أور��س نيوز"

املدير العام

م�سوؤول الن�سر

�سمري بوخنوفة

�لطبع: 

sie صركة �لطباعة �ل�صرق�

�لتوزيع:

sodipresse

�ل�صجل �لتجاري: 14 ب 05/00-224945

�لرمز �ل�صريبي: 63 90060 0501 014 0

�حل�صاب �لبنكي: BADR 336 300562 3000 42 وكالة باتنة

�لإ�صهار: م�صلحة �لإ�صهار بجريدة �لأور��س نيوز

�أو �لوكالة �لوطنية للن�صر و�لإ�صهار �صارع با�صتور ـ �جلز�ئر 

021.73.76.78 ـ  �لهاتف: 021.73.71.28 

�لإد�رة ـ �لتحرير

�ملنطقة �حل�صرية �لثانية جتزئة 12 رقم 12 ـ باتنة

�لهاتف: 033.29.18.51

�لفاك�س: 033.29.18.51
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يف الوقت الذي �سارعت فيه العديد من املديريات 

باتنة،  والية  يف  القطاعات  مبختلف  التنفيذية 

اخلا�سة  والــوكــاالت  البلديات  بع�ص  عن  ف�سال 

ت�سهيل  اجل  من  لالإعالم  خاليا  ا�ستحداث  اإىل 

مهمة ال�سحفيني يف احل�سول على املعلومة، تبقى 

املتاعب  مهنة  رجــال  تطلعات  عن  بعيدة  اأخــرى 

عنها  االأول  امل�سوؤول  غــاب  فــان  املــواطــن،  وحتى 

ي�سبح احل�سول على املعلومة اأمرا �سبه م�ستحيل، 

اإىل  اأنف�سهم م�سطرين  ال�سحفيني  اإذ يجد بع�ص 

ديوان  مع  متاما  يحدث  كما  املدير،  قدوم  انتظار 

الرتقية والت�سيري العقاري بباتنة. 

الرقابة  ت�سديد  يف  اجلامعي،  املو�سم  انطالقة  منذ  اجلامعية  االقامات  مدراء  من  عدد  با�سر 

داخل اأ�سوار االقامات، �سعيا منهم للت�سدي لبع�ص الظواهر التي �سهدتها االأخرية يف ال�سنوات 

املا�سية، على غرار اقتحام غرباء خارج القطاع اإىل االإقامة الطالبية، غري اأن هذا االإجراء 

خا�سة  الطالب  اإىل  تقدم  التي  اخلدمات  نوعية  كذلك  يطال  اأن  املفرت�ص  من  كان  االيجابي 

ت�سدر  ت�سرفات  عن  ناهيك  الطالب،  تطلعات  عن  بعيدة  تبقى  التي  االإطعام  بوجبة  تعلق  ما 

من بع�ص العمال يف حق الطلبة املقيمني من كالم غري الئق وغريها من �سلوكيات تعك�ص رغبة 

املدراء يف حت�سني ظروف اإقامة الطالب. 

مناطق  ببع�ص  مواطنون  وا�ستغرب  انده�ص 

حتمل  التي  املحالت  بع�ص  من  باتنة  واليــة 

للن�ساط  ومنافية  مغلطة  واجهتها  يف  الفتات 

التجار  كون  م�ستواها،  على  املمار�ص  احلقيقي 

عملية  اأثـــنـــاء  االأخـــــرية  اإىل  ينتبهون  ال 

اإدراكهم  ا�ستئجار املحل ملزاولة ن�ساطهم دون 

اأن الالفتة القدمية املعلقة يف الواجهة حتمل 

بيانات ن�ساط اآخر، وهو ما "دوخ الزبون".

قال االأمني العام االأ�سبق حلزب جبهة التحرير الوطني خالل لقاءه مبن�سق القيادة املوحدة 

للعتيد، معاذ بو�سارب، اأنه �سيقدم له امل�ساعدة و�سي�ساعده على تنظيف احلزب من الدخالء، كما 

ك�سف ان مرحلة اخلالف بينه وبني االأمني العام االأ�سبق عمار �سعداين، مت جتاوزها، واأ�ساف 

قائال  يف ندوة �سحفية ن�سطها "مند اأيدينا للجميع من اأجل اإعادة مل �سمل احلزب".

لكل مقام مقال
فرفور ذنبه مغفور

تعود ق�سة هذه املقولة اإىل قا�ص ببالد 

ال�سام يف زمان من االأزمنة، حيث كان 

يقوم كل يوم بو�سع ميزان العدالة اأمامه 

ويجل�ص للنظر يف الق�سايا التي تطرح عليه 

كي ي�سدر االأحكام ويتبني اأي ال�سنفني 

من النا�ص اأكرث يف بالده، ال�ساحلون اأم 

الطاحلون، وذات يوم قام احلاجب بجلب 

ثالثة "مذنبني" لينظر القا�سي يف اأمرهم.

امتثل املذنب االأول اأمام القا�سي، وقال 

احلاجب "هذا �سب�سول ابن ف�سكول يا 

�سيدي وذنبه اأنه ال ي�سنع خريا وال ي�سنع 

�سرا، وال يقطع �سعرة وال يذبح بقرة"، 

فقال القا�سي هذا موقفه �سيء وحكم عليه 

بال�سجن ثالثة اأ�سهر، فامتثل املذنب الثاين 

وقال احلاجب "هذا عام�ص ابن طام�ص 

يا �سيدي، وذنبه اأنه رجل فا�سل اأكرث من 

اللزوم، حتى اأنه ي�سنع املعروف اأحيانا 

مع غري اأهله" فقال القا�سي "وهذا جرمه 

اأ�سواأ من ذاك" فحكم عليه بال�سجن �ستة 

اأ�سهر، وامتثل الثالث اأمام القا�سي فقال 

احلاجب "هذا فرفور ابن طيفور يا �سيدي، 

وذنبه على جنبه" ثم و�سع فرفور يده 

على خا�سرته وداعب زناد م�سد�ص، فقال 

القا�سي "فرفور ذنبه مغفور".

ن�ستعني بهذه املقولة عندما ن�سادف 

مواقف تكون فيها العدالة مت�ساحمة مع 

الفجار االأقوياء و�سديدة غليظة على 

االأخيار ال�سعفاء.

هكذا يتم اجناز م�ساريع �سبكة املياه بعيدا كل البعد عن املعايري املعمول بيها يف 

هذا املجال كل ذلك يف ظل غياب الرقابة.

ال�سورة من بلدية نقاو�ص

قال: حممد عي�سى 
)وزير ال�س�ؤون الدينية(
مطروح  غري  الأئ��م��ة  اأج���ر  ..."رفع 

للتفاو�ض".

قلنا: يا راجل... انتظرهم يف 
ال�شارع اإذن.

auresbook

عبد العايل بلحاج

عندما يرت�سح الكذب
باتنة،  مدينة  اأحياء  باإحدى  جزار  ق�سة  حت�سرين 

فيها  واأعلن  واجهة حمله  ورقة على  باإل�ساق  مرة  قام 

عن تخفي�ص يف �سعر الكيلو غرام الواحد من الدجاج 

امراأة   فدخلت  دينار"،  باألف  دجاجات  "ثالث  وكتب 

ثم  باملحل  �ستار  خلف  فدخل  دجاجات  ثالث  وطلبت 

"ثالث دجاجات �سغرية  بحجم ال�سي�سان"  عاد ومعه 

من  الدجاجات  طلبت  باأنها  واأخربته  املراأة  فانده�ست 

فاأخربها  الرئي�سية،  الواجهة  يف  املعرو�سة  النوعية 

دجاجات  يخ�ص  ال  عنه  املعلن  العر�ص  بــاأن  ــزار  اجل

جمرد  االإعالن  باأن  املراأة  ففهمت  الرئي�سية  الواجهة 

"حرب على ورق" وما هو اإال طريقة احتيالية للتخل�ص 
من ال�سي�سان.

ل�ست  اأب  بطلها  كان  والتي  حت�سرين،  اأخــرى  ق�سة 

اأراد  كربن  وعندما  جميلة،  وال�سابعة  قبيحات  بنات 

قبيحات  لكونهن  االأمر  با�ستحالة  فا�سطدم  تزويجهن 

وما كان منه اإال اأن يهتدي اإىل خطة وهي اأن ي�سطحب 

الرجال  ــان  وك وارحتـــل،  رحــل  حيثما  معه  اجلميلة 

يهرعون اإليه طالبني يدها وكان يوافق فورا وينهي كل 

اجراءات اخلطوبة والزواج، ويف يوم الزفاف يتخل�ص 

من اإحدى القبيحات وي�سع العري�ص اأمام االأمر الواقع، 

من  هو  اخلــوف  بــاأن  يجيبه  العري�ص  ي�ساأله  وعندما 

طبيعتها  اإىل  �ستعود  واأنها  العرو�ص  قبح  يف  يت�سبب 

العري�ص، وهكذا حتى تخل�ص  اأن يدخل عليها  مبجرد 

من القبيحات ال�ست، لكن النا�ص قد تفطنوا حليلته ومل 

يتمكن من تزويج ال�سابعة الأن اجلميع كانوا يخ�سون اأن 

تنطلي عليهم احليلة التي انطلت على غريهم.

ومل  حمتال،  جزار  جمرد  يعد  مل  نكاز  ر�سيد  املدعو 

حتى  ولي�ص  قبيحات  بنات  ل�ست  ديوث  اأب  جمرد  يعد 

يف  كذبا  اأ�سبح  لكنه  الــكــذاب  الــراعــي  بذلك  �سبيها 

ملفه  اأن  يعلم  كان  الذي  ال�سخ�ص  فهذا  اإن�سان،  هيئة 

اإيهام  اأ�سر على  الد�ستوري  املجل�ص  يقبل من طرف  لن 

فئة كبرية من ال�سعب اجلزائري باأنه "ممثل ال�سباب" 

اأن  على  واأ�سر  الفذ،  وال�سيا�سي  اخلــارق  البطل  واأنــه 

بهم من طرفه وهو من  املغرر  يتالعب بفئة كبرية من 

كان يعلم اأكرث من غريه باأنه ي�ستحيل قبول ملفه وهو 

من اطلع على مواد الد�ستور الوا�سحة، ورغم ذلك فقد 

خرج بعد "ف�سيحة  ابن عمه" وقال اأنه اعتمد اخلطة 

لي�ص  واحتياله  بكذبه  اأف�سده  ما  اإ�سالح  "ب" حماوال 
الذين  من  الفئة  تلك  بل على  الد�ستوري  املجل�ص  على 

"يهتفون با�سمه"، فاملدعو ر�سيد نكاز مل تكن له  كانوا 

اأ�سلية  خطته  كانت  بل  "ج"  خطة  وال  "ب"  خطة  ال 

على  اإخفاءها  تعمد  لكنه  البداية  من  وا�سحة  ونيته 

بداأت  التي  القذرة"  "لعبته  يف  ي�ستمر  كي  بهم  املغرر 

الد�ستور ومتت  اأن مت تعديل  ح�سب وجهة نظري منذ 

اإ�سافة مواد �سريحة تق�سي مبنعه من الرت�سح، فاملدعو 

ر�سيد نكاز كان قد وعد ابن عمه اأو من يدعي اأنه ابن 

واأخرى  ليلة  بني  ي�سبح  باأن  حلمه  �سيحقق  باأنه  عمه 

لهذا  با�سمه،  بهم  املغرر  من  املئات  يهتف  "مرت�سحا" 
فلي�ص من الغريب اأن يقوم املدعو نكاز يف قادم ال�سنوات 

لي�سرح  مبا�سر  بث  يف  فرن�سي" ويخرج  "كلب  برت�سيح 

باأنها خطة "ك" الإهانة املجل�ص الد�ستوري.

راأى  مــن  على  الــلــوم  كــل  بــل  "املعتوه"،  ـــوم  األ ل�ست 

احلقيقة بعينه والزال يدعي اأنها "دهاء �سيا�سي"، فاإذا 

من  اأدهى  اأرى  فال  �سيا�سيا  دهاء  القذرة  االألعاب  كانت 

نتائج  عن  االإعالن  قبل  م�سبقة  رئا�سيات  عن  االإعالن 

االنتخابات "العادية".

و�شــوح
بكل 

خم�سة ماليني للخام�سة
�سرح مدير احلملة االنتخابية للمرت�سح عبد العزيز بوتفليقة اأنه مت اإيداع 5 ماليني 860 األف 

بالن�سبة  توقيع  و700  األف   19 جمع  مت  اأنه  زعالن  اعلن  كما  الد�ستوري،  املجل�ص  لدى  توقيع 

للمنتخبني على م�ستوى 48 والية، وجاء يف ر�سالة الرت�سح التي قراأها مدير حملته االنتخابية 

بوتفليقة،  العزيز  عبد  اجلمهورية،  رئي�ص  اأن  الرت�سح،  ملف  اإيداعه  بعد  زعالن،  الغني  عبد 

املقررة  املقبلة  الرئا�سية  باالنتخابات  فوزه  حال  يف  يتعهد    2019 اأفريل  لرئا�سيات  املرت�سح 

ُم�سبقة طبًقا لالأجندة التي تعتمدها الندوة  اأبريل القادم بتنظيم انتخابات رئا�سية   18 يوم 

الوطنية، موؤكدا اأنه لن يكون مرت�سًحا فيها ومن �ساأنها �سمان ا�ستخالفه يف ظروف هادئة ويف جو 

من احلرية وال�سفافية.

قال: ر�سيد نكاز 
)املرت�سح املزيف للرئا�سيات 2019( 

املجل�ض  م��ن  �سخرت  اأن��ن��ي  ...امل��ه��م 
الد�ست�ري!

قلنا: يا راجل... وهو جابك برا، 
والعربة يف اخلواتيم.
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انت�سرت ظاهرة م�سينة منذ بداية املظاهرات 

خا�سة يف اجلامعات والتي ندد فيها الطلبة برت�سيح 

الرئي�ص عبد العزيز بوتفليقة لوالية خام�سة، 

حيث انتهز بع�ص املراهقني وحتى بع�ص ال�سباب غري 

امل�سوؤولني الفر�سة وراحوا يلتقطون �سورا لطالبات 

ويعيدون ن�سرها عرب �سفحات على موقع التوا�سل 

االجتماعي "في�ص بوك" ويعلقوا عليها ب�سخرية، 

وكمثال على ذلك فقد ن�سرت اأم�ص عرب اإحدى 

ال�سفحات اخلا�سة ببلدية من بلديات والية باتنة 

�سورة زميلني "طالب وطالبة" منزويني يف "املظاهرة" 

وعنونت مب�سطلح "بنتي راهي تقرا"، وهكذا مت انتهاز 

فر�سة املظاهرات للت�سوير الع�سوائي والت�سهري بالغري.

ك�سفــت وزارة ال�سحــة وال�سكان واإ�ســالح امل�ست�سفيات 

عن و�سع 30 م�سرعا يف اخلدمة يف جمال العالج باالأ�سعة 

بالن�سبــة للم�سابــني بال�سرطان، حيــث اأن الدولة عززت 

وح�سنــت عرو�ــص التداوي باالأ�سعة مــن خالل و�سع 30 

م�سرعــا يف اخلدمة على امل�ستــوى الوطني باالإ�سافة اإىل 

10 م�سرعات بالقطاع اخلا�ص، كما �سيدخل 12 م�سرعا 
حيــز اخلدمة خالل �سنة 2019 بواليات كل من الوادي 

وب�سار واأدرار و وهران.

انتهاز الفر�ص
بطاقة حمـــــــــراء

ان�سحاب تكتيكي للمجاهد بوحجة

الرئا�سيات تثري اهتمام فرن�سا

املاك�سيان مر�سح وال�سيا�سي مدير حملته
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قرار  من  ال�سحفيني  ده�سة 

املجل�ص  ورئــيــ�ــص  املــجــاهــد 

ال�سابق  الــوطــنــي  ال�سعبي 

"ال�سعيد بوحجة" كانت اأكرب 
"حتول"  عند  ده�ستهم  مــن 

نكاز  ر�سيد  املــدعــو  املرت�سح 

املجل�ص  يف  "ميكانيكي"  اإىل 

الذي  فبوحجة  الد�ستوري، 

اال�ستمارات  جمع  من  متكن 

املطلوبة يف وقت قيا�سي كان 

تر�سحه  عن  باحلديث  ال�سحافة  ــم  اأوه قد 

اأر�ــص  على  �سيج�سده  ــذي  ال برناجمه  وعــن 

بكر�سي  فــاز  هــو  اإن  الــواقــع 

املرادية فاإذا به يرتاجع عن 

اأحد  من  هم�سة  بعد  الرت�سح 

مقربيه، االأمر الذي اعتربه 

الكثري من املحللني "ان�سحابا" 

خالله  مــن  اأراد  تكتيكيا 

التودد للمرت�سح "بوتفليقة" 

ــد له  ــي ــع ــه يــنــ�ــســفــه وي ــل ع

االعتبار بعد اأن انقلب عليه 

الكادنات"،  "ملحمة  اأبطال 

ليثبت بوحجة بهذا باأنه "جماهد" ذو خربة 

يف "التخطيط" والتكتيك.

د�سمة  مــادة  اإىل  اجلــزائــري  الو�سع  حتــول 

الفرن�سية  ال�سحف  وتعليقات  لــتــقــاريــر 

الكبرية وال�سغرية التي اأولت اهتماما بالو�سع 

اأ�سارت  تقارير  عدة  برزت  حيث  اجلزائري، 

لل�سفري  الفرن�سية  اخلارجية  ا�ستدعاء  اإىل 

التباحث  اأجـــل  مــن  اجلــزائــر  يف  الفرن�سي 

الهدف  اأن  الو�سع، ففي ت�سريب يعتقد  حول 

الو�سع  باأن فرن�سا تتابع  االإيحاء،  من ورائه 

مثال  ال�سويد  تتابع  كما  متاما  اجلــزائــري 

الو�سع يف مدغ�سقر، وهو ت�سريب غري دقيق، 

�سحيفة  اإليه  ذهبت  ما  فــان  االأغلب  وعلى 

قررت  فرن�سا  اأن  هو  الفرن�سية  "لوفيغارو" 
اجلزائري  يف  للو�سع  متابعة  خلية  ت�سكيل 

ــل مــع الــقــيــادة  ــب يف الــتــوا�ــس ــرغ واأنـــهـــا ت

الكوالي�ص  وراء  من  اجلزائر  يف  ال�سيا�سية 

ودون اإثارة االنتباه.

يف �سابقة غريبة جدا، اقدم النا�سط ال�سيا�سي 

يحمل  اخــر  �سخ�سا  تقدمي  على  نكاز  ر�سيد 

"ر�سيد نكاز"  للرت�سح عو�سا عنه  نف�ص اإ�سمه 

اىل رئا�سيات  2019. وعليه فقد اودع ر�سيد 

نكاز البديل الرت�سح حيث ت�سلم الرجل الذي 

يحمل نف�ص اال�سم و�سل اإيداع اال�ستمارات، ما 

حال  يف  الرئا�سي  ال�سباق  �سيدخل  انه  بعني 

املجل�ص  طــرف  من  درا�سته  بعد  ملفه  قبول 

الد�ستوري  بدال من �سخ�ص ر�سيد نكاز املعروف 

لدى اجلماهري. ور�سيد نكاز النا�سط ال�سيا�سي 

ر�سيد   2 هنالك  ان  ـــالم  االإع لــرجــال  �ــســرح 

والثاين  امليكانكي،  نكاز  ر�سيد  هو  االأول  نكاز 

نكاز  ر�سيد  املر�سح  قــال  فيما  �سخ�سه،  هــو 

"امليكانيكي" اأنه هو من تر�سح للرئ�سيات، بدل 
الأ�سباب  يرت�سح  مل  الــذي  ال�سيا�سي  النا�سط 

يعرفها اجلميع، و�سيتوىل ر�سيد نكاز ال�سيا�سي 

برتاأ�ص حملة ابن عمه ر�سيد نكاز امليكانيكي، 

ح�سب قوله.

لكل مقام مقال
دراهم امل�سحاح ياكلهم املرتاح

يعتربرَ البخل اإحدى ال�سفات الذميمة 

التي ترتُك اآثارا �سيئا يف االإن�سان، ويف 

حياته وحتى بعد مماته، كما اأن البخل 

هو ترك خلق االإيثار عند احلاجة... 

ل البخل عادة يف قلة اإنفاق املال،  ويتمثرَ

واالأمثال ال�سعبية حملت معها العديد 

من الن�سائح والتوجيهات حتى يبتعد 

االإن�سان عن البخل وال يكتنز املال دون 

اأن ينفقه على نف�سه اأو غريه، الأنها �سفة 

لي�ست مالزمة الأخالقه، فقد قيل يف هذا 

ال�سدد: "دراهم امل�سحاح ياكلهم املرتاح"، 

اأي مبعنى اأن االإن�سان الذي يكد ويتعب 

ويجمع ماله دومنا اأن ي�سرفه يف االأمور 

اجليدة يحدث اأن ميوت وياأخذها الورثة 

دومنا اأي جهد يبذلونه، وبالتايل فقد 

خ�سر كل جهده ومل يعطي لنف�سه حقها، 

ومل ي�ستمع بزينة احلياة الدنيا.

ي�سرب هذا املثل لالأ�سخا�ص الذين 

يعمدون اإىل كنز اأموالهم واللهث ورائها 

وعدها دومنا نق�سان، وت�سبح عادة 

متاأ�سلة فيه، حتى اأنه ال يعريون اأهمية ملا 

ت�ستهيه االأنف�ص من ماأكل وملب�ص وم�سرب 

وا�ستمتاع باحلياة، بل ويذهب اإىل منع 

ذلك حتى على اأهله واملحتاجني، يف حني 

اأنهم لن ي�ستفيدوا من �سيء اأبدا، خا�سة 

اذا ما �سبقهم املوت، فتذهب جميع اأموالهم 

وممتلكاتهم اإىل الورثة الذين مل يجهدوا 

اأنف�سهم يف جمع املال، وان كانت �سفة 

البخل تتجذر يف نفو�ص الكثريين فال بد 

من الق�ساء عليها، واأن ي�ستمتع االإن�سان 

ويح�سن الت�سرف باأمواله واأن ال يبذرها 

وي�سرفها، وال مي�سك فيبخل بها نف�سه 

وغريه، ففي االأخري �سياأتي من �سياأخذها 

بدون اأي جهد، وقد قالت العرب قدميا 

روم،  ري�ص حمرَ ق�سوم، واحلرَ )اإنرَّ الرزق مرَ

ذموم(. غموم، والبرَخيل مرَ �سود مرَ واحلرَ

الي�ص االجدر منح هذه العائلة �سكنا الئقا عو�ص منحها اغذية وافر�سة ومبلغا ماليا ب�سيطا 

والت�سهري بكل ذلك عرب الفي�سبوك 

ال�سورة من م�سكيانة بام البواقي



عبد �لرحمان �سايبي 

دعا �لديو�ن �لوطني للحج و�لعمرة 

�أم�س �لثنني باجلز�ئر �لعا�سمة 

�حلجاج �مليامني �لر�غبني يف �ل�سفر 

مع �إحدى وكالت �ل�سياحة و�لأ�سفار 

�لنتباه �إىل �أن تكون �سمن 42 وكالة 

معتمدة لتنظيم �حلج لهذ� �ملو�سم، 

ح�سب ما �أورده بيان للديو�ن.

و ي�سيف نف�س �مل�سدر �نه باإمكان 

�لر�غبني �ل�سفر مع �إحدى وكالت 

�ل�سياحة و�لأ�سفار للحج و�لعمرة 

�لطالع على �لقائمة على �لر�بط 

 www.onpo.dz
لالإ�سارة  �سيتم خالل مو�سم �حلج 

�لقادم  دفع كل من تكلفة �حلج و�سعر 

تذكرة �ل�سفر دفعة و�حدة لدى 

بنك �جلز�ئر و�ن �خلطوط �جلوية 

�جلز�ئرية �ستاأخذ ن�سيبها من 

�لتذكرة من �لبنك  مبا�سرة.

دعوة احلجاج 
للتاأكد من �شحة 
حجوزات ال�شفر

ق. و

غري  على  �جلمهورية  رئي�س  ر�سالة  حملت 

يكن  مل  جّمة  �سيا�سية  "�إغر�ء�ت"  �لعادة 

�ل�سعبي  �حلر�ك  لول  عنها  ليتحدث  �لنظام 

�حلا�سل يف �ل�سارع منذ �أ�سبوعني لثني �ملرت�سح 

�ملعرتك  خو�س  عن  بوتفليقة  �لعزيز  عبد 

�لرئا�سي �ملزمع يوم 18 �أفريل �لقادم. 

مرة  لأول  تالها  �لتي  �لر�سالة  وت�سمنت 

وزير �لنقل و�لأ�سغال �لعمومية �ل�سابق عبد 

�لغني زعالن بعدما مت تعيينه مدير� حلملة 

�أعقاب  يف  بوتفليقة  �لعزيز  عبد  �ملرت�سح 

�لتغيري�ت �لتي �أز�حت مدير �حلملة �ل�سابق 

ل�سان  على  ج��اء  حيث  ���س��الل،  �مل��ال��ك  عبد 

مر�قبون  فيها  وجد  �لتز�مات  �ست  �لرئي�س 

"�جلمهورية  مل��ي��الد  ب�����و�در  وم��الح��ظ��ون 

لن�س  �حل��ريف  �لتج�سيد  ح��ال  يف  �لثانية" 

عملية  رب���ط  ظ��ل  يف  خ�سو�سا  �ل��ر���س��ال��ة، 

�لتغيري و�لنتقال �ل�سل�س لل�سلطة يف غ�سون 

�سنة فقط، وهي مدة ل ت�ساوي �سيئا يف عمر 

�لدولة و�ملمار�سة �ل�سيا�سية، وباملقدور روؤية 

وَتَلُم�س ثمارها من �لآن. 

�إحدى هذه �لثمار جتلت يف �لتعامل �ل�سل�س 

م�سري�ت  يف  "�خلام�سة"  �سد  �ملنتف�سني  مع 

عديد  ع��ر  م��رة،  لأول  �لليل  حتى  �م��ت��دت 

نهارية  م�سري�ت  عن  ناهيك  �لوطن،  ولي��ات 

"�ل�سلمية"  طابع  على  جمملها  يف  حافظت 

و�لهدوء �لذي تنادي �إليه حتى �لآن، وتعاملت 

�أعطت  عالية،  باحرت�فية  �لأمن  قو�ت  معها 

يف  �ل�سلطة  نو�يا  �سدق  عن  و��سحا  �نطباعا 

فيها  يكون  جمهورية  �إىل  و�لذهاب  �لتغيري 

ظل  �أن  بعد  ح�سور�،  �لأكرث  �لفاعل  �ل�سعب 

�إىل  بالأخري  دفعت  و�سنو�ت،  لعقود  ُمغيبا 

�ل�سيا�سة حديثا،  كليا من تعاطي  �ل�ستقالة 

وممار�سة، وحتى ح�سور� يف مو�عيد �لقرت�ع 

�لعام �ملا�سية. 

�لندوة  بنود  عن  �ملرت�سح  �لرئي�س  و�أف�سح 

فيفري   10 يوم  ر�سالته  يف  �إليها  �أ�سار  �لتي 

جمدد�،  �لرت�سح  نية  �أعلن  عندما  �ملن�سرم 

�لأول عناوين  �أم�س  م�ساء  ر�سالة  فاأعطى يف 

بفوز  �ملرتبطة  �لندوة  هذه  ملحتوى  عري�سة 

�أفريل   18 ��ستحقاق  يف  بوتفليقة  �لرئي�س 

�لقادم. 

حماور  �لرئي�س  ك�سف  "�لتهدئة"  فبد�فع 

على  وع��د�  قطع  �لتز�مات  �سكل  يف  �لندوة 

من  فقط  �سنة  غ�سون  يف  باتخاذها  نف�سه 

تعهد  حيث  للبالد،  �أول  قا�سيا  �نتخابه 

�حلاكم  و�لنظام  �ل�سلطة  با�سم  �لرئي�س 

بتنظيم �نتخابات رئا�سية دون �لرت�سح لها، ما 

ي�سمن �لنتقال �ل�سل�س لل�سلطة، وتفعيل دور 

تركيبة  وحل  �ل�سيا�سية،  �حلياة  يف  �ل�سباب 

�لعد�لة  تعزيز  جانب  �إىل  �حل��ايل،  �لنظام 

�ملجتمعون  قرر  �إن   � و�لإع��د�د  �لجتماعية 

يف�سل  جديد  د�ستور  م�سودة   � �ل��ن��دوة  يف 

ناهيك  �سو�ه،  دون  �ل�سعبي  بال�ستفتاء  فيها 

�إن�ساء  يت�سدره  لالنتخابات  قانون  تبني  عن 

�آلية م�ستقلة لتويل مهام �لتنظيم و�ملر�قبة. 

"مبدئيا" مالم�سة  وجميعها �لتز�مات توحي 

�جلز�ئريني ميالد "�جلمهورية �لثانية".

باملعنى  "مفاجاأة"  �لرئي�س  ر�سالة  وتعد 

�لتي  �لتعهد�ت و�للتز�مات  �لكامل، لأهمية 

ق�سر  يف  بقائه  ح��ال  يف  نف�سه  على  قطعها 

خامتة  عن  �لبحث  ي�سبه  ما  وهو  �مل��ر�دي��ة، 

م�سرفة مل�سار �لرجل يف �ل�سلطة �لتي �أد�رها 

من  �أخرى  �سنة   20 بعد  �سنة   20 مد�ر  على 

�لغياب عنها، ويبدو من �لر�سالة �لتي جاءت 

حت��ت وط���اأة �لح��ت��ج��اج��ات يف �ل�����س��ارع �أن 

بالطمئنان  �سعبه  "توديع"  يريد  �لرئي�س 

�ل�سلمي،  للتد�ول  بلد  �جلز�ئر  �أن  على  �أول 

ب�سبب  �نتقالية  م��ر�ح��ل  ت��ع��رف  ل��ن  و�أن��ه��ا 

�لرئي�س  ر�سالة  �ل�سيا�سيني، كما ت�سري  �أزمات 

�إح��د�ث  يف  �لعري�سة  �جلماهري  م�ساركته 

و"قر"  �ل�سلطة  ه��رم  يف  �حلقيقي  �لتغيري 

م��ن��ظ��وم��ة �حل��ك��م �مل��ت��ه��م��ة ب��ال��ف�����س��اد عر 

�أجو�ء  عن  بعيد�  م�سروعة  قانونية  �آليات 

من  �لتي  �لنتقالية  و�ملر�حل  �ل�سطر�بات 

و�ملتغري�ت  �لأحد�ث  "تاأخري" مو�كبة  �ساأنها 

دون  تغيري  �إح��د�ث  و�لأه��م  ودوليا،  �إقليميا 

يف  وجاء  �لبالد.  يف  للدميقر�طية  تعرث  �أي 

هذ�  �إح���د�ث  على  �لرئي�س  ره��ان  �لر�سالة 

�لذين  �ل�سباب  مب�ساركة  �مل��اأم��ول  �لتغيري 

�سيكون لهم مكان ودور كبري يف جز�ئر ما بعد 

�آنت  �إن  للت�ساوؤل  يدفع  مبا  �ل�ساملة،  �لندوة 

لالإعالن  �جلز�ئر  "�حلقيقة" يف  �ساعة  حقا 

عن ميالد �جلمهورية �لثانية؟ 

رفع �لرئي�س �ملنتهية وليته عبد �لعزيز بوتفليقة من �ضقف �لتغيري �ل�ضيا�ضي يف ر�ضالته �أم�س �لأول �لتي قر�أ م�ضمونها مدير 
حملته �لنتخابية �جلديد عبد �لغني زعالن، حيث بلغت تعهد�ت �لرئي�س بالذهاب �إىل حل �لنظام وتفكيكه، وهي �أول مرة تتناول 

فيها �ل�ضلطة حديثا حول حل "نف�ضها" ويف �آجال معلومة لن تزيد عن �ضنة من عقد �لندوة �لوطنية �ل�ضاملة �لتي كان ذكرها 
�لرئي�س بوتفليقة يف ر�ضالة 10 فيفري �ملا�ضي حينما �أعلن رغبته يف �لرت�ضح لولية "خام�ضة". 

ر�سالة بوتفليقة لم�ست حدود "اجلمهورية الثانية"  
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الفريق قايد �شالح يف �شر�شال النظام ميهل نف�شه �شنة للرحيل! 

القاهرة حتت�شن اجتماع لدول اجلوار الليبي اليوم 

الأفالن يثمن ر�شالة بوتفليقة

20 مرت�شح مبدئيا لرئا�شيات 18 اأفريل

فرعون تنهي مهام مدير موبيلي�س

�جلي�س  �أرك��ان  رئي�س  �لوطني،  �لدفاع  وزير  نائب  �سالح،  قايد  �أحمد  �لفريق  يقوم 

"�لرئي�س  ل�سر�سال  �لع�سكرية  �لأكادميية  �إىل  عمل  بزيارة  �ليوم  �ل�سعبي،  �لوطني 

�لر�حل هو�ري بومدين"، ح�سب ما �أفاد به �أم�س �لثنني بيان لوز�رة �لدفاع �لوطني.

لتقييم  �سالح  قايد  للفريق  �سانحة  "�ست�سكل  �لزيارة  هذه  �أن  �لبيان  ذ�ت  و�أو�سح   

مدى تطبيق بر�مج �لتكوين بالأكادميية، وعقد لقاء توجيهي مع �إطار�ت وطلبة هذه 

�ملوؤ�س�سة �لتكوينية �لعريقة".

�لتحرير  جبهة  ح���زب  �أم�����س،  ي���وم  ث��م��ن 

ر�سالة  ت�سمنتها  �لتي  �للتز�مات  �لوطني، 

بوتفليقة،  �لعزيز  عبد  �جلمهورية،  رئي�س 

 18 لرئا�سيات  تر�سحه  ملف  �إي���د�ع  عقب 

حلزب  بيان  به  �أف��اد  ح�سبما  �ملقبل،  �أفريل 

�لأفالن.

�لقا�سي  بوتفليقة  قر�ر  �أن  �مل�سدر  و�أ�ساف 

طبقا  م�سبقة  رئا�سية  �نتخابات  ”تنظيم  ب� 

بعدم  تعهده  وكذ�  �لوطنية  �لندوة  تقره  ملا 

تر�سحه لها” يعر عن �إر�دة �سيا�سية  قوية 

ل�سمان ��ستخالفه يف ظروف هادئة.

تلبية  يف  �لرئي�س  برغبة  �لبيان،  و�أ���س��اد 

�لذي  �جل��ز�ئ��ري،  لل�سعب  �لأ�سا�سي  �ملطلب 

ي�سر على تغيري �لنظام، بالقول “لقد ��ستمع 

�ل�سعب  مطالب  �إىل  �ساغية  ب��اآذ�ن  �لرئي�س 

حيث �لتزم بتلبية مطلبه �لأ�سا�سي �لقا�سي 

بتغيري �لنظام”.

وبارك �لأفالن، تلك �خلطوة، قائال “يبارك 

�ل�سادقة  �ل�ستجابة  ه��ذه  �لأف���الن  ح��زب 

هذ�  �جل��ز�ئ��ري  �ل�سعب  ل��ن��د�ء  و�ملخل�سة 

�لذي  وطنه  بقيم  �مل�ستبع  �لو�عي  �ل�سباب 

ي�سطلع مب�سوؤوليته �لوطنية ويتوق �إىل فتح 

تطلعاتهم  حتقق  جديدة،  �آم��ال  �أم��ام  �لأف��ق 

وت�ستجيب لنتظار�ت �لأجيال �ل�ساعدة”.

�ل�سعب  �لوطني،  �لتحرير  جبهة  ودع��ت 

�لرئي�س،  م�سروع  حول  لاللتفاف  �جلز�ئري 

ب�سكل  بالتجاوب  وذلك  بتعهد�ته،  و�لإميان 

�يجابي مع �للتز�مات �لتي تعهد بها.

�لثالثي  �لجتماع  �أ�سغال  �ليوم  تنطلق 

حتت�سنه  و�ل����ذي  �ل��ل��ي��ب��ي،  �جل����و�ر  ل���دول 

فيه  وت�سارك  �لقاهرة،  �مل�سرية  �لعا�سمة 

ك��ل م��ن م�سر وت��ون�����س و�جل���ز�ئ���ر، وذل��ك 

لدر��سة تطور�ت �لأو�ساع يف ليبيا.

و�أك������د وزي�����ر �خل���ارج���ي���ة �جل���ز�ئ���ري، 

�سيتطرق  �لجتماع  �أن  م�ساهل،  عبد�لقادر 

ليبيا  يف  �جلارية  �لأح���د�ث  تطور�ت  �إىل 

خالل �لفرتة �لأخرية.

حلول  �إيجاد  �أهمية  �إىل  �لوزير  �أ�سار  كما 

�لتدخالت  ع��ن  ”بعيًد�  �لليبية  ل��الأزم��ة 

�حلو�ر  ت�سجيع  يتعني  �إن��ه  بل  و�لأ�سلحة، 

�أبناء �ل�سعب �لليبي”، موؤكد�  �ل�سيا�سي بني 

�أن �حلل ”يتم من خالل �حلو�ر بني �لليبيني، 

و�جلميع �ليوم مو�فق على فكرة �حلو�ر”، ، 

يف  �لليبية  �لأنباء  وكالة  ذكرته  ما  ح�سب 

طر�بل�س.

حول  ثالثي  �جتماع  �آخ��ر  ف��اإن  وللتذكري 

ليبيا، كان قد �نعقد يف ماي �ملا�سي باجلز�ئر 

ونظرييه  م�ساهل  بني  �مل�����س��اور�ت  �إط��ار  يف 

�جلهيناوي  خمي�س  و�مل�����س��ري  �لتون�سي 

و�سامح �سكري حول �لو�سع يف ليبيا.

�نق�ست يف منت�سف ليلة �أم�س �لأول، �لآجال �لتي 

حددها �ملجل�س �لد�ستوري لإيد�ع ملفات �لرت�سح 

�أودع  وقد  �ملقبل،  �أفريل   18 برئا�سيات  �خلا�سة 

�لد�ستورية  �لهيئة  لدى  ملفاتهم  مرت�سحا   20
�لتي �ستف�سل يف �سحة هذه �مللفات.

عبد  عهدته  �ملنتهية  بالرئي�س  �لأم��ر  ويتعلق 

عبد  �مل�ستقبل  جبهة  ورئي�س  بوتفليقة،  �لعزيز 

�لقادر  عبد  �لبناء  حركة  ورئي�س  بلعيد،  �لعزيز 

بن قرينة، ورئي�س حركة �لنفتاح عمر بوع�سة، 

حمفوظ،  ع��دول  �لوطني  �لن�سر  حزب  ورئي�س 

زغدود،  علي  �جلز�ئري  �لتجمع  حزب  ورئي�س 

للمو�طنة  �لدميقر�طي  �ل�سباب  جبهة  ورئي�س 

54 علي فوزي  �أحمد قور�ية ورئي�س حزب عهد 

رباعني ورئي�س حزب جبهة �حلكم �لر��سد عي�سى 

�ملتقاعد  و�للو�ء  حمادي  �حلكيم  وعبد  بلهادي 

علي غديري، ور�سيد نقاز وعبد �ل�سفيق �سنهاجي 

حم�سن  وعمارة  بوفر��س  وحممد  �سكوري  وعلي 

وبن طبي فرحات ولوط بوناطريو و�سعبان رزوق 

وعايب روؤوف.

�ملجل�س  مو�فقة  وع��ق��ب  �أن���ه  بالذكر  وج��دي��ر 

يعتد  ول  يقبل  ل  �لرت�سيحات  على  �لد�ستوري 

مانع  ح�سول  حالة  يف  “�إل  �ملرت�سح  بان�سحاب 

يف  �أو  قانونا  �لد�ستوري  �ملجل�س  يثبته  خطري 

حالة وفاة �ملرت�سح �ملعني”، بحيث يتم يف هاتني 

�حلالتني منح �أجل �آخر لتقدمي تر�سيح جديد “ل 

ميكن �أن يتجاوز �ل�سهر �ل�سابق لتاريخ �لقرت�ع”، 

�أما يف حالة حدوث �إحدى �حلالتني بعد مو�فقة 

يف  ون�����س��ره��ا  �مل��رت���س��ح��ني  ق��ائ��م��ة  ع��ل��ى  �ملجل�س 

�جلريدة �لر�سمية، “يتم تاأجيل �لنتخابات ملدة 

�أق�ساها 15 يوما”.

�أم�س، مهام �ملدير  �إميان فرعون، يوم  �أنهت وزيرة �لريد وتكنولوجيات �لإعالم و�لت�سال، هدى 

�لعام ل�سركة موبيلي�س، �سيد �أحمد ز�يدي، ومت تعيني بالل مكيد مدير� عاما ملوبيلي�س 

ق. و

ع. �س

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

مب�شاركة اجلزائر وم�شر وتون�ض 

للوقوف على برامج الأكادميية الع�شكرية 
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وخاللها  نيـوز"  "االأورا�ص 
تنقالتها امليدانية اإىل العديد 

ــالم،  ــس ــــــاأوالد � ـــقـــرى ب مـــن ال

بوزينة،  الق�سبات،  تاخلمت، 

ـــاع وغــريهــا، وقــفــت على  الرب

املواطنني  مــن  املــئــات  مــعــانــاة 

ل�سبكة  الـــتـــام  ـــدام  ـــع ان مـــن 

من  بالعديد  النقال  الهاتف 

يف  ال�سديد  و�سعفها  املناطق 

اأخرى، حيث تعقدت الظروف 

هذه  اأن  خا�سة  لهم  احلياتية 

ـــرث من  ــة اأ�ــســبــحــت اأك ــدم اخل

فيه  يعرف  وقــت  يف  �سرورية 

مت�سارعة،  ــورات  ــط ت الــعــامل 

اأنهم ي�سطرون  امل�ستكون  وقال 

اإىل  املـــــرات  مـــن  ــد  ــدي ــع ال يف 

التنقل نحو مناطق حمددة من 

خا�سة  مكاملاتهم  اإجراء  اأجل 

بــاحلــاالت  ــــر  االأم تــعــلــق  اإذا 

دون  هــــذا  ــيــة،  ــعــجــال ــت ــس اال�

احلــديــث عــن اال�ــســتــفــادة من 

تبقى  التي  االنرتنيت  خدمات 

حلما بعيد املنال بالن�سبة لهم 

رغم اأن والية باتنة اأطلق فيها 

متعاملو الهاتف النقال الثالثة 

خدمة اجليل الرابع والتي مل 

املناطق بعد،  ت�سل العديد من 

باجلملة  تقطعات  ت�سهد  فيما 

مبناطق اأخرى.

وجه  قد  باتنة،  وايل  وكــان 

اللهجة  �ــســديــدة  ــادات  ــق ــت ان

ــف الــنــقــال،  ــات ــه ملــتــعــامــلــي ال

ح�سبما ك�سف عنه لـ"االأورا�ص 

رغم  اأنـــه  اأكـــد  ـــذي  وال نيوز" 

وجود التجهيزات اإال اأن متاطل 

وامل�سوؤولني  العمال  وتقاع�ص 

من  االآالف  متكني  دون   حــال 

هاتفية  �سبكة  من  املواطنني 

جـــودة  وذو  تــقــطــعــات  دون 

الوايل  �سيتحرك  فهل  عالية، 

ملطالب  وي�ستجيب  املــرة  هــذه 

قاطني القرى واملدا�سر والذين 

ياأملون  منهم  العديد  يزال  ال 

هاتفية  مــكــاملــة  ـــــراء  اإج يف 

اأو  التنقل  اإىل  احلاجة  دون 

من  االنرتنيت  عامل  يف  الولوج 

املنزل ودون التنقل اإىل مقهى 

انرتنيت ؟.

حدود  يف  وبال�ضبط  باتنة  والية  �أعماق  يف  معزولة  لقرية  زيارته  خالل  باتنة  و�يل  بها  ��ضُتقبل  مكان�ش" عبارة  "�لريـزو 
باتنة مع والية �ضطيف و�لتابعة �إد�ريا لبلدية �أوالد �ضالم، لكن �ل�ضوؤ�ل �ملطروح هل يعلم �مل�ضوؤول �الأول على ر�أ�ش �لوالية 
�أن هذه �لقرية لي�ضت �لوحيد �لتي ال تز�ل معزولة هاتفيا وال يعرف حتى �لعديد من قاطنيها �لهاتف �لنقال رغم �أننا نعي�ش 
�ل�ضنة 19 بعد �الألفية �جلديدة، حيث تتو�جد قرى ومد��ضر مل ت�ضلها بعد خدمات خمتلف متعاملي �لهاتف و�ملرت�مي �أغلبها 

بني �ضفوح �جلبال وتبقى هي �الأخرى تنتظر �ضاعة �لفرج.

رافعني جملة من املطالب التنموية

ببلدية  مواطنون  اأم�ص  نظم 

تاك�سالنت غرب والية باتنة، 

تنديدا  احتجاجية  وقفة 

املحلية  ال�سلطات  بتجاهل 

لوعودها  واإخالفها  ملطالبهم 

التي باتت تطلقها يف كل مرة 

م�ساكلهم  بحل  فيها  يطالبون 

العالقة منذ �سنوات.

ال�سكان وح�سب ما مت تدوينه 

يف مل�سقات مت تعليقها مبوقع 

املجل�ص  اتهموا  احتجاجهم، 

ال�سعبي البلدي بال�سعي وراء 

وتغليبها  ال�سخ�سية  امل�سلحة 

وما  الــعــامــة  امل�سلحة  عــلــى 

تاأثري  مــن  ــك  ذل عــن  متخ�ص 

كما  املحلية،  التنمية  على 

اأزمة نق�ص املاء  تطرقوا اإىل 

ال�سروب ومعاناتهم من غياب 

املياه يف عز ال�ستاء، مطالبني 

البئر  جت�سيد  يف  بــاالإ�ــســراع 

بقرية  املتواجد  ـــوازي  االرت

العاجل  القريب  يف  مركوندة 

ببطء  ت�سري  االأ�ــســغــال  كــون 

كبري على م�ستواه.

اأي�سا  ا�ستغربوا  املحتجون 

جتاهل اجلهات الو�سية مطلب 

3 عائالت بقيت �سكناتها دون 
اإق�سائها  بعد  طبيعي  غــاز 

ح�سبهم،  واهــيــة  ــاب  ــب ــس الأ�

ذاته  ال�سياق  يف  مت�سائلني 

العائالت ال  اإذا ما كانت هذه 

اجلزائرية،  اجلن�سية  حتمل 

بالتعبري  مطالبهم  ليختتموا 

من  و�سئمهم  تــذمــرهــم  ــن  ع

تطلقها  التي  الــوعــود  جملة 

الــ�ــســلــطــات املــحــلــيــة والــتــي 

ال  كونها  بالكاذبة  و�سفوها 

التج�سيد  اإىل  طريقها  جتد 

م�سرين  االأحــيــان،  غالب  يف 

على �سرورة معاجلة م�ساكلهم 

الوعود  عــن  بعيدا  بجدية 

ينتهي  �سرعان  التي  الوهمية 

مفعولها مع مرور الوقت.

وايل  اأن  ــر  ــذك ــال ب جــديــر 

البلدية  زار  قد  كــان  باتنة، 

بع�ص  فيها  واأطلق  اخلمي�ص 

امل�ساريع التنموية واملندرجة 

طرقات  تهيئة  يف  اأ�ــســا�ــســا 

انتهت �سالحيتها منذ �سنوات 

الهرتائها ال�سديد.
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نا�سر. م

�شكان تاك�شالنت 
يف وقفة احتجاجية

يقطنون قرى ومدا�شر تنعدم فيها تغطية الهاتف النقال 

مواطنون يف عزلة عن العامل اخلارجي بباتنة

ن. م

ن. م

نا�س�����ر م

غياب موقع خا�ص بهم اأّثر على ن�ساطهم ب�سكل كبري

تذمر و�شط �شائقي ال�شاحنات والآلت بباتنة
ــائــقــو الــ�ــســاحــنــات  ــس اأعــــــرب �

باتنة،  بوالية  للنقل  املخ�س�سة 

عن ا�ستيائهم ال�سديد من ظروف 

عملهم املزرية يف ظل غياب مكان 

لركن  حمــددة  ونقطة  خم�س�ص 

ك�سب  اأجـــل  مــن  بها  مركباتهم 

اأ�سا�سا  تعتمد  التي  العي�ص  لقمة 

و�سول  ي�سهل  الــذي  املوقع  على 

الزبون اإليهم.

ـــذه املــهــنــة اأكــــدوا  ــاب ه ــح ــس اأ�

عن  يومية  بحث  رحلة  يف  اأنهم 

نقطة توقف بارزة ت�سهل و�سول 

ترحيلهم  ب�سبب  اإليهم  الزبائن 

ــرات مــن اأمــاكــن خمتلفة  عــدة م

ك�سيدة  االإخـــوة  حي  يف  خا�سة 

الذي يتوفر على بع�ص امل�ساحات 

الوا�سعة التي ت�ستوعب عددهم، 

اأيام  طيلة  متاحة  غري  اأنها  اإال 

ليوؤكد  لــال�ــســتــعــمــال،  ــوع  ــب ــس االأ�

منذ  ي�ستغل  مل  اأنــــه  مــتــحــدث 

اأربعة اأ�سهر نتيجة للتنقل الكثري 

مكان  تخ�سي�ص  وعدم  املتوا�سل 

معني من االأطراف امل�سوؤولة. 

النقل  مركبات  �سائقي  معاناة 

اآليات  اأ�سحاب  فيها،  ي�ساركهم 

االأ�سغال العمومية، هم االآخرون 

عــلــى هــامــ�ــص املــهــنــة مــنــذ فرتة 

االآليات ال  مثل هذه  طويلة، الأن 

متوا�سل  ب�سكل  بها  التنقل  ميكن 

بــدوره  والـــذي  ال�ساحنات  مثل 

م�ساحة  غــيــاب  مـــع  ــادم  ــ�ــس ــت ي

معينة للتوقف فيها، ل�سيف اأحد 

العاملني يف املجال اأن "اخلبزة" يف 

وبعيدة  املنال  �سعبة  املهنة  هذه 

عن متناول اأ�سحاب هذه املركبات 

على  يعتمدون  الــذيــن  اخلا�سة 

العمل اليومي واالأجر بال�ساعات، 

عليهم  حتتم  االأحيان  بع�ص  ويف 

لتغطية  ــرى  اأخ الأعــمــال  ال�سعي 

هذه  يف  يعي�سونه  ــذي  ال العجز 

نظرهم  يف  اأ�سبحت  التي  املهنة 

دامات. مهنة متاعب و�سِ

املهنة  هـــذه  ــحــاب  اأ�ــس واأرجـــــع 

توفر  نــــدرة  بــاتــنــة،  واليــــة  يف 

خا�سة  لل�سلطات  للعمل  فر�ص 

يدفعون  املــواطــنــني  معظم  اأن 

ولكن  متوا�سل،  ب�سكل  ال�سرائب 

ال�ساحة  عــلــى  تهمي�سهم  يــتــم 

توفري  عن  النظر  وغ�ص  العملية 

خا�سة  ومعروفة  ب�سيطة  نقطة 

عليهم  تت�ساقط  اأن  ع�سى  بهم  

على  اأي�سا  واأكدوا  العمل،  طلبات 

لل�سلطات  مبطالبهم  توجههم 

اأجل  من  باتنة،  والية  يف  العليا 

االلتفات اإليهم وتي�سري م�ساعيهم 

للقمة العي�ص.
خالد. ع

بعد ا�ستفادة قطاع الأ�سغال العمومية من غالف مايل يقدر بـ100 مليار

طرقات بلدية تنتظر التهيئة بباتنة

ال تزال العديد من الطرقات 

البلدية بوالية باتنة، تنتظر 

مــ�ــســاريــع الــتــهــيــئــة حــيــث مل 

تعرف اأية عملية تزفيت منذ 

ن�ساأتها واأخرى تاآكلت من فرط 

للعوامل  وتعر�سها  ا�ستعمالها 

فاأ�سحت  القا�سية  الطبيعية 

ال  وحفر  مطبات  عــن  عــبــارة 

وال  الراجلني  ل�سري  ال  ت�سلح 

لتعر�سها  نظرا  املركبات  ل�سري 

املتكرر  العبور  نتيجة  الأ�سرار 

تفتقر  التي  الطرق  هذه  على 

للتهيئة والتعبيد.

ويتعلق االأمر ح�سب مواطنني 

م�ستوى  على  البلدية  بالطرق 

على  الوالية  من  بلديات  عدة 

فا�سل  اأوالد  بــلــديــة  غــــرار 

ووادي  واآري�ص  العابد  وثنية 

�سالم  واأوالد  وكيمل  ال�سعبة 

واأوالد  وتاك�سالنت  واحلا�سي 

ــة  وزان وجــرمــة  �سليمان  �سي 

اإىل  بــاالإ�ــســافــة  �سباع  اأوالد 

لها  التابعة  وامل�ساتي  القرى 

ــرية يف  االأخ حيث تغرق هــذه 

كر�ست  التي  التهيئة  انعدام 

�سعوبة  مع  املواطنني  معاناة 

بالن�سبة  ــة  خــا�ــس الــتــنــقــل 

الذين  املتمدر�سني  لالأطفال 

باتوا يجدون �سعوبة حقيقة 

على  امل�سري  غــمــار  خــو�ــص  يف 

طـــرق ال حتــتــوي حــتــى على 

يف  �سالمتهم  ت�سمن  اأر�ــســفــة 

املرور  حــوادث  ا�ستفحال  ظل 

بالوالية.

قطاع  اأن  ــر  ــذك ــال ب جــديــر 

ا�ستفاد  العمومية  االأ�ــســغــال 

يقدر  اأّول  �سطر  مــن  مــوؤخــرا 

الإجناز  �سنتيم  مليار   100 بـ 

البلدية؛  ــرق  ــط ال و�ــســيــانــة 

 25 لـ  االعتبار  الإعــادة  وذلك 

الوالية  ا�ستفادت  كما  موقع، 

مببلغ  ــاٍن  ث �سطر  مــن  مــوؤخــرًا 

ــاز  الإجن �سنتيم  مليار   112
وطنية،  طــرق  عــدة  و�سيانة 

والئية وبلدية.



�سطيف

حــي  �ســكان  معانــاة  تــزال  ال 

بوعواجــة ببلدية قجال يف اجلهة 

�سطيــف  واليــة  مــن  اجلنوبيــة 

متوا�سلــة منــذ زهــاء 10 �سنــوات 

كاملــة وهــذا ب�سبــب م�ســب امليــاه 

القــذرة والــذي حــول حياتهم اإىل 

جحيــم طــوال اأيــام ال�سنــة وهــذا 

نتيجــة انت�ســار االأمرا�ــص املعدية 

ف�ســال عــن الروائــح الكريهــة اإىل 

جانــب حرمــان االأطفــال ال�سغــار 

مــن اللعــب ب�سبــب املخاطــر التــي 

تتهددهم.

بوعواجــة  حــي  �ســكان  واأبــدى 

ا�ستجابــة  عــدم  مــن  حريتهــم 

�سكاويهــم  املحليــة  ال�سلطــات 

حــل  اإيجــاد  بخ�سو�ــص  املتكــررة 

مل�ســكل امليــاه القــذرة اإال اأن االأمور 

تعاقــب  رغــم  حالهــا  علــى  بقيــت 

املجال�ــص البلديــة طيلــة ال�سنوات 

الفارطة، وح�ســب ال�سكان فاإن حل 

هــذا امل�سكل لن يكلف كثريا خزينة 

البلدية، ورغم نقل االن�سغاالت اإىل 

ال�سلطــات الوالئيــة اإال اأن املعانــاة 

تبقــى متوا�سلة يف هذا احلي الذي 

ي�سم املئات من ال�سكنات.

ويف اجلهــة املقابلــة مل نتمكــن من 

قجــال  بلديــة  رئي�ــص  رد  معرفــة 

العيادي رغم تاأكيد بع�ص االأطراف 

مــن البلديــة علــى وجــود م�ســروع 

وال�ســرف  التطــري  �سبــكات  اإجنــاز 

ال�سحــي لهــذا احلي قيــد الدرا�سة 

علــى اأن يتم ال�سروع يف االأ�سغال يف 

اأقرب وقت ممكن.

عاودت اأ�سعار العقار احل�سري االرتفاع 

بواليــة �سطيف خالل االأ�سهر االأخرية 

بعــد انخفا�ص ن�سبــي دام ل�سنوات قبل 

اأن تعــود االأمــور اإىل ن�سابها مع بداية 

ال�سنة اجلديــدة حيث الم�ست االأ�سعار 

م�ستويــات قيا�سيــة خا�ســة يف املناطق 

التجارية على غــرار عا�سمة الوالية، 

املناطــق  وهــي  وملــان،  وعــني  العلمــة 

املعروفة بن�ساطها التجاري.

الــذي  التجــاري  الركــود  ورغــم 

تعرفــه هــذه املناطق ب�سبــب الو�سعية 

مل  هــذا  اأن  اإال  للبــالد  االقت�ساديــة 

مينع من ارتفــاع االأ�سعار نتيجة الطلب 

املتزايد على �سراء العقارات وهو االأمر 

الــذي اأرجعــه الكثــري مــن التجــار اإىل 

رغبــة التجــار يف احلفاظ علــى روؤو�ص 

العقــارات  �ســراء  مــن خــالل  اأموالهــم 

واإعــادة بيعها م�ستقبــال يف حال حت�سن 

االأو�ساع االقت�سادية للبالد.  

جنــوب  وملــان  عــني  بلديــة  وعرفــت 

يف  قيا�سيــا  ارتفاعــا  �سطيــف  واليــة 

اأ�سعــار االأرا�ســي حيــث بلــغ �سعــر املرت 

ماليــني   10 مبلــغ  الواحــد  املربــع 

�سنتيــم بعــد اأن كان ال يتجاوز يف وقت 

�سابــق مبلــغ 1 مليــون �سنتيم وهــو اأمر 

كان متوقعــا يف نظــر قاطنــي املنطقــة 

بالنظــر للحركة التجاريــة التي باتت 

ال�سنــوات  يف  البلديــة  هــذه  ت�سهدهــا 

االأخرية والتي حتولت اإىل ثالث قطب 

جتــاري يف الوالية بعد كل مــن العلمة 

و�سطيــف، وهــو احلــال ذاتــه يف بلدية 

عني اأزال املجاورة والتي تعرف بدورها 

حركية جتاريــة كبرية بالنظر ملوقعها 

االإ�سرتاتيجي الهام.

القلتــة  بلديــة  �ســكان  اأمــال  خابــت 

الزرقاء يف اجلهــة ال�سرقية من والية 

�سطيــف بعد مــرور اأكرث مــن �سنة على 

انتخاب املجل�ص البلــدي اجلديد وهذا 

امل�ساريــع  يف  تــام  �سبــه  ركــود  ظــل  يف 

التنمويــة والتي تبقى رهينــة االأدراج 

وتــرية  ت�ســري  حيــث  ال�ســكان،  ح�ســب 

وهــذا  ال�سلحفــاة  ب�سرعــة  التنميــة 

و�ســط العديد مــن امل�ســاكل التي يعانى 

منها �سكان التجمعــات احل�سرية وكذا 

القرى واملدا�سر.

التــي تنتظــر  اأبــرز النقائ�ــص  ولعــل 

هــي  املحليــة  ال�سلطــات  مــن  اإلتفاتــة 

القــرى واملدا�ســر  مــن  العديــد  وجــود 

ربط ب�سبكة الغــاز الطبيعي وهذا على 

الرغم من الوعود املتكررة التي تلقاها 

ال�ســكان باإنهــاء معاناتهــم يف القريــب 

نق�ــص  م�ســكل  يبقــى  كمــا  العاجــل، 

ا�ستفــادت  التــي  ال�سكنيــة  احل�س�ــص 

منها البلديــة يف الواجهة وهذا يف ظل 

حرمــان البلديــة من الربامــج املتعلقة 

احل�ســة  وقلــة  االجتماعــي  بال�سكــن 

املمنوحــة يف اإطار ال�سكــن الريفي وهو 

االأمــر الــذي اأجــرب الكثري مــن ال�سكان 

على النزوح اإىل بلدية العلمة املجاورة 

من اأجل اال�ستفادة من ال�سكن يف اإحدى 

ال�سيغ املذكورة �سابقا.

كما طرح ال�سكان اأي�سا م�سكل املفرغة 

حولتهــم  والتــي  باملنطقــة  املوجــودة 

ظــل  يف  وهــذا  جحيــم  اإىل  حياتهــم 

انت�سار الروائــح الكريهة الناجمة عن 

حــرق النفايــات وهــي الو�سعيــة التي 

ياأمــل ال�ســكان يف اأن يتــم �ســع حــد لها 

بتحويل املفرغة نحو مكان اأخر، بينما 

تبقــى و�سعيــة الطرقــات ح�ســب كالم 

عدد من املواطنني يف و�سعية يرثى لها 

وباتــت غــري �ساحلة خا�ســة تلك التي 

تربــط بــني امل�ساتــي ومركــز البلدية، 

وياأمــل �سكان القلتة الزرقاء يف حترك 

جدي من طرف املجل�ص احلايل للتكفل 

بهذه االن�سغاالت. 

املعاناة  من  �سنوات   10
وامل�سوؤولون يف �سبات 

اأ�سعار العقار تعاود االرتفاع 
بعا�سمة اله�ساب 

�سكاوي ال�سكان رهينة 
اأدراج امل�سوؤولني

رف�ض العديد ت�شديدها

مت�ض عدة بلديات

�شيغة الرتقوي املدعم بب�شكرة

املواطنــني  �ســكاوى  وتزايــدت 

الكهربــاء،  فواتــري  ارتفــاع  مــن 

وزيادتهــا ب�ســكل اأو�ســح عن معدل 

 4 جتــاوزت  حيــث  االإ�ستهــالك، 

يدفعــون،  كانــوا  ممــا  اأ�سعــاف 

وبالرغــم مــن اأن االأيــام املا�سيــة 

�سهــدت انقطاع غري م�سبــوق للتيار 

الكهربائي عرب جل بلديات والية 

خن�سلــة تزامنــا مــع اال�سطــراب 

اجلوي الذي عرفته املنطقة، مبلغ 

الفاتــورة كان �سادمــا للكثــري مــن 

املواطنني، فبعد االرتفاع اجلنوين 

جــاء  والفواكــه  اخل�ســر  الأ�سعــار 

الدور على فواتــري الكهرباء والغا 

، ممــا اأدخــل العائــالت اخلن�سلية 

يف حالة مــن اال�ستياء من موؤ�س�سة 

�سونلغــاز خا�سة واأن هذه الفواتري 

اأنــه  املواطنــني  مــن  الكثــري  يــرى 

مبالــغ خيالية وال تعك�ــص القيمة 

االأمــر  لال�ستهــالك،  احلقيقــة 

الــذي اأدخــل املواطــن الب�سيط يف 

هي�سترييــا ويعي�ــص �سغطــا رهيبا، 

ب�سبــب االأعبــاء املاليــة املتتاليــة 

التي اأثقلت كاهله يف خن�سلة.

اإ�ســارة  خن�سلــة،  بواليــة  اأعطيــت 

انطالق اإجناز عــدة م�ساريع طاقوية 

مت�ــص مواقع عــدة على غــرار بلدية 

وخــريان،  و�س�ســار  وبابــار  طامــزة 

اأيــن اأعطيــت اإ�ســارة اإجنــاز الربــط 

للمحيطــات  بالن�سبــة  بالكهربــاء 

الفالحيــة التابعــة لبلديــة خــريان 

جــالل،  ببلديــة  تاف�ســور  منطقــة 

اإ�ســارة  اإعطــاء  اإىل  باالإ�سافــة 

عائلــة   150 لتزويــد  االنطــالق 

باملنطقة بالغاز  الطبيعي، كما عرفت 

منطقــة تيمقديــت ومركــز ببلديــة 

خــريان و�ســع حيــز اخلدمــة للربط 

�سهــدت  الكهربــاء، يف حــني  ب�سبكــة 

بلديــة �س�ســار انطالق اأ�سغــال تزويد 

منطقة بوزقلة 1 و2 بالغاز الطبيعي، 

اأمــا بلدية بابــار ومبنطقــة بوزواك 

عرفت و�سع حيز اخلدمة بالكهرباء 

الريفية مل�ستثمرة فالحية.

هــذه امل�ساريــع جاءت عقــب الزيارة 

التي قادت كمــال نوي�سر وايل والية 

خن�سلــة اإىل كل مــن بلديــات طامزة، 

بابــار، �س�سار، خــريان، جالل لالإطالع 

ميدانيــا على واقــع التنمية بها وكذا 

ان�سغــاالت مواطنيهــا، حيــث ا�ستهلت 

الأ�سغــال  االنطــالق  اإ�ســارة  باإعطــاء 

اإعــادة تاأهيــل الطريــق الرابط بني 

طامــزة وهلة وبابار على م�سافة 8.6 

كلــم، كما تفقد الــوايل اأ�سغال اإعادة 

تاأهيل الطريــق الرابط بني الطريق 

الوطنــي 80 والطريــق الوالئــي 17 

"جتنــب مدينــة بابار" علــى م�سافة 
 17 2.7 كلــم وكذا الطريق الوالئي 
2 كلــم ببلديــة بابــار  علــى م�سافــة 

مركز، كمــا تفقــد امل�ست�سفى اجلديد 

ببلديــة �س�ســار اأيــن اأعطــى تعليمات 

�سارمــة و�ســدد اللهجــة مــع كل مــن 

لــه عالقــة بهــذا امل�ســروع ب�ســرورة 

وكــذا  االأ�سغــال  وتــرية  يف  االإ�ســراع 

وعــدم  االأ�سغــال  نوعيــة  مراقبــة 

اال�ستهــزاء موؤكــدا انــه �سي�سرب بيد 

من حديد كل من يتهاون يف مهامه.

الوالئيــة  للوكالــة  العــام  املديــر  اأكــد 

احل�ســري  العقــاري  والتنظيــم  للت�سيــري 

بب�سكرة لو�سيف عبد الكرمي، عن انطالق 

اأ�سغــال اجنــاز ح�سة 300 وحــدة �سكنية 

بالقطــب  املدعــم،  الرتقــوي  �سيغــة  يف 

احل�ســري اجلديــد  بعــد احل�ســول علــى 

رخ�سة البناء للم�سروع الذي ظل يرتقبه 

عديد املواطنون بب�سكر.

واأ�ســرف وايل الواليــة احمد كــروم يوم 

و�ســع حجــر  علــى  املن�ســرم  فيفــري   24
االأ�سا�ــص للم�ســروع، كمــا يجــد الذكــر اأن 

هــذه ال�سيغــة املتوقفة منــذ �سنة 2013 

قــد مت تفعيلها انطالقــة ال�سنــة املا�سية 

بعد م�سادقــة كل الفاعلني يف هذا القطاع 

ب�سكــرة  العقاريــة  الوكالــة  غــرار  علــى 

وديــوان الرتقية والت�سيــري العقاري وكذا 

وزارة ال�سكــن، كما ك�سف ذات املتحدث عن 

تدعيــم احلظرية بـــ 300 وحــدة �سكنية 

اأخــرى يف ذات ال�سيغــة موزعــة علــى كل 

مــن بلديات طولقة بـ 100 وحدة و�سيدي 

خالــد بـ50 وحدة وكذا اأوالد جالل بـ15  

وحــدة، التــي �ستنطلــق عمليــة الدرا�ســة 

اخلا�سة بها قريبا.

 كمــا اأن ال�سيغ اجلديدة �ستعرف تغريات 

وكــذا  الدفــع  مــن حيــث طريقــة  كثــرية 

التعامــل  وطريقــة  وامل�ساحــة  االأ�سعــار 

مــع املرقــي العقــاري، لتفــادي االأخطــاء 

ال�سابقــة والتمكــن مــن النجــاح الربنامج 

الذي تتــم درا�سة ملفــات امل�ستفيدين منه 

على م�ستوى البلدية.
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�سونلغاز تفاجئ زبائنها بـ"فواتري" خيالية

اإطالق عدة م�ساريـع طاقوية بخن�سلة

انطالق اأ�سغال ح�سة 300 �سكـن 

ر. ح

معاوي��ة. �س

�سهيلة. ب

بن �ستول. �س

ح�س�ص اإ�سافية 
للقاح طاعون 
املا�سيـــــــــة 

اأفادت اأم�ص، م�سادر م�سوؤولة 

مبديرية امل�سالح الفالحية 

بوالية اأم البواقي، عن 

ا�ستالم م�ساحلها لـ 7000 

لقاح �سد داء طاعون 

املجرتات، اأين ا�ستفادت 

بلدية فكريينة من 5000 

لقاح، فيما مت ت�سليم 2000 

لقاح للم�سالح البيطرية 

ببلدية واد نيني.

هذا وقد جتاوزت عدد 

اللقاحات امل�سلمة منذ ظهور 

املر�ص ملا يزيد عن 300 األف 

لقاح، ويرتقب و�سول دفعة 

اإ�سافية خالل االأ�سابيع 

القليلة املقبلة ح�سب ما 

اأكدته ذات امل�سادر، كما 

مت ت�سخري 100 بيطري 

مبختلف بلديات والية 

اأم البواقي لالإ�سراف على 

العملية، اأين مت ا�سرتاط 

ذهاب الفالح الإجراء التلقيح 

اخلا�ص مبا�سية اإىل مكان 

تواجد البيطري ح�سب ما 

اأكدته امل�سالح الفالحية. 

يف املقابل فان احل�سول 

على االأعالف مرهون مبدى 

اإجراء املوايل للتلقيح 

ال�سروري للموا�سي �سد 

االأمرا�ص التي من �ساأنها اأن 

ت�سبب اأ�سرار �سحية على 

املا�سية خا�سة منها الداء 

اجلذري واحلمى املالطية 

والتي اأدت لغلق اأغلب 

االأ�سواق اخلا�سة باملوا�سي 

بجميع واليات الوطن.

حي بوعواجة ببلدية قجال 

بعد انخفا�ض ن�شبي يف ال�شنوات الفارطة 

�شكان القلتة الزرقاء ينتظرون اإلتفاتة 

من املجل�ض البلدي 

مع ا�شتمرار غلق الأ�شواق

خن�سلــة

ب�سكرة

ر�سي������د. ح

عبد �لهادي. ب

عبد �لهادي. ب

عبد �لهادي. ب

تفاجاأت �الأ�ضر �خلن�ضلية بارتفاع قيمة فو�تري �لكهرباء و�لغاز لهذ� �لثالثي من �ل�ضنة �جلارية، وهو 
ما دفع بالكثري من �ملو�طنني �إىل تقدمي �ضكاوى على م�ضتوى �لوكاالت �خلا�ضة مبوؤ�ض�ضة �ضونلغاز بل 
�لكثري منهم رف�ش دفع �لفو�تري باعتبارها ال تعك�ش حجم �الإ�ضتهالك �ملعتاد لديهم خالل �لثالثيات 

�ملا�ضية، بحجة �أن �لفو�تري حتمل جتاوز�ت و�إهمال من قبل موظفي ت�ضجيل �لعد�د�ت.

اأم البواقي



اجلزائر حتت�شن الجتماع الأول 

للجنة العلمية يف جمال الغاز
��ضتقبل وزير �لطاقة م�ضطفى قيطوين �أول �أم�ش باجلز�ئر �لعا�ضمة �الأمني �لعام ملنتدى �لبلد�ن �مل�ضدرة للغاز

، يوري ب. �ضنتيورين، ح�ضبما جاء يف بيان للوز�رة.

على هام�ص تنظيم ور�سة خم�س�سة لرقمنة قطاع املحروقات

�ح��ت�����س��ن��ت �جل�����ز�ئ�����ر �أم�������س 

ببومرد��س �لجتماع �لأول للجنة 

�لعلمية ملعهد �لبحث يف جمال �لغاز 

�مل�سدرة  �ل��ب��ل��د�ن  ملنتدى  �لتابع 

�خلمي�س  يوم  �أعلنه  ح�سبما  للغاز، 

م�سطفى  �ل��ط��اق��ة  وزي���ر  �مل��ا���س��ي 

قيطوين.

تدخله  يف  قيطوين  �ل�سيد  وذك��ر 

رقمنة  حول  عمل"  "ور�سة  خالل 

�لبلد�ن  ب���اأن  �مل��ح��روق��ات  ق��ط��اع 

�لأع�ساء يف منتدى �لبلد�ن �مل�سدرة 

�أكرث من  للغاز كانت قد قررت منذ 

�سنة بتو�سيع تعاونها للبحث �لعلمي 

�أ�سار  كما  �لغاز،  جمال  يف  و�لتقني 

�إىل �أن �ملنتدى قد �سادق بالإجماع 

يف  �لبحث  معهد  �إن�ساء  ق��ر�ر  على 

�لغاز باجلز�ئر وذلك خالل  جمال 

�لقمة �ل� 4 لروؤ�ساء دول وحكومات 

�لتي  للغاز  �مل�سدرة  �لبلد�ن  منتدى 

جرت يف 24 نوفمر 2017 ب�سانتا 

كروز دو ل �سيري� ببوليفيا.

�مل�سدرة  �لبلد�ن  منتدى  يعتر  و 

للغاز منظمة حكومية م�سرتكة مت 

�إن�ساوؤها خالل �لدورة �ل8 للمنتدى 

�لتي  �لبلد�ن  ل��ذ�ت  �لر�سمي  غري 

دي�سمر  �سهر  يف  مبو�سكو  عقدت 

من  حاليا  يتكون  حيث   ،2008

 - بوليفيا   - �جلز�ئر  هي  بلد�   12
�إير�ن   - م�سر - غينيا �ل�ستو�ئية 

رو�سيا   - - قطر  نيجرييا   - ليبيا   -

�لإم���ار�ت   - وتوباغو  ترينيتي   -

�لعربية �ملتحدة - فنزويال يف حني 

�أن �أذربيجان و�لعر�ق وكاز�خ�ستان 

و�نغول  و�لبريو  وعمان  و�لرنويج 

فلديهم �سفة �أع�ساء مالحظني.

من  قيطوين  �ل�سيد  و�أو���س��ح  ه��ذ� 

�لعمل حول  ور�سة  بان  �آخر  جانب 

�لرقمنة يف جمال �ملحروقات �لتي 

نظمها جممع �سوناطر�ك تندرج يف 

�لجتماع  لعقد  �لتح�سري�ت  �إط��ار 

�خلا�سة  �لعلمية  للجنة  �لأول 

مبعهد �لبحث يف جمال �لغاز.

�لطاقة  وزير  �أكد  �ل�سدد  هذ�  يف 

�أن �ختيار مو�سوع �لرقمنة يف هذ� 

�لرقمنة  �أن  �مللتقى كان �سائبا مبا 

يف  عميق  تغيري  �إح����د�ث  ب�����س��دد 

�لوزير  وت��اب��ع  �ل��ط��اق��وي،  �مل�سهد 

�لدولية  بالوكالة  م�ستدل  قوله 

�لتكنولوجيا  ��ستعمال  �أن  للطاقة 

و�لنا�سئة  �مل���وج���ودة  �ل��رق��م��ي��ة 

�لحتياطات  من  تزيد  �أن  باإمكانها 

��سرتجاعها  ميكن  �ل��ت��ي  �لعاملية 

�لغاز  و  % للنفط   3 بن�سبة  تقنيا 

غري �لتقليدي.

يو�شفي: �شادرات املنتجات ال�شناعية القاعدية 
�شتبلغ 500 مليون دولر 

جممع ال�شناعات الغذائية واللوج�شتيك 
ي�شعى اإىل اقتحام ال�شوق الدولية

بنهاية عام 2019

جهيد زفزاف

هام�س  على  ج��رى  �ل��ذي  �للقاء  ه��ذ�  وخ��الل 

ل��رق��م��ن��ة قطاع  ت��ن��ظ��ي��م ور����س���ة خم�����س�����س��ة 

بالتقدم  قيطوين  �ل�سيد  �أ���س��اد  �مل��ح��روق��ات، 

�ملحرز يف �إن�ساء معهد �لبحث عن �لغاز باجلز�ئر 

مرز�  للغاز،  �مل�سدرة  �لبلد�ن  ملنتدى  و�لتابع 

جمهود�ت هذه �ملنظمة �لدولية  لتعيني �أع�ساء 

�جتماعه  عقد  �ل��ذي  ملعهدها  �لعلمي  �ملجل�س 

�لفتتاحي �أم�س باجلز�ئر �لعا�سمة.

معهد  �أن  �أكد  �لوزير  فاإن  �لبيان  ذ�ت  وح�سب 

�لبحث عن �لغاز ي�سكل �أد�ة �إ�سرت�تيجية ترز 

قر�ر �لبلد�ن �لأع�ساء يف منتدى �لدول �مل�سدرة 

للغاز �لقا�سي بتمديد تعاونها �إىل �لبحث �لعلمي 

�مل�سوؤول  �أع��رب  كما  �لغاز،  جم��ال  يف  و�لتقني 

لعدد  �رتياحه  عن  �لطاقة  قطاع  عن  �لأول 

طرف  من  �ملقرتحة  �لبحث  م�ساريع  و���س��د�دة 

منتدى  يف  �لأع�ساء  �لبلد�ن  وبقية  �جلز�ئر 

�لبلد�ن �مل�سدرة للغاز.

من جهته، �عتر �لأمني �لعام للمنتدى �أن �إن�ساء 

معهد �لبحث عن �لغاز باجلز�ئر �أولوية، م�سيفا 

�أن �للجنة �لعلمية متثل تركيبة �أ�سا�سية مل�سار 

بناء �ملعهد.

للتذكري فقد �تخذ قر�ر �إن�ساء معهد �لبحث عن 

�لغاز باجلز�ئر خالل �لجتماع �لوز�ري �ل� 19 

ملنتدى �لبلد�ن �مل�سدرة للغاز �لذي �نعقد يوم 4 

على  �مل�سادقة  ومتت  مبو�سكو،   2017 �أكتوبر 

�لر�بعة  �لقمة  خ��الل  بالإجماع  �ل��ق��ر�ر  ه��ذ� 

لروؤ�ساء �لدول و�حلكومات �لأع�ساء يف �ملنتدى  

ب�سانتا  يف   2017 نوفمر   24 ي��وم  �ملنعقدة 

تكليف  مت  كما  بوليفيا،  يف  �سيري�  دول  ك��روز 

�لإج����ر�ء�ت  ك��ل  باتخاذ  �لتنفيذي  �ملجل�س 

 2.4 تخ�سي�س  مع  �لقر�ر  هذ�  لتنفيذ  �لالزمة 

مليون دولر من �سندوق �حتياط �ملنتدى ق�سد 

من  �بتد�ء  عامني  ملدة  جتريبية  فرتة  متويل 

.2018

بع�س  ت�سدير  ع��ائ��د�ت  ترتفع  �أن  �ملتوقع  م��ن 

 500 حو�يل  �إىل  �لقاعدية  �ل�سناعية  �ملنتجات 

�أفاد  ح�سبما   ،2019 ع��ام  بنهاية  دولر  مليون 

و�ملناجم،  �ل�سناعة  وزير  باجلز�ئر  �أم�س  �أول  به 

يو�سف يو�سفي.

�ليوم  هام�س  على  لل�سحافة  ت�سريحات  ويف 

�لأ�ساحي  ج��ل��ود  جمع  عملية  ح��ول  �لإع��الم��ي 

�ل�سيد  �أو�سح   ،2019 �لأ�سحى  عيد  �ستنظم  �لتي 

�لرئي�سية  �لقطاعات  بع�س  هناك  ب��اأن  يو�سفي 

زي��ادة  يف  فعال  ت�سهم  �لقاعدية  �ل�سناعات  يف 

عن  �لنظر  بغ�س  �مل��ح��روق��ات  خ��ارج  �ل�����س��ادر�ت 

�لغذ�ئية  و�ل�سناعات  �لبرتوكيماويات  قطاعي 

�لأ�سو�ق  يف  تتمركز  �أن  بالفعل  ��ستطاعت  �لتي 

ت�سل  �أن  يتوقع  �ل�سلب،  ق��ط��اع  يف  �خل��ارج��ي��ة، 

�لو�قعة  �لثالث  �ملركبات  من  �نطالقا  �ل�سادر�ت 

و�حلجار  )جيجل(  وب���الرة  )وه����ر�ن(  ببطيوة 

)عنابة( لوحدها �إىل �أكرث من 300 مليون دولر، 

�سناعة  تطوير  ب��اأن  �أ�ساف  �ل��ذي  �لوزير  ح�سب 

�لفولذ يتطلب بدوره تطوير قطاعات �أخرى مثل 

يف  تدخل  �لتي  �لعنا�سر  على  للح�سول  �لتعدين 

تركيبها وهو ما �سيتيح لنا ت�سريع ��ستغالل مناجم 

�ل�سادر�ت  قيمة  تتجاوز  �أن  ينتظر  كما  �ملعادن، 

�لإلكرتونية  و�ملنتجات  �لبناء  مو�د  قطاعات  يف 

لكل  دولر  مليون   100 �لإلكرتونية  و�لأج��ه��زة 

منها.

بلوغ  �لوزير   يتوقع  �لن�سيج،  لقطاع  بالن�سبة  �أما 

�سادر�ته 10 مليون دولر بف�سل ما ينتجه مركب 

غليز�ن للن�سيج.

�لوزير على �سرورة تطوير  �أكد  �أخرى،  من جهة 

مثل  �لقاعدية  �ل�سناعات  يف  ل�سيما  �ملناولة، 

�مليكانيك و�ل�سيار�ت من �أجل زيادة معدل �لندماج 

�لوطني يف �ملنتجات �مل�سنعة حمليا، وبهذ� �ل�سدد، 

�أع��ل��ن �ل��وزي��ر ع��ن م�����س��روع ���س��ر�ك��ة ب��ني �ملجمع 

وبع�س  "جيتاك�س"  و�جل��ل��ود  للن�سيج  �لعمومي 

قطعة  �ألف   300 �إنتاج  بهدف  �ل�سيار�ت  منتجي 

ت�ستخدم يف �ل�سيار�ت من بينها �لو�سائد، كما �أ�سار 

�إىل �أن �ل�سناعات �لكهربائية ت�سارك ب�سكل كامل 

يف تطوير �سناعة �ل�سيار�ت، موؤكد� وجود �لعديد 

من �لتفاقات بني �ل�سناعني ومركبي �ل�سيار�ت.

من ناحية �أخرى، ل تز�ل �ل�سادر�ت �لوطنية يف 

 10 قيمتها  تتجاوز  ل  �إذ  متو��سعة  �جللود  قطاع 

ماليني دولر، وفقًا لتقدير�ته.

فيه،  �ملتعاملني  �ل��وزي��ر  دع��ا  بالقطاع،  وللدفع 

جمعية  يف  �أنف�سهم  تنظيم   ،30 حو�يل  وعددهم 

�ل�سناعات  ق��ط��اع  مبتعاملي  �ق���ت���د�ء  م��ه��ن��ي��ة، 

من  �ل��ذي  �مليكانيك  قطاع  قريب  وع��ن  �لغذ�ئية 

�ملرتقب �أن ينظم عن قريب يف فيدر�لية، ويف نف�س 

�ل�سناعة  قطاع  عن  �لأول  �مل�سوؤول  �سدد  �لوقت، 

عمليات  عن  �ملرتتبة  �لأوىل،  �مل��ادة  تثمني  على 

ذبح �ملو��سي خ�سو�سا مبنا�سبة عيد �لأ�سحى، �أين 

ن�ساط  غياب  ب�سبب  كبرية  كميات  �جلز�ئر  تفقد 

�جلمع.

�لعام  �ملدير  �لرئي�س  زف��ز�ف  جهيد  ك�سف 

و�للوج�ستيك  �لغذ�ئية  �ل�سناعات  ملجمع 

مليار   42 ب�  تطوير  برنامج  "�قرولوغ"عن 
�للحوم  �سعبة  تطوير  يخ�س  فيما  دي��ن��ار 

�لقو�عد  وت��ط��وي��ر  و�ل��ب��ي�����س��اء  �حل���م���ر�ء 

�للوج�ستكية  بالإ�سافة للمز�رع �لنموذجية 

مع  �سر�كة  عملية  يف  �ملجمع  دخ��ل  حيث 

م��ت��ع��ام��ل��ني ج��ز�ئ��ري��ني ح��ي��ث و���س��ل مبلغ 

حميط  يف  دي��ن��ار  مليار  �لال�ستثمار183 

27 �ألف هكتار عر خمتلف وليات  يقدر ب� 

�ل�سنة  خالل  �ملجمع  رهانات  مرز�  �لوطن، 

جلميع  قاطرة  يكون  بان    2019 �جلارية 

�ملن�سات �لتي �أ�س�سها من �أجل �قتحام �ل�سوق 

�لدولية.

يف  ين�سط  �ملجمع  �أن  زفز�ف  جهيد  و�أو�سح 

�للحوم  �سعبة  منها  وجم���الت  �سعب  ع��دة 

�مل�سب  �إىل  �ملنبع  من  و�ل��دو�ج��ن  �حل��م��ر�ء 

�للوج�ستيكية  �لقو�عد  �أو  �لتريد  و�سعبة 

�أن  م�سيفا  �لفالحية،  �ملو�د  تثمني  ومهمتها 

ج�سر  متثل  �لتي  �ل�سعب  يف  ين�سط  �ملجمع 

يقدر  و�لذي  �لفالحي  �لإنتاج  �أو  لالقت�ساد 

 30 يعدل  ما  �أو  دينار  مليار  حاليا ب3000 

هذه  �أهمية  مدى  يو�سح  وه��ذ�  دولر  مليار 

�أن  ويحاول  �لفالحي  �لقت�ساد  يف  �ل�سعب 

يكون قاطرة يف هذ� �ملجال كما �نه دخل يف 

دينامكية تطوير هذه �ل�سعب، م�سري� �إىل �أن 

با�ستثمار جد هام يف تطوير  ي�ساهم  �ملجمع 

�ملعايري  وف��ق  مركبات  باإن�ساء  �ل�سعب  ه��ذه 

�أو�خر  �لن�ساط  حيز  ب��د�أت  �لدولية 

.2017

وي����ه����دف 

مكعب  م��رت  �أل��ف   650 ح��و�يل  �إن�����س��اء  �إىل 

يف  ح��ال��ي��ا  تن�سط  م��ن��ه��ا  �أل����ف   300 م��ن��ه��ا 

�ل�سبط  وخا�سة  لفالحي  �لن�ساط  تطوير 

�ل�ستهالكية  �ملو�د  �أن  �أكد  حيث  �لفالحي، 

بطريقة  ت�سبط  �لو��سع  �ل�ستهالك  ذ�ت 

من  دع��م  لآي  �ل��ل��ج��وء  ب���دون  �قت�سادية 

يرت�أ�سها  ور�سة  وج��ود  عن  كا�سفا  �ل��دول��ة، 

وزير �لتجارة �لذي يقوم حاليا بعمل جو�ري 

مع كل �ملتعاملني من �جل دعم ملف �ملتعامل 

�لتجاري �جلز�ئري ليكون مناف�سا قويا.
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قيطوين يتحادث مع الأمني العام ملنتدى البلدان امل�صدرة للغاز

بلغ 65.25 دولر للربميل

ت�صجيل ارتفاع طفيف

 يف اأ�صعار النفط

�لنفط  �أ�سعار  �أم�����س،  �رتفعت 

مدعومة بخف�س �إنتاج جمموعة 

�لدول �مل�سدرة للنفط، وتقارير 

و�ل�سني  �ملتحدة  �لوليات  ب��اأن 

نز�ع  لإنهاء  �تفاق  من  قريبتان 

�لر�سوم  �لذي كبح منو �لقت�ساد 

�لعاملي.

خلام  �لآج��ل��ة  �ل��ع��ق��ود  وبلغت 

 65.25 برنت  �لعاملي  �لقيا�س 

�ل�ساعة  بحلول  للرميل  دولر 

جرينت�س،  بتوقيت   8:13 �ل��� 

 0.3 �أو  �سنتا   18 ب���  مرتفعة 

باملئة عن �آخر ت�سوية.

ف��ي��م��ا ب��ل��غ��ت ع���ق���ود �خل����ام 

تك�سا�س  غ����رب  �لأم���ري���ك���ي 

55.94 دولر للرميل  �لو�سيط 

0.3 باملئة،  �أو  14 �سنتا  بزيادة 

حيث ياأتي حت�سن �لأ�سعار عقب 

�ملتحدة  �ل��ولي��ات  ب��اأن  تقارير 

و�ل�����س��ني ق��ري��ب��ت��ان م��ن �إن��ه��اء 

منذ  �مل�ستعر  �لتجاري  نز�عهما 

عام.



فازت املعار�سة االإ�ستونية باأغلبية 

االأ�سوات يف االنتخابات الربملانية التي 

جرت اأول اأم�ص، وفق نتائج ر�سمية غري 

نهائية.

وح�سب النتائج التي ن�سرها موقع 

االنتخابات االإلكرتوين، الذي تديره 

الدولة، ت�سدر حزب "االإ�سالح" 

املعار�ص )ي�سار و�سط( نتائج 

االنتخابات بح�سوله على 28.8% من 

اأ�سوات الناخبني، مقابل 23% حلزب 

"ال�سعب  حزب  وحل  "الو�سط" احلاكم، 
املحافظ" اليميني املتطرف ثالثا 

بـ17.8% من االأ�سوات، بينما ح�سل 

حزب "اإ�ساما" املحافظ و"احلزب 

الدميقراطي االجتماعي"، اللذان 

ي�سكالن حاليا االئتالف احلاكم مع 

حزب "الو�سط"، على 11.4% و%9.8 

على التوايل من اأ�سوات الناخبني. 

فيما بلغت ن�سبة الت�سويت %63.1 

من اإجمايل الناخبني، ح�سب اللجنة 

االنتخابية يف اإ�ستونيا.

هذا وتن�ص القوانني يف البالد على 

اأنه من حق احلزب اأو التكتل الفائز يف 

االنتخابات الربملانية ت�سكيل احلكومة.

ووفق مراقبني، ميكن اأن يتحالف حزب 

الدميقراطي  "احلزب  "االإ�سالح" مع 
االجتماعي" وحزب "اإ�ساما" لت�سكيل 

اأغلبية بـ56 مقعدا من اإجمايل مقاعد 

الربملان البالغة 101 مقعد، اأو رمبا 

يتحد احلزبان املتناف�سان الرئي�سيان 

)االإ�سالح والو�سط( للحكم معا كما 

�سبق لهما من قبل، بح�سولهما على 60 

مقعدا. 

اإ�شتونيا.. 
املعار�شة تفوز باأغلبية الأ�شوات 

يف النتخابات الربملانية

ق. د

رئي�ص وزراء باك�ستان:

ق. د

قال رئي�ص الوزراء الباك�ستاين عمران 

مر�سحا  نف�سه  يف  يـــرى  ال  ـــه  اإن خـــان 

ملن  ملنحها  داعيا  لل�سالم  نوبل  جلائزة 

مع  عليها  املتنازع  ك�سمري  ق�سية  يحل 

الهند.

على  تعليقا  جــاءت  خــان  ت�سريحات 

التوا�سل  مــواقــع  على  اأطلقت  حملة 

االجتماعي تنادي مبنحه اجلائزة عن 

دوره يف نزع فتيل التوترات مع نيودلهي، 

حيث قال خان على ح�ساباته يف مواقع 

يف  يــرى  ال  ــه  اأن االجتماعي  التوا�سل 

من  اإن  بل  نوبل  جلائزة  مر�سحا  نف�سي 

القادر على حل  ال�سخ�ص  ي�ستحقها هو 

وفتح  اأهلها  مطالب  وفق  ك�سمري  ق�سية 

�سبه  يف  والتطور  ال�سالم  اأمام  الطريق 

القارة )الهندية(.

باك�ستان  الهندية  القارة  �سبه  وت�سم 

ونيبال  وبــوتــان  وبنغالدي�ص  والهند 

املالديف،  وجــزر  �سريالنكا  عن  ف�سال 

اجلمعة  يـــوم  احلــمــلــة  انطلقت  فيما 

ـــم )هـــا�ـــســـتـــاغ(  ـــس ـــي حتــــت و� ـــا�ـــس امل

بعد   "NobelPeacePrizeForImranKhan#"

الهندي  الطيار  اآبــاد  اإ�سالم  �سلمت  اأن 

لبالده،  فــارتــامــان  اأبــهــنــانــدن  االأ�ــســري 

موقع  على  توقيعات  حملة  و�سملت 

بدعم  حظيت   "Change.org"
اأيام.   4 خالل  �سخ�ص  األف   326

ــم يف  ــاك ويف اإطــــار دعـــم احلـــزب احل

للحملة،  االإن�ساف"  "حركة  باك�ستان 

ــودري  ــس ـــــالم فــــوؤاد � ـــدم وزيــــر االإع ق

ال�سبت  )الربملان(  الوطنية  للجمعية 

املا�سي م�سروع قرار يقرتح فيه ح�سول 

عمران خان على اجلائزة.

ت�ساعد  املا�سيني،  االأ�سبوعني  وخالل 

اآبـــاد،  واإ�ــســالم  نيودلهي  بــني  الــتــوتــر 

ال�سطر  يف  دورية  ا�ستهدف  هجوم  بعد 

اإقليم  مــن  الهند  ل�سيطرة  اخلــا�ــســع 

عن  اأ�سفر  ما  وك�سمري(،  )جامو  ك�سمري 

44 جنديا هنديا، نفت باك�ستان  مقتل 

الهجوم  على  الهند  فردت  به،  عالقتها 

بغارات جوية على ما قالت اإنه "مع�سكر 

اإرهابي" يف ال�سطر الذي ت�سيطر عليه 

ك�سمري"،  "اآزاد  االإقليم  من  اآباد  اإ�سالم 

الباك�ستاين  اجلي�ص  خاللها  اأ�سقط 

يطلق  اأن  قبل  طيارا،  واأ�سر  مقاتلتني، 

�سراحه الحقا. 

امل�سور  �سراح  امل�سرية  ال�سلطات  اأطلقت 

بـ  ال�سهري  اأبـــوزيـــد  حمــمــود  ال�سحفى 

العقوبة  فرتات  انتهاء  عقب  "�سوكان" 
اعت�سام  ف�ص  ق�سية  يف  عليه  املــقــررة 

ميدان رابعة العدوية.

وقال والد �سوكان اأن ابنه اأطلق �سراحه 

من ق�سم �سرطة الهرم اأم�ص، بحيث كانت 

عقوبة �سوكان املقررة بخم�ص �سنوات قد 

اأنه مل يتمكن  املا�سي غري  اأوت  انتهت يف 

�سمن  �سده  مــقــررة  تعوي�سات  دفــع  مــن 

احلب�ص  عقوبة  اإليه  فاأ�سيفت  احلكم، 

�ستة اأ�سهر، انتهت يف 16 فيفري املا�سي، 

وكالة  حل�ساب  يعمل  �ــســوكــان  كــان  اإذ 
األقت  عندما  الربيطانية  "دميوتيك�ص" 
 14 يف  عليه  القب�ص  امل�سرية  ال�سلطات 

ف�ص  عملية  تغطيته  اأثناء   2013 اأوت 

املعزول  امل�سري  الرئي�ص  اأن�سار  اعت�سام 

رابعة  م�سجد  حميط  يف  مر�سي  حممد 

العدوية، �سرقي القاهرة.

وينتمي �سوكان الأ�سرة من حمافظة قنا، 

بجنوب م�سر، وقد عمل م�سورا لدى اأكرث 

من  العديد  والتقط  عاملية،  وكالة  من 

ال�سور املهمة، التي جعلته من اأهم مئتي 

وكالة  لدى  العامل  حول  �سحفي  م�سور 

"دميوتيك�ص".

بعد �ست �سنوات من ال�سجن

ال�صلطات امل�صرية تطلق �صراح امل�صور ال�صحفي 

حممود اأبو زيد - �صوكان 

ك�صمري  ق�صية  يحل   "نوبل" ملن 

مار�ص  من  الرابع  يف  اأنه  البيان  وقال 

الواليات  قن�سلية  دمج  �سيتم   ،2019
ب�سفارة  الــقــد�ــص  يف  الــعــامــة  املــتــحــدة 

لت�سكال  القد�ص  يف  املتحدة  الــواليــات 

كانت  فيما  واحــدة،  دبلوما�سية  بعثة 

القد�ص  يف  االأمـــريكـــيـــة  الــقــنــ�ــســلــيــة 

لدى  �سفارة  الواقع  االأمــر  بحكم  مثلت 

اأو�سلو  اتفاق  توقيع  منذ  الفل�سطينيني 

يف ت�سعينات القرن املا�سي.

دبلوما�سية  بعثة  اإن�ساء  قــرار  واأعلن 

املا�سي،  اأكتوبر  يف  القد�ص،  يف  واحــدة 

االأمريكي  اخلارجية  وزيــر  جانب  من 

على  املتوقع  من  ــان  وك بومبيو،  مايك 

مار�ص  مطلع  ينفذ  اأن  ــع  ــس وا� نــطــاق 

اجلاري، حيث اأثار هذا الدمج املخطط 

اأن  من  الفل�سطينيني،  خمــاوف  م�سبقا 

التعامل مع  �ساأن  اإدارة ترامب تقلل من 

املتنازع  القد�ص  مدينة  ب�ساأن  خماوفهم 

يف  مقد�سة  اأمــاكــن  ت�سم  الــتــي  عليها 

اليهودية واالإ�سالم وامل�سيحية.

هذا واأغ�سب الرئي�ص االأمريكي دونالد 

انتقادات  واأثار  العربي،  العامل  ترامب 

عا�سمة  بالقد�ص  بــاعــرتافــه  دولــيــة، 

عام  دي�سمرب  يف  ال�سهيوين،  للكيان 

2017، ونقل ال�سفارة االأمريكية من تل 
اأبيب اإىل القد�ص، يف ماي املا�سي، حيث 

االت�ساالت  الفل�سطينيون  القادة  علق 

االأمريكية  االإدارة  مع  الدبلوما�سية 

ذلك  منذ  وقاطعوا  ال�سفارة،  نقل  بعد 

الرامية  االأمــريــكــيــة،  اجلــهــود  ــني  احل

انتظارها،  طــال  �سالم  خطة  ل�سياغة 

متهمني  والفل�سطينيني،  اإ�سرائيل  بني 

وا�سنطن باالنحياز اإىل اإ�سرائيل.

فيما تعد القن�سلية االأمريكية العامة 

دبلوما�سية  بعثة  ــى  اأعــل الــقــد�ــص  يف 

الذين  الفل�سطينيني  اإىل  اأمــريــكــيــة 

ت�سبح  اأن  اإىل  دويل،  بدعم  ي�سعون، 

القد�ص ال�سرقية عا�سمة الدولة، التي 

الغربية  ال�سفة  يف  تاأ�سي�سها  يريدون 

املحتلة وقطاع غزة.

دولــي 08

قتل  اأنه  اأم�ص،  �سباح  االإ�سرائيلي،  االحتالل  اأعلن 

بوا�سطة مركبة،  قيامهم،  ثالثا عقب  واأ�ساب  فل�سطينيني 

بده�ص عدد من اجلنود الذي توقفوا يف مدخل قرية كفر 

نعمة، غرب رام اهلل، بال�سفة الغربية. 

مل  تويرت،  على  ح�سابه  على  للجي�ص  بيان  يف  ذلك  جاء 

 ، اإعالمية  و�سائل  ذكرت  فيما  اجلنود،  حالة  فيه  يحدد 

جنديان  هما  االإ�سرائيلي  اجلنود  �سفوف  يف  امل�سابني  اأن 

اأحدهما حالته خطرية، والثاين طفيفة.

االرتباط  اأن  الفل�سطينية،  ال�سحة  وزارة  قالت  بدورها 

اجلانب  مع  التوا�سل  )جهة  الفل�سطيني  املدين 

ثالث  واإ�سابة  مواطنني،  با�ست�سهاد  اأبلغها  االإ�سرائيلي(، 

بجراح قرب بلدة كفر نعمة.

جابر  �سيدي  مبحطة  م�سر  يف  قطار  انحرف 

من  انطالقه  فور  الق�سبان  عن  اأم�ص،  باالإ�سكندرية 

املحطة، دون اأن يت�سبب احلادث باأي اإ�سابات. 

وقالت هيئة ال�سكك احلديدية، اإن القطار رقم 4015 

اإحدى  عجلة  �سقوط  نتيجة  تاأخر  قري،  اأبو  ركاب 

العربات مبحطة �سيدي جابر.

كما اأكدت الهيئة اأنه عند خروج القطار عن الق�سبان 

مل حتدث اأي اإ�سابات للركاب، واأنه على الفور ا�ستقدمت 

حركة  واأن  احلادث،  اآثار  الإزالة  و�سواها  الرفع  اآالت 

القطارات االأخرى مل تتاأثر باحلادث وم�ستمرة ب�سكل 

طبيعي.

قال م�سوؤولون اأم�ص اأن اأربعة اأمريكيني وطيارهم الكيني 

كانوا  التي  الهليكوبرت  الطائرة  حتطمت  عندما  قتلوا 

ي�ستقلونها بعد اإقالعها بفرتة وجيزة من جزيرة نائية يف 

بحرية توركانا �سمال غرب كينيا. 

وقالت ال�سرطة الكينية على ح�سابها الر�سمي على تويرت 

�سنرتال  بجزيرة  الوطني  املتنزه  يف  �سقطت  الطائرة  اأن 

اآيالند حوايل ال�ساعة الثامنة م�ساء يوم االأحد بالتوقيت 

املحلي مما اأ�سفر عن مقتل كل من كانوا على متنها. 

ومل يعرف بعد �سبب حتطم الطائرة. 

ال�سوري  للجي�ص  مواقع  على  هجمات  م�سلحون  مت�سددون  �سن 

مقتل  عن  اأ�سفرت  اإنها  قالوا  ام�ص  اأول  البالد  غرب  �سمال  يف 

قتلى  �سقوط  على  ردا  اآخرين  واإ�سابة  االأقل  على  جنديا   25
وم�سابني مدنيني يف ق�سف من جانب القوات احلكومية يف االآونة 

االأخرية. 

وقال معار�سون من ف�سائل من�سوية حتت لواء اجلي�ص ال�سوري 

اأن�سار  جماعة  م�سلحي  من  ع�سرات  اإن  تركيا  من  املدعوم  احلر 

قرية  قرب  للجي�ص  رئي�سيتني  نقطتني  فجرا  هاجموا  التوحيد 

م�سا�سنة مبحافظة حماة ب�سمال البالد. 

م�سرعهم  االنقالبية  احلوثي  ميلي�سيا  عنا�سر  من  عدد  لقي 

التحالف  ملقاتالت  جوية  غارات  ثالث  بعد  اآخرون،  وجرح 

العربي، م�ساء اأول اأم�ص، على جتمعات واآليات امليلي�سيا يف جبهة 

مقبنة غربي حمافظة تعز، و�سط البالد.

م�ساء  اأغارت  التحالف  مقاتالت  اأن  للجي�ص،  تابع  موقع  ونقل 

اأول اأم�ص، على مواقع للحوثيني يف وادي مثبوت بعزلة القحيفة، 

واأخرى جنوب جبل الربقة، يف جبهة مقبنة، واأ�سفرت الغارات 

عن �سقوط عدد من عنا�سر امليلي�سيا قتلى وجرحى، بعد تدمري 

طقمني يف حميط جبل الربقة، ور�سا�ص 14.5 يف وادي مثبوت.

االحتالل االإ�سرائيلي يقتل 
فل�سطينيني اثنني غربي رام اهلل

خروج قطار عن ال�سكة 
يف حمطة باالإ�سكندرية امل�سرية

مقتل اأربعة اأمريكيني وطيارهم
 يف حتطم طائرة هليكوبرت يف كينيا

مت�سددون يهاجمون مواقع للجي�ص 
انتقاما ملقتل مدنيني ب�سوريا

قتلى وجرحى حوثيون يف غارات 
للتحالف العربي باليمن 

حــول

وكاالت  
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العــامل

وا�صنطن تدمج قن�صليتها يف القد�س

 ب�صفارتها لدى الكيان ال�صهيوين

ق. د

�أعلنت وز�رة �خلارجية �الأمريكية يف بيان �أن قر�ر �لواليات �ملتحدة 
خف�ش متثيلها �لدبلوما�ضي لدى �لفل�ضطينيني �ضيدخل حيز �لتنفيذ عرب 

دمج قن�ضليتها يف �لقد�ش ب�ضفارتها لدى �إ�ضر�ئيل.

قال الرئي�ص االأمريكي دونالد 

اإنهاء  يف  ا�ستعجاله  اأن  ترامب 

كوريا  زعــيــم  ــع  م ــات  ــادث ــح امل

اأون،  جــونــغ  كــيــم  ال�سمالية 

اال�ستماع  جل�سات  ب�سبب  كــان 

كوهني  مايكل  ال�سابق  ملحاميه 

التي تزامنت مع القمة. 

"تويرت":  يف  تــرامــب  وكــتــب 

ـــوب  ـــج ـــت ـــس ـــ� ي "عندما 
جل�سات  يف  الــدميــقــراطــيــون 

كاذبا  �سخ�سا  عــامــة  ا�ستماع 

نف�ص  ويف  ـــاال،  ـــت وحم مـــدانـــا 

قمة  فيه  تعقد  ــذي  ال الــوقــت 

كوريا  مــع  ــدا  ج مهمة  نــوويــة 

جديد  �سيء  فاإنه  ال�سمالية، 

ــة،  ــي ــك ــري االأم الــ�ــســيــا�ــســة  يف 

اإنهاء  وبالطبع �سيكون �سببا يف 

حيث  للعار"،  يا  املفاو�سات... 

ال�سابق  ترامب  حمامي  خ�سع 

ا�ستماع  جلل�سة  كوهني  مايكل 

جمل�ص  يف  املراقبة  جلنة  اأمام 

فيفري،   27 االأربــعــاء  النواب 

باأنه  ــب  ــرام ت خــاللــهــا  و�ــســف 

م�سبق  علم  على  وكــان  حمتال 

اإلكرتونية  ر�ــســائــل  بت�سريب 

مبناف�سته  ــرار  ــس ــالإ� ل تــهــدف 

الدميقراطية هيالري كلينتون 

يف انتخابات الرئا�سة 2016.

مــن جــهــتــه عــلــق تـــرامـــب، يف 

فيتنام  يف  �ــســحــفــي  مـــوؤمتـــر 

زعيم  مع  الثانية  القمة  بعد 

جونغ  كيم  ال�سمالية  كــوريــا 

على  ــي  املــا�ــس اخلــمــيــ�ــص  اأون 

اأن  وقـــال  كــوهــني  ت�سريحات 

�سهادته،  كوهني كذب كثريا يف 

عندما  احلــقــيــقــة  قـــال  لكنه 

مع  تواطئنا  عــدم  عــن  حتــدث 

رو�سيا.

التي  الثانية  القمة  اأن  يذكر 

عقدت يف العا�سمة الفيتنامية 

ترامب  الزعيمني  بني  هانوي 

موعدها  قــبــل  انــتــهــت  ــم  ــي وك

املحدد دون التو�سل اإىل اتفاق، 

على اأن ت�ستاأنف املفاو�سات بني 

الطرفني يف وقت الحق. 

ترامب يغّرد حول 
ا�شتعجاله يف اإنهاء 

قمته مع كيم 

ق. د

ق. د



مولودية العلمة مولودية باتنة ـ �شباب الذرعان 

جمعية اخلروب – �شباب باتنة 

وفاق �شطيف 

اإحتاد عنابة
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العلمة  مولودية  تدريبات  عرفت 

نــهــار االأمــ�ــص تــواجــد الــعــ�ــســرات من 

االأنـــ�ـــســـار مبــلــعــب زوغـــــار مـــن اأجـــل 

الهزمية  عــن  بتو�سيحات  املطالبة 

يف  العلمية  الت�سكيلة  تلقتها  التي 

ورف�ص  املحلي،  االإحتــاد  اأمــام  عنابة 

طرف  من  املقدمة  ــربرات  امل االأن�سار 

الالعبني وامل�سريين مطالبني ب�سرورة 

موا�سلة التناف�ص على الظفر باإحدى 

اإىل  لل�سعود  الــثــالثــة  الــتــاأ�ــســريات 

حظوظ  اأن  خا�سة  االأوىل  الرابطة 

الرزنامة  رغم  قائمة  تبقى  الفريق 

وحذر  النادي،  تنتظر  التي  ال�سعبة 

ــب يف  ــالع ــت االأنـــ�ـــســـار مـــن مــغــبــة ال

رائد  اأمــام  خا�سة  القادمة  املباريات 

القبة الذي ي�سارع على حتقيق البقاء 

وكذا اإحتاد ب�سكرة الذي يناف�ص على 

حتقيق ال�سعود. 

تذمرها  املــولــوديــة  اإدارة  واأبــــدت 

النادي  م�سريي  اإخـــالف  مــن  الكبري 

التي  لــلــوعــود  التون�سي  االإفــريــقــي 

قدموها بخ�سو�ص ت�سوية م�ستحقات 

اإبراهيم  ال�سابق  املــهــاجــم  حتــويــل 

األف   460 اإىل  ت�سل  بقيمة  �سنيحي 

يتم  اأن  املفرو�ص  من  كان  حيث  اأورو، 

الفارط  االأ�سبوع  خالل  القيمة  �سخ 

تاأجيل  ف�سل  التون�سي  الفريق  اأن  اإال 

معروفة  غري  الأ�سباب  القيمة  ت�سوية 

املولودية  اإدارة  اأن  علما  االأن،  حلد 

اإعانة  على  احل�سول  تنتظر  مازالت 

بقيمة  والــريــا�ــســة  ال�سباب  وزارة 

2.2 مليار �سنتيم،  ت�سل اإىل اأكرث من 

ال�سبانية  الفئات  يف  العاملون  وهدد 

وهذا  االإ�ــســراب  خيار  اإىل  بالعودة 

على  احل�سول  مــن  حرمانهم  ب�سبب 

منذ  العالقة  املــالــيــة  م�ستحقاتهم 

تلقى  حيث  اجلـــاري،  املو�سم  بــدايــة 

هوؤالء وعودا من قبل امل�سريين اإال اأن 

هذه الوعود بقيت حرب على ورق حلد 

االأن.

فريق  الــيــوم  اأم�سية  ي�ستقبل 

�سباب  �سيفه  باتنة  مولودية 

نوفمرب  اأول  مبلعب  الـــذرعـــان 

اجلولة  بر�سم  لقاء  يف  بباتنة 

ــن عمر  الــثــانــيــة والــعــ�ــســرون م

الرابطات،  بني  ما  ق�سم  بطولة 

االأورا�سية  الكتيبة  وت�سعى  هذا 

البي�ساء لتحقيق الفوز واحلفاظ 

مبيدانها  كــامــال  ـــــزاد  ال ــى  عــل

ملــوا�ــســلــة الــ�ــســيــطــرة والــبــقــاء 

بخطى  ــ�ــســري  وال الــ�ــســدارة  يف 

ال�سعودن  حتقيق  نحو  ثابتة 

الزائر  الفريق  جهته  ومن  هذا 

وباعتباره مل ي�سمن البقاء بعد 

باتنة  اإىل  يتنقل  لــن  �سيتنقل 

هو  ويتطلع  ال�سحية،  ثــوب  يف 

اإيجابية  نتيجة  لتحقيق  االآخر 

ــرار اإىل  والــعــودة بــاأخــف االأ�ــس

يف  حظوظه  لتعزيز  ــان  ــذرع ال

باأريحية،  البقاء  �سمان 

بالكثري  تعد  املقابلة  يجعل  مما 

من االإثارة والتناف�ص.

الطاقم  حذر  اأخــرى،  جهة  من 

الــوقــوع  ــن  م واالإداري  الــفــنــي 

اأمــام  والــغــرور  الت�ساهل  فــخ  يف 

مباراة  �سيناريو  لتفادي  اخل�سم 

ظهور  عرفت  التي  ميلة  �سباب 

ــدان  ــوري ــن ب ــدي ــبــال زهـــر ال اأ�ــس

بوجه �ساحب حمققني فوزا ب�سق 

االأنف�ص، ليوؤكد اأن لقاء الذرعان 

الالعبني  جميع  وعــلــى  مفخخ 

نتيجة  لتحقيق  بجدية  العمب 

اإيجابية واإبقاء النقاط الثالثة 

بباتنة.

الفريق  لتح�سريات  وبالعودة 

االأ�سبوع  ــالل  خ املــوقــعــة  لــهــذه 

اأجــواء  يف  جــرت  فقد  املن�سرم 

مرتفعة،  ومبــعــنــويــات  جــيــدة 

باإعالن  التح�سريات  لتختتم 

املعنية  الـ18  قائمة  بــوريــدان 

ت�سهد  مل  والـــتـــي  ــاركــة  بــاملــ�ــس

م�ستوى  عــلــى  كــثــرية  تــغــيــريات 

الت�سكيلة.

املدافع  من  كل  عودة  عرفت  اإذ 

ومتو�سط  �سديق  بــن  االأيــ�ــســر 

العائد  ميباركي  نا�سر  املــيــدان 

من االإ�سابة، يف حني �سقط ا�سم 

و  ب�سي�ص  مليك  املهاجم  من  كل 

وحمزة عقيني.

ومن جهتهم االأن�سار املتعط�سني 

يح�سرون  فــريــقــهــم  ملــ�ــســاهــدة 

اأول  ملعب  على  بقوة  للتوافد 

مل�ساندة  املدرجات  وغزو  نوفمرب 

على  من�سوري،  عــادل  احلــار�ــص 

ثالثة  واإ�ــســافــة  الــفــوز  حتقيق 

للمولودية  ت�سمح  اأخــرى  نقاط 

يف  باإنفراد  التغريد  مبوا�سلة 

الريادة.

م�ساء  باتنة  �سباب  فريق  ينزل 

ملواجهة  اخلروب  على  �سيفا  اليوم 

اأر�سية  فـــوق  املحلية  اجلمعية 

يف  حمداين"  "عابد  ملعب  ميدان 

اجلولة  لقاءات  �سمن  متاأخر  لقاء 

الـ 23 من عمر بطولة الثاين هواة 

اإليا�ص  يف مواجهة �سيدخلها زمالء 

الإ�سعاد  "االنت�سار  ب�سعار  عباب�سة 

ال�سعود  م�سوار  وموا�سلة  االأن�سار 

�سيق�سي  التعرث  اأن  بثبات" خا�سة 

ر�سميا على اأمل ال�سعود و قد يوؤثر 

على م�ستقبله ولهذا فاالنت�سار اأكرث 

من �سروري للكتيبة احلمراء اليوم 

املاأمورية  اأن  �سحيح  اخلروب  اأمام 

اأمام مناف�ص بدوره  �سهلة  لن تكون 

الثالث  للنقاط  مــا�ــســة  بــحــاجــة 

اخلناق  ت�سديد  يريد  ــه  اأن مــادام 

ولهذا  خن�سلة  اإحتــاد  الرائد  على 

االإطاحة  الطرق  ب�ستى  �سيحاول 

توؤكد  املعطيات  هــده  كل  بالكاب، 

من  الكثري  �ستحمل  املباراة  اأن  على 

امليدان  يف  �سواء  والندية  االإثــارة 

اثنان  يختلف  وال  ــات  ــدرج امل اأو 

و  "الي�سكا"  مقابلة  اأهمية  على 

للفريق  بالن�سبة  الثالث  نقاطها 

لتاأكيد  بالفوز  املطالب  االأورا�ــســي 

الفوز االأخري على مروانة من جهة 

و خلط ح�سابات ال�سعود من جهة 

يعيد  قد  اآخر  تعرث  اأي  الأن  اأخرى 

الفريق اإىل نقطة ال�سفر وهو ماال 

يتمناه اجلميع داخل بيت ال�سباب 

م�سطفى  ال�سباب  مـــدرب  واأبـــدى 

بطريقة  الــلــعــب  رفــ�ــســه  ــون  ــق ع

دفاعية خالل مواجهة اليوم، وهو 

الثالث  النقاط  يريد  اأنه  يوؤكد  ما 

واأكد  حمداين"  "عابد  ملعب  من 

التقني الباتني اأن اإميان كل العب 

واإمكاناته  بقدراته  الت�سكيلة  من 

باالنت�سار  العودة  اإىل  يــوؤدي  اأمــر 

الأن اخل�سم لي�ص ذلك اخل�سم الذي 

خ�سو�سا  عليه  االنت�سار  ي�سعب 

مت�ساوي  الــفــرق  كــل  م�ستوى  واأن 

تقريبا.

ب�ساأن  عليمة  م�سادر  اأ�سارت  كما 

ال�سباب، اأن اإدارة الفريق خ�س�ست 

مقابل  لــالعــبــني  مــغــريــة  مــنــحــة 

عــودتــهــم بــالــنــقــاط الـــثـــالث من 

اخلروب،وحلد كتابة هذه االأ�سطر 

االنت�سار،  قيمة  حتديد  يتم  مل 

قد  الرئي�ص  اإدارة  كانت  وقــت  يف 

اأجــرة  بت�سوية  الالعبني  ــدت  وع

القادمة  االأيــام  غ�سون  يف  �سهرية 

الت�سكيلة  معنويات  �سريفع  ما  وهو 

كثريا قبيل هذه املواجهة.

�سطيف  وفـــاق  ت�سكيلة  �ــســرعــت 

املتاأخرة  للمباراة  حت�سرياتها  يف 

مولودية  اأمام  ال�سبت  يوم  واملقررة 

 1945 مـــاي   8 مبلعب  الــعــا�ــســمــة 

زواال،  الرابعة  ال�ساعة  من  بداية 

�سكلية  تعترب  الــتــي  ــاراة  ــب امل ــي  وه

وهــذا  الــفــنــي  لــلــطــاقــم  بالن�سبة 

بالنظر لت�سييع الوفاق حلظوظه يف 

التناف�ص على مرتبة موؤهلة ملناف�سة 

اجلاري  املو�سم  نهاية  يف  خارجية 

حيث يبقى تركيز املدرب نبيل نغيز 

يف  اجلمهورية  كاأ�ص  مناف�سة  على 

الوفاق  مناف�ص  على  التعرف  اإنتظار 

ومن  النهائي،  ن�سف  الــدور  لقاء  يف 

الوفاق  تدريبات  تعرف  اأن  املنتظر 

غرار  على  امل�سابة  العنا�سر  عودة 

�سانع االألعاب جابو وكذا بدران.

برئا�سة  ــوفــاق  ال اإدارة  ورفــ�ــســت 

عن  التخلي  فــكــرة  حــمــار  حــ�ــســان 

العر�ص  بعد  زغبة  املتاألق  احلار�ص 

الــــذي و�ــســلــه مــن اأحــــد االأنــديــة 

حلاجة  بالنظر  وهــذا  ال�سعودية 

الوقت  يف  خــدمــاتــه  اإىل  الــوفــاق 

ياأمل  الذي  الوقت  الراهن، وهذا يف 

ق�سية  ح�سم  يف  حمار  الرئي�ص  فيه 

نهاية  قبل  الركائز  بع�ص  جتديد 

املهمة  �سعوبة  رغم  اجلــاري  املو�سم 

ق�سية  مــن  الالعبني  تذمر  ظــل  يف 

املالية  م�ستحقاتهم  ت�سوية  تاأخر 

نتائج  على  تــاأثــري  لها  كــان  والــتــي 

الفريق هذا املو�سم.

هجومه  حــمــار  الرئي�ص  ــل  ووا�ــس

ــل  داخ ــن  م ـــــراف  االأط بع�ص  عــلــى 

مرة  اإتهمها  والتي  االإدارة  جمل�ص 

الرتتيب  وحماولة  باخليانة  اأخرى 

الإجـــراء  حت�سبا  عليه  لــالإنــقــالب 

الفريق  تــركــيــبــة  عــلــى  تــغــيــريات 

بع�ص  مطامع  ظل  يف  ال�سائفة  هذه 

وقال  النادي،  تراأ�ص  يف  االأطــراف 

املقبلة  الفرتة  يف  اأولويته  اأن  حمار 

تتمثل يف تنظيف املحيط وهو االأمر 

الذي من �ساأنه اأن ي�سهم يف التخل�ص 

من امل�ساكل التي يعاين منها النادي، 

على  التعليق  الوفاق  اإدارة  ورف�ست 

املدرب  بها  اأدىل  التي  الت�سريحات 

الــرتكــيــز على  بــخــ�ــســو�ــص  نــغــيــز 

مناف�سة الكاأ�ص فقط فيما تبقى من 

املو�سم اجلاري. 

اإنتع�ست حظوظ اإحتاد عنابة يف التناف�ص على 

الفوز  بعد  املو�سم  هذا  بطولة  يف  ال�سعود  لعب 

املحقق على مولودية العلمة والذي جعل ر�سيد 

االإحتاد يرتفع اإىل 34 نقطة ومبباراة متاأخرة 

اأمام ترجي م�ستغامن مت برجمتها يوم 19 مار�ص 

القادم، حيث يبقى الفوز يف هذه املباراة كفيال 

الفريق  اأن  رغم  بقوة  للتناف�ص  االإحتاد  بعودة 

نهاية  جولة  يف  للغاية  �سعبة  مهمة  تنتظره 

اإىل غليزان  التنقل  االأ�سبوع اجلاري من خالل 

ملواجهة ال�سريع املحلي يوم ال�سبت وهي املباراة 

العودة  لت�سكيلة االإحتاد الأن  فا�سلة  التي تعد 

بنقاط الفوز من �ساأنه اأن يفتح اأبواب التناف�ص 

على م�سراعيه لتحقيق ال�سعود. 

اأي جتــاوزات يف  اإدارة االإحتــاد ح�سول  ونفت 

التي  املباراة  بعد  العلمة  مولودية  فريق  حق 

تبقى  حيث  ال�سبت،  يوم  الفريقني  بني  جرت 

تربير  اجــل  مــن  للفريق  املوجهة  االإتــهــامــات 

عن  االأول  املــ�ــســوؤول  ـــرب  واأع فــقــط،  الهزمية 

عن  عجايل  خل�سر  لالإحتاد  الفنية  العار�سة 

اإرتياحه بعد الفوز املحقق والذي جعل الفريق 

قريبا من حتقيق البقاء ر�سميا وهو االأمر الذي 

القادمة  املقابالت  خو�ص  من  الفريق  �سيمكن 

اإحتالل  اأجــل  من  �سغط  ودون  اأكــرب  باإرتياح 

من  وهـــذا  املــو�ــســم  نهاية  يف  م�سرفة  مرتبة 

خالل  من  الالعبني  على  كثريا  ال�سغط  دون 

التي  املهمة  ال�سعود وهي  مطالبتهم بتحقيق 

تبقى �سعبة بالنظر لتواجد الكثري من الفرق 

التي تتناف�ص على حتقيق هذا الهدف رغم اأن 

6 جوالت  اأي�سا قبل  االإحتاد لديه حظوظه 

ــاد  االإحت اإدارة  ووعـــدت  املو�سم،  نهاية  مــن 

بت�سوية  زعيم  البا�سط  الرئي�ص عبد  بقيادة 

القريب  يف  العلمة  على  املحقق  الفوز  منحة 

ال�سفرية  قبل  الالعبني  لتحفيز  وهذا  العاجل 

املنتظرة اإىل غليزان. 

بوريدان ح�شر "كوموندو�س" حل�شد النقاط الثالث 
وو�شع قدم يف الق�شم الثاين

ال�شباب يرف�س الإ�شت�شالم وعينه 
على الإنت�شار ملوا�شلة امل�شوار

حمار يتهم م�شريين بالتخطيط لالإنقالب 
عليه قبل نهاية املو�شم

بونــة تنعــ�س حظــــوظــها يف لـــعب ورقـــة ال�شـــــعود 

الأن�شار يرف�شون التالعب 
اأمام القبة وب�شكرة 

اأحمد اأمني. ب

اأمري. ج

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

مدرب حرا�س املرمى مهري :

جولة" اأخر  اإىل  حظوظنا  "�شنلعب 
مولودية  ــص  ــرا� ح ـــدرب  م حتـــدث 

العلمة مهري عبد الغني عن الهزمية 

الفريق  تــلــقــاهــا  ــي  ــت ال االأخــــــرية 

واحلظوظ املتبقية لتحقيق ال�سعود 

قائال :" رغم اأن اخل�سارة ال تعك�ص 

مباراة  اأدى  ــذي  ال الفريق  مـــردود 

الباأ�ص بها، اإال اأننا �سرينا املباراة يف 

الثاين  ال�سوط  ويف  االأول،  ال�سوط 

اأكرث جناعة  اأكرب وكنا  دخلنا بقوة 

كنا  الذي  الوقت  ويف  الهجوم،  نحو 

ننتظر اأن ن�سجل، جاء الهدف عك�ص 

جمريات املباراة ومل ن�ستطع العودة 

�سوء  ب�سبب  لــالأ�ــســف  النتيجة  يف 

عنابة  فريق  وتكتل  امليدان  اأر�سية 

ــم الـــذي  ــك ــز احل ــي ــف وحت ــل يف اخل

وكذلك  ــزاء،  ج �سربتي  من  حرمنا 

ما  وهــو  اأ�سا�سيني،  العبني   4 غياب 

توازنه  ما  نوعا  يفقد  الفريق  جعل 

ومعن�سر،  دو�ــســن  غــيــاب  يف  خا�سة 

ولو كان هوؤالء حا�سرين لكان هناك 

كالم اأخر، ورغم هذا اإال اأن احلظوظ 

ال تزال قائمة و�سنلعب البطولة اإىل 

اأخر جولة". 
عبد الهادي. ب
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ي�ستقبل ظهر اليوم الثالثاء الرائد احتاد 

لر�سم  تب�سة  احتــاد  اجلــار  �سيفه  حن�سلة 

اجلولة الـ 23 من عمر بطولة الق�سم الثاين 

املباراة  وهذه   ، ال�سرقية  للمجموعة  هواة 

موؤجلة من هذه اجلولة ومت برجمتها لنهار 

هذا  وقبل   ، املا�سي  اجلمعة  عك�ص  اليوم 

ح�سروا  التهامي  �سحراوي  اأ�سبال  املوعد 

هذا  كــذلــك   ، اجلــوانــب  جميع  مــن  جــيــدا 

من  الالعبني  بع�ص  لعودة  �سمع  التاأجيل 

عربوق   ، �سيد  من  كل  غرار  على  االإ�سابات 

وغيوز الذين �سيعتمد عليهم الطاقم الفني 

التب�سي  الكناري  متام  اليوم  نهار  مباراة  يف 

نتيجة  حتقيق  على  يبحث  االأخـــري  هــذا   ،

اأ�سبال  اأن  ناهيك   ، االأوراق  اإيجابية وخلط 

ا�ستفاقة  �سجلوا  احلق  عبد  بوقرة  التقني 

الرتتيب  �سلم  املا�سية وت�سلقوا  يف اجلوالت 

املعول  فار�ص  �سنيقر  رفقاء  يدركه  ما  وهو 

اأن�سار  عليه كثريا زيارة ال�سباك مثلما عود 

املاأمورية  اأن  بالرغم  والبي�ساء  الكحلة 

�ستكون �سعبة �سيما اأن اللقاء �سيطغى عليه 

م�سممون  اخلنا�سلة  " لكن  " الداربي  عامل 

كامال  بالزاد  والظفر  الفوز  على  وعازمون 

للتاأكيد والبقاء دائما اأ�سيادا للمجموعة.

من جهته �سيحاول اأبناء كراكل جماراة رائد 

البطولة فوق اأر�سية  ميدانه واأمام جمهوره 

االيجابية  نتائج  �سل�سلة  ملوا�سلة  وهــذا 

العودة  مرحلة  يف  القوية  عودته  وتاأكيد 

ولن ياأتي ذلك اإال بالعودة بنتيجة ايجابية 

من ملعب حمام عمار بخن�سلة وهذا من اأجل 

الت�سالح مع االأن�سار االأوفياء للكناري

واأبدى املدرب بوقرة خالل التدريبات عدم 

ر�ساه عن  امل�ستوى الذي ظهرت به الت�سكيلة 

اخللفي  اخلــط  خا�سة  املا�سية  اجلولة  يف 

التغريات  بع�ص  الإجـــراء  حتما  تدفعه  ما 

بعث  بوقرة  املــدرب  خاللها  من  يريد  التي 

ثم  ومن  الكناري  الت�سكيلة  يف  جديد  نف�ص 

حت�سني االأداء الدفاعي مبا اأن الفريق اأظهر 

العودة  جاهزية هجومية كبرية يف مرحلة 

و�سجل يف معظم املباريات.

الفني  الطاقم  يعول  ال�سياق  نف�ص  ويف   

من  عوملي  املهاجم  فعالية  على  واجلماهري 

مزيد  ح�سد  اأجــل  مــن  اأخـــرى  اإىل  مــبــاراة 

يف  ايجابية  نتيجة  وحتقيق  النقاط  مــن 

كان  اأنـــه  مبــا  باملنقذ  ويعتربونه  خن�سلة 

مفتاح االنت�سارات التي حققها الفريق منذ 

انطالقة مرحلة العودة رغم قدومه للفريق 

ال�ستوي  املريكاتوا  يف  العيد  �سلغوم  اأمل  من 

الفارط فقط.

خن�سلة  اإىل  �سيتنقلون  االأن�سار  اأن  يذكر 

مقربة  م�سادر  من  ماعلمناه  وح�سب  بقوة 

من االأن�سار اأنهم �سرعوا منذ مدة يف تنظيم 

ح�سل  كما  خن�سلة  اإىل  لنقلهم  حــافــالت 

رغبة  وهومايعك�ص  فكرون  عن  مــبــاراة  يف 

يف  فريقهم  مع  الوقوف  يف  الكناري  اأن�سار 

النتائج  اأف�سل  لتحقيق  لدفعه  املباريات  كل 

واإنهاء املو�سم بقوة.

اإىل حتقيق  اليوم  النجم ع�سية  ي�سعى 

بعد  ال�سحيحة  لل�سكة  للعودة  الفوز 

اأمــام  املا�سيتني  اجلــولــتــني  يف  التعرث 

االقواعد  داخل  قاملة  ترجي  الو�سيف 

و�سباب بوجلبانة املهدد بالهبوط مكتفيا 

بنقطة وحيدة يف املبارتني وكان املدرب 

بريك قد ا�ستغل فر�سة توقف البطولة 

الثالثة  اخلـــطـــوط  تــرمــيــم  ـــــادة  الإع

بعدما  خا�سة  الداخلي  البيت  وترتيب 

امل�ساكل  كل  ت�سوية  يف  االإدارة  جنحت 

املالية بعد االإعانات التي تلقتها موؤخرا 

من طرف �سلطات لوالية والبلدية.

توفر  فقد  التقني  اجلانب  وبخ�سو�ص 

ي�سمح  مــا  الــتــعــداد  كــل  اللقاء  هــذا  يف 

للمدرب بريك من اأجل اإقحام الت�سكيلة 

االأ�سا�سية القادرة على الظفر بالنقاط 

الــثــالثــة وحتــ�ــســني مــرتــبــة الــنــجــم يف 

الرتتيب العام. 

مـــن جــهــتــه يــبــحــث �ــســبــاب مــيــلــة عن 

العودة بنتيجة اإيجابية خالل مباراته 

املرتقبة اأم�سية اليوم اأمام جنم بوعقال 

اأ�سبال  يراهن  حيث  االأخري  هذا  مبلعب 

املدرب بن دايرة على موا�سلة التاألق بعد 

�سل�سلة النتائج االإيجابية املحققة منذ 

اأكرث  واالإرتقاء  العودة  مرحلة  اإنطالق 

يف  ال�سباب  يتواجد  حيث  الرتتيب  يف 

املرتبة ال�سابعة بر�سيد 28 نقطة قبل 

هذه اجلولة، كما تبقى الفر�سة �سانحة 

اأمام ال�سباب من اأجل العودة على االأقل 

بنقطة التعادل يف هذه املباراة وتر�سيم 

الت�سكيلة  وتخو�ص  البطولة،  يف  بقائه 

ومعنويات  مكتمل  بتعداد  املباراة  هذه 

يف  املحقق  الكبري  الــفــوز  بعد  مرتفعة 

اإحتــاد  ح�ساب  على  الفارطة  اجلــولــة 

الرباح برباعية دون مقابل. 

يخو�ص اإحتاد عني احلجر مقابلة م�سريية 

ترتيب  متذيل  يواجه  حينما  اليوم  اأم�سية 

بطولة ما بني الرابطات املجموعة الو�سطى 

االأخــري  هــذا  مبلعب  اأمــيــزور  واد  ال�سرقية 

اأمام  زواال، حيث ال خيار  الثانية  بداية من 

الفوز  بنقاط  العودة  �سوى  االإحتاد  ت�سكيلة 

يف  الــنــادي  حظوظ  على  احلفاظ  اأجــل  من 

حيث  املو�سم  هذا  بطولة  يف  البقاء  حتقيق 

18 نقطة فيما ميلك املناف�ص  ميلك االإحتاد 

مبغادرة  لالإحتاد  �سي�سمح  والفوز  نقطة،   14
املهدد  تعرث  حال  يف  خا�سة  اخلطر  منطقة 

يواجه  الـــذي  الــعــر�ــص  بئر  �سباب  ـــر  االأخ

�سبيبة عزازقة.

مغرية  منحة  ــــاد  االإحت اإدارة  ور�ــســدت 

يف  الفوز  بنقاط  العودة  اأجــل  من  لالعبني 

باأ�سواأ  مير  املناف�ص  اأن  خا�سة  املباراة  هذه 

نتائج  و�سجل  احلالية  الــفــرتة  يف  اأحــوالــه 

االأزمة  ورغم  الفارطة،  اجلوالت  يف  كارثية 

م�سكل  ب�سبب  االإحتــــاد  منها  يــعــاين  الــتــي 

املدرب �سبل  اأ�سبال  اأن  اإال  املالية  امل�ستحقات 

حمفزون من اأجل حتقيق الفوز الأن اأي تعرث 

الرتتيب  يف  الفريق  و�سعية  تعقيد  معناه 

البقاء  لتحقيق  املتبقية  احلظوظ  وتقلي�ص 

يف هذا امل�ستوى.

اليوم  اأم�سية  بريكة  اأمــل  فريق  يواجه 

حممد  غاملي  ال�سهيد  ملعب  على  الثالثاء 

بر�سم  دراج  والد  جنــم  ـــادي  ن الــ�ــســالــح 

اجلولة ال22 من مرحلة العودة لبطولة 

اجلهوي االول ، وتعد هذه املباراة مبثابة 

لنف�سه  الــثــاأر  من  لالأمل  �ساحمة  فر�سة 

الديار  خارج  قا�سية  بخ�سارة  مني  بعدما 

�سد ذات الفريق .

ويــ�ــســعــى امـــل بــريــكــة الــــذي عـــاد اىل 

م�ستوى  على  بها  انطلق  التي  و�سعيته 

الفريق  منا�سرو  عاد  اين  الفريق  ت�سيري 

للت�سيري اموره والوقوف على �ساأنه ها هو 

البقاء  اأجل  من  ي�سارع  نف�سه  يجد  اليوم 

وعمر البطولة مل يتبقى منها عدا ثمانية 

كما  هذا  اليوم،  جولة  باحت�ساب  جوالت 

يف  حاجي  م�سطفى  املــدرب  م�ساعد  اأكــده 

حديثه لـ "الأورا�ص نيوز" على اأنه مازالت 

و  البقاء  �سمان  على  نقاط  ت�سع  تف�سلهم 

�سيدخل   الفريق  اأن  املتحدث  ذات  اأ�ساف 

اأجل الفوز بالرغم من �سعوبة  اللقاء من 

املاأمورية يف ظل الظروف التي يعاين منها 

االأمل هذا املو�سم .

وباحلديث عن املباراة فقال مدرب االأمل 

وان  جدا  عادية  كانت  التح�سريات  بــاأن 

طغغى  النف�سي  اجلانب  على  كان  الرتكيز 

الو�سعية  ب�سبب  االأخــرى  اجلوانب  على 

املهزوزين  الالعبني  فيها  يتواجد  التي 

اجليدة  غري  العمل  ظروف  ب�سبب  معنويا 

املباراة  ب�سعوبة  اأعرتف  و  لهم،  بالن�سبة 

التي �ستكون اأمام فريق قوي و منظم قدم 

وهو  البطولة  هذه  خالل  طيبة  عرو�سا 

والذي  ال�سدارة  فرق  مواكبة  عن  يبحث 

يبعد عنها بت�سع نقاط  ويتواجد باملرتبة 

الثامن  باملركز  االأمــل  وخلفه  ال�ساد�سة 

ر�سالة  اأي�سا  ووجــه  نقطة،   28 بر�سيد 

الفريق  وراء  تقف  باأن  الوفية  للجماهري 

وماآزرته يف حمنته .

فريق  مــدرب  االإن�سباط  جلنة  اأوقفت 

احتاد تيمقاد بوكجة عبد احلكيم ملدة 6 

اأ�سهر نافذة وغرامة مالية بقيمة 5 اآالف 

وعاقبت  الر�سميني  �ستم  ب�سبب  دينار 

ح�سام  �سعيدي  اجلزار  اآفاق  فريق  العب 

ه�سام  حيدو�ص  رفقة  نافذتني  مببارتني 

 6 و  �سليمان  �سي  اأوالد  �سباب  فريق  من 

من  ن�سيم  زطار  الالعب  حق  يف  مباريات 

االإعرتا�ص  ب�سبب  بوزينة  �سباب  فريق 

الر�سميني  ــتــم  و�ــس احلــكــم  قــــرر  ــى  عــل

6 اآالف دينار يف حني منحت  وتغرميه بـ 

وجمعية  بولهيالت  �سباب  لقاء  نقاط 

وبنتيجة  ال�سباب   ل�سالح  افــوراج   بارك 

الغياب  ب�سبب غياب اجلمعية وهو   0/3
الثاين للفريق وخ�سم 6 نقاط من ر�سيده 

وتغرميه بـ 15 األف دينار.

الإحتاد عازم على الفوز  للحفاظ على ال�شدارة 
والكناري لن يتنقل للنزهة

النجم من اأجل الفوز لإ�شتعادة 
التوازن وال�شباب ملوا�شلة التاألق

توقيف مدرب اإحتاد تيمقاد لـ 6 اأ�شهر نافذة وخ�شارة على الب�شاط لفريق جمعية بارك اأفوراج

عني احلجر ملزمة 
بالإنت�شار للحفاظ 
على حظوظ البقاء

الأمل ي�شت�شيف النجم 
وعينه على النقاط الثالث

اإحتاد خن�شلة – اإحتاد تب�شة 

جنم بوعقال - �شباب ميلة 
اإحتاد عني احلجر ـ 

�شباب وادي اأميزور 

اأمل بريكة- جنم اأوالد دراج 
ع. �ص/ عبا�سي. ع

�ساكر. اأ / بدري. ع 

�ساكر. اأ

عبد الهادي. ب

اأيوب. م

دخــــــــــلــــــــــت 

هالل  ت�سكيلة 

العيد  �سلغوم 

التح�سريات  يف 

ملباراة  اجلدية 

القمة املنتظرة 

ال�سبت  يــــوم 

مت�سدر  ــــام  اأم

الـــــرتتـــــيـــــب 

ــق اإحتـــاد  ــري ف

والتي  خن�سلة 

غاية  يف  تــعــد 

املدرب  لت�سكيلة  بالن�سبة  االأهمية 

ــادرة  ــغ ــامل فــو�ــســيــل مـــن اأجــــل م ــس �

الهزمية  بعد  ال�سيما  اخلطر  منطقة 

اإحتــاد  ـــام  اأم الــفــريــق  تلقاها  الــتــي 

املهمة  �سعوبة  ورغم  البي�ساء،  عني 

الطاقم  اأن  اإال  اأمام مت�سدر الرتتيب 

التح�سري  �ــســرورة  على  ــد  اأك الفني 

حتقيق  اأجل  من  املباراة  لهذه  اجليد 

الفوز الذي من �ساأنه اأن يجعل الهالل 

باإرتياح  املتبقية  املباريات  يخو�ص 

االإ�سابات  موجة  وبخ�سو�ص  اأكــرب، 

الــتــي الحــقــت الــفــريــق يف االأونــــة 

يف  ياأمل  الفني  الطاقم  فاإن  االأخرية 

كراميية  عوينة،  من  كل  اإ�سرتجاع 

ال�سبت  يــوم  مــبــاراة  قبل  قــرة  وبــن 

بالنظر حلاجة 

اإىل  الــفــريــق 

خــدمــاتــهــم يف 

هذا اللقاء. 

واأعــــــــــــــــرب 

الهالل  اأن�سار 

تذمرهم  عــن 

ــهــزميــة  ـــن ال م

االأخـــــــــــــــرية 

والــو�ــســعــيــة 

التي  احلالية 

عليها  يتواجد 

النادي  اإدارة  من  مطالبني  الفريق 

لقاء  يف  الت�ساهل  عـــدم  بــ�ــســرورة 

الفريق  حلاجة  بالنظر  ال�سبت  يوم 

املـــبـــاراة،  هـــذه  نــقــاط  اإىل  املــا�ــســة 

وبالن�سبة الإدارة الفريق فقد ف�سلت 

عدم اإتخاذ اأي قرارات بعد الهزمية 

لتفادي  وهــــذا  الــبــيــ�ــســاء  عـــني  يف 

حيث  الالعبني  تركيز  على  التاأثري 

واثقا  خملويف  النادي  رئي�ص  يبقى 

البقاء  �سمان  على  العبيه  قدرة  من 

يف البطولة خا�سة اأن الرزنامة التي 

القادمة  املباريات  يف  الفريق  تنتظر 

االأندية  تنتظر  التي  تلك  من  اأف�سل 

االأخرى املهددة على غرار وفاق القل، 

اأمل مروانة واإحتاد عني البي�ساء. 

الهالل يح�شر لأ�شعب املنعرجات 
هذا املو�شم اأمام احتاد خن�شلة

هالل �شلغوم العيد 

عبد الهادي. ب

رابطة والية باتنة
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مولودية باتنة- �سباب الدرعان

جنم بوعقال- �سباب ميلة

اإحتاد الرباح- �سباب عني ياقوت

جنم الب�سبا�ص- ترجي قاملة

ن�سر الفجوج- �سباب بوجلبانة

اإحتاد احلجار- م�ستقبل الروي�سات

حمراء عنابة- اأوملبي املقرن

وفاق تب�سة- جنم القرارم

اإحتاد خن�سلة- اإحتاد تب�سة

جمعية اخلروب- �سباب باتنة

�سباب جيجل – �سباب حي مو�سى

اإحتاد الدو�سن- �سباب احلمادية

اأوملبي جمانة- �سباب احلمادية

�سبيبة �سريانة- مولودية بو�سعادة

اأمل بريكة- جنم اأوالد جالل

�سباب عني جا�سر- جنم اليا�سري

اأمل الزوي- مولودية امل�سيلة

اأوملبي امل�سيلة- جنم تازوقاغت

قدماء عني التوتة- اإحتاد عني ياقوت

ترجي عني التوتة- جنم وادي املاء

�سبيبة نارة- كا�ستال ثنية العابد

مولودية وادي ال�سعبة- اإحتاد تيمقاد

�سباب بريكة- اأحالم دوار الدي�ص

مولودية املعذر- �سباب احلا�سي 

)ملغاة ب�سبب ان�سحاب املولودية(

اآفاق اجلزار- �سباب بيطام 

)ملغاة ب�سبب ان�سحاب ال�سباب(

فعاليات  اأمــ�ــص،  �سبيحة  انطلقت، 

الع�سكرية  الوطنية  الكاأ�ص  مناف�سة 

للخما�سي الع�سكري للمو�سم الريا�سي 

العليا  باملدر�سة   ،2019-2018
و�سملت  بباتنة،  املــدرعــات  ل�سالح 

كالرمي  التخ�س�سات  مــن  الــعــديــد 

بالبندقية ن�سف اآلية، ورمي القنابل 

اليدوية، و�سوط املقاتل، وال�سباحة، 

م�سافة  على  الــريــفــي  الــعــدو  وكـــذا 

املناف�سة  هذه  ن�سط  حيث  كلم،   8
فريقا   14 لـــ  ممثال  م�ساركا   84
والنواحي  الــقــيــادات  خمتلف  مــن 

الع�سكرية وهياكل التكوين.

املناف�سة  افتتاح  على  واأ�سرف  هذا 

املدر�سة  قائد  عمر  حممد  الــلــواء 

العليا ل�سالح املدرعات "ال�سهيد حممد 

اأعثمانية  اللواء  عن  نيابة  قادري"، 

الع�سكرية  الــنــاحــيــة  قــائــد  عــمــار 

يو�سف"  زيغوت  "ال�سهيد  اخلام�سة 

كل  االفــتــتــاحــيــة  كلمته  يف  ودعـــا 

وال�سعي  النزيه  للتناف�ص  امل�ساركني 

وامليداليات  باالألقاب  الظفر  وراء 

لت�سريف  التتويج  من�سة  واعــتــالء 

ال�سعبي  للجي�ص  العليا  الــقــيــادة 

على  حر�ست  طــاملــا  الــتــي  الــوطــنــي، 

توفري كل الظروف املالئمة والبيئة 

احل�سنة للتح�سري لهكذا مواعيد، كما 

الع�سكري  اأهمية اخلما�سي  اأكد على 

يعتمد  اأ�سا�سية  ركيزة  اإيــاه  معتربا 

عليها املقاتل لتقييم قدراته لتاأدية 

مهامه الع�سكرية على اأح�سن وجه.

ليثمن يف االأخري اللواء حممد عمر 

وامل�سرفة  املحققة  االإجنــــازات  كــل 

جهد  ثــمــرة  مبثابة  ــاهــا  اإي معتربا 

العليا  القيادة  به  تبخل  مل  مبذول 

للجي�ص ال�سعبي الوطني �سليل جي�ص 

بالذكر  جدير  الوطني،  التحرير 

الوطنية  الكاأ�ص  هــذه  فعاليات  اأن 

الع�سكرية تدوم ملدة 4 اأيام وتختتم 

اجلــاري،  مار�ص  �سهر  من  ال�سابع  يف 

ال�سعبي  اجلي�ص  اأ�ــســاو�ــص  بتكرمي 

االأوىل  املــراتــب  اأ�ــســحــاب  الوطني 

ــات عــلــى الــفــرق  ــي ــدال ــي وتـــوزيـــع امل

الفائزة.

داي  ح�سني  ن�سر  فــريــق  متكن 

ب�سرعة  تــوازنــه  ا�ــســتــعــادة  مــن 

الرابعة من  بتحقيقه يف اجلولة 

االإفريقي  كاأ�ص االإحتاد  مباريات 

ماهيا  غور  فريق  اأمــام  مهم  بفوز 

ردا  مقابل  دون  بــهــدف  الكيني 

الذهاب  لــقــاء  يف  هزميته  على 

اأمام نف�ص النادي بهدفني نظيفني 

ليح�سد بذلك ثالث نقاط ثمينة 

ر�سيده  بتدعيم  له  �سمحت  جدا 

الرابعة  املجموعة  يف  ومرتبته 

الالعب  الوحيد  الهدف  و�سجل 

يو�سفي يف اأول ربع �ساعة لي�سبح 

من  كاملة  نقاط  �سبع  ر�سيده  يف 

فوزين وتعادل وهزمية، مت�سدرا 

ب�ست  غورماهيا  اأمــام  جمموعته 

نقاط واأتليتيكو بيرتو االأونغويل 

امل�سري  والزمالك  نقاط  باأربع 

بثالث نقاط فقط.

ويلتقي فريق الن�سرية يف اجلولة 

اخلام�سة وما قبل االأخرية فريق 

جويلية   5 مبلعب  الزمالك  نادي 

مقابلة  يف  املقبل  مار�ص   17 يوم 

املدرب  وقــال  للطرفني   حا�سمة 

ــوز فريقه  اإيــغــيــل بـــاأن ف مــزيــان 

كان  الكينية  الــكــرة  ممثل  اأمـــام 

النقاط  اعترب  حيث  جــدا  مهما 

الرئي�سي  الــهــدف  هــي  الــثــالثــة 

النظر  بغ�ص  املـــبـــاراة  هـــذه  يف 

عــن �ــســاآلــة الــفــوز بــفــارق هدف 

القادم  اللقاء  باأن  م�سيفا  واحد، 

الزمالك  فريق  اأمـــام  باجلزائر 

خا�سة  وحا�سم  م�سريي  امل�سري 

م�سريهم  �سيلعبون  ال�سيوف  اأن 

حيث اأن اأي نتجية اأخرى بخالف 

ال�سباق نحو  الفوز �ستبعدهم عن 

موؤكدا  النهائي  ربع  للدور  التاهل 

فريقه  باأن  ت�سريحاته  ختام  يف 

التح�سري  يف  مبا�سرة  �سيدخل 

يكون  حــي  الــقــادمــة  للمواجهة 

على اأمت االإ�ستعداد، كما ياأمل اأن 

ي�سرتجع كامل العبيه االأ�سا�سيني 

يف  ال�سابق  اللقاء  عن  الغائبني 

�سورة قا�سمي وحراق والعريف.

يتنقل �سبيحة اليوم الثالثاء 

اىل  بريكة  مــولــوديــة  نــادي 

مدينة جمانة ملالقاة االوملبي 

ال22  اجلولة  بر�سم  املحلي 

من مرحلة العودة من بطولة 

هذه  وتــعــد  االول  ــوي  ــه اجل

املواجهة م�سريية للمولودية 

الطاحمة لتحقيق �سعود اآخر 

�ست�سطدم  كونها  املو�سم   هذا 

اأجل  بفريق �سعب ويلعب من 

فهو  ال�سقوط  �سبح  تــفــادي 

بر�سيد  ال14  املرتبة  يحتل 
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من  العائد  رفقاء  و�سيدخل 

خوجة"  "ع�سام  اال�ــســابــة 

هاته املباراة من اأجل حتقيق 

الديار  اىل  ــودة  ــع وال الــفــوز 

هذه  و�ست�سهد   ، كامال  بالزاد 

املباراة كالعادة غياب الثالثي 

املوؤثر ب�سبب االإ�سابة ويتعلق 

املهاجمني  مـــن  بــكــل  االمــــر 

و"لطفي  زغود"  "حفة 
"بن  الو�سط  والعــب  زواوي" 

يو�سف م�سعود" ومع ذلك فقد 

لزهر"  "�سالوي  املــدرب  جهز 

ــــل خطف  اج ـــن  م كــتــيــبــتــه 

الــنــقــاط الــثــالث الـــذي اأكــد 

على اأن املباراة لن تكون �سهلة 

لن  املبتغى  لتحقيق  والطريق 

لكن  بالورود،  مفرو�سة  تكون 

جيدا  الالعبني  حت�سري  مت 

املواجهة  هــذه  غمار  خلو�ص 

امل�سريية الأن اأ�سحاب االأر�ص 

لن يقفوا متفرجني اأمام رفقاء 

عثمان"  احلار�ص"�سيدي 

النهم مطالبون اأي�سا بتحقيق 

املنطقة  عن  لالبتعاد  الفوز 

باأنها  ينذر  ما  هــذا  احلمراء 

�ستكون مباراة مغلقة و�ستلعب 

حيث  ب�سيطة  جزئيات  على 

واأن  م�سموح  غري  فيها  اخلطاأ 

من  تبعده  فريق  اأي  خ�سارة 

ورقة  على  املناف�سة  دائـــرة 

للمولودية  بالن�سبة  ال�سعود 

بثبات  التوجه  من  وتقربه 

الثاين  اجلهوي  حظرية  اىل 

اأوملبي  بفريق  االمــر  ويتعلق 

جمانة.

نادي اأبطال العلمة يح�سد 
التتويجات يف البطولة الوطنية

وهالل الريا�سات القتالية للعلمة 
يح�سد 4 ميداليات
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كاأ�س الكونفدرالية االإفريقية )املجموعة الرابعة(

اأوملبي جمانة - مولودية بريكة

تاألق ريا�سيو نادي اأبطال العلمة 

فعاليات  خــالل  القتالية  للفنون 

البطولة الوطنية للكونغ فو وو�سو 

يف اإخت�سا�ص "�ساندا" والتي جرت 

االأيام  خالل  تي�سم�سيلت  بوالية 

من  الفريق  متكن  حيث  الفارطة، 

اإحراز ميداليتني ذهبتني وواحدة 

بف�سل  برونزيات  وثالثة  ف�سية 

تاألق ريا�سيي النادي.

حت�سل  ـــط  ـــس االأوا� �سنف  فــفــي 

امليدالية  عــلــى  ــــرم  اأك �سبيحي 

الــذهــبــيــة وتـــوج بــطــال اجلــزائــر 

بالل  حت�سل  كما  كغ،   70 وزن  يف 

ميدالية  ــى  عــل ـــــني  االأم حمــمــد 

لبطل  ـــاين  ث كــنــائــب  بــرونــزيــة 

ومن  كـــغ،   52 وزن  يف  اجلـــزائـــر 

على  زكرياء  �سمار  حت�سل  جانبه 

56 كغ،  ميدالية برونزية يف وزن 

عبد  �سبيحي  اأي�سا  حت�سل  فيما 

يف  برونزية  ميدالية  على  املعني 

وزن 80 كغ.

ويف �سنف االأكابر حت�سل بوعبيد 

ذهبية  ميدالية  على  الهادي  عبد 

 70 وزن  يف  اجلــزائــر  بطل  ولقب 

كغ، اأما �سبيحي اأمين فتح�سل على 

كغ،   75 وزن  يف  ف�سية  ميدالية 

واأ�ساد مدرب الفريق بن دادة عبد 

البا�سط بالنتائج املحققة يف هذه 

العمل  على  اأكدت  والتي  البطولة 

هذا  يف  ــازه  اإجن يتم  الــذي  الكبري 

النادي الفتي وهذا على الرغم من 

م�سكل نق�ص االإعانات والتي متنى 

اإىل  طريقها  تعرف  اأن  املتحدث 

اإعانات  تخ�سي�ص  خالل  من  احلل 

يف امل�ستوى للفريق ف�سال عن دعم 

التجار ورجال االأعمال للريا�سيني 

املقبلني على امل�ساركة يف مناف�سات 

دولية يف الفرتة املقبلة. 

ــق فــريــق هالل  ــاأل ــن جــانــبــه ت م

لبلدية  الــقــتــالــيــة  ــات  الــريــا�ــس

الوطنية  البطولة  خالل  العلمة 

للكونغ فو التي جرت بتي�سم�سيلت 

حــيــث حتــ�ــســل الــفــريــق عــلــى 4 

ــيــات مـــن نــ�ــســيــب كـــل من  مــيــدال

على  حت�سل  ـــذي  ال حمــمــد  قــلــي 

كغ،   52 وزن  يف  ف�سية  ميدالية 

امليدالية  �ساحب  الطيب  وهبا�ص 

كغ   65 وزن  يف  الـــربونـــزيـــة 

�سنف  يف  اأما  لالأوا�سط،  بالن�سبة 

كنوين  من  كل  فتح�سل  االأكــابــر 

بالل على ميدالية ف�سية يف  وزن 

80 كغ، وزروال عبد النا�سر الذي 
حت�سل اأي�سا على ميدالية ف�سية 

يف وزن 85 كغ. 

الن�شرية تطيح بنادي غور ماهيا الكيني

 وتقرتب من التاأهل للدور ربع النهائي 

املولودية يف �شدام ناري اأمام اوملبي جمانة وباأهداف متباينة
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على  �سيًفا  يونايتد،  مان�س�سرت  يحل 

مبلعب  جــريمــان،  �سان  باري�ص  نظريه 

مناف�سات  اإيــاب  يف  االأمـــراء،  حديقة 

دور ال16 من دوري اأبطال اأوروبا.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت ل�سالح 

 ،)0-2( بنتيجة  الفرن�سي،  الفريق 

مطالبني  احلــمــر  ال�سياطني  لي�سبح 

التايل  للدور  للتاأهل  معجزة  بتحقيق 

من دوري االأبطال.

وذكرت �سحيفة "مريور" الربيطانية، 

نظريه  �سيواجه  يونايتد  مان�س�سرت  اأن 

بعد  جنومه  من   10 بــدون  الفرن�سي 

بول  غياب  بجانب  العبني   9 اإ�سابة 

ح�سوله  بعد  االإيــقــاف  ب�سبب  بوغبا 

على بطاقة حمراء يف لقاء الذهاب.

لقائمة  �سان�سيز  األيك�سي�ص  وان�سم 

ماتيت�ص،  مــن  كــل  بــرفــقــة  املــ�ــســابــني 

لينغارد، ماتا، هرييرا، دارميان، غونز، 

فالن�سيا ومار�سيال.

ويف هذا ال�سدد، قال �سول�سكاير، مدرب 

املخاطرة  ميكنني  "ال  الــيــونــايــتــد: 

فال  االآن  حتى  يتدرب  مل  مبار�سيال، 

اأعتقد اأنه �سيكون جاهًزا للمباراة".

وت�سلح �سول�سكاير باالأمل واالإيجابية، 

االأوالد  اإن  ــول  اأق اأن  "يجب  واأ�ــســاف 

واثـــقـــون مــن اأنــفــ�ــســهــم بــالــرغــم من 

خ�سارتنا ذهاًبا 2-0. نعلم اأنها �ستكون 

فريق  وهم  هنا  اأمامهم  لعبنا  �سعبة، 

جيد، نحن لدينا الكثري من االإ�سابات، 

لدينا جبل لنت�سلقه".

مان�س�سرت يونايتد بدون 10 من جنومه اأمام �سان جريمان

جنم  مي�سي،  ليونيل  يــواجــه 

على  �سر�ًسا  �سراًعا  بر�سلونة، 

ــي هــذا  ــب ــذه ـــــذاء ال ــقــب احل ل

املو�سم، والذي مينح الأكرث العب 

تهديًفا يف الدوريات االأوروبية، 

عقب نهاية املو�سم.

"موندو  �ــســحــيــفــة  ونـــ�ـــســـرت 

ديبورتيفو" االإ�سبانية، ترتيب 

والــذي  االآن،  حتى  الــالعــبــني 

�سجل  بعدما  مي�سي،  يت�سدره 

نقطة   50 ليجمع  هــدًفــا   25
موهبة  مبابي،  كيليان  وجــاء 

باملركز  جريمان،  �سان  باري�ص 

الثاين بر�سيد 48 نقطة، بعدما 

اإ�ـــص جي  بــي  ــوز  ف ــديف  �سجل ه

بنتيجة  االنت�سار  يف  كان،  على 

 24 للهدف رقم  )2-1(، وي�سل 

بالدوري الفرن�سي.

ــالــدو  رون كري�ستيانو  ويــحــتــل 

ت�سجيله  بــعــد  الــثــالــث  املــركــز 

ل19 هدفا وجمعه لـ38 نقطة، 

ــقــائــمــة تــواجــدا  و�ــســهــدت ال

فابيو  بوجود  مفاجئا،  اإيطاليا 

�سامبدوريا،  مهاجم  كوالياريال، 

اأهداف  عدد  نف�ص  �سجل  الــذي 

الربتغايل رونالدو.

اإنرت  نــادي  رئي�ص  ت�ساجن،  �ستيفن  طالب 

القائمة  ـــة  االأزم بحل  ــايل،  ــط االإي ميالن 

االأرجنتيني  وجنــمــه  ــزوري  ــريات ــن ال بــني 

اإيـــكـــاردي، بعد قـــرار جتــريــده من  مـــاورو 

�سارة قيادة الفريق ومنحها للحار�ص �سمري 

هاندانوفيت�ص.

�سريا"،  ديــال  "كوريري  �سحيفة  وذكـــرت 

مع  هاتفًيا  توا�سل  ميالن  اإنــرت  رئي�ص  اأن 

اأنتونيلو، م�سئويل  واألي�ساندرو  بيبي ماروتا 

ق�سية  بــحــل  وطــالــبــهــمــا  الـــنـــرياتـــزوري، 

ــاردي والــتــحــدث مــع الــالعــب لتهدئة  ــك اإي

املوقف.

واأ�سافت ال�سحيفة اأن اإنرت ميالن حدد غًدا 

الالعب  رفقة  للجلو�ص  موعًدا  الثالثاء، 

بني  ن�سبت  التي  االأزمــة  وحل  االأرجنتيني 

الطرفني، يف حماولة للم ال�سمل من جديد.

وي�ستمر غياب ماورو اإيكاردي عن امل�ساركة 

املا�سي،  فيفري   13 منذ  مــيــالن،  ــرت  اإن مــع 

اأتبعه  منه،  القيادة  �سارة  �سحب  قرار  بعد 

الالعب برف�سه خو�ص مواجهة رابيد فيينا 

الإ�سابة  تعر�ص  ثم  االأوروبــــي،  بــالــدوري 

اأبعدته عن بقية املباريات.

ــدرب  طــالــب املــخــ�ــســرم فــابــو كــابــيــلــو، م

بتغيري  جوفنتو�ص  ال�سابق،  اإيطاليا 

�سلوكه عندما ي�ست�سيف نظريه اأتلتيكو 

مدريد، مبلعب األيانز �ستاديوم، يف اإياب 

دور ال16 من دوري اأبطال اأوروبا.

جوفنتو�ص  اأ�ساهد  "مل  كابيلو:  وقــال 

اأر  مل  نــابــويل،  اأمـــام  مباراته  يف  م�سيطًرا 

جوفنتو�ص الذي يتمتع باأف�سلية 16 نقطة يف الدوري على 

�ساحب املركز الثاين".

حتى  بحت،  دفاعي  ب�سكل  جوفنتو�ص  لعب  "لقد  واأ�ساف 

عندما كان نابويل يلعب بع�سرة العبني، هذا ال�سلوك يجب 

تغيريه اأمام اأتلتيكو مدريد".

وخ�سر جوفنتو�ص يف ذهاب دور ال16 اأمام الروخي بالنكو�ص 

بهدفني نظيفني، لي�سبح قريبا من اخلروج لدوري االأبطال.

على  نابويل  حار�ص  مرييت،  األيك�ص  "تدخل  كابيلو  وتابع 

رونالدو كان خطرًيا، كري�ستيانو كان �سيتعر�ص لك�سر �ساقه 

البطاقة  ي�ستحق  التدخل  هــذا  الربتغايل،  قفز  اأن  لــوال 

احلمراء حتى اإذا كان يف منت�سف امللعب".

"مرييت و�سع قدميه لعرقلة رونالدو، واإذا مل يفعل  وختم 

ذلك فلم يكن هناك اأي خطاأ".

اإطار  يف   ،)1-2( بنتيجة  نابويل،  على  البيانكونريي  وفاز 

لقاءات اجلولة 26 من الدوري االإيطايل.

جنم  جــونــيــور،  نيمار  الــربازيــلــي  عــرب 

عن  الفرن�سي،  جــريمــان  �سان  باري�ص 

ال�سابق  ل�سريكه  وافــتــقــاده  امتنانه 

بر�سلونة  ــة  ــون ــق اأي مــيــ�ــســي  لــيــونــيــل 

االإ�سباين.

اأبرزتها  ت�سريحات  يف  نيمار  وقـــال 

ا  �سخ�سً كان  "مي�سي  �سبورت  �سحيفة 

مميًزا للغاية بالن�سبة يل يف بر�سلونة، 

دائًما اأخرب اجلميع بتلك الق�سة".

فيه  احتجت  الذي  الوقت  "يف  واأ�ساف 

لدعم كبري، جاء مي�سي اأف�سل العب يف 

العامل مل�ساعدتي ومد يل يد العون".

)يجب  يل  قــال  "مي�سي  نيمار  وتــابــع 

يف  عليه  كنت  الذي  ال�سخ�ص  تظل  اأن 

تخاف  وال  خجواًل  تكن  ال  �سانتو�ص، 

مني اأنا هنا مل�ساعدتك(".

واأو�سح "اأحتدث كثرًيا مع مي�سي واأمزح 

بيننا  امل�سافات  بعد  رغم  معه  واأعبث 

بجانب  يومًيا  مي�سي  افتقد  حــالــًيــا، 

لوي�ص �سواريز".

اأ�سدقائي  من  و�سواريز  "مي�سي  ونــوه 

املقربني، �ساأظل اأذكرهما بقية حياتي، 

من  عليه  ح�سلت  ــذي  ال الــدعــم  نظري 

الثنائي يف بر�سلونة".

مي�سي عن عودة  "عندما يتحدث  واأمت 

اأن  يجب  بر�سلونة،  اإىل  يل  حمتملة 

اأنا يف باري�ص  اأتنف�ص بعمق، لكن اليوم 

اأخرى،  حتديات  واأعي�ص  جريمان  �سان 

افتقد  اإنني  قــول  عن  اأتوقف  لن  لكن 

مي�سي يومًيا".

وانتقل نيمار اإىل �سفوف �سان جريمان، 

يف �سيف عام 2017، بعدما دفع النادي 

الفرن�سي 222 مليون يورو، وهي قيمة 

ال�سرط اجلزائي يف عقد جنم ال�سامبا 

مع بر�سلونة.

ـــوب، مـــــدرب لــيــفــربــول  ـــل ـــورغـــن ك حــــدد ي

االنتقاالت  �سوق  يف  اأولوياته  االإجنليزي، 

مدافعي  اأحــد  على  عينه  بو�سع  ال�سيفية، 

"كالت�سيو  موقع  االأملاين.وبح�سب  الــدوري 

مع  التعاقد  ي�ستهدف  كلوب  فــاإن  مريكاتو"، 

ماتيا�ص غينرت، مدافع بورو�سيا مون�سنغالدباخ 

حتت  العمل  االأملــاين  للدويل  االأملاين.و�سبق 

قيادة كلوب، اأثناء تواجدهما مًعا يف بورو�سيا 

جينرت،  2015.واأ�سبح  عام  حتى  دورمتوند 

�ساحب الـ25 عاًما، اأحد ركائز مون�سنغالدباخ 

االأ�سا�سية، كما اأن م�ستواه الذي اأهله للعب مع 

املان�سافت، دفع كلوب للتحرك من اأجل �سمه 

يف  الــريــدز  ــدرب  م رغبة  وتــاأتــي  ال�سيف  يف 

جلب جينرت اإىل ملعب اأنفيلد، يف ظل اقرتاب 

املدافع الكامريوين غويل ماتيب من الرحيل 

ليفربول  احلــايل.ويــواجــه  املو�سم  بنهاية 

اآر�سنال  االإجنــلــيــزي  الثنائي  مــن  مناف�سة 

الذي  الالعب،  �سم  على  هوت�سبري  وتوتنهام 

�سيف  يف  مون�سنغالدباخ  مع  تعاقده  ينتهي 

.2021

نابويل،  جنم  مريتينز،  دراي�ص  البلجيكي  اأعــرب 

اأمــام   2-1 اخل�سارة  بعد  ال�سديد  اإحباطه  عن 

جوفنتو�ص، يف اإطار اجلولة الـ 26 من عمر الدوري 

االإيطايل.

�سكاي  ل�سبكة  ت�سريحات  يف  مريتينز  ـــال  وق

على  �سيطرنا  للغاية،  حمبطون  "نحن  �سبورت�ص 

املباراة ب�سكل كامل".

اأي  اأن نابويل ينق�سه  اأعتقد  "ال  واأ�ساف مريتينز 

اللعب  وا�سلنا  لقد  العجوز،  ال�سيدة  ملناف�سة  �سيء 

حتى بعد طرد األيك�ص مرييت يف الدقيقة 25".

موا�سلة  علينا  يجب  حمظوظني،  نكن  "مل  وتابع 

على  �سنتفوق  الأننا  ــاد،  اجل والعمل  قدًما  امل�سي 

جوفنتو�ص يوًما ما".

ميليك  بثنائية   ،2-4-4 اللعب  طريقة  ــن  وع

واإن�سيني والرتكيز على العر�سيات، اأو�سح مريتينز 

تغيري،  جمــرد  اإنــه  اأهــــدايف،  قلة  وراء  "لي�ست 
بالتاأكيد ل�ست بيرت كراوت�ص".

وختم مريتينز حديثه بقوله "اأريد اأن اأقدم كل ما 

لدي و�سناعة الفارق من اأجل نابويل".

وارتفع ر�سيد جوفنتو�ص اإىل 72 نقطة يف �سدارة 

اأقرب  عن  نقطة   16 بفارق  الكالت�سيو،  جــدول 

مالحقيه، نابويل.

جمعها:اأمري رامز جاب اهللريا�ضــة الثالثاء 22  فورار 2969/ 05  مار�س 2019 املوافق لـ 28 جمادى الثانية 151440

كابيلو يطالب جوفنتو�ص بتغيري 
�سلوكه اأمام اأتلتيكو مدريد

احلنني اإىل مي�سي ي�سيطر على نيمار

كلوب ي�ستهدف ترميم دفاع ليفربول ب�سخرة اأملانية

مريتينز يوا�سي نف�سه بعد ال�سقوط 
املحبط اأمام جوفنتو�ص

ركزت ال�سحف االإيطالية، ال�سادرة 

اأمام نابويل )2-1(،  اأم�ص، اهتمامها على فوز جوفنتو�ص 

واقرتاب البيانكونريي من ح�سد لقب الدوري االإيطايل، للمرة الثامنة 

على التوايل.

�سان  يف   2-1 ُيهزم  "نابويل  �سبورت":  ديللو  "الغازيتا  �سحيفة  وعنونت 

يف  الثامن  االإ�سكوديتو  نقطة..  ل16  الفارق  يو�سع  والبيانكونريي  باولو، 

طريقه جلوفنتو�ص، واالآن الرتكيز على مواجهة الت�سولو".

واإن�سيني  مرييت  األيك�ص  طرد  املباراة،  يف  العواطف  من  "الكثري  واأ�سافت 

ي�سيع ركلة جزاء ارتطمت بالقائم.. ورونالدو على الهام�ص". 

 

 ..8 رقم  "هذه  �سبورت" بعنوان:  ديلو  "كوريري  �سحيفة  وخرجت 

جيوب  يف  الثامن  واللقب  نابويل:  عن  نقطة   16 بفارق  جوفنتو�ص 

البيانكونريي.. اليويف يح�سل على معركة �سان باولو، بيانيت�ص واإميري كان 

ي�سجالن جلوفنتو�ص وكاييخون ي�سجل هدف حفظ ماء الوجه".

على  مرييت  طرد  حالة  عر�ص  يتم  مل  ملاذا  يت�ساءل  "اأن�سيلوتي  واأ�سافت 

اأمام  جزاء  ركلة  وي�سيع  القائم  ي�سرب  واإن�سيني  الفيديو؟  تقنية  �سا�سات 

جوفنتو�ص".

"روما، الفاتورة جاهزة، قمة يف وقت متاأخر من الليلة بعد هزمية  وتابعت 

الديربي، و�سد بورتو �سيتقرر م�ستقبل دي فران�سي�سكو".

ا عن رحلة  اأي�سً و�سيغيب  الطبيعي  العالج  يوا�سل  "اإيكاردي  ال�سحيفة  وختمت 

الفريق الأملانيا ملواجهة فرانكفورت".

 

نابويل..  من  الثامن  اللقب  "يويف،  عنوانها:  يف  �سبورت"  "توتو  �سحيفة  وقالت 

بيانيت�ص وكان �سجال هديف جوفنتو�ص ليوؤمنان االإ�سكوديتو الثامن على 

ركلة  يهدر  واإن�سيني  مرييت،  طرد  حول  وجدل  التوايل.. 

جزاء". 

االإ�سكوديتو 
الثامــن 

وجدل �سان 
باولو يف 

واجهة �سحف 
اإيـــطاليا

 ال�صحافة معـــــــــــــــــــــــر�ض

خطر فرن�سي 
يهدد مي�سي

رئي�ص اإنرت 
ميالن يتدخل 
لتهدئة ق�سية 

اإيكاردي



حكمة "�سوارع"... 
وتهور "حكماء"..

كثرية هي تلك االأحداث التي لعبت على 

عقل املواطن امل�سكني "املغبون" الذي وجد 

امل�سادر، ليبحث عن  نف�سه عر�سة لعديد 

وتراكمها  املعلومات  زخم  و�سط  احلقيقة 

واأفكار  قناعات  من  بذهنه  ما  اإن  حتى 

نه�ست  التي  الفو�سى  كــرثة  من  ذاب  قد 

فكره بالتوازي مع احلكمة القائلة "كرثة 

املعلومات تقتل املعلومة"، ورغم ذلك اختار 

بالرزانة  وامتاز  والرتيث  الثبات  لنف�سه 

والتعقل ليعرف راأ�سه من "عقبيه".

الذي  "بال�سارع"  اختالطه  اأثناء  وحتى 

حكمته  اثبت  والكثري  الكثري  عنه  قيل 

عن  النظر  بغ�ص  �سلوكاته  وعقالنية 

ايد  فيها  ت�سببت  التي  التجاوزات  بع�ص 

خفية حتاول اإف�ساد "�سلمية" التظاهرات 

"العدوانية"،  �سفة  له  ولتن�سب  االأخرية 

ومل  م�سفرة  اأو  غام�سة  ر�سائله  تكن  فلم 

الــرثوة  عــن  يبحث  ومل  بالكثري  يطالب 

يحا�سب  مل  اأنــه  كما  الفاح�ص،  والـــرثاء 

وزعزعة  اخلــزائــن  اإفـــراغ  يف  املت�سببني 

االجتماعية  الظروف  وتدهور  االقت�ساد 

الغمو�ص،  التي ال يكتنفها  بل قال كلمته 

ورغم ان�سحاب املعار�سة حتت راية "حنا 

اأن  رغم  متاأخرة  رفعت  التي  ال�سعب"  مع 

متثله،  اأن  املتوقع  من  كانت  الكتلة  هــذه 

ظل ثابتا على حاله وكلمته ليثبت اليوم 

اأنه اأكرث حكمة وتعقال من ممثليه الذين 

كثريا ما خرجوا عن ال�سيطرة حتت قبة 

الغوغاء  منحدرات  يف  وانزلقوا  الربملان، 

ر�سمية،  خطابات  خالل  وال�سف�سطائية 

ويوؤ�سل حكمة "ال�سارع" حتى واإن تخللتها 

اعتربت  ملا  فا�سلة  "زعزعة"  ــاوالت  حم

طريقا للف�ساد ومقدمة للفو�سى والعنف.

الكثري  يحمل  اإليه  ننتمي  الذي  فال�سارع 

"مظّلمة"  مظللة  ظلت  التي  اخلبايا  من 

يتهم  كان  والذي  الزمن،  من  عقود  خالل 

له  وتن�سب  والالم�سوؤولية،  بالالعقالنية 

حكيما  �سار  قد  والتهورات  االأخطاء  كل 

يتكلفون  ظلوا  الذين  باحلكماء،  مقارنة 

املواطنني  اأ�ــســوات  يعانقون  "احلكمة" 
مبتذلة  بتمثيليات  العام  الرغي  و�سوت 

�سقطت وقت "ال�سح" بعد اأن كان لها �سدى 

الغافلني  من  يكن  مل  فهو  "الغفلة"،  وقت 

ال�سابرين  مــن  يــكــون  اأن  ــار  اخــت فــقــط 

و�سالمة  اأمن  واملرابطني على  واملحت�سبني 

العامل  يف  توجد  فهل  وا�ستقراره،  البلد 

حكمة اأكرث من هذه.

نوارةبوبري

بعد �سنوات من الإلتفاف على مطالب الطلبة 

هكذا يتخل�ص اجلزائريون من مالب�سهم القدمية
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ــوات عـــديـــدة كانت  ــن ــس � مــــدار  ــى  ــل وع

ــى اخــتــالف  ــنــظــمــات الــطــالبــيــة عــل امل

لالإ�سرابات  املحرك  مبثابة  ت�سمياتها 

االأق�سام  خمتلف  يف  واالحــتــجــاجــات 

ت�سبق  التي  الفرتة  يف  خا�سة  والكليات 

اأو تلي االمتحانات من اأجل ال�سغط على 

مترير  بغية  واالإدارات  االأق�سام  روؤ�ساء 

من  واإنقاذهم  الطلبة  من  العديد  اأ�سماء 

�سبح الر�سوب وهذا ف�سال عن االنخراط 

يف ن�ساطات م�سبوهة ال�سيما يف االإقامات 

املنت�سبني  من  الكثري  ويحكي  اجلامعية، 

القدامى لهذه املنظمات اأن �سغلها ال�ساغل 

يوما  يــكــن  مل  لــالأغــلــبــيــة(  )بالن�سبة 

خدمة الطالب اأو ال�سعي لتح�سني ظروف 

التمدر�ص البيداغوجية والتي كانت اآخر 

امل�سالح  اإن  بل  املنظمات،  لهذه  اهتمام 

على  ت�سيطر  كانت  وال�سيقة  ال�سخ�سية 

هذه التنظيمات، وهو ما جعل الكثري من 

هذه  من  وين�سحبون  ي�ستقيلون  الطلبة 

التي  اخلديعة  اكت�ساف  بعد  املنظمات 

تعر�سوا لها.

مــوجــة  ــــل  ظ الـــطـــلـــبـــة يف  ويـــــاأمـــــل 

االحتجاجات احلالية يف اإعادة االعتبار 

اإىل  واإعادتها  الطالبية  املنظمات  لهذه 

ال�سكة ال�سحيحة التي اأوجدت من اأجلها 

واال�ستجابة  الطالب  خدمة  وهــي  اأال 

امليدان  يف  خا�سة  املختلفة  الن�سغاالته 

من  االحتجاج  عهد  واإنهاء  البيداغوجي 

اأجل امل�سالح ال�سخ�سية وهو االأمر الذي 

االإ�سرابات  من  الكثري  حدوث  يف  ت�سبب 

امل�سار  على  �سلبية  بطريقة  اأثــرت  التي 

مدة  و�سلت  اأن  بعد  للطلبة  اجلامعي 

من  الأكــرث  االأق�سام  بع�ص  يف  االإ�ــســراب 

ولـــفـــرتات كثرية،  الـــتـــوايل  عــلــى  �ــســهــر 

املجال  عن  متاما  خارج  الأ�سباب  واأحيانا 

الدرا�سي.

بات  التي  ال�سوداوية  ال�سورة  ــم  ورغ

الوقت  يف  الطالبية  التنظيمات  عليها 

ينفي وجود بع�ص  اأن هذا ال  اإال  الراهن 

التنظيمات التي يرفع لها الطلبة القبعة 

اأجل  مــن  عليها  القائمني  �سعي  ظــل  يف 

وح�سب  الطرق  ب�ستى  الطلبة  م�ساعدة 

امل�سالح  عن  وبعيدا  املتاحة  االإمكانيات 

ال�سخ�سية واالنتماءات ال�سيا�سية. 

الــدول  مــن  اخلــزانــة  اإفـــراغ  فكرة  انطلقت 

ــث قــــرر بــعــ�ــص املــوؤثــريــن  ــي الــغــربــيــة، ح

واليوتيوبيني اعتماد تطبيق الفكرة من اأجل 

املوجودة  املالب�ص  من  قدر  اأكرب  من  التخل�ص 

عليها  يح�سلون  واأنهم  خا�سة  خزاناتهم،  يف 

تر�سلها   التي  املواقع  بع�ص  طرف  من  باملجان 

ميكن  وبهذا  لها،  االإ�سهار  مقابل  �سهر  كل  لهم 

باأ�سعار  منها  اال�ستفادة  الفقراء  من  لغريهم 

منخف�سة، بعدها بداأت الدول العربية تعتمد 

ذات الفكرة لكن ب�سكل خمتلف بع�ص ال�سيء 

للح�سول على  الفاي�سبوكيني  يعتمدها  بحيث 

مالب�سهم  مــن  التخل�ص  عــو�ــص  املـــال  بع�ص 

القدمية من دون فائدة، وهو االأمر الذي قابله 

تفاعل كبري من طرف البع�ص ممن اعتربوها 

دون  جديدة  اأ�سياء  على  للح�سول  فر�سة 

اال�سطرار اإىل دفع مبالغ طائلة على املالب�ص 

من  الكثري  يجد  لهذا  االأ�سواق،  يف  تباع  التي 

منذ  ي�ستعملونها  ال  واأحذية  مالب�ص  مالكي 

لال�ستعمال  �ساحلة  تــزال  ال  اأنها  رغــم  مــدة 

االفرتا�سية  االأ�ــســواق  يف  جديدة  واأحيانا 

لبيع املالب�ص القدمية وامل�ستعملة عرب املواقع 

بع�ص  على  للح�سول  الفر�سة  االجتماعية 

اآخـــرون عن  اأخـــرى يبحث  املـــال، ومــن جهة 

الظفر مبالب�ص م�ستعملة جيدة تلبي مطلبهم 

خا�سة مالب�ص االأطفال الذين اإىل الكثري من 

املالب�ص �سيما املالب�ص اليومية التي يجدونها 

جتد  كما  االفرتا�سية،  االأ�ــســواق  هــذه  عرب 

اأي�سا  الدخل  وحمـــدودة  الفقرية  العائالت 

اأن  بحيث  اأي�سا،  ــواق  ــس االأ� هــذه  يف  مــالذهــا 

ميكن  ما  كل  بيع  للكل  تتيح  املجموعات  هذه 

اأجهزة  وحتى  واأحذية  مالب�ص  من  يباع  اأن 

بهذا  فتكون  وغريها،  هواتف  كهرومنزلية، 

فر�سة لكل من يريد ت�سريف ما ال يحتاجه 

باالأ�سعار  مقارنة  منخف�سة  باأ�سعار  املنزل  يف 

م�ستعملة  بــاعــتــبــارهــا  بــهــا  ا�ــســرتاهــا  الــتــي 

"اأفرغ خزانتي" اأكرث  وقدمية، وتكون عبارة 

التي تدل على  العبارات  تقبال من غريها من 

بيع مالب�ص م�ستعملة.

اأكرث  من  العرائ�ص  اأن  جند  ال�سياق  ذات  يف 

خزانتي"  "اأفرغ  فكرة  ت�ستعمل  التي  الفئات 

بعد اأن �سرفن املاليني على �سراء مالب�ص قبل 

الزواج وجدن اأنهن مل ي�ستخدمنها مطلقا، لذا 

فاإنهن يقررن بيعها لغريهن من الفتيات باأ�سعار 

منخف�سة رغم اأن معظمها تكون جديدة وغري 

م�ستعملة.

�ضهدت �ملظاهر�ت �لطالبية �لتي تعرفها خمتلف �جلامعات عرب واليات �لوطن منذ قر�بة �الأ�ضبوعني غيابا تاما للمنظمات �لطالبية �لتي مل تظهر على غري �لعادة 
يف و�جهة �الأحد�ث بل غاب ممثلوها متاما عن �ضاحات �الحتجاج، و�الأكرث من ذلك �أن مطالب �لطلبة �ملحتجني �ألقت باللوم �لكبري على هذه �ملنظمات �لتي 

كانت ح�ضب �لطلبة يف خدمة منت�ضبيها فقط دون باقي �لطالب.

حتولت مو�قع �لتو��ضل �الجتماعي �إىل 
ف�ضاء�ت للبيع و�ل�ضر�ء، بحيث يلجاأ 

�لكثريين �إىل �العتماد على فتح �ضفحات 
�أو �الن�ضمام �إىل جمموعات خا�ضة بالبيع 

و�ل�ضر�ء بغية ممار�ضة ما ي�ضمى بالتجارة 
�اللكرتونية �أو �لفاي�ضبوكية كتعبري �أدق، 
ويف هذ� �الإطار ��ضتغل �لكثريين �نت�ضار 
فكرة "vider l'armoire" �أو ما 

يطلق عليه عبارة "�أفرغ خز�نتي" من 
�أجل �لتخل�ش من مالب�ضهم �مل�ضتعملة، 

عن طريق عر�ش بيعها باأ�ضعار جد 
منخف�ضة بحيث ميكن لب�ضيطي �لدخل 

�قتناءها ب�ضهولة، بعد �أن �لتهبت �أ�ضعار 
�ملالب�ش يف �الأ�ضو�ق موؤخر� ب�ضكل رهيب 

جعل �لكثريين يعزفون عن �ضر�ء �جلديد 
و�لتوجه نحو �قتناء مالب�ش م�ضتعملة لكن 

بن�ضف �ل�ضعر.

عبد الهادي. ب

مروى.ق

املنظمات الطالبية يف قلب الإع�صار 

فكرة "vider l'armoire" تنت�صر عرب مواقع التوا�صل الإجتماعي
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بال  اأكــتــب  ال�سفحة  هام�ص  على 

هدف،

دون  من  اأطــرق  الباب  حافة  على 

ولوج،

كلماتي  اأنــرث  البحر  هام�ص  مــن   

الرائعة،

على �سرفة النافذة اأ�سرتق النظر 

خل�سة لعّل ومي�ص حبيبتي ميّر،

يف زاوية الغرفة �سرير نوم ، 

التي  االأخــــــرية  املــقــهــى  طـــاولـــة 

�ساربا  اأجل�ص  درجة    360° درجتها 

قهوتي ال�سحرية عليها،

اأنا  خارجه  وال  بلدي  داخل  ل�ست 

على الهام�ص،

على الهام�ص مهّم�ٌص ومه�سُم العظام 

واجل�سد، 

وال  قــلــبــي  وال  نــفــ�ــســي  اأمـــلـــك  ال 

من  اخلــروج  هام�ص  على  اأنــا  �سمريي 

ج�سدي ...

ـــداخـــل  عـــلـــى الـــهـــامـــ�ـــص بــــني ال

واخلارج، 

على الهام�ص يف كّل �سيء، 

اإىل  وال  انتميت  احل�سن  اإىل  ال 

ال�سوء ان�سممت، 

اأعي�ص وال  اأهل متاع الدنيا  ال مع  

مع ال�ساحلني اعتكفت، ال اإىل هوؤالء 

وال اإىل هوؤالء مذبذب بني ذلك ولكن 

ل�ست منهارا نحو النفاق ...

كم�سودة  اأعــيــ�ــص  الــهــامــ�ــص  عــلــى 

ترمى، 

كنهر يطوي �سياوؤه و�سحاب يطرح 

�سبابه، 

فا�سد  كا�سد  متجان�ص  كخليط 

�سرف  اأمــام  الــوادي  نفايات  يف  ُيرمى 

من  اأف�سل  بلد  يف  هــي  التي  املــنــازل  

ال�سويد ...

هناك  وهــل  اأغـــرق  الهام�ص  على 

يف  تغرق  النا�ص  الهام�ص،  يف  غــرق 

على  نغرق  نحن  ولكن  والو�سط  اللّب 

خمتلفون  فقط  الأننا  لي�ص  الهام�ص، 

بل الأننا ال ن�سل للّب بحقيقتنا فل�سنا 

التافهون  اعــتــالهــا  القمة  تــافــهــني، 

وُغّيب  امل�سوؤولون  اأدوارهـــا  وتقم�ّص 

عنها اأهلها املهاجرون كالطيور بع�سهم 

ميوت عط�سا واالآخرون غرقا يف اليّم 

والبحار ...

مواهب  مهم�سون،  الهام�ص  على 

فذة �ساعت وباملهلو�سات انتقمنا منهم 

كاأنهم لي�سو اأبناء هذه الرقعة، كيف 

لنا اأن نبلغ مرام االأكفاء وكيف لنا اأن 

ن�سبح �سويدا و من�سي نرويجا ؟

الهام�ص  على  �سطور،  الهام�ص  على 

كلمات بالغة التاأثري واالأثر ولكن من 

يقراأها ويعيها ؟

واأفراد  تعاين  اأنا�ص  الهام�ص  على 

وجماعات فقدت االأمل، من يحييها ؟ 

من يبعث االأمل فيها ؟ 

هاااه !! 

قلب  يف  واأنتم  الهام�ص  على  نحن 

اإدراجنا  منكم  نريد  والكتب  ــورق  ال

الواحد،  الوطن  اأبناء  فنحن  معكم 

اأبناء ال�سعب الواحد ...

ِق�سرا نحن يف الهام�ص ال اختيار، 

من ف�سلك �سّيدي هاّل اأخربتهم اأن 

يعلمونا ال�سباحة كي نغو�ص معهم يف 

تخبئه  وما  ومواهبنا  باأفكارنا  اللّب 

طاقاتنا ال�ساّبة املخزنة، 

اأن  تــريــد  فهي  �سيدي  ــم  ــربه اأخ

يف  عاليا  البلد  رايــة  وتعلي  تنفجر 

�سماء االإبداع ... 

اأخـــربهـــم فـــــدويُّ �ــســوتــهــا ميــالأ 

االأرجاء واالأنحاء واحلارات و تلّطف 

االأجواء بعبقها ...

هّمنا  ن�سكو  اأن  قــبــل  اأخـــربهـــم 

د�سما  اأْكال  ونكون  واملحيطات  للبحار 

للحيتان ...
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يا بوحرَ اأ�سعاري وملهمتي     

اإىل بليِغ القوِل يف ُلغتي

فتي     يا اأجملرَ االأحلاِن يف �سرَ

جادت بها عيناِك غاليتي

اأنِت الروؤى لطيِف اأخيلتي    

واحُللُم فيِك باترَ فاحتتي 

قد اأقبلْت اإليِك اأ�سرعتي       

فالقلُب يحيا فيِك �سّيدتي

ما اأنِت اإال نب�ُص اأوردتي        

اأ�سعلِت يّف بحررَ قافيتي

وفيِك اأرقى �سعبرَ اأوديتي    

درب  ت�سفــو  وفيــِك 

خارطتي

ما كنُت اأقوى يف مغالبتي     

لقهِر اأيامي اأو اأ�سى عنتي 

فجئِت باالآماِل منقذتي         

لتم�سحي لظى مكابدتي

لوالِك يا رجاُء خامتتي          

هّب ال�سقاُء يف خُما�سمتي

لوالك ما غادرُت نافذتي       

وما خرجُت من ُدجى رئتي

فاأنِت مفتاٌح لنا�سيتي          

ُيف�سي اىل ف�ساِء اأمنيتي

فدمِت وجهًة لبو�سلتي         

يا ُمنتهي �سوقي وعاطفتي

ال اأذكــر اأننــي قــراأت لكاتــب مــا ومل ي�سر يف 

�سريته الذاتية اأنه تاأثــر اأميا تاأثر باحلكايات 

التــي كانــت حتكيــه لــه جدتــه اأو والدتــه عن 

اأ�ساطــري وخرافات ممزوجة باخليــال للو�سول 

غالــب  يف  فانتازياتهــا  رغــم  مــا  حكمــة  اإىل 

االأحيــان، بــل ووجــدت جل مــن متخ�ــص لديه 

احل�ــص االبداعــي والفني واجلمــايل والرغبة 

امللحــة للكتابــة، كان مــن خــالل تاأثــري دعوين 

اأ�سميها "جينات الكتابــة الوراثية من حكايات 

اجلــدات"، واأق�ســد اأن الدور الرمــزي واملعنوي 

كمــا الروحــي لعــب دورا كبــريا يف تن�سئــة فعل 

الكتابة بعــد كل ليلة كانت تتوارى على م�سامع 

االأطفــال هــذا النــوع النهم من احلكايــات التي 

غالبا ما ت�ستمده اجلدات من الذاكرة ال�سعبية 

للمكان الذي ينتمي اإليه الكاتب.

وعلــى ما يبدو يجعلني ذلــك اأحت�س�ص مواقع 

كل الكلمــات واحلــروف التي بانت علــى اأ�سولها 

اجلذريــة، والتــي عملــت علــى تر�سيــخ الفعــل 

احلكائي من ال�سفهي اإىل الورق، بفعل الكيمياء 

املمتزجــة لل�سمــع الذي اأبــدى رغبــة ملحة يف 

تر�سيــخ مثــل هــذه املفاهيــم امللهمــة، واأق�ســد 

بذلك اأن تكون اجلدات احدى عمليات التوريث 

الــذي من عقــل الكاتــب وبطريقــة مذهلة على 

اأن يغدو كاتــب و�ساردا ملثل هذه االأحداث، وبل 

وبا�ستخدامهــا كعنا�سر مهمة يف اطار م�سروعه 

الواحــد، ويعتد كون اجلدة ا�ستطاعت اأن تنقل 

وبــكل حــب بطريقــة مت�سل�سلــة مــن ال�سرد كل 

احلاالت ايل ت�ستوجب و�سع احلبكة يف منفاها 

الــذي يــدور �سمــن خارطــة الت�سويــق، والعمل 

على تو�سيع املخيال الذي اأدى اىل بروز الكاتب 

واالأخذ من الذاكــرة التي تعد خزانا ال يحدث 

اأن ينفذ اأبدا.

اجلميــل اأن يكــون حلكايا اجلــدات دورها يف 

تر�سيــخ معــامل الق�ســة اأو الروايــة الواحــدة، 

وعلــى ما اأعتقده فلو كانت الفر�سة �سانحة لهن 

يف تلــك االأوقــات لغــدون كاتبات بامتيــاز، لكن 

يحــدث اأن يرث االأحفاد ذلــك، واأن يكون لوقع 

اال�ستمــاع ال�سفهي رمزيتــه اللذيذة التي جتعل 

من الكتابة فعــال ا�ستثنائي ملن ي�سع يف ناظريه 

م�ســروع كاتب يف نهاية املطاف، يبدو ذلك ملهما 

جدا اأي�سا.

موا�شـم البـوح

اجلدات"  "حكايات 
جينات الكتابة الوراثية

�شعــر

اإعداد: رقية حلمر
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هم�شــة

  �سخريط اأمين/ باتنة

على الهام�ص:
  اآمال �ساّب جزائري 

اليل"  اهلل  "عبد  الناقد  عليها  "ردود" ي�سرف 
وال�سكر مو�سول له على متابعة 

املبدعني وانتقاء املوا�سيع وفق املعايري

 االأكادميية والفنية

ردود

 " وم�شاركة  باتنة  مواقي/  اأم��ل  املبدعة 
ة ولي�ست خاطرة، كثرية االأخطاء  الطابور": هذه ق�سّ
ال  انها  رغم  جملها،  من  لكثري  �سياغة  اإعــادة  اإىل  حتتاج 

تخلو من اأ�سولب جمايل وابداعي، ننتظر منك االأجود.

خاطرة

ــة،  ـــول الــطــاول اجــتــمــعــوا ح

...هيئة  بينهم  فيما  يتهام�سون 

اخلطط  تــ�ــســع  حـــرب  اأركــــــان 

االإ�ــســرتاتــيــجــيــة لــلــخــروج من 

احل�سار.

اعتدل  حينما  الباهي  قــال 

على كر�سيه وفرك اأ�سابعه دون 

اأن ين�سى ر�سفة القهوة ال�ساخنة 

وب�سق على جانبه، تلك عادته 

ال�سيئة اللئيمة:  

ـ من يريد اأن ين�سحب لريحل 

االآن. اخلطاأ ال يغتفر.

بــحــدة  الـــطـــاهـــر  ــيــه  عــل رد 

م�ستتبعا ب�سحكة بني �سفتيه: 

اأنت  اإذا  اأحـــدا،  ت�ستفز  لــن  ـ 

خائف ان�سرف.

من  فيه  وحدق  الباهي  قهقه 

الف�سية  الطبية  نظاراته  حتت 

اللون : 

ـ لرنى، الكالم لن يفيدك.

ي�سبه  اأو  املــجــنــون  بـــعـــزة 

راأ�ص الطنق  املجنون، مييل على 

ويهم�ص : 

اأطحنه  قمح،  كي�ص  اأعطني  ـ 

واآكله .

طرط�سة  على  رد  بــرقــوقــة 

ــة عــلــى جانبه  كـــالم مــن طــاول

االأي�سر : 

ـ واعر، واعر .

بعزة تفل على االأر�ص وقال: 

ـ الواعر يف ال�سل�سلة .

ـ ال تعطني كي�ص القمح؟ اآه ال 

تعطني كي�ص القمح.

املعركة حمتدمة وقد جتمهر 

املتفرجون على حواف ال�ساحة 

..جــــنــــود الــــــورق يــتــعــاركــون 

ال�سجائر  .دخــان  ويت�سايحون 

املكان.ال�سخم  يحا�سر  ينتف�ص 

طيبته  لكن  احلـــاد،  الــذقــن  ذو 

ال�سايف  اليا�سمني  بعطر  تفوح 

قال: 

ـ افتح النافذة ما هذه الرائحة 

املقيتة .

ـــعـــرعـــار   حــــّمــــى يــــدخــــل ال

من  جـــوا  ي�سفي  ــاق  ــن ــت ..االخ

الق�سوة .

ـ ال ترتكه،اإنه يهرب .

دعه  فقط  ا�سكت   ، يفلت  لن  ـ 

ينام .

ياأخذ  راأ�سه،  فوق  يقف  بعزة 

دفعة  ي�سربه  القهوة،  فنجان 

واحدة وي�سرخ به�ستريية : 

ـ لقد مات ...

بعلي جمال / التالغمة

ق�شــة

قف�ص بال �سقف 



فوجئ رجال ال�سرطة بات�سال هاتفي 

غري ماألوف، بعد قلق ال�سكان من "رجل 

ويحت�سن  ـــراك  ح بــال  يــقــف  مــريــب 

و�سادة"، و�سط اأجواء �سديدة الربودة 

يف والية ميني�سوتا االأمريكية.

ووفقا ملوقع "�سكاي نيوز"، تلقى مركز 

�سمايل  جــــوردان،  مدينة  ال�سرطة 

ميني�سوتا، ات�ساال هاتفيا يبلغهم عن 

خمدة،  يحمل  م�سبوه  "رجل  روؤيـــة 

عن  ف�سال  حراك"،  دون  مــن  ويقف 

اأنه ال يرتدي �سوى قمي�ص خفيف يف 

اأجواء �سديدة الربودة.

لــكــن رجــــال الــ�ــســرطــة االأمــريكــيــة 

الرجل  ملوقع  و�سولهم  عند  اكت�سفوا 

املزعوم، اأنه ال يعدو على كونه مل�سقا 

الورق  من  م�سنوعا  االإن�سان  بحجم 

فيما  و�ــســادة،  يحمل  ل�سخ�ص  املقوى 

يبدو اأنه دعاية ل�سركة ما.

على  املطبوع  الرجل  اأن  الحقا  وتبني 

مايك  املليونري  هــو  العمالق  املل�سق 

ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ص  لينديل، 

ب�سناعة  املــخــتــ�ــســة  بيلو"  "ماي 
الو�سائد عالية اجلودة.

املو�سوع  من  ال�سرطة  مركز  و�سخر 

على  املكاملة  حمتوى  بن�سر  الطريف 

�سفحته الر�سمية مبوقع "في�سبوك"، 

وكتب: "املكاملة املف�سلة اليوم".

يف  الغزيرة  الثلوج  ت�ساقط  و�ساهم 

والية ميني�سوتا يف انعدام الروؤية يف 

اخلارج، مما جعل املل�سق الكبري يبدو 

وكاأنه رجل حقيقي و�سط الثلوج.

ـــــــرارة يف  ـــــة احل ــت درج ــس ــ� ــف ــخ وان

 20 اأقل من  اإىل  ميني�سوتا يف فرباير 

درجة مئوية حتت ال�سفر، كما �سجل 

الوالية  على  املت�ساقطة  الثلوج  كم 

رقما قيا�سيا.

الأغرب  �سورا  اأ�سرتالية  مواطنة  التقطت 

منظر للحياة الربية يف حياتها، ير�سد موت 

اأحد اأكرث الثعابني �سمية يف العامل على يد 

عنكبوت اأحمر الظهر.

روبــن  اأن  ــل،  ــي م ــي  ــل دي �سحيفة  وذكــــرت 

الظهر  اأحمر  العنكبوت  �سورت  ماكلينان 

حميط  يف  مرقط،  بني  ثعبان  فري�سته،  مع 

مدينة مريتلوود �سمال �سرق والية فيكتوريا 

يف اأ�سرتاليا.

وتعد العناكب حمراء الظهر، اأو كما ت�سمى 

احل�سرات  اأكــرث  من  االأ�سرتالية،  االأرمــلــة 

�سما  متتلك  فهي  حجمها  �سغر  رغم  خطورة 

طولها  لي�سل  االإنــاث  وتنمو  قويا،  ع�سبيا 

فطولها  الــذكــور،  اأمــا  واحــد.  �سنتميرت  اإىل 

ــة  اأقـــل مبــرتــني اأو ثـــالث مــن اإنــــاث االأرمــل

االأ�سرتالية.

كما تعد الثعابني البنية املرقطة ثاين اأكرب 

الثعابني �سمية يف العامل، حيث ي�سبب �سمها 

دوخة واإ�سهاال وفقدان القوة واالختالجات 

وف�سال كلويا وال�سلل وال�سكتة القلبية. و60 

من وفيات لدغات االفاعي يف اأ�سرتاليا ناجتة 

عن �سم هذا النوع من االأفاعي بالتحديد.

اأ�سبح دم رجل يف اأملانيا �سميكا و�ساحبا، ليبدو 

ب�سبب  وذلك  باحلليب،  اأ�سبه  االأ�سا�ص  �سكله 

انت�سار الدهون يف م�ستوى مرتفع يف دمه.

وقال العلماء اإن دماء الرجل البي�ساء كانت 

من املمكن اأن تت�سبب يف وفاته، لوال جلوئهم 

اإىل عالج مهجور منذ �سنوات طويلة، والذي 

اآالف  منذ  القدامى  املعاجلني  بني  رائدا  كان 

األريت"  "�ساين�ص  مــوقــع  بح�سب  ال�سنني، 

العلمي.

املري�ص غرفة الطوارئ مب�ست�سفى يف  ودخل 

حالة  يف  ال�سكري،  بداء  م�ساب  وهو  اأملانيا، 

من  ي�سكو  باأنه  االأطــبــاء  ــرب  واأخ لها،  يرثى 

ال  واأنــه  ال�سديد،  وال�سداع  والقيء  الغثيان 

يتناول اأدوية ال�سكري ب�سكل منتظم.

وحتاليل  لفحو�سات  املري�ص  اإخ�ساع  وبعد 

م�ستوى  من  يعاين  الرجل  اأن  تبني  دقيقة، 

عال جدا من الدهون الثالثية يف دمه، التي 

جتاوزت احلد الطبيعي بـ 28 مرة

واأجرى االأطباء يف البداية للمري�ص عملية 

الثالثية  الدهون  وتزيل  مبا�سرة  دم  تنقية 

وتعيد  اأخــرى(،  �سامة  مكونات  )اأو  الزائدة 

ما  ولكن  املري�ص،  اإىل  امل�سفى  النقي  الــدم 

لالن�سداد  التنقية  جهاز  تعر�ص  هو  حــدث 

مرتني ب�سبب غالظة دمه.

العالج  اأ�سلوب  اإىل  االأطــبــاء  جلــاأ  وعندها 

القدمي، وهو ب�سفك لرت كامل من دم املري�ص 

وا�ستبدلوه بدم متربع اآخر.

وحت�سنت �سحة املري�ص قليال بعد يومني من 

تنقية  عملية  االأطــبــاء  فكرر  الــدم،  تبديل 

حالة  بعدها  لت�ستقر  اأيـــام،   5 خــالل  ــدم  ال

التنف�ص  اأنبوب  عنه  االأطباء  واأزال  املري�ص، 

ال�سناعي.

واأو�سح االأطباء اأن امل�ستوى الطبيعي للدهون 

الثالثية يف دم االإن�سان �سيكون اأقل من 150 

القراءة  اأن  حني  يف  دي�سيلرت،  لكل  ملليغرام 

ملغ/   499 اإىل   200 بني  �ستكون  العالية 

500 ملغ  اإىل  اأما يف حالة و�سوله  دي�سيلرت، 

/ دي�سيلرت فيعترب "عايل جدا".

 ، احلالة  هذه  يف  املري�ص،  حلالة  وبالن�سبة 

جدا،  املرتفع  املعدل  من  مرة   36 اأعلى  فكان 

وو�سل اإىل حوايل 18000 ملغم/ دي�سيلرت.

العالج،  يف  القدمية  التقنية  هــذه  وتعترب 

ميكن اإرجاعها اإىل م�سر القدمية منذ 3000 

عام، وكانت يف يوم من االأيام واحدة من اأكرث 

اأ�سكال العمليات "الطبية" �سيوعا.

 15 لـ  بال�سجن  حكما  حقوقية  نا�سطة  تواجه 

اأمريكي،  دوالر   1300 بـ  مالية  وغرامة  يوما 

لتحريرها دبا �سغريا من م�سيدة و�سعها موظفو 

.2018 اأكتوبر  �سهر  يف  البيئة"،  "حماية 
وجرت احلادثة يف والية نيوجري�سي االأمريكية، 

حيث اتهمت النا�سطة، كاثرين مكارتني، بالعبث 

بالقرب من منطقة  ن�سبت  اأر�سية،  مب�سيدة دب 

يطلق  بالغ  دب  على  للقب�ص  حماولة  يف  �سكنية 

."Momma Bear" ،عليه ا�سم

حادثتني  يف  مـــوؤخـــرا  الــبــالــغ  الــــدب  ــــورط  وت

منف�سلتني مع �سكان املنطقة، اإال اأن اأحدا منهم مل 

."Momma Bear" ي�سب اإثر املواجهة مع

واأكدت النا�سطة اأنها مل تندم اأبدا على اإنقاذها 

طريق  عن  امل�سيدة  يف  وقع  الذي  ال�سغري،  الدب 

اخلطاأ، م�سيفة اأنها "تعد نف�سها مذنبة يف تعطيل 

القانون ومنع القتل ال�سرعي للحياة الربية".

النا�سطة كيف كان �سراخ الدب ال�سغري  وذكرت 

امل�سيدة،  يف  وقوعه  اإثــر  ومــوؤثــرا،  فظيعا  الأمــه 

عندما  و�سائبا  اأخــالقــيــا  قــررا  اتــخــذت  واأنــهــا 

اأمه، يف حني تنوي الطعن يف  اإىل  حررته ليعود 

القرار الق�سائي ال�سادر.

االأوىل  املرة  لي�ست  اأنها  يذكر  مت�سل،  �سياق  ويف 

التي تواجه فيها النا�سطة تهما ق�سائيا متعلقة 

بن�ساطها يف جمال حقوق احليوان، ففي االأعوام: 

ب�سبب  اعتقالها  جرى   ،2018  ،2017  ،2016
م�ساركتها يف مظاهرات منددة ب�سيد الدببة.  

حترير  يف  مب�ساعدتها  مكارتني  زميل  قــام  كما 

يف  كما  بال�سجن  حكما  يواجه  مل  اأنه  اإال  الدب، 

فقط،  ماديا  بتغرميه  املحكمة  واكتفت  حالتها، 

الأنها املرة االأوىل التي يخرق فيها قوانني حماية 

البيئة.

وترى املحكمة اأن امل�سيدة و�سعت حلماية �سكان 

الدب  لنقل  موجودة  واأنها  الدببة،  من  املنطقة 

البالغ اإىل منطقة اأخرى، يف نهاية املطاف.

النا�سطة  اأكدت  الق�سائي،  احلكم  على  ردها  ويف 

القانون  ت�ستخدم  البيئة  حماية  وكــالــة  اأن 

يتم،  لــن  ذلــك  اأن  مــوؤكــدة  النا�سطني،  الإ�سكات 

لن  واأنا  بريئة،  حيوانات  "تلك  قائلة:  وتابعت 

اأتوقف عن الن�سال".

ملقاطعة  التابعة  اإيلنفيل  قرية  �سهدت 

اأولــ�ــســرت بــواليــة نــيــويــورك يف الــواليــات 

اأ�سيب  غريبا،  حادثا  االأمريكية  املتحدة 

جراءه �سرطي بعيار ناري يف �سدره.

البالغ  نونوفريو،  ال�سرطي، هارولد  وو�سل 

اإيلنفيل  قرية  اإىل  عاما،   24 العمر  من 

�سكان  �ساهده  م�سعور  ثعلب  حول  للتحقيق 

القرية يف املنطقة.

وعــنــدمــا عــرث نــونــوفــريو عــلــى احلــيــوان 

فحاول  باجتاهه  الثعلب  هجم  امل�سعور، 

ال�سياج،  فوق  وقفز  منه  الهرب  ال�سرطي 

ال�سرطي  وقع  وعندما  باأ�سالكه.  مثعرثا 

م�سد�سه  ر�سا�سة من  انطلقت  االأر�ص،  على 

نحو �سدره.

تدخل  مل  الر�سا�سة  الأن  نونوفريو  وجنا 

�سدره ب�سبب ارتدائه للدرع الواقية، ونقل 

اجلراح  ببع�ص  الإ�سابته  امل�ست�سفى  اإىل 

الب�سيطة عولج منها ب�سرعة.

التخل�ص منه  امل�سعور، فقد مت  الثعلب  اأما 

اآخر  �سرطي  قبل  من  عليه  النار  باإطالق 

زميل لنونوفريو.

م�سعور"  "ثعلب 
ي�سيب �سرطيا بطلقة يف �سدره! 

الطعام هو بنزين ووقود احلياة الرئي�سى 

تفننت  ولذلك  االإن�سان،  جل�سم  بالن�سبة 

وا�ــســتــهــرت بــلــدان كــثــرية بــاأجــمــل واألــذ 

البع�ص  لها  ي�سافر  قد  والتي  الو�سفات، 

هذا  تذوق  ملجرد  االأميال  اآالف  بل  مئات 

ال�سنف من الطعام، لكن العجيب اأن هناك 

الو�سفات  ببع�ص  ا�ستهرت  الــدول  بع�ص 

الغريبة للغاية، والتى قد ت�سيب ال�سخ�ص 

بالغثيان ملجرد �سماع مكوناتها فقط، ومع 

�سديدا من فئات معينة  اإقباال  ذلك تلقى 

�سنو�سح  التالية  االأ�سطر  وخالل  النا�ص، 

اأبرز هذه الو�سفات:

عناكب بيت�سي الكمبودية

اأكل  مــن  الــعــادة  هــذه  بـــداأت  كمبوديا  يف 

القحط  فـــرتة  ــاء  ــن اأث املقلية  الــعــنــاكــب 

ولكن  بالدهم،  على  مرت  التي  واملجاعة 

وقتنا  حــتــى  عــــادة  لت�سبح  ــتــطــورت  ت

احلايل.

نبيذ طفل الفئران

وكوريا،  ال�سني  يف  تقليدي  م�سروب  هذا 

وهو يعترب "من�سط لل�سحة"، وهو يعد عن 

يف  الوالدة  حديثي  الفئران  و�سع  طريق، 

زجاجة نبيذ وتركها لتتخمر.

اجلراد املقلي

اإندون�سيا  دول  �سكان  لــدى  مف�سل  طعام 

وبلجيكا ودول اآ�سيا واإفريقيا.

القوار�ص امل�سوية

يف  باالأخ�ص  الالتينية  اأمريكا  يف  توؤكل 

بوليفيا  ودولـــة  ــريو  وب االأنــديــر  منطقة 

ال�سعبية  ــالت  االأك من  وتعد  وكولومبيا، 

هناك.

مخ القرود

اجلنوبية  واآ�سيا  ال�سني  يف  تناولها  يتم 

توؤكل  حيث  اإفريقيا  يف  االأمــاكــن  وبع�ص 

باأداة  القرد  جمجمة  قطع  بعد  مبا�سرة 

حادة.

ح�ساء اخلفافي�ص

على الرغم من اأن اخلفافي�ص نعترب ناقالت 

�سكل  على  تطبخ  اأنها  اإال  �سيئة،  الأمرا�ص 

وبع�ص  وغــوام،  تايالند  يف  رئي�سي  ح�ساء 

اأجزاء من ال�سني.

امل�سيمة الب�سرية

اأن  الــوجــبــة العــتــقــاد  هــذه  تــنــاول  يتم 

الوالدة  بعد  ما  اكتئاب  متنع  اأنها  النا�ص 

�سائعة  وهي  االآخرى،  احلمل  وم�ساعفات 

يف اأمريكا واوروبا واملك�سيك وهاواي وجزر 

ال�سني.

حليب الفر�ص املخمر

الفر�ص  حليب  مــن  ال�سراب  هــذا  يتكون 

يحتوي  االأنثى  ح�سان  حليب  الأن  املخمر، 

التي  املخمرة  ال�سكريات  من  الكثري  على 

املــاعــز،  حليب  اأو  الــبــقــر  حليب  تــفــوق 

ي�ستخدم  اأنه  كما  الكحول  على  ويحتوي 

كملني قوي.

طبق احل�سرات

كال�سني  العامل  دول  من  العديد  يف  يوجد 

من  ال�سرا�سري  تعد  و  وتايالند،  وتايوان 

اأبرز احل�سرات الرئي�سية يف هذا ال�سنف.

بي�ص النمل االأ�سود

حيث  املك�سيك  يف  الطبق  هــذا  ينت�سر 

ياأتون مبكوناته من ع�سو�ص النمل االأ�سود 

الالعمالق، وهو مكون من بي�ص النمل.
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الفئران امل�شوية ومخ القرود..
 اأكالت غريبة ا�ضتهرت بها بع�ض الدول.. تقدر تاكلها ؟

ال ت�صدق�صدق 

�أو

�ضيني يقطع
 4 اأ�ضابع من يده 

بعد �ضجار مع زوجته!
فى  التحكم  �سينى  رجــل  ي�ستطيع  مل 

حيث  زوجته،  مع  م�سادة  خالل  اأع�سابه 

اأ�سابع  اأربــعــة  وقطع  بال�ساطور  اأم�سك 

اأثرها  على  ليدخل  الــيــ�ــســرى،  ــده  ي مــن 

بعد  ــه  ــت وزوج هــو  ليعرتف  امل�ست�سفى، 

احلادث اأنهما نادمان.

الـــزوج  اأن  ذكــــرت،  �سينية  تــقــاريــر   

الغا�سب اأم�سك ب�ساطور وقطع اأ�سابعه من 

اأثناء م�سادة مع زوجته فى  الغ�سب  �سدة 

وهرعت  قان�سو،  مبقاطعة  النت�سو  مدينة 

االأطباء  ومتكن  امل�ست�سفى،  اإىل  بعدها 

يده  اإىل  املقطوعة  االأ�سابع  تو�سيل  من 

الي�سرى.

35 عاما،  قال الرجل البالغ من العمر 

اأنه قام بذلك بغر�ص التنفي�ص عن نف�سه، 

زوجته  �سرب  يجب  ال  اأنــه  علمه  م�سريا 

واأن  اأ�سابعه،  وقطع  ب�سكني  اأم�سك  لذلك 

ما فعله �سىء غبى.

الرجل  اأن  املــعــالــج،  الطبيب  وقـــال 

من   100% ب�سبة  اأخــرى  مــرة  يعود  مل 

احلركة العادية كما كان فى ال�سابق بعد 

والفريق  واأنــه  االأ�سابع،  تركيب  ــادة  اإع

ا�ستغرقت  عاجلة  جراحة  اأجريا  الطبى 

وقتا طويال.

عنكبوت �سغري يقتل اإحدى
 اأكرث االأفاعي �سمية يف العامل!

ال�سجن لنا�سطة اأنقذت دبا �سغريا!

رجل يتحول دمه اإىل حليب

ال�سرطة تك�سف �سر 
ال�سكان اأرعب  الو�سادة" الذي  "رجل 

"في�سبوك"  �ــســركــة  تــ�ــســتــعــد 

االأمــريــكــيــة، لــلــحــدث االأهــــم يف 

تاريخها، خالل االأ�سهر املقبلة.

ن�سرته  مـــطـــول،  تــقــريــر  ويف 

تاميز"  "نيويورك  �ــســحــيــفــة 

نية  اإىل  ــت  ــوه ن  ، ــة  ــي ــك ــري االأم

عملة  اأول  ــالق  الإط "في�سبوك" 
خالل  بــهــا،  خــا�ــســة  "م�سفرة" 
 ،2019 عــام  مــن  االأول  الن�سف 

بح�سب  املقبلة،  االأ�سهر  خالل  اأي 

�سبوتنيك.

في�سبوك،  عمل  فــريــق  ومتــكــن 

مــــن تـــطـــويـــر تــقــنــيــة جـــديـــدة 

مناف�سة  اأجل  من  امل�سفرة،  للعملة 

غري  كــبــرية  بــ�ــســورة  "بتكوين" 
لتطبيقات  و�ستدعمها  م�سبوقة، 

و"اإن�ستغرام"  "في�سبوك" 
اأكدته  ما  بح�سب   ، و"وات�ساآب" 

ال�سحيفة االأمريكية.

م�سروع  اأن  اإىل  التقرير  واأ�سار 

طرحه  املــقــرر  كوين"  "�ستايل 
نوع  �سيكون  "في�سبوك"  قبل  من 

جديد من العمالت امل�سفرة، حيث 

يرتبط بقيمة االأ�سول التقليدية 

مثل العمالت الورقية واأو الذهب، 

ما يجعله اأكرث قيمة.

ـــادر مــــن داخــــل  وقــــالــــت مـــ�ـــس

االرتباط،  هــذا  اإن  "في�سبوك" 
مثلها  م�ستقرة"،  "عملة  �سيخلق 

مثل العمالت االأخرى كالدوالر اأو 

اليورو.

كما �ستدعم تلك العملة امل�سفرة 

حتويالت  بــاأي  امل�ستخدمني  قيام 

مالية اآمنة �سواء على في�سبوك اأو 

في�سبوك ما�سنجر اأو اإن�ستجرام اأو 

وات�ص اآب.

تعمل  فهي  اأبـــل،  عــن  جميًعا  نعرف  كما 

الأجهزتها  حتديثات  اإطـــالق  على  ــا  دائــًم

من  اأحـــدث  اإ�ــســافــات  توفري  مــع  بالتزامن 

فرتة  منذ  اجلمهور  وبات  وغريها،  �سماعات 

 AirPods ينتظر حتديث جديد ل�سماعة

الال�سلكية، لكن اآبل تبدو اأنها اأخرت اإطالق 

جيل جديد ب�سبب رغبتها يف توفري اإ�سافات 

كبرية لها.

املــوقــع  مــن  الــتــ�ــســريــبــات  اأخــــر  فح�سب 

�سركة  �ستقوم   ،Applesfera االإ�سباين 

 29 يف   AirPods 2 �سماعة  باإطالق  اآبل 

من مار�ص اجلاري يف موؤمترها ال�سنوي، حيث 

اأن تقارير �سابقة اأ�سارت لرغبتها بتحديث 

اأجهزة اآيباد واإطالق ن�سخة رخي�سة الثمن 

لتو�سيع دائرة اجلمهور.

ت�سريب  يف  جذًبا  االأكــرث  ال�سيء  ويعترب 

هو   AirPods 2 �سماعة  حــول  الــيــوم 

تاأكيد تقرير قدومها مع مزايا ت�ساعد على 

مراقبة �سحة االإن�سان، وذلك رمبا من خالل 

و�سع م�ست�سعرات لل�سحة كما هو احلال مع 

�ساعة ال�سركة.

نعتاد  مل  كوننا  م�سوًقا  االأمر  يبدو  ورمبا 

ال�سماعات،  يف  املزايا  هذه  مثل  روؤيــة  على 

�سياأتي  لكن ال ميكن اجلزم ب�سكل كامل مبا 

معها حتى االآن ب�سبب قلة املعلومات.

ميثل هاتف Samsung Galaxy Fold و 

Huawei Mate X �سكلني خمتلفني متاًما يف 
مفهوم الهاتف الذكي القابل للطى لكن الرئي�ص 

اأن  التنفيذي ل�سركة هواوي ريت�سارد يو يعتقد 

ت�سميم هاتف هواوى اأف�سل من هاتف �سام�سوجن 

Business Insider اإعرتف  ففي مقابلة مع 

للهاتف  االأ�سلي  النموذج  باأن  التنفيذي  املدير 

متاًما  يختلف  ال  بت�سميم  ياأتى  كان   Mate X
نهاية  يف  ولكن   Galaxy Fold ت�سميم  عن 

جيد  غري  الأنه  الت�سميم  هذا  اإلغاء  مت  املطاف 

ويعتقد ريت�سارد يو اأن اإعداد ال�سا�سة املزدوجة 

جًدا" ثقياًل  الهاتف  "يجعل 
يف مرحلة ما كان لدى هواوي ثالثة م�ساريع 

ــد  واح وقـــت  يف  الــتــطــويــر  قــيــد  للطي  قــابــلــة 

 Samsung من  اأف�سل  كان  هــوؤالء  من  واحــد 

حمددة  غري  الأ�سباب  ولكن   Galaxy Fold
اإلغاوؤه الأنه كان �سيًئا ويف  التنفيذي  قرر املدير 

الذهاب  ال�سركة  قررت  املطاف  نهاية 

عنه  اأعلنت  الــذي  ال�سكل  عامل  مع 

ــبــوع املــا�ــســي والـــذى  ــس يف نــهــايــة االأ�

بو�سة   8 بحجم  كبرية  ب�سا�سة  ياأتى 

�سا�سة  لت�سبح  نف�سها  على  طيها  ميكن 

ولوحة  بو�سة   6.6 بحجم  رئي�سية 

خلفية بحجم 6.38 بو�سة.

وب�سرف النظر عن ال�سا�سة الكبرية 

فاإن ميزة هذا الت�سميم هي اأن الهاتف 

اأرفع  وهــو  فقط  مم   11 ب�سمك  ياأتى 

 Galaxy Fold الهاتف  من  بكثري 

ومــع ذلــك فــاإنــه يــاأتــي مــع عيب كبري 

 Huawei واحد وهو عند طى الهاتف

مك�سوفة  ال�سا�سة  يرتك   Mate X
تكون   Galaxy Fold الهاتف  بينما 

من  حممية  للطي  القابلة  ال�سا�سة 

اخلدو�ص املحتملة.

هاتف   "Xiaomi" ــركــة  �ــس ا�ــســتــعــر�ــســت 

ممتازة  مبوا�سفات   "Redmi Note 7 Pro"
و�سعر 195 دوالرا تقريبا.

الزجاج  من  اأنيق  بهيكل  اجلديد  الهاتف  وجاء 

الدقة  عالية  و�سا�سة  والــغــبــار،  للماء  املــقــاوم 

مبقا�ص 6.3 بو�سة، وما�سح لب�سمات االأ�سابع على 

الواجهة اخللفية.

االأ�سا�سية  الكامريا  فهو  فيه  �سيء  اأبـــرز  ــا  اأم

اأتت مزدوجة بدقة )5+48( ميغابيك�سل،  التي 

على  والقادرة   ،"Sony IMX586" وتقنيات 

ت�سوير فيديوهات بدقة 4k،  والكامريا االأمامية 

التعرف  بخا�سية  مزودة  ميغابيك�سل،   13 بدقة 

على الوجوه.

نوع  مــن  مــعــّدل  مبعالج  الهاتف  هــذا  زود  كما 

للطاقة، وذاكرة  "Snapdragon 675" موّفر 
و�سول ع�سوائي 4/6 غيغابايت، وذاكرة داخلية 

 4000 ب�سعة  وبطارية  غيغابايت،   64/128
ميللي اأمبري تكفيه ليومني من العمل.

تعتزم �سركة اآبل اإطالق جيلها 

 Apple" �ساعات  من  اخلام�ص 

جتعلها  مبوا�سفات   "Watch
ال�ساعات  �ــســوق  �ــســدارة  حتتل 

الذكية.

ميزة  االآن  "اآبل"  وتــخــتــرب 

ــدة تــنــوي اإ�ــســافــتــهــا اإىل  ــدي ج

مراقبة  وهي  القادمة،  �ساعاتها 

والتي  امل�ستخدم،  نــوم  معدالت 

ــري على  ــب ك بــ�ــســكــل  �ــســتــعــتــمــد 

القلب  نب�ص  قيا�ص  ح�سا�سات 

املوجودة يف ال�ساعة.

 Apple" �ـــســـتـــكـــون  كـــمـــا 

و�سع  على  قادرة   "Watch-5
قلب  حلالة  متكامل  ت�سخي�ص 

�سرعة  ــص  ــا� ــي وق ــتــخــدم،  املــ�ــس

واإنذاره  انتظامه،  وعدم  النب�ص 

يف  خــلــل  اأي  ت�سجيل  حـــال  يف 

اآلية عمل القلب، ور�سم خمطط 

بدقة  ي�سف  اأ�سهر  لعدة  بياين 

تلك البيانات.

هذه  تــزود  اأن  املفرت�ص  ومــن 

بح�سا�سات  ــا  اأيــ�ــس ــاعــات  الــ�ــس

قــــــادرة عــلــى قــيــا�ــص درجـــة 

وحتديد  والــرطــوبــة،  احلـــرارة 

قد  الــتــي  ال�سجيج،  م�ستويات 

امل�ستخدم  �سحة  عــلــى  ــر  ــوؤث ت

باالإ�سافة  واجل�سدية،  النف�سية 

مكاملات  الإجـــراء  كــامــريات  اإىل 

الفيديو.
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Airpods2 ت�ضريبات حول و�ضول �ضماعة
  يف 29 مار�ش مع مز�يا ملر�قبة �ل�ضحة

الرئي�س التنفيذي ل�صركة هواوي يعتقد اأن ت�صميم 

جيًدا لي�س   Galaxy Fold

في�صبوك ت�صتعد لـ احلدث الأهم 

يف تاريخها .. تعرف عليه

"Xiaomi"
 تطلق هاتفها الأحدث باأقل 

من 200 دولر!

�أبرز ما �سيميز
 �ساعات "�آبل" �لقادمة



"في�سبوك"  �ــســركــة  تــ�ــســتــعــد 

االأمــريــكــيــة، لــلــحــدث االأهــــم يف 

تاريخها، خالل االأ�سهر املقبلة.

ن�سرته  مـــطـــول،  تــقــريــر  ويف 

تاميز"  "نيويورك  �ــســحــيــفــة 

نية  اإىل  ــت  ــوه ن  ، ــة  ــي ــك ــري االأم

عملة  اأول  ــالق  الإط "في�سبوك" 
خالل  بــهــا،  خــا�ــســة  "م�سفرة" 
 ،2019 عــام  مــن  االأول  الن�سف 

بح�سب  املقبلة،  االأ�سهر  خالل  اأي 

�سبوتنيك.

في�سبوك،  عمل  فــريــق  ومتــكــن 

مــــن تـــطـــويـــر تــقــنــيــة جـــديـــدة 

مناف�سة  اأجل  من  امل�سفرة،  للعملة 

غري  كــبــرية  بــ�ــســورة  "بتكوين" 
لتطبيقات  و�ستدعمها  م�سبوقة، 

و"اإن�ستغرام"  "في�سبوك" 
اأكدته  ما  بح�سب   ، و"وات�ساآب" 

ال�سحيفة االأمريكية.

م�سروع  اأن  اإىل  التقرير  واأ�سار 

طرحه  املــقــرر  كوين"  "�ستايل 
نوع  �سيكون  "في�سبوك"  قبل  من 

جديد من العمالت امل�سفرة، حيث 

يرتبط بقيمة االأ�سول التقليدية 

مثل العمالت الورقية واأو الذهب، 

ما يجعله اأكرث قيمة.

ـــادر مــــن داخــــل  وقــــالــــت مـــ�ـــس

االرتباط،  هــذا  اإن  "في�سبوك" 
مثلها  م�ستقرة"،  "عملة  �سيخلق 

مثل العمالت االأخرى كالدوالر اأو 

اليورو.

كما �ستدعم تلك العملة امل�سفرة 

حتويالت  بــاأي  امل�ستخدمني  قيام 

مالية اآمنة �سواء على في�سبوك اأو 

في�سبوك ما�سنجر اأو اإن�ستجرام اأو 

وات�ص اآب.

تعمل  فهي  اأبـــل،  عــن  جميًعا  نعرف  كما 

الأجهزتها  حتديثات  اإطـــالق  على  ــا  دائــًم

من  اأحـــدث  اإ�ــســافــات  توفري  مــع  بالتزامن 

فرتة  منذ  اجلمهور  وبات  وغريها،  �سماعات 

 AirPods ينتظر حتديث جديد ل�سماعة

الال�سلكية، لكن اآبل تبدو اأنها اأخرت اإطالق 

جيل جديد ب�سبب رغبتها يف توفري اإ�سافات 

كبرية لها.

املــوقــع  مــن  الــتــ�ــســريــبــات  اأخــــر  فح�سب 

�سركة  �ستقوم   ،Applesfera االإ�سباين 

 29 يف   AirPods 2 �سماعة  باإطالق  اآبل 

من مار�ص اجلاري يف موؤمترها ال�سنوي، حيث 

اأن تقارير �سابقة اأ�سارت لرغبتها بتحديث 

اأجهزة اآيباد واإطالق ن�سخة رخي�سة الثمن 

لتو�سيع دائرة اجلمهور.

ت�سريب  يف  جذًبا  االأكــرث  ال�سيء  ويعترب 

هو   AirPods 2 �سماعة  حــول  الــيــوم 

تاأكيد تقرير قدومها مع مزايا ت�ساعد على 

مراقبة �سحة االإن�سان، وذلك رمبا من خالل 

و�سع م�ست�سعرات لل�سحة كما هو احلال مع 

�ساعة ال�سركة.

نعتاد  مل  كوننا  م�سوًقا  االأمر  يبدو  ورمبا 

ال�سماعات،  يف  املزايا  هذه  مثل  روؤيــة  على 

�سياأتي  لكن ال ميكن اجلزم ب�سكل كامل مبا 

معها حتى االآن ب�سبب قلة املعلومات.

ميثل هاتف Samsung Galaxy Fold و 

Huawei Mate X �سكلني خمتلفني متاًما يف 
مفهوم الهاتف الذكي القابل للطى لكن الرئي�ص 

اأن  التنفيذي ل�سركة هواوي ريت�سارد يو يعتقد 

ت�سميم هاتف هواوى اأف�سل من هاتف �سام�سوجن 

Business Insider اإعرتف  ففي مقابلة مع 

للهاتف  االأ�سلي  النموذج  باأن  التنفيذي  املدير 

متاًما  يختلف  ال  بت�سميم  ياأتى  كان   Mate X
نهاية  يف  ولكن   Galaxy Fold ت�سميم  عن 

جيد  غري  الأنه  الت�سميم  هذا  اإلغاء  مت  املطاف 

ويعتقد ريت�سارد يو اأن اإعداد ال�سا�سة املزدوجة 

جًدا" ثقياًل  الهاتف  "يجعل 
يف مرحلة ما كان لدى هواوي ثالثة م�ساريع 

ــد  واح وقـــت  يف  الــتــطــويــر  قــيــد  للطي  قــابــلــة 

 Samsung من  اأف�سل  كان  هــوؤالء  من  واحــد 

حمددة  غري  الأ�سباب  ولكن   Galaxy Fold
اإلغاوؤه الأنه كان �سيًئا ويف  التنفيذي  قرر املدير 

الذهاب  ال�سركة  قررت  املطاف  نهاية 

عنه  اأعلنت  الــذي  ال�سكل  عامل  مع 

ــبــوع املــا�ــســي والـــذى  ــس يف نــهــايــة االأ�

بو�سة   8 بحجم  كبرية  ب�سا�سة  ياأتى 

�سا�سة  لت�سبح  نف�سها  على  طيها  ميكن 

ولوحة  بو�سة   6.6 بحجم  رئي�سية 

خلفية بحجم 6.38 بو�سة.

وب�سرف النظر عن ال�سا�سة الكبرية 

فاإن ميزة هذا الت�سميم هي اأن الهاتف 

اأرفع  وهــو  فقط  مم   11 ب�سمك  ياأتى 

 Galaxy Fold الهاتف  من  بكثري 

ومــع ذلــك فــاإنــه يــاأتــي مــع عيب كبري 

 Huawei واحد وهو عند طى الهاتف

مك�سوفة  ال�سا�سة  يرتك   Mate X
تكون   Galaxy Fold الهاتف  بينما 

من  حممية  للطي  القابلة  ال�سا�سة 

اخلدو�ص املحتملة.

هاتف   "Xiaomi" ــركــة  �ــس ا�ــســتــعــر�ــســت 

ممتازة  مبوا�سفات   "Redmi Note 7 Pro"
و�سعر 195 دوالرا تقريبا.

الزجاج  من  اأنيق  بهيكل  اجلديد  الهاتف  وجاء 

الدقة  عالية  و�سا�سة  والــغــبــار،  للماء  املــقــاوم 

مبقا�ص 6.3 بو�سة، وما�سح لب�سمات االأ�سابع على 

الواجهة اخللفية.

االأ�سا�سية  الكامريا  فهو  فيه  �سيء  اأبـــرز  ــا  اأم

اأتت مزدوجة بدقة )5+48( ميغابيك�سل،  التي 

على  والقادرة   ،"Sony IMX586" وتقنيات 

ت�سوير فيديوهات بدقة 4k،  والكامريا االأمامية 

التعرف  بخا�سية  مزودة  ميغابيك�سل،   13 بدقة 

على الوجوه.

نوع  مــن  مــعــّدل  مبعالج  الهاتف  هــذا  زود  كما 

للطاقة، وذاكرة  "Snapdragon 675" موّفر 
و�سول ع�سوائي 4/6 غيغابايت، وذاكرة داخلية 

 4000 ب�سعة  وبطارية  غيغابايت،   64/128
ميللي اأمبري تكفيه ليومني من العمل.

تعتزم �سركة اآبل اإطالق جيلها 

 Apple" �ساعات  من  اخلام�ص 

جتعلها  مبوا�سفات   "Watch
ال�ساعات  �ــســوق  �ــســدارة  حتتل 

الذكية.

ميزة  االآن  "اآبل"  وتــخــتــرب 

ــدة تــنــوي اإ�ــســافــتــهــا اإىل  ــدي ج

مراقبة  وهي  القادمة،  �ساعاتها 

والتي  امل�ستخدم،  نــوم  معدالت 

ــري على  ــب ك بــ�ــســكــل  �ــســتــعــتــمــد 

القلب  نب�ص  قيا�ص  ح�سا�سات 

املوجودة يف ال�ساعة.

 Apple" �ـــســـتـــكـــون  كـــمـــا 

و�سع  على  قادرة   "Watch-5
قلب  حلالة  متكامل  ت�سخي�ص 

�سرعة  ــص  ــا� ــي وق ــتــخــدم،  املــ�ــس

واإنذاره  انتظامه،  وعدم  النب�ص 

يف  خــلــل  اأي  ت�سجيل  حـــال  يف 

اآلية عمل القلب، ور�سم خمطط 

بدقة  ي�سف  اأ�سهر  لعدة  بياين 

تلك البيانات.

هذه  تــزود  اأن  املفرت�ص  ومــن 

بح�سا�سات  ــا  اأيــ�ــس ــاعــات  الــ�ــس

قــــــادرة عــلــى قــيــا�ــص درجـــة 

وحتديد  والــرطــوبــة،  احلـــرارة 

قد  الــتــي  ال�سجيج،  م�ستويات 

امل�ستخدم  �سحة  عــلــى  ــر  ــوؤث ت

باالإ�سافة  واجل�سدية،  النف�سية 

مكاملات  الإجـــراء  كــامــريات  اإىل 

الفيديو.

تكنولوجيــا19 الثالثاء 22  فورار 2969/ 05  مار�س 2019 املوافق لـ 28 جمادى الثانية 1440

Airpods2 ت�ضريبات حول و�ضول �ضماعة
  يف 29 مار�ش مع مز�يا ملر�قبة �ل�ضحة

الرئي�س التنفيذي ل�صركة هواوي يعتقد اأن ت�صميم 

جيًدا لي�س   Galaxy Fold

في�صبوك ت�صتعد لـ احلدث الأهم 

يف تاريخها .. تعرف عليه

"Xiaomi"
 تطلق هاتفها الأحدث باأقل 

من 200 دولر!

�أبرز ما �سيميز
 �ساعات "�آبل" �لقادمة



باتنة

الح حرثوبي  لالأ�ستاذ الباحث حمّمد ال�سّ

قائمة  يف  الــعــا�ــســر  الــكــتــاب  ــو  ه هـــذا 

موؤّلفات الكاتب االأ�ستاذ حمّمد ال�سالح 

ــرث مــا ُعرف  ــرف اأك ــذي ُع حــرثوبــي، ال

يف   ) و)املــرجــعــّيــة  القّيمة  مبوؤلفاته 

من  ُيعّد  اإذ  والتعليم،  الرتبّية  جمــال 

اإليهم  ُي�سار  الــذيــن  التعليم  رجـــاالت 

املطبوع  الثاين  كتابه  وهــذا  بالبنان، 

كتاب  بعد  الّتاريخي،  البحث  ميدان  يف 

الــزيــبــان (  تــاريــخ  )قطف اجلــنــان يف 

كتاب  ولــه  م،   2000 عــام  طبع  ــذي  ال

ثــالــث خمــطــوط حتــت عــنــوان )اأّيـــام 

خالدة يف ذاكرة اجلزائر املعا�سرة(.

وال عجب اأن يزاوج املرء بني الطب�سور 

التعليم  مــيــداُن  خــّرج  فلطاملا  والقلم، 

نعدو  وال  واملبدعني،  الكّتاب  فطاحلرَ 

احلقيقة قيدرَ اأمنلة اإذا قلنا اأّن االأ�ستاذ 

حرثوبي  ال�سالح  حمــّمــد  )املــفــّتــ�ــص( 

اأّن  يقينا  يعلم  وهو  هــوؤالء،  طليعة  يف 

لها  امل�ستقبل(  )رجال  الّرجال  �سناعة 

ميدان  التعليم،  يف  وا�سعان  ميدانان 

جمال�ص  يف  املبا�سر  بالتكوين  التعليم 

التعليم  وميدان  والتح�سيل،  الــّدر�ــص 

غري املبا�سر بتاأليف الكتب التي تقراأها 

منها  ويتعّلم  االأجــيــال،  تلو  االأجــيــال 

�ساحبها  عنهم  غاب  واإن  حتى  الّنا�ص 

�سّح  ولــذلــك  لــوجــه،  وجها  يلقهم  ومل 

)يف  الطلبة  العلماء  يجيز  اأن  قدميا 

ة( مرا�سلة، ملا يعرف عنهم  حاالت خا�سّ

وي�ستهر من قراءتهم لكتبهم واإتقانها. 

التاريخ  ميدان  يف  الكتاب  هذا  ويجيء 

ليخّط مالحم حّية من حياة االإن�سان، 

وعر�سا،  طـــوال  االأر�ــــص  يف  و�ــســربــه 

وال�ّسياحة فيها؛ طلبا للعلم اأو بحثا عن 

الّنف�سي  االأمن  لتح�سيل  وق�سدا  الرزق 

مو�سوعا  املوؤّلف  اختار  وقد  والغذائي، 

مهما جّدا مي�ص جانبا من تاريخ احلركة 

الب�سرّية يف الوطن اجلزائري، واإن بدا 

منطقة  يف  حم�سورا  اأو  ا  خا�سّ املو�سوع 

اإال  املمتّدة،  الوا�سعة  البالد  من  معّينة 

اأّنها عّينة مركزة، ومثل يحتذى يف كّل 

لل�سكان  مّد وجزر  ما يحدث من حركة 

 ) الــقــاّرة   ( وطننا  مناحي  خمتلف  يف 

�سرقه  اأّنه  الغا�سم  امل�ستدمر  ظّن  الذي 

الوطن  هذا  رجال  لكّن  االأبــد،  اإىل  مّنا 

اأثــبــتــوا لــه عــرب كـــّل مراحل  ــغــايل  ال

بعي�ص  يهناأ  ال  واأّنه  واهم،  اأّنه  التاريخ 

له مو�سع قدم واحــدة يف  دام  ما  اأبــدا 

اأر�ص االأ�ساو�ص والبوا�سل.. ! 

من  هامة  عّينة  عــن  الكتاب  يتحّدث 

احلوا�سر  ــم  اأه اإحـــدى  اإىل  الهجرات 

حا�سرة  اإّنها  اجلزائر،  يف  التاريخّية 

حراء  ب�سكرة اأر�ص الزيبان، وبوابة ال�سّ

وموطن العلم والعلماء، واأر�ص اخلريات 

التاريخ  مدار  على  اخلالدة  والبطوالت 

ومّر االأّيام. 

اإليها يف حقيقة االأمر  والذين هاجروا 

مل يكونوا غرباء عنها، وال طارئني بها، 

ب�سرّيا  وتكوينا  جغرافية  منها  هم  بل 

منذ الفتح االإ�سالمي االأّول، ورمبا قبل 

ذلك بقرون طويلة، وي�ستعر�ص املوؤّلف 

والتفاعل  الــوطــيــدة  الــعــالقــة  تــلــك 

اأزيد من ثالثمائة  االإيجابي الكبري يف 

املتو�ّسط،  القطع  من  �سفحة،   )300  (

فيها  تتّبع  حمكمة  علمّية  درا�سة  ويف 

حركة �سكان وادي �سوف ) هجرة ( يف 

فرتة حمّددة بالقرن الع�سرين.

وادي  موؤرخي  اأبــرُز  الكتاب  لهذا  وقّدم 

�سوف املعا�سرين، الّدكتور علي غنابزّية 

خل�سر  حّمة  بجامعة  التاريخ  اأ�ستاذ   (

تقدميه  يف  جاء  ومما   ،) �سوف  بــوادي 

القيم ذاك:

" املوؤّلف رمز للجّد واالجتهاد يف �سبيل 
وت�سجيل  التاريخّية  احلقيقة  ــراز  اإب

اجلميل  وانــتــقــاء  املا�سية  احلــــوادث 

تتعّدى  لثقافة  ويوؤ�س�ص  يبني  ــذي  ال

االأخّوة  بفعل  االندماج  اإىل  التعاي�ص 

االأر�سّية  احلــدود  دونها  تقف  ال  التي 

والع�سبّيات العرقّية الأّن اهلل وّفق كال 

الطرفني كما ورد يف القراآن الكرمي:

ِتِه  ِبِنْعمرَ ْحُتم  برَ اأرَ�سْ ُقُلوِبُكْم فرَ نْيرَ  اأرَلرَّفرَ برَ ) فرَ

اًنا(..."  اإِْخورَ

علي  الّدكتور  ا�ستنتجه  ما  ويعجبني 

تاأليف  اأ�سباب  من  ذلك  بعد  غنبازّية 

قال  حيث   ، القّيم  ال�ّسفر  لهذا  الكاتب 

يف لغة �سامقة:

تلك  عــا�ــص  ـــف  ـــوؤّل امل اأّن  ــّك  ــس � "وال 
الّروحّية  واملعاين  القلبّية  االأ�ــســواق 

املنا�سبات،  ــاء  ــن واأث االأّيــــام  رحــلــة  يف 

عليه  وملكت  اخلــواطــر  عليه  ووردت 

فكرة  فجاءته  تبليغها  واأراد  نف�سه 

يكتب  فهو  الواقع،  من  الّنابعة  الكتاب 

من خلفّية جتربته.. "  

بنف�سه  التجربة  عا�ص  فالكاتب  فعال 

ب�سكرة  اأهــل  من  اإخــوانــه  ومبخالطته 

متازجوا  الــذيــن  �ــســوف،  وادي  واأهـــل 

ر على  ــقــدرَ ُي �ــســار  مــا  وتــالحــمــوا حتى 

 ( باب  ومن  اإال ظاهرا  بينهم،  التفريق 

 .. لتعارفوا  وقبائل  �سعوبا  وجعلناكم 

.)

وفق  علمّية  تاريخّية  درا�سة  الكتاب 

اعتمد  دقيقة،  مو�سوعّية  منهجّية 

فيها املوؤّلف على اأ�سلوب ر�سني، ومراجع 

وجمّلة  كتاب  بــني  الثمانني  جتـــاوزت 

و�سحيفة ور�سائل جامعّية.

غري  ف�سول،  اأربعة  اإىل  الكتاب  وق�ّسم 

املوؤلف  ومقّدمة  والت�سدير  االإهـــداء 

نف�سه، التي جاء فيها:

جاورها  ومــا  �سوف  وادي  "ومنطقة 
وبالد  ريــغ  ووادي  ـــّزاب  ال اأقاليم  مــن 

العريق  تاريخها  عرب  �سّكلت  اجلريد 

واجتماعّيا  ب�سرّيا  متجان�سة  وحــدة 

ودينيا و�سيا�سّيا.. " 

كّله،  الكتاب  يف  الق�سيد  بيت  وهـــذا 

وتف�سري عملي لقول اهلل تعاىل:

 " واحدة   اأّمة  اأمتكم  هذه  "واأّن 
)اأ�سباب  لــ  االأّول  الف�سل  �ص  وخ�سّ

هجرات �سّكان وادي �سوف واجّتاهاتها(، 

لــ )هجرة �سكان وادي  الثاين  والف�سل 

منوذجا(،  ب�سكرة  مدينة  اإىل  �سوف 

 ( لــ  فيه  فعر�ص  الثالث  الف�سل  ــا  اأم

املجتمع  حياة  على  �سوف  مهاجري  اأثر 

الف�سل  جعل  ختاما  ثــّم  الب�سكري(، 

لها  و�سخ�سّيات  )اأعــــالم  لـــ  ــع  ــّراب ال

باملراجع  الــكــتــاب  لــيــذّيــل  ب�سمات(. 

لة يف  املعتمدة. و�ستكون لنا قراءة مف�سّ

ملادتها  وحتليل  االأربعة،  الف�سول  هذه 

العلمّية / التاريخّية

اإىل  ـــوف  ـــس � وادي  ـــان  ـــّك ـــس � )هــــجــــرات 
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�ملنظمة  �لح��ت��ف��الت  �لأم�����س  ن��ه��ار  �نطلقت 

�سطيف  ل��ولي��ة  �لثقافة  مديرية  ط��رف  م��ن 

للمر�أة  �لعاملي  باليوم  بالحتفال  و�ملتعلقة 

 9 غ��اي��ة  �إىل  متتد  �ل��ت��ي  �لح��ت��ف��الت  وه��ي 

وبالتن�سيق  �ملديرية  و�سطرت  �جل��اري،  مار�س 

�جلز�ئريات  للن�ساء  �ل��ولئ��ي  �لإحت����اد  م��ع 

�حتفالية خا�سة وهذ� بكل من �مل�سرح �جلهوي 

وكذ� د�ر �لثقافة هو�ري بومدين وكذ� �ملتحف 

�لعمومي.

خمتلفة  معار�س  �إقامة  �لحتفالية  وتت�سمن 

لإبر�ز دور �ملر�أة ومكانتها يف �ملجتمع ف�سال عن 

تنظيم عرو�س م�سرحية و�سينمائية لالإ�سادة 

بدور �ملر�أة يف �لكفاح منذ �ل�ستعمار �لفرن�سي 

عن  ن���دو�ت  تنظيم  م��ع  فنية  ح��ف��الت  وك���ذ� 

�سعرية مع جمموعة  و�أم�سيات  �لن�سوي  �لأدب 

ملحقة  مب�ساهمة  وهذ�  �ملنطقة  �ساعر�ت  من 

�لفنون �جلميلة وكذ� �مل�سرح �جلهوي بالعلمة.

برنامج  �سطيف  بلدية  �سطرت  جهتها  وم��ن 

�إقامة  يت�سمن  �ملنا�سبة  بهذه  خا�س  �حتفايل 

وتن�سطه  فقط"  "للن�ساء  بعنو�ن  فني  حفل 

مر�د  غ��ر�ر  على  �لفنية  �لأ�سماء  من  كوكبة 

وحكيم  فاحت  �ل�ساب  خليل،  �ل�ساب  �ل�سطايفي، 

وهذ� يوم �خلمي�س بالقاعة �ملتعددة �لريا�سات 

مبركب 8 ماي 1945 ب�سطيف. 

عر�س  �لعاجل"  �لقريب  "يف  �سيتم 

�ل�سهيد  حياة  يتناول  �ل��ذي  �لفيلم 

ح�سب  مهيدي"،  بن  �لعربي  "حممد 
بولية  �أم�س  �أول  به  �أدىل  ت�سريح  

�لطيب  �ملجاهدين  وزي��ر  �لبو�قي  �أم 

زيتوين.

و قال �لوزير لل�سحافة مب�سقط ر�أ�س 

مهيدي  ب��ن  �ل��ع��رب��ي  حممد  �ل�سهيد 

بالقرب  �لكو�هي  دو�ر  �مل�سمى  باملكان 

زيارته  �إطار  مليلة يف  من مدينة عني 

�إحياء  مبنا�سبة  �لبو�قي  �أم  لولية 

نتمنى  "كنا  ل�ست�سهاده   62 �لذكرى 

مهيدي  �بن  �ل�سهيد  فيلم  يعر�س  �أن 

�ليوم �إل �أن تاأخر �إجر�ء�ت ��ستكمال 

هذ� �لعمل حالت دون ذلك".

و�أ�ساف �أنه يف �سياق �إمتام هذ� �لعمل 

�ملخرج  �ل��ت��ق��ى  �ل�سينمائي  �ل��ف��ن��ي 

"�أبدو�  باأع�ساء جلنة �لقر�ءة �لذين 

بع�س �لتحفظات على �لفيلم".

به  �أف���اد  م��ا  ح�سب  �مل��خ��رج،  و�سيعيد 

�لأم����ور  ب��ع�����س  "مر�جعة  �ل���وزي���ر، 

�لتقنية ليعيد تقدميه للجنة �لقر�ءة 

للمو�فقة عليه ومن ثمة عر�سه ب�سكل 

ر�سمي على �مل�ساهدين".

بتحويل  يتعلق  ���س��وؤ�ل  على  رد  ويف 

مهيدي  ب��ن  �ل��ع��رب��ي  �ل�سهيد  م��ن��زل 

بدو�ر �لكو�هي بعني مليلة �إىل متحف 

�تخاذ  مت  "قد  ب��اأن��ه  �ل���وزي���ر  ذك���ر 

�ل�ساأن يف  �لإج��ر�ء�ت �لإد�ري��ة بهذ� 

�أخ��رى  �إج����ر�ء�ت  ��ستكمال  �نتظار 

تخ�س عائلة �ل�سهيد من �أجل حتويل 

بيت �ل�سهيد �إىل متحف تاريخي ف�سال 

للعر�س  وق��اع��ة  مكتبة  �إجن���از  ع��ن 

مب�سقط ر�أ�س �ل�سهيد �بن مهيدي".

�لبو�قي  �أم  �إىل  زيارته  م�ستهل  ويف 

تد�سني  على  �ملجاهدين  وزير  �أ�سرف 

حممد  لل�سهيد  خملد  تذكاري  ن�سب 

�لتي  باجلامعة  مهيدي  ب��ن  �لعربي 

�إىل  ب��ع��ده��ا  ليتوجه  ����س��م��ه  حت��م��ل 

قر�ءة  متت  حيث  مليلة  عني  مدينة 

�سهد�ء  �أرو�ح  على  �ل��ك��ت��اب  ف��احت��ة 

�لثورة مبقرة �ل�سهد�ء.

وكرم �ل�سيد زيتوين باملنا�سبة �ملجاهد 

"حجار عمار" وو�سع عقب ذلك حيز 

�لتقليدية  �ل�سناعة  د�ر  �خل��دم��ة 

�ل�سهيد بن حجاز �ل�سعيد.

بالإ�سر�ف  زيارته  �لوزير  و�سيو��سل 

�لوطني  �مللتقى  فعاليات  �فتتاح  على 

حممد  �ل�سهيد  ح��ي��اة  ح��ول  �ل��ر�ب��ع 

�لعربي بن مهيدي.

�حت��اد  ف���رع  ��ست�ساف 

�ل��ك��ت��اب �جل��ز�ئ��ري��ني 

ب������ولي������ة ب�������س���ك���رة 

جلنة  م���ع  بالتن�سيق 

لذ�ت  �لبلدية  حفالت 

جل�سات  �سمن  �لولية، 

�لرو�ئي  �لأدبي،  �ملقهى 

يرير"،  "��سماعيل 
خمتلف  بح�سور  وذل��ك 

من  �لثقافية  �ل��وج��وه 

و�سعر�ء،  وكتاب  �أدب��اء 

مع  �لتجربة  مل�ساركة 

"موىل  ر�ئ��ع��ة  �ساحب 

كاأنثى"،  "باردة  لفر�ن"و  "مالئكة  و  �حلرية"، 

عرفت  حيث  �ل�سعرية،  �ل��دو�وي��ن  من  و�لعديد 

نقا�سات ثرية ومميزة تخللها �لعديد من �لأ�سئلة 

�لتي وجهت للكاتب �سو�ء ما  تعلق مب�ساره كاإعالمي 

�أو ككاتب له عدة موؤلفات، ��ستطاعت فيه عرو�س 

باملقهى  ل�سيقة  باتت  �لتي  بو�درها  يف  �لزيبان 

�لأدبي �أن ت�سنع �ل�ستثناء و�أن تلم �سمل �ملثقفني 

يف كل مرة مع �أحد �يقونات �جلز�ئر �لأدبية �لتي 

حت�سب على �ل�ساحة �لثقافية �جلز�ئرية.

�جلدير بالذكر �أن ��سماعيل يرير كاتب، رو�ئي، 

و���س��اع��ر ج��ز�ئ��ري م��ن م��و�ل��ي��د ولي���ة �جللفة 

 ،1979 �أكتوبر   05 يف  ول��د  �جل��ز�ئ��ر،  جنوبي 

وعلوم  لل�سحافة  �لعليا  �لوطنية  �ملدر�سة  خريج 

على  منها  وحت�سل  �لعا�سمة،  باجلز�ئر  �لإعالم، 

�سهادة ما�سرت يف �ل�سحافة.

بد�أ �إ�سماعيل يرير عمله كم�سرّي ملوؤ�س�سة �ت�سال 

خا�سة من 2004 �إىل غاية 2006 ثم ك�سحفي 

يف جريدة �جلز�ئر نيوز �إىل غاية 2008. ومار�س 

بعدها ن�ساطه �ل�سحفي يف عدد من �جلر�ئد منها 

�لثقايف  لق�سمها  رئي�سا  كان  �لتي  �لعربية  �لأمة 

جو�ن  حتى  فيها  للتحرير  عاما  �سكرتري�  ث��م 

2009، ثم �نتقل للعمل يف جريدة وقت �جلز�ئر 
�لثقافية  �ل�سوؤون  عن  م�سوؤول  �أي�سا  فيها  فكان 

حترير  رئي�س  بعدها  و�أ�سبح   .2012 غاية  �إىل 

جريدة �ملوعد �ليومي، ثم مدير حترير جريدة 

يف  �ل��ع��رب��ي  �مل�ستقبل 

وهو   ،  2014 جانفي 

لل�سوؤون  حم���رر  �لآن 

وك��ال��ة  يف  �ل��ث��ق��اف��ي��ة 

�لأنباء �جلز�ئرية . 

وقد �سغل من�سب �أ�ستاذ 

لل�سينما  "متعاقد" 
�لفنون  بكلية  و�لدر�ما 

�سنة  �جللفة  بجامعة 

2013. كما كان ع�سو� 
جملة  حترير  هيئة  يف 

م�������س���ار�ت �لأدب����ي����ة، 

وك��ت��ب �أك���رث م��ن عمود 

�أدبية  مبقالت  و�سارك  �جلز�ئرية  حافة  بال�سّ

وثقافية يف مالحق متخ�س�سة.

�ألف �إ�سماعيل يرير عدد� من �لكتب يف خمتلف 

�إل  بال�سعر  ب��د�أ  �أن��ه  ورغ��م  �لأدب��ي��ة،  �لأجنا�س 

)و�سية  رو�يته  خالل  من  كرو�ئي  ذ�ع  �سيته  �أن 

)مالئكة  �لأح��ي��اء(،  �سّد  �ملوتى  كتاب  �ملعتوه، 

جمموعاته  حتّقق  مل  كاأنثى(،  و)باردة  لفر�ن( 

رو�ياته،  حققته  �ل��ذي  مثل  �نت�سار�  �ل�سعرية 

�أو  �أوىل" و"�لتمرين  "طقو�س  قّدم  �أن  �سبق  فقد 

�ل�ستغال  عنه  وعرف  عادة"،  �ل�ساعر  يفعله  ما 

بامل�سرح، حيث �ألف عدد� من �لن�سو�س �مل�سرحية. 

وحظيت �أغلب كتاباته بتنويه �لنقاد و�لد�ر�سني، 

ونالت جو�ئز يف �جلز�ئر ويف �لعامل �لعربي.

ح�سد �لعديد من �جلو�ئز يف م�ساره �لبد�عي على 

�لق�سرية  للق�سة  �ملجاهدين  وز�رة  جائزة  غر�ر 

وجائزة �مللتقى �لدويل للرو�ية عبد �حلميد بن 

ن�س  �أح�سن  �لق�سرية وجائزة  �لق�سة  هدوقة يف 

و�لفني،  �لأدبي  لالإبد�ع  �لوطني  �مللتقى  �سعري، 

�جلمهورية  رئي�س  جائزة  جانب  �إىل  �جللفة، 

لإبد�عات �ل�سباب يف �لرو�ية، و جائزة موؤ�س�سة 

رئي�س  وجائزة  �لق�سرية،  للق�سة  وثقافة  فنون 

�جلمهورية لإبد�عات �ل�سباب يف �ل�سعر، وجائزة 

�ل�سارقة،  �مل�سرح.  يف  �لعربي  لالإبد�ع  �ل�سارقة 

وجائزة �لطيب �سالح �لعاملية لالإبد�ع �لكتابي يف 

�لرو�ية باخلرطوم. 

جتربته  ظالل  "ا�صماعيل يربير" يلقي 
الأدبية و�صط ح�صور كوكبة من الأدباء 

واملثقفني بب�صكرة

انطالق الحتفالت باليوم العاملي

 للمراأة ب�صطيف 

العاجل القريب   عر�س فيلم ال�صهيد "حممد العربي بن مهيدي" يف 

رقية. ل

عبد الهادي. ب

ق. ث



��ضتجو�ب
�ل�سحفي لأحد �ملارة

و��س تن�سح �لأجيال �جلاية

�لرجل: نن�سحها ما جتي�س!!!؟.

غبــاء
و�حد غبي ح�سل على 

�سهادة دكتور�ه 

قال ملرتو �لنا�س 

ي�سحكو� عليا ويقولو� 

غبي

يجيو ي�سوفوين و�نا هاز 

�لدكتور�ه

قالتلو طبطب على �لطابلة با�س ما 

ي�سربوك�س بعني

ر�ح طبطب

قالتلو: ما نعرف ��سكون ر�ه يطبطب ؟

قالها: خلي..خلي �سرك نفتح �أنا 

�لباب؟!!.

تخدير
و�حد ر�ح لدونتي�ست تاع 

�لدولة

قالولو ما كان�س لني�ستيزي

�أيا ر�ح عند دونتي�ست 

تاع در�هم وقالو قويلي 

لني�ستيزي

با�س ما نح�س�س �أومبعد هربلو 

ورجع عند تاع

�لدولة وقالهم قلعويل �ل�سر�سة  

لني�ستيزي درتها!!. 

معلومات م�سلية

الفلفل

اأمثال �سعبية

الف�ساء  هو  الكون  يف  هدوء  االأكرث  • املكان 
الهواء  جزيئات  توجد  ال  حيث  اخلــارجــي 

التي ت�سدر االهتزاز الذي ي�سدر ال�سوت.

• مخ االإن�سان ي�ستهلك طاقة تعادل الطاقة 
التي ي�ستهلكها م�سباح ب�سعة 20 وات.

ياأتي  الغباء  اأن  اأثبتت  اأمريكية  درا�سة   •
مع ال�سحك الكثري، فاالأغبياء ي�سحكون اأكرث 

من االأذكياء.

•  بعد عدة درا�سات يقول العلماء اأن اأف�سل 
 4 ال�سخ�ص  ينام  ان  هي  للنوم  �سّحي  نظام 

 4 ينام  ثــم  ل�ساعتني  ي�ستيقظ  ثــم  �ساعات 

�ساعات اأخرى.

اأنف�سهم  يف  ثقتهم  يفقدون  الطالب  • اأغلب 
االختبار  يف  ب�سيط  �سوؤال  حل  حماولة  عند 

خوفا من اأن هناك خدعة وراء ب�ساطته.

تاأثري  مياثل  العناكب  على  القهوة  تاأثري   •
اخلمر على االإن�سان.
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ا�سحك وال�سحك بال�س.. قبل ما يغلى وتقول يامن عا�س

جواب 
املحاجية

حاجيتك 

على اللي يقولو 

عليه حار حتط 

يف البارد وال

 يف النـــار

حدث يف مثل هذا اليوم
�خلام�س من �سهر مار�س

يوؤ�س�ص  م�سطفى  بن  باي  اأحمد   -  1840
مدر�سة باردو احلربية كاأول مدر�سة ع�سرية 

جلي�سه  والفنيني  ال�سباط  لتخريج  تون�ص  يف 

النظامي.

احلميد  عبد  العثماين  ال�سلطان  ـ   1902
احلركة  موؤ�س�ص  من  اقرتاحا  يرف�ص  الثاين 

جامعة  باإن�ساء  ثيودورهرتزل  ال�سهيونية 

يهودية يف القد�ص.

املتحدة  اململكة  بني  اتفاقية  اإقرار  ـ   1906
جزيرة  �سبه  ب�سم  تق�سي  العثمانية  والدولة 

خطه  لتحقيق  وذلــــك  مــ�ــســر  اإىل  �ــســيــنــاء 

اأرا�سي  بريطانية باأن تبقى قناة ال�سوي�ص يف 

م�سرية خا�سعة لربيطانيا وال تنازعها عليها 

دولة اأخرى جماورة.

بتاأميم  املتعلق  املــر�ــســوم  ن�سر  ـ    1963
ال�سفن.

االتفاقية  اإىل  اجلزائر  ان�سمام  ـ   1963
اخلا�سة بالطريان املدين الدويل.

�سح اخلزينة احلكومة تقرر  ب�سبب  ـ   1996
العام  القطاع  عمال  اأجور  اقتطاعات  حتويل 

يتم  مــن اخلــزيــنــة  بــ�ــســنــدات  ــص  ــرتا� اق اإىل 

بني  عقد  على  التوقيع  بعد  بفوائد  تعوي�سها 

احلكومة و االحتاد العام للعمال اجلزائريني.

35 حاجا يلقون م�سرعهم  ـ اأكرث من   2001
يف مكة املكرمة اإثر تدافع احلجاج.

يتعلق  مــر�ــســوم  على  املــ�ــســادقــة  ـ   2012
بتاأ�سي�ص الوكالة الوطنية لزرع االأع�ساء.

لل�سطر  التجريبي  الت�سغيل  اإطالق  ـ   2012
�ساحة  مــن  العا�سمة  ــواي  ــرام ت مــن  الــثــاين 

مرورا  الزوار  باب  اإىل  داي  بح�سني  املعدومني 

باخلروبة وحي املوز.

�سيا�سة  ــاء  ــغ اإل تــقــرر  احلــكــومــة  ـ   2012
يف  "وال�سري  العمومية  الــفــنــادق  خ�سخ�سة 

بتكلفة  تاأهيلها  واإعـــادة  لتحديثها  برنامج 

تقدر بحوايل 800 مليون دوالر".

عن  يعلن  الــوطــنــي  االأمـــن  جــهــاز  ـ   2012
مع  �سرطية  امــراأة  األف   14 من  اأكرث  اإح�ساء 

نهاية 2011 بعدما كان العدد ال يتجاوز 16 

امراأة يف �سنة 1973.

البحث  و  العايل  التعليم  وزارة  ـ    2012
العاملي  الــيــوم  اإحــيــاء  قبيل  حت�سي  العلمي 

للمراأة اأزيد من 13 األف و 500 امراأة عاملة 

يعادل  ما  اأي   2010 �سنة  نهاية  يف  بالقطاع 

يف  العاملة  الفئات  جمموع  من  باملائة   34
القطاع يتوزعن يف اخت�سا�سات خمتلفة حيث 

اأ�ستاذة   3567 بـ  ن�سبة  اأعلى  الطبيبات  متثل 

العلوم  اأ�ساتذة  جمموع  من  باملائة    45 اأي 

الطبية.

نوعها  من  االأوىل  هي  �سابقة  يف  ـ   2012
ترف�ص  كــنــدا  ــــدويل  ال لــلــقــانــون  ومــنــافــيــة 

اأرا�سيها  على  اجلزائرية  اجلالية  ت�سويت 

ذلك   من  وا�ستثنت  الت�سريعية  االنتخابات  يف 

ا�ستفتاء  اأي  اأو  الرئا�سية  االنتخابات  فقط 

اآخر.

باجلرافات  يدمر  الدولة  تنظيم   -  2015
�سنتي  بني  اآ�سور  عا�سمة  كالح  مدينة  اأنقا�ص 

امليالد. قبل  و610   870

��سرت�تيجية  يف  ع��الوة  �سي  يا  ر�ي��ك  و����س   �

نكاز"؟ "ر�سيد 
فاروق قدوري باتنة

�ملتحركة..  بالر�سوم  هو�س  لديه  �أن  يبدو 

خّلينا من �لتهريج يرحم بوك؟!.

�أجهل  ومازلت  �حل�سارة  بلوغ  مني  يريدون   �

�سوتي  �أج��ه��ل  زل��ت  وم��ا  وم��ازل��ت  لبيتي  درب��ي 

و�أعطي عظيم �عتباري لأدنى عبارة؟

�سفيان قريع ب�سكرة

و�نت دميا هك حاكمك �لزهامير وّل غري كي 

يطلبو� منك بلوغ �حل�سارة؟!.

� هل تخاف يا �سي عالوة؟

�سناء بعتا�س �سطيف

�أحيانا.. عندما �أح�س �أن �خلوف خائف..... 

�أخا��������������ف!!.

يا  يخوف  �لر�هن  �لو�سع  بللي  ح�سّيت�س  ما   �

�سي عالوة؟

�أ�سامة عوملي خن�سلة

خوك ر�ه موجد �حلقاقيب وهارب للخر�ريج.. 

هات ما يعطلونا�س وجوه �لفقاقري يف �ملطاطري 

نكارين �لع�سا�سري؟!.

من  �لنوع  ع��الة يف ذ�ك  �سي  يا  ر�ي��ك  و����س   �

متاأخر�..  ح�سورهم  ياأتي  �لذين  �لأ�سخا�س 

في�سبح ل معنى له؟

عنرت بوعبد�هلل �لعلمة

يغّني  ن��ا���س  �لعر�س  ف�����ّس  ك��ي  باخت�سار.. 

"تو�سل"  �ملهم  �لدنيا  فاهمني  هوؤلء  وي�سطح.. 

ما يهم�س وقتا�س وهم فرقة در�بكية �لأ�سل من 

جزر �لبندير �ل�سرقية يف �ملحيط �لهندي؟!.

� من �أين لك هذ�؟ �سوؤ�ل نطرحه على �ملرت�سي 

�ملثالية  �لو�سيلة  لنعرف  ب��ل  ملحا�سبته،  ل 

للو�سول �إىل "هذ�"؟

عالء زويته �سكيكدة

�ل��ف�����س��اد لكنهم  ي��ح��ارب��ون  ب���اب ه��م ل  م��ن 

ر�ين  �أي�سا..  منه  �ل�ستفادة  على  يحر�سون 

فهمتكم كيما قالها بن علي؟!.

تخاريف 
�سي عالوة املو�سطا�ش

عندك تقطع اجلورنان

هههههه

�سي عالوة ينتظر اأ�سئلتكم ليجيب عليها، �ساركونا بها 
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جباد و�ل���ع���رق  ���س��الل��ة 

�سورة م�سحكة

حكـــمة

ف�إنه  امل��غ��رور،  وم�ص�حبة  اإي����ك 
اإن راأى منك ح�صنة ن�صبه� اإليه 
اإليك ن�صبه�  بدت منه �صيئة  واإن 

�إذ� كان هذ� 

�لتفكري يل يفكرو 

بيه �لفكاكري تاعنا 

فاجلز�ئر بخري؟!
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�شعد اأعلى �شطح مقر الدائرة

�ضطيف

ر�سيد. ح

ب�ضكرة

خن�ضلة

قاملة

بن �ستول. �ص

اأقــدم زوال اأم�ــص �سخ�ــص يف العقــد 

الرابــع علــى حماولــة االنتحــار ، بعد 

متكنه من ال�سعود اإىل اأعلى �سطح  مقر 

دائرة عا�سمة الوالية دون اأن يتفطن 

له اأحد، وهدد باالنتحار ب�سبب م�ساكل 

اجتماعيــة تتعلــق بال�سكــن، احلادثة 

و�ســط  الهلــع واخلــوف  خلفــت حالــة 

املواطنــني، وبعد تدخــل م�سالح االأمن 

وعنا�ســر احلمايــة املدنيــة متكنوا من 

اإقناعه بالعدول عن االنتحار ووعدوه 

باال�ستماع الن�سغاالته.

�سجلت م�سالح احلماية املدنية لوالية 

ب�سكــرة خــالل االأ�سبــوع املا�ســي وفاة 5 

اأ�سخا�ــص وجــرح 36 اآخريــن يف حوادث 

بـــ  املــرور  متفرقــة، ت�سدرتهــا حــوادث 

30 جريحا ووفاة  35 حادث جنم عنه 
واحــدة، واحلرائــق التــي قــدر عددهــا 

بـــ 24 حــادث ت�سبــب يف اإ�سابــة �سخ�ص 

واحــد، اإ�سافــة اإىل التدخــالت املتعلقة 

بالتغطيــات االأمنيــة خــالل التظاهرات 

التي اأ�سفر عنها وفاة �سخ�سني واإ�سابة 5 

ا�سخا�ص اآخرين، ومن اأهم احلوادث التي 

اهتزت لها الوالية حادثة هالك �ستيني 

يف بئــر ووفاة �ســاب يف العقــد الثالث من 

العمــر بعــد ده�ســه مــن طــرف �ساحنــة 

مقطــورة ما اأدى اإىل بــرت ذراعيه وراأ�سه، 

ل�سبعينــي  العثــور علــى جثــة  وحادثــة 

يف حالــة تعفن داخــل م�سكنــه، مبجموع 

تدخالت جتاوز الـ 400 تدخل .

خالل  �سطيف  �سرطة  م�سالح  قامت 

ــاأطــري دوريــــات  االأ�ــســبــوع املــنــ�ــســرم بــت

ــرت عـــن �ــســبــط 26  ــف ــس ومـــداهـــمـــات اأ�

ب�سدد  �ــســواء  تلب�ص  ــاالت  ح يف  �سخ�ص 

املوؤثرات  اأو  املــخــدرات  وتعاطي  حيازة 

الكحولية  امل�سروبات  نقل  اأو  العقلية 

ال�سرطة  م�سالح  وحجزت  رخ�سة،  دون 

املخدرات  من  كمية  العمليات  تلك  اإثــر 

بلغ  االأحجام  متفاوتة  قطع  �سكل  على 

من  غراما   )102.28( االإجمايل  وزنها 

قر�سا   85 حجزت  كما  املعالج،  الكيف 

 90 جانب  اإىل  العقلية،  ــرات  ــوؤث امل مــن 

ناهيك  الكحولية  امل�سروبات  من  وحــدة 

حمظورة،  بي�ساء  اأ�سلحة   3 م�سادرة  عن 

جزائية  ملفات  امل�سالح  ذات  واأجنـــزت 

وتعاطي  حــيــازة  بتهم  املــتــورطــني  �سد 

املخدرات واملوؤثرات العقلية، وكذا حيازة 

رخ�سة،  دون  الكحولية  امل�سروبات  ونقل 

الق�سائية  اجلهات  اأمــام  اإحالتهم  ليتم 

رهن  منهم   12 و�سع  مت  حيث  املخت�سة، 

اإ�ستدعاءات  توجيه  مت  فيما  احلب�ص، 

مبا�سرة للباقني. 

 336 حجز  من  �سطيف،  بوالية  اجلمارك  عنا�سر  متكنت 

باملطار  بريغابالني  نوع  من  املهلو�سة  احلبوب  من  كب�سولة 

معاجلة  اإثــر  كانت  العملية  امل�سادر،  ذات  وح�سب  الــدويل، 

حاملها  توقيف  مت  حــي  فرن�سا،  مــن  قــادمــة  دولــيــة  رحلة 

تقدميه  ق�سد  �سده  ق�سائي  ملف  تكوين  مع  معه  والتحقيق 

اإىل العدالة بتهمة حيازة وتهريب املهلو�سات.

خن�سلة �ساب يحاول االنتحار ب�سبب "امليزيرية" يف 

اأ�سبوع  خالل  جريحا  و36  قتلى   5

اإيداع 12 �سخ�سا احلب�ص يف ق�سايا خمدرات

حجز 336 قر�ص من املهلو�سات مبطار �سطيف

�صي االأورا�صي..

وجب الكالم

hamzalaribi005@gmail.com
حمزه لعريبي

الفر�ص واحلمار
تلك  ق�سة  يتذكر  معظمنا  الزال  رمبا 

القوية  بعالقتها  عرفت  التي  الفر�ص 

جدا مع احل�سان الذي �سرب بدوره مثاال 

ي�سري  اأن  يف�سل  كــان  فقد  الت�سحية،  يف 

الطريق  يتح�س�ص  كــي  بخطوات  قبلها 

والأنه  مبكروه،  ت�ساب  اأن  خمافة  ويوؤمنه 

اأن تقع  فيما كان يخ�سى  كذلك فقد وقع 

فيه الفر�ص، فقد �سقط يف حفرة عميقة 

اأدت اإىل اإ�سابته بك�سور مل يتمكن ب�سببها 

ــرة وبــقــي يتاأمل  ــف ــن احل ــن اخلــــروج م م

حزنا  الفر�ص  فحزنت  اأنفا�سه  لفظ  حتى 

�ــســديــدا واأ�ــســبــحــت بــذلــك عــدوانــيــة ال 

تطيق بجانبها اأحد حتى ان�سرف اجلميع 

يف  من  كل  الأن  وحيدة  وباتت  حولها  من 

ميكنه  اأحد  ال  باأن  يعلمون  كانوا  الربية 

اأن ميالأ الفراغ الذي تركه احل�سان الذي 

�سحى بنف�سه من اأجلها، لكن حمارا �سمع 

بالق�سة ففرح واأخذ كما نقول يف لهجتنا 

العامية "ينقز" و�سارع اإليها يطلب قربها 

وال�سك  الرف�ص  يف  مهاراته  م�ستعر�سا 

انتباهها  يلفت  بــاأنــه  منه  ظنا  والع�ص 

اأن  اإال  منها  كـــان  فــمــا  بقلبها  ويــحــظــى 

ت�سرفه قائلة، "عودي يف القرب وال حمار 

جميل  الفر�ص  ردت  القول  وبهذا  نقاز"، 

"فر�سا  وبكونها  بوفائها  امل�سحي  احل�سان 

حرة" اأ�سيلة.

حني �سكت اأهل احلق توهم اأهل الباطل 

اأنهم على حق، هذا ما يحدث يف اجلزائر، 

عن  املخل�سون  الــرجــال  ان�سرف  فحني 

الدولة،  �ــســوؤون  يف  واخلــو�ــص  ال�سيا�سة 

وحني ان�سحب االأحرار من لعبة وا�سحة 

نتائجها توهم بع�ص  التفا�سيل ومعروفة 

املجانني باأن باإمكان من هب ودب اأن يكون 

عندما  ــه  اأن االأمـــر  يف  واملــحــزن  البديل، 

اأنهم  االأحمرة  ظن  وحيدة  الفر�ص  بقيت 

بل  عليها،  وي�ستولون  "بالتنقاز" يغرونها 
اال�ستغناء  ميكن  ال  بخبلهم  اأنهم  وظنوا 

فــراح  حمنتها  مــن  ــا  اإخــراجــه يف  عنهم 

"هذا  ويقول  اإليها اجلح�ص  احلمار يدعو 

لي�ست  امل�ساألة  اأن  يعلم  وال  �سبابا"  اأكرث 

هذا  م�ساألة  حتى  وال  "تنقاز"  م�ساألة 

ق�سية  هي  بل  مقبول،  غري  وذاك  مقبول 

اأكرب من اأن يفهمها "املجانني" واأتباعهم.

�سدرنا احلديد بـ 300 مليون دوالر... 

وطورنا اقت�سادنا بعد جمهودات 

كبار... خططنا للتجديد واخلروج 

من اقت�ساد العار... ولكن ما �سفنا�ص 

اخلري يل عاد على الدوار... والنا�ص 

يل �ساكنة يف القرابى والقيفار...

دائــرة  اأمــن  عنا�ســر  االأول،  اأم�ــص  حجــزت 

نقاو�ــص، كميــة معتربة مــن الكيف املعالــج تقارب 

اأ�سخا�ص ترتاوح   03 40 كيلوغــرام، مع توقيف 
اأعمارهــم بــني 32 و44 �سنة، حيــث مت تقدميهم 

اأمام وكيل اجلمهوريــة لدى حمكمة باتنة والذي 

اأمر اإيداعهم رهن احلب�ص املوؤقت.

�سنــة حتفــه   72 العمــر  مــن  يبلــغ  �سيــخ  لقــي 

بقريــة املدفــون 5 كلــم عــن مدينــة اأم البواقــي، 

ده�ســا بال�ساحنة التــي كان يقودها ابنه، وح�سب 

املعطيــات االأوليــة اأن جرميــة القتــل وقعــت بعد 

مناو�سات وقعــت بني االأب ال�سحيــة واأخيه حول 

قطعة اأر�ص وح�سب نف�ص امل�سدر فاإن ابن ال�سحية 

حاول الدفاع عن والده بعد اأن ركب �ساحنته وهم 

بده�ــص عمــه واأبنائه غــري اأن ال�سحيــة اعرت�ص 

طريقــه مانعا ليلفــظ اأنفا�سه يف حــني �سلم االبن 

الــذي قتل اأبيه خطــاأ اإىل م�سالح الدرك الوطني 

الذيــن فتحــوا حتقيقــا يف الق�سيــة عــن االأ�سباب 

احلقيقية لهــذه اجلرمية التي راح �سحيتها اأب يف 

�سن الــ72 �سنة.

خلــف �سبــاح اأم�ــص، �سجــار وقــع بــني عائلتــني 

ببلديــة اأوال زواي بواليــة اأم البواقي، 3 جرحى 

بعــد نقلــوا اإىل م�ست�سفــى عمــريات �سليمــان بعني 

امليلة، اأحدهم متواجد بقاعة العناية املركزة.

ال�سجار بداأ بعد قيام اأحد املت�ساجرين بتوقيف 

�سيــارة الثــاين بينما كانــت متواجــدة بالقرب من 

اأر�ــص فالحية حمــل نزاع بــني العائلتــني، موجها 

لــه وابــل مــن عبــارات ال�ســب وال�ستــم، ممــا اأدى 

اإىل ا�ستفــزازه لينــادي علــى  اأبنائــه للدخــول يف 

عــراك، مما اأدى اإىل تطــوره وتدخل جميع اأفراد 

العائلتــني، اأيــن اأ�سفر عــن �سقوط ثــالث جرحى، 

فيما طالب ع�ســرات الفالحون باملنطقة ب�سرورة 

االإ�ســراع يف الف�سل يف ملكيــة االأرا�سي الفالحية 

مــن قبــل امل�سالــح الفالحيــة، يف ظــل ال�سجارات 

الدامية التــي خلفها عدم ت�سوية ملكية االأرا�سي 

التي تعود اأغلبها "للعر�ص".

اأم البواقي

باتنة

حوادث املرور

حــجز قــــرابة 40 كلغ
 من الكيــف املعــالج

يزهق روح والده 
باخلطاأ دفاعا عنه

جرحـى يف �سجـــار 
بني عائلتني باأوالد زواي

�سهيلة. ب

بن �ستول. �ص

عبد الهادي. ب 

عالء. ع

نا�سر.م
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متكنت عنا�سر ال�سرطة التابعة 

للم�سلحة الوالئية لل�سرطة 

الق�سائية باأمن الوالية واملمثلة 

يف فرقة مكافحة املخدرات، 

من توقيف �سخ�سني م�ستبه 

فيهما م�سبوقني ق�سائيا، ترتاوح 

اأعمارهما بني 27 و31 �سنة، 

بحوزتهما 05 اأقرا�ص من دواء 

ذو تاأثري عقلي من نوع اإك�ستازي 

وثالثة 03 اأقرا�ص من دواء 

اآخر، اأين فتح حتقيق يف الق�سية 

و كون �سدهما ملفا ق�سائيا، حيث 

�سدر يف حق امل�ستبه فيه الرئي�سي 

حكم بع�سرة �سنوات حب�ص نافذة 

وغرامة مالية نافذة و�سدر يف 

حق الثاين حكم بخم�ص �سنوات 

حب�ص نافذة وغرامة مالية 

نافذة.

توقيف �سخ�سني 
وحجز حبوب 
"االك�ستازي"

ملودع. ج


