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قام بتزوير حمررات عمومية 

بعد وفاة �شاب يف الثالثينات من العمر

العديد من البلديات عاجزة

 عن التكفل بنفاياتها

نتيجة غياب الفتات توجيهية

ببلديات دائرة بوحمامة

غياب العديد من متطلبات التنمية

العلمة

اجتماعات مكثفة للق�شاء عليها

 قبل حلول ال�شيف

ت�شمل 3 بلديـــات
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ريا�شة

�شباب برج بوعريريج ـ وفاق عني التوتة 22 / 24

مل ُيخلف اأم�س، �شكان والية باتنة، موعدهم مع ثالث م�شرية دعا اإليها في�شبوكيون منذ بداية احلراك ال�شعبي قبل 15 يوما، فخرجوا مبئات االآالف 

اإىل �شوارع املدينة، كبارا و�شغارا، �شيبا و�ُشبانا، ذكورا واإناثا، �شانعني م�شهدا احتفاليا ا�شتثنائيا �شدح فيه �شوتهم عاليا يف يوم عال فيه �شوت ال�شعب 

فوق كل �شوت ورّدد فيه اجلميع "نعم للتغيري..ال للعهدة اخلام�شة"...

االآالف يف �ساحة احلرية بو�سط مدينة باتنة

�س 04

الوف�ق يث�أر من 
ال�شب�ب ويزيحه 
من �شب�ق الكـ�أ�س

ُ
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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 

                                                              فيضض من غيضض 

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.
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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

ن�ساء ل�سن كالن�ساء
يبدو اأن احتفال " الن�ساء اجلزائريات" هذا العام بالعيد العاملي للمراأة كان بطعم خا�ص 

وال�سالونات  القاعات  يف  االحتفال  وعن  "الرب�ستيج"  عن  تخلني  فقد  خمتلف،  وبطعم 

"ن�ساء" بل  ل�سن جمرد  اأنهن  ويثبنت  "ال�سوارع" بطريقة خمتلفة  ليحتفني يف  وخرجن 

حمل  بدل  اجلزائر  علم  رفع  ف�سلن  اإذا  الن�ساء"،  "ككل  ل�سن  باأنهن  اأثبنت  لطاملا  حرائر 

اإليها  اآلت  التي  املزرية  باحلالة  منددات  يهتفن  ورحن  "الوطن"  بنور  وتزينن  الــورود 

االأو�ساع يف البالد، حدث ذلك يف �سورة "راقية" كان عنوانها اأن "عيد اجلزائريات هو 

الوطن"، فاألف حتية "حلرائر اجلزائر".

قال: مراد زمايل 
)وزير العمل وال�سمان الإجتماعي(
بدول  معتمد  غري  ال�سفاء  بطاقة  نظام   ...

كثرية يف العامل!

قلنا: يا راجل... احلراك لن توقفه 
"بطاقة �شفاء".

auresbook

رغم اتفاق اجلميع على اأن امل�سريات املنددة 

برت�سيح عبد العزيز بوتفليقة لوالية خام�سة قد 

كانت  �سلمية وحمكمة التنظيم اإال اأن هناك بع�ص 

الت�سرفات التي من �ساأنها اأن تف�سد ال�سورة الراقية 

التي ر�سمها احلراك ال�سعبي على مدى قرابة ع�سرين 

يوما، فالكثري من املراهقني جعلوا من امل�سريات فر�سة 

النتهاك حرمة االأ�سخا�ص من خالل الرتكيز على 

التقاط �سور للن�ساء ون�سرها عرب مواقع التوا�سل 

االجتماعي، هذا وهناك عبارات خاد�سة للحياء 

واأخرى ال متت لالإن�سانية واالأخالق ب�سلة نرجو اأن ال 

تتكرر وال تباح با�سم "الفكاهة"، فاإذا الزاد ال�سيء عن 

حده انقلب اإىل �سده خا�سة واأن اجلزائريني ي�سرون 

على اأن يكون حراكهم الئقا وراقيا ال جمال فيه 

للتجاوزات مهما كان نوعها.

ك�سف وزير ال�سوؤون الدينية واالأوقاف، حممد عي�سى، 

ــلها �ســندوق  عــن جتــاوز ح�ســيلة زكاة املــال التــي ح�سّ

الــزكاة اجلزائــري 800 مليــون دينــار، الأول مــرة هــذه 

ال�سنة منذ اإن�ساء ال�ســندوق، وبهذا تكون فاقت ح�سيلة 

ال�سنة املا�سية مببلغ 131 دينار، م�سيفا اأنه اأمر الوزارة 

بامل�ســارعة اإىل توزيع هذه احل�ســيلة على م�ستحقيها من 

العائالت الفقرية عرب حتويالت يف ح�ساباتهم الربيدية 

اجلارية حفظًا لكرامتهم.

ال الإف�ساد ال�سلمية
بطاقة حمـــــــــراء

Dégage غديري

واأخريا... مر�سيد�س جزائرية

دينار مليون   856
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لرئا�سيات  املرت�سح  غديري"  "علي  اأن  يبدو 

اأفريل 2019 قد دخل املناف�سة على كر�سي 

وبخطة  مدرو�سة  غري  بطريقة  "املرادية" 
يراهن  كان  ما  كل  اأن  ويبدو  حم�سوبة،  غري 

املتقاعد"،  "اجلرنال  لقب  هو  للفوز  عليه 

ويظهر ذلك يف كالمه وت�سريحاته املتناق�سة 

اإىل  �سيو�سلني  �سعبي  "طوفان  بقوله  بــدءا 

ال�سعب  مع  "القطيعة"  واإعــالنــه  املرادية" 

مكتبه  يف  "تخندقه"  خــالل  مــن  ذلــك  بعد 

باالن�سحاب  تلميحه  اإىل  و�سوال  عنه  بعيدا 

اإىل  التايل  اليوم  يف  ونزوله  الرئا�سيات  من 

مل  الــذي  االأمــر  ال�سعب،  اإىل  للتودد  ال�سارع 

ي�سفع له وت�سبب  ح�سب ما تناقلته �سفحات 

على موقع التوا�سل االجتماعي "فاي�سبوك" 

بالعهدة  املندد  ال�سعب  طــرف  من  طــرده  يف 

احلراك  موجة  يركب  من  وبكل  اخلام�سة 

عبارة  فــدوت  غايته  اإىل  للو�سول  ال�سعبي 

."  Dégage "غديري 

بال�سركة  االنتاج  مدير  به  �سرح  ما  بح�سب 

عالمة  من  ال�سيارات  ل�سناعة  اجلزائرية 

"مر�سيد�ص بنز" "زين العابدين م�سطفاوي" 
�سيارة  ت�سويق  مــن  �ستتمكن  اجلــزائــر  ــاإن  ف

"مر�سيد�ص اجلزائرية" يف اآفاق عام 2025، 
�ستدخل  املتحدث  ح�سب  ال�سركة  اأن  حيث 

اأفريل  % يف   100 بن�سبة  الرتكيب  مرحلة 

املقبل بامل�سنع يف عني بو�سقيف والية تيارت، 

هذا وقد اأو�سح ذات املتحدث باأن ال�سركة قد 

قامت بتكوين 120 عامال من تقنيني وتقنيني 

�سامني ومهند�سني يف جماالت الكهروميكانيك 

من  ال�سناعية  وال�سيانة  واالإلكرتوميكانيك 

لالإنتاج،  جديدة  حمطة   19 يف  العمل  اأجل 

لــالأجــزاء  مــن تركيب  مــراحــل  ــدة  وبــعــد ع

الداخلية لل�سيارة واملعاجلة وال�سباغة تاأتي 

مرحلة جتميع اأجزاء ال�سيارة بتقنية الليزر 

مر�سيد�ص  �سيارة  اأخريا  لت�سبح   2025 �سنة 

"جزائرية".

لكل مقام مقال
قالوا لل�سراق احلف قال جاين الفرج؟!

الل�ص هو �سخ�ص جتراأ على حدود اهلل قبل اأن يتجراأ 

على النا�ص باأكل اأموالهم بالباطل..وهو بفعله هذا ال 

يهتم ل�سيء جزاء اأو عقوبة، وميكنه اأن يرتكب ذنوبا 

اأخرى يف �سبيل تغطية جرميته دون اأن يرف له جفن 

لهذا قيل يف االأمثال ال�سعبية " قالوا لل�سراق احلف 

قال جاين الفرج"..فماذا ننتظر من �سخ�ص قام بفعل 

ال�سرقة اإال اأن ي�ستهني باأداء اليمني لتربئة نف�سه 

نكران  اأنكر" و  من  على  واليمني  املدعي  على  "فالبينة 
ال�سارق اأهون من ال�سرقة بحد ذاتها، لهذا اعترب اإكراهه 

على "احللف" فرج كبري..

ويقال اأن اأ�سل املثل يعود اإىل رجل يعي�ص على 

االحتيال والغ�ص وخمادعة االأغنياء والتجار..

فكان يزعم اأنه من العاملني على حت�سيل ال�سدقات و 

زكاة االأموال..وكان يطوف عليهم يوميا جلمعها منهم 

وت�سجيعهم على جزيل العطاء للفقراء وامل�ساكني 

واالأيتام واالأرامل..ومل يكن يف احلقيقة �سوى "�سارق" 

تقم�ص �سخ�سية فاعل خري لال�ستيالء على االأموال 

م�ستغال طيبة التجار وعدم �سوؤالهم عن االأموال واأين 

انتهى م�سريها لثقتهم العمياء فيه، لكونه ُيظهر التقوى 

وا باأمر "م�سداقيته" و�سدقه..اإىل اأن  والورع فلم َي�ُسكُّ

قدم للمدينة تاجرا فاح�ص الرثاء فاأ�سالت اأمواله لعاب 

هذا املحتال فذهب اإليه، واأخربه باأفعاله اخلرّية واأ�سهد 

التجار على ذلك..وكيف اأنه ي�سعى للخري وم�ساعدة 

املحتاجني فاقتنع التاجر بكالمه واأبدى موافقته..لكنه 

ا�سرتط عليه اأن يحلف ميينا بو�سع يده على امل�سحف اأن 

تلك االأموال �ستذهب مل�ستحقيها..فا�ستب�سر ال�سارق خريا 

وقال يف نف�سه �ساأحلف مليون مرة اإن �سئت لكنه طلب 

تاأجيل اأداء اليمني اإىل اأن يوزع تلك االأموال فمن يدري 

ماذا �سيحدث كما قال..

ويف �سباح الغد �سّلمه التاجر �سرة مليئة بدنانري 

ذهبية "التهمها".. ا�ستلمها الل�ص وهو يفكر يف طريقة 

جتعله يحلف من دون اأن يتاأذى ـ ح�سب اعتقاده ـ من 

اليمني الكاذب فاهتدى اإىل فكرة ماكرة وهي اأخذ زوجته 

واأوالده اإىل �سحراء قاحلة جرداء ال اأكل وال ماء 

واأمرهم بالتجرد من مالب�سهم واأعطاهم �سرة املال..ويف 

اليوم التايل عاد اإىل التاجر وو�سع يده على امل�سحف 

وقال: " اأق�سم باهلل العلي العظيم اأن مالك ذهب اإىل 

عائلة يف العراء دون طعام اأو ماء اأو ك�ساء"..وظن بفعله 

هذا اأنه متل�ص من اليمني الكاذب..

وما اأكرث يف اأيامنا هذه من كان اأداوؤهم لليمني �سبيل 

للخال�ص من تبعات �سرقات كربى واأكل الأموال النا�ص 

بالباطل..

قالوا لل�سراق احلف قال جاين الفرج..ي�سرب هذا 

املثل عندما ُيطلب من مذنب احللف على براءته يف حني 

هناك من هو متاأكد متاما اقرتافه للذنب.

�سورة ملتظاهر مل 

يكمم املر�ص فمه ومل 

مينعه من اإ�سماع �سوته 

يف املظاهرات املنددة 

باالأو�ساع املزرية التي 

تعي�سها البالد

عبد العايل بلحاج

معاهد افرتا�سية
بعيدا عن احلراك ال�سعبي وبعيدا عن التنديد 

ال�سعب  مطالب  عن  وبعيدا  اخلام�سة  بالعهدة 

باإ�سقاط ثلة ممن عاثوا ف�سادا يف البالد مبنطق 

ومن  املنا�سب  غري  املكان  يف  املنا�سب  غري  الرجل 

امليادين  خمتلف  يف  الـــرداءة  تف�سي  يف  ت�سببوا 

والقطاعات حتى اختلط احلابل بالنابل ومل نعد 

نفرق بني ال�سالح والطالح، بعيدا عن هذا الحظت 

املوجة كل بطريقته  لركوب  ي�سارع  اأن هناك من 

ليخرج من احلراك بامتيازات ويخرج من احلراك 

من  االأغلبية  تركيز  اأن  والبــد  البطل،  ب�سورة 

وكل  واملظاهرات"  "امل�سريات  على  اجلزائريني 

جعلهم  قد  اخلام�سة  العهدة  مبناه�سة  يتعلق  ما 

بع�ص  نقل  مل  اإن  احلماقات  بع�ص  عــن  يغفلون 

التفاهات والرتهات.

ـــذوا مـــن مـــواقـــع الــتــوا�ــســل  ـــخ ــص ات ــا� ــخ ــس اأ�

با�سم  الغري  ف�سائح  لن�سر  ف�ساءات  االجتماعي 

ف�ساء  الفي�ص بوك  من  الف�ساد" واتخذوا  "ك�سف 
"رف�ص  الإطالق العنان لل�سب وال�ستم حتت م�سمى 

الظلم" واال�ستبداد وف�سح امل�سوؤولني وال�سيا�سيني 

اأي�سا  بــوك  الفي�ص  مــن  واتــخــذوا  اجلــزائــريــني، 

والدفاع  الوطن"  "حب  با�سم  للتحري�ص  ف�ساء 

مل  طبعا  وهــوؤالء  البحار"،  وراء  "من  الوطن  عن 

"البالد"  يف  �سعاليك  �سوى  �سنوات  قبل  يكونوا 

وراء  "التلغبيب" من  فر�سة  لهم  اأتيحت  وعندما 

"ب�سع  اأجل  "االأهل" من  البحار بعدما تخلوا عن 

�سعف  فا�ستغلوا  م�سهورين  اأ�سبحوا  دوالرات" 

اأنف�سهم  الوعي لدى اأغلبية املتابعني لهم ون�سبوا 

"اأبطاال قوميني" وقادة راأي متوهمني باأنهم كذلك 
حقا،  وعندما ارتفع م�ستوى الوهم لديهم منحوا 

لل�سحافة  فاأ�ساءوا  االإعالميني"  "�سفة  اأنف�سهم 

كمهنة وكممار�سة، فاأن يكون ال�سخ�ص ذا م�ستوى 

درا�سي مل يتخط حيطان �سهادة التعليم االأ�سا�سي 

وال�ستم  لل�سب  ف�ساء  بــوك  الفي�ص  مــن  ويتخذ 

ون�سر ف�سائح الغري  والتعدي على حرمات النا�ص 

�سفة  نف�سه  ليمنح  هــذا  بعد  ويخرج  حق  بغري 

ال�سخ�ص  هذا  باأن  يوحي  ما  فذلك  "االإعالمي" 
"الفي�ص بوك" معهد اإعالم تخرج منه  قد اعترب 

متح�سال على �سهادة تخوله الأن ي�سبح اإعالميا.

يندد  كان  ومن  بالف�ساد  يندد  كان  من  اأن  اأرى 

الفا�سد  "اأفكاره" وي�سبح  عن  يرتد  ثم  بالرداءة 

مبنح نف�سه �سفة ال ي�ستحقها ملجرد اأنه ا�ستمر يف 

الف�سائح" عرب  ون�سر  وال�ستم  ال�سب  يف  "التكوين 
بعينه  الف�ساد  ميار�ص  بهذا  اأنه  اأرى  بوك  الفي�ص 

ت�سهده  ما  م�ستغال  متابعيه  "ا�ستغباء"  وميار�ص 

م�ستقرة"  "غري  اأو�ــســاع  ومــن  حــراك  من  البالد 

"فئة  مبباركة  اإعالمي"  "ب�سهادة  بعدها  ليخرج 

متاما  بالعقل"  تفكر  اأن  قبل  بالقلب  تــوافــق 

اإبان ثورة  الذين كانوا يعملون يف فرن�سا  كاأولئك 

اجلزائر  اإىل  قدموا  انق�ست  وعندما  التحرير 

على  واحلمقى  املغفلني  ب�سهادة  وح�سلــــــــوا 

جماهد". "بطاقة 

و�شــوح
بكل 



اأعلنت جبهة القوى 

اال�شرتاكية، االفافا�س، 

اأم�س اجلمعة 8 مار�س، 

اإنهاء مهام ال�شكرتري 

االأول حممد حاج 

جيالين، وتعيني مهني 

حدادو يف �شكرتري اأول 

بالنيابة.

وقال االفافا�س يف بيانه 

اإنه �شيتم عقد اجتماع 

للهيئة الرئا�شية يف 

اأقرب وقت ممكن لتعيني 

�شكرتري اأول للحزب، 

كما اأعلن االفافا�س عن 

حتديد موعد للمجل�س 

الوطني خالل فرتة ال 

تتجاوز 30 يوًما.

اإنه�ء مه�م ال�شكرتري 
الأول  لالف�ف��س 
حممد ح�ج جيالين

ق. و

تطرقت افتتاحية جملة اجلي�س يف عددها 

الرابطة  تعزيز  على  التاأكيد  اإىل  االأخييري، 

املت�شبع  وال�شعب  الوطن،  حامي  اجلي�س  بني 

بالوعي الوطني.

اجلي�س  حققه  ما  ''اإن  االفتتاحية  واأ�شارت 

اإىل  الالم�شروط  اأ�شعدة عدة، ووقوفه  على 

جانب اأمته، يف كل ما مرت به البالد من حمن 

جي�شه  مع  ال�شعب  مت�شك  مدى  اأكد  واأزمييات، 

وتوحد  م�شريهما  وتييرابييط  وتالحمهما 

روؤيتهما للم�شتقبل''.

ال�شعب  ''اإن  املجلة  افتتاحية  يف  وجييياء 

ملختلف  واملدرك  كبري،  وطني  بوعي  املت�شبع 

احلالية،  والرهانات  والتهديدات  التحديات 

وحتمل  اأ�شالفه،  ر�شالة  بحمل  جدير  �شعب 

م�شوؤولية حفظ اأمانتهم من بعدهم''.

واأ�شارت اأن ''تاريخ اجلزائر مليء باملحطات 

واالأحداث البطولية، والتي تربز مدى مت�شك 

وحتديه  واال�ييشييتييقييالل،  بيياحلييرييية  ال�شعب 

للرت�شانة احلربية اال�شتعمارية''.

الذي  النجاح  اإىل  اجلي�س  جملة  وتطرقت 

والذي  �شعيد،  من  اأكرث  على  اجلي�س  حققه 

التحدي  رفييع  على  االإ�ييشييرار  بف�شل  تيياأتييى 

م�شتوى  اإىل  امل�شلحة  قواتنا  بيياأداء  والرقي 

املهام الد�شتورية املوكلة اإليه.

التحرير  جلي�س  اتخاذه  بف�شل  حتقق  كما 

واالإخال�س  الوطن  حب  يف  كقدوة  الوطني، 

ال�شعاب،  كل  لتذليل  بيياالإرادة،  والتحلي  له، 

وحتى يبلغ م�شاف القوة التي تتيح له خدمة 

وطنه و�شعبه

دفاعه  يف  منيعا  ح�شنا  بييالييتييايل  ويييكييون 

ووحييدة  الوطنية  ال�شيادة  عيين  امل�شتميت 

ال�شعب وحرمة الرتاب الوطني.

اأكدت اأحزاب من املعار�شة وممثلي نقابات 

م�شتقلة و�شخ�شيات وطنية، خالل اجتماع 

"حلول  تبني  اخلمي�س  ييييوم  ميي�ييشيياء  لييهييم 

ال�شعبية" معربني  املطالب  تلبي  جزائرية 

ال�شاأن  يف  اأجنبي  تدخل  الأي  رف�شهم  عن 

الداخلي اجلزائري.

الت�شاوري  اللقاء  هذا  يف  امل�شاركون  ودعا 

نقابات  و4  �شيا�شيا  حزبا   15 �شم  الييذي 

وطنية  و�شخ�شيات  م�شتقلة  عييمييالييييية 

ون�شطاء �شيا�شيني واأكادمييني اإىل "الدخول 

القانوين  واالإطييار  املناخ  لتهيئة  مرحلة  يف 

لتثبيت حرية  ال�شرورية  ال�شروط  لتوفري 

اأي  "رف�شهم  واأكييدوا  االختيار.  يف  ال�شعب 

تدخل اأجنبي حتت اأي �شكل من االأ�شكال يف 

ال�شوؤون الداخلية للجزائر".

اأكرث  دام  اجتماع  بعد  امل�شاركون،  وحييذر 

الربيئة  "غري  الدعوات  من  �شاعات،   5 من 

القادمة من خارج الوطن" موؤكدين �شرورة 

احلامل  ال�شلمي  ال�شعبي  احلراك  "مرافقة 
والذي  اجلزائري  لل�شعب  االأ�شيلة  للقيم 

واحلقيقية  العميقة  تطلعاته  يعك�س 

ال�شتكمال  اأهييدافييه  لتحقيق  احلييرييية  يف 

قيمه  وتثبيت  لال�شتقالل  التاريخي  امل�شار 

الذين  امليي�ييشيياركييون  واأكيييد  النوفمربية". 

اجييتييمييعييوا مبييقيير حيييزب طييالئييع احلييريييات 

املطالب  تلبي  جزائرية  "حلول  تبني  على 

ال�شعبية".

الر�شمي  الناطق  طابو،  كييرمي  وان�شحب 

واالجتماعي،  الدميقراطي  االإحتاد  با�شم 

قد ان�شحب من اجتماع املعار�شة الذي عقد 

قاعة  من  خروجه  اأثناء  وقال  اخلمي�س. 

االجتماع اإن املعار�شة تغرد خارج ال�شرب.

جملة اجلي�س: 
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''الت�أكيد على تعزيز الرابطة بني اجلي�س ح�مي الوطن وال�شعب الواعي''

املع�ر�شة تط�لب بتبني حلول جزائرية ورف�س اأي تدخل اأجنبي

مظ�هرات ح��شدة يف عدة ولي�ت من الوطن 

التقليدية  الأطر  اجلزائر" يتج�وز  "حراك 
ويتن�غم مع الفل�شفة ال�شي��شية الع�ملية اجلديدة

املييواطيينييني ميين كل  خييرجييت ح�شود كييبييرية ميين 

من  بالعديد  اجلمعة  اأميي�ييس  العمرية  الفئات 

واليات الوطن  تطالب بالتغيري واإ�شالح االأو�شاع 

وال�شيا�شية. و�شارك  االقت�شادية واالجتماعية 

�شعارات  مرددين  املتظاهرين،  من  االآالف  مئات 

�شد العهدة اخلام�شة.

وتعترب م�شريات اأم�س اجلمعة 8 مار�س، االأ�شخم 

امل�شاهدة  تنح�شر  ومل  احلييييراك،  بييداييية  ميين 

واليات  خمتلف  من  بل  العا�شمة،  اجلزائر  من 

الوطن.

يف العا�شمة اختارت املراأة اجلزائرية يف يومها 

العاملي اأن حتتفل بها على طريقتها، كانت العديد 

واختارت  الوطنية  للراية  حامالت  الن�شوة  من 

االأخريات ارتداء احلايك الذي يرمز اإىل هوية 

اجلميع  حناجر  اأما  اجلزائرية،  املييراأة  واأ�شالة 

االأمن  كنف  يف  وللعي�س  للجزائر  تدعو  فكانت 

واال�شتقرار والرخاء.

�ضلوكيات ح�ضارية للمتظاهرين 
من  االأوىل  اللحظات  يف  املتظاهرون  واأبيييدى 

لرت�شح  املناه�شة  ال�شعبية  امل�شرية  انطالقة 

الرئي�س، عبد العزيز بوتفليقة، لعهدة اخلام�شة، 

عك�شت  التي  احل�شارية  ال�شلوكيات  من  الكثري 

اأخالقا عالية.

وقد تطوع بع�س املواطنني يف العديد من �شوارع 

العا�شمة لتنظيم حركة املرور، من خالل توجيه 

لل�شيارات  وال�شماح  الكثيفة  احل�شود  حركة 

باملرور و�شطها.

كما �شهدت املظاهرات م�شاركة عجائزا و�شيوخا 

�شعوبة  يواجه  بع�شهم  وكان  ال�شن،  يف  طاعنني 

تطوع  اإذ  املتقدم،  ل�شنهم  نظرا  امل�شي  يف  كبرية 

بامل�شرية الإ�شنادهم وم�شاعدتهم  امل�شاركني  بع�س 

على امل�شي، وحمايتهم و�شط احل�شود الغفرية.

ومن بني ال�شلوكيات املميزة، هو حمل الكثري من 

امل�شاركني خ�شو�شا العن�شر الن�شوي الذي �شارك 

اإىل  اإ�ييشييارة  يف  وملونة  حمراء  ورودا  بكثافة، 

�شلمية املظاهرات.

كما مل ت�شهد امل�شرية احتكاكا مع عنا�شر االأمن، 

الكثري  يف  اكتفوا  الذين  ال�شغب  مكافحة  وقوات 

من االأماكن بتوجيه حركة املواطنني.

قدم يو�شف حنطابلي الربوفي�شور يف علم االجتماع 

نظرة �شو�شيولوجية للحراك الذي تعرفه اجلزائر 

حا�شدة  ميي�ييشييريات  عييرب  املييا�ييشييي  فيييييفييري   22 ميينييذ 

تعي�شه  ما  اإن  و�شفا  الوطن،  واليييات  اأغلب  �شهدتها 

اجلزائر حاليا يدخل �شمن حركة ال�شعوب الدائمة 

واملتوا�شلة التي حتتاج دوما لقراءة �شو�شيولوجية، 

م�شريا اإىل اأنه  يف كل مرحلة تاريخية نح�شر لت�شكل 

وعي يحتاج لو�شائل تعبري.

حاليا  يعي�س  اجلزائري  ال�شعب  اأن  يرى  حنطابلي 

من  مل�شرية  تتويجا  متثل  تاريخه،  يف  فارقة  حلظة 

عدة  تاأخذ  اال�شتقالل  منذ  والتغريات  التحوالت 

اأبعاد وتوجهات، وم�شت م�شتويات خمتلفة من حياتنا 

اليومية. وميكن اخت�شارا اأن نقول اإننا نح�شر حلظة 

اأً�شبح  العام الذي  اإعادة نظر وتهيئة ملجال ف�شائنا 

و�شيلة تعبري لكل التيارات االجتماعية.

يو�شف  االجتماع  علم  يف  الربوفي�شور  وي�شتطرد 

حلظة  نح�شر  يجعلنا  احلييراك  هييذا  اأن  حنطابلي 

للمجتمع  الفل�شفية  احلييييياة  يف  اليينييظيير  الإعييييادة 

الفعل  يف  النظر  اإعييادة  اآخيير  مبعنى  اأو  اجلييزائييري 

م�شتويات  عيين  يييعييرب  فييعييل  اأنيييه  بحكم  ال�شيا�شي 

الثقافة  بني  الييفييارق  مييربزا  وثقافية،  اجتماعية 

-ح�شبه-   تت�شم  التي  ال�شيا�شي  للفعل  التقليدية 

بالرتاتبية، والثقافة احلديثة اأو الثقافة الرقمية 

احل�شور  حرية  �شخ�س  لكل  متنح  اأ�شحبت  التي 

من  وال�شيا�شي  الفكري  والييوجييود  احليير  والتعبري 

للرتاتبية  معنى  تعرف  ال  توا�شلية  عالقات  خالل 

ال�شيا�شية، على حد تعبريه.

وحول هذه النقطة اأو�شح �شيف القناة االأوىل اأن 

الأنها  االأحداث  هذه  جتاوزتها  ال�شيا�شية  االأحزاب 

كانت تنتظم يف فعلها ال�شيا�شي وفق اأطر تقليدية مل 

تعد تتنا�شب مع ثقافة ال�شباب اليوم حيث ال يوجد 

زعيم �شيا�شي وال عنوان. فالفعل ال�شيا�شي اأخذ بعدا 

اأفقيا تفاعليا جعل احلراك ياأخذ �شورة خمالفة ملا 

عهدناه يف ال�شابق.   

ويف قراءته لل�شعارات التي رفعت خالل هذا احلراك 

الذي �شهدته اأغلب واليات الوطن، راأى الربوفي�شور 

يف علم االجتماع يو�شف حنطابلي اأن هذه ال�شعارات 

كان لديها هدف �شيا�شي وا�شح يتمثل يف تغيري وجه 

لكن   " معينة،  مدة  منذ  املوجود  ال�شيا�شي  النظام 

االأطر  كل  رف�س  عن  تعرب  ال�شعارات  هذه  اأن  ن�شعر 

ال�شيا�شية احلالية مبا فيها اأحزاب املعار�شة. بعبارة 

اأو  "البارادمي"  جتيياوز  حتيياول  �شعارات  هي  اأخييرى 

�شائدة  كانت  التي  ال�شيا�شية  الفل�شفة  منظومة 

طيلة ثالثني اأو اأربعني �شنة، وهي منظومة جتاوزها 

اأحزاب  اأو  ال�شيا�شية  ال�شلطة  قبل  من  �شواء  الزمن 

هو  امل�شعى  هذا  اأن  التنويه  يجب  وهنا  املعار�شة. 

الغرب  دول  بع�س  يف  �شاهدنا  فقد  عيياملييي،  م�شعى 

ترتاجع  بييداأت  التقليدية  ال�شيا�شية  االأحييزاب  اأن 

اجلزائري  املجتمع  فيياإن  وبالتايل  تتال�شى،  وحتى 

دخل يف تناغم كبري مع الفل�شفة ال�شيا�شية العاملية 

اجلديدة التي ال توؤمن باالأطر التقليدية وتعرب عن 

ذاتها من خالل و�شائل التوا�شل االإجتماعي" ي�شيف 

املتحدث.

ت�شهده  الييذي  احلييراك  هذا  اأن  حنطابلي  ويعتقد 

حتى  �شيتجاوز  ورمبييا  ال�شيا�شي  يتجاوز  اجلييزائيير 

الطبقة  ت�شكل  اإعادة  اإىل  �شيوؤدي  واأنه  االجتماعي 

الوجوه  بع�س  حتيني  اإعييييادة  رمبييا  و  ال�شيا�شية 

جديدة  لثقافة  التاأ�شي�س  اإعادة  واأي�شا  ال�شيا�شية، 

اأو  الت�شور  م�شتوى  على  �شواء  اأوجييه  عييدة  تاأخذ 

املمار�شة اأو العالقات االإجتماعية والف�شاء العام.

اأنه بقدر  الالفت يف هذا احلراك  ال�شيء  اأن  ويرى 

تناغمه مع الفل�شفة ال�شيا�شية العاملية اجلديدة، فقد 

اأ�شاف �شيئا جديدا ملا عرفته املجتمعات العربية يف 

ال�شنوات الع�شرة االأخرية بلم�شة جزائرية خال�شة 

تتجاوز االأطر التي اأدت اإىل بع�س االإنزالقات التي 

عرفتها بع�س دول العامل العربي.

الربوفي�شور يف علم االجتماع يو�شف حنطابلي:

روم�ني� ت�شيد بدور اجلزائر اله�م 

يف ا�شتتب�ب الأمن مبنطقة املتو�شط

ا�شتقبل وزير ال�شوؤون اخلارجية، عبد القادر 

العا�شمة،  باجلزائر  اخلمي�س  يييوم  م�شاهل، 

الوزير الروماين للعالقات مع الربملان، فيورال 

اإيلي، حيث مت التطرق اإىل العالقات الثنائية 

التي جتمع البلدين و�شبل تعزيزها.

وعقب اللقاء، اأكد م�شاهل يف ت�شريح لل�شحافة 

اأن زيارة امل�شوؤول الروماين اإىل اجلزائر "تاأتي 

بعد تلك التي قام بها وزير خارجية هذا البلد 

املن�شرم"،  �شبتمرب  �شهر  خالل  اجلزائر  اإىل 

"العالقات  تناولت  املحادثات  اأن  اىل  م�شريا 

فيه  ترتاأ�س  الذي  الوقت  يف  ال�شيما  الثنائية، 

جويلية  غاية  اإىل  االأوروبييي  االحتاد  رومانيا 

املقبل".

لتقييم  للطرفني  "منا�شبة  اللقاء  �شكل  كما 

ما  فييرتة  اإىل  تعود  التي  الثنائية  العالقات 

كل  بحث  عن   ناهيك  اجلزائر،  ا�شتقالل  قبل 

منها  خا�شة  تعزيزها،  و�شبل  التعاون  ملفات 

االقت�شادية والتجارية".

رومانيني  اأعمال  رجال  بزيارة  ذكر  اأن  وبعد 

اإىل اجلزائر االأ�شبوع الفارط، اأبرز م�شاهل اأن 

االأو�شاع  اإىل  للتطرق  اأي�شا فر�شة  كان  اللقاء 

ا�شتقرارها،  يف  اجلييزائيير  ودور  املنطقة  يف 

كونها  منطلق  وميين  اجلييزائيير،  اأن  اإىل  الفييتييا 

"عالقات متينة" مع  دولة متو�شطية، جتمعها 

االحتاد االأوروبي.

اأهمية  الييروميياين  امل�شوؤول  ابييرز  جهته،  من 

منطقة  يف  واالأمييين  اال�شتقرار  على  احلفاظ 

بالده  وان  ال�شيما  املتو�شط،  االأبي�س  البحر 

لالحتاد  الييدورييية  الييرئييا�ييشيية  حاليا  تييتييوىل 

االأوروبي، م�شيدا بجهود اجلزائر يف هذا املجال 

وكذا يف مكافحة الهجرة غري ال�شرعية.

ق. و
ق. و

ق. و



" "ال�شيليكوز 
يح�شد ال�شحية 

190 بتكوت
فقدت اأم�ص االأول، بلدية تكوت 

جنوب والية باتنة، ابنا اآخر من 

اأبناء البلدية يف ريعان �سبابه ب�سبب 

داء ال�سيليكوز الناجم عن مهنة 

�سقل احلجارة ويتعلق االأمر باملدعو 

�سنة،   34 العمر  من  "ك.غ" البالغ 
حيث فارق احلياة متاأثرا باالأعرا�ص 

اخلطرية التي ت�ساحب امل�سابني 

بهذا املر�ص القاتل، ليبلغ بذلك 

عداد املتوفني جراء داء ال�سيليكوز 

ببلدية تكوت لوحدها 190 �سحية 

ح�سب اإح�سائيات غري ر�سمية.

�سكان تكوت ويف ظل غياب اأي 

حلول يف االأفق لهذا الداء القاتل 

طالبوا ال�سلطات الوالئية التدخل 

على االأقل وتوفري �سروط الراحة 

ملر�سى "مهنة املوت" ممن يرقدون يف 

املنازل وامل�ست�سفيات يف انتظار اأجلهم 

املحتوم، حيث تاأ�سفوا يف مرات عدة 

عدم تكفل م�ست�سفى تكوت الذي 

انتظروا دخوله اخلدمة طويال 

بهوؤالء املر�سى اإىل حد ال�ساعة رغم 

نداءاتهم العديدة واملتكررة.

ياأتي ذلك بعد اأن فقدت ذات 

البلدية يف اأقل من �سهرين 4 

اأ�سخا�ص بعد اإ�سابتهم بداء 

ال�سيليكوز الناجم عن مهنة �سقل 

احلجـــارة التي ورغم خطـــــــورتها 

اإال اأنها باتت مـــالذ الع�سرات من 

اأبناء البلدية يف ظـــل غياب فر�ص 

عمل اأخرى. 

بعد وفاة �شاب يف 

الثالثينات من العمر

ا�ستثنائية  اأم�ص  م�سرية  كانت 

هتافات  فيها  امتزجت  اأن  بعد 

ال�سباب بزغاريد الن�ساء الالئي 

الــعــاملــي  ــرن يف عــيــدهــن  حــ�ــس

باأعداد كبرية ملفتة لالنتباه مع 

اللبا�ص  خالله  لب�سن  اأطفالهن، 

واحلايك  الــ�ــســاوي  التقليدي 

الــرايــات  رافـــعـــات  و"املاليا" 

ــة، و�ــســنــعــن احلـــدث  ــي ــن ــوط ال

جانب  اإىل  املميز  بح�سورهن 

حتت  �سوتهن  فاأ�سمعن  الرجل، 

وقع زغاريد حاملة معها فرحة 

الفرجة واحللم بغد اأف�سل، هي 

تفا�سيل كبرية عاي�ستها الن�ساء 

فــقــد حملن  خـــالل خــروجــهــن 

اأنا�سيد  ورددن  عديدة  �سعارات 

الن�سيط  غـــرار  عــلــى  وطــنــيــة 

جبالنا  و"من  "ق�سما"  الوطني 

و"ووطني  االأحرار"  �سوت  طلع 

والعديد  الثمن"،  غــال  وطني 

التي  الــوطــنــيــة  االأغـــــاين  مــن 

وخمتلف  الن�ساء،  معها  تفاعلت 

طيلة  رددنها  اللواتي  العبارات 

�سورة  واأعطني  امل�سرية،  انطالق 

اإىل  نزولهن  خالل  من  اإيجابية 

ال�سارع، و�ساحب ذلك ت�سجيعات 

"حلرائر  الـــرجـــال  ــات  ــاف ــت وه

اللواتي  واالأورا�ص"  اجلــزائــر 

لبني النداء وخرجن معهم، كما 

اجلمعتني  يف  فعلن  واأن  و�سبق 

اأكرب،  بــاإعــداد  لكن  ال�سابقتني 

ــن  ــه ــات ــن زوج ــاح ــس ـــــــاأزواج � ب

اأخواتهن  مع  ــوة  واأخ وبناتهن، 

حتت ت�سفيقاتهم، اأين ا�سطفوا 

�ساغرا  املــكــان  وتــركــوا  ن�سفني 

يف  وتهنئتهن  لــهــن  للت�سفيق 

جميلة  لفت  يف  العاملي،  عيدهن 

لرجال االأورا�ص واجلزائر.

واالفتخار  االمتنان  من  اأجواء 

تاريخية  ب�سمة  تــركــت  الــتــي 

عرفن  كما  االأورا�سيات  للن�ساء 

بطوالت  يف  بن�سالهن  ــا  ــم دائ

اجلزائريات  تاريخ  يف  حا�سمة 

اأ�ــســواتــهــن  واإدالء  ــرف،  ــس ــ� امل

اجلزائر،  مل�سري  اأي�سا  كمقررات 

عن  املـــظـــاهـــرات  تـــخـــرج  ومل 

اأيــن  ـــرح  وامل الفكاهي  الــطــابــع 

وغنوا  ال�سباب  جميع  رقــ�ــص 

بهيج،  حفل  يف  ــــرون  االآخ هــم 

م�سريات  تنظيم  على  وعــمــدوا 

الن�ساء اأي�سا وترك املجال لهن، 

دومنا اختالط، ما جعل اجلميع 

وال�سابات  ال�سباب  جهود  يحيي 

واالأطفال  والــرجــال  والن�ساء 

اأجـــل تقرير  اأتــــوا مــن  الــذيــن 

حقهم يف اإدالء اأ�سواتهم.

على  باأنف�سهن  احتفني  الن�ساء 

ووا�سلن  اخلــا�ــســة،  طريقتهن 

تتحقق  اأن  اأمــل  وكلهن  امل�سرية 

ال�سعب  ومــكــا�ــســب  مكا�سبهن 

اجلــزائــري االأبــــي، يف اأجـــواء 

وقع  ــت  وحت ال�سليمة  �سادتها 

خاوة  والــدولــة  "ال�سعب  �سعار 

بطالت  يــكــن  ــى  ــت وح خاوة"، 

اجلزائر يف ن�سالهن ال�سلمي.

بوالية  الن�سوة  مــئــات  خــرجــت 

�سد  �سلمية  مــ�ــســرية  يف  بــ�ــســكــرة 

نورية  على  وردا  اخلام�سة  العهدة 

لالحتاد  العامة  االأمينة  حف�سي 

الوطني للن�ساء اجلزائريات، حيث 

ال  االحتـــاد  بــان  ت�سريحها  متكن 

جاء  والذي  اجلزائريات  كل  ميثل 

ردا على �سوؤال حول اإمكانية خروج 

ل�سل�سلة  ا�ستكماال  لل�سارع  املـــراأة 

واالحتجاجات  ال�سلمية  امل�سرات 

من  اخلام�سة  على  الدميقراطية 

الالئي  ب�سكرة  حــرائــر  ا�ستفزاز 

خرجن بقوة.

اأن  امل�ساركات  الن�ساء  اأكــدت  وقد 

�سوتهن يجب اأن ي�سل اإىل املجل�ص 

هاما  جزءا  باعتبارهن  الد�ستوري 

الهام  ال�سعبي  احلـــراك  ــذا  ه مــن 

الراف�ص للعهدة اخلام�سة واملنا�سد 

رافــعــات  واالإ�ـــســـالحـــات،  للتغيري 

الدميقراطية  تــنــا�ــســد  الفــتــات 

ال�سيا�سة  ويف  املجتمع  يف  املغيبة 

واحلق  التعبري  حرية  على  وتوؤكد 

ما  غالبا  بلد  يف  امل�سري  اختيار  يف 

اأعطى املراأة حقوقها ورفع مكانتها، 

العاملي  بيومهن  االحتفال  ليخرتن 

يف ال�سارع حامالت الراية الوطنية 

مرددات �سعارات �سلمية، كما وا�سل 

املجتمع  فعاليات  ال�سباب وخمتلف 

�سالة  بعد  ال�سعبي  حراكها  املدين 

اجلمعة بعا�سمة والية ب�سكرة.

�شــوت املــــراأة ثــــورة 

يخرتن  "حراير" ب�شكرة 
ال�ش�رع يف يومهن الع�ملي 

الن�شاء هن البطالت

والن�سف  الواحدة  ُتقارب  ال�ساعة 

�سيول  عادية..  غري  احلركة  زواال، 

مدنية  و�سط  على  تتدفق  ب�سرية 

من  �سباب  بني  �سوب،  كل  من  باتنة 

وعجائز  وكــهــول  ــار  ــم االأع خمتلف 

و�سيوخ يلتحف اأغلبهم العلم الوطني، 

االآخــر  هو  �سجل  الن�سوي  العن�سر 

�سجل ح�سوره هذه املرة واختار تلبيه 

نداء الوطن واالحتفال بعيده العاملي 

اجلميع  لينطلق  ال�سارع،  ح�سن  بني 

من  الــواليــة  ت�سهدها  مل  م�سرية  يف 

وُهتافات  الن�سوة  زغاريد  و�سط  قبل 

ومطالبة  احلـــايل  للو�سع  رافــ�ــســة 

طويال  املتظاهرون  فتغّنى  بالتغيري، 

جميعا  ورددوا  الوطنية  باالأنا�سيد 

�سعارات "�سلمية �سلمية".."ال للعهدة 

بركات"  �سنة  اخلام�سة".."20 

�سدحت  التي  ال�سعارات  من  وغريها 

من  �ساعتني  ــوال  ط حناجرهم  بها 

مدينة  �سوارع  فيها  حتولت  الزمن، 

املتظاهرون  فيها  طاف  التي  باتنة 

بكل حرية اإىل اأ�سبه بـ"قاعة اأفراح" 

كبرية، ويف خ�سم كل مل يكتف بع�ص 

بل  الو�سع  مبراقبة  االأمـــن  رجـــال 

كان  الذي  ال�سباب  حتية  يف  �ساركوا 

يردد عبارات االأخوة للجي�ص واالأمن 

يف  االأمنية،  االأ�سالك  وكل  والــدرك 

م�سرية متكن من كان يقودها ت�سيريها 

بامتياز بدليل ان�سياع امل�ساركني اإىل 

انتماء  دون  اأنــهــم  رغــم  تعليماتهم 

اأن  قبل  ديني،  اأو  �سيا�سي  اأو  حزبي 

يتفرق اجلميع حلالهم بعد اأن طافوا 

باتنة  مدينة  و�سط  �ــســوارع  اأغــلــب 

للو�سع  برف�سهم  �سرخوا  اأن  وبعد 

احلايل مبلء حناجرهم ب�سكل �سلمي 

مع  م�ساحنات  اأي  عن  بعيدا  وهادئ، 

االأمــن وحتــت وقــع زغــاريــد الن�ساء 

و�سنعن  بــاملــ�ــســرية  �ــســاركــن  الــالئــي 

بيومهن  االحــتــفــال  فــكــان  ـــدث،  احل

العاملي ا�ستثنائيا بامتياز.

م�سرية  يف  املــواطــنــني  مــن  االآالف 

حا�سدة يف خن�سلة

من  االآالف  اأمـــ�ـــص  زوال  نــظــم 

�سلمية  وقفة  بخن�سلة  املــواطــنــني 

ــة ورفــعــوا  ــدة اخلــامــ�ــس ــه ــع ــد ال �ــس

يطالب  خمتلفة  �سيا�سية  �سعارات 

وباالإ�ســـــالحات  بالتغــــــيري 

ال�سيا�سية واالجتماعية، اأين جتمهر 

ال�سهيد  �ــســاحــة  يف  املواطــــــنون 

بو�سط مدينة خن�سلة  لغرور  عبا�ص 

ثم جابوا خمتلف املحاور الرئي�سية 

بعا�سمة الوالية، كما نظم املواطنون 

م�سريات  الــواليــة  ـــر  دوائ مبختلف 

كما  ال�سعبي،  للحراك  دعما  �سلمية 

م�ساركة  بخن�سلة  امل�سرية  عــرفــت 

اآالف من املواطنني من خمتلف الفئات 

العمرية ال�سيما ال�سباب منهم، وثمن 

املدين  املجتمع  وفعاليات  املواطنون 

هذا ال�سلوك احل�ساري حيث مل يتم 

اأن  حتى  بل  جتــاوزات،  اأية  ت�سجيل 

من  تو�سيات  فيه  كانت  امل�سرية  قبل 

قبل رواد مواقع التوا�سل االجتماعي 

ونبذ  بامل�ســـوؤولية  التحلي  ب�سرورة 

على  واحلــفــاظ  العنف  اأ�ــســكــال  كــل 

الوحدة الوطنية.

مل ُيخلف اأم�س، �شكان والية باتنة، موعدهم مع ثالث م�شرية دعا اإليها في�شبوكيون منذ بداية احلراك ال�شعبي قبل 15 يوما، فخرجوا مبئات 
االآالف اإىل �شوارع املدينة، كبارا و�شغارا، �شيبا و�ُشبانا، ذكورا واإناثا، �شانعني م�شهدا احتفاليا ا�شتثنائيا �شدح فيه �شوتهم عاليا يف يوم عال فيه 

�شوت ال�شعب فوق كل �شوت ورّدد فيه اجلميع "نعم للتغيري..ال للعهدة اخلام�شة".
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العديد من البلديات عاجزة عن التكفل بنفاياتها

نتيجة غياب الفتات توجيهية

عجز كبري يف املف�رغ العمومية بب�تنة

طريق مقطع ال�شدراية يتحول اإىل طريق للموت

والية  بلديات  من  العديد  تزال  ال 

باتنة، عاجزة عن التكفل بنفاياتها 

ويف  الوديان  يف  منها  تتخل�ص  حيث 

غياب  ظــل  يف  املفتوحة  االأمــاكــن 

ف�ساءات معينة وعجز مراكز الردم 

الكم  احتواء  يف  بالوالية  املتوفرة 

الهائل من النفايات التي ت�سب فيها 

يوميا. 

العمومية  املــفــارغ  عــدد  وبلغ  هــذا 

عمومية  ـــفـــارغ  م  06 املـــراقـــبـــة 

ــص  وراأ� نقاو�ص  مــن  كــل  يف  تتواجد 

وتيمقاد  واملــعــذر  ومــروانــة  العيون 

 03 وجــود  اإىل  باالإ�سافة  واأري�ص، 

من  ــل  ك يف  التقني  ــردم  ــل ل ــز  ــراك م

غري  وبريكة،  التوتة  وعــني  باتنة 

كافية  تكن  مل  االأخــــرية  هــذه  اأن 

النفايات والقمامة  اأطنان  الحتواء 

مليون  من  اأزيــد  يوميا  يفرزها  التي 

و200 �ساكن بالوالية عرب دوائرها 

وبلدياتها الـ 61.

العمومية  املفارغ  عدد  يف  النق�ص 

حوايل  ظهور  عنه  اجنــر  املراقبة 

30 مفرغة ع�سوائية تهدد ال�سحة 
الوديان  اأ�سبحت  اأن  بعد  والبيئة 

اخل�سراء  واملــ�ــســاحــات  ــغــابــات  وال

مكبات  والطرقات  ال�سوارع  وحتى 

للنفايات ب�ستى اأنواعها وبوؤرا تنت�سر 

واالأمــرا�ــص  االأوبــئــة  خمتلف  فيها 

املهددة لل�سحة العمومية.

وح�سب املعلومات املتوفرة اأن مراكز 

الردم املتوفرة على م�ستوى الواليـة 

�سوى  خملفات  احــتــواء  ي�سعها  ال 

تعمد  فيما   61 اأ�سل  من  بلدية   26
عددها  واملــقــدر  املتبقة  البلديات 

خملفاتها  رمــي  اإىل  بلدية  بـ36 

بطريقة ع�سوائية.

يبقى الطريق الريفي الرابط بني 

القادر  عبد  وعزيل  بريكة  بلدية 

يعرف  14كلم  م�سافة  على  واملتمد 

توجيهية  الفتة  الأي  كليا  غيابا 

تنبه ال�سائقني ملنعرجاته اخلطرية 

به  ظهرت  التي  الكثرية  واملطبات 

موؤخرا.

ويعرف الطريق الريفي ا�ستغالال 

الن�سف  قــرابــة  مــنــذ  لــه  كــبــريا 

ــغــال  ــس الـــعـــام وذلــــك نــتــيــجــة االأ�

الطريق  يعرفها  التي  العمومية 

الـــرابـــط بني   28 رقـــم  الــوطــنــي 

ليتحول  ــرة،  ــق وم بريكة  دائـــرة 

خمرج  اإىل  الريفي  الطريق  هــذا 

وال�ساحنات،  ال�سيارات  الأ�سحاب 

خا�سة  الــطــريــق  نوعية  اأن  غــري 

فيما يخ�ص اجلزء الواقع يف اإقليم 

كبريا  اهرتاءا  يعرف  الذي  بريكة 

اإعطابا  ــات  االأوق غالب  يف  ي�سبب 

غياب  ــن  ع نــاهــيــك  للم�ستعملني 

اجل�سر يف منطقة مقطع ال�سدراية 

منذ �سنوات عديدة ليجد اأ�سحاب 

على  جمربين  اأنف�سهم  ال�سيارات 

ــوادي،  ال جمــرى  خــالل  من  العبور 

خا�سة  خطرية  ـــور  االأم ولت�سبح 

ليال يف ظل تواجد ل�سو�ص وقطاع 

طرق.

يعرف  االأول  اجلــــزء  كـــان  وان 

الثاين  اجلــزء  فــاإن  كبريا  ــرتاء  اه

منعطفات حادة  به ثالث  تتواجد 

يف  املـــرات  مــن  العديد  يف  ت�سببت 

فقدت  ــات  ــركــب مل حـــــوادث  وقــــوع 

حدة  ب�سبب  عليهم  الــ�ــســيــطــرة 

م�ستعملو  لــيــطــالــب  املــنــعــطــفــات، 

الفتات  و�ــســع  بــ�ــســرورة  الطريق 

خا�سة  املنعطفات  لهذه  حتذيرية 

واأن الكثري من العابرين من واليات 

الطريق  ي�ستعملون  باتوا  ــرى  اأخ

حوادث  وقــوع  يف  يت�سبب  ما  وهــو 

خ�سو�سا يف الفرتة الليلية، ليبقى 

هذا الطريق يهدد م�ستعمليه اأكرث 

ان�سغاالتهم  لتبقى  و  يفيدهم،  مما 

ــــــاين يف ظـــل جتــاهــل  اأم ــــرد  جم

ال�سلطات املعنية ملثل هذه املطالب 

الب�سيطة

نا�شييييير. خملويف

نا�سر. م



�سطيف

دخــل اأ�ســحاب �ســيارات االأجــرة 

العاملــني علــى اخلــط الرابط بني 

عا�سمة الوالية وبلديتي عني اأزال 

وعــني وملان يف حركــة احتجاجية 

وتوقف عن العمل اإىل غاية اإيجاد 

حــل لو�ســعيتهم واملتمثلة يف تغيري 

والتــي  �ســياراتهم  توقــف  حمطــة 

كانت موجودة بو�ســط املدينة قبل 

اأن يتم حتويلها اإىل املحطة الربية 

مــن طــرف مديريــة النقــل خــالل 

االإجــراء  وهــو  الفارطــة  االأيــام 

الذي عار�ســه اأ�ســحاب ال�ســيارات 

ال�سفراء.

وح�ســب حديــث العديــد منهم يف 

ال�سكوى التي وجهوها اإىل ال�سلطات 

املحلة فاإن القرار اجلديد اأ�ســهم يف 

تراجع تام لن�ساط اأ�سحاب �سيارات 

االأجرة، ويف هذا ال�سدد اأكد ممثل 

نقابة �ســيارات االأجــرة اجلماعية 

�ســيارة   80 قرابــة  اأن  اأزال  بعــني 

اأجرة تعمل على اخلط بني �سطيف 

وعــني اأزال تواجه خطــر التوقف 

النهائــي يف االأيــام املقبلــة نتيجــة 

االأجــرة  �ســيارات  حتويــل  قــرار 

التــي باتــت جمــاورة للحافالت يف 

حمطــة واحــدة، واالأكــرث من ذلك 

فــاإن هــوؤالء وجهوا اأ�ســابع االتهام 

لبع�ص االأطراف التي حتاول اإنقاذ 

مداخيل موؤ�س�ســة الرتامواي وهذا 

على ح�ساب املواطن الب�سيط الذي 

ت�ســرر ح�ســبهم من هذه الو�ســعية 

اجلديدة.

ومــن جانبها فاإن م�ســالح مديرية 

�ســيارات  اأ�ســحاب  و�ســعت  النقــل 

مــن  الواقــع  االأمــر  اأمــام  االأجــرة 

خالل رف�سها لتغيري القرار ال�سادر 

منذ مــدة والذي م�ص اأغلب مواقف 

عا�ســمة  بــني  االأجــرة  �ســيارات 

الواليــة وخمتلــف البلديــات وهو 

اإجــراء تنظيمــي مت املوافقة عليه 

من طرف خمتلف ال�سلطات املعنية 

بعملية النقل.

اأم  بوجليــخ،  قــرى  �ســكان  يعي�ــص 

عمر والدار بي�ســاء التابعة لبلدية 

بوطالــب يف اجلهــة اجلنوبيــة مــن 

والية �ســطيف حتت وطاأة التهمي�ص 

ال�ســلطات  طــرف  مــن  والالمبــاالة 

املحلية وهــذا يف غياب اأدنى اهتمام 

بهــم وبان�ســغاالتهم التنموية وهذا 

علــى الرغم مــن ال�ســكاوي املتكررة 

للمطالبــة  ال�ســكان  يرفعهــا  التــي 

بحقهــم يف احل�ســول علــى م�ســاريع 

تنموية.وح�ســب �ســكان هذه القرى 

فــاإن املنطقة عا�ســت الويالت خالل 

الع�سرية ال�سوداء مما دفع قاطنيها 

جمــددا  العــودة  قــل  الرحيــل  اإىل 

بعــد ا�ســتتباب االأمن اإال اأن ال�ســكان 

الــذي  الكبــري  للتهمي�ــص  تفاجــاأوا 

يعانــون منه وغياب اأدنى اهتمام من 

طرف ال�ســلطات املحلية بدليل عدم 

ربط �ســكناتهم بالغاز الطبيعي حلد 

االآن مما اأجرب ال�ســكان على اللجوء 

اإىل االحتطــاب مــن اأجــل التدفئــة 

والطهــي فيظــل �ســعوبة احل�ســول 

علــى قــارورات غاز البوتــان يف هذه 

ي�ســعب  والتــي  املعزولــة  املناطــق 

الو�سول اإليها.

وف�ســال عــن م�ســكل عــدم الربــط 

بالغاز فاإن �ســكان هذه القرى يعانون 

مــن غيــاب امليــاه ال�ســاحلة لل�ســرب 

وهو امل�ســكل الذي يتحــول اإىل اأزمة 

حقيقيــة كل �ســيف ف�ســال عن عدم 

تعبيد طرقات هذه القرى و�سعوبة 

التنقل عليها، ويف اجلهة املقابلة فاإن 

تعــذر احل�ســول على موقف م�ســالح 

بلديــة بوطالــب رغم تاأكيــد رئي�ص 

هــذه البلديــة يف وقــت �ســابق علــى 

�سعي م�ساحله للح�سول على م�ساريع  

املعزولــة  القــرى  لفائــدة  جديــدة 

بالتن�ســيق مــع ال�ســلطات الوالئيــة 

بالنظــر للميزانيــة ال�ســعيفة لهذه 

البلدية النائية.

ك�ســفت الزيــارة التفقديــة التي 

قام بها وايل �ســطيف اإىل م�ســروع 

امل�ست�ســفى اجلديد ببلدية العلمة 

والذي ي�ســع 240 �ســرير اأن ن�سبة 

يف   60 تتجــاوز  مل  بــه  االأ�ســغال 

املائــة وهــذا علــى الرغــم مــن اأن 

ال�ســلطات املحليــة كانــت تراهــن 

على تد�سني هذا املرفق قبل نهاية 

ال�ســنة اجلاريــة فيظــل امليزانية 

مــن  ر�ســدها  مت  التــي  ال�ســخمة 

طرف ال�ســلطات املعنيــة لتخفيف 

�ســروب  م�ست�ســفى  علــى  ال�ســغط 

اخلثــري والذي بات غــري قادر على 

ا�ســتيعاب العدد الكبري من املر�سى 

القادمــني مــن خمتلــف البلديــات 

ال�سرقية للوالية.

ومن جانب اأخر تقرتب االأ�ســغال 

املتعــددة  بالعيــادة  اجلاريــة 

مــن  جرمــان  بحــي  اخلدمــات 

االنتهــاء حيث بلغت ن�ســبة 90 يف 

املائــة ح�ســب ال�ســلطات املحليــة، 

علمــا اأن تاأخــر فتح هــذه العيادة 

�ســكان  واحتجــاج  امتعا�ــص  اأثــار 

احلــي يف الكثري من املرات خا�ســة 

اأن امل�ســروع عمــر ل�ســنوات طويلة 

االآن،  حلــد  النــور  يــرى  اأن  دون 

وح�ســب الوعود املقدمة من طرف 

القائمني على امل�سروع فاإن العيادة 

�ســتدخل حيز اخلدمة يف غ�ســون 

اإنهــاء  اأجــل  مــن  املقبلــة  االأ�ســهر 

معانــاة �ســكان حــي جرمــان، ومــن 

جانب اأخر تتوا�ســل عملية اإعادة 

تهيئــة العيادة املركزيــة بالعلمة 

والتــي �ســارفت على االنتهــاء بعد 

حل امل�سكل املايل الذي كان يواجه 

ال�سلطات املعنية. 

�سائقو �سيارات االأجرة يحتجون

قرى بوطالب من �سنوات اجلمر 
اإىل �سنوات التهميـ�س

م�سروع امل�ست�سفى بالعلمة
 لن يرى النور هذه ال�سنة 

عني وملان وعني اأزال ب�شطيفاجتماعات مكثفة للقضشاء عليها قبل حلول ال�شيف

ببلديات دائرة بوحمامة

على هام�ض تفقد الوايل ملختلف البلديات الغربية

ت�ســهد هذه االأيام اأغلــب املجال�ص 

الدوائــر  م�ســتوى  علــى  البلديــة 

البواقــي،  اأم  بواليــة  الكــربى 

اجتماعات خمتلفة بهدف درا�سات 

خمتلــف ال�ســبل واحللول للق�ســاء 

علــى اأزمــة العط�ــص قبيــل حلــول 

ف�ســل ال�ســيف فادحــا يف التــزود 

باملاء ال�سورب.

ياأتــي ذلــك يف ظــل انتظــار احلــل 

اأم  امليــاه بواليــة  مل�ســكل  اجلــذري 

"�ســد  مــن  مــن  انطالقــا  البواقــي 

اأوركي�ــص" وهو احلل الذي ينتظره 

اأغلب �ســكان البلديات الكربى التي 

تعــاين مــن نق�ــص عمليــات التزود 

مــن  العديــد  اقــرتح  اأيــن  بامليــاه، 

الهيئــات التنفيذية العاملة بقطاع 

ال�ســقي  حميــط  با�ســتغالل  الــري 

املتواجد ببلدية ق�ســر ال�سبيحي، 

امليــاه  اإعــادة معاجلــة  مــن خــالل 

البلديــات  علــى  توزيعهــا  ليتــم 

الكربى، يف املقابل فقد مت ت�ســجيل 

م�ســروع جديــد يتعلق باجنــاز 25 

نقــب مبختلــف امل�ســاتي واملناطــق 

النائيــة بغــالف مــايل يتجــاوز الـــ 

انتهاء  واملنتظر  �ســنتيم،  مليار   60
اخلا�ســة  القانونيــة  االإجــراءات 

باملقاولة امل�ســتفيدة من ال�ســفقة، 

ليتم االنطالق يف امل�سروع قريبا.

�ســبه  االأول، عمــال  اأم�ــص  دخــل 

العموميــة  للموؤ�س�ســة  الطبــي 

اإ�ســراب  يف  اجلواريــة   لل�ســحة 

مفتــوح عن العمل وهذا ا�ســتجابة 

لنداء املكتب املحلي لنقابة ال�سبه 

الطبي و�سملت املوؤ�س�سات ال�سحية 

لبلديــات يابو�ص، بوحمامة، �ســليا 

ومل�سارة.

اخلطــوة جاءت عقب عدم التزام  

كل  وجت�ســيد  بتنفيــذ  الو�ســاية 

املطالب املرفوعة يف اللقاءات التي 

جمعــت املكتــب املحلــي مب�ســوؤويل 

القطاع، خا�ســة ما تعلق بالرتقية 

النوعيــة،  واملنا�ســب  الرتــب  يف 

وطالبوا ب�سرورة التدخل العاجل 

للقــرارات  حــد  و�ســع  اأجــل  مــن 

التع�ســفية مــن طرف االإدارة �ســد 

عمال ال�ســبه الطبي، التي ح�ســب 

املحتجني �ساهمت يف خلق الفو�سى 

و�سوء الت�سيري باملوؤ�س�سات ال�سحية 

يف ظل غياب التــام لكافة احلقوق 

املهنية للعمــال كالتغطية االأمنية 

واحلمايــة االجتماعيــة وخمتلف 

واأجمــع  ال�ســرورية،  اخلدمــات 

موا�ســلة  علــى  النقابــي  الفــرع 

احلركــة االحتجاجيــة اإىل غاية 

اال�ستجابة ملطالبهم املهنية.

اأ�ســغال  اإطــالق  االأول،  اأم�ــص  مت 

تاأهيــل واإجنــاز االإنــارة العموميــة 

350 نقطة اإ�ساءة ببلدية احلامة 
علــى هام�ــص زيــارة الــوايل كمــال 

مــن  الغربيــة  للبلديــات  نوي�ســر 

الوالية، حيث طاف بكل من بلديات 

احلامــة قاي�ــص، يابو�ــص تاوزيانت 

وهــذا لالإطــالع ميدانيــا علــى واقع 

التنميــة بهــا وكــذا الوقــوف علــى 

ان�سغاالت مواطنيها.

هــذا وقد مت اأي�ســا ببلديــة قاي�ص 

اإعطاء اإ�سارة انطالق اأ�سغال تهيئة 

وحت�ســني املحور الرئي�ســي للمدينة 

العموميــة  االإنــارة  اأ�ســغال  وكــذا 

ال�سم�ســية  الطاقــة  با�ســتعمال 

وكــذا تاأهيــل واجنــاز 350 نقطــة 

اإ�ســاءة بقاي�ص، وببلدية تاوزيانت 

مت اإعطــاء اإ�ســارة انطــالق تاأهيــل 

واجناز 250 نقطة اإ�ســاءة لالإنارة 

الواليــة  وايل  ليقــف  العموميــة، 

على م�ســروع تزويد قرية كانطينة 

ببلظيــة يابو�ــص بالغــاز الطبيعــي، 

بعدهــا كانت الوجهــة منطقة را�ص 

الهن�سري اأين مت  و�سع حيز اخلدمة 

هام�ــص  وعلــى  الكهربــاء،  ل�ســبكة 

الزيارة تفقد الوايل اأ�سغال حمطة 

ال�ســخ ل�ســد تاغري�ســت اأين اأعطى 

تعليمات �ســارمة ملديــر الري للرفع 

من وترية االجناز ال�ســتالم امل�سروع 

يف االآجال املحددة.

حمليــات ال�سبت 26  فورار 2969/ 09  مار�س 2019 املوافق لـ 01 رجب 051440

اأزمة العط�س ت�ستنفر م�سوؤويل اأم البواقي

عمال �سبه الطبي يف اإ�سراب عن العمل بخن�سلـة

اإطالق عدة م�ساريع طاقوية بخن�سلة

�س. ب

ر�شيد. ح

معاوية. �س

ر�شيد. ح

بن �شتول. �س

اإجناز 3 اأ�سواق 
للجملة قريبا 
باأم البواقي

قافلة طبية 
بتخ�س�سات عديدة 
بقرى بلدية جالل 

بخن�سلة

اأفادت اأم�ص، م�سادر م�سوؤولة 

مبديرية التجارة لـ"االأورا�ص 

نيوز"عن ت�سجيل ثالث م�ساريع 

تتعلق ب�سوق للجملة للخ�سر 

والفواكه واملرتقب انطالق 

االأ�سغال بها خالل االأ�سابيع 

القليلة املقبلة بعد انتهاء 

الدرا�سة التقنية اخلا�سة بها.

وت�سمل هذه امل�ساريع الثالثة 

بلديات عني البي�ساء وعني كر�سة 

وم�سكيانة والتي ينتظرها مئات 

التجار باملدينة التي اأ�سحى 

انت�سار الباعة الفو�سويني ي�سوه 

املنظر مظهرها اخلارجي، خا�سة 

يف ظل التو�سع الذي تعرفه والية 

اأم البواقي. 

ياأتي ذلك يف ظل االمتيازات 

التي يتم منحها للم�ستفيدين 

من هذه امل�ساحات املتواجدة 

باالأ�سواق، من خالل تاأجيل فرتة 

ت�سديد م�ستحقات الكراء املتعلقة 

بال�سوق ملدة 6 اأ�سهر، والذي من 

�ساأنه جذب التجار لعر�ص �سلعهم 

داخل ال�سوق املغطاة وبالتايل 

اإنقا�ص ال�سغط املتواجد بو�سط 

املدن الكربى التي اأ�سحت ت�سهد 

جتول يومي ملختلف الباعة 

الفو�سويني على منت �ساحناتهم 

ما جعل حركة ال�سري داخل و�سط 

املدن الكربى �سعبة.

نظمت املوؤ�س�سة العمومية 

لل�سحة اجلوارية لبلدية 

جالل بالتن�سيق مع املوؤ�س�سة 

اال�ست�سفائية املتخ�س�سة لالم 

والطفل �ساحلي بلقا�سم قافلة 

طبية متخ�س�سة موجهة ملواطني 

ومواطنات املناطق النائية  

و�سملت عديد التخ�س�سات 

والك�سوفات الطبية، على غرار 

اأمرا�ص الن�ساء والتوليد، 

الك�سف عن �سرطان الثدي وعنق 

الرحم، طب االأطفال، الطب 

العام، جراحة االأ�سنان ف�سال 

عن برجمة اإ�ستدراكالتلقيحات ، 

وكان الطاقم الطبي املنوع لهذه 

القافلة مدعوما بعدد معترب 

من م�ساعدي متري�ص وقابالت 

�سيتولون مهمة الك�سف على 

عدد كبري من املر�سى من بينهم 

اطفال ون�ساء حوامل، القافلة 

تاأتي موا�سلة لربنامج املرافقة 

ال�سحية ل�سكان القرى واملدا�سر 

النائية املوجودين يف عزلة 

بالنظر لنق�ص التغطية ال�سحية 

من جانب توفر االإخ�سائيني 

واالأجهزة الطبية، وتاأتي 

اأي�سا يف اطار تقريب اخلدمات 

ال�سحية للمواطن.

غياب العديد من متطلبات التنمية

ت�شمل 3 بلديـــات اأم البواقي

�شمية بن �شتول

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

خن�سلة



مع نهاية فيفري 2019

اأ�سعار النفط تنتع�ش جمددا

ومتثل الن�شاء التاجرات 7.7 % من جمموع 

التجار امل�شجلني يف ال�شجل التجاري والذين 

بلغ عددهم 2.030.408 تاجرا.

اأن  واأو�شح املركز الوطني لل�شجل التجاري، 

التقليدية  والن�شاطات  واحلرف  احلرة  املهن 

موؤطرة  لكونها  االعييتييبييار  بعني  تييوؤخييذ  مل 

باإجراءات قانونية وتنظيمية خا�شة.

ن�شاء  على  الغالبة  العمرية  الفئة  امييا 

اال�شخا�س  اإطييييار  يف  الن�شطات  االعييمييال 

اعمارها  تييرتاوح  التي  تلك  هي  الطبيعيني، 

متبوعة   )%  25.78( �شنة   48-39 بني 

 38-29 ثم   )%  24.81( �شنة  ب58-49 

�شنة   68-59 فئة  تليها   )% �شنة )19.30 

 )% فما فوق )12.19   69 و   )%  14.11(

و من 20-28 �شنة )3.80 %( ومن 19-18 

.)% 0.01(

ذات  -ي�شيف  الن�شاط  قييطيياع  حيث  وميين 

امل�شدر- فاإن الن�شاء التاجرات ذات ال�شخ�س 

التوزيع  جمال  يف  خا�شة  ين�شطن  الطبيعي 

ميار�شن  الن�شاء  من   %  49.51( بالتجزئة 

حتت هذه ال�شفة( واخلدمات )37.98 %( 

باجلملة  والتوزيع   )%  9.1( ال�شلع  وانتاج 

 )% التقليدي )0.22  %( واالنتاج   3.27(

والت�شدير )0.01 %(.

هذه  �شمن  ممار�شة  االأكييرث  الن�شاطات  اأمييا 

املجاالت فهي جتارة املواد الغذائية بالتجزئة 

لالألب�شة  بالتجزئة  والتجارة   )%  18.5(

 10.6( الزينة  ومواد  واجللود  واملجوهرات 

وملحقاته  بالنقل  املرتبطة  واخلدمات   )%
)7.1 %( والتجارة بالتجزئة للمواد واللوازم 

والت�شلية  الريا�شية  للن�شاطات  املوجهة 

وجتهيزات املكاتب والن�شاطات الفنية )6.9 

%( والن�شاطات املرتبطة باالإيواء واالطعام 
)6.7 %( واخلدمات املتعلقة بتوزيع الربيد 

وال�شحافة واالت�شاالت ال�شلكية والال�شلكية 

.)% 5.1(

وبخ�شو�س الن�شاء التاجرات ذات ال�شخ�س 

جمال  يف  خا�شة  ميار�شن  فاإنهن  االعتباري 

ال�شلع  وانيييتييياج   )%  40.30( اخليييدميييات 

على  البيع  واعييادة  وا�شترياد   )%  25.87(

باجلملة  والييتييوزيييع   )%  15.26( حالتها 

 )%  7.6( بالتجزئة  والتوزيع   )%  9.62(

والت�شدير   )%  1.05( التقليدي  واالنتاج 

.)% 0.84(

للتذكري فاإن الن�شاطات االكرث ممار�شة �شمن 

هذه املجاالت هي االنتاج او التحويل املرتبط 

مبيدان مواد البناء وا�شغال البناء واال�شغال 

وموؤ�ش�شات   )%  8.2( الييكييربى  العمومية 

واخلدمات   )%  7.6( واملرافقة  الدرا�شات 

واخلدمات   )%  5.9( والرتفيهية  الثقافية 

 )%  4.8( وملحقاته  بالنقل  املرتبطة 

املتعلقة  املختلفة  واملييواد  العتاد  وا�شترياد 

مبختلف املجاالت )4.5 %( وا�شترياد العتاد 

مبجال  املرتبطة  وامللحقات  الغيار  وقطع 

 4.3( واالليكرتونيك  والكهرباء  امليكانيك 

.)%
الواليات  ح�شب  بالتوزيع  يتعلق  فيما  اأمييا 

التجارية  للن�شاطات  املييزاوالت  الن�شاء  فاإن 

موزعات باأعداد كبرية على م�شتوى االقطاب 

�شيما  الييكييربى،  االقييتيي�ييشييادييية واحليي�ييشييرييية 

املقدمة،  يف  تاأتي  التي  العا�شمة  باجلزائر 

املجموع  ميين   %  11( تيياجييرة  ب17229 

بوهران  متبوعة  االعمال(  لن�شاء  الوطني 

%( ثم  اأي بن�شبة )6.5  ب10155 تاجرة 

تيزي وزو ب5734 تاجرة )3.7 %(، تليها 

تلم�شان ب5672 تاجرة )3.6 %(، وبعدها 

 ،)%  3.6( تاجرة  ب5646  بلعبا�س  �شيدي 

 ،)%  3.6( تاجرة  ب5634  ق�شنطينة  ثم 

والبليدة ب5156 تاجرة )3.3 %(.

والية   39 فاإن  واليزي  تيندوف  وبا�شتثناء 

بني  الييتيياجييرات  الن�شاء  عييدد  فيها  ييييرتاوح 

للن�شاط  مييزاوليية  اميييراأة  و5000   1000
التجاري.

املركز  فاإن  الوطني،  املعدل  يخ�س  فيما  اما 

وجود  اىل  ي�شري  التجار  لل�شجل  الوطني 

والية. كل  ح�شب  تاجرة  امراأة   3263
 43.4( لل�شكان  الوطني  باملجموع  ومقارنة 

مليون ن�شمة يف 1 جانفي 2019(، فاإن هناك 

التجاري  ال�شجل  يف  م�شجلة  تاجرة  امييراأة 

لكل 277 �شاكن.

�أكرث من 400 �أجنبية م�ضرية
 ملوؤ�ض�ضات باجلز�ئر

 2019 فيفري  نهاية  غاية  اىل  �شجل  كما 

االجنبيات  للن�شاء  اإجييمييايل  عييدد  وجيييود 

بال�شجل  ميي�ييشييجييالت  ملييوؤ�ييشيي�ييشييات  امليي�ييشييريات 

التجاري، يقدر ب461 امراأة اي 282 �شركة 

و179  اجنبية،  جن�شية  ذات  امراأة  ت�شريها 

امراأة اعمال ذات ال�شخ�س الطبيعي.

امل�شريات  االجنبيات  الن�شاء  ن�شبة  اأميييا 

للتجار  االإجمايل  بالعدد  مقارنة  ملوؤ�ش�شات 

فتمثل  اجنبيا(  تاجرا   14115( االجانب 

لالأ�شخا�س  بالن�شبة   % ب7.1  اأي   %  3.3
االأ�ييشييخييا�ييس  مييين   %  2.4 و  الييطييبيييييعيييييني 

االعتباريني.

فاإن  االعتباريني،  باالأ�شخا�س  يتعلق  وفيما 

االعمال  ن�شاء  عليه  ت�شتحوذ  االكرب  العدد 

 %  14.9( م�شرية  امييراأة  ب42  ال�شينيات 

ال�شخ�س  ذات  االجنبيات  االأعمال  ن�شاء  من 

امراأة  ب39  التون�شيات  تليها  االإعتباري(، 

م�شرية )13.8 %( وال�شوريات ب38 م�شرية 

م�شرية  ب37  الفرن�شيات  ثم   ،)%  13.5(

م�شرية  امييراأة  ب23  والرتكيات   )%  13.1(

.)% 8.2(

اأما بخ�شو�س ن�شاء االعمال االجنبيات ذات 

منهن  االأكييرب  العدد  فيياإن  الطبيعي  ال�شخ�س 

 ،)% املغربيات ب71 تاجرة )39.7  متثلنه 

 )%  20.7( تاجرة  ب37  التون�شيات  ثم 

 )%  7.3( تاجرة  ب13  ال�شوريات  فالن�شاء 

 )%  6.7( تيياجييرة  ب12  الفرن�شيات  ثييم 

وال�شينيات ب11 تاجرة )6.1 %(.

جمددا  لالرتفاع  اأميي�ييس،   النفط  اأ�شعار  عييادت 

اأوبك  تقودها  التي  املعرو�س  تخفي�شات  و�شط 

واإييييران  فنزويال  على  االأمريكية  والعقوبات 

جاءت  االأ�شعار  مكا�شب  لكن  للخام،  امل�شدرتني 

اإنتاج قيا�شي من اخلام االأمريكي  حمدودة بفعل 

وتنامي خمزونات الوقود التجارية.

غرب  االأمريكي  للخام  االآجلة  العقود  وكانت 

 56.31 الو�شيط قد بلغت �شباحا،عند  تك�شا�س 

دوالر للربميل، مرتفعة ت�شعة �شنتات مبا يعادل 

و�شجلت  لها،  ال�شابقة  الت�شوية  عن  باملائة   0.2
عقود خام برنت 66.22 دوالر للربميل، بزيادة 

باملائة.  0.4 اأو  �شنتا   23
تقودها  التي  اجلهود  من  دعما  االأ�شعار  وتتلقى 

)اأوبك( ودول  للبرتول  امل�شدرة  البلدان  منظمة 

اأوبك+  املعروف با�شم  التحالف  اإطار  اأخرى -يف 

من  يوميا  برميل  مليون   1.2 نحو  حلجب   –
النفط، يف اإ�شرتاتيجية ت�شتهدف تقليل املعرو�س 

باالأ�شواق.
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اأكرث من 156000 امراأة م�سجلة يف ال�سجل التجاري 
بلغ عدد الن�شاء املزاوالت للن�شاطات التجارية امل�شجالت يف ال�شجل التجاري، 156657 امراأة يف نهاية �شهر فيفري 

ل�شركات(،  )م�شريات  االعتباري  ال�شخ�س  ذات   12187 و  الطبيعي  ال�شخ�س  ذات  امراة   144470 بينهم  من   ،2019
ح�شبما �شرحت به م�شادر مركز الوطني لل�شجل التجاري.

الط�ق�ت املتجددة ركيزة حتقيق 
التنمية الإقليمية

ويف مداخلة األقاها خالل ندوة نظمت 

ال�شالون  فعاليات  انييطييالق  مبنا�شبة 

املتجددة،  وللطاقات  للبيئة  الييدويل 

"االمكانية  عييينيييوان  حتييمييل  واليييتيييي 

واجليييييدوى الييتييقيينييييية واالقييتيي�ييشييادييية 

على  تبعد  الييتييي  الييبييلييديييات  لييتييزويييد 

بن�شبة  املتجددة  بالطاقات  ال�شبكة 

100%"، �شدد ال�شيد مونو على �شرورة 
العمل من اجل ادماج تدريجي للطاقات 

املتجددة يف م�شار التنمية االقليمية.

التي  البلديات  فاإن  املخت�س،  وح�شب 

ال�شبكة  طريق  عيين  تزويدها  يتم  ال 

الوطنية للكهرباء متثل فر�شة الإطالق 

الطاقات  تييخيي�ييس  تيينييمييوييية  ميي�ييشيياريييع 

ان  م�شيفا  تزويدها،  بغية  املتجددة 

من  اال�شتفادة  باإمكانها  البلديات  هذه 

طاقة نظيفة و متجددة.

حتقيقه  ميكن  الييهييدف  هييذا  ان  وقييال 

اليييييوزارة  خييطيية  ان  مبيييا  اجليييزائييير  يف 

طموحة  جد  هي  للطاقات  اجلزائرية 

اجلزائرية  الت�شاري�س  طبيعة  واأن 

متنح امكانات هائلة للطاقات املتجددة 

تقع  التي  النائية  للمناطق  خ�شو�شا 

طاقة  اأن  حيث  ال�شبكة،  نطاق  خييارج 

ت�شكالن  ال�شم�شية  والطاقة  الييرييياح 

حلوال منا�شبة بالن�شبة لها.

هناك  اأن  اإىل  االأمليياين  املخت�س  واأ�شار 

مما  الكهرباء  �شبكة  خارج  تقع  بلديات 

ومن  البيئة  ناحية  ميين  عائقا  ي�شكل 

بالقول  م�شيفا  االقت�شادية،  الناحية 

"اعتقد ان و�شع ا�شرتاتيجية بالن�شبة 
لهذه املناطق تتما�شى وخ�شو�شياتها هو 

�شروري.

يييجييب و�ييشييع تييركيييييبيية جيييييدة جتمع 

ال�شم�شية  والطاقة  الرياح  طاقة  بني 

فر�س  بخلق  ت�شمح  والتي  والتخزين 

فهناك  ذلييك  حتقق  )اأن  كبرية  تنمية 

حظوظ كبرية يف حتقيق النمو(.

للبيئة  الدويل  ال�شالون  فاإن  لالإ�شارة 

اىل   7 من  يجري  املتجددة  والطاقات 

)اجلزائر  املعار�س  بق�شر  مار�س   10
�شعار  حتييت  ينظم  حيث  العا�شمة(، 

ال�شبكة  خييارج  املتجددة  "الطاقات 
اجلنوب  يف  م�شتدامة  بيئة  خدمة  يف 

اجلزائري واملناطق املعزولة".

 120 م�شاركة  ال�شالون  هييذا  وي�شهد 

عار�شا  و22  جزائريا  حمرتفا  عار�شا 

اجنبيا منحدرين من �شبعة بلدان منها 

ال�شني التي "تعد �شيف ال�شرف".

دعا املخت�س االأملاين يف جمال االقت�شاد االأخ�شر وامل�شائل املتعلقة بالبيئة، 
االقليمي  امل�شتوى  املتجددة على  الطاقات  تطوير  اإىل  ريني مونو،  الدكتور 

وهو ما ميثل "فر�شة كبرية" ال �شيما بالن�شبة للبلديات املعزولة.

توفيق ح�شني: يجب اإع�دة النظر 
يف امل�ش�عدات املوجهة للط�قة 

مقدرة باأزيد من 15 مليار دوالر �شنويا 

اليييطييياقيييات  يف  اخليييبيييري  اأو�ييييشييييح 

امليييتيييجيييددة تييوفيييييق حيي�ييشيينييي يييوم 

اإن  العا�شمة  بيياجلييزائيير  اخلمي�س 

نحو  تييتييوجييه  ان  عليها  اجليييزائييير 

للكهرباء  تطبيق اال�شعار احلقيقية 

التدريجي  الرفع  خالل  من  والغاز، 

كبح  ق�شد  اال�شتهالك  لت�شعريات 

اإىل  امل�شتثمرين  وجييلييب  التبذير 

القطاع الطاقوي.

ندوة  خالل  ح�شني  ال�شيد  واأو�شح 

عقدت على هام�س ال�شالون الدويل 

الذي  املتجددة  والطاقات  للبيئة 

املعار�س  بق�شر  فعالياته  جتييري 

"امل�شاعدات  ان  العا�شمة  باجلزائر 

املوجهة للطاقة املقدرة ب15 مليار 

غري  م�شتوى  بلغت  قد  �شنويا،  دوالر 

مقبول".

املحا�شر  دعيييا  االطييييار  هيييذا  ويف 

تقدمي  اىل  العمومية  ال�شلطات 

"فتح  ان  موؤكدا  "م�شاعدة موجهة"، 
من  الت�شعريات  و�شفافية  ال�شوق 

اإىل  باملتعاملني  تدفع  اأن  املفرو�س 

اال�شتثمار يف قطاع الطاقة".

اأنييه مع  وحييذر من جهة اخييرى من 

لرتقية  مييلييمييو�ييس  خمييطييط  غييييياب 

الطاقات املتجددة ومكافحة تبذير 

خطر  اجلزائر  تواجه  قد  املييوارد، 

اأزمة التموين بالطاقة.

تطرق  اأقييوالييه،  تاأكيد  اأجييل  وميين 

الوطني  الطلب  ارتفاع  اإىل  اخلبري 

عن  الناجم  والكهرباء  الغاز  على 

حيث  املييرتييفييع  الييدميييغييرايف  النمو 

ت�شجل مليون والدة �شنويا.

مييراجييعيية  اإىل  وبيييياالإ�ييييشييييافيييية 

اأ�يييشيييار اخلييبييري اإىل  الييتيي�ييشييعييريات، 

م�شادرها  اجلزائر  تنوع  اأن  �شرورة 

يتوفر  البلد  اأن  موؤكدا  الطاقوية، 

على قدرات هائلة متكنه من تنويع 

�شيما  ال  الييطيياقييوييية،  �يييشيييادراتيييه 

اأن  ميكن  التي  ال�شم�شية  الطاقة 

تكون بديال للغاز املُر�شل نحو ال�شوق 

االوروبية.

باملائة   60 "حوايل  اأن  واأ�ييشيياف 

الغاز  ميين  الوطنية  اليي�ييشييادرات  ميين 

الطبيعي املوجه لالأ�شواق االوروبية 

و  الييكييهييربيياء،  انييتيياج  يف  ُي�شتعمل 

يييجييدر بيياجلييزائيير ا�ييشييتييبييدال هذه 

التقليدية من خالل متوين  الطاقة 

انطالقا  بالكهرباء  العجوز  القارة 

وباأ�شعار  ال�شم�شية  الييطيياقيية  ميين 

تناف�شية".

و اكد اأن "ترقية الطاقة ال�شم�شية 

�شيمكن  الكهرباء  انييتيياج  اجييل  ميين 

اجلزائر من �شمان االمن الطاقوي، 

الطبيعي  الييغيياز  مييييوارد  واقييتيي�ييشيياد 

ل�شالح االجيال امل�شتقبلية"، مذكرا 

"قابل  الوطني  الغاز  احتياطي   ان 

للن�شوب".

اخلبري  ذكييير  تييدخييلييه  خييتييام  ويف 

للحوار  البيئي  باملحور  اجلييزائييري 

امل�شتدامة  بالتنمية  املتعلق   5+5
املتو�شط،  حييو�ييس  ميي�ييشييتييوى  عييلييى 

بانتقال  االع�شاء  البلدان  واإلتزام 

طاقوي اأكيد وم�شتدام.



املطالبة  املــظــاهــرات  اأمــ�ــص  جتـــددت 

الب�سري  ال�سوداين عمر  الرئي�ص  بتنحي 

يف العا�سمة اخلرطوم، ا�ستجابة لدعوة 

جتمع املهنيني وحتالفات املعار�سة.

ــان بــخــروج مئات  �ــســهــود عــي ـــــاد  واأف

اخلرطوم  �سرق  بري  حي  يف  املواطنني 

وعدالة..  �سالم  "حرية  يهتفون  وهم 

والثورة خيار ال�سعب"، و"�سلمية �سلمية 

�سد احلرامية".

ال�سودانيني  املهنيني  جتمع  اأفــاد  فيما 

ـــي(، بـــخـــروج  ـــوم ـــك )نـــقـــابـــي غــــري ح

مظاهرات يف اأحياء "ال�سلمة" و"جربة" 

و"الكالكلة" و"بري" باخلرطوم، وحي 

و�سط  العر�سة  و�ــســارع  املال"  "بيت 
كما  العا�سمة،  غرب  درمــان  اأم  مدينة 

الر�سمية  �سفحته  عرب  التجمع  ن�سر 

فيديو  ومقاطع  �سورا  "في�سبوك"  يف 

ملئات املتظاهرين يف هذه االأحياء، فيما 

التوا�سل  موقع  على  نا�سطون  ــداول  ت

االجتماعي �سورا وفيديوهات ملحتجني 

يف اأحياء اأركويت واجلريف باخلرطوم 

و"ابروف"  و"ودنوباوي"  و"البو�ستة" 

و"�سمبات"  درمـــــان،  بـــام  و"اأمبدة" 

و"الدرو�ساب" ببحري �سمال اخلرطوم.

ــات  ــف ــال ــنــيــني وحت ــه ــع امل ــم وكـــــان جت

مواكب  يف  لــلــخــروج  ـــوا  دع املــعــار�ــســة 

بتنحي  تطالب  اخلمي�ص،  جماهريية، 

م�سمى  حتت  النظام  واإ�سقاط  الب�سري 

"مواكب ت�سحيات املراأة ال�سودانية" يف 
اخلرطوم ومدن البالد.

مدن  ت�سهد  املا�سي،  دي�سمرب   19 ومنذ 

بالغالء،  منددة  احتجاجات  �سودانية 

�ساحبتها  الب�سري،  بتنحي  ومطالبة 

 32 �سقوط  عن  اأ�سفرت  عنف  اأعــمــال 

فيما  حكومي،  اإح�ساء  اآخر  وفق  قتيال، 

 11 يف  الدولية،  العفو  منظمة  قالت 

فيفري املا�سي، اإن العدد بلغ 51 قتيال. 

حمكمة  ــت  ــس ــ� ق

ــــــة  ــــــي ــــــك ــــــري اأم

بــــ�ــــســــجــــن بـــــول 

املدير  مــانــافــورت، 

حلملة  ــق  ــاب ــس ــ� ال

ــب  ــرام دونــــالــــد ت

االنـــتـــخـــابـــيـــة، 

بعد  ــرا  ــه ــس �  47
باالحتيال  اإدانته 

الـــــ�ـــــســـــريـــــبـــــي 

وامل�سريف.

مانافورت  ــن  واأدي

ــني  ــالي بــــاإخــــفــــاء م

تقدمي  نــظــري  عليها  ح�سل  الــتــي  ـــــدوالرات  ال

اأن  املقرر  ومن  اأوكرانيا،  يف  �سيا�سية  ا�ست�سارات 

مانافورت )69 عاما(  ي�سدر حكم ق�سائي بحق 

يف ق�سية اأخرى االأ�سبوع املقبل.

خلفية  على  مــانــافــورت  اإىل  التهم  ــت  ــه وُوج

املزاعم ب�ساأن عالقة رو�سيا بحملة  التحقيق يف 

ترامب خالل االنتخابات الرئا�سية عام 2016، 

مولر،  روبــرت  اخلــا�ــص،  املحقق  اأن  ُيعتقد  كما 

قرابة  ا�ستغرق  حتقيق  من  االنتهاء  و�سك  على 

وخيم  �سهرا،   22
ــى  ــل ــــه ع بــــظــــالل

رئا�سة ترامب.

ــى  ــل ويــــتــــعــــني ع

ـــورت دفــع  ـــاف ـــان م

مليون   24 قرابة 

للحكومة  دوالر 

االأمـــــريـــــكـــــيـــــة، 

اإ�سافة اإىل غرامة 

ــف  األ  50 ــا  ــدره ق

قال  حيث  دوالر، 

مـــانـــافـــورت اأمـــام 

العامني  اإن  املحكمة 

اعترب  فيما  حياته،  يف  االأ�سعب  كانا  االأخريين 

القا�سي اأن مطالبة االدعاء بحكم �سجن يتجاوز 

فيه. مبالغ  عاما   19
جتدر االإ�سارة اإىل اأن مانافورتكان مديرا حلملة 

ي�سطر  اأن  قبل  اأ�سهر   3 ملدة  االنتخابية  ترامب 

عمله  على  ــواء  االأ�ــس ت�سليط  بعد  لال�ستقالة 

�سابق  م�ساعد  اأول  وكــان  اأوكرانيا،  يف  ال�سابق 

حتقيقات  اإطــار  يف  عليه  القب�ص  يلقى  لرتامب 

مولر يف اأكتوبر 2017.

حمكمة اأمريكية تق�سي ب�سجن املدير 

ال�سابق حلملة ترامب

قرر جمل�ص �سورى احلزب احلاكم ال�سابق يف ماليزيا، املنظمة 

الوطنية املتحدة للماليو"اأمنو"، تعيني اإ�سماعيل �سربي يعقوب، 

زعيما للمعار�سة الرئي�سية.

ولفت بيان �سادر عن جمل�ص ال�سورى االأعلى لـ"اأمنو"، اأن نائب 

رئي�ص احلزب، يعقوب، ا�ستلم زعامة املعار�سة، من الرئي�ص ال�سابق 

للحزب، اأحمد زاهد حميدي، الذي ا�ستقال عن من�سبه العام 

املن�سرم، حيث كان ال�سيا�سي البارز، يعقوب، توىل حقيبة التنمية 

الريفية واملحلية يف احلكومة ال�سابقة.

وعقب اختيار زعيم للمعار�سة، توىل الربملاين مهدزير خالد، 

من�سب نائب رئي�ص احلزب.

ي�سار اإىل اأن املنظمة الوطنية املتحدة للماليو"اأمنو"، خ�سرت 

ال�سلطة العام املن�سرم، بعد 61 عاما من احلكم، على وقع تهم 

الف�ساد التي الحقت رئي�ص الوزراء ال�سابق جنيب عبد الرزاق.

فيما يواجه عبد الرزاق، ف�سائح ف�ساد واتهاما بتمرير مئات 

املاليني من الدوالرات عرب ح�ساباته امل�سرفية بطرق غري �سرعية. 

تعيني زعيم جديد 

للمع�ر�شة امل�ليزية

ق. د

فعاليات  اأمــ�ــص،  اأول  م�ساء  انطلقت 

مدينة  يف  اليمن،  حول  الدويل  املوؤمتر 

اأبعاد  ملناق�سة  االأمريكية،  نيويورك 

يف  ال�سالم  وفر�ص  االإن�سانية،  االأزمــة 

البلد الذي مزقته احلرب.

وينظم املوؤمتر الدويل، "موؤ�س�سة توكل 

"فوردهام"،  كرمان الدولية"، وجامعة 

حول  ـــدويل  ال "املوؤمتر  عــنــوان  حتــت 

واآفاق  االإن�سانية  االأزمة  اأبعاد  اليمن: 

النا�سطة  ــنــت  اأعــل حــيــث  ال�سالم"، 

نوبل  جــائــزة  على  احلــائــزة  اليمنية 

لل�سالم، توكل كرمان، عرب ح�سابها على 

"تويرت"، انطالق فعاليات املوؤمتر م�ساء 
اأول اأم�ص.

عن  �سادر  بيان  قال  املا�سي،  واالأحــد 

جامعة  يف  �سيعقد  املوؤمتر  اإن  املوؤ�س�سة، 

م�سيفا  مار�ص،   7 يف  للقانون،  فوردهام 

�سخ�سيات   4 املوؤمتر  يف  �سي�سارك  اأنــه 

نالت جائزة نوبل لل�سالم، وهم: توكل 

غبوي،  وليما  عبادي،  و�سريين  كرمان، 

خــرباء  عــن  ف�سال  ولــيــامــز،  وجــــودي 

ظل  يف  اأنه  البيان  يف  ورد  كما  بارزين، 

مع  باليمن،  املدمرة  احلــرب  ا�ستمرار 

املجاعة،  حــافــة  على  مــاليــني  وجـــود 

نوبل  جــائــزة  حــائــزي  مــن   4 يجتمع 

موؤمتر  حل�سور  نيويورك  يف  لل�سالم، 

عاملي حول اليمن.

ومن املقرر اأن يتناول املوؤمتر االأ�سباب 

اجلذرية للنزاع يف اليمن، وال�سراعات 

القوى  التي تلعبها  الداخلية، واالأدوار 

االإقليمية والدولية، ف�سال عن االأبعاد 

االإن�سان،  حقوق  وانتهاكات  االإن�سانية 

ــالم، و�ــســبــل الــدفــع  ــس ــ� واتـــفـــاقـــات ال

اإىل االأمام، وفق بيان ن�سرته  بالعجلة 

املوؤ�س�سة يف فيفري املا�سي.

انطالق فعاليات م�ؤمتر دويل 
ح�ل اليمن يف ني�ي�رك

جتدد املظاهرات املطالبة 
بتنحي الب�سري بال�س�دان

اأول  الفل�سطينية،  الرئا�سة  جــددت 

االإدارة  مــع  الــتــوا�ــســل  رف�سها  اأمــ�ــص، 

االأمــريــكــيــة، مــا مل تــرتاجــع االأخـــرية 

والالجئني  القد�ص  ب�ساأن  مواقفها  عن 

واال�ستيطان.

املتحدث  قال  اهلل،  برام  له  كلمة  ويف 

ــــو رديــنــة  ــة نــبــيــل اأب ــس ــا� ــرئ بــا�ــســم ال

ــددون الــتــاأكــيــد على اأنـــه ال  ــج اأنــهــم ي

التي  االأمــريــكــيــة  االإدارة  مــع  حــديــث 

بها  التزمت  الــتــي  املــبــادئ  عــن  تخلت 

عن  ترتاجع  مل  ما  ال�سابقة،  االإدارات 

والالجئني  القد�ص  بخ�سو�ص  مواقفها 

اإدارة  ردينة،  اأبو  واتهم  واال�ستيطان، 

باالنحياز  تــرامــب،  ــالــد  دون الرئي�ص 

الكامل لالحتالل االإ�سرائيلي.

وقلقا  عربيا  غ�سبا  تــرامــب،  واأثــــار 

 ،2017 دي�سمرب   6 يف  باإعالنه  دوليا 

ب�سطريها  املــحــتــلــة  الــقــد�ــص  مــديــنــة 

مزعومة  عا�سمة  والغربي  ال�سرقي 

ترامب  نقل  حيث  ال�سهيوين،  للكيان 

تل  من  اإ�سرائيل  لدى  وا�سنطن  �سفارة 

 ،2018 14 مايو  اإىل القد�ص، يف  اأبيب 

اإعالن  ذكــرى  يوافق  الــذي  اليوم  وهــو 

اأرا�ٍص  1948، على  اإ�سرائيل عام  دولة 

فل�سطينية حمتلة.

ب�ساأن  االأمــريــكــي  ــرار  ــق ال على  وردا 

الفل�سطينية  ال�سلطة  اأوقفت  القد�ص، 

ترامب،  اإدارة  مع  ال�سيا�سية  ات�ساالتها 

االأمريكية  ال�سفارة  اإعــادة  اإىل  ودعت 

اإىل تل اأبيب.

ردينة  اأبـــو  لفت  اآخـــر،  �سعيد  وعــلــى 

اأنهم  على  تــدل  املــوؤ�ــســرات  كل  اأن  اإىل 

ومواجهة  �سعبة  مرحلة  على  قادمون 

يحاولون  الذين  كل  مع  �ساملة  �سيا�سية 

م�سدًدا  ا�ستدرك  ثم  ق�سيتهم،  ت�سفية 

اأنهم ثابتون �سامدون، ولن يتنازلوا عن 

عن  يتنازلوا  ولن  مبقد�ساتها،  القد�ص 

ثوابت منظمة التحرير املمثل ال�سرعي 

والوحيد ل�سعبهم الفل�سطيني.

دولــي 08

يف  �سخ�سا   14 باإ�سابة  اأم�ص،  اأول  اأفغاين،  م�سوؤول  اأفاد 

م�سوؤولون  يح�سرها  فعالية  ا�ستهدفت  تفجريات  �سل�سلة 

التنفيذي  الرئي�ص  بينهم  كابل،  بالعا�سمة  حكوميون 

عبداللهعبداهلل، والرئي�ص ال�سابق حميد كرزاي.

ونقلت و�سائل اإعالمية حملية عن م�سوؤول بوزارة ال�سحة 

14 �سخ�سا، كما  اأن عدد امل�سابني اليقل عن  )مل ت�سمه( 

"املر�سح  امل�سابني  بني  من  اأّن  ذاتها،  للقناة  م�سادر  اأ�سارت 

احلرا�ص  من  و8  بدرام،  اللطيف  عبد  الربملاين  الرئا�سي، 

القومي  االأمن  م�ست�سار  الرئا�سي،  للمر�سح  ال�سخ�سيني 

االأفغاين ال�سابق حنيف اأمتار.

موقًفا  ا�ستهدف  تفجري  يف  االأقل  على  ا  �سخ�سً  18 اأُ�سيب 

ك�سمري  اإقليم  من  الهند  ل�سيطرة  اخلا�سع  الق�سم  يف  للحافالت 

)جامو وك�سمري(.

ا�ستهدف  تفجرًيا  اأن  الهندية  ال�سرطة  يف  م�سوؤولون  وذكر 

موقف حافالت يف مدينة بولواما، بح�سب ما نقلته و�سائل اإعالم 

ا  حملية، واأ�سار امل�سوؤولون اأن الهجوم اأ�سفر عن اإ�سابة 18 �سخ�سً

اأن  مو�سحني  القريبة،  امل�ست�سفيات  اإىل  نقلهم  مت  االأقل،  على 

ال�سرطة بداأت حتقيقاتها حول التفجري.

نيودلهي  بني  التوتر  ت�ساعد  املا�سيني،  االأ�سبوعني  وخالل 

بولواما  مدينة  يف  دورية  ا�ستهدف  هجوم  بعد  اآباد،  واإ�سالم 

)جامو  ك�سمري  اإقليم  من  الهند  ل�سيطرة  اخلا�سع  بال�سطر 

باك�ستان  نفت  هنديا،  جنديا   44 مقتل  عن  اأ�سفر  ما  وك�سمري(، 

عالقتها به.

بلغت اأعداد اجلثامني املنت�سلة من حتت االأنقا�ص املو�سل، 

"داع�ص"  �سمايل العراق، منذ ا�ستعادة املدينة من تنظيم 

االإرهابي وحتى مطلع مار�ص احلايل، 4 اآالف و720 جثة. 

حلقوق  امل�ستقلة  العليا  للمفو�سية  بيان  يف  ذلك  جاء 

عن  بالدفاع  معنية  ر�سمية  )موؤ�س�سة  العراق  يف  االإن�سان 

حقوق االإن�سان)، مو�سحا ع�سو املفو�سية فا�سل الغراوي، 

حمافظة  يف  املدين  الدفاع  مديرية  فرق  اأن  البيان،  يف 

جثة  و666  األفني  انت�سلت  املو�سل(  )مركزها  نينوى 

معلومة الهوية والبقية جمهولة الهوية.

�سهدت 22 والية فنزويلية من اأ�سل 23 انقطاعا مفاجئًا 

يف التيار الكهربائي منذ ظهر اأول اأم�ص.

رودريغيز،  خورخي  الفنزويلي  الرئي�ص  نائب  وعزا 

حيث  تخريبية،  عملية  باأنه  الكهربائي  التيار  انقطاع 

ذكر يف ت�سريحات �سحفية، اأّن هجوما اإلكرتونيا ا�ستهدف 

"جوري"  "�سيمون بوليفار" املعروف با�سم �سد  اأنظمة �سد 

الأنظمة  االأ�سا�سية  الركيزة  يعد  الذي  الكهرومائي 

ن�سر  اإىل  ت�سريحاته  يف  خورخي  اأ�سار  كما  الكهرباء، 

ح�سابه  يف  روبيو  ماركو  اجلمهوري  االإمريكي  ال�سيناتور 

على تويرت خرب انقطاع التيار الكهربائي يف فنزويال بعد 

ثالث دقائق فقط.

اإن �ساحنة انقلبت يف جنوب املك�سيك مما  قال م�سوؤولون 

اأ�سفر عن مقتل ما ال يقل عن 25 �سخ�سا كانوا بداخلها.

اأن  العام يف ت�سيبا�ص  النائب  وذكر بيان �سادر عن مكتب 

نحو 30 �سخ�سا اأ�سيبوا يف حادث انقالب �ساحنة تزن نحو 

ثالثة اأطنان ملحق بها حاوية لنقل الب�سائع.

�سريع  طريق  على  تقريبا  الغروب  وقت  احلادث  وقع 

توت�ستالغوتيري�ص  �سرقي  �سمال  كيلومرتا   41 نحو  يبعد 

احلدود  على  الواقعة  اجلنوبية  ت�سيبا�ص  والية  عا�سمة 

مع غواتيماال.

ا�ستهدفت  تفجريات  يف  م�سابا   14
فعالية يح�سرها م�سوؤولون باأفغان�ستان

ا يف تفجري  اإ�سابة 18 �سخ�سً
بال�سطر الهندي من ك�سمري

انت�سال 4 اآالف و720 جثة من 
حتت اأنقا�س املو�سل العراقية

الظالم يخيم على فنزويال ب�سبب 
انقطاع التيار الكهربائي

مقتل ما ال يقل عن 25 يف انقالب 
�ساحنة يف املك�سيك

حــول

الوكاالت  
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فل�سطني جتدد مقاطعتها لإدارة ترامب
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اأهلي  ت�سكيلة  توا�سل 

ملباراة  حت�سرياتها  الربج 

التي  املــقــبــلــة  اجلـــولـــة 

تـــعـــرف تــنــقــل االأهـــلـــي 

ــة جــمــعــيــة عني  ــه ــواج مل

مليلة مبلعب هذا االأخري، 

الفني  الــطــاقــم  واأبــــدى 

ــدرب  امل بقيادة  للفريق 

من  تخوفه  دزيــري  بالل 

ظل  يف  املناف�سة  عن  االإبتعاد  فرتة  طول 

املو�سم اجلاري  نهاية  توقف البطولة مع 

برجمة  يــقــرر  جعله  الـــذي  ـــر  االأم ــو  وه

االأق�سام  اأندية  اأحــد  اأمــام  وديــة  مباراة 

ال�سفلى قبل لقاء اجلمعية من اأجل اإبقاء 

الالعبني يف جو املناف�سة.

بن  ــري  اأم االإدارة  جمل�ص  رئي�ص  ــد  ووع

لالعبني  �سهرية  اأجرة  بت�سوية  حمادي 

التاألق  موا�سلة  على  حتفيزهم  اأجل  من 

الفريق  اأن  علما  املقبلة  اجلـــوالت  يف 

ح�سب بن حمادي ال يعاين من اأي م�سكل 

التي  الالعبني  مب�ستحقات  يتعلق  فيما 

ودون  املنا�سب  الوقت  يف  ت�سويتها  يتم 

تاأخري، ومن جانب اأخر طرح بن حمادي 

جمعية  فريق  مع  م�ساحلة  اإجــراء  فكرة 

هام�ص  على  مليلة  عــني 

املـــبـــاراة املــنــتــظــرة بني 

ظل  يف  وهــذا  الفريقني 

التي  املكهربة  االأجـــواء 

الفريقني  لــقــاء  طبعت 

ــم الــفــارط  ــس ــو� مــنــذ امل

اإدارة االأهلي  حيث تاأمل 

جديدة  �سفحة  فتح  يف 

ــاء  ــه ــني الــفــريــقــني واإن ب

اخلالفات التي ح�سلت منذ لقاء الذهاب 

من املو�سم الفارط.

وبخ�سو�ص من�سب املناجري العام للفريق 

فقد  بلقايد  ال�سابق  املناجري  رحيل  بعد 

اأكد رئي�ص االأهلي على اأن املن�سب مفتوح 

اأمام جميع الراغبني يف العمل مع االأهلي 

الالزمة  االإ�سافة  والقادرين على تقدمي 

�ساحب  يف  الف�سل  يتم  اأن  على  للفريق 

فيما  املو�سم،  نهاية  بعد  مبا�سرة  املن�سب 

على  االإبقاء  الربايجية  االإدارة  قــررت 

املدير العام نذير بوزناد ملو�سم اأخر وهذا 

منذ  به  قــام  الــذي  الكبري  العمل  ظل  يف 

بالفريق حيث متكن من ت�سحيح  اإلتحاق 

يعاين  كــان  التي  ـــة  االإداري االإخــتــالالت 

منها الفريق. 

مهم  فوز  حتقيق  من  العلمة  مولودية  متكنت 

جمعية  فريق  ح�ساب  على  الودية  املقابلة  يف 

عني مليلة بنتيجة اأربعة اأهداف مقابل ثالثة 

الفريق  يجريها  التي  التح�سريات  اإطـــار  يف 

القبة،  رائــد  اأمــام  املقبلة  الر�سمية  للمقابلة 

جاهزيتها  على  املــولــوديــة  ت�سكيلة  ــت  ــان واأب

لالعبني  بالن�سبة  خا�سة  الر�سمية  للمناف�سة 

الفارطة  ــام  االأي يف  تاأهيلهم  مت  الذين  اجلــدد 

على غرار بودومي، اأيت عبد املالك وبالل عبد 

يف  لالإنتباه  الفت  ب�سكل  تاألقوا  والذين  الرزاق 

هذه املباراة وهو االأمر الذي اأزال املخاوف التي 

الغيابات  ظل  يف  وهــذا  الفني  الطاقم  اإنتابت 

الوقت  يف  الت�سكيلة  تعرفها  الــتــي  الــكــثــرية 

الراهن.

وقام املهاجم يا�سر بربا�ص بتقدمي �سكوى لدى 

م�سالح االأمن وهذا �سد بع�ص املنا�سرين الذين 

حاولوا االإعتداء عليه خالل ح�سة االإ�ستئناف 

االإ�ستماع  ومت  االإثنني،  يوم  اأم�سية  جرت  التي 

يف  وهــذا  االأمــن  م�سالح  طــرف  من  للمنا�سرين 

من  تترباأ  اأنها  الفريق  اإدارة  فيه  اأكــدت  وقت 

ت�سرفات االأن�سار.

العلمة  مولودية  ت�سكيلة  اليوم  اأم�سية  وتعود 

اإىل اأجواء التح�سريات حت�سبا ملباراة رائد القبة 

بعد راحة يوم واحد منحها الطاقم الفني عقب 

املباراة الودية، ومن املنتظر اأن تعرف تدريبات 

الفريق نهار اليوم عودة الثالثي امل�ساب دو�سن، 

اإنفراد  للم�ساركة على  زكرياء  معن�سر ويو�سف 

يف  وهـــذا  الطبي،  الطاقم  تقرير  اإنــتــظــار  يف 

بالعودة  جاهل  املدافع  فيه  وعد  الذي  الوقت 

اإىل التدريبات مع نهاية االأ�سبوع اجلاري.

ت�ستفد  مل  العلمة  مولودية  اإدارة  اأن  وتبني 

حلد االأن من اإعانة مديرية ال�سباب والريا�سة 

اإدارة  قامت  حيث  �سنتيم  مليار   1.4 بقيمة 

يقارب  مبلغ  باإ�ستدانة  �سابق  وقت  يف  الفريق 

املنح  ت�سوية  ــل  اأج مــن  �سنتيم  مليون   500
يبقى  الذي  الوقت  يف  وهذا  لالعبني  املتاأخرة 

على  الــدائــنــني  اإ�ستيالء  مــن  قائما  التخوف 

من  العديد  اأن  خا�سة  "الديجيا�ص"  اإعــانــة 

االإعانات  دخــول  ينتظرون  مــازالــوا  الدائنني 

العمومية من اأجل احل�سول على اأموالهم، علما 

اأجل  من  للفاف  وعودا  منحت  الفريق  اإدارة  اأن 

القدامى  الالعبني  م�ستحقات  من  جزء  ت�سوية 

املهاجم  حتــويــل  قيمة  مــن  ــتــفــادة  االإ�ــس فـــور 

االإفريقي  النادي  من  �سنيحي  اإبراهيم  ال�سابق 

التون�سي. 

اأم�سية  �سطيف  وفــاق  ي�ستقبل 

اليوم ال�سيف مولودية العا�سمة 

من  بداية   1945 ماي   8 مبلعب 

يف  ــع  رب اإال  ال�ساد�سة  ال�ساعة 

لقاء متاأخر عن بطولة الرابطة 

وتــبــحــث  االأوىل،  املـــحـــرتفـــة 

ت�سكيلة الوفاق عن حتقيق الفوز 

يف هذه املباراة من اأجل االإرتقاء 

الفريق  اأن  خا�سة  الرتتيب  يف 

العام  الرتتيب  يف  كثريا  تراجع 

التعرثات  �سل�سلة  بعد  للبطولة 

ال�سابقة.

مباراة  الوفاق  ت�سكيلة  وتدخل 

ظل  يف  مكتمل  بــتــعــداد  ــوم  ــي ال

على  امل�سابني  الــالعــبــني  عـــودة 

ربيعي،  وكذا  وزغبة  جابو  غرار 

الطاقم  جعل  ــذي  ال االأمــر  وهــو 

الوفاق  اأن  مبــا  مــرتــاحــا  الفني 

خا�ص لقاءاته ال�سابقة منقو�سا 

ـــرة مـــن خـــدمـــات عــدد  يف كـــل م

امل�سوؤول  و�سيكون  الالعبني،  من 

نبيل  الفنية  العار�سة  عن  االأول 

ب�سبب  �سديد  �سغط  حتت  نغيز 

االإنتقادات املوجهة له من طرف 

الفنية،  خياراته  ب�سبب  االأن�سار 

مطالبا  جيجل  اإبــن  يبقى  حيث 

الفوز  لتحقيق  الــوفــاق  بقيادة 

لتفادي تو�سع دائرة االإنتقادات.

منحة  الــوفــاق  اإدارة  ور�ــســدت 

20 مليون �سنتيم  ت�سل اإىل مبلغ 

نظري حتقيق الفوز يف هذه املباراة 

وهو مايوؤكد على االأهمية الكبرية 

التي توليها اإدارة الرئي�ص ح�سان 

قامت  فيما  املواجهة،  لهذه  حمار 

احلار�ص  باإيقاف  الــوفــاق  اإدارة 

الثالث فياليل عن التدريبات مع 

مطالبته  ب�سبب  االأول  الفريق 

ومن  املالية،  م�ستحقاته  بت�سوية 

احلار�ص  اإحالة  يتم  اأن  املنتظر 

يف  للنظر  التاأديبي  املجل�ص  على 

ق�سيته.

ــــال املـــــدرب نــبــيــل نــغــيــز يف  وق

ت�سريحاته عن هذه املقابلة اأنها 

ح�سر  حيث  االأهــمــيــة  غاية  يف 

الفريق للمباراة يف ظروف عادية 

للغاية حيث يراهن الفريق على 

والنتيجة  باالأداء  الفوز  حتقيق 

�سيكون  التعداد  كــل  اأن  خا�سة 

مرة  الأول  وهـــذا  ت�سرفه  حتــت 

الفنية  بالعار�سة  اإلتحاقه  منذ 

بخ�سو�ص  نغيز  واأ�ساف  للفريق، 

اإحــتــالل  ـــاق يف  ـــوف ال حــظــوظ 

اأن  قارية  ملناف�سة  موؤهلة  مرتبة 

 8 بقاء  رغم  بال�سهل  لي�ص  االأمر 

مباريات عن نهاية املو�سم ولو اأن 

االأمر يبقى غري م�ستحيل يف نظر 

املباريات  خو�ص  خالل  من  نغيز 

القادمة بكل جدية لتحقيق هذا 

يف  لقب  اإفتكاك  واأي�سا  الهدف 

نهاية املو�سم مبا اأن الوفاق متاأهل 

مناف�سة  من  النهائي  ن�سف  للدور 

كاأ�ص اجلمهورية. 

ينزل فريق اأمل مروانة ظهرية اليوم �سيفا 

على �سباب فيالج مو�سى يف اإطار اجلولة 24 

املروانية  الكتيبة  �ستدخل  حيث  للبطولة 

املباراة باإرادة كبرية من اأجل حتقيق نتيجة 

بعد  االعتبار  ورد  القواعد  خارج  اإيجابية 

ن�سهد  اأن  املنتظر  ومــن  املتتالية  التعرثات 

مباراة يف القمة بني الفريقني بعدما حتدثنا 

مدى  على  ووقفنا  "البيام"  العبي  جل  مع 

يتحدثون  ال  وجدانهم  للمباراة  جاهزيتهم 

االعتبار  ورد  الفوز  حتقيق  كيفية  عن  اإال 

نهائيا  حدا  وو�سعهم  الفيالج  اأمام  الأنف�سهم 

ل�سل�سلة النتائج ال�سلبية التي حققها الفريق 

وبالتايل فاإن لقاء اليوم فر�سة لرفاق عوف 

عبد البا�سط حتى ي�سعوا حدا نهائيا ل�سل�سلة 

النتائج ال�سلبية وملا ال حت�سني و�سعية الفريق 

يف �سّلم الرتتيب ويوؤكد بذلك اأ�سحاب الزي 

اإنقاذ  على  ــادرون  ق اأنهم  واالأ�ــســود  االأ�سفر 

ما  اأن  على  والتاأكيد  ال�سقوط  من  الفريق 

عن  عبارة  ال�سابقة  الفرتة  يف  معهم  حدث 

كبوة جواد ال غري و�سيبذل العبو ال�سفراء 

اأجل  من  اللقاء  هــذا   يف  �سيء  كل  املروانية 

مغادرة املراتب االأخرية، ولن يكون لهم ذلك 

الفريق  اأمــام  اإيجابية  نتيجة  بتحقيق  اإال 

اأهّمية  مروانة  يف  اجلميع  ويــدرك  امل�سيف 

هذه املواجهة امل�سريية التي ال تقبل نقاطها 

الق�سمة على اثنني، نظرا للو�سعية احلرجة 

الفريق يف  و�سيكون  النادي  فيها  التي يوجد 

اأن يكون  اختبار حقيقي والكل ينتظر منهم 

يقوم  اأن  املنتظر  ومــن  اإيجابيا  فعلهم  رد 

الت�سكيلة  على  بتغيريات  بومتجت  ــدرب  امل

منها اإ�سراك عدة �سبان ب�سبب مقاطعة عدة 

وم�سباح  وقــادري  ختالة  كاحلار�ص  العبني 

بالتحلي  اأ�ــســبــالــه  مــن  املـــدرب  وقــد طــالــب 

باجلدية اإدراكا منه اأن حتقيق التعادل على 

املفرو�ص  ال�سغط  حدة  من  �سينق�ص  االأقــل 

ركز  فقد  معنوياتهم،  ويرفع  العبيه  على 

التدريبية  احل�س�ص  يف  الــفــنــي  الــطــاقــم 

واأ�سبح  كثريا  النف�سي  اجلانب  على  االأخرية 

يتحدث مع اأ�سباله كثريا �سواء ب�سفة فردية 

اجلو  لتوفري  منه  حمــاولــة  يف  جماعية  اأو 

املالئم داخل الت�سكيلة يف مباراة اليوم وعدم 

ت�سخيم املواجهة رغم قيمة الرهان.

الن�شر الأ�شود يبحث عن الإنت�ش�ر للت�ش�لح مع الأن�ش�ر

الأمل يف مهمة ت�شحيح امل�ش�ر وبعث م�شوار البق�ء

م�شي�س مرت�ح لالأداء اأم�م "ل�ش�م" وم�شكل الدائنني يعود من جديد

دزيري متخوف من الراحة املطولة، 
وبن حم�دي يوا�شل التغيريات

 عبد الهادي. ب
عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

اأحمد اأمني. ب

الك�ب يف مهمة الفوز على "بوقرانة" 
للعودة للواجهة وتف�دي غ�شب الأن�ش�ر

مع  موعد  “الكاب” على  ع�ساق  �سيكون 

فريقهم  ي�ستقبل  عندما  واعــدة  مباراة 

مبلعب  اليوم  ع�سية  العيد  �سلغوم  اأمــل 

الذي  اللقاء  وهــو  �سفوحي"  "ال�سهيد 
عقون  املدرب  اأبناء  فيه  يثبت  اأن  يجب 

الثالث رغم  بالنقاط  واأحقيتهم  قوتهم 

التناف�ص  فر�سة  نهائيا  الفريق  ت�سييع 

ي�سعى  فالفريق  ال�سعود  تاأ�سرية  على 

الثقة ويدرك زمالء عباب�سة  الإ�ستعادة 

عاتقهم  على  امللقاة  امل�سوؤولية  اإليا�ص 

ــوم اأمـــام  ــي ــوز يف لــقــاء ال ــف واأهــمــيــة ال

تكون  لــن  املهمة  اأن  �سحيح  بــوقــرانــة، 

�سهلة مادام اأن املقابلة �ستحمل يف طياتها 

العديد من املفاجاآت خ�سو�سا اأنها �ستلعب 

على جزئيات �سغرية وبالتايل يجب على 

الت�سعني  طيلة  الرتكيز  ال�سباب  العبي 

دقيقة وتفادي االأخطاء ال�ساذجة التي 

قد تكلفهم غاليا اأمام مناف�ص بدوره لن 

يتنقل اإىل باتنة من اأجل النزهة بل من 

بها  يعزز  اإيجابية  بنتيجة  العودة  اأجل 

حظوظ البقاء كما اأن الفريق االأورا�سي 

واأن  �سيما  نف�سيا  التحرر  فر�سة  ــام  اأم

اللذين  باأن�ساره  مدعما  �سيكون  الفريق 

من  ح�سورهم  ت�سجيل  على  يــعــولــون 

حتقيق  على  الــالعــبــني  ت�سجيع  اأجـــل 

يف  الكاب  العبي  ي�سع  ما  وهو  االإنت�سار 

اأن ت�ساهم  �ساأنها  ظروف جد ح�سنة من 

جهة  ومن  املطلوب  االنت�سار  حتقيق  يف 

اأخرى �سيكون فريق بوقرانة يف حاجة 

ما�سة اإىل نقاطها الثالث لتجديد العهد 

اأن  مع االنت�سارات خارج قواعدهم بعد 

متكنوا من حتقيق هذا املبتغى مبيدانهم 

يف اجلولة الفارطة وموا�سلة امل�سوار يف 

�سكة النتائج االإيجابية لالقرتاب اأكرث 

من حتقيق البقاء وتفادي تقل�ص الفارق 

عن اأ�سحاب املوؤخرة، كما اأنها �ستكون يف 

الت�سكيلة  عنا�سر  الأن  ال�سعوبة  غاية 

اأمام مناف�ص يتواجد يف و�سعية  �ستلعب 

جيدة.

�سلغوم  اأمــل  ت�سكيلة  تدخل  جهتها  من 

باتنة  �سباب  اأمـــام  الــيــوم  لقاء  العيد 

مبعنويات مرتفعة بعد الفوز املحقق يف 

اأ�سبال  يراهن  حيث  الفارطة  اجلولة 

بنتيجة  العودة  على  بلفاطمي  املــدرب 

يف  بالتنف�ص  للفريق  ت�سمح  اإيجابية 

اإ�ستغالل  حمــاولــة  مــع  الــعــام  الرتتيب 

حظوظه  فقد  الــذي  الفريق  و�سعية 

املو�سم،  هـــذا  الــ�ــســعــود  ورقـــة  لــعــب  يف 

من  جزء  بت�سوية  االأمل  غدارة  وقامت 

لرفع  حماولة  يف  الالعبني  م�ستحقات 

الرئي�ص  اإدارة  اأن  خا�سة  معنوياتهم 

ر�سميا  البقاء  �سمان  يف  ترغب  بركات 

يف اأقرب وقت ممكن ودون االإنتظار اإىل 

ت�سكيلة  وتخو�ص  االأخـــرية،  اجلــوالت 

مكتمل  �سبه  بتعداد  اليوم  لقاء  االأمــل 

الذي  بلفاطمي  املـــدرب  قــيــادة  وحتــت 

املن�سحب  �سيحة  ال�سابق  املــدرب  عو�ص 

من العار�سة الفنية للفريق. 

اأحمد اأمني. ب / عبد الهادي



العيد  ب�سلغوم  املظاهرات  ملعب  يحت�سن 

قمة اجلولة ال24 من بطولة الهواة الثاين 

بني هالل �سلغوم العيد �ساحب ال�سف ال14 

يف  خن�سلة  ـــاد  اإحت واملــتــ�ــســدر  الــرتتــيــب  يف 

مقابلة مفتوحة على كل االإحتماالت حيث 

يبحث الهالل عن حتقيق الفوز للحفاظ على 

يبحث  بينما  البقاء،  حتقيق  يف  حظوظه 

اأي�سا للحفاظ على  الزوار عن حتقيق الفوز 

عن  الفارق  وتعميق  اآخــر  الأ�سبوع  الــريــادة 

حال  يف  اخلـــروب  جمعية  املبا�سر  املــطــارد 

تعرثه اأمام اإحتاد ال�ساوية.

وتعرف ت�سكيلة الهالل عودة بع�ص الالعبني 

تعرف  فيما  عوينة،  غـــرار  على  امل�سابني 

كراميية  قــرة،  بن  من  كل  غياب  الت�سكيلة 

وم�سفار بداعي االإ�سابة اإ�سافة اإىل الالعب 

الإنذار  تلقيه  نتيجة  العقوبة  ب�سبب  مــوزة 

اإحتجاج يف املباراة ال�سابقة اأمام اإحتاد عني 

البي�ساء، وقررت اإدارة الرئي�ص خملويف ر�سد 

منحة مغرية لالعبني يف حال حتقيق الفوز 

مع فتح اأبواب امللعب جمانا اأمام االأن�سار من 

مل�ساندة  املدرجات  على  بقوة  التوافد  اأجــل 

اإعرتف  الــذي  فو�سيل  �سامل  املــدرب  اأ�سبال 

بدا  اأنه  اإال  املت�سدر  اأمام  املاأمورية  ب�سعوبة 

النقاط  اإبقاء  على  فريقه  قدرة  من  واثقا 

اإىل  الفريق  بالنظر حلاجة  الثالثة مبلعبه 

نقاط هذه املباراة. 

ير�سى  لن   " ليا�سمكا   " الرائد  جهته  ومن 

كر�سي  يف  للبقاء  الــفــوز  غــري  نتيجة  بـــاأي 

الفرجة  اأن  يـــدل  ومــوؤ�ــســر  وهـــو  الـــريـــادة 

كذلك  دقيقة،  الت�سعني  �سيميزان  واالإثــارة 

تعداد التقني �سحراوي التهامي ح�سر جيدا 

املاأمورية  بــاأن  يدركون  لنهم  املوقعة  لهذه 

على  �ستلعب  املــبــاراة  ــذا  ول �سهلة  تكون  لــن 

الفني  الــطــاقــم  جــزئــيــات �ــســغــرية وطــبــعــا 

املرور  اأجل  من  االأمر  بهذا  دراية  يكون على 

اأ�سباله  ب�سالم على هذا املنعرج ويكون جهز 

والرتكيز  �سيناريوهات  اأي  تفادي  اأجل  من 

ورغم   ، الفوز  لتحقيق  ــرث  اأك املقابلة  على 

مبيدان  �ستكون  اأج�سادهم  اخلنا�سلة  اأن 

قبل  م�سوبة  تكون  عقولهم  لكن  املظاهرات 

ملعب ال�سهيد زرداين ح�سونة والذي يحت�سن 

والتي  اخلنا�سلة  كثريا  وتهم  واعدة  مباراة 

واحتــاد  اخلـــروب  جمعية  الو�سيف  جتمع 

العودة  مرحلة  يف  بقوة  عاد  الذي  ال�ساوية 

املوعد  يف  �سيكونون  االحتــاد  اأن�سار  كذلك   ،

والريا�سة  ال�سبيبة  مديرية  قامت  بعدما 

جمانا  لنقلهم  ــالت  ــاف احل بع�ص  بت�سخري 

ملرافقة الفريق يف هذه ال�سفرية .

من  والع�سرون  الــرابــعــة  اجلــولــة  ت�سرب 

مثرية  حملية  مباراة  هــواة  الثاين  بطولة 

عني  �ــســبــاب  امل�سيف  الــفــريــق  ــني  ب جتــمــع 

وح�سب  البي�ساء  عني  اإحتاد  وجاره  فكرون 

فاإن  الفريقني  حميط  يف  ال�سائدة  االأجــواء 

كال الفريقني عازم على اأن يكون يف م�ستوى 

املحلية  املواجهة  هذه  على  املعلقة  االآمــال 

االإندفاع  الكثري  نظر  �سيطغى عليها يف  التي 

ك�سب  اأجـــل  مــن  التناف�ص  وحــمــى  الــبــدين 

الرابعة  الوالية  على  والزعامة  التحّدي 

هذه  على  كبرية  اآماال  ُيعلق  ال�سباب  ففريق 

امل�سار  ت�سحيح  منطلق  من  املحلية  املواجهة 

مزيد  حتقيق  يفر�ص  الــذي  للفريق  العام 

مبثابة  �ستكون  التي  االإيجابية  النتائج  من 

متنف�ص الأجل جتاوز املراتب االأخرية نهائيا 

كما اأن ك�سب الرهان يف هذا املوعد الكبري من 

�ساأنه اأن يزيل اللوم على الالعبني وين�سيهم 

م�ستقبال  ويحررهم  ال�سابقة  التعرثات  يف 

متقدمة  مرتبة  يف  البطولة  اإنهاء  اأجل  من 

مطالب  احلراكتة  ففريق  اأخرى  جهة  ومن 

بالفوز لبعث االأمال يف التخل�ص من املنطقة 

حتذوهم  الالعبني  فجميع  نهائيا  احلمراء 

رغبة كبرية يف حتقيق االإنت�سار واالإطاحة 

�سهلة  تكون  لــن  املواجهة  اأن  رغــم  بــاجلــار 

اأن  حيث  ملو�سي  خالد  الالعب  زمــالء  على 

"ال�سالحف" �سريمون بكامل ثقلهم لتحقيق 
اأن  كما  جمهورهم  واإ�سعاد  اإيجابية  نتيجة 

لقاءات  عــن  متاما  تختلف  املواجهة  هــذه 

وجود  هو  واحد  ل�سبب  ال�سابقة  الفريقني 

الت�سكيلتني يف موقع �سعب يف الرتتيب العام 

ذروتها  تبلغ  االإثـــارة  �سيجعل  الــذي  االأمــر 

على  الق�سمة  تقبل  ال  فــاملــواجــهــة  حتما 

اثنني، الأن نقاطها تعّد الأول وهلة م�سريية 

وحا�سمة كما اأن هذه املواجهة تلقي بظاللها 

ح�سور  وينتظر  واملنا�سرين  الفريقني  على 

التي  باملقابلة  لال�ستمتاع  كبري  جماهريي 

تبقى مفتوحة على كل االحتماالت وي�سعب 

االمكانيات  اإىل  بالنظر  بنتيجتها  التكهن 

ي�سعى  الفريقني  فكال  للناديني  املتقاربة 

البواقي  اأم  يف  بالكرة  تليق  مباراة  لتاأدية 

ــيــة، كـــل هــذه  وجتــ�ــســيــد الـــــروح الــريــا�ــس

�ستحمل  املــبــاراة  اأن  على  تــوؤكــد  املعطيات 

الكثري من االإثارة والندية �سواء يف امليدان 

اأو املدرجات.

ي�ستقبل فريق مولودية بلدية 

بريكة اأم�سية اليوم على ملعب 

ال�سالح  حممد  غاملي  ال�سهيد 

بر�سم  امل�سيلة  ــبــي   اأومل نــادي 

بطولة  مـــن  ال23  اجلـــولـــة 

مرحلة  ــن  م االأول  ــوي  ــه اجل

االإياب ، حيث ت�سعى املولودية 

الربيكية يف هذه املواجهة من 

تعبيد الطريق اأمامهاوموا�سلة 

التي تقربها  �سكة االنت�سارات 

من الهدف املن�سود .

 " ــهــداف  ال رفــقــاء  و�سيدخل 

بحذر  اللقاء  قوي�سم"  خل�سر 

لي�ص  املناف�ص  اأن  ــون  ك كبري 

من  لربيكة  يــاأتــي  ــن  ول �سهال 

اأجل النزهة خا�سة اأن الفريق 

ا�سحاب  مــع  يــوجــد  الـــزائـــر 

وقدم  االأوىل  اخلم�ص  املراكز 

الباأ�ص  عرو�سا  االآن  حد  اىل 

ا�سحاب  �سيجد  لــذلــك   ، بها 

والبي�ساء  الــ�ــســوداء  البدلة 

بالهجوم   مطالبني  اأنف�سهم 

و�سناعة  الــدقــائــق  اأوىل  يف 

الت�سجيل  بغية  املعتاد  لعبهم 

وت�سهيل املاأمورية على اأنف�سهم 

تكون  املــولــوديــة  ان  خــا�ــســة 

مدعومة بجماهريها العري�سة 

والوفية.

وباحلديث عن التح�سري لهاته 

الكوت�ص"  جهز  فقد  املقابلة 

كل  من  كتيبته  �سالوي"  لزهر 

والنف�سية  البدنية  النواحي 

والتكتيكية خلو�ص غمار هاته 

وحت�سبا  املفخخة  املــواجــهــة 

ت�سهده  قـــد  �ــســيــنــاريــو  الأي 

الالعبني  كــل  ـــاأن  وب املقابلة 

جاهزين وعازمني على االإبقاء 

على النقاط الثالث بربيكة يف 

انتظار تعرث الرائد مما ي�سمح 

ب�سدارة  باالنفراد  للمولودية 

الرتتيب العام للجهوي االأول.
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اأبن�ء "ال�ش�طو" لت�أمني حظوظ البق�ء 
والإحت�د للحف�ظ على ال�شدارة

داربي حملي مثري بني "ال�شالحف واحلراكتة"

�شدام ن�ري بني املولودية والأوملبي

املوك للحف�ظ على النزاهة 
والدلفني يف لق�ء املو�شم 

ملعبه  على  ال�ساوية  اإحتــاد  ي�ست�سيف 

الثالثة  ال�ساعة  من  بداية  اليوم  ع�سية 

الثاين  ــز  ــرك امل �ــســاحــب  الـــــزوال،  بــعــد 

جمعية اخلروب حل�ساب اجلولة الرابعة 

والع�سرون من بطولة الثاين هواة يف مباراة 

لي�ص الأبناء �سيدي اأرغي�ص اأي خيار فيها 

�سوى الظفر بنقاطها الثالث بالنظر اإىل 

"الي�سكا"  وت�سبب  املباراة  هذه  ح�سا�سية 

يف �سقوط الفريق اإىل هذا الق�سم وكذلك 

ملعبهم  على  �سيلعبونها  مباراتهم  كــون 

بغري  ير�سوا  لن  والذين  اأن�سارهم  واأمــام 

املدرب  اأ�سبال  مهمة  تكون  ولن  االإنت�سار 

الأن  �سهلة  اللقاء  هذا  يف  علي  بن  حمرز 

مناف�سهم لن يواجههم بثوب ال�سحية، اإذ 

ت�سمح  ايجابية  نتيجة  حتقيق  �سيحاول 

جهة،  من  املقدمة  فرق  مع  البقاء  من  له 

البطولة  يف  االيجابي  م�سواره  وموا�سلة 

املو�سم  نهاية  يف  ال�سعود  تاأ�سرية  حل�سد 

مناف�ص  اأن  القول  يف  اثنان  يختلف  وال 

االإحتاد يف هذه اجلولة �سعب املنال، وما 

دليل على  الثاين خري  املركز  تواجده يف 

ذلك لذا يحذر "ال�سي�سان" العبي فريقهم 

الفريق  بــهــذا  اال�ــســتــخــفــاف  مغبة  ــن  م

وقراءة حذرهم منه ومواجهته بكل قوة، 

الأن النقاط الثالثة البد اأن تبقى يف اأم 

الفريق  معها  �سي�سيع  و�سياعها  البواقي 

فر�سة الثاأر ويعزز بها الفريق ال�سيف من 

حظوظ ال�سعود رغم انهم يعتربون املهمة 

كما  ، زمــــــالء �سعبة اأن 

حليلح يدركون باأن مباراتهم اأمام اخلروب 

وهي  خطاأ  دون  امل�سرية  ملوا�سلة  فر�سة 

مقابلة مفتوحة على جميع االحتماالت 

م�سبقا  بنتيجتها  التكهن  ال�سعب  ومــن 

اأرغي�ص"  "�سيدي  اأبناء  مهمة  و�ستكون 

دون �سك �سعبة جدا نظرا لعدة معطيات، 

املكثفة  الربجمة  ب�سبب  االإرهــاق  اأهمها 

العبوهم  يظهر  اأن  "ال�سي�سان"  ويــاأمــل 

يف  فعلوا  مثلما  �سجاعتهم،  اليوم  لقاء  يف 

ال�سابقة وهذا الأنهم على يقني  اللقاءات 

امليدان  اأر�سية  تدخل  لو  الت�سكيلة  باأن 

اإىل  اإمكاناتها  يف  وتــثــق  قتالية  بـــروح 

االإطاحة  على  قادرة  فاإنها  حلظة،  اآخر 

بالو�سيف واالأكيد اأن املعنويات املرتفعة 

�سرماط  رفقاء  حاليا  فيها  يوجد  التي 

اأدائهم  يف  االإيجابي  ــر  االأث لها  �سيكون 

مقربة  م�سادر  اأكدت  كما  كبرية  مواجهة 

التون�سي بن  اأن املدرب  الفني  من الطاقم 

علي ال ينوي اإحداث الكثري من التغيريات 

يف�سل  حيث  االأ�سا�سية،  الت�سكيلة  على 

الناحية  مــن  اال�ستقرار  على  احلــفــاظ 

حت�سيل  يف  جناحه  بعد  ال�سيما  الفنية 

نتائج اإيجابية يف انتظار تاأكيدها يف لقاء 

اليوم وبكل تاأكيد فاإن الكتيبة ال�سفراء 

االنت�سار  بتحقيق  اإال  اليوم،  تر�سى  لن 

والذي �سيفتح الكثري من خالل البقاء يف 

البوديوم.

اأم�سية  ق�سنطينة  مولودية  ت�ستقبل 

ال�سهيد  اليوم ال�سيف وفاق القل مبلعب 

حتقيق  عــلــى  وعينها  ــالــك  امل عــبــد  بــن 

النقاط الثالثة من اأجل االإقرتاب اأكرث 

لن  املاأمورية  اأن  رغم  البقاء  تر�سيم  من 

تكون �سهلة اأمام مناف�ص يلعب هو االأخر 

البقاء  حتقيق  اأجــل  من  حظوظه  اأخــر 

ويراهن على العودة على االأقل بنقطة 

املولودية  ت�سكيلة  وتخو�ص  التعادل، 

عدد  خدمات  من  منقو�سة  اليوم  لقاء 

ظل  يف  االأ�سا�سيني  الالعبني  مــن  كبري 

لتدريبات  الركائز  مــن  عــدد  مقاطعة 

الفوز  نقاط  عن  يبحث  الــذي  الفريق 

لرت�سيم البقاء.

كبريا  �سراعا  املولودية  حميط  وي�سهد 

الكثري  الفارطة يف ظل رغبة  االأيــام  يف 

من االأطراف يف �سحب الثقة من الرئي�ص 

احلايل بلغرابلي نتيجة ف�سله يف حتقيق 

الكثري  اأعــــرب  املــ�ــســطــر،حــيــث  ــدف  ــه ال

يف  رغبتهم  عن  ال�سابقني  الروؤ�ساء  من 

بعد  مبا�سرة  النادي  لرئا�سة  الرت�سح 

الذي  الــوقــت  يف  وهـــذا  املــو�ــســم،  نهاية 

رمي  اإىل  بلغرابلي  الرئي�ص  فيه  يتجه 

االأن�سار  لثقة  فقدانه  ظل  يف  املن�سفة 

وحتى ال�سلطات املحلية.

�شباب عني فكرون ـ اإحتاد عني البي�شاء 

اإحتاد ال�شاوية ـ جمعية اخلروب هالل �شلغوم العيد ـ اإحتاد خن�شلة 

مولودية بريكة ـ اأوملبي امل�شيلة

مولودية ق�شنطينة ـ وفاق القل 

الإحت�د يف مهمة ث�أرية 
لكبح طموح اخلروبية 

اأحمد اأمني. ب

اأيوب. م

بدري. ع / العاي�ص.�ص

اأحمد اأمني. ب

عبد الهادي. ب



اأوقفت جلنة االإن�سباط الالعبني �ساو�سي �سياء احلق و �ساحلي جمال الدين من فريق 

�سباب ميلة وعاي�ص فريد من فريق جنم القرارم مبقابلة واحدة وغرامة مالية بقيمة 5 

اآالف دينار لكل منهم ب�سبب االإعرتا�ص على قرار احلكم و�سلطت من جانب اآخر غرامة 

مالية يف حق فريقي مولودية باتنة بـ 10 اآالف دينار ب�سبب ا�ستعمال االألعاب النارية 

و5 اآالف دينار لفريق �سباب الدرعان ب�سبب �سوء التنظيم.

�سباب  فــريــق  �سقط 

ق�سنطينة ع�سية اأم�ص 

ميدانه  ـــوق  ف فـــجـــاأة 

اأمام  جماهريه  واأمـــام 

فريق النادي االإفريقي 

التون�سي بهدف دون رد 

�سجله الالعب با�سريو 

الدقيقة  يف  كامبوري 

مهاجم  ــيــع  و�ــس  45
املرحلة  ال�سباب باهمبوال ركلة جزاء ي 

اخلام�سة  اجلولة  لقاء  اطــار  يف  الثانية 

رابطة  ـــدوري  ل الثالثة  املجموعة  مــن 

اأبطال افريقيا وهي الهزمية التي �سعبت 

للدور  الــتــاأهــل  الــفــريــق يف  مــن حــظــوظ 

حيث  الــنــهــائــي  ـــع  رب

اجلولة  يف  �سيتنقل 

الكونغو  اإىل  االأخرية 

الــــدميــــوقــــراطــــيــــة 

الو�سيف  ملــواجــهــة 

مازميبي  تيبي  فريق 

العائد بنقطة التعاذل 

من االإ�سماعليية حيث 

�ستكون مقابلة م�ستعلة 

اجلزائر  ممثل  يبقى  حيث  الفريق  بني 

بحاجة لنقطة ل�سمان تاأهله فيما يبحث 

الثالثة  النقاط  عن  الكونغويل  الفريقي 

ل�سمان تاأهله للدور القادم.

اجلولة القادمة )1- 17 مار�س 2019 (

نتائج املجموعة الثالثة

تيبي مازميبي- �سباب ق�سنطينة

النادي االإفريقي- النادي االإ�سماعيلي

�سباب ق�سنطينة- النادي االإفريقي  0 / 1 

االإ�سماعلي امل�سري- تيبي مازميبي 1 / 1 
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كــرة اليـد 

رابطة بني اجلهات

الإدارة �شددت منحة الفوز اأمام الروي�شات 

 24 �شباب برج بوعريريج ـ وفاق عني التوتة 22 / 

املجموعة الثالثة )اجلولة اخلام�شة(

برنامج اجلولة 24 
�سباب باتنة- اأمل �سلغوم العيد

هالل �سلغوم العيد- اإحتاد خن�سلة

�سباب عني فكرون- اإحتاد عني البي�ساء

اإحتاد ال�ساوية- جمعية اخلروب

�سباب حي مو�سى- اأمل مروانة

مولودية ق�سنطينة- وفاق القل

�سباب قاي�ص- �سباب اأوالد جالل

اإحتاد تب�سة- �سباب جيجل

رابطة الهواة

برنامج اجلولة 23 
اأوملبي املقرن- جنم بوعقال

ن�سر الفجوج- مولودية باتنة

م�ستقبل الروي�سات- ترجي قاملة

�سباب عني ياقوت- جنم الب�سبا�ص

�سباب بوجلبانة- وفاق تب�سة

�سباب الدرعان- اإحتاد الرباح

جنم القرارم- اإحتاد احلجار

�سباب ميلة- حمراء عنابة

رابطة بني اجلهات

برنامج اجلولة 23 
جامعة باتنة- اإحتاد الدو�سن

مولودية بريكة- اأوملبي امل�سيلة

مولودية امل�سيلة- �سباب عني جا�سر

جنم اليا�سري- اأمل بريكة

جنم اأوالد دراج- �سبيبة �سريانة

اإحتاد طولقة- مولودية بو�سعادة

�سباب احلمادية- اأوملبي جمانة

جنم تازوقاغت- اأمل الزوي

رابطة باتنة اجلهوية

برنامج اجلولة 20 
اأحالم دوار الدي�ص- مولودية وادي ال�سعبة

جنم اأوالد املاء- قدماء عني التوتة

كا�ستال ثنية العابد- ترجي عني التوتة

اإحتاد تيمقاد- �سبيبة نارة

�سباب احلا�سي- اآفاق اجلزار

اإحتاد عني ياقوت) معفى(

�سباب بريكة) معفى(

�سباب بيطام ومولودية املعذر ) من�سحبني(

رابطة والية باتنة

فريق  الــيــوم  ع�سية  املــولــوديــة  تــواجــه 

للفريقني  �سعبة  مقابلة  يف  الفجوج  ن�سر 

للفوز  االأر�ـــــص  ــحــاب  اأ�ــس ي�سعى  حــيــث 

النقاط  من  ر�سيدهم  تدعيم  اأجــل  من 

الدخول  وتفادي  مبكرا  البقاء  ل�سمان 

ماأموريتهم  �سعوبة  رغــم  احل�سابات  يف 

تعوي�ص  اإىل  اإ�سافة  الرتتيب،  رائد  اأمام 

اخل�سارة املفاجئة والقا�سية التي تلقاها 

الفارطة  اجلولة  يف  ميدانه  فوق  الن�سر 

اأمام فريق �سباب بوجلبانة تدفعه اليوم 

الفوز  اأجــل  مــن  امكانياته  كــل  لتقدمي 

ــد تدخله  ق ــدة  ــدي وتـــفـــادي هــزميــة ج

منها  اخلروج  ي�سعب  �سعبة  فراغ  مرحلة 

عن  ال�ستار  اإ�ــســدال  اقـــرتاب  مــع  خا�سة 

البطولة.

فوز  عــن  املــولــوديــة  تبحث  جانبها  مــن 

جديد توؤكد به م�ستواها و�سيطرتها على 

االأوىل  اجلولة  منذ  البطولة  جمريات 

اأحوالهم  اأح�سن  ويتواجد رفاق بهلول يف 

دون  امل�سوار  ملوا�سلة  والفنية  النف�سية 

نهاية  قبل  ال�سعود  ح�سم  اأجل  من  خطاإ 

املالحق  �سغط  من  والتخل�ص  املناف�سة 

تعرف  ال  اأن  وينتظر  قاملة  ترجي  فريق 

حيث  تــغــيــريات  االأ�ــســا�ــســيــة  الت�سكيلة 

على  االإعتماد  بوريدان  املدرب  �سيوا�سل 

املتاألقة منذ فرتة مع منح  الت�سكيلة  ذات 

املرحلة  يف  البدالء  لبع�ص  اللعب  فر�سة 

الثانية.

الرئي�ص  اإدارة  كانت  اأخـــرى  جهة  مــن 

الالعبني  منحت  حيث  املوعد  يف  زيداين 

يف  الــفــريــق  حققه  الـــذي  الــفــوز  منحة 

 19 اجلولة  يف  الروي�سات  اإىل  خرجته 

وهو ما يحفز زمالء ونا�ص لتقدمي مقابلة 

والتاكيد  الزاد  بكامل  والعودة  القمة  يف 

اأجل  من  للريادة  ا�ستحقاقهم  اأخرى  مرة 

يف  املالحق  تعرث  حال  يف  الفارق  تو�سيع 

اأمام  بورقلة  املنتظرة  ال�سعبة  مواجهته 

فريق م�ستقبل الروي�سات.

تكمن فريق وفاق عني التوتة لكرة اليد من 

اإزاحة غرميه فريق �سباب برج بوعريريج 

اجلمهورية  لكاأ�ص  النهائي  ثمن  الــدور  من 

القاعة  احت�سنتها  التي  املباراة  يف  وذلــك 

املتعددة الريا�سات مبدينة تاجنانت.

الن�سف االول من هذه املواجهة اأخذ فيه 

بقوة  بداأوا  حيث  االأمور  زمام  الربايجيون 

مل  ــذي  ال الــوفــاق  اكــربمــن  و�سرعة  كبرية 

ا�سطدم  حيث  ينبغي  كما  املــبــاراة  يدخل 

يرتجم  كيف  عــرف  ومنظم  قــوي  بفريق 

الهجمات اإىل اإ�سابات واحدة تلوى االأخرى 

ليكون  اي�سا،  عليها  يــر  الــوفــاق  كــان  كما 

الن�سف االول �سجاال بني الفريقني ت�سابقا 

للفريقني  العايل  امل�ستوى  بحكم  وتالحقا 

عايل  م�ستوى  ذو  العبني  ميتلكان  كونهما 

اجلزائرية  اليد  كــرة  يف  طويلة  ــربة  وخ

"االورا�ص  ا�ستقتها  التي  االأ�سداء  وح�سب 

نيوز" من م�سادرها هناك فقد كان ال�سوط 

االأول حامي الوطي�ص بني العبي الفريقني 

االأهلي  لكن  الــفــوز  حتقيق  يف  الــراغــبــني 

االأول  ال�سوط  جمــرى  ي�سري  كيف  عــرف 

ل�ساحله وينهيه بفارق اإ�سابتني .

بوجه  الــوفــاق  دخلها  الثانية  املــرحــلــة 

الدفاع  مغايرا وتنظيم حمكم على م�ستوى 

قائد  بلعيد"  "اأمني  ال�سلب  املدافع  بقيادة 

الفريق التي وا�سلت مالحقتها للربايجيني 

من  مكنتهم  متالحقة  اإ�سابات  ت�سجيل  يف 

اإبقاء الفارق على حاله اإىل غاية الدقيقة 

55 من عمر اللقاء اأين �سجل رفقاء " حمود 
اآيت اهلل" اأول تعديل للنتيجة ب 21 اإ�سابة 

والرتكيز  اخلربة  عامل  والأن  �سبكة  كل  يف 

العايل والتح�سري البدين اجليد يلعب دوره 

يف مثل هذه املواجهات متكن الوفاق من قلب 

تاأخره اإىل تفوق بفارق ا�سابتني على وقع 

ح�سورجماهريي  و�سط   22-24 نتيجة 

غفري تكبد عناء وم�ساق ال�سفر ليقف حول 

اللقاء �سنع  الفريق ويــوؤازره،  وبعد انتهاء 

رائعة  �ــســورة  اجلماهري  رفقة  الالعبون 

للدور  الــتــاأهــل  بتحقيق  معهم  واحتفلوا 

االأ�سبوع  هزمية  من  اأي�سا  والــثــاأر  الــقــادم 

املا�سي يف البطولة.
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ن�شر الفجوج- مولودية باتنة

ت�شفيات كاأ�س اجلمهورية )الدور ثمن النهائي( 

�شباب ق�شنطينة ـ النادي الإفريقي 1/0 

جنم تازوقاغت ـ اأمل زوي 

املولودية تبحث عن فوز اآخر لتعميق الف�رق وح�شم ال�شعود مبكرا

الوف�ق يث�أر من ال�شب�ب ويزيحه من �شب�ق الك�أ�س

العاي�ص. �ص

�ص. اأ

�ص. اأ

 23 الـ  ت�سقط ظهر اليوم ال�سبت الورقة 

االأول  اجلــهــوي  الق�سم  بطولة  عمر  مــن 

اأنظار  و�ستكون  اجلهوية  باتنة  لرابطة 

ال�سهيد  ملعب  قــبــل  م�سوبة  املتتبعني 

يحت�سن  ــذي  وال باملحمل  الطاهر  ميزان 

جنم  الــرائــد  جتمع  والــتــي  اجلــولــة  قمة 

يحتل  الــذي  زوي  اأمــل  واجلــار  تازوقاغت 

وهذه   ، نقطة   29 بر�سيد  الرتتيب  و�سط 

 " الداربي   " طابع  عليها  �سيطغى  املباراة 

والية  اإىل  ينتميان  فريقني  يجمع  الأنــه 

واحدة ) خن�سلة ( ورغم ح�سا�سية اللقاء 

خــاوة  �سيكون  املقابلة  عــنــوان  اأنـــه  اإال 

بعملية  الفريقني  اأن�سار  قام  بعدما  خاوة 

من  واأرادوا  املوعد  هــذا  قبل  حت�سي�سية 

خالله التحلي بالثقافة الريا�سية لتكون 

عربة ملختلف اأن�سار الفرق االخرى ، وعلى 

رما�ص  را�سم  املــدرب  اأ�سبال  اآخــر  �سعيد 

بعد  �سيما  اأحوالهم  اأح�سن  يف  يوجدون 

خارج  املا�سية  اجلولة  يف  امل�ستحق  الفوز 

الديار وعادوا بالنقاط الثالث من امل�سيلة 

ومن  االأوملبي  املحلي  الفريق  ح�ساب  على 

خالله دعم النجم ر�سيده النقطي وو�سل 

اإىل حد 44 نقطة وعلى بعد نقطة واحدة 

عن الو�سيف مولودية بريكة وثالث نقاط 

�سك  ودون  احلمادية،  �سباب  املطارد  عن 

عادل  بلف�سل  املخ�سرم  القائد  رفقاء  اأن 

من  الفوز  ب�سعار  اليوم  مباراة  �سيدخلون 

اأجل احلفاظ على ريادة الرتتيب وت�سيري 

مبقابلة  مقابلة  اجلـــوالت  مــن  تبقى  مــا 

والرتكيز اأكرث واحرتام كذلك كل الفرق. 

�شقوط مدوي لل�شب�ب اأم�م الن�دي الإفريقي 

يوؤجل ت�أهله للجولة الأخرية 

النجم يبحث على الفوز للبق�ء يف الري�دة 

مليون �شنتيم ملولودية ب�تنة
 ب�شبب ا�شتعم�ل الألع�ب الن�رية

رابطة اأبطال افريقيا

اأيوب. م
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عن  اإ�سباين،  �سحفي  تقرير  حتدث 

زيدان،  الدين  زين  الفرن�سي  نبوءة 

مدريد،  لريال  ال�سابق  الفني  املدير 

يعي�سه  الـــذي  ــكــارثــي  ال بــاملــو�ــســم 

الفريق امللكي.

اأبطال  دوري  مــدريــد،  ريــال  وودع 

اأياك�ص  اأمام  اخل�سارة  عقب  اأوروبــا 

املا�سي  االأ�سبوع  خرج  كما   ،)4-1(

عن  وابتعد  اإ�سبانيا  ملك  كاأ�ص  من 

املناف�سة يف الليجا.

لريال  ال�سعب  املو�سم  هــذا  ــاء  وج

مـــدريـــد عــقــب فــــرتة تــاريــخــيــة 

ح�سد  من  خاللها  متكن  للمرينغي، 

مرات   4 اأوروبـــا  اأبــطــال  دوري  لقب 

خالل 5 موا�سم.

"ماركا"، فاإن الريال قام ببناء جيله الذهبي  ووفًقا ل�سحيفة 

اأ�سهر، ولكن   6 الذي �سيطر على لقب الت�سامبيونزليغ خالل 

اأ�سواأ �سقوط يف تاريخ املرينغي،  2019، �سهد  5 مار�ص  يوم 

ملعب  على  اأياك�ص  اأمــام  مذلة  خل�سارة  تعر�ص  اأن  بعد 

الربنابيو.

اأن يحدث  اأن زيدان �سعر مبا ميكن  واأكدت ال�سحيفة 

للملكي هذا املو�سم، وحذر فلورنتينو برييز من االأمر، 

الفريق،  باأنه لن ي�سبح قادًرا على قيادة  واأخربه 

ما مل يعاد تاأ�سي�سه من جديد، خا�سة اأن هناك 

موؤ�سرات على االنهيار ظهرت يف مو�سم 2017-

.2018
مدريد  ــال  ري اأن  على  ال�سحيفة  و�ــســددت 

كري�ستيانو  رحيل  خلطوة  م�ستعًدا  يكن  مل 

رونالدو، الذي خف�ص قيمة ال�سرط اجلزائي 

عام  مطلع  يورو  مليون   100 اإىل  به  اخلا�ص 

.2018
كما اأن املرينغي ف�سل يف تعوي�ص زيدان من خالل 

اختيار لوبيتيغي و�سانتياغو �سوالري خلالفته يف 

املو�سم احلايل.

ويدرك م�سجعو ريال مدريد، واقع فريقهم يف املو�سم 

احلايل، لكنهم ينتظرون فرتة اأف�سل مقبلة ي�ستطيع 

خاللها املرينغي ا�ستعادة توهجه من جديد.

واأو�سحت ال�سحيفة اأن فاران وكا�سمريو ونات�سو وتوين 

كرو�ص قدموا ن�سخة باهتة، مقارنة باالأ�سماء التي مثلت 

املرينغي خالل ال�سنوات اخلم�ص املا�سية.

للطريق  مدريد  ريــال  عــودة  اأن  اإىل  ال�سحيفة  واأ�ــســارت 

على  قــادر  جيد  مــدرب  على  العثور  اإىل  حتتاج  ال�سحيح، 

الذهبي  اجليل  خطى  على  لل�سري  الفريق،  هوية  ا�ستعادة 

الذي كان يقوده زيدان وكري�ستيانو رونالدو. 

واأنهت ال�سحيفة تقريرها بالتاأكيد اأنه حان الوقت الإجراء مراجعة واتخاذ 

قرارات كبرية وموؤملة داخل قلعة �سانتياغو برنابيو.

اإن  اأر�سنال،  حار�ص  ت�سيك،  بيرت  قــال 

دور  لبلوغ  �ساقة  مهمة  �سيواجه  فريقه 

القدم  لكرة  االأوروبي  للدوري  الثمانية 

عقب خ�سارته )3-1(، على اأر�ص ملعب 

اأن  اأكد  لكنه  الـ16،  دور  ذهاب  يف  رين 

والثقة  الكفاءة  ميلك  اللندين  النادي 

لتعوي�ص الفارق.

وتقدم اأر�سنال مبكًرا لكن طرد مدافعه 

يف  بــابــا�ــســتــاثــوبــولــو�ــص،  �سقراطي�ص 

ال�سوط االأول حول م�سار املباراة ل�سالح 

اأ�سحاب االأر�ص.

بنهاية  �سيعتزل  ــذي  ال ت�سيك،  ــال  وق

�سجله  الذي  الهدف  اإن  احلايل،  املو�سم 

الفريق يف فرن�سا قد يكون حا�سًما عندما 

يف  ــارات،  االإم ملعب  يف  الفريقان  يلتقي 

مباراة االإياب يوم اخلمي�ص املقبل.

اللندين،  للنادي  الر�سمي  املوقع  ونقل 

 36 البالغ عمره  الت�سيكي  عن احلار�ص 

"الزلنا قادرين على جتاوز  عاما قوله: 

ملعبنا  خارج  هدفنا  الأن  الهدفني،  فارق 

التاأهل،  ح�سم  يف  مهما  دوًرا  �سيلعب 

بع�ص  اأنف�سنا  على  االأمــور  �سعبنا  لكننا 

ال�سيء".

فعله  مــا  اأر�ــســنــال  ي�ستلهم  اأن  وميــكــن 

يونايتد  ومان�س�سرت  اأم�سرتدام  اأياك�ص 

بعودتهما يف النتيجة، عقب اخل�سارة يف 

دوري  يف  ملعبيهما،  على  الذهاب  مباراة 

االأبطال وبلوغ دور الثمانية بعد اإق�ساء 

�سان  وباري�ص  اللقب  حامل  مدريد  ريال 

جريمان على التوايل.

فر�ص  عــدة  "�سنعنا  ت�سيك:  واأ�ــســاف 

لذلك يجب اأن نتحلى باالإيجابية، فعلنا 

بفارق  تاأخرنا  عندما  املا�سي  يف  ذلــك 

هدفني وعو�سناهما يف مباراة العودة".

مان�س�سرت  فريق  اأر�ــســنــال  وي�ست�سيف 

االإجنليزي  الدوري  يف  االأحد،  يونايتد 

الرابع  املركز  ا�ستعادة  يف  وياأمل  املمتاز 

دوري  يف  للم�ساركة  للعودة  �سعيه  يف 

االأبطال املو�سم املقبل. 

اأعلن مروان فياليني العب مان�س�سرت يونايتد االإجنليزي 

اإنهاء  ال�سابق و�ساندونغ ال�سيني حاليا 

البلجيكي  املنتخب  مع  م�سريته 

يوم اخلمي�ص.

�ساحب  ــب  ــالع ال وكــ�ــســف 

قـــرار  عـــن  عــامــا  الـ31 

ح�سابه  عــرب  ــزال  ــت االع

ال�سخ�سي مبوقع التوا�سل 

االجتماعي"ان�ستغرام"، 

البلجيكي:  الالعب  وكتب 

متثيل  ــن  م عـــام   12 "بعد 
اأعـــلـــى  يف  والـــلـــعـــب  ــب  ــخ ــت ــن امل

ــقــد قــــررت الــتــوقــف  ــات، ل ــوي ــت ــس ــ� امل

واعتزال اللعب الدويل".

واأ�ساف: " مل يكن القرار �سهل على االإطالق، ولكنني �سعرت 

باأنه الوقت املنا�سب للتوقف عن اللعب واأن اأتيح الفر�سة 

جليل جديد لكي ميثل املنتخب الوطني، لكي يكملوا هذه 

الفرتة الناجحة من تاريخ الكرة البلجيكية".

واأردف: "كان من ال�سرف اللعب ملنتخب بالدي يف 

بطولتي كاأ�ص عامل والبطوالت االأوروبية، 

الفريق  مــع  رائــعــة  حلــظــات  واأمــتــلــك 

الوطني بداية من 2007 حتى كاأ�ص 

العامل املا�سى برو�سيا".

منتخب  كـــون  "فخور  واخــتــتــم: 

بالدي فى �سدارة ترتيب املنتخبات 

اأن  اأود  الفيفا،  قبل  مــن  العاملية 

�ساركوا  من  وخا�سة  اجلميع  اأ�ِسكر 

معي تلك اللحظات الرائعة مع الفريق 

الوطني".

مع  لعب  فياليني  مـــروان  اأن  بالذكر  اجلــديــر 

هدف   18 خاللهم  اأحرز  مباراة،   87 البلجيكي  املنتخب 

 ،2007 اأن ارتدى قمي�ص منتخب ال�سياطني يف عام  منذ 

امليدالية  على  احل�سول  كــان  فياليني  اإجنــــازات  اأبـــرز 

الربونزية يف كاأ�ص العامل املا�سي برو�سيا.

اإبراهيموفيت�ص،  زالتــان  ال�سويدى  النجم  يوا�سل 

يف  تاألقه  االأمريكي،  غاالك�سي  اأجنلو�ص  لو�ص  مهاجم 

م�سواره مع الفريق مع انطالق مناف�سات املو�سم اجلديد 

يف الدوري االأمريكي.

يف  الفوز  حتقيق  نحو  فريقه  اإبراهيموفيت�ص  وقــاد 

الغربية  املجموعة  مناف�سات  مــن  االأوىل  اجلــولــة 

�سجل  حيث  هدف،  مقابل  بهدفني  فاير،  �سيكاغو  على 

اأ�سطورة ال�سويد الهدف الثاين يف الدقيقة 80 من زمن 

املباراة.

وجنح اإبراهيموفيت�ص �ساحب الـ37 عاما، يف ت�سجيل 

28 مباراة بقمي�ص لو�ص  اجنلو�ص غاالك�سي يف الدوري االأمريكي بجانب �سناعة 23 هدفا خالل م�ساركته يف 
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ت�سيك يثق يف قدرة اأر�سنال على اجتياز عقبة رين

مروان فياليني ينهي م�سواره مع املنتخب البلجيكي

اإبراهيموفيت�س ينرث �سحره الكروي يف الدوري 
االأمريكي مع لو�س اأجنلو�س غاالك�سي

اخلليفي: ال�سك اخرتق �سان جريمان وهو �سبب اخل�سارة

اأن�سيلوتي  كارلو  االإيطايل  نابويل  مدرب  قال 

يف ت�سريحات �سحفية اإنه كان �سيف�سل االنتحار 

لو كان مدربا لباري�ص �سان جرمان الفرن�سي بعد اأن 

خ�سر على اأر�سه بنتيجة 1-3 اأمام مان�س�سرت يونايتد 

الذهاب  مباراة  يف  فوزه  رغم  اأوروبــا  اأبطال  دوري  وودع 

بثنائية نظيفة يف معقل "ال�سياطني احلمر".

مع  فريقه  مباراة  انتهاء  عقب  اأن�سيلوتي  ت�سريحات  وجاءت 

ريد بول �ساليزبورغ الن�سماوي يف الدوري االأوروبي التي فاز فيها 

نابويل بثالثة اأهداف نظيفة.

اأثناء  جريمان  �سان  لباري�ص  مدربًا  كان  كان  لو  فيما  �سوؤاله  ولــدى 

اخل�سارة من مان�س�سرت يونايتد بدوري االأبطال، اأجاب: "اأنه الأمر رائع، 

اأن تقود فريقا مثل باري�ص، ال اأعرف ماذا كنت �ساأفعل عقب تلك اخل�سارة، 

لكنني �ساأجد اأقرب ج�سر و�ساأقفز منه".

الفريق  على  بالفوز  النهائي  ربــع  يف  قدًما  و�سع  قد  نابويل  وكــان 

النم�ساوي بثالثية نظيفة من توقيع ميليك ورويز وهدف عك�سي.

"فوز جيد لكن تبقى  "البارتينوبي":  اأداء  اأن�سيلوتي على  وعلق 

90 دقيقة اأخرى علينا لعبها، قمنا ب�سيء جيد، واأ�سياء اأخرى 

�سيئة علينا العمل على ت�سحيحها".

وتابع: "اأنها اأخطاء كان من ال�سهل جتنبها، ل�ست قلًقا من 

الغيابات يف مباراة العودة، لدينا العبني اأكفاء، لكنني 

اأفكر يف التوازن قبل الو�سول للمراحل النهائية".

نتيجة  بــاأي  الفوز  اأو  للتعادل  نابويل  ويحتاج 

من  اأهــــداف   3 مــن  بــاأقــل  اخلــ�ــســارة  حتى  اأو 

ــدوري  ال نهائي  لربع  التاأهل  �سمان  ــل  اأج

االأوروبي.

اأن�سيلوتي: كنت �ساأنتحر 
لو اأين مكان توخيل

االأي�سر  الظهري  مار�سيلو،  الربازيلي  النجم  قرر 

مركب  من  يقفز  اأن  االإ�سباين،  مدريد  ريال  لنادي 

النادي امللكي الذي تعر�ص ال�سطرابات عاتية يف 

االأيام االأخرية.

وخالل االأ�سبوع املا�سي، خرج ريال مدريد من كاأ�ص 

نظيفة  بثالثية  اأر�سه  على  هزميته  بعد  اإ�سبانيا 

مرة  الكتالوين  الفريق  هزمه  ثم  بر�سلونة،  اأمام 

الفارق  واأ�سبح  الليغا  يف  امللعب  ذات  على  اأخــرى 

بينه وبني بر�سلونة املت�سدر 12 نقطة.

عندما  مدريد،  لريال  ــرب  االأك ال�سدمة  وكانت 

اأياك�ص  اأمام  اأر�سه  تعر�ص خل�سارة قا�سية على 

اأم�سرتدام بنتيجة 4-1 غادر على اإثرها دوري 

اأبطال اأوروبا وهو الذي توج بهذه البطولة يف 

اآخر 3 موا�سم.

يخو�ص  ــذي  ال مار�سيلو،  الــربازيــلــي  واأ�سبح 

يف  احتياطيا  مدريد،  ريال  مع   13 رقم  مو�سمه 

�سوالري  �سنتياغو  االأرجنتيني  املــدرب  ت�سكيلة 

لهذا املو�سم، وحل مكانه ال�ساب االإ�سباين �سريجيو 

ريغيلون.

اإىل  مار�سيلو  دفعت  تكون  قد  الــهــزات،  هــذه  كل 

"ال  �سحيفة  تقول  حيث  امللكي،  النادي  مغادرة 

الربازيلي  املدافع  اإن  اليومية  �ستامبا" االإيطالية 

يوفنتو�ص  مــع  �ــســنــوات   4 ملــدة  عقد  على  وافـــق 

يف  يــورو  مليون   12 مبوجبه  يتقا�سى  االإيــطــايل 

املو�سم الواحد.

واإن �سحت هذه التقارير، فاإن مار�سيلو 

�سيغادر ريال مدريد يف االنتقاالت ال�سيفية املقبلة 

الذي  رونالدو  كري�ستيانو  ال�سابق  بزميله  للحاق 

ان�سم اإىل "البيانكونريي" ال�سيف املا�سي.

�سيغادر  الـــذي  الــوحــيــد  مار�سيلو  يــكــون  ال  ــد  وق

�سدام  اإىل  التقارير  اأ�سارت  اإذ  برينابيو،  �سنتياغو 

برييز  فلورينتينو  النادي  رئي�ص  بني  حديث  قوي 

االأخري  دفع  رامو�ص  �سريجيو  مدريد  ريال  وقائد 

اإىل ابداء ا�ستعداده للرحيل.

رامو�ص،  مــع  حــاد  لفظي  �سجار  يف  برييز  ــل  ودخ

غرفة  يف  اأيــاكــ�ــص  اأمـــام  الثقيلة  الــهــزميــة  بعد 

اأدائهم  على  الالعبني  برييز  وبخ  حيث  املالب�ص، 

االإ�سبانية  "اآ�ص"  �سحيفة  اأفادت  ح�سبما  ال�سيء، 

الريا�سية، اخلمي�ص.

واأم�سى برييز 15 دقيقة على االأقل داخل الغرفة، 

اإىل  االأمر  وو�سل  بالتق�سري،  الالعبني  اتهم  حيث 

من  موقفهم  و�سف  يف  مهينة  كلمة  ا�ستعمال  حد 

النادي امللكي.

لكن رامو�ص، الذي غاب عن اللقاء ب�سبب االإيقاف 

ناديه،  رئي�ص  وجه  يف  وانفجر  طويال،  ي�سمت  مل 

ح�سب ال�سحف االإ�سبانية.

وقال قائد ريال مدريد اإن "برييز يتحمل النتائج 

بـ"التخطيط  ـــاه  اإي متهما  للفريق"،  الكارثية 

الرديء، وقلة الب�سرية".

يل  "ادفع  قائال:  لبرييز  حديثه  رامو�ص  واأنهى 

ودعني اأرحل" عن ريال مدريد، يف ت�سريح يعك�ص 

تدهور العالقة بني االثنني.

من مركب ريال مار�سيلو يقفز 
مدريد

�سيقيل  االإ�سباين،  مدريد  ريــال  نــادي  اأن  اإ�سبانية،  �سحفية  تقارير  ك�سفت 

بعد  املقبلة  القليلة  ال�ساعات  خالل  �سوالري  �سانتياغو  احلايل  الفني  املدير 

اخلروج املخيب لالآمال من م�سابقة دوري اأبطال اأوروبا بال�سقوط اأمام اأياك�ص 

اأم�سرتدام الهولندي.

"ماركا" االإ�سبانية، اأن النادي امللكي �سيعلن خالل �ساعات تويل  ذكرت �سحيفة 

اأن  الربتغايل جوزيه مورينيو م�سئولية تدريب املرينغي بدال من �سوالري، بعد 

خرج الريال خايل الوفا�ص من جميع البطوالت يف املو�سم اجلاري.

واأ�سارت ال�سحيفة اإىل اأن فلورنتينو برييز رئي�ص نادي ريال مدريد، واملدير 

العام خو�سيه اأجنل �سان�سيز، ا�ستقرا على االإطاحة ب�سوالري، واأ�سبح وداع 

نهاية  حتى  هنا  من  بديل  اإيجاد  يبقى  لكن  حقيقة،  االأرجنتيني  املدرب 

املو�سم �سعبا، واإن كان مورينيو هو االأقرب لتويل املهمة.

خ�����������������������������الل �������������س������������اع������������اتمورينيو لتدريب ريال مدريد بعد اإقالة �سوالري 



لو يف بيتنا مري�س نف�سي
للدكتور  قراأته  كتاب  من  املقال  هــذا  عنوان  اخــرتت 

"عادل �سادق"  بعنوان "يف بيتنا مري�ص نف�سي"، ي�سرح 
هذا الكاتب جزئية قد تكون يف حياة اأي اأ�سرة، فاملعهود 

اأنه لو مِر�ص اأي  اأحد من  افردها �سيلتف اجلميع حوله 

ويلتزمون برعايته حتى يقوم بال�سالمة وي�سفى، اأما اإذا 

مــِر�ص "نف�سيا" �ستكون حرية  يف كيفية التعامل مع هذا 

احلدث الغريب بالن�سبة اإليهم، لهذا جاءت هذه ال�سطور 

لتجيب القارئ ..

عـيادة  ُمــراجعة  اأن  يعرف  ان  واخلــا�ــص  العام  على 

خمت�ص نف�ساين ال تقل اأهمية من مراجعة عيادة طبيب 

العالج  اأو  ا�ست�سارة  طلب  من  فاخلجل  ع�سوية،  اأمرا�ص 

النف�سي يكون �سببا يف ا�ستمرار املعاناة ل�سنني عديدة..

الت�سخي�ص  اإيجاد  على  يعمل  النف�ساين  فاالأخ�سائي 

العالج  اإمــا  بعدها  لي�سف  النف�سي  للمر�ص  ال�سحيح 

النف�سي الدوائي ـ هذا من �ساأن الطبيب النف�سي والعقلي 

التي  العالجية  املقاربة  ح�سب  كٌل  نف�سية  جل�سات  اأو  ـ 

باع التعليمات التي يعطيها  يتبعها يف عمله، لهذا يجب اتِّ

ُيــ�سمح  وال  الدوائية  اجلرعات  يف  خا�سة  الطبيب-  ـ 

لغري املخت�ص اأن ين�سح بالتوقف عن اخذ االأدوية خوفا 

يف  خا�سة  زمنية،  مدة  بعد  االإدمــان  ت�سبب  قد  اأنها  من 

حاالت االكتئاب الأن التوقف املفاجئ عن اأخذ الـدواء 

دون ا�سـت�سارت الـطبيب قد يرتتب عنها انتحار املري�ص، 

الن�سيحة،  تلك  م�سئولية  �سيتحمل  بعدها  اأحــد  وال 

ذعر  ونــوبــات  نف�سي  قلق  لديه  ــذي  ال املري�ص  وحتى 

فهذا  القلق  لتخفي�ص  اأدوية  الطبيب  له  ي�سف  فعندما 

ل�ساحله الأنه ي�ساعده على ممار�سة احلياة االجتماعية 

ب�سهولة..

من  االأ�ـــســـرة  ــــراد  اأف ـــد  اأح يطلب  اأن  امل�ستغرب  مــن 

امل�سكل  عن  تقريرا  له  يكتب  اأن  النف�سي  االخ�سائي 

الذي يعاين من املري�ص، فهذا غري اأخالقي من الناحية 

املهنية، فال ميكن اأن ُيـ�سّلم الطبيب اأي تقرير عن العميل 

الذي يعالج عنده اإال اإذا كان هناك طلب خطي من جهة 

بالدرجة  املري�ص  م�سلحة  حتقيق  لهدف  وهذا  قانونية 

االأوىل ولي�ص لُي�ستغل التقرير الأجل اأغرا�ص �سخ�سية 

اأو انتهازية....

العائلة  لتفّهم  حتتاج  العموم  على  النف�سية  االمرا�ص 

اكت�سف  اإذا  لكن  اخل�سو�ص،  حد  على  والزوجني  كُكل 

اأو  عقلي  مر�ص  لديها  خطيبته  اأن  ال�ساب  اخلطيب 

العك�ص اإذا اكت�سفت اخلطيبة ال�سابة اأن خطيبها لديه 

مر�ص عقلي، �ستطرح ت�ساوؤل هل �ستكمل معه اأم ال؟

اخلطيبني  بني  ال�سراحة  تكون  اأن  يجب  احلقيقة  يف 

اأمر  للطرفني  بالن�سبة  االأمــور  وتو�سيح  البداية،  منذ 

ال�سايف  الــدواء  له  يوجد  مل  العقلي،  فاملر�ص  �سروري، 

االأدوية  االآن   تتوفر  اهلل  بف�سل  لكن  االآن،  حلد  متاما 

التي تخف�ص النوبات واالأعرا�ص املزمنة وتعدل ال�سلوك 

باملوا�سلة وال  ان�سح ال  ُقــلت ال  كما  لكن  اىل حد كبري، 

باالنقطاع عن العالقة الزوجية، واأركز على  ال�سراحة 

مما  فقط،  الزوجني  بيد  القرار  وُيــتـرك  البداية  منُذ 

يخت�سر الطريق عن الكثري من االإ�سكاالت بعد الزواج.

لديهم  من  اخلطيبة  ا�سرة  يف  هنالـك  كان  اذا  كذلك 

التخوف  االأحيان  معظم  يف  يخلق  مما  عقلية،  اأمرا�ص 

االأطفال  يف  العقلي  املــر�ــص  "اأي  "الف�سام  تــكــرار  مــن 

الذين �سينجبونهم  الأن الدرا�سات تثبت اأنه 40 باملائة 

االأحـــوال  كــل  يف   ، وراثـــي  �سببه  الف�سام  حـــاالت  مــن 

"ُحـــب"  اإذا كان بينهما  ُيرتك اخليار للخطيبني خا�سة 

فجينات كل ان�سان حتمل يف طياتها االأمرا�ص  املوروثة 

عن االأجداد كما حتمل �سفات القوة و ال�سحة عن نف�ص 

االأجداد.

املخت�ص  مــن  اال�ست�سارة  طلب  ــه  اأن اأوؤكـــد  االأخـــري  يف 

الت�سخي�ص  الن  مبــكــان  االأهــمــيــة  مــن  لها  النف�ساين 

فال  ال�سعوبات،  الكثري  جتــاوز  على  ُيـ�ساعد  الــُمبــّكـر 

ابناءه  و�سحة  النف�سية  �سحته  قــرار  االن�سان  يرتك 

تتخذها له قناعات جمتمعية بالية، فزيارة النف�ساين 

اأخرى  ناحية  من  و  عام،  طبيب  عيادة  زيارة  مثل  مثلها 

االن�سان  ي�ساعد  لكي  الالزمة  املعرفة  لديه  النف�ساين 

على فهم نف�سه و ير�سده نحو عي�ص حياة اأف�سل.

املخت�ص النف�ساين حمزة بن قاطي

حان الوقت

bengatimasterpsychologue@gmail.com
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على  اخلمي�ص  ع�سية  باتنة  بلدية  اأ�سرفت 

بح�سور  العاملي  عيدهن  يف  عامالتها  تكرمي 

اأع�ساء املجل�ص البلدي وجمع غفري من الن�سوة 

حيث  �سرفهن،  على  احلــفــل  اأقــيــم  الــلــواتــي 

بـ498   عددهن  واملقدر  العامالت  كل  ح�سيت 

عرفانا  وهدايا  �سهادات  وت�سلمن  بتكرميات 

كما قامت جلنة  يبذلونه من جمهود،  ما  على 

جمعية  مع  بالتن�سيق  االجتماعية  اخلدمات 

منتوع  فني  بحفل  واملو�سيقى  للفن  ال�سباب 

م�ستوى  على  وذلــك  فنانني  ثالثة  ين�سطه 

رئي�ص  احلفل  ح�سر  وقد  الن�سر  حي  �سينما 

و  الدين مالخ�سو  نور  البلدي  ال�سعبي  املجل�ص 

اأع�ساء نواب املجل�ص باالإ�سافة اإىل �سخ�سيات 

احلفل  تخلل  اأين  البلدية  م�ستوى  على  هامة 

اإىل  الثورة  منذ  املــراأة  م�ساركة  حول  معر�ص 

الوقت احلايل يف خمتلف املجاالت باالإ�سافة 

قامت  االجتماعية  اخلدمات  جلنة  اأن  اإىل 

متفرقات  اإىل  فيها  تطرقت  مطويات  باإعداد 

تهم املراأة وزعت خالل احلفل مرفقة بالورود 

احلا�سرات  بــر�ــســا  ح�سيت  الــتــفــاتــة  وهـــي 

ليختتم احلفل بتكرمي موظفات البلدية وكذا 

من  وكلمة  بالبلدية  للعامالت  هدايا  تقدمي 

والذي  باتنة  ببلدية  ال�سعبي  املجل�ص  رئي�ص 

اثنى عن دور املراأة العاملة واملراأة ب�سكل عام 

ومتنى عيد �سعيد لعامالت البلدية كما دعاهم 

ل�سرورة االإجتهاد موؤكدا على �سرورة تكاثف 

اجلهود لتح�سني واقع اخلدمة العمومية على 

م�ستوى خمتلف املقايي�ص خا�سة على م�ستوى 

البلدية.

وباملنا�سبة، اأكد يا�سني بن فلي�ص ع�سو جلنة 

ببلدية  واالجتماعية  الثقافية  الــ�ــســوؤون 

الن�ساطات  اإطــار  يف  يدخل  احلفل  اأن  باتنة، 

االجتماعية والثقافية التي تنظمها البلدية، 

املــراأة  لتكرمي  فر�سة  العيد  هــذا  يعد  كما 

دور  مــربزا  القطاعات،  جميع  يف  االأورا�سية 

امللقى  للدور  ومقا�سمتها  جمتمعها  يف  املــراأة 

اياه  تقا�سمه  الذي  الرجل  اأخيها  عاتق  على 

يومنا  غاية  واىل  اال�ستعمار  فرتة  من  بداية 

اإعرتاف  هو  االإحتفال  بــاأن  اأكــد  كما  احلــايل 

البلدية  م�سالح  ان  مو�سحا  مبجهوداتها، 

ت�سجع املراأة على حتمل م�سوؤوليتها يف املجتمع 

االقت�سادية  التنمية  مــ�ــســرية  يــدعــم  ــا  مب

دور  تفعيل  ب�سرورة  وتنادي  واالجتماعية 

ال�سيدات حتى ولو كانت عامالت نظافة.

�سطيف  ــة  والي ــن  اأم م�سالح  نظمت 

�سرف  على  حفال  اخلمي�ص  �سبيحة 

الوطني  االأمـــــن  ــاز  ــه ج مــنــتــ�ــســبــات 

العامالت على م�ستوى خمتلف امل�سالح 

مبقر  وهــذا  الــواليــة،  الأمــن  التابعة 

الق�سائية  لل�سرطة  املتنقلة  الفرقة 

الذي  احلفل  وهــو  الوالية  بعا�سمة 

املحلية  الــ�ــســلــطــات  حــ�ــســور  ـــرف  ع

وبح�سور  الوالية  وايل  راأ�سهم  على 

ممــثــالت عـــن خمــتــلــف الــقــطــاعــات 

الــ�ــســريــكــة، وعـــرف احلــفــل قـــراءة 

رئي�ص اأمن الوالية لكلمة املدير العام 

ملنت�سبات  املــوجــهــة  الــوطــنــي  لــالأمــن 

تكرمي  بعدها  ليتم  باملنا�سبة  اجلهاز 

بع�ص  عـــن  وممـــثـــالت  الــ�ــســرطــيــات 

القطاعات ال�سريكة.

والية  م�سالح  نظمت  جانبها  ومــن 

�سرف  على  تكرمييا  حفال  �سطيف 

الوالية  مبقر  واملوظفات  العامالت 

حيث  مع�سكري  الوايل  بح�سور  وهذا 

مت هدايا و�سهادات �سرفية للحا�سرات 

كما  العاملي،  عيدهن  مبنا�سبة  وهــذا 

قامت خمتلف البلديات اأي�سا بتكرمي 

فيما  رمزية،  اإحتفاالت  يف  املوظفات 

كانت  اأخـــرى  اإحــتــفــاالت  ــاء  ــغ اإل مت 

اجلاري  االأ�سبوع  نهاية  مع  مربجمة 

ب�سبب تزامنها مع احلراك ال�سعبي.

للجمارك  اجلــهــويــة  املــديــريــة  اأمـــا 

على  حفال  بدورها  فنظمت  ب�سطيف 

باالإدارة،  وموظفات  جمركيات  �سرف 

املديرية  مــن  اأمـــال  رحـــاب  وح�سب 

فقد  واالإتــ�ــســال  لــالإعــالم  الفرعية 

االأ�سرة  بح�سور  احلفل  تنظيم  مت 

لالإ�سادة  كلمة  اإلقاء  مع  اجلمركية 

وكذا  اجلمركية  ــراأة  امل بــدور  اإ�سادة 

ب�سطيف  الت�سامن  لدار  زيارة  تنظيم 

من اأجل موا�ساة هذه الفئة املحرومة 

املنا�سبة  بهذه  االإحتفال  وم�ساركتهن 

�سرف  على  وورود  هدايا  تقدمي  مع 

املقيمات بهذه الدار.

وامل�سادف  العاملي  عيدهن  مبنا�سبة 

اإطـــار  ويف  �سنة  كــل  مــن  مــار�ــص   08 ل 

من  العديد  عــرفــت  االإحتفالية  ــذه  ه

تكرمي  والوظيفية  املهنية  القطاعات 

يف  القطاعات  لهاته  املنتميات  العامالت 

اأجواء احتفالية بحيث مت يف اخل�سو�ص 

املنتميات  العامالت  من  العديد   تكرمي 

ــرف  ــس لــلــجــمــاعــات املــحــلــيــة والـــتـــي اأ�

االإطــارات   ورفقة  الوالية  وايل  عليها 

يف  فيها  اأ�ساد  والتي  املحليني  واملنتخبني 

كلمته اأمام  احلا�سرات بالدور الريادي 

الذي تقدمه املراأة رفقة �سريكها الرجل 

واالأدوار واملكا�سب الكبرية التي حققتها 

يف خمتلف املجاالت، كما عرفت العديد 

ــرى  االأخ االقت�سادية  القطاعات  مــن 

للعمال  الوطني  ال�سندوق  غــرار  على 

الوطني  والــ�ــســنــدوق  ــــراء  االأج الــغــري 

مع  وبالتن�سيق  االجتماعية  للتاأمينات 

خمتلف ال�سناديق االأخرى ك"اأون�ساج"  

و"كناك"  و"اأجنام" التابعة كلها لوزارة 

الن�ساء  جــل  تكرمي  والت�سغيل  العمل 

ال�سناديق  هـــذه  مبختلف  الــعــامــالت 

ــال  ــف االأط ــة  ــس رو� احت�سنته  ــــذي  وال

للتاأمينات  الوطني  لل�سندوق  التابعة 

نف�ص  وهـــو  بخن�سلة  االجــتــمــاعــيــة 

االأخـــرى  القطاعات  بــاقــي  يف  ال�سيء 

وغريها  والثقافة  وال�سحة  كالرتبية 

لهن  كان  والتي  االأخــرى  القطاعات  من 

اأعدته  الذي  الربنامج  خالل  من  ن�سيب 

الهيئات  لهذه  التابعة  امل�سالح  خمتلف 

الوظيفية والتي اأحيتها من خالل اعداد 

برنامج خا�ص وفتح م�سابقات يف خمتلف 

مــا جتود  ــات وعــر�ــص خمتلف  ــداع االإب

واالأورا�سية  اخلن�سلية  املــراأة  اأنامل  به 

يف جماالت الطبخ واحلياكة واخلياطة 

التقليدية  االأواين  و�سناعة  والن�سيج 

والفخارية من خالل معر�ص اأقيم  بهذه 

الن�سوية  املهارات  يربز  والذي  املنا�سبة 

الذي مت ببهو دار الثقافة والذي عرف 

اإقباال م�سهودا، كما مت من خالله تكرمي 

العار�سات وتوزيع جوائز على �سرفهن.

اأقامت  للن�ساء  العاملي  العيد  مبنا�سبة   

تكرمييا  حــفــال  اجلــامــعــيــة  اخلـــدمـــات 

باالإقامة اجلامعية للذكور بح�سور مدير 

االأحياء  ومــديــري  اجلامعية  اخلــدمــات 

عاملة   64 تكرمي  خالله  مت  اجلامعية 

اخلمي�ص  يــوم  احت�سنت  كما   وموظفة، 

املن�سرم اإقامة البنات ح�سيبة بن بوعلي 

حفال تكومييا اأين حظيت العامالت باأكرب 

من  يقدمنه  ما  جزاء  الكرميات  من  عدد 

اين  والطالبات  الطالب  لراحة  خدمات 

46 عاملة وهو التكرمي الذي  مت تكرمي 

باملنا�سبة   والقى  املكرمات،  ا�ستح�سنته 

مدير اخلدمات كلمة اأ�ساد فيه مبا يبذلنه 

من عمل وجهد مهنئهن بعيدهن العاملي.

 يف حني عا�ست دار الثقافة حفال كبريا 

من  جاوؤا  الن�ساء  من  كبريا  عددا  ح�سره 

الوالية  تــراب  وبلديات  دوائــر  خمتلف  

وبح�سور كل ال�سلطات املحلية على راأ�سهم 

وايل الوالية الذي نوه باجلهود املبذولة 

او  البيت  يف  ماكثة  املـــراأة  تبذلها  التي 

دركية  اأو  او�سرطية  اوعاملة  موظفة 

وع�سكرية وما اإىل ذلك اأين مت تكرميهن 

التكرميات  اإن  علما  عيدهن،  مبنا�سبة 

املوؤ�س�سات  خمــتــلــف  الإطـــــارات  مــنــحــت 

ـــدى  واإح ال�سحفيات  اإىل  بــاالإ�ــســافــة 

املجال  ف�سح  التكرميات  وبعد  الكاتبات  

فرق  عدة  اأحيته  الــذي  الغنائي  للحفل 

مو�سيقية ع�سرية وفلكلورية والئية. 

اأحمد اأمني. ب

ج. ملودع

حممد.ععبد الهادي. ب

الــــــيــــــوم الــــعــــاملــــي لــلــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراأة

ال�لية تكرم 105 امراة م�ظفة  واخلدمات اجلامعية تكرم 110عاملة وم�ظفة 

بلدي�ة باتنة تك��رم ع���امالت البلدية 

تكرميات باجلملة للن�ساء
 يف ي�مهن العاملي ب�سطيف

بريكةنقاو�سمروانةاآري�سعني التوتةباتنةالتاريخ

ال�سبت 2019/03/09
بن تري�شة تقية/ �شارع الوادي املغطى، حي 

الفجر، الزمالة 033853723

بيطام زكية

033358093
او�شن فاطمة

عبود كرميةبلحاوي عبد احلكيمقروف نوال033845198

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

راأ�س العيونبيطامجزار�شريانةعني جا�شرواد املاءمنعةوادي الطاقةاإي�شمولال�شمرةاملعذرتيمقادتازولتالبلدية

االأ�سبوع من 03/07/ 2019 

اإىل 2019/03/13
بلعقون ريا�ص

مغ�شو�س عبد الكرميتابليت نزيهة

033268491
لعمراوي نعيمة

033237231
�شويف اإليا�س

قاقي �شماعيل�شعبي المية033349113
دبدوب حممد

033333464
بن غزال 

عذراء كهينة
منا�شر وليد

زعرور توفيق

033895071
دري�س يو�شف

033898123
خماري عمار

033370259

قيقبةق�شباتاأوالد �شي �شليمان �شفيانزانة البي�شاءاأوالد �شالمتاخلمتبوزينةثنية العابدتكوتعني ياقوتاأوالد فا�سلالبلدية

االأ�سبوع من 03/07/ 2019 

اإىل 2019/03/13

براج حنان

خياري اأحمد033299190
عثماين خمتار

ميييدور �شهام033340076
غييي�شام 

ر�شوان م�شطفى

ملقار�س دالل

يو�شف �شهامبلغوار ريحانة033334123
ملليزي عبد الغاين

 033375228
�شاكري �شهيلة

عيا�س منريبن من�شور فاروق033373332

جدول املناوبة لل�سيادلة عرب بلدية والية باتنة ل�سهر مار�ص

اأم البواقي

اإحتفاال باليوم العاملي للمراأة

تكرميات على �سرف الن�ساء بعديد القطاعات 
ال�ظيفية مبنا�سبة عيدهن العاملي بخن�سلة



ـ ن�سائح للتخل�ص من الوزن الزائد:

القهوة  تناول  على  احلر�ص  يجب   -

اأوال�ساى االأخ�سر يوميًا.

يوميًا  امل�سى  ريا�سة  يف�سل ممار�سة   -

ملدة 45 دقيقة .

خالل  واالأ�ــســمــاك  اللحوم  تــنــاول   -

اتباع النظام الغذائى الإنقا�ص الوزن.

خفيفة  وجبة  تناول  على  احلر�ص   -

تفاحة،  ثمرة  مثل  اليوم،  منت�سف  فى 

املك�سرات  من  حفنة  اأو  اجلــزر،  من   2 اأو 

من  �سغرية  قطعة  حتى  اأو  مملحة،  غري 

ال�سيكوالتة الداكنة. 

خالل  كيلوجرام   3 الإنقا�ص  رجيم 

اأ�سبوع: 

ـ االثنني:

اللوز )غري مملح(  الفطار: حفنة من 

+ كوب من احلليب اخلايل الد�سم.

مع  طـــازج  طماطم  ع�سري  الــغــداء: 

امللح+  من  وقليل  الزيتون  زيت  من  قليل 

و  من)خ�ص  مكونة  خ�سراء  �سلطة   1
�سبانخ مع ب�سل و �سرائح من �سدر دجاج 

م�سلوق(.

الع�ساء: �سريحة من �سمك التونة.

ـ الثالثاء:

االإفطار: �سرب ع�سري التوت .

�سدر  جم   100 �سيزر  �سلطة  الغداء: 

من  واحـــدة  اأو�ــســريــحــة  م�سوي،  دجـــاج 

ملعقة   2 اإ�سافة  مع  م�سوى،  البقر  حلم 

طعام زيت زيتون ، طماطم كرز ، واأوراق 

اخل�ص.

�سمك  مـــن  ــــرام  ج  150 ــاء:  ــس ــ� ــع ال

ال�سلمون امل�سوي وال�سلطة اخل�سراء. 

ـ االأربعاء:

وبرتقال  م�سلوقة،  بي�سة  االإفطار: 

و�ساي اأو قهوة.

�سلطة   + بــ�ــســكــويــتــات   4 الـــغـــداء: 

خ�سراء )100 جرام( .

حلم  من  فيليه  جــرام   100 الع�ساء: 

البقر امل�سوي، 1 بطاطا م�سوية.

اخلمي�ص

من  كوب  تناول  مع  بي�ص   2 االإفطار: 

خاىل  حليب  كــوب  اأو  القهوة  اأو  ال�ساي 

الد�سم.

خبز  مع  ــاج  دج �ساندوت�ص  الــغــداء: 

�سلطة  مـــع  ــوي،  ــس ــ� مــكــونــة م

ـــــص  ـــــ� مــــــــــن اخل

ــــطــــمــــاطــــم  وال

واالأفــــــوكــــــادو 

ـــة  ـــاف ـــس مـــــع اإ�

ـــيـــل مــن  الـــقـــل

الزيتون  زيــت 

اأو  وتــفــاحــة 

حــــفــــنــــة مـــن 

التوت.

الع�ساء: فيليه 

البقري  اللحم  من 

امل�سوى.

ـ يوم اجلمعة:

االإفطار:  وجبة 

كـــوب  بـــيـــ�ـــص+   2
حليب خاىل الد�سم.

فيليه  الـــغـــداء: 

حلم البقر امل�سوي مع 

�سلطة خ�سراء .

جرام   100 الع�ساء: 

من �سدر الدجاج مع الفطر 

والطماطم واجلرجري. 

يوم ال�سبت

الفطور: �سريحتان من اخلبز 

اجلن  من  �سريحة  مع  املحم�ص 

وكوب ال�ساي اأو القهوة.

الغداء: وعاء من الفا�سوليا 

ثمرة  اأو  البطيخ  من  و�سريحتني 

برتقال.

�سلطة  مــن  جــــرام   150 ــاء:  الــعــ�ــس

ب�سل  جــرجــري،  مــع  امل�سوية  ال�سلمون 

من  �سغرية  ملعقة  مــع  يقدم  جــوز،   5 و 

اخلردل.

االأحد

االإفطار: ع�سري العنب.

الغداء: 

�سدر  ــم  ج  100 �ــســيــزر  دجـــاج  �سلطة 

حلم  من  واحدة  �سريحة   ، م�سوي  دجاج 

زيت  ملعقة   2  ، املــفــروم  املــقــدد  البقر 

زيتون ، طماطم كرز ، خ�ص و 6-5 ن�سف 

دجاجة.

اإىل  ال�سمك  من  جرام   150 الع�ساء: 

ال�سحن وال�سلطة اخل�سراء.
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رجيم لإنق��س 3 كيلو يف اأ�شبوع

من االأمور التي تظن اأغلب الفتيات اأنها عادية هي النوم بعد اال�ستحمام وال�سعر 
مبلول دون احلر�ص على جتفيف خ�سالت ال�سعر وتركها رطبة ولي�ست مبلولة، 

بها  تهتم  ال  التي  االأمور  من  حافظ" اإنه  "�سعيد  ال�سعر  ت�سفيف  خبري  يقول 
الفتاة النوم وال�سعر مبلول دون االهتمام بالتجفيف وهذا ي�سبب اأ�سرارا بالغة 

على �سحة ال�سعر ومظهرة الرباق وهي كالتايل:

ال�سعر  تق�سف   1-
بقاء املاء على خ�سالت ال�سعر فرتة طويلة يوؤدي اإىل تق�سف ال�سعر وهي�سانه 

من االأمام ب�سكل ملحوظ .

ال�سعر  نهايات  تلف   2-
نهايات ال�سعر تتلف عند بقاء املاء على خ�سالت ال�سعر فرتة كبرية مما يوؤدى 

اإىل اللجوء اإىل ق�ص اأطراف ال�سعر ب�سكل م�ستمر .

ال�سعر  لون  بهتان   3-
املاء يحتوى على ن�سبة عالية من الكلور واملواد التي تنقى املاء مما يت�سبب يف 

بهتان لون ال�سعر الطبيعي ويكون باهت .

ال�سعر  ق�سرة  ظهور   4-
واأي�سا  ال�سعر  ق�سرة  ظهور  اإىل  يوؤدي  مبلولة  طويلة  فرتة  الراأ�ص  فروة  بقاء 
ظهور رائحة كريهة ب�سبب البكترييا التي تن�ساأ من تفاعل املاء مع كرميات ال�سعر 

وانعدام وجود الهواء .

بكثافة   ال�سعر  ت�ساقط   5-
ال�سعر املبلول تكون ب�سيالته يف اأ�سعف حالتها وهذا ما ي�سبب ت�ساقط ال�سعر 

و�سعف الب�سيلة.

خبري �ضعر يحذر : 

مبلول و�سعرك  للنوم  اأ�سرار   4

اأن  اخلاطئة  الــعــادات  من  اإنــه  التغذية  خبري  يقول 

اأنها  على  احلامل  مع  يتعاملون  االأ�ــســرة  اأفـــراد  جميع 

وذات  الد�سمة  االأكالت  تتناول  اأن  لفردين ويجب  تاأكل 

اجلنني،  ي�ستفيد  حتى  العالية،  احلــراريــة  ال�سعرات 

ال�سحية  االأكالت  اأن  وهي  متاما  خمتلفة  احلقيقة  لكن 

اخلالية من الدهون وقليلة ال�سعرات احلرارية هي التي 

جميع  اجلنني  ومتنح  وقــوة  �سحة  احلامل  املــراأة  متنح 

العنا�سر الالزمة للنمو.

وين�سح خبري التغذية حممود عفيفي املراأة احلامل يف 

حالة زيادة الوزن اأن ت�سارع باتباع رجيم فعال واأمن حتى 

ال تتعر�ص للمخاطر ويعتمد على اخلطوات التالية..

وجبة  تناول  من  البــد  النوم  من  اال�ستيقاظ  عند 

خفيفة مكونة من ربع رغيف بلدى مع قطعة جن اليت 

املعدة  احلمو�سة  من  للتقليل  ب�سكويت  �سريحة   2 او   ،

وعدم تعر�سك للقىء.

االبتعاد عن تناول امللح الزائد فى الطعام حتى ال 

االنقياد  وعدم   ، املاء  احتبا�ص  نتيجة  التورم  ت�سبب 

ل�سعور الوحم فهو حالة نف�سية لي�ص لها ا�سا�ص.

فهي  الدهون  اأو  ال�سكريات  تناول  يف  االفراط  عدم 

�سكر  اأو  ال�سغط  حــدوث  اإىل  ــوؤدي  ت وقــد  مفيدة  غري 

احلمل.

عند ال�سعور باجلوع يف�سل تناول االأطعمة التي منح 

احلامل الطاقة وت�ساعد على منو اجلنني ب�سكل �سحي 

مثل البي�ص ،الفول ،العد�ص ، وال�سمك ،اللحم ، الدجاج 

c وفيتامني  باحلديد  املليئة  واالأطعمة  اخل�سروات   ،

والكال�سيوم ، هذا باالإ�سافة اإىل  م�سادات االأك�سدة مثل 

الرومان والربتقال واجلريب فروت.

تقلل  التي  ال�ساخنة  امل�سروبات  تناول  على  احلر�ص 

حركة  تنظيم  على  وت�ساعد   ، الدائم  باجلوع  ال�سعور 

املعدة.

االأدوات 
امل�شتخدمة

الدايفء املاء  من  1-حو�س 
االأظافر طالء  2-مزيل 

االأظافر طالء  3-غ�شول 
القطن من  4-كرات 

ترطيب 5-كرمي 
جتفيف 6-بخاخ 
كيفية اال�شتخدام

فى  والبدء  االأظافر"اال�شيتون" علية  طالء  مزيل  بع�س  وو�شع  القطن  با�شتخدام  1-قومى 
البادكري الفرن�شى عن طريق ازالة الطالء ال�شابق

املربد باا�شتخدام  املطلوب  ال�شكل  ومنحهم  اأظافرك  بق�س  قومى  ذلك  من  االنتهاء  مبجرد   2
االإجنليزى امللح  من  بع�س  واإ�شافة  الدايفء   املاء  من  وعاء  باإح�شار  3-قومى 

كما  دقيقة،   15 اىل   10 من  ملدة  واال�شرتخاء  احلو�س  فى  قدميك  بنقع  قومى   االآن   -4
ميكنك ا�شافة بع�س امللح االجنليزى مرة اآخرى

مهدئة  رائحة  يعطيكى  مما  لديكى  املف�شل  العطرى  الزيت  من  بع�س  ا�شافة  5-ميكنك 
لالأع�شاب

جيد ب�شكل   وافركيها  الوعاء  من  قدميك  باإزالة  قومى  اال�شرتخاء  6-بعد 
التنظيف جهاز  ا�شتخدام  قبل  نظيفة  مبن�شفة  قدميك  بتن�شيف  قومى   -7

الغ�شل اأثناء  امليت  اجللد  وخاليا  اجللد  كل  باإزالة  8-قومى 
حتى  واتركيها  البارد  باملاء  قدميك  بغ�شل  قومى  االنتهاء  9-مبجرد 

جتف
الرتطيب  كرمي  بو�شع  قومى  10-واأخريا 

وتدليكها بلطف 

العناية بقدميك
 على الطريقة الفرن�سية

ن�شائح جمــــالية

رجيم احلوامل.. 

وجب�ت متوازنة 

بدون حرم�ن



فوجئ رجل تايالندي بثمن كتلة من قيء جممد 

حلوت، عرث عليها على �ساطئ البحر منذ فرتة من 

الزمن.

من  مقهى  نــادل  اأن  ميل،  ديلي  �سحيفة  ــرت  وذك

جزيرة �ساموي التايالندية يدعى، بونيو�ص تاال 

اأبارا، عرث يف جوان 2018 على كتلة ذهبية غري 

ال�سمع  ملم�ص  لها  كيلوغرامات،   10 تزن  عادية 

الناعم، عندما كان يتم�سى على ال�ساطئ.

اخللفي  الفناء  يف  واألقاها  الكتلة  الرجل  واأخذ 

ملنزله. وحاول اأبارا حرق الكتلة التي عرث عليها 

جتمدت  ثم  ومن  زيتي  "�سائل  اإىل  حتولت  لكنها 

مرة اأخرى".

املا�سي،  فيفري  يف  لزيارته،  اأبارا  �سديق  وح�سر 

�سديقه  واأخرب  الغريبة  الكتلة  انتباهه  ولفتت 

باأنها مادة العنرب على االأرجح.

اأ�سدقائه  مــن  جمــمــوعــة  بــدعــوة  ــــارا  اأب وقـــام 

الكتلة  ماهية  �سحة  له  اأكــدوا  الذين  واأقاربه، 

كما  العنرب.  من  كتلة  واأنها  بحوزته،  املوجودة 

فح�ص املادة اأ�ستاذ بكلية �سيد ال�سمك بجامعة 

كا�سيت�سارت وتبني اأنها كتلة من العنرب ال�سايف.

وقال نادل املقهى: "رمبا تكون هذه تذكرة حظي، 

اأريد اأن اأبيع العنرب واأتقاعد".

ويرجح اخلرباء اأن ثمن قطعة العنرب هذه يبلغ 

نحو 500 األف دوالر.

ويتكون العنرب يف اجلهاز اله�سمي حليتان العنرب 

لالأمعاء.  املخاطي  الغ�ساء  الإفــــرازات  نتيجة 

باهظة  عطور  �سناعة  يف  العنرب  ا�ستخدام  ويتم 

الثمن.

قيء حوت يغني رجال مدى احلياة!

م�ست�سفى  اأطــبــاء  اأجـــرى 

بتخفيف  اخلا�ص  بوفالو 

امل�سابني  ــى  ــس ــر� امل اآالم 

م�ستع�سية،  بـــاأمـــرا�ـــص 

درا�سة ب�ساأن االأحالم التي 

ي�ساهدها املر�سى عادة.

ـــــــاء  ـــــــب ـــــر االأط ـــــس ـــــ� ون

نـــتـــائـــج درا�ــــســــتــــهــــم يف 

 Journal"ـــــــــــة جمـــــــــــل

 of Palliative
Medicine"، وجاء فيها: 
الدرا�سة  هذه  خالل  "مت 
 10 التي ا�ستمرت اأكرث من 

�ــســنــوات اال�ــســتــفــ�ــســار، من 

باأمرا�ص  امل�سابني  املر�سى 

عن  م�ستع�سية،  خــطــرية 

ي�ساهدونها  التي  االأحــالم 

عادة اأثناء نومهم. وات�سح 

ــن اإجـــابـــات املــر�ــســى اأن  م

غري  الأحـــالم  م�ساهدتهم 

ثالثة  قبل  تــبــداأ  معتادة 

املري�ص.  وفــاة  من  اأ�سابيع 

اأن  املر�سى  اأكد جميع  وقد 

وا�سحة  اأ�سبحت  اأحالمهم 

وم�سيئة، لذلك بدت وكاأنها 

يف الواقع".

اأكرث  اأن  الدرا�سة  وتبني 

االأحالم انت�سارا كانت تلك 

التي جتمع املري�ص باأقاربه 

ت�سمنت  حــيــث  املــتــوفــني، 

احلــديــث مــع املــتــويف الذي 

يدعو املري�ص للذهاب معه، 

ويحاول تهدئته. 

ــن  م  59% اأن  كــــمــــا 

ــة  ــس ــدرا� ال يف  املــ�ــســرتكــني 

ا�سرتوا  اأنهم  اإىل  ــاروا  اأ�ــس

�سفر  تــذاكــر  مــنــامــهــم  يف 

وجمعوا اأمتعتهم، وكان اإىل 

االأحياء  اأقاربهم  جانبهم 

كانوا  عــنــدمــا  واالأمــــــوات 

الرحلة.  بداية  ينتظرون 

كانوا  فقد  قولهم،  وح�سب 

مل  بحيث  جــدا  مرتاحني 

يرغبوا بالفراق.

ــى  ــس ــر� ــص امل ــ� ــع ـــم ب وحـــل

)%29( باأنهم حتدثوا مع 

اأقربائهم االأحياء، و28% 

ــدوا اأحــداثــا  ــاه ــس مــنــهــم �

مــن حــيــاتــهــم جــلــبــت لهم 

كل  من  وي�ستثنى  ال�سعادة. 

هذا االأطفال، حيث اأ�ساروا 

اإىل اأنهم يف اأحالمهم كانوا 

ــات  ــوان ــي يــلــعــبــون مـــع احل

بع�ص  ويف  امليتة،  املنزلية 

ي�ساهدون  كانوا  االأحــيــان 

اأ�سخا�سا ال يعرفونهم.

اأن  ــــاء  ــــب االأط ــقــد  ــت ــع وي

التي  االأخـــــرية  االأحـــــالم 

قبيل  املــر�ــســى  ي�ساهدها 

نف�سيا  ت�ساعدهم  ـــوت  امل

قبل  الــهــدوء  لهم  وجتــلــب 

رحيلهم.

اأحالم ي�ساهدها املر�سى
 قبل وفاتهم

اإ�سافتها ميزة جديدة  اأعلنت �سركة في�سبوك عن 

�ست�سمح  ــي  ــت وال التذكارية"،  "احل�سابات  يف 

عليه  اأطلقت  ق�سم  يف  ر�سائل  برتك  للم�ستخدمني 

الزمني  "Tributes"، منف�سلة عن اجلدول  ا�سم 

للح�ساب.

اإىل  تــويف  من  ح�ساب  في�سبوك  حتــول  ما  وغالبا 

امللفات  من  خا�ص  نــوع  وهــو  تذكاري"،  "ح�ساب 
�سخ�ص  قبل  مــن  اإدارتــهــا  ميكن  التي  ال�سخ�سية 

قبل  االأ�سلي  احل�ساب  �ساحب  قبل  من  تعيينه  مت 

اإىل  احل�ساب  �سيتحول  اخلــطــوة  وبــهــذه  وفــاتــه، 

تذكري بامليت.

الق�سم  العمالقة  االجتماعية  ال�سبكة  وت�سف 

باأنه  التذكاري"  "احل�ساب  يف  امل�ساف  اجلــديــد 

يتبادلوا  اأن  والعائلة  لالأ�سدقاء  ميكن  "م�ساحة 
فيها ذكريات اأحبائهم املتوفني".

للح�سابات  اخل�سو�سية  ــدادات  اإع على  واعتمادا 

التذكارية، فاإنه ما يزال باإمكان اأ�سدقاء امل�ستخدم 

اأو  للح�ساب  الزمني  اخلط  �سمن  الكتابة  املتوفى، 

التعليق على اأي م�ساركات قام بها �ساحب احل�ساب 

قبل وفاته.

لدى  كان  اإذا  اأنه  اجلديدة،  في�سبوك  ميزة  وتعني 

اأي  فاإن   ،"Tributes" ق�سم  التذكاري  احل�ساب 

�سمن  اجلديد  الق�سم  هــذا  يف  �ستو�سع  م�ساركات 

ح�ساب املتوفى، و�سيكون مبقدور امل�ستخدم امل�سوؤول 

االآخرين  امل�ستخدمني  حتديد  احل�ساب،  اإدارة  عن 

االإ�ــســادة  من�سورات  ـــة  وروؤي ن�سر  ميكنهم  الــذيــن 

باملتوفى �سمن الق�سم اجلديد.

كما �سيتمكن اأي�سا من حذف امل�ساركات غري املرغوب 

روؤيــة  ميكنه  من  تغيري  اإمكانية  عن  ف�سال  فيها، 

اأو  فيها،  امليت  امل�ستخدم  تعيني  مت  التي  املن�سورات 

اأي�سا ميكنه اإزالة ذلك التعيني اإذا رغب يف ذلك.

امل�سوؤولة  االت�سال  جهات  اأن  اإىل  في�سبوك  وت�سري 

اإىل  الدخول  ت�سجيل  من  تتمكن  لن  احل�ساب  عن 

احل�ساب املذكور، اأو قراءة ر�سائله، اأو اإزالة اأي من 

اأ�سدقائه، اأو تقدمي طلبات �سداقة جديدة.

م�ستخدم  مــلــيــاري  مــن  اأكـــرث  في�سبوك  ومتــتــلــك 

ملن�ستها االجتماعية، ويعتقد اأن اأكرث من 10 اآالف 

م�ستخدم من بينهم، ميوتون كل يوم.

ولذلك، قدمت في�سبوك يف عام 2009، ميزة مكنت 

من حتويل ح�سابات املتوفني اإىل �سفحات تذكارية، 

على  يحثهم  التطبيق  اأن  من  البع�ص  �سكاوى  عقب 

االت�سال باأ�سدقائهم املوتى.

"في�سبوك"  باملوتى" يجرب  "االت�سال 
على فتح "قبور افرتا�سية"

افُتتح فعليا يوم اخلمي�ص م�سجد "ت�سامليجا" 

يف اإ�سطنبول ليكون اأكرب م�ساجد تركيا التي 

ت�سم العديد من امل�ساجد التاريخية املبنية 

على الطراز العثماين.

بامل�سجد  اأذان  اأول  ارتفع  الفجر،  وبحلول 

باجلانب  اإ�ـــســـكـــودار  منطقة  يف  الـــواقـــع 

بعد  لتقام  اإ�سطنبول،  مدينة  من  االآ�سيوي 

بينهم  امل�سلني  مئات  بح�سور  ال�سالة  ذلك 

وهو  يلدرم،  علي  بن  ال�سابق  الوزراء  رئي�ص 

لرئا�سة  والتنمية  العدالة  حــزب  مر�سح 

املحلية  االنتخابات  يف  اإ�سطنبول  بلدية 

نهاية ال�سهر احلايل.

امل�سجد  يف  الدينية  ال�سعائر  اإقامة  وبداأت 

بعد �ست �سنوات على انطالق اأعمال ت�سييد 

هذا املعلم الديني الذي اأقيم فوق اأعلى تلة 

ليكون  متربعني  من  مب�ساهمة  باإ�سطنبول 

من اأبرز املعامل و�سوحا باملدينة.

رجب  الرئي�ص  من  مببادرة  امل�سجد  وُبني 

مرت  األف   15 م�ساحة  على  ــان  اأردوغ طيب 

مربع، ويت�سع لنحو �ستني األف م�سل، وي�سم 

االإ�سالمية  لالآثار  ومتحفا  موؤمترات  قاعة 

الرتكية، ومكتبة عامة ومعر�سا للفنون.

اأربع  مــاآذن،  �ست  ت�سامليجا  م�سجد  ويعتلي 

بطول  واثنتان  اأمتار،   107.1 بطول  منها 

ت�سعني مرتا، يف حني يبلغ ارتفاع قبته نحو 

مرتا.  34 وقطرها  مرتا   72
املاآذن  اأ�سل  من  االأربــع  ــاآذن  امل طول  ويرمز 

)االأتــراك(  ال�سالجقة  انت�سار  اإىل  ال�ست 

العام  يف  جرت  معركة  يف  البيزنطيني  على 

�سحيفة  اأوردتــه  ما  وفق  ميالدي،   1071
�سباح الرتكية.

ومت تخ�سي�ص حدائق حول امل�سجد مب�ساحة 

الزائرون من  األف مرت مربع يتمكن  ثالثني 

اإطاللتها  مبنظر  واال�ستمتاع  فيها،  التنّزه 

التي تعترب من اأجمل اإطالالت اإ�سطنبول.

االآ�سيوي  اجلــزاأيــن  على  احلــدائــق  ت�سرف 

جزء  اإىل  باالإ�سافة  للمدينة،  ــي  واالأوروب

امل�سجد  عمارة  ومزجت  مرمرة.  بحر  من 

الكبري بني الهند�سة العثمانية ال�سلجوقية 

والهند�سة احلديثة.

ن�سختها  يف  الرتكية  �سباح  �سحيفة  ونقلت 

االإجنليزية عن رئي�ص الوزراء بن علي يلدرم 

قوله عقب �سالة الفجر اإن امل�سجد اجلديد 

عبارة عن عمل فني عظيم، و�سي�سفي جماال 

اأكرب على مدينة اإ�سطنبول.

واأ�ساف يلدرم اأن اأول �سالة اأقيمت مب�سجد 

الرغائب" التي  "ليلة  مع  تتزامن  �سامليجا 

االأوىل  اجلمعة  ليلة  ــــراك  االأت يحييها 

ف�سال  فيها  اأن  ويعتقدون  رجــب،  �سهر  من 

عظيما.

مــن جــهــتــه، قـــال اإرجــــني كــولــونــك رئي�ص 

متويل  يف  �ساهمت  التي  املتربعني  جمعية 

اأن  املقرر  من  اإنــه  الديني  املعلم  هــذا  بناء 

يكون هناك افتتاح ر�سمي للم�سجد يف وقت 

الحق بح�سور الرئي�ص اأردوغان.

اأردوغان  و�سف  املا�سي،  العام  من  ماي  ويف 

الروحية  الدرع  اإنه  وقال  بالرائع،  امل�سروع 

اجلديدة ملدينة اإ�سطنبول.
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يطل على �إ�صطنبول وي�صع 60 �ألف م�صل.. 
تركيا تفتتح �أكرب م�ضاجدها

ال ت�صدق�صدق 

�أو

بريطاين ي�ضرب بوله 
يوميا يزعم �أنه 
مفيد لل�ضحة!!

فتحت اآالم يف املعدة الطريق اأمام 

و�سفة  جتريب  اأجــل  من  بريطاين 

مع  معاناته  لتجاوز  عادية"  "غري 
يف  ي�ستغل  -الـــذي  ال�ساب  املــر�ــص. 

ي�سرب  الــديــكــور-  ت�سميم  جمـــال 

بوله يوميا ويزعم اأنه ي�سعر ب�سحة 

و�سعادة وذكاء اأكرب.

فابيان  عينا  وقعت  �سنوات،  قبل 

فاركوهار�سون )37 عامًا( على مقال 

�سحية"  "فوائد  هناك  اأن  يزعم 

ل�سرب البول.

يف  ي�سكن  ــذي  -ال فاركوهار�سون 

الديكور  وي�سمم  �سيفيلد  مدينة 

وقتًا  ي�سع  مل  ــاك-  ــن ه ــي  الــداخــل

"املمار�سة  هـــذه  لتجريب  طــويــاًل 

الغريبة" وفق ما اأورد موقع �سحيفة 

ميل". "ديلي 
اأن  ـــدر  ـــ�ـــس امل ــص  ــ� ــف ن واأو�ـــــســـــح 

فاركوهار�سون ي�سرب بوله �سباح كل 

يوم منذ �سنوات، وي�سعر باأنه اأف�سل 

من اأي وقت م�سى، ويدعي اأن طعمه 

هذا  اأن  واأ�ــســاف  ــرة.  امل البرية  مثل 

وذكاء  و�سعادة  ب�سحة  ي�سعر  جعله 

اأكرب.

ونقل موقع �سحيفة "ديلي �ستار" 

قوله  الداخلي  الديكور  م�سمم  عن 

بديلة  اأدويــــة  عــن  اأبــحــث  "كنت 
لقد  البول.  �سرب  عن  قراأت  عندما 

هذا  بخ�سو�ص  منفتحًا  دائمًا  كنت 

ال�سبب  ولهذا  االأ�ــســيــاء.  من  النوع 

قررت جتريب ذلك".

موقع  ـــاد  اأف الــ�ــســيــاق،  نف�ص  ويف 

ــة  ــل رح اأن  "مريور"  ــحــيــفــة  �ــس

عن  ــث  ــح ــب ال يف  فـــاركـــوهـــار�ـــســـون 

"عالجات بديلة" بداأت �سنة 2013 
اآالم  مــن  اآنــــذاك  يــعــاين  ــان  ك حيث 

م�ستمرة باملعدة ومل يتمكن االأطباء 

نف�ص  ح�سب  االآم،  تلك  عــالج  مــن 

امل�سدر.

ــه  ــادت وع االأوىل  اأيـــامـــه  ـــن  وع

"كان  فاركوهار�سون  يقول  الغريبة، 

طعمه )يف البداية( مرًا مثل اجلعة 

)اخلمر(. فقد كان قويًا لكن طعمه 

مل يكن خميفًا، مل اأجد اأي م�سكلة يف 

اإنهاء �سرب كاأ�ص من البول".

واأكد فاركوهار�سون اأنه بداأ ي�سعر 

حقًا  كنت  "لقد  رائعة  بحالة  باأنه 

اتقد حيوية ون�ساطًا. واالآن ال مير 

)البول(  اأ�سرب  اأن  دون  من  يوم  اأي 

واأن�سح كل �سخ�ص للقيام بذلك".

ين�سحون  ال  االأطــبــاء  اأن  ُيذكر 

تفادي  يجب  بل  البول،  ب�سرب  اأبدا 

ارتفاع  من  ُيعانون  ملن  البول  �سرب 

ــص  ــرا� واأم والــ�ــســكــري  الـــدم  �سغط 

الكلى  اأمرا�ص  عن  ف�ساًل  ال�سرطان، 

ح�سب  الدموية،  واالأوعية  والقلب 

براك�سي�ص"  "هايل  موقع  اأورد  ما 

االأملاين.



جامعة  مـــن  ــمــاء  عــل ا�ــســتــعــر�ــص 

ــتــ�ــص االأمـــريـــكـــيـــة  ــو�ــس ــاتــ�ــس مــا�ــس

روبــوت  مــن  �سغرية  مــطــورة  ن�سخة 

الفهد(  )الــروبــوت   "Cheetah"
حركية  ـــدرات  ـــق ب يــتــمــيــز  الــــذي 

فائقة.

ن�سره  الــذي  الفيديو  يف  وتظهر 

العلماء قدرة روبوتهم اجلديد على 

اإىل  ت�سل  عالية  ب�سرعة  احلركة 

2.5 مرت يف الثانية، ما يجعله واحدا 
من اأ�سرع الروبوتات يف العامل.

اإىل �سكله الذي ي�سبه  وباالإ�سافة 

الروبوت  لهذا  ميكن  الفهود،  ج�سم 

تقوم  التي  احلركات  بجميع  القيام 

ثني  فيمكنه  احلــيــوانــات،  تلك  بها 

ذراعيه وج�سمه بو�سعيات خمتلفة، 

بحركات  االأمــام  اإىل  واالنق�سا�ص 

اخللف،  اإىل  القفز  وحتى  خاطفة، 

حتى  االأ�سطح  خمتلف  على  وال�سري 

الوعرة منها.

كما يخترب العلماء يف هذا الروبوت 

تقنيات جديدة تعيد له التوازن يف 

حال فقدانه، من املفرت�ص اأن ت�سبح 

تــقــنــيــات مــعــتــمــدة يف الــروبــوتــات 

وبع�ص املركبات امل�ستقبلية.

جــامــعــة  يف  اخلـــــــرباء  ويـــعـــمـــل 

على  �سنوات  منذ  ما�سات�سو�ست�ص 

تطوير هذه الروبوتات، وياأملون يف 

اأن ت�سبح اأداة م�ستقبلية اأ�سا�سية يف 

اإنقاذ الب�سر اأثناء الكوارث، وو�سيلة 

فعالة الكت�ساف االأماكن التي يعجز 

االإن�سان عن العمل فيها.

من  الثاين  اجليل  ــالق  اإط على  غوغل  تعمل 

فكرتها  تغيري  اإعـــادة  بعد  الذكية  نظارتها 

يحمل  املقبل  اجليل  وهذا  لل�سركات،  وحتويلها 

منفذ  ودعــم  ال�سابق  عن  حمدثة  فنية  مزايا 

اجلديد.  USB-C
منفذ  اأواًل  يالحظ  اخلــارجــي  الت�سميم  من 

بداًل   USB-C عرب  وال�سريع  اجلديد  ال�سحن 

من الكبل املغناطي�سي امل�ستخدم �سابقًا.

اأي�سًا تعمل النظارة عرب معالج �سناب دراغون 

واأحدث  الرابع  اجليل  ات�ساالت  دعم  مع   710
فاي  الـــواي  دعــم  مــع   5.0 البلوتوث  تقنيات 

.802.11ac االأ�سرع

وح�سلت الكامريا على تطويرات رفعت دقتها 

حتى 32 ميغابك�سل لت�ستطيع ت�سجيل الفيديو 

بدقة 4K ب�سرعة 30 اإطار يف الثانية اأو الدقة 

الكاملة 1080P ب�سرعة 120 اإطار يف الثانية. 

ورفعت غوغل قدرة الذاكرة الع�سوائية حتى 3 

غيغابايت.

ملتزمة  غوغل  تبدو  الفنية  املوا�سفات  بهذه 

اأكرث بتطوير املنتج ملوائمة احتياجات ال�سركات 

لهم  الالزم  الدعم  لتقدمي  كافية  بقوة  وجعلها 

والأعمالهم اليومية وكذلك حتى ال توقف دورة 

مع  مايكرو�سوفت  تفعل  كما  متامًا  املنتج  حياة 

اجليل الثاين من هولولينز.

ن�سر موقع "Antutu" املتخ�س�ص بتقييم 

جديدة  قــائــمــة  الــذكــيــة  االأجـــهـــزة  اأداء 

بالهواتف التي اأبدت اأكرب �سرعة يف التعامل 

مع البيانات.

ويف راأ�ص القائمة، جاء هاتف "Mi 9" من 

 371 "Xiaomi"، والذي ح�سل على  اإنتاج 

 ،"Antutu" ت�سنيفات  �سمن  نقطة   849
 "Snapdragon 855" مبعالج  واملـــزود 

وذاكرة و�سول ع�سوائي 12 غيغابايت.

من  ثانيا   "Z5 Pro GT" هاتف  وحــل 

معالج  بنف�ص  جــاء  والــذي   ،"Lenovo"
الــو�ــســول  ــــرة  ذاك ونــفــ�ــص  االأول  الــهــاتــف 

الع�سوائي، وح�سل على 353 469 نقطة يف 

ت�سنيفات املوقع.

الــثــالــثــة فــاحــتــلــهــا هاتف  املــرتــبــة  اأمــــا 

املزود   ،"Nubia Red Magic Mars"

والذي   ،"Snapdragon 845" مبعالج 

ح�سل على 320 763 نقطة.

الهواتف  مــن  عــددا  القائمة  �سملت  كما 

 Huawei Mate 20" اأبــرزهــا:  املميزة 

 Huawei"و  "Honor V20"و  "Pro
 "Honor Magic 2"و  "Mate 20 X
 Xiaomi"و "ASUS ROG Phone"و

 Xiaomi Mi 8"و  "Black Shark
."Pro

احتل  الـــذي   "Mi 9" هــاتــف  اأن  يــذكــر 

 "Xiaomi" واأطلقته  الت�سنيف،  �سدارة 

اأي�سا  مزود  االأوروبية،  ال�سوق  يف  للمناف�سة 

بــكــامــريا مــن اأفــ�ــســل كــامــريات الــهــواتــف يف 

ميغابيك�سل،   )48+16+12( بدقة  العامل، 

اأما اأ�سعار ن�سخه فترتاوح ما بني 449 و499 

يورو.

Max-" طرحت �سركة "اآ�سو�ص" هاتف

M2" مبوا�سفات مناف�سة، و�سعر يرتاوح 
ما بني 180 و220 دوالرا.

والتقنية  الفنية  املوا�سفات  اأبرز  ومن 

للهاتف:

باأبعاد  واملــعــدن  الــزجــاج  مــن  هيكل   -

)158/76/7.7( ملم.

تغطي  بو�سة   6.3 مبقا�ص  �سا�سة   -

االأمامية. واجهته  م�ساحة  من   88%

Video Player
 Qualcomm" ــــج  ــــال ــــع م  -

."snapdragon 632
."Adrino 506" معالج ر�سوميات -

- ذاكرة و�سول ع�سوائي 3 غيغابايت.

- ذاكرة داخلية 32/64 غيغابايت.

youtube/ FERUMM.

COM
بدقة  ــة  ــزدوج م اأ�ــســا�ــســيــة  كــامــريا   -

)2+13( ميغابيك�سل.

- كامريا اأمامية بدقة 8 ميغابيك�سل.

 "WI-FI" ل�سبكات  م�ستقبالت   -

."Blutooth 4.2"و

."Android 8.1" نظام ت�سغيل -

youtube/ ЗВЕРЬЕ
- بطارية ب�سعة 4000 ميللي اأمبري.

- منفذان لبطاقات االت�سال.

- ما�سح لب�سمات االأ�سابع.

mobile-" مــوقــع  ا�ستعر�ص 

ب�سوؤون  املتخ�س�ص   "review
 "AGM X3" هــاتــف  التقنية 

ــعــد مـــن اأمـــنت  ـــد، الــــذي ي ـــدي اجل

خ�سي�سا  املطورة  الذكية  االأجهزة 

للجيو�ص وقوات االأمن.

الهاتف،  هـــذا  ميــيــز  ــا  م واأبـــــرز 

ال�سدمات  حتــمــل  عــلــى  قـــدرتـــه 

بف�سل اإطارات هيكله امل�سنوعة من 

من  بطبقة  واملغطاة  االألومينيوم، 

املحمية  و�سا�سته  اخلا�ص،  املطاط 

 gorilla" زجــــاج  مـــن  بــطــبــقــة 

."class-5
املتني  الهيكل  هــذا  يحمي  كما 

وميكنه  والغبار،  املــاء  من  الهاتف 

خمتلف  ويف  املــاء،  حتت  يعمل  اأن 

درجات  و�سمن  املناخية،  الظروف 

درجة   30 بني  ما  تــرتاوح  حــرارة 

مئوية حتت ال�سف، و60 درجة.

لهذا  التقنية  املــيــزات  ــز  اأب ومــن 

اجلهاز:

- �سا�سة مبقا�ص 6 بو�سات، ودقة 

عر�ص 2160/1080 بيك�سل.

 Qualcomm" مـــعـــالـــج   -

ثماين   "snapdragon 845
النوى.

 6/8 ع�سوائي  و�سول  ــرة  ذاك  -

غيغابايت.

 128/256 داخــلــيــة  ذاكـــرة   -

غيغابايت.

ميللي   4100 ب�سعة  بطارية   -

اأمبري.

- كامريا اأ�سا�سية بدقة 24+12 

ميغابيك�سل.

y o u t u b e /

Mobiltelefon.ru
 20 ــة  ــدق ب اأمــامــيــة  كـــامـــريا   -

ميغابيك�سل.

- منفذان لبطاقات االت�سال.

."USB-C" منفذ -

 Android" ت�سغيل  نــظــام   -

."8.1
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تعرف على اأ�سرع اله�اتف اأداء يف العامل

فائقة  قدرات  الفهد" يكت�سب  "الروب�ت 
تعّرف على "Max-M2" من "اآ�س��ش"

 .."AGM X3"
هاتف ع�سكري من �أكرث 
�لأجهزة متانة يف �لعامل

ت�سريبات نظارة غوغل 
اجلديدة تك�سف عن 

موا�سفات فنية حمدثة



باتنة

باتنةحــو�ر

فريد مر�زقة من مو�ليد 19 �أكتوبر 1984 بعني �لبي�ضاء ولية �أم �لبو�قي، قاطن ببلدية بري�ش، ز�ول در��ضته �لإبتد�ئية مبدر�ضة كانوين �لطيب �ملعروفة ببلدية 
بري�ش،  ثم  �نتقل �ىل متو�ضطة معمري ميلود بنف�ش �لبلدّية  �أين ز�ول تعليمه �ملتو�ضط لينتقل بعدها �إىل ثانوية زيناي �حلاج بلقا�ضم بعني �لبي�ضاء  جذع م�ضرتك 
علوم، لّكن حبه للأدب �لعربي  جعله يغرّي م�ضاره �لّدر��ضي  من �لعلوم �إىل  �لآد�ب ليتّوج  ب�ضهادة �لبكالوريا �ضنة 2002 تخ�ض�ش �آد�ب وعلوم �ل�ضرعية، خرّيج 

جامعة �أم �لبو�قي ب�ضهادة لي�ضان�ش يف �للغة �لفرن�ضية  �ضنة 2006 مما �أّهله  للعمل يف �لتدري�ش كمتعاقد بنف�ش �جلامعة  ملدة �ضنة، �نتقل بعدها  �إىل �لتعليم 
يف �لأطو�ر �لأخرى  و��ضتقر به �ملقام �أخري�  يف �لتعليم �ملتو�ضط كاأ�ضتاذ للغة �لفرن�ضية مبتو�ضطة تباين بو�ضفرة حاليا. 

بد�أ �لكتابة يف عمر ل يتجاوز 16 �ضنة حيث كان يكتب �خلو�طر ومع �نتقاله ل�ضعبة �لآد�ب تاأثر بال�ضعر �جلاهلي بحكم در��ضته �مل�ضتمرة للمعلقات فكان يحاول 
نظم ما ي�ضبه �ل�ضعر �إىل �أن �نتقل �إىل �جلامعة �أين �ضقل موهبته بح�ضوره �لد�ئم مع طلبة �لأدب �لعربي باملو�ز�ة مع در��ضته �للغة و�لآد�ب �لفرن�ضية، م�ضارك يف 

عدة حمافل �دبية بالولية، ولي�ضت له دو�وين مطبوعة، يعتز بكونه �ضاعر� �أور��ضيا فحل، و�أي�ضا لكونه �ضمري� حيا للمجتمع و�ضوت من ل �ضوت لهم.
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منذ  كان  �لكتابي  �لأدبي  �لفن  مع  بد�ياتك  �أن  •ذكرت 
16 بكتابة بع�ش �خلو�طر ثم �نتقلت �إىل در��ضة  عمر 
�ملعلقات وتاأثرت بال�ضعر �جلاهلي، هل كانت هذه هي 
دون غريها  �ل�ضعر  ملن�ضة  �لتوجه  نحو  �حلقيقة  �لبد�ية 

من �لأنو�ع �لأدبية �لأخرى؟
على  اأ�ييشييكييرك  اأن  حييديييثييي  بييداييية  قييبييل  اأردت 

جريدة  طاقم  وكل  واأحييك  الطيبة  االإلتفاتة 

االأورا�س نيوز متمنيا لها دوام الرقي و االإزدهار. 

القوى  موازين  قلبت  املرحلة  هييذه  احلقيقة  يف 

بل  �شعرا  اأكتبه  ما  يكن  مل  فقبلها  لدي  االأدبية 

وكذلك  الر�شالة  ال�شرد،  اخليياطييرة،  من  مزيجا 

الأحا�شي�س  نقل  جمييرد  كتاباتي  وكييانييت  املييقييال 

وم�شاعر عرب الكتابة. 

�شعبة  تغيريي  وبييعييد  خا�شة  املييرحييليية  هييذه  يف 

رغبتي  ازدادت  االآداب  اإىل  العلوم  من  الدرا�شة 

يف كتابة العميق، اجلميل املوؤثر فبداأت اأبحث يف 

ال�شعر  ي�شبه  ما  بع�س  واأنظم  والعرو�س  االأوزان 

رغم اأنه كان ال يعترب �شعرا بل بع�س املحاوالت يف 

نظم وتقليد بع�س �شعراء اجلاهلية. 

�لقي�ش  و�م��روؤ  �ضد�د  بن  بعنرت  متاأثر  �أنك  •�أح�ضب 
�جلاهلي  �ل�ضعر  �أ�ضحى  ه��ل  وغ��ريه��م،  �ملتنبي، 

متلزما د�خل ثنايا �ضعرك؟
من  ر�شيد  اأحاول خلق  نعم فقد كنت  بداياتي  يف 

واأحاول  ال�شعري  قامو�شي  يف  اجلاهلية  الكلمات 

ال�شعراء،  من  ذكرتهم  من  منوال  على  اأنظم  اأن 

ولكن مع مرور الوقت واملمار�شة اأدركت اأنه يف هذا 

الزمان ال ميكن اأن ن�شتعمل هذه املفردات الأننا اإن 

دون  املتلقي  نفرنا  التعقيد  الغلو يف  مبداأ  انتهجنا 

على  اخلا�شة  ب�شمتي  و�شع  اأحيياول  حاليا  �شك. 

وذلك  عامة  ب�شفة  واملغاربي  اجلزائري  ال�شعر 

واالأوزان  الرتاكيب  وجمال  الب�شاطة  خالل  من 

العذبة ال�شل�شة. 

�ضمن  تكون  �أن  تف�ضل  �لتي  �ملو��ضيع  عن  •ماذ� 
�أم  �ل��وط��ن،  �أم  �حل��زن  �أم  �حل��ب  ه��و  ه��ل  ق�ضيدك، 
�أ�ضرها  ت�ضعى  �لتي  �حليو�ت  من  منتهي  ل  مزيج  هو 

د�خل �لق�ضيدة �لو�حدة؟
يف احلقيقة املوا�شيع التي اأحاول معاجلتها كثرية. 

الواحد  الغر�س  اأوؤمن ب�شاعر  اأنا وبكل توا�شع ال 

وحالة  النف�شية  حالته  رهني  احلقيقي  .ال�شاعر 

هو  ال�شاعر  دوما  واأعيدها  �شابقا  قلتها  جمتمعه. 

اأغرا�شه  تتعدد  �شعبه  و�شمري  روحييه  اإح�شا�س 

ح�شب حاالته الب�شيكولوجية: حني يحب يغازل، 

حني يحزن يرثي وحني يغ�شب يهجو )فقط يجب 

ميكن  فاأحيانا  �شرورًة  لي�س  ذلك  اأن  اإىل  االإ�شارة 

لذلك  �شعره،  عرب  اآخر  �شخ�س  اإح�شا�س  ينقل  اأن 

الذي ميكنك مالأه  بالوعاء  الق�شيدة  اأ�شبه دائما 

مبا ت�شائني(. 

�لآونة  يف  تر�جعه  ظل  يف  �ضاعر�  كونك  تعتزم  •هل 
�لأخرية وف�ضح �ملجال �أمام �لرو�ية؟

خدمة  يف  فكلنا  اأدبيييي  لييون  اأي  �شد  ل�شت  واهلل 

االأدب وكلنا ينقل فكرا ويحمل ر�شالة واأحرتم كل 

ويوؤكد  نظري  يف  ولكن  االأخرى،  االأدبية  االألوان 

تام  وعاء  يوجد  ال  اأنه  اللغة  وعلماء  النقاد  كل 

ينفي  ال  وذلييك  وال�شعر،  الكرمي  كالقراآن  للغة 

اأردت  االأخييرى. فقط  االأدبية  االألييوان  دور  طبعا 

اأن اأو�شح �شيئا واحدا اأختي الفا�شلة: مل يرتاجع 

ال�شعر بل يبدو ذلك ف�شدقيني يف القدمي كان لكل 

الكثري  هناك  بيت.  كل  يف  االآن  اأما  �شاعر  قبيلة 

ولكن  مليياذا  اأعلم  وال  هم�شوا  الذين  ال�شعراء  من 

اكت�شاف  اأردت  اإن  تغطى.  اأن  ميكن  ال  احلقيقة 

اجلزائر  اأعييميياق  يف  فابحثي  حقيقيني  �شعراء 

وتاأكدي اأنك �شتنده�شني. اأما عن االإعتزاز بكوين 

�شاعرا ف�شاأقول:

َلِني عُر َجمَّ  ُكلِّي اعِتَزاٌز َفهَذا ال�شِّ

        َلْواَلُه َما َجاَءِت احَل�ْشَناُء َت�ْشاأَُلِني. 

يكون؟ �أن  �ل�ضاعر  على  ينبغي  �لذي  •ما 
الكثري  طياتها  يف  حتوي  ال�شاعر  كلمة  نظري  يف 

اإح�شا�س  اإن�شان،  �شيء  كل  قبل  ال�شاعر  الكثري. 

ال�شاعر  �شادق...  عطوف،  حِمب،  �شوت،  مرهف، 

هو ال�شمري احلي للمجتمع، هو العني التي يرى بها 

املجتمع ما يحيط به فقد قيل : يرى ال�شاعر ما ال 

يراه غريه و قيل اأي�شا : يجوز لل�شاعر ما ال يجوز 

لغريه فهو من يدرك حقيقة االأمور الأنه الوحيد 

يف  والغو�س  النظر  تدقيق  موهبة  ميلك  الييذي 

االأمور. بب�شاطة ال�شاعر يف نظري هو احلياة. 

على  ��ضتحوذو�  �لذين  �جلز�ئر  �ضعر�ء  من   •من 
مكرر  �ضوؤ�ل  �أنه  �أعتقد  �أين  من  �لرغم  على  �هتمامك، 
باأ�ش  لل�ضعر�ء، لكن ل  �ضمن خمتلف �حلو�ر�ت �ملقدمة 

�أن نتعرف على ذلك؟
ال يختلف اثنان يف اأن العالمة ابن بادي�س هو من 

خليفة،  اآل  العيد  حممد  اجلزائر،  �شعراء  اأعظم 

�شاعر الثورة اأي�شا مفدي زكريا وغريهم فالقائمة 

طويلة. اأما يف ع�شرنا احلايل فهناك حقا �شعراء 

نور  ال�شاعر  اأمثال  كرث  وهم  االإحرتام  ي�شتحقون 

الدين العدوايل )من عني البي�شاء- اأم البواقي(، 

احلاج غلوج )من خن�شلة( ، نبيل �شريط)ب�شكرة(، 

حممد  )عيينييابيية(،  بوطابية  �شامية  ال�شاعرة 

عبد  الوكال،  حممد  ببو�س  ب�شكرة(،   ( مرزوقي 

اأن  دون  بيييوكيييراع...  ر�شيد  بوخ�شرة،  الييكييرمي 

نن�شى االأ�شتاذ حممد جربوعة والقائمة طويلة. 

اأ�شتطيع اأن اأقول: ال�شعر بخري. 

قمت  و�أن  ح�ضل  لو  مطبوعة،  دو�وين  لديك  •لي�ش 
بطبع ديو�ن ما، ما �لذي �ضيكون عنو�نه يا ترى؟

)ههه  الهام�س".  :"على  عنوانه  �شيكون  رمبا 

ي�شحك(

يف  �ل�ضهرة  هل  ك�ضاعر،  طموحاتك  عن  •ماذ� 
مقدمتها؟

- ال اأخفيك �شرا وعك�س ما يقوله البع�س )اأنا 

�شاعر  نعم فال  اإىل ذلك(،  وما  ال�شهرة  اأريد  ال 

يرف�س ال�شهرة، ال�شهرة هي التي جتعلك تو�شل 

ال�شهرة  �شراحة  وبكل  احلدود  الأبعد  �شوتك 

ال  جمهوره؟   دون  ال�شاعر  وما  اجلمهور  تعني 

�شيء، لكن ذلك ال يعني اأن تكون ال�شهرة الهدف 

الوحيد فال�شهرة ال تاأتي اإال بعمل جاد واإميان 

قوي. 

عند  يتوقف  لن  طموحي  ب�شاطة  بكل  يعني 

ال�شهرة بل يتعداها ففي نظري ال�شهرة لي�شت 

غاية فقط بل و�شيلة اأي�شا. 

ختامية  •كلمة 
يف  اخلتام اأ�شكركم جزيل ال�شكر على االإلتفاتة 

من  واأحيي  االإطالة  على  اأعتذر  كما  الطيبة 

اأهل  البواقي،  اأم  واليتي  اأهييل  كل  املنرب  هييذا 

بلديتي ) بري�س(  وكل اأحبة ومتتبعي ال�شاعر 

اأحيي كل قراء  اأينما كانوا كما  فريد مرازقة 

االأورا�س نيوز، دمتم و دام رقيكم.

الوالئي  املكتب  املنظمة  اجلهة  نظمت 

اجلزائري  لل�شباب  الوطنية  للتن�شيقية 

لعيد  العاملي  واليييييوم  تزامنا   ،  cnja
الفنانني  املراأة حفال فنيا مع كوكبة من 

ال�شرطان،  داء  مري�شات  �ييشييرف  على 

بقاعة �شينما الن�شر بوالية باتنة.

مكافحة   20 تكرمي  احلفل  خييالل  ومت 

الفئة  لهذه  ان�شانية  لفتة  يف  لل�شرطان، 

الييتييي تييعيياين بيي�ييشييمييت، والييلييواتييي ثمن 

قدمتها  التي  االلتفاتة  بهذه  و�شعدن 

اجلهة املنظمة، تفاعلت خالله املكرمات 

اأداه كل من ال�شاب نينو  مع احلفل الذي 

والفنان  يون�س  وال�شاب  عوقيل  وال�شاب 

كمال ال�شاوي والقيتاري�شت نعيم.

اأن  بييورا�ييس  �شمري  املكتب  رئي�س  وقيييال 

االأن�شطة  �شمن  يييدخييل  الن�شاط  هييذا 

اإىل  ت�شعى  التي  واالجتماعية  الثقافية 

هذه  مثل  يف  الفئة  هذه  وم�شاركة  دمج 

املنا�شبات، واأهميتهن يف املجتمع، خا�شة 

امييراأة  كل  �شرف  على  جيياء  احلفل  واأن 

م�شريا  ال�شرطان،  مر�س  �شد  تنا�شل 

من  االن�شانية  االلتفاتة  هييذه  مثل  اأن 

وهي  للمر�س،  كفاحهن  تعزز  اأن  �شاأنها 

ا�شتح�شان  القييت  التي  ح�شبه  املييبييادرة 

اجلييميييييع وتييفيياعييلييوا مييعييهييا، فييكييان حفال 

جانب  اإىل  املجال  فيه  فتح  بامتياز  فنيا 

اللواتي  الن�شاء  ال�شرطان لكل  مكافحات 

فيه  تعالت  جمانا،  احلفل  ح�شور  اأدرن 

يف  االأورا�ييشييييية  امليييراأة  واآميييال  الزغاريد 

م�شتقبل م�شرق وجميل.

الأورا�ش  من  مرزاقة"  �ساعر  "فريد 
امتطى روح الق�سيد ليكتب عن احلياة

اأزيد  تكرم    CNJA
من 20 مكافحة لل�سرطان وحتيي 

حفال فنيا ب�سينما الن�سر 

اآل خليفة  العيد  الثقافة حممد  احت�شنت دار 

بباتنة على هام�س االحتفال بعيد املراأة اأكرب 

عر�س لالأزياء التقليدية واجلاهزة والع�شرية 

دار  مدير  ملني  حممد  �شعابنة  اإ�ييشييراف  حتت 

املجاالت  �شتى  يف  التكوين  يف  الييرائييدة  العلم 

التعليمية واحلرفية والتي تلقى �شنويا اإقباال 

والية  م�شتوى  على  املرتب�شني  طرف  من  كبريا 

باتنة وواليات اأخرى.

باتنة  والية  احت�شنته  الذي  االأزياء  معر�س 

وامل�شممني  اخلياطني  لعديد  م�شاركة  عييرف 

واليتي  ميين  كييل  وكيييذا  الييوالييية  م�شتوى  على 

م�شاركة  احلدث  �شهد  اأين  و�شكيكدة،  ب�شكرة 

معتربة بعديد املنتجات والت�شاميم التقليدية 

التي  املالب�س اجلاهزة  اإىل  اإ�شافة  والع�شرية 

اأبدع امل�شممون يف خياطتها وعر�شها من خالل 

النتقاء  م�شابقة  اأي�شا  تخللته  الذي  املعر�س 

اأجمل لبا�س اأين اأ�شرفت جلنة متخ�ش�شة على 

حتديد الفائزين يف امل�شابقة.

حا�شرة  كييانييت  اجليياهييزة  ال�شتوية  املالب�س 

امل�شممة  ت�شاميم  خييالل  ميين  بييقييوة  بييدورهييا 

التي  اأ�شماء"  "بوقلعة  املييبييدعيية  الباتنية 

اجلن�س  من  كبريا  جمهورا  ت�شاميمها  جذبت 

اأ�شافت هذه  املولعات  باملو�شة، حيث  اللطيف 

االأخرية باأنها احرتفت هذا النوع من الت�شميم 

يف اإحدى املدار�س اخلا�شة والتي ا�شتقت منها 

اإىل  اإ�شافة  الع�شري،  الت�شميم  تقنيات  اأبرز 

كانت  التي  بو�شتة"  "وفاء  للم�شممة  م�شاركة 

حا�شرة بدورها من خالل موؤ�ش�شة "دار العلم"، 

ت�شاميم  عر�س  يف  االأخييرية  هذه  اأبدعت  اأين 

اأرفقت  فيما  املحجبات،  لفئة  جاهزة  ملالب�س 

واإك�ش�شوارات  اليد  بحقائب  املعرو�شة  القطع 

االأوىل  بالدرجة  املوجهة  املالب�س  مع  كيفتها 

للمحجبات.

طاغيا  ح�شورا  التقليدي  للبا�س  وكييان  هييذا 

على املعر�س من امللحفة ال�شاوية اإىل الكاراكو 

العا�شمي والتارزي الق�شنطيني والزي القبائلي 

مبختلف  التطريز  اإىل  باالإ�شافة  االأ�شيل 

الذي  اليدوي  التطريز  االآالت احلديثة وكذا 

كان له ح�شة االأ�شد من املعرو�شات.

هذا واأبدعت خليفي العارم اأ�شتاذة خياطة على 

م�شتوى مدر�شة "جمات عمران" املتواجدة على 

من  ت�شاميم  عر�س  يف  ب�شكرة  والية  م�شتوى 

اأنامل املرتب�شات اللواتي اأ�شرفت على تكوينهن 

اللحاف  بييعيير�ييس  اأيييين قييامييت هيييذه االأخييييرية 

الب�شكري االأ�شيل مرفوقا بكافة اك�ش�شواراته 

واحلبيلة  واخللخال  اجلبني  اإىل  املحرمة  من 

التي  التقليدية  االإك�ش�شوارات  من  وغريها 

اأ�شفت على هذا اللبا�س التقليدي االأ�شيل مل�شة 

لكل  عر�س  اإىل  اإ�شافة  وعريقة،  اأنيقة  فنية 

من الزي القبائلي الرببري االأ�شيل والقفطان 

املطرز باأحدث التقنيات.

جمعية عيون اخلريية لرعاية وكفالة اليتيم 

خالل  من  املعر�س  يف  اأي�شا  م�شاركة  لها  كييان 

اخلياطة امل�شرفة على ور�شة اخلياطة "بوعلي 

رحيمة" التي �شاركت بعديد املنتجات واملالب�س 

اأنامل االأرامل يف اجلمعية على غرار  من �شنع 

يدوية  �شناعة  والعلب  واملفرو�شات  االأغطية 

التي  والع�شرية  التقليدية  املالب�س  وكييذا 

من  ذلك  ليكون  اليتامى،  لفائدة  ريعها  يذهب 

اجلمعية  طييرف  من  امل�شطرة  االأهيييداف  اأبييرز 

حتت اإ�شراف رئي�شها ال�شيد جرادي �شلطان.

دار الثقافة حممد العيد اآل خليفة حتيي عر�ش 
اأزياء مبنا�سبة عيد املراأة

اإميان. ج

حيييوار: رقيية حلييمر

رقية. ل

حتت اإ�شراف دار العلم باتنة



نكت �ضريعة
ي واحد حراق ال�شبانيا بعد عام كلم 

باباه يف الد�شرة قالوا بابا راين 

تزوجت وجاين االيدز عفانا اهلل منه 

قالوا باباه وعاله ما �شميتو�س على 

جدك العلواين؟! 

ي واحد جمنون بالر�شوم املتحركة 

 the مات باباه كتبلوا يف قربوا

؟!  and
ي واحد جمنون ولدت مرتوا توام 

جن رجلها وقالها �شكون اأب الطفل 

الثاين ؟!

ي واحد ي�شكن يف القرية دا الباك 

وباه يروح للجامعة خاف ي�شحكو عليه قالتلو اأمو روح برك النهار 

اللول ي�شحكو عليك والنهار الثاين ي�شحكو عليك والنهار الثالث 

توالف وتروحلك العقدة قالها: ماال حتى النهار الثالث ونروح؟!

ي املعلم: ما معنى كلمة �شبيل الطالب:طريق.. املعلم:ممتاز.. 

واالآن ما معنا كلمة )�شل�شبيل( الطالب: طرطريق؟!

ي كاين زوج ركبوا تاك�شي واحد �شاق واالآخر جذور ؟!

ي واحد مدرب ريا�شة جمنون عينوه يف مدر�شة املعوقني راح درب 

اأول ح�شة قفز حواجز؟!

ي واحد راح للطبيب النف�شي قالو دكتور 

وّليت نح�س روحيييييي كلب قاليييييو من 

وقتا�س حتييييي�س يف روحيييييك هكيا قال لو 

مللي كنت جرو؟!

�شوء فهم

رحت للحانوت اعطيتلو 50 دج وهزيت 

باكي قاطو بيمو

مول احلانوت �شاف معايا وهز يدو 

وداريل عالمة الن�شر

وبكل عفوية هزيت يدي حتى اأنا ودرت 

نف�س ال�شعار وقلت لو حتيا اجلزائر

قال يل وا�س من دزاير تاعك زيد األفني ما تلعبهالي�س مهبول؟!.

رد مفحم

كان مع زوجته يف ال�شيارة

فمروا على قطيع من البقر

فقال لها ممازحا..يقربولك  هاذو

قالت لو اإيه..فاميلت راجلي )فمات اإبلي�س من ال�شحك(!!.

معلومات م�سلية

احلذاء

اأمثال �سعبية

درا�سة  ففي  لل�سحة  جيد  الغفران   •
يغفر  الذي  ال�سخ�ص  اأن  اثبتوا  لباحثني 

وي�سبح  القلب  نوبات  لديه  تقل  وي�سفح 

ج�سمه مقاوم النت�سار ال�سرطان.

يت�سبب  التي  الكيميائية  التغيريات   •
جتعلك  اأن  املمكن  من  جل�سدك  اجلوع  بها 

حزينا طول اليوم دون معرفتك لل�سبب. 

• بح�سب درا�سة جديدة فاإن االأ�سخا�ص 
حب  كــرثة  من  �سبابهم  يف  يعانون  الذين 

ال�ساب  مظهرهم  على  يحافظون  ال�سباب 

عندما يكربون ملدة اأطول من غريهم.

عمره  ناكامات�سو  يو�سريو  الياباين   •
اخـــرتاع،   3500 مــن  اأكـــرث  ولــديــه   91
وقال  ال�سرطان  من  غريب  بنوع  اأ�سيب 

قام  لكنه  �سنة  بعد  �ستموت  الطبيب  له 

باخرتاع عالجه و�سفي من املر�ص.

الواحدة  الثانية  يف  ت�سخ  ال�سم�ص   •
الطاقة  ــن  م ـــرث  اأك الــطــاقــة،  ــن  م كمية 

مر  على  الب�سري  اجلن�ص  ا�ستخدمها  التي 

التاريخ.

تـــرتاوح  ــن  ــذي ال الــبــ�ــســر  ــن  م  %70  •
اأعمارهم بني 64 و110 هم من الن�ساء.
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جواب 
املحاجية

حاجيتك على 

زوج خواتات 

كل وحدة 

من فّية، هما 

ميتات و اللي يف 

كر�سهم حية

حدث يف مثل هذا اليوم
التا�شع من �شهر مار�س

القوات  اأركان  رئي�ص  ا�ست�سهاد  ـ   1969
املنعم  عبد  الفريق  امل�سرية  امل�سلحة 

ريا�ص على اجلبهة يف ال�سوي�ص.

1970 ـ رئي�ص حركة فتح يا�سر عرفات 
الباب  فتح  مما  مــرة،  الأول  مو�سكو  يــزور 

املنظمة   هذه  لن�سال  ال�سوفياتي  للدعم 

.

ال�سمالية ي�سوت  اأيرلندا  ـ �سعب   1973
�سمن  الــبــقــاء  عــلــى  �ساحقة  باأغلبية 

اململكة املتحدة.

يحمل  ثــقــايف  �ــســرح  اإجنــــاز  ـ   1982
)يف  ال�سهداء  مبربع  الفتح"  ا�سم"ريا�ص 

�سكل 3 نخالت بطول 92 مرت(.

ق�سائية  هيئة  اأول  انتخاب  ـ   2003
اأول  متثل  الدولية   اجلنائية  للمحكمة 

ينظر  ــاريــخ  ــت ال يف  دائـــم  دويل  قــ�ــســاء 

ــــادة  يف جــرائــم احلــــرب وجـــرائـــم االإب

اجلــمــاعــيــة واجلـــرائـــم املــرتــكــبــة �سد 

العدل  حمكمة  عــن  تختلف  االإن�سانية 

بني  املــنــازعــات  يف  تنظر  التي  الــدولــيــة 

االأ�سخا�ص  �سكاوى  يف  تنظر  وال  الــدول 

كاأفراد.

مالية  خ�سائر  تتكبد  اجلزائر  ـ   2008
500 مليون دوالر  ب�سبب التلوث تقدر ب 

املا�سية  �سنوات  اخلم�ص  خــالل  �سنويا 

البيئة  وزارة  عنه  ك�سفت  مــا  بح�سب 

وتهيئة االإقليم.

بح�سب  االت�سال  وزارة  م�سالح  ـ   2009
م�سوؤولها االأول تك�سف اأنها تلقت طلبا من 

اإعادة  ق�سد  الف�سائية  "اجلزيرة"  قناة 

قيد  حاليا  وهو  باجلزائر  لها  مكتب  فتح 

الدرا�سة.

لتطوير  الوطنية  الــوكــالــة  ـ   2010
تك�سف  واملتو�سطة  ال�سغرية  املوؤ�س�سات 

خا�سة  �سغرية  موؤ�س�سة  اآالف   3 غلق  عن 

متتع  لعدم  الوطني  ال�سعيد  على  �سنويا 

عدم  اإىل  اإ�ــســافــة  بــاخلــربة  اأ�سحابها  

مرافقة وكاالت دعم الت�سغيل لها.

الوطنية  الــوكــالــة  تــقــريــر  ـ   2011
يك�سف   2010 ل�سنة  اال�ستثمار  لتطوير 

بن�سبة  الوطنية  اال�ستثمارات  تراجع 

املائة. يف   48
بني  جـــوي  تــ�ــســادم  ـــادث  ح  -  2015
مروحيتني يف االأرجنتني يودي بحياة 10 

ثالثة  منهم  فرن�سيني   8 بينهم  اأ�سخا�ص 

ريا�سيني حمرتفني دوليني واأوملبيني.

يف  لل�سم�ص  كامل  ك�سوف  وقوع   -  2016
اندوني�سيا واإقليم �سمال املحيط الهادئ.

ـــعـــاب  االأل دورة  انـــطـــالق   -  2018
كوريا  يف   2018 ال�ستوية  الباراملبية 

اجلنوبية.

الوطن.. ربييوع  جميع  يف  مظاهرات  ي 

وانت وا�س قاعد اّدير؟

عبد املالك يحياوي ي تب�شة

اأنا هو ربوع الوطن يا �شي يا �شر؟!

يا  اأوطاننا  يف  االأبطال  ي�شنف  كيف  ي 

�شي عالوة؟

مرمي زكري ق�شنطينة

وهم  ي�شحكون  الييذييين  اأوليييئيييك  هييم 

الطروليات..ويتقرجعون  يف  يتعنق�شون 

حت�شيل  اأجييل  من  ال�شان  دايييرييين  وهييم 

ياأكلون  الذين  اأولييئييك  ميياء..هييم  بييدون 

مقرم�س  هو  كم  ويقولون  الياب�س  اخلبز 

ن�شاء  الذين تزوجوا  اأولئك  ولذيذ..هم 

التابع  الييبيياطييوار  يف  بييالييوالدة  ير�شني 

ال�شعب  اال�شتبكائية..هم  للموؤ�ش�شات 

الراب�س حتت خط احلياة ؟!!.

ي ملاذا يفقد الفنانون عقولهم يف اجلزائر 

يا �شي عالوة؟

نعيمة م�شعي خن�شلة

فنون".. " اجلنون  اأن  يعتقدون  الأنهم 

اهلل يثبتنا بعقولنا؟!.

يف  معي�شة  بقات  ك�شما  عييالوة..  �شي  ي 

اجلزاير ول؟

م�شعود.ي بريكة

بقى "ول" عي�س معاه "قا" وحدك؟!.

كرثة  اأن  تعرف  اأال  عالوة  يا  لك  تبا  ي 

اللغو تطيح لقدر؟

عزو ال�شيد عني ببو�س

لييكيينييكييم قييييوم جتيييهيييليييون..روح عييياود 

قرايتك فاإن الذئب غارق يف االإ�شالحات 

وال�شلوقي ن�شى وا�س علماتو حليات واللي 

فات مات؟!!.

تخاريف 
�سي عالوة املو�سطا�ش

عندك تقطع اجلورنان

هههههه

�سي عالوة ينتظر اأ�سئلتكم ليجيب عليها، �ساركونا بها 
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الييييي�يييييشيييييكيييييات فييي�يييشييية 

مييييييييغييييييييالقييييييييو ذهييييييييب

�سورة م�سحكة

حكـــمة

دينء  خ�����ل�����ق  يف  ج�������اري�������ت  اإذا 
ف�������اأن�������ت وم���������ن جت�������اري�������ه ������س�����واء

البع�س هذه 

االأيام؟!
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�سجنا  �سنوات   5
ل�سارق ملياري �سنتيم 

من حمل جتاري
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قام بتزوير حمررات عمومية 

االأ�شاتذة نظموا وقفة احتجاجية 

�أم �لبو�قــيتضشامنا مع زميلتهم

خن�ضلة

بن �ستول. �ص

حمكمة  االأول،  اأمــ�ــص  ـــــت  اأدان

خن�سلة،  ق�ساء  جمل�ص  جنايات 

احلالة   م�ستوى  على  مكتب  عــون 

خن�سلة،  يف  جالل  ببلدية  املدنية 

و20  نــافــذة  �سجنا  �سنوات  بـ05 

و06  مالية  كغرامة  �سنتيم  مليون 

لزميلة  مــوؤجــلــة  كعقوبة  اأ�ــســهــر 

تعمل بامل�سلحة البيوميرتية بذات 

عملية  يف  معه  �سريكة  البلدية 

العمومية من  املحررات  التزوير يف 

خالل تغيري يف �سجالت بعد اإمتامها 

وغلقها وحترير حمررات تدخل يف 

وتزييف  بتحرير  وظيفية  اأعمال 

ظرف  با�ستعمال  وظرفها  جوهرها 

الغ�ص وت�سليم وثائق مزورة كاذبة 

وبعلم اأنها كاذبة وهي التهمة التي 

اأدين بها املتهم.

حوايل  اإىل  تعود  الق�سية  وقائع 

�سنة، اأين قام املتهم بتزوير وحترير 

م�ستخرجة  ووثـــائـــق  �ــســهــادات 

وتدوينها عن طريق عمليات تزوير 

يف �سجالت ق�سد م�ساعدة اأقارب له 

الغربة  بــديــار  حاليا  يــتــواجــدون 

يتم  اأن  قبل  لهم،  خدمة  وبتقدمي 

طرف  من  التزوير  عملية  اكت�ساف 

حيث  املخت�سة  االأمنية  اجلــهــات 

تورط  حتقيق  عمليات  بعد  تبني 

زمــيــلــتــه  ومبوجب  رفــقــة  ــون  ــع ال

اإدانتهم  اعرتافاتهم يف اجلل�سة مت 

بالعقوبة ال�سالفة الذكر.

تعر�ســت اأم�ص االأول، اأ�ستاذة 

يف  ابراهيــم  �ســاملي  بثانويــة 

بلديــة بابــار جنــوب عا�ســمة 

الواليــة خن�ســلة اإىل اعتــداء 

قبــل  مــن  ولفظــي  ج�ســدي 

تلميــذة يف املرحلــة النهائيــة 

حالــة  يف  �ســبطتها  اأن  بعــد 

تلب�ــص بالغ�ــص خــالل اجتيــاز 

اختبار  مادة الفرن�ســية، حيث 

اأرادت تطبيــق القانــون عليهــا 

لتتفاجــاأ بــردة فعــل التلميذة 

التــي انهالــت عليهــا بوابــل من 

وال�ســرب  وال�ســبب  ال�ســتائم 

التالميــذ  مــراأى  اأمــام  املــربح 

ورغــم كل تفاجــاأت االأ�ســتاذة 

مــن  اإجــراء  اأي  اتخــاذ  لعــدم 

�ســمحت  التــي  االإدارة  طــرف 

الدرا�ســة  مبوا�ســلة  للتلميــذة 

ب�سكل عادي.

هــذا االعتداء خلــف موجة 

غ�سب و�سط اأ�ســاتذة الثانوية 

الذين نظموا وقفة احتجاجية 

ت�ســامنا مــع زميلتهــم وطالبوا 

مــن االإدارة واجلهات الو�ســية 

وتطبيــق  التدخــل  �ســرورة 

القانــون يف مثل هــذه احلاالت 

الداخلــي  النظــام  حلفــظ 

هــذه  مــن  واحلــد  للموؤ�س�ســة 

التجــاوزات يف حــق االأ�ســاتذة 

رحمــة  حتــت  يبقــون  الذيــن 

يقومــون  الذيــن  تالميذهــم 

داخــل  و�ســربهم  بتهديدهــم 

وخارج "حرم" املوؤ�س�سة.

ق�ست حمكمة عني امليلة بوالية اأم 

البواقي، على املدعو )اأ.م( يف العقد 

الثاين من العمر بـ3 �سنوات �سجنا 

و50 األف غرامة مالية، بعد توقيفه 

من قبل م�سالح الدرك الوطني ملدينة 

عني امليلة يف ق�سية ال�سطو على اأحد 

امل�ستودعات لبيع قطع الغيار باجلملة 

املتواجدة بقرية فور�سي، حيث 

ا�ستحوذ ما يزيد عن مليارين �سنتيم، 

حيث ك�سفت التحقيقات اأن هناك 

�سهود قد تعرفوا على املتهم بينما كان 

يلوذ بالفرار.

املتهم من جهته وخالل حتقيقات 

ال�سبطية الق�سائية اأنكر التهم 

املن�سوبة اإليه بالرغم من االأدلة 

والقرائن التي احتواها ملف الق�سية، 

اأما ممثل احلق العام فقد اأ�سار اإىل 

ثبوت واقعة ال�سرقة �سد املتهم 

ملتم�سا ت�سليط عقوبة 5 �سنوات 

حب�ص نافذة و500 األف دينار غرامة 

مالية، لت�ستاأنف اجلل�سة القانونية 

باإدانة ال�ساب بثالث �سنوات �سجن 

نافذة و50 األف دينار غرامة مالية.

اإدانة عون يف بلدية جالل بال�سجن 5 �سنوات

تلميذة تعتدي على اأ�ستاذة �سبطتهـا 
يف حالة تلب�س الغ�س 

�صي االأورا�صي..

وجب الكالم

hamzalaribi005@gmail.com
حمزه لعريبي

نعيمة تبعرثت
اأعجبتني طريقة رد املرت�سح لرئا�سيات 2014 

بن  علي  االأ�ستاذ  احلريات  طالئع  حزب  ورئي�ص 

فلي�ص عندما مل توفق �سحفية اإحدى القنوات يف 

حماورته وراحت تتهجم عليه باأ�سئلة ا�ستفزازية 

فقال للجمهور "�سوفوا االأخت تبعرثت"، علي بن 

فلي�ص كان موفقا يف التعبري عن حالة ال�سحفية 

الأنها  بع�ص  يف  بع�سها  ودخل  فعال  تبعرثت  التي 

اأثبتت من خالل كالمها باأنها مل تكن تنوي القيام 

مبهمتها ك�سحفية بل كانت اأ�سبه بروبوت مربمج 

على اال�ستفزاز.

فاقد  بــاأنــه  املقاتل  يــعــرف  القتال  فــنــون  يف 

مت�سارعة  �سربات  بتوجيه  يبداأ  عندما  للرتكيز 

من  وخــوفــه  انفعاله  يك�سف  مــا  ــك  وذل للخ�سم 

�سعف  نقطة  طبعا  يعترب  ما  وذلك  "الهزمية" 
اأ�سا�سها  على  مبهتمه  ويــقــوم  اخل�سم  ي�ستغلها 

احلرب  فن  ويف  ــدة،  واح ب�سربة  القتال  وينهي 

عالمات  بني  من  اأي�سا  الع�سوائي  الق�سف  يعترب 

من  متكنهم  وعــدم  اجلنود  لدى  الرتكيز  فقدان 

يوحي  ت�سرفا  يعترب  ما  ــك  وذل الهدف  حتديد 

معينة  ا�سرتاتيجية  وانعدام  االن�سباط  بانعدام 

االأع�ساب"  "انفالت  عن  تعبريا  اأي�سا  يعترب  وما 

و�سعور باخلوف من "الهدوء".

رئي�سة حزب العدل والبيان نعيمة �ساحلي من 

خالل املن�سورات املتتالية عرب ال�سفحة الر�سمية 

بث  كل  يف  انفعالها  طريقة  خــالل  ومــن  حلزبها 

مبا�سر لدرجة اأنها متادت يف "انفالتها" وو�سفت 

�سحفيي قناة البالد بالكالب من خالل هذا ات�سح 

واأنها  نف�سية  ا�سطرابات  من  فعال  تعاين  اأنها 

فاقدة للرتكيز بطريقة فظيعة واأ�سبحت تق�سف 

ــداف  الأه مت�سارعة  �سربات  وتــوجــه  ع�سوائيا 

جمهولة، وعندما تتبعرث "امراأة" بهذه الطريقة 

مهمتها  تنفيذ  يف  توفق  مل  اأنها  يعني  ما  فذلك 

"على  املخطط لها والتي برجمت على القيام بها 

برجمت  التي  ال�سحفية  كحال  حالها  مراحل"  

واأخلط   2014 رئا�سيات  يف  اال�ــســتــفــزاز  على 

االأ�ستاذ علي بن فلي�ص "اأوراقها وح�ساباتها" ونقل 

وجعلها  "مهنيتها"  على  حرب  اإىل  عليه  حربها 

ارمتت  التي  �ساحلي  فنعيمة  "اإعالميا"،  تنتحر 

املعار�سة  اأح�سان  ويف  تارة  ال�سلطة  اأح�سان  يف 

"يحويها" هذه  ح�سنا  جتد  مل  رمبا  اأخــرى  تارة 

اأن  من  خوفها  وعــن  "حريتها"  عن  فعربت  املــرة 

ت�سرد �سيا�سيا فتبعرثت كمرحلة اأوىل يف طريقها 

الأن ت�ساب باجلنون ال�سيا�سي و هو مر�ص ي�سيب 

ال�سيتة  فن  مكت�سف  و  الكوفريطة"  "مول  اأمثال 

االإيجابية الذين ال يجدون من ياأويهم فيوهمون 

اأنف�سهم باأنهم "حاجة كبرية" وما هم يف احلقيقة 

لهم  عمل  ال  ال�سيا�سة  حقل  يف  "�سرا�سري"  اإال 

�سوى "االإزعاج" واإثارة ال�سجيج.

الكا�سري يلعب لعبتو يف كل 

املجتمعات... �سحال عانينا منو 

و�سحال من واحد مات... بكل 

املعاين عندو اآثار وحكايات... ما 

حتتاج�ص ملعاين اأو ت�سغال مخ وال 

حتى حتليالت...

متكن اأفراد الفرقة االإقليمية للدرك الوطني ببو�ســقوف، 

مــن حجز 3500 علبة من ال�ســجائر املحليــة يف عملية متت 

االأ�ســبوع الفارط وتورط فيها �سخ�سان يبلغان من العمر 28 

و43 �سنة.

جــاء ذلــك بناءا على معلومــات واردة اإىل م�ســالح الدرك، 

مفادها قيام امل�ســتبه فيهما بنقل كمية معتربة من ال�ســجائر 

بطريقة غري م�سروعة، وا�ستغالال للمعلومات املتح�سل عليها 

مت ن�ســب خطــة حمكمــة لالإطاحــة بهمــا حيــث مت توقيف 

مركبــة بو�ســط مدينة بو�ســقوف علــى متنها امل�ســتبه فيهما 

ويتعلق االأمر بكل من امل�ســمى م.م وامل�سمى ع.ث، بعد مراقبة 

وثائق ال�ســيارة وتفتي�ســها تفتي�ســا دقيقا عرث بداخلها على 

كمية من ال�ســجائر حملية ال�ســنع و املقدرة بـ 3500 علبة، 

ليتم توقيفهما واقتيادهما اإىل مقر الفرقة.

موا�ســلة للتحقيــق تبــني بــاأن امل�ســتبه فيهما قاما ب�ســراء 

كمية ال�ســجائر دون فوترة من بلدية بو�ســقوف ق�سد اإعادة 

بيعها ببلدية حمام النابل.

متكنت م�ســالح ال�ســرطة باأم البواقي، من تفكيك ع�ســابة 

متكونــة مــن 5 اأفــراد تــرتاوح اأعمارهــم بني 25 �ســنة و40 

زرعــت الرعب لدى �ســكان عني كر�ســة بعــد قيامها بال�ســطو 

علــى 4 منــازل و�ســرقة اأغرا�ص خمتلفــة، اإ�ســافة اإىل مبلغ 

مايل معترب قدر ب220 مليون �ســنتيم وكمية من امل�ســوغات 

الذهبيــة واأغرا�ــص �سخ�ســية اأخــرى قــدرت بـــ 56 مليــون 

�سنتيم.

كمــا مت يف عملية اأخرى فك لغز �ســرقة 60 مليون �ســنتيم 

مبدينــة عني مليلة من اإحدى املحالت حيث مت حتديد هوية 

امل�ســتبه فيه الــذي يبلغ من العمر 54 �ســنة بعد اال�ســتعانة 

بت�ســجيالت الكامــريا، كمــا مت يف عمليــة ثالثــة ا�ســرتجاع 

اأ�ســخا�ص تــرتاوح  اأربعــة  م�ســوغات ذهبيــة م�ســروقة مــن 

اأعمارهــم مابــني 18 و20 �ســنة، بعــد قيامهم بال�ســطو على 

م�ســكن مبدينة عني كر�سة، هذا وقد مت تقدمي املتهمني اأمام 

اجلهات الق�سائية.

األقت م�ســالح ال�سرطة الق�ســائية لوالية خن�سلة، القب�ص 

علــى ع�ســابة مكونــة مــن 5 اأ�ســخا�ص مــع حجــز كميــة من 

مــادة كيميائيــة حمظــورة "زئبــق"، وهــذا بعــد ا�ســتغاللها 

ملعلومــات حــول حيازة مــادة الزئبق من طــرف جمموعة من 

االأ�ســخا�ص واملوجــه للبيع ليتم اإعداد خطــة اأمنية حمكمة 

مت علــى اإثرها توقيف امل�ســتبه فيه وبحوزتــه اأنبوب خا�ص 

بالتحاليــل الطبية بداخله ما يقارب 46 غ من مادة الزئبق، 

وبعد موا�سلة التحريات مت االإطاحة بباقي اأفراد الع�سابة 

املخت�سة يف بيع ونقل الزئبق دون رخ�سة بغر�ص اال�ستعمال 

يف �سناعة املتفجرات.

اأم البواقــي

خن�شلــة

قاملة

حجز 3500 علبة �سجائر 
ببو�سقوف

االأمن يفك لغز 3 عمليات �سرقة

االإطاحة بع�سابة تتاجر
 بالزئبق االأحمـــر
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