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بينما كان ميار�س عمله

 باأحد العمارات بحي قواجلية

اأغلب احلاالت اال�ستعجالية ُتوجه

 اإىل بريكة على م�سافة 40 كلم

ال�سكان اأعربوا عن ا�ستيائهم من الو�سعية 

املزرية التي يعي�سون فيها

طرقات مهرتئة وعط�س على مدار ال�سنة

فيما مت جتهيز 57 بئر باملنطقة اجلنوبية

يف ظل متاطل املقاوالت 

املكلفة باالإجناز

بعد طول انتظار وتاأخري رغم قيام 

امل�ستفيدين بت�سوية و�سعيتهم املالية

بكل من بلديتي ال�سلعة و�سوق نعمان

باتنة
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ريا�سة
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اأثار قرار وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، تقدمي عطلة الربيع اإىل العا�شر من ال�شهر احلايل "اليوم" واإىل غاية الرابع من �شهر اأفريل املقبل، ردود 

ربين على تاأجيل كل مواعيدهم ومغادرة اإقاماتهم اجلامعية التي �شارعت اإىل تطبيق قرار الوزارة،  اأفعال متباينة و�شط الطلبة الذين وجدوا اأنف�شهم مجُ

علم فيه الطلبة با�شتمرار كل اخلدمات التي يوفرها و�شط حرية من اجلميـع... �شدر بيان اآخر من الديوان الوطني للخدمات اجلامعية يجُ قبل اأن يجُ

ارتفاع الطلب على املواد الغذائية

 زاد بن�سبة %40

احلـــراك ال�شعبي 
ُيلقي ب�شـاللـه
 على الأ�شـواق
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مياه �سد بابار ت�سل خريان بخن�سلة
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لإنقاذ اآلف الأ�سجار املثمرة

�سورة من االأر�سيف

�سورة من االأر�سيف
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بنقطة  "البوبية" تعود 
ثمينة من الفجوج 
وتقرتب من ح�شـم 

�ص 13ال�شعــــــــــود
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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 

لفتات حمالت"تدوخ" الزبون    

بلخادم.. �سننظف احلزب من الدخالء

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

عن  واقـــنـــوين،  في�سل  ولــواحــقــهــا  اال�سطناعية 

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

الـ10اأ�سهر  خالل  اإلكرتوين  كهربائي  كر�سي  و650 

الــديــوان  اأن  مو�سحا  اجلــــاري،  الــعــام  مــن  االأوىل 

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

خدمة  تقدم  وجتــاري  �سناعي  طابع  ذات  عمومية 

وتوفر  اجتماعيا  موؤمن  معاق  األف   600 لـ  عمومية 

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

وامل�ستلزمات املوجهة لهذه الفئة.

رقم
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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

sms
لكــل النا�ض

sms

اأثبت احلراك يف جمعته الثالثة اأن املظاهرات 

مل تعد ق�سرا على ال�سباب بعدما ان�سمت اإليه 

االأجيال االأخرى فقد تابع اجلميع نهاية 

االأ�سبوع املا�سي تواجد بقية الفئات العمرية 

من الـ 6 �سنوات اإىل ما فوق الثمانني ما يوؤكد اأنها 

�سملت كل فئات ال�سعب اجلزائري يف كل الرتاب 

الوطني، بعد التحاق الن�ساء يوم اجلمعة املا�سي 

ويكتمل امل�سهد، غري اأن ال�سوؤال الذي يطرحه 

اجلميع ماذا �ستقرر ال�سلطة بعد حراك الثامن 

مار�ص؟ واأي قرارات �سيتم اتخاذها؟ بناء على ما 

توفر لديها من معطيات من خالل اطالعها على 

خمتلف التقارير الر�سمية مل�ساحلها، وما وقفت 

عليه اأي�سا يف امليدان وعلى اأر�ص الواقع، الأن 

ال�سلطة اليوم بحاجة لقراءة متاأنية الإفرازات 

هذا الواقع اجلديد الذي يختلف عن �سابقه، 

فال�سباب املتظاهر يف ال�ساحات، ك�سف بو�سوح 

عن مطالبه ال�سيا�سية وهو اأغلبه من مواليد 

الت�سعينات وهي لي�ست �سبيهة مبطالب ال�سباب 

الذي تظاهر يف �سهر اأكتوبر 1988 التي 

كانت اجتماعية، هذا اجليل يختلف متاما عن 

االأجيال التي �سبقته من حيث نوعية املطالب، 

و�سلمية احلراك، اأ�سحاب القرار بحاجة 

لقراءة امل�سهد اجلزائري ملا بعد 22 فيفري 

الذي ال ي�سبه ما قبله، خا�سة اأن هذا احلراك 

يكرب مثل كرة الثلج كل اأ�سبوع بالتحاق خمتلف 

الفعاليات وال�سرائح به، يف املا�سي اإتهم البع�ص 

هذا ال�سعب با�ستقالته من امل�سهد ال�سيا�سي وعدم 

حتمله مل�سوؤولياته، اأ�سبح اليوم كله م�سي�ص، ال 

حديث داخل بيوت اجلزائريني يعلو على اأخبار 

امل�سريات وتطوراتها، وعن امل�ستقبل.

احلراك ال�سعبي احلا�سل يف اجلزائر ك�سف 

لنا اأننا كنا نعي�ص الت�سحر ال�سيا�سي بدليل اأنه 

مل يكن له لون �سيا�سي بوجود كل االأطياف من 

اأق�سى اليمني اإىل الو�سط اإىل اأق�سى الي�سار من 

ال�سرق اإىل الغرب ومن ال�سمال اإىل اجلنوب، 

ومن كل االأعمار واالأجيال وهو بعيد جدا عن 

قبعة االأحزاب الفا�سلة يف  تاأطريه يف الع�سريات 

املا�سية وعلى اجلميع يف كل املواقع وبدرجة 

اأكرب ال�سلطة اأن ت�ستثمر يف هذا الوعي ال�سيا�سي 

الفريد من نوعه الذي يتمتع به ال�سعب من اأجل 

بناء جزائر جديدة وعدم ت�سييع هذه الفر�سة 

التي قد لن تتكرر م�ستقبال، فال�سعب اجلزائري 

اليوم �سيا�سي بامتياز.

اآخر الكالم
وطني....

واأنا على اأعتاب قربي..... 

اإذا قلت ا�ستقت....... فهل �ستاتي..؟؟؟؟؟

وطني �ساأبقى اأحبك... واإن متُّ

ح�سان بوزيدي

الع�سيان املدين يثري هلع اجلزائريني!
بعد اطالق ن�سطاء على مواقع التوا�سل االجتماعي دعوات ملبا�سرة لع�سيان مدين اليوم 

االأحد، الإجبار املجل�ص الد�ستوري على رف�ص ملف تر�سح بوتفليقة لعهدة خام�سة.

الغذائية  املــواد  القتناء  م�سبوق  غري  تهافًتا  التجارية  واملراكز  املحالت  جل  �سهدت 

االأ�سا�سية، وهذا تخوفا من غلق االخرية الأبوابها ا�ستجابة لنداء الع�سيان املدين، حيث 

اأكد الكثري من الباعة ان االقبال على اقتناء املواد الغذائية وا�سعة االإ�ستهالك، باالإ�سافة 

اإىل العجائن واحلبوب اجلافة واخل�سر تزايدا وبكميات م�ساعفة، لتخزينها.

من جهتهم، اأكد بع�ص الزبائن االرتفاع الكبري يف اأ�سعار ال�سلع املطلوبة مقارنة مبا كانت 

عليه من قبل.

قال: الطاهر ب�لن�ار
 )رئي�ض اجلمعّية ال�طنّية للتّجار واحلرفّيني(
..."اطمئن�ا.. املنتجات ال�ستهالكية مت�فرة 

يف الأ�س�اق".

يف  امل�شكل  راج����ل...  ي��ا  قلنا: 
الأ�شواق ما�شي يف ال�شلعة.

auresbook

يبدو اأن وكاالت �سركة �سونلغاز بوالية باتنة 

باتت تعتمد مبداأ "خط الرمل" الإعداد فواتري 

الكهرباء والغاز، فقد تفاجاأ العديد من الزبائن يف 

خمتلف بلديات وقرى ومدا�سر والية باتنة من املبالغ 

اخليالية املدونة يف الفواتري وت�ساءلوا عن عما اإذا كان 

امل�سوؤولون عن اإعدادها قد اعتمدوا على ما �سجل يف 

عدادات الكهرباء والغاز اأم اأنهم اكتفوا بالتخيل وو�سع 

اأي رقم يتبادر اإىل اأذهانهم خا�سة واأن العديد من 

الزبائن اأكدوا باأنهم كانوا يقت�سدون ويتق�سفون لكنهم 

تفاجوؤوا بكون مبالغ فواتريهم اأعلى من مبالغ فواتري 

اآخرين معروفني با�ستهالكهم الوا�سع للكهرباء والغاز، 

فهل اأ�سبحت �سركة �سونلغاز بوالية باتنة "ت�سرب 

خط الرمل" يف ت�سيري �سوؤون زبائنها؟

هو مقــدار ال�سحنة مــن اال�سمنت االأبي�ــص التي قام 

جممــع الفــارج هول�سيــم اجلزائــر بت�سديرهــا، وذلــك 

انطالقــا مــن مينــاء وهــران نحــو مينــاء "كاب تــاون" 

بجنــوب اإفريقيا ح�سبمــا اأفاد به املجمــع، الذي اأو�سح 

اأن حجــم االإ�سمنــت امل�سدر نحــو هذا البلــد االإفريقي 

وهو من نــوع  "االأبي�ص املمتاز" مت اإنتاجه مبركب عكاز 

الواقع بوالية مع�سكر.

فواتري "هواوي"
بطاقة حمـــــــــراء

عطلة من حيث ل ندر

بعد اأن فعلها حجار... بن غربيت تلتزم برزنامة عطلها

حمامون يهددون باللجوء للق�ساء �سد املجل�س الد�ستوري

طن اآلف   10

رقم
اليـــوم
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ال بد واأننا قد و�سلنا يف بالدنا مرحلة متقدمة 

من العبثية ال ميكن تخيلها، وقد و�سلنا فيها 

اأن ينام وزير التعليم العايل وتاأتيه  لدرجة 

يف منامه روؤيا اأن يا "حجار عطل الدرا�سة"، 

الواحد  يف  مقررة  كانت  التي  الربيع  فعطلة 

والع�سرين من ال�سهر اجلاري قد عدل تاريخها 

الطلبة   ح�سابات  اأخلطت  مفاجئة  بطريقة 

اأمورهم  اأن  يتمكنوا من ترتيب  وحالت دون 

اال�ستدراكية  باالمتحانات  تعلق  ما  خا�سة 

علق  فقد  وكعادتهم  التخ�س�سات،  لبع�ص 

التوا�سل  مواقع  عرب  اجلزائريني  من  الكثري 

االجتماعي على االأمر بقولهم اأنه الأول مرة 

وهو  الطلبة  ويرف�سها  عطلة  الو�ساية  تقرر 

تعبري �ساخر طبعا على اأن الو�ساية بقرارها 

هذا لي�ست تبحث عن راحة الطلبة بقدر ما 

تبحث عن غاية يف "نف�سها"، وال �سك اأن هذه 

لتكري�ص  ندر  ال  حيث  من  اأتت  التي  العطلة 

ملفهوم "الدولة املدنية" يف اأرقى �سورة.

االجتماعي  التوا�سل  و�سائل  تـــداول  بعد 

اأخبارا مفادها التحاق وزيرة الرتبية، نورية 

بن غربيت، بزميلها يف قطاع التعليم العايل، 

بتقدمي  لقرار  واإ�ــســدارهــا  حجار،  الطاهر 

القطاع  م�سوؤولة  خرجت  الربيعية،  العطلة 

املحددة  العطل  رزنامة  يف  تغيري  اأي  مكذبة 

اأن  الوطنية  الرتبية  وزارة  واأكــدت  م�سبقا، 

الدرا�سية  لل�سنة  الف�سلية  العطل  رزنامة 

عليها  يطراأ  ومل  تتغري  مل   ،2018/2019
اأي تغيري، وبح�سب ما نقل التلفزيون الر�سمي 

العطل  رزنامة  يف  تغيري  ال  فاإنه  الــوزارة  عن 

املحددة م�سبقا.

لرت�سح  الراف�سني  املحاميني  بع�ص  يتداول 

�سيلجاأون  اأنهم  خام�سة،  لعهدة  بوتفليقة 

مطلبهم  على  احل�سول  ــل  اأج مــن  للق�ساء 

الطبية  ال�سهادة  على  ــالع  االإط يف  املتمثل 

للرئي�ص املنتهية واليته

و�سيكون املحامينب، مكلفني مبتابعة املجل�ص 

بال�سماح  ومطالبته  ق�سائيا  الد�ستوري 

الطبية  ال�سهادة  على  باالإطالع  للقانونيني 

الراأي  اأمــام  وعر�سها  بوتفليقة  للمرت�سح 

حقيقة  ال�سعب  لــيــعــرف  الــوطــنــي  ــام  ــع ال

اإ�سدارها  وراء  يقف  ومن  الطبية  ال�سهادة 

من االأطباء املحلفني.

ملقر  الو�سول  من  املحاميني  متكن  لالإ�سارة 

بعد  �سلمية  م�سرية  يف  الد�ستوري  املجل�ص 

غري  االأمــن،  قــوات  طــرف  من  منعهم  مت  اأن 

زادت  ال�سوداء  اجلبة  اأ�سحاب  عزمية  اأن 

رئي�ص  يحملون  ر�ــســالــة  بت�سليم  وقــامــوا 

تالعب  حماولة  اأي  بلعيز،  الطيب  املجل�ص، 

ذات  من  ردا  املحاميني  وانتظر  تزوير،  اأو 

االإدارة اإال اأن �سمتها اأجربهم على رفع من 

حدة االحتجاج مهددين باللجوء للعدالة.

لكل مقام مقال
عاد بخفي حنني

تعود ق�سة هذه املقولة اإىل اإ�سكايف يف 

اإحدى املدن العربية القدمية، والذي دخل 

عليه تاجر اأعرابي فطلب منه اأن يريه 

االأحذية التي ي�سنعها، فاأخرج االإ�سكايف 

الذي كان ا�سمه ُحنني كل ما  لديه فاأعجب 

االأعرابي بخفني "حذاء خفيف"، فبداأ 

ي�ساوم حنني ويحاول التو�سل معه اإىل اتفاق 

على ال�سعر املنا�سب لالثنني، فبداأ حنني 

يفاو�ص االأعرابي والن�سغاله بذلك مل يكن 

يعري الزبائن االآخرين اهتماما حتى غادروا، 

لكن االأعرابي وبعد مفاو�سات طويلة قرر اأال 

ي�سرتي اخلفني الأنه �سعر وكاأن حنني �سي�ستغل 

كونه غريبا عن املدينة ويبيعه اخلفني ب�سعر 

غري �سعرهما احلقيقي.

حنني هو االآخر غ�سب من ت�سرف 

االأعرابي خا�سة واأنه اأ�ساع عليه كثريا من 

الفر�ص بعد جتاهله للزبائن فقرر اأن ينتقم، 

ف�سلك طريقا اأخرى لكن يف نف�ص اجتاه 

االأعرابي وو�سع يف طريقه خفا وابتعد 

مل�سافة لي�ست بالبعيدة فو�سع اخلف االآخر، 

وبينما كان االأعرابي مي�سي اإىل مق�سده وجد 

يف طريقه خفا وا�ستغرب وقال "عجيب هذا 

اخلف ي�سبه الذي وجدته عند االإ�سكايف، ليت 

اخلف االآخر موجود معه"، ف�سار قليال وعرث 

على اخلف الثاين ف�سر كثريا وقرر العودة 

اإىل اخلف االأول خا�سة واأن امل�سافة لي�ست 

ببعيدة، ويف تلك اللحظة كان حنني يراقب 

من مكان ما وعند مغادرة التاجر نحو اخلف 

االأول اأخذ حنني الناقة مبا عليها من اأحمال 

والتي تركها االأعرابي اإىل حني عودته، لكن 

املفاجاأة اأنه عاد ومل يجد �سيئا وعندما و�سل 

اإىل بلدته التف حوله �سكانها الأنهم تعودوا 

منه على الب�ساعة اجلديدة وقالوا "مبا 

جئتنا اليوم" فقال "عدت بخفي حنني".

ن�ستعمل هذه املقولة يف املواقف التي نعود 

فيها من مقا�سدنا دون حتقيق االأهداف 

والعودة بخيبة نتيجة الياأ�ص من بلوغ 

الهدف.

ت�سونامي ب�سري نزل اأم�ص على خمتلف اال�سواق واملحالت التجارية وحتى حمطات 

الوقود بباتنة بعد انت�سار �سائعات حول الع�سيان املدين...



اجلي�س يوقف 10 منقبني عن الذهب باجلنوب

"حمة  املكنى  عمار"  الإرهابي"عقباوي  �شلم 

الع�شكرية  لل�شلطات  نف�شه  حميمد"،  ــد  ول

التحق  قـــد  الإرهــــابــــي  ــــان  وك بــتــمــرا�ــشــت 

�شلم  كما   ،2012 �شنة  الإرهابية  باجلماعات 

يف  واملتمثل  بحوزته  كان  الــذي  ال�شالح  اأي�شا 

وكمية  �شيمونوف  نوع  من  اآلية  ن�شف  بندقية 

من الذخرية، ح�شب ما اأورده بيان وزارة الدفاع 

الوطني يوم اأم�ص.

اجليد  ال�شتغالل  وبف�شل  مت�شل  �شياق  ويف 

للجي�ص  م�شرتكة  مفرزة  ك�شفت  للمعلومات، 

وتفتي�ص  بحث  عملية  اإثــر  ال�شعبي  الوطني 

ب�شحراء لبنود، ولية البي�ص، خمباأ لالأ�شلحة 

نوع  ر�شا�ص من  والذخرية يحتوي على م�شد�ص 

ومقذوفني  تكراريتني  وبندقيتني  كال�شنيكوف 

من  كمية  اإىل  بالإ�شافة  للدبابات  م�شادين 

الذخرية.

وذكر ذات البيان اأن هذه العمليات تاأتي لتعزز 

حتققها  التي  الإيجابية  النتائج  ديناميكية 

ال�شعبي،  الوطني  اجلي�ص  وحـــدات  خمتلف 

الدائمني،  وال�شتعداد  اليقظة  مدى  ولتوؤكد 

حماولت  كل  لدح�ص  الوطن،  ربوع  كافة  عرب 

امل�شا�ص باأمن وا�شتقرار البالد.

الوطني  للجي�ص  مفارز  اأوقفت  ثان  بيان  ويف 

عمليات متفرقة بكل من مترا�شت وبرج باجي 

خمتار10 منقبني عن الذهب

ــح بــيــان لـــوزارة الــدفــاع الــوطــنــي، اأّن  ــش واأو�

مولدا   40 �شاحنة،  �شبط  من  مكنت  العملية 

اإىل  �شغط،بالإ�شافة  20مطرقة  كهربائيا، 

واأكيا�ص  املعادن  عن  للك�شف  اأجهزة   9 �شبط 

من خليط احلجارة وخام الذهب، فيما �شبطت 

اأمنا�ص  بــاإن  الدبداب  مبنطقة  اأخــرى  مفرزة 

498 كامريا للمراقبة بالإ�شافة اإىل توابعها.

اإرهـــابي ي�شـــتلم نف�شــه لل�شلطــات
 الع�شــكرية بتمــرنا�شت 

نفت املديرية العامة 

لالأمن الوطني "نفيا قاطعا" 

الدعاءات التي مفادها وفاة 

�شرطي خالل املظاهرات التي 

جرت اأم�ص الأول.

وجاء يف بيان للمديرية 

العامة لالأمن الوطني: "تنفي 

املديرية العامة لالأمن الوطني 

نفيا قاطعا الدعاءات التي 

تداولتها بع�ص مواقع التوا�شل 

الجتماعي والتي مفادها 

وفاة �شرطي خالل املظاهرات 

التي �شجلت يوم اجلمعة"، 

واأكد البيان "عدم ت�شجيل 

اأية حالة وفاة ما عدا اإ�شابات 

متفاوتة يف �شفوف رجال 

ال�شرطة".

الأمن الوطني ينفي 
وفاة اأي �شرطي

 يف مظاهرات اجلمعة

ق. و

اجلامعية  الــعــطــلــة  تنطلق 

اجلامعية  لل�شنة  الربيعية 

اجلـــاريـــة ابـــتـــداء مــن الــيــوم 

اأفريل،   4 غاية  واإىل  ــد  الأح

التعليم  ــر  ــوزي ل ـــرار  ق ح�شب 

ن�شر  العلمي  والبحث  الــعــايل 

يوم اأم�ص.

بالعطل  املتعلق  القرار  وي�شري 

ال�شنة  ــوان  ــن ــع ب اجلــامــعــيــة 

 )2018/2019( اجلامعية 

عطلة  ــد  ــدي حت مت  ــــه  اأن اإىل 

يوم  من  ابــتــداء  الربيع  ف�شل 

اإىل  م�شاء  مــار�ــص   10 الأحـــد 

م�شاء،   2019 اأفريل   04 يوم 

اخلا�شة  العطلة  حــددت  فيما 

يوم  من  ابتداء  ال�شيف  بف�شل 

م�شاء  جويلية   11 اخلمي�ص 

 2019 �شبتمرب   02 يــوم  اإىل 

م�شاء.

هذه  اأن  اإىل  ـــوزارة  ال ولفتت 

على  تــطــبــق  ل  الإجـــــــراءات 

والتقنيني  الإداريــني  املوظفني 

واأعوان امل�شالح.

اأكـــد وزيـــر التــ�ــشــال، جــمــال كــعــوان قبل 

الت�شريع  اأن  العا�شمة  باجلزائر  الأول  اأم�ص 

خالل  للمراأة  �شمح  للجزائر  "ال�شتباقي" 
مكت�شباتها  بــتــعــزيــز  الأخـــــرية  الــ�ــشــنــوات 

ــاة  واقـــتـــحـــام مــــالت خمــتــلــفــة يف احلــي

ال�شيا�شية والجتماعية.

العاملي  الــيــوم  اإحــيــاء  حفل  هام�ص  وعــلــى 

اأحمد  الأول،  الوزير  تراأ�شه  الــذي  للمراأة 

اجلمهورية  برئي�ص  كعوان  اأ�شاد  اأويحيى، 

على "الت�شريع ال�شتباقي واهتمامه برتقية 

حقوق املراأة اجلزائرية".

من  ل�شيما  جت�شد  الهتمام  هذا  اأن  وقــال 

للمراأة  �شمح  الذي  الت�شريع  مراجعة  خالل 

املنتخبة،  الهيئات  باقتحام  اجلــزائــريــة 

مذكرا باأن "الرت�شانة القانونية والت�شريعية 

لها  حتمي حقوقها وت�شمن حمايتها وت�شمن 

م�شاهمة فعالة اإىل جانب الرجل".

عن  الت�شال  وزير  اأعــرب  املنا�شبة،  وبهذه 

ارتياحه للمكانة التي حتتلها املراأة ال�شحفية 

فيه،  ف�شاء فر�شت وجودها  القطاع، وهو  يف 

�شيء  كل  قبل  يتعلق  الأمــر  اأن  اإىل  م�شريا 

مب�شاألة "كفاءة ونزاهة واحرتافية". 

ومن جهة اأخرى وردا على �شوؤال حول بع�ص 

مبمار�شة  املتعلقة  تلك  غرار  على  احل�ش�ص 

تلفزيونية  قنوات  تبثها  التي  "الرقية" 
القانون  نظر  "يف  ــه  اأن الــوزيــر  اأكــد  خا�شة، 

ب�شاأن  للتدخل  ال�شالحيات  لــدي  لي�شت 

ال�شمعي- �شبط  �شلطة  اأن  م�شيفا  امل�شمون"، 

الب�شري هيئة "م�شتقلة".

هذه  م�شامني  مراقبة  ــاأن  ب ذكــر  اأن  وبعد 

�شبط  �شلطة  اخت�شا�ص  مــن  يعد  الــربامــج 

"مطالب  اجلميع  اأن  اأكد  ال�شمعي-الب�شري، 

بلعب دوره" واأنه من حيث الأخالقيات "علينا 

اإخطار هذه القنوات لنذكرهم باأن مثل هذه 

احل�ش�ص ل يجب اأن ترد يف برامهم".

حتديد عطلة الربيع من 10 مار�س حتى 04 اأفريل 

�ساعدها يف اقتحام جماالت خمتلفة يف احلياة ال�سيا�سية واالجتماعية

و�سفوا باملنحرفني والتخريبيني 
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اجلـــامعـــة يف عطـــلة ر�شمــــيـــة 

الت�شريع "ال�شتباقي" للجزائر عّزز مكت�شبات املراأة اجلزائرية 

توقيف 195 �شخ�ص مع نهاية املظاهرة بالعا�شمة 

تخريب متحف الآثار القدمية

 والفنون الإ�شالمية باجلزائر 

اأم�ص الأول  اأوقفت قوات ال�شرطة م�شاء 

العا�شمة  اأحــيــاء  ببع�ص  �شخ�ص   195
القيام  اجــل  مــن  املــظــاهــرة  اإىل  ان�شموا 

للمديرية  بيان  وفق  تخريبية،  باأعمال 

العامة لالأمن الوطني.

العامة  املــديــريــة  اأن  الــبــيــان  يف  وجـــاء 

يوم  نهار  نهاية  "�شجلت  الوطني  لــالأمــن 

اجلمعة على م�شتوى �شارعي كرمي بقا�شم 

وديدو�ص مراد عددا معتربا من املنحرفني 

القيام  اجــل  مــن  املــظــاهــرة  اإىل  ان�شموا 

باأعمال تخريبية".

مكن  ال�شرطة  قوات  "تدخل  اأن  واأ�شاف 

حتقيقات  حمل  �شخ�ص   195 توقيف  من 

معمقة حاليا". 

لالأمن  الــعــامــة  املــديــريــة  �شجلت  كــمــا 

 112 "اإ�شابة  الوطني، ح�شب ذات البيان 

يتم  ال�شرطة  ـــراد  اأف �شفوف  يف  عن�شر 

امل�شالح  م�شتوى  على  حاليا  بهم  التكفل 

ال�شحية لالأمن الوطني".

يوم  املواطنني  من  الآلف  خرج  للتذكري 

وبالعديد  العا�شمة  الأول باجلزائر  اأم�ص 

�شعبية  مــ�ــشــريات  الــوطــن يف  ـــات  مــن ولي

�شيا�شية  باإ�شالحات  للمطالبة  �شلمية 

عميقة.

الوطني  املتحف  الأول  اأم�ص  م�شاء  تعر�ص 

لــالآثــار الــقــدميــة والــفــنــون الإ�ــشــالمــيــة اإىل 

عمليات تخريب طالت بع�ص اأجنحته، و�شرقة 

عدد من مقتنياته، بعد اإ�شرام النريان يف بع�ص 

و�شجالت  وثائق  واإتـــالف  الإداريـــة  املكاتب 

ح�شبما علم لدى وزارة الثقافة.

وقد تدخلت م�شالح احلماية املدنية ب�شرعة 

لأجنحة  النريان  األ�شنة  امتداد  دون  وحالت 

كرمي  نهج  مدخل  يف  الواقع  باملتحف  العر�ص 

ي�شيف  الوطني  الأمن  فرق  وجنحت  بلقا�شم. 

امل�شدر يف ا�شتعادة �شيف يعود لفرتة املقاومة 

ال�شعبية.

للتعرف  حترياتها  الأمــن  م�شالح  وتوا�شل 

على اجلناة من املنحرفني الذين ا�شتغلوا هذه 

امل�شريات ال�شلمية، ليقوموا بجرميتهم النكراء 

وامل�شا�ص  الوطني،  الثقايف  ـــوروث  امل حــق  يف 

ال�شعب  تاريخ  مبتحف يغطي فرتات هامة من 

اجلزائري.

ميهوبي  عزالدين  الثقافة  وزير  انتقل  وقد 

به،  حلقت  التي  الأ�شرار  وعاين  املتحف  اإىل 

احلماية  لتعزيز  اإ�شافية  اإجراءات  واتخذت 

والأمن.

وللتذكري فقد حاولت مموعة من املنحرفني 

الأ�شبوع  القدمية،  الآثار  اأجنحة  اإىل  الولوج 

املا�شي، دون اأن تت�شبب يف اأ�شرار كبرية.

م�شاء  اأوقــفــت  قــد  ال�شرطة  قـــوات  وكــانــت 

العا�شمة  اأحياء  ببع�ص  �شخ�ص   195 اأم�ص 

ان�شموا اإىل املظاهرة من اجل القيام باأعمال 

تخريبية.

الوطني  لالأمن  العامة  للمديرية  بيان  وذكر 

انه مت ت�شجيل نهاية يوم اجلمعة على م�شتوى 

عددا  مــراد  وديــدو�ــص  بقا�شم  كــرمي  �شارعي 

معتربا من املنحرفني ان�شموا اإىل املظاهرة من 

اجل القيام باأعمال تخريبية. واأ�شاف البيان 

معمقة  حتقيقات  حمــل  هــم  الأ�ــشــخــا�ــص  اأن 

حاليا.

عقب م�سريات �سعبية �سلمية 

حتديد تاريخ م�شابقة التوظيف�سفحات فاي�سبوكية روجت للإ�ساعة 

 يف قطاع ال�شوؤون الدينية

الدينية  ــوؤون  ــش ــ� ال وزارة  ك�شفت 

املرت�شحني  قــائــمــة  ــن  ع والأوقــــــاف 

على  التوظيف  م�شابقة  يف  املقبولني 

برتب  لاللتحاق  الختبارات  اأ�شا�ص 

اأ�شتاذ  اإمــــام  رئــيــ�ــشــي،  اأ�ــشــتــاذ  اإمــــام 

ومر�شدة ديني.

لها  اإعـــــالن  يف  الـــــــوزارة  وحـــــددت 

يومي  الــكــتــابــي  ــان  ــح ــت الم تـــاريـــخ 

باملدر�شة  اجلــاري  مار�ص  و19   18
م�شتوى  وحت�شني  لتكوين  الوطنية 

والأوقــاف  الدينية  ال�شوؤون  اإطــارات 

ق. وبالعا�شمة.

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و



اأم البواقــي

اوالد  بلدية  �سكان  ي�ستكى 

 15 بعد  على  الواقعة  عمار 

كلم عــن دائـــرة اجلـــزار، من 

طبي  ملقر  بلديتهم  افتقاد 

ا�ستعجايل، مما زاد من عذاب 

ي�ستنجدون  الذين  ال�سكان 

ــب االأوقـــــات  ــال يف بــعــ�ــص غ

مب�ست�سفيات املناطق االأخرى 

كمدينة  لــلــعــالج  املـــجـــاورة 

وقتا  يكلفهم  ممــا  بــريــكــة، 

الفرتات  يف  خا�سة  طــويــال 

الــذي  الــو�ــســع  ــو  وه الليلية 

املر�سى  يــهــدد  هاج�ص  ــات  ب

خطرية  بــاأمــرا�ــص  امل�سابني 

متابعة  اإىل  بحاجة  وممــن 

غــرار  على  عاجلة  �سحية 

حوادث املرور واالإ�سابات.

هــــذا االأمــــــر بــــات يــــوؤرق 

البلدية  ــذه  ــه ب ــني  ــن ــواط امل

ال�سكانية  بالكثافة  املعروفة 

بلدية  اأن  من  الرغم  وعلى 

على  ــوي  ــت حت ــار  ــم ع اأوالد 

ــادة مــتــعــددة اخلــدمــات  ــي ع

تبقى  اأنـــهـــا  اإال  الــ�ــســحــيــة 

عـــــاجـــــزة عـــلـــى تــغــطــيــة 

وت�سهد  امل�سابني  متطلبات 

ما  وح�سب  يومي،  اكتظاظ 

القاطنون  املواطنون  اأكــده 

فاإن العيادة تفتقد للخدمات 

غرار  على  الكبرية  الطبية 

اال�ستعجالية  اجلـــراحـــة 

خدمات  بــتــقــدمي  وتــكــتــفــي 

يف  تتمثل  ب�سيطة  طــبــيــة 

وهو  االأدويــة  وبع�ص  احلقن 

ليبقى  متاعبهم  من  يزيد  ما 

م�ست�سفى بريكة والذي يبعد 

عن مقر بلديتهم بحوايل 40 

لتلقي  االأوىل  الوجهة  كلم 

العالج.

ال�سلطات  هـــوؤالء  وينا�سد 

بالعالج  حقهم  يف  املعنية 

عمار  اأوالد  بلدية  اأن  مبــا 

الع�سر  يف  �سكاين  منو  تعرف 

ب�سبب  االأخــــرية  الــ�ــســنــوات 

هناك  ال�سكنية  املــ�ــســاريــع 

اإىل  الـــقـــاطـــنـــني  ـــــــودة  وع

ا�ستغالل االأرا�سي.

ــة  ــوؤول ــس كــ�ــســفــت مـــ�ـــســـادر مــ�

ترقب  عــن  نيوز"  لـ"االأورا�ص 

 19 يــوم  عــالج  قاعتي  ا�ستالم 

مار�ص املقبل على م�ستوى بلديتي 

من  والتي  نعمان  و�سوق  ال�سلعة 

�ساأنها رفع الغنب عن مئات �سكان 

عناء  وجتنيبهم  الــبــلــديــتــني 

التنقل اإىل خمتلف امل�ست�سفيات 

املجاورة.

اجلاري  بامل�ساريع  يتعلق  وفيما 

االأ�سغال بها، فقد جتاوز اأغلبها 

ن�سبة الـ50 %، اأين مت تدعيم 

عني  مبدينة  م�ست�سفى  م�سروع 

مليلة ب�سعة 240 �سرير بغالف 

ا�ستكمال  بــهــدف  ثـــاين  مـــايل 

ن�سبة  بلغت  والــــذي  املــ�ــســروع 

اأما  باملائة،  الـ65  به  االأ�سغال 

مبدينة  �سرير   120 مــ�ــســروع 

عني فكرون فقد و�سلت االأ�سغال 

فيما  املـــائـــة،  يف   45 لن�سبة 

التو�سيل  عمليات  حاليا  جتري 

م�ستوى  على  ال�سبكات  مبختلف 

 120 ب�سعة  م�ست�سفى  م�سروع 

�سرير مبدينة عني كر�سة.

املرافق  هــذه   و�ست�ساهم  هــذا 

عن  ال�سغط  رفــع  يف  ال�سحية 

خمتلف املوؤ�س�سات اال�ست�سفائية 

الدوائر  م�ستوى  على  املوزعة 

�سجل  والتي  بالوالية،  الكربى 

اخلدمات  جــودة  يف  �سعف  بها 

م�ستوى  على  خا�سة  املقدمة 

ممن  والذي  ال�ستعجاالت  غرف 

ن�سب  ارتــفــاع  يف  �ساهم  �ــســاأنــه 

يكون  والتي  الطبية  االأخطاء 

ال�سحية  هو  الب�سيط  املواطن 

الوحيد لها.

�شكان اأولد عمار يطالبون 
مبقر لال�شتعجالت الطبية  

قطاع ال�شحة يتعزز 
بقاعتي عــالج 

اأغلب احلاالت اال�ستعجالية ُتوجه

 اإىل بريكة على م�سافة 40 كلم

يف غ�سون 10 اأيام املقبلة 

بيان الوزارة الو�سية الذي �سدر 

على  ُيطبق  ال  اأنــه  وقالت  اأم�ص 

والتقنيني  واالإداريـــني  املوظفني 

اأثـــار موجة  املــ�ــســالــح،  واأعــــوان 

جامعتي  من  طلبة  و�سط  غ�سب 

العطلة  موعد  اأن  خا�سة  باتنة، 

 11 بعد  مربجما  كــان  الربيعية 

من  العديد  ُتكمل  مل  فيما  يوما، 

الكليات  م�ستوى  على  االأقــ�ــســام 

اإ�سهار املعدالت النهائية لل�سدا�سي 

اإجــــراء  تـــاأخـــر  بــ�ــســبــب  االأول 

االمتحانات اال�ستدراكية وغريها 

من االأمور االإدارية االأخرى.

اجلامعية  االأ�سرة  وربطت  هذا 

بــاحلــراك الطالبي  الــقــرار  هــذا 

الذي ت�سهده اجلامعة منذ حوايل 

اأ�سبوعني كدعم للحراك ال�سعبي 

لعهدة  الرئي�ص  لرت�سح  الراف�ص 

اأغلب  حتــولــت  حــيــث  جـــديـــدة، 

موقع  عــلــى  اجلــامــعــة  �سفحات 

ف�ساء  اإىل  االجتماعي  التوا�سل 

القرار  ــذا  ه رفــ�ــص  عــن  للتعبري 

الذي اأخلط ح�سابات اجلميع من 

موعد  اأن  خا�سة  واأ�ساتذة  طلبة 

يف  مقررا  كان  الربيعية  العطلة 

اجلاري. ال�سهر  من   21
العايل  التعليم  وزارة  وكــانــت 

اأم�ص  اأعلنت  قد  العلمي  والبحث 

الف�سلية  اجلامعية  العطلة  اأن 

االأحــد  يــوم  مــن  ابــتــداء  �ستكون 

اإىل غاية يوم   2019 10 مار�ص 

اأن  بعد  وذلك   2019 اأفريل   04
 21 اخلمي�ص  يــوم  مــقــررة  كانت 

تعليمات  م�سدية   ،2019 مار�ص 

قبل  اجلامعية  االإقامات  باإخالء 

الديوان  عن  اآخر  بيانا  ي�سدر  اأن 

يف  اجلامعية  للخدمات  الوطني 

اأم�ص  م�ساء  من  متاأخر  �ساعات 

يف  باال�ستمرار  الطلبة  فيه  يعلم 

تقدمي اخلدمات النقل واالإطعام 

واالإيواء.

اأثار قرار وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، تقدمي عطلة الربيع اإىل العا�شر من ال�شهر احلايل "اليوم" واإىل غاية الرابع من �شهر 
ربين على تاأجيل كل مواعيدهم ومغادرة اإقاماتهم اجلامعية التي  اأفريل املقبل، ردود اأفعال متباينة و�شط الطلبة الذين وجدوا اأنف�شهم مجُ
�شارعت اإىل تطبيق قرار الوزارة، قبل اأن يجُ�شدر بيان اآخر من الديوان الوطني للخدمات اجلامعية يجُعلم فيه الطلبة با�شتمرار كل اخلدمات 

التي يوفرها و�شط حرية من اجلميـع.
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اعتربوا قرار التقدمي املفاجئ للعطلة ا�ستفزازا لهم

ده�شة و�شط الأ�شرة اجلامعية!

بن �ستول. �ص

عامر. م
ن. م

خالد. عخالد. ع

ال�سكان اأعربوا عن ا�ستيائهم من الو�سعية زانة البي�ساء

املزرية التي يعي�سون فيها الدفع مقابل الربط بالغاز 
قرى بلدية احلا�شـي تنتظر بثنية ال�شـــدرة !

ن�شيبها من م�شاريع املياه قرية  �سكان  معاناة  ت�ستمر 

ثنية ال�سدرة التابعة لبلدية 

زانة البي�ساء بوالية باتنة، 

مع اأزمة غياب الغاز الطبيعي 

بعد  �سكناتهم  ي�سل  مل  الذي 

االأمر  املنطقة،  �سكان  كبقية 

مع  معاناتهم  من  مــّدد  الــذي 

قارورات غاز البوتان.

مع  حديثهم  ويف  الــ�ــســكــان 

اأعربوا عن  نيوز"،  "االأورا�ص 
اجلهات  متاطل  من  ا�ستيائهم 

التي حرمت حوايل  الو�سية 

ــادة  امل هــذه  مــن  عائلة   80
اأ�سالك  بحجة  الــطــاقــويــة 

منازلهم  تعلو  التي  الكهرباء 

اأو متر مبحاذاتها وما ت�سكله 

امل�سروع  عــلــى  ــورة  ــط خ ــن  م

غري  عليها،  القائمني  ح�سب 

اأنه  اأكــد  املتحدثني  اأحــد  اأن 

التي  املــنــازل  بع�ص  ربــط  مت 

العراقيل  نف�ص  مــن  تــعــاين 

وتقع على نف�ص خط البيوت 

االأخرى.

هذا  عند  يتوقف  مل  االأمــر 

احلد، فقد مت عر�ص اقرتاح 

مبلغ  بــدفــع  املــواطــنــني  على 

ـــ حــــوايل 17  مـــايل يــقــدر ب

حتى  جــزائــري،  دينار  األــف 

والذي  العملية  ت�سهيل  يتم 

على  ُيق�سم  اأن  املفرت�ص  من 

جهات  لعدة  تذهب  دفــعــات 

و�سونلغاز وهذا  البلدية  منها 

حتايال  املواطنون  اعتربه  ما 

كافة  لهم  اأن  خا�سة  عليهم 

الغاز  من  لال�ستفادة  احلقوق 

ال�سكان  مـــن  غــريهــم  مــثــل 

واملناطق  الــ�ــســدرة  ثنية  يف 

املجاورة لها.

على  اأكـــــــدوا  ـــون  ـــن ـــواط امل

دائرة  م�سوؤول  اإىل  توجههم 

�ــســريــانــة هـــذا االأخــــري رمى 

م�سلحة  مرمى  يف  امل�سوؤولية 

الطاقة  ومديرية  �سونلغاز 

بلة  الطني  زاد  وما  واملناجم 

توجيه  يــتــم  جــهــة  كــل  اأن 

على  تــوؤكــد  اإليها  املواطنني 

التزامها باالإجراءات التامة 

لالنطالق يف عملية اإي�سالهم 

بالغاز ولكن ال جديد يذكر.

ـــوعـــود  وبـــــني كــــل هـــــذه ال

يعتربه  ــذي  ال ــايل  امل واملبلغ 

ال�ستغالل  حماولة  املواطنني 

يتوجه  لــلــغــاز،  حــاجــتــهــم 

ال�سدرة  ثنية  قرية  �سكان 

يف  االأول  للم�سوؤول  بندائهم 

الوالية ومطالبته بااللتفات 

هذه  يف  االأ�سا�سي  الن�سغالهم 

تفعيل  يتم  اأن  ع�سى  الفرتة، 

بالغاز  ربطهم  اإمتــام  م�سروع 

يف اأقرب االآجال.

ينتظر �سكان القرية الفالحية 

لبلدية  التابعة  زريطة  اأوالد 

ربطهم  باتنة،  بوالية  احلا�سي 

والتي  لل�سرب،  ال�ساحلة  باملياه 

النقائ�ص  ـــــرز  اأب مـــن  تــعــتــرب 

منها  تــعــاين  الــتــي  الــتــنــمــويــة 

املنطقة منذ عقود.

الــ�ــســكــان لـــدى تــوا�ــســلــهــم مع 

ــيــوز اأعـــربـــوا عن  ــــــص ن االأورا�

ا�ستيائهم من الو�سعية ال�سعبة 

التجمع  هـــذا  يــعــرفــهــا  الــتــي 

ما  االأوىل،  بالدرجة  الفالحي 

القتناء  اللجوء  عليهم  يحتم 

املتجولني  �سهاريج  مــن  املــيــاه 

الذي  االأمــر  املنطقة،  يف  يوميًا 

مقبول  غري  املواطنون  يعتربه 

للتكلفة  بــالــنــ�ــســبــة  ــة  خــا�ــس

لرتات  ل�سراء  يوميًا  املدفوعة 

تــقــدر كاأقل  ــتــي  ــيــاه وال امل مــن 

باملقارنة  ديــنــار،   800 تقدير 

املنخف�ص  املــــادي  الــدخــل  مــع 

التي  االأمرا�ص  وكذا  للعائالت، 

لقدمها  اأ�سا�سًا  ال�سهاريج  تنقلها 

وغياب الرقابة. 

ــهــم  ــون اأن ــدث ــح ــت واأ�ــــســــاف امل

احتجاجات  عـــدة  يف  ــوا  ــل دخ

وطرح  قريتهم  و�سعية  حــول 

معاناتهم لدى اجلهات امل�سوؤولة 

من بلدية وم�سلحة اجلزائرية 

ـــم قــوبــلــوا  ـــه ــاه، غـــري اأن ــي ــم ــل ل

والكثرية،  املتوا�سلة  بالوعود 

يف ظل غياب التطبيق اأو بداية 

باملياه،  لربطهم  اأ�سغال مبدئية 

املناطق  بع�ص  دعــم  مت  فيما 

ارتوازية  باآبار  للدوار  املجاورة 

مت  باملقابل  باملياه،  لتزويدهم 

اأي  مــن  زريــطــة  اأوالد  اإقــ�ــســاء 

م�سروع مماثل يغطي حاجاتهم 

اليومية والطبيعية للمياه. 

م�ساكل منطقة اأوالد زريطة ال 

تتوقف عند هذا احلد بل امتدت 

االبتدائية  املدر�سة  بعد  اإىل 

والذي  ال�سكاين،  جتمعهم  عن 

ب�سغر  التالميذ  على  يفر�ص 

عن  تزيد  م�سافة  لقطع  �سنهم 

1.5 كم يوميا ما ي�سعب تنقلهم 
خا�سة يف ف�سل ال�ستاء النعدام 

ــائــل نــقــل املــ�ــســافــريــن بني  و�ــس

املنطقة وبلدية احلا�سي والذي 

يحتم على ال�سكان كراء �سيارات 

اأجرة للتنقل ذهابًا واإيابًا. 

اأوالده  منطقة  �سكان  ويوجه 

للجهات  انــ�ــســغــالــهــم  زريـــطـــة 

املعنية وامل�سوؤولية عن من اأجل 

ت�سهيل  على  والعمل  التدخل  

للمواطنني  الــيــومــيــة  ــاة  احلــي

التي  ال�سعبة  احلــيــاة  ظــل  يف 

يعاي�سونها يوميا.

نا�شـــــر. خملويف



ا�شتفادت قرية قلوع الرتاب التابعة اإداريا لبلدية خريان جنوب خن�شلة من م�شروع هام لتدعيم 
املنطقة بال�شقي الفالحي انطالقا من �شد بابار، يف قرار اإ�شتعجايل جاء بعد منا�شدة مواطني 
املثمرة  الأ�شجار  الآلف من  اإنقاذ  اأجل  العاجل من  التدخل  ب�شرورة  املحلية  ال�شلطات  القرية 
التي تعر�شت للجفاف ب�شبب غياب املوارد املائية ال�شطحية واجلوفية باملنطقة التي اأثرت على 

ن�شاطهم الزراعي والفالحي.

�سطيف

احتج �سكان منطقتي ال�سوامرية 

لبلديــة  التابعــة  وبوعاليــة 

الدهام�ســة يف اجلهــة ال�سرقيــة 

مــن واليــة �سطيــف علــى تاأخــر 

اأ�سغــال تعبيد الطرقات التي متر 

بهــذه املناطــق والتــي مت ال�سروع 

فيهــا منــذ مــدة وا�ستهلكت غالف 

مايل معتــرب دون اأن يتم االنتهاء 

االآن يف ظــل متاطــل  منهــا حلــد 

يف  باالإجنــاز  املكلفــة  املقــاوالت 

اإنهاء االأ�سغال.

وح�سبمــا قاله ال�ســكان فاإنه مت 

يناهــز  مــايل  غــالف  تخ�سي�ــص 

1.7 مليار �سنتيم من اأجل تهيئة 
الطريــق الذي يربط بني منطقة 

بوعاليــة بالطريــق الوطني رقم 

1.5 كلم، وكذا الطريق  77 على 
الرابط بــني ال�سوامرية واملروج، 

حيــث مل تنتهــي االأ�سغــال حلــد 

مــن  زاد  الــذي  االأمــر  وهــو  االآن 

متاعــب ال�سكان يف ظــل الو�سعية 

الطرقــات  لهــذه  الكارثيــة 

وا�ستحالة ال�ســري عليها بالن�سبة 

الأ�سحــاب املركبات الذين وجدوا 

اأنف�سهم يف و�سعية �سعبة.

بلديــة  مل�سالــح  وبالن�سبــة 

الدهام�سة فاإن االإ�سكال احلا�سل 

يف ق�سيــة تعبيــد هــذه الطرقات 

يعــود اإىل تاأخر املقاوالت املكلفة 

امل�ساريــع  اإمتــام  يف  باالإجنــاز 

االإجنــاز  اأجــال  انق�ســاء  رغــم 

وهــذا ب�سبــب الظــروف اجلويــة 

واملناخيــة التي عرفتهــا املنطقة 

خــالل ف�ســل ال�ستــاء مــن جهــة، 

واأي�ســا بع�ــص امل�ســاكل االإداريــة 

تتوقــف  االأ�سغــال  جعلــت  التــي 

على اأن يتــم ا�ستئنافها يف غ�سون 

امل�ساريــع  واإنهــاء  املقبلــة  االأيــام 

قبل حلول ف�سل ال�سيف.

اأعلنت الوكالة الوالئية للت�سيري 

ب�سطيــف  العقــاري  والتنظيــم 

عــن ت�سليــم مفاتيــح 175 �سكــن 

ببلديــة  الت�ساهمــي  �سيغــة  مــن 

بعــد  وهــذا  اليــوم  نهــار  العلمــة 

انتهاء االأ�سغال كليا بهذه احل�سة 

ال�سكنية واإعطاء ال�سوء االأخ�سر 

من طرف ال�سلطات املحلية لتوزيع 

احل�سة على م�ستحقيها وهذا بعد 

طــول انتظــار وتاأخري رغــم قيام 

امل�ستفيديــن بت�سويــة و�سعيتهــم 

املالية يف االآجال املحددة.

املوجــودة  احل�ســة  وبخ�سو�ــص 

بحــي اله�ســاب بعا�سمــة الوالية 

فاإن االأمــور مازالت على حالها يف 

ظــل التاأخــر احلا�ســل يف العديد 

مــن املواقــع ال�سكنية وهــو االأمر 

الــذي جعل ت�سليم جــزء من هذه 

 3000 تناهــز  التــي  احل�س�ــص 

�سكن موؤجال اإىل اإ�سعار اأخر وهذا 

على الرغم من الزيارات املتكررة 

التــي قام بهــا وايل �سطيف نا�سر 

مع�سكري اإىل العديــد من املواقع 

بتــدارك  ومطالبتــه  ال�سكنيــة 

التاأخر احلا�سل يف االإجناز وهذا 

مقابــل ت�سوية امل�ســاكل اخلا�سة 

باملقاوالت املكلفة باالإجناز اإال اأن 

االأمور مازالت تراوح مكانها حيث 

امل�ستفيديــن  مــن  البع�ــص  مــازال 

ينتظرون احل�سول على �سكناتهم 

منذ �سنــة 2013 وو�ســط معاناة 

كبرية مع اأزمة ال�سكن.

للميــاه  اجلزائريــة  م�سالــح  اأكــدت 

ب�سطيــف، عن و�ســع اأجهــزة متطورة 

من اأحــدث التكنولوجيــات امل�ستعملة 

يف الــدول االأوروبيــة، حيــز اخلدمة 

وهذا للك�سف عن ت�سربات املياه ق�سد 

تق�سيها حتت االأر�ص الخت�سار اجلهد 

والوقت والتخل�ص من اأزمة الت�سربات 

اأزمــة  تفاقــم  يف  �سببــا  كانــت  التــي 

العط�ــص التي تعاين منهــا العديد من 

البلديات منذ مدة لي�ست بالق�سرية.

وح�سب املكلف باالإعالم باجلزائرية 

للمياه ب�سطيف ميلود قرباب، فاإنه مت 

طلب هذه االأجهزة الع�سرية التابعة 

لوحــدة اجلزائرية للميــاه بالبليدة، 

اإجــراء جــوالت ا�ستطالعيــة  ق�ســد 

الكــربى  االأحيــاء  عــرب  وميدانيــة 

التجهيــزات  واأن  خا�ســة  للمدينــة، 

حمملة عــرب مركبة نفعيــة وبالتايل 

ميكنهــا التنقــل مــع تفعيلهــا يف حالة 

ال�ســك يف وجود ت�سربــات على اإحدى 

دقيقــة،  بحفريــات  للقيــام  املحــاور، 

ممــا يخت�سر الوقت وجهــد الوحدات 

التقنية التــي كانت ت�ستغرق يف بع�ص 

االأحيــان عــدة اأيــام الكت�ســاف موقع 

الت�سرب.

وقامــت ذات امل�سالــح بت�سخري جميع 

جلميــع  التابعــة  التقنيــة  الفــرق 

مراكــز اجلزائريــة للميــاه وعددهــا 

موؤ�س�سة  مــع  االتفــاق  وكــذا  فــرق   9
جتديــد �سبكــة توزيــع امليــاه ببلدية 

�سطيــف، لو�ســع فرقــة تقنيــة تقوم 

امل�سجلــة  الت�سربــات  باإ�ســالح  اأي�ســا 

علــى م�ستــوى ال�سبكة اجلديــدة، كما 

تقوم باإ�سالح الت�سربات امل�سجلة على 

املقاطــع التي مل يتم جتديدها، واأفاد 

املكلف باالإعالم، بــاأن امل�سالح املعنية 

مكنت خالل �سهر جانفي املن�سرم، من 

اإ�ســالح مــا يقــارب 800 ت�ســرب على 

م�ستــوى بلديــة �سطيــف، م�سيفــا باأن 

الهــدف من حملــة اإ�ســالح الت�سربات، 

يتمثل يف حت�ســني اخلدمة العمومية، 

فيما يخ�ص ت�سيــري مرفق املياه، حيث 

اأن هذه الت�سربات ت�سكل هاج�سا كبريا 

يف الت�سيــري، كمــا اأن الق�ســاء عليها اأو 

التقلي�ــص منهــا، �سيــوؤدي اإىل حت�سني 

عمليــة التموين، من خــالل ا�سرتجاع 

املياه ال�سائعة وا�ستغاللها، زيادة على 

اأن هذه املياه هي مياه معاجلة وتكلف 

املوؤ�س�سة اأمواال كبرية. 

تاأخر تعبيد الطرقات 
ُيغ�سب �سكان الدهام�سـة

ــن  ــك ــس �  175 تـــ�ـــســـلـــيـــم 
ـــي بـــالـــعـــلـــمـــة  ـــم ـــاه ـــس ـــ� ت

اجلزائرية للمياه تواجه اأزمة 
الت�سربات باأجهزة متطورة 

لإنقاذ اآلف الأ�سجار املثمرة

طرقات مهرتئة وعط�ض على مدار ال�سنة

ظلت تعاين عديد امل�سكلت ل�سنوات طويلة..

هــذا وكانــت "االأورا�ــص نيــوز" قد 

تطرقــت يف اأعادهــا ال�سابقــة اإىل 

معانــاة �ســكان قريــة قلــوع الرتاب 

الواقعــة  خــريان  بلديــة  باإقليــم 

اأي�سا بحدود بلديتي بابار وطامزة 

وعلــى بعــد 70 كلــم عــن عا�سمــة 

طالبــوا  اأيــن  خن�سلــة،  الواليــة 

ال�سلطــات املحلية االلتــزام الكامل 

بتنفيــذ وعودها التي �سطرتها قبل 

�سنــوات والقا�سيــة باالهتمام اأكرث 

بان�سغاالت �سكان املناطق املحرومة 

من التنمية، حيث اأكد لنا الع�سرات 

مــن املواطنني بــاأن املنطقــة تعي�ص 

علــى وقع تهمي�ص واإق�ساء متوا�سل 

منــذ ن�ســف قــرن مقارنــة بالقــرى 

االأخــرى بباقــي بلديــات الواليــة 

جراء غياب كلــي مل�ساريع التجديد 

الريفــي والفالحــي خا�سة ما تعلق 

باملــاء ال�ســروب وال�سقــي الفالحي 

وتهيئــة الطريــق الوحيــد الرابط 

بني القرية وبلدية خريان مركز.

حيث اأ�سبــح هذا الطريــق متهرئا 

وغري �سالــح متامــا لال�ستعمال وهو 

ما يفر�ــص ح�سارا علــى املواطنني، 

الذين ت�ساءلــوا عن �سبب اإق�سائهم 

مــن م�ساريع التنميــة وحتى اأطفال 

القرية منعوا مــن مزاولة درا�ستهم 

االجتماعيــة  الظــروف  ب�سبــب 

القاهــرة املتمثلــة اأ�سا�ســا يف غياب 

النقــل املدر�سي كما عرب لنا ال�سكان 

عن تذمرهــم من م�سالــح حمافظة 

الغابــات التــي اأق�ســت القريــة من 

م�ساريــع التجديــد الريفــي خا�سة 

مــا تعلــق برتبيــة املا�سيــة وتوزيع 

االأ�سجار املثمــرة وخمتلف امل�ساريع 

الفردية واجلماعية يف اإطار برامج 

�سيا�سة التجديد الريفي والفالحي 

بجميــع  قامــوا  ال�ســكان   اأن  رغــم 

االإجــراءات االإداريــة لال�ستفــادة 

من هذه امل�ساريع على غرار تاأ�سي�ص 

وممثــل  من�ســط  وتعيــني  جمعيــة 

عنهــم، اإال اأنــه يف كل مــرة يتفاجــاأ 

اإىل  ح�س�سهــم  بتحويــل  ال�ســكان 

وجهات ومناطق اأخرى.

الــرتاب  قلــوع  قريــة  مواطنــو 

اإ�ستغلــوا اأي�ســا فر�ســة لقائهــم بـــ 

اإ�سغاالتهم  نيــوز" لطرح  "االأورا�ص 
الكثرية املتعلقــة بالتنمية املحلية، 

وحتــى اإن القرية تعــاين من غياب 

اخلدمــات ال�سحيــة  وعليــه نا�ســد 

ال�سكان ال�سلطات الوالئية من اأجل 

فــك العزلــة عــن قريتهــم وتعبيد 

م�ساريــع  وتخ�سي�ــص  الطريــق 

الذيــن  ال�ســكان  لفائــدة  تنمويــة 

يعتمدون على الن�ساطات الفالحية 

لتوفري قوت يومهم وكذا االإ�سراع يف 

توفري املاء ال�سروب للمواطنني.

يطالــب �ســكان قريــة اأوالد اأو�سيف 

املعنيــة  امل�سالــح  مــن  �سليــا  ببلديــة 

ب�سرورة التدخل العاجل لفك العزلة 

عنهم واإجناز امل�سالك وفتح الطرقات 

وتوفري املاء ال�سروب.

تذمرهــم  عــن  ال�ســكان  عــرب  كمــا 

اأي�ســا من غيــاب الكهربــاء الفالحية 

وانعــدام امل�ساريــع اجلواريــة بالقرى 

الفالحــي  بن�ساطهــا  تتميــز  التــي 

ال�سيمــا يف �سعبــة االأ�سجــار املثمــرة 

وطالبــوا با�ستحــداث برنامــج خا�ص 

الإجناز احلواجز املائية بغية التحكم 

يف  وا�ستغاللهــا  ال�سطحيــة  امليــاه  يف 

ال�سقــي الفالحــي، كمــا يعــاين �سباب 

املنطقــة مــن م�ســكل البطالــة يف ظل 

انعــدام فر�ــص ال�سغــل ومنا�سب عمل 

م�ستقرة  واأبدى العديد من الفالحني 

ا�ستيائهم اأمام غياب امل�سالح الو�سية 

يف اإجناز امل�ساريع كتعبيد و�سق معابر 

وطرقــات، اإ�سافة اإىل تعميم تو�سيل 

ميــاه  ونق�ــص  الريفيــة  الكهربــاء 

ال�سقــي نتيجة تزايد عــدد امل�سخات 

وهــو اأبرز عائــق يحــول دون جت�سيد 

امل�ساريع الفالحية علــى اأح�سن حال 

يف هذه املنطقة.

واأمــام هــذا الو�ســع يطالــب هــوؤالء 

ب�ســرورة تدعيمهم مب�ساريع التنمية 

تثبيــت  �ساأنهــا  مــن  والتــي  الريفيــة 

�سكان الف�ســاءات الريفيــة املعروفة 

بخ�سبة تربتها وكانت يف وقت قريب 

اإنتــاج  اأهــم االأقطــاب الفالحيــة يف 

التفــاح، كما طالب ال�سكان من م�سالح 

حمافظــة الغابــات بــاإدراج قريتهــم 

�سمــن خمططــات التنميــة الريفيــة 

تربيــة  وحــدات  كتوزيــع  املدجمــة 

املا�سيــة واالأ�سجار املثمــرة وخمتلف 

واجلماعيــة  الفرديــة  امل�ساريــع 

التجديــد  �سيا�ســة  برامــج  اإطــار  يف 

الريفــي والفالحــي رغــم اأن ال�سكان 

قاموا بجميــع االإجــراءات االإدارية 

لال�ستفــادة مــن هــذه امل�ساريــع علــى 

غــرار تاأ�سي�ص جمعية وتعيني من�سط 

مــرة  كل  يف  اأنــه  اإال  عنهــم،  وممثــل 

يتفاجــاأ ال�ســكان بتحويــل ح�س�سهم 

اإىل وجهات ومناطق اأخرى.

مواطنو قرية اأوالد اأو�سيف ببلدية 

�سليا نا�ســدوا املجل�ص ال�سعبي البلدي 

مــن اأجــل فــك العزلــة وتوفــري املــاء 

ال�ســروب وتخ�سي�ص م�ساريع تنموية 

لفائدة ال�ســكان الذين يعتمدون على 

الن�ساطــات الفالحيــة لتوفــري قــوت 

يومهــم  يف واحدة مــن البلديات التي 

كان باالإمكان اأن ت�سبح قطبا فالحيا 

يف  اال�ستثمــار  مت  لــو  واقت�ساديــا 

مواردها الب�سرية والفالحية باإقليم 

مدينة �سليا بخن�سلة.
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مياه �سد بابـار ت�سل خيــــران

قريـة "اأولد اأو�سيف" خارج اهتمامات ال�سلطات  

احل�سري  التح�سني  مب�ساريع  "املراهنة" تتدعم 

ر. ح

ر�شيد. ح

جتديد �سبكة املياه 
ببلدية جالل

ك�سفت م�سالح مديرية املوارد 

املائية بخن�سلة، اأنه مت ت�سجيل 

يف اإطار الربنامج اال�ستعجايل 

�سطر 2018 ملديرية املوارد 

املائية عملية جتديد وتو�سيع 

�سبكة املياه ال�ساحلة لل�سرب 

ببلدية جالل مركز، وهذا من 

خالل اإعادة االعتبار للقنوات 

القدمية واملهرتئة وقد انطلقت 

العملية و�سيتم االنتهاء منها يف 

اقرب االآجال، ويف اإطار الربنامج 

القطاعي الذي ت�سرف عليه 

املديرية تتوا�سل اأ�سغال الربط 

خلزانات بلدية اأوالد ر�سا�ص  

حت�سريا ملو�سم ال�سيف.

ويف �سياق اآخر ك�سفت م�سالح 

مديرية املوارد املائية اأن عملية 

اجناز 86 بئر من االآبار املائية 

املخ�س�سة للمحيطات الفالحية 

لل�سباب باملنطقة اجلنوبية وبعد 

الت�ساوؤالت الكثرية من طرف 

خمتلف الفالحني، اأن العملية 

م�سجلة واالنطالق فيها مرتبط 

بجلب الطاقة الكهربائية من 

اجلهات املخت�سة، االآبار املربجمة 

للتجهيز 57، اأين مت جتهيز 15 

بئر ب�سكل نهائي واالآبار يف طور 

التجهيز 27 واالآبار غري املنطلقة 

.15

فيما مت جتهيز 57 بئر 

باملنطقة اجلنوبية 

خن�ســلة

�سوق اأهرا�س

ر�شـــــيد. ح

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

�سيــليا

معاوية. �ص

ك�سفت م�سالــح بلدية املراهنة ب�سوق اهرا�ص 

موؤخرا عن تدعمها مب�ساريع هامة يف التح�سني 

احل�ســري، والتــي �سرتفع من خاللهــا التحدي 

لتح�ســني م�ستــوى معي�ســة املواطــن الــذي ظل 

اهــرتاء  منهــا  امل�ســكالت  عديــد  يف  يتخبــط 

الطرقــات وانت�ســار النقــاط ال�ســوداء ونق�ص 

م�ساريــع التهيئــة احل�سريــة، حيــث �ستنطلــق 

ذات امل�سالــح قريبــا وبالتن�سيــق مــع امل�سالــح 

املعنيــة يف تنفيــذ م�ساريــع وعمليــات متنوعة 

منهــا تزفييت الطريــق الرئي�ســي انطالقا من 

مدخــل املدينــّة، و�سيانــة النقــاط ال�ســوداء 

الناجمــة عن اال�سرار الواقعة على الطرقات 

واالأر�سفــة، وجتديد �سبكة االنــارة العمومية 

التــي تغنــي  املتجــددة  با�ستخــدام الطاقــات 

البلديــة عن تكاليف باهظة علــى غرار الواح 

الطاقــة ال�سم�سيــة، وكــذا تهيئــة كل من حي 

130 �سكن و حي 60 �سكن ما من �سانه حت�سني 
م�ستوى معي�سة املواطن.

نوال. ب



ال�شني ت�شعى جلعل " الطريق واحلزام" 

اأكرب اأر�شية اقت�شادية يف العامل

نحو اإعادة فتح م�شنع 

اإنتاج اخلمرية بقاملة
بعد ان�ضمام اجلزائر اإليها م�ؤخرا

جممع �سوناطراك يعلن:

مراد زمايل يوؤكد:

واأ�شار مدير املوارد اجلديدة مبجمع �شوناطراك، 

يو�شف خنفر اأن عملية جمع املعطيات اجليولوجية 

ثنائية و ثالثية الأبعاد �شتنتهي خالل ال�شدا�شي 

الأول، مربزا اأن احلقل الأول يحتوي على العديد 

من مليارات الأمتار املكعبة من الغاز، م�شيفا يف ذات 

اأن يحتوي على  الغربي ميكن  ال�شاحل  اأن  ال�شياق 

البرتول مع اإمكانية ا�شتخراج ماليني الرباميل من 

البئر الأول الذي �شيتم حفره يف هذه املنطقة من 

اجلزائر.

الأبعاد  ثنائية  اجليولوجية  املعطيات  وت�شري 

ت�شابه  اإىل  ال�شرقي  ال�شاحل  يف  جمعها  مت  التي 

كبري مع حقل الظهر الكبري الذي مت اكت�شافه يف 

قدرة  هذا  اأن  م�شيفا  خنفر،  ال�شيد  يوؤكد  م�شر، 

الغاز  من  مكعب  مرت  مليار   30 تبلغ  الأخــري  هذا 

احتياجات  من  كبري  جزء  بتغطية  �شي�شمح  حيث 

اأن  خنفر  موؤكدا  الزمن،  من  لعقود  الغاز  من  م�شر 

هذا احلقل �شيمنح ا�شتقاللية مل�شر من حيث الغاز 

املتو�شط،  �شرق  الغاز  مموعة  قلب  يف  وي�شعها 

اجليولوجي  التقييم  اأن  ال�شياق  هذا  يف  مو�شحا 

ثالثي الأبعاد فقط ميكنه اأن يوؤكد هذا الت�شابه. 

"طوطال"  الــفــرنــ�ــشــيــة  الــ�ــشــركــتــني  ــرف  وتــ�ــش

يف  ال�شتك�شاف  عمليات  على  "اإيني"  والإيطالية 

ال�شواحل ال�شرقية والغربية. 

وال�شمان  والت�شغيل  الــعــمــل  وزيـــر  ذكـــر 

العمل  ت�شريع  اأن  زمــايل  مــراد  الجتماعي 

بني  الفر�ص  وتكافوؤ  امل�شاواة  اأكد  اجلزائري 

الوفاء  اإمكانية  للمراأة  املراأة والرجل و�شمن 

بالتزاماتها الوظيفية والأ�شرية.

حفل  خـــالل  ــه  ل كلمة  يف  ـــايل  زم واأو�ـــشـــح 

تكرميي للمراأة العاملة مبنا�شبة اإحياء اليوم 

العاملي للمراأة اأن بالدنا يف طليعة الدول التي 

اأقرت قانون عمل عادل ومن�شف للمراأة مينع 

كل اأ�شكال التمييز وي�شمن التكافوؤ يف الفر�ص 

ال�شتفادة  ذلك  يف  مبا  العمال  بني  وامل�شاواة 

نف�ص  مقابل  والمــتــيــازات  الأجــر  نف�ص  من 

العمل، م�شيفا اأن ت�شريع ال�شمان الجتماعي 

وهو  باجلن�ص  متعلق  متييز  اأي  مــن  يخلو 

واملر�ص  البطالة  على  التاأمني  للمراأة  ي�شمن 

ــص  ــرا� والأم العمل  حـــوادث  مــن  واحلــمــايــة 

بحماية  اخلا�شة  التدابري  عن  ف�شال  املهنية 

ت�شتفيد  حيث  والتقاعد  والطفولة  الأمومة 

 14 ملــدة  اأمــومــة  ـــازة  اإج مــن  العاملة  ـــراأة  امل

اأ�شبوعا مدفوعة الأجر بن�شبة 100 يف املائة، 

اأ�شبحت  اجلزائرية  املراأة  باأن  الوزير  واأبرز 

التنمية  عجلة  دفع  يف  للرجل  �شريكا  اليوم 

القت�شادية والجتماعية والثقافية بف�شل 

والإنــتــاج  العمل  مــواقــع  �شتى  يف  تواجدها 

القرار،  اتخاذ  دوائــر  يف  واخلدمة  والإبــداع 

مردفا قائال اأن املراأة اأ�شبحت تلج كل مناحي 

واإنها  بل  والجتماعية  القت�شادية  احلياة 

اأطواره  بكل  التعليم  �شلك  يف  الأغلبية  متثل 

وقد  الق�شاء  �شلك  يف  الثلث  من  اأكــر  ومتثل 

ووزيرة  ومديرة  كمنتخبة  جدارتها  اأثبتت 

رئي�شة  من  العليا  الوظائف  من  غريها  ويف 

الوطني  اجلي�ص  يف  ولـــواء  الــدولــة  مل�ص 

ال�شعبي وغريها.

ومت خـــالل هـــذا احلــفــل تــكــرمي عـــدد من 

القطاعات  من  العديد  يف  العامالت  الن�شاء 

اأوامر بالدفع لعدد  املدنية والع�شكرية ومنح 

من الن�شاء اللواتي هن ب�شدد اإن�شاء مقاولت 

م�شغرة يف اإطار خمتلف اأجهزة الدعم.

وال�شمان  والت�شغيل  العمل  وزيــر  قــام  كما 

من  الأوىل  الطبعة  بافتتاح  الجــتــمــاعــي 

ال�شالون الولئي لإبداعات املراأة الذي ينظم 

بني 7 و19 مار�ص اجلاري.
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اأول تنقيب يف عر�ض البحر

 �سيكون خالل ال�سدا�سي الثاين لـ 2019

ت�سريع العمل اجلزائري ي�سمن للمراأة مكانتها 
حتى يت�سنى لها الوفاء بالتزاماتها الوظيفية والأ�سرية

اأعلن ممع �شوناطراك خالل الطبعة ال12 للمنتدى اجلزائري الأمريكي حول الطاقة اأنه من املرتقب اأن ي�شرع املجمع يف 
عمليات ا�شتك�شاف يف عر�ض البحر هذه ال�شنة واأن اأول عملية تنقيب �شتكون خالل ال�شدا�شي الثاين من 2019 يف عر�ض 

ال�شاحل ال�شرقي بني بجاية و�شكيكدة. 

احلراك ال�شعبي ُيلقي
 ب�شالله على الأ�شواق

وطمئن الطاهر بولنوار يف ت�شريح 

له اجلزائريني باأن التموين باملواد 

لن  ال�شتهالك  وا�شعة  الغذائية 

ت�شهدها  التي  بامل�شريات  يتاأثر 

اجلزائر منذ 22 فيفري،  باملقابل 

بع�ص  على  الكبري  الطلب  اأن   اأكد 

ال�شميد  مــادتــي  خــا�ــشــة  ــــواد  امل

ندرتها  يف  يت�شبب  لــن  والفرينة 

خا�شة واأن ال�شوق الوطنية لها ما 

يكفي املواطنني لأكر من �شنة.

الوطنية  وح�شب رئي�ص اجلمعية 

للتجار واحلرفيني فاإن الطلب على 

 40 بن�شبة  ارتفع  الغذائية  املواد 

العادية،  بــالأيــام  مقارنة  باملائة 

وهذا نتيجة الأو�شاع التي ت�شهدها 

البالد، نافيا وجود اأي ندرة قائال 

اأن هناك حمالت اأفرغت من بع�ص 

يف  التجار  وتاأخر  الغذائية  املواد 

جلب مواد اأخرى الأمر الذي ف�شر 

ت�شهد  الوطنية  ال�شوق  اأن  على 

ندرة.

مما   – -حمدثنا  حــذر  باملقابل 

املواد  اقتناء  على  اللهفة  و�شفه 

يفتح  ــــذي  ال ـــــر  الأم ــة  ــي ــذائ ــغ ال

وا�شتغالل  امل�شاربة   اأمــام  املجال 

املنا�شبات  هـــذه  ــتــجــار   ال بع�ص 

املواد  وبخ�شو�ص  ال�شريع،  للربح 

تــ�ــشــجــل طلب  الــتــي  ــة  ــي ــذائ ــغ ال

قال  اجلزائريني  طــرف  من  كبري 

على  تقت�شر  اإنها  بولنوار  الطاهر 

ال�شكر  والفرينة  ال�شميد  مادتي 

والعجائن.

ك�شف رئي�ض اجلمعية الوطنية للتجار واحلرفيني، الطاهر بولنوار، عن ارتفاع 
الطلب على املواد الغذائية بن�شبة 40 باملائة منذ بداية احلراك ال�شعبي 

املناه�ض للعهدة اخلام�شة.

انخفا�ص اأ�شعار النفط جمددا
بعد ان �سجلت ارتفاعا طفيفا يوم اأم�س

النفط  اأ�ــشــعــار  ــص،  ــ� اأم هبطت 

ـــارات مبــخــاطــر على  و�ــشــط اإ�ـــش

حذر  اأن  بعد  العاملي  القت�شاد 

من  الأوروبـــــي  ــزي  ــرك امل البنك 

اأظهرت  فيما  ال�شعف،  ا�شتمرار 

ــادرات  ــش � اأن  ــدة  ــدي ج بــيــانــات 

ال�شهر  هبطت  ووارداتها  ال�شني 

املا�شي.

اأي�شا  الأ�ــشــواق  ت�شرر  ظل  ويف 

من زيادة الإمدادات الأمريكية، 

ـــة خلــام  ـــل ــود الآج ــق ــع بــلــغــت ال

برنت  مــزيــج  الــعــاملــي  الــقــيــا�ــص 

بحلول  للربميل،  دولر   65.78
ال�شاعة 7:27 بتوقيت اجلزائر، 

ما  اأو  �شنتا،   52 بانخفا�ص قدره 

الت�شوية  عن  باملئة،   0.8 يعادل 

العقود  انخف�شت  كما  ال�شابقة، 

تك�شا�ص  غـــرب  خلـــام  الآجـــلـــة 

اأو  �شنتا،   41 الأمريكي  الو�شيط 

ما يعادل 0.7 باملئة، اإىل 56.25 

دولر للربميل.

وت�شررت الأ�شواق املالية، مبا يف 

ذلك اأ�شواق عقود النفط الآجلة، 

البنك  لرئي�ص  ت�شريحات  مــن 

دراجي  ماريو  الأوروبــي  املركزي 

نهاية الأ�شبوع الفارط قال فيها 

�شعف  فـــرتة  يف  القــتــ�ــشــاد  اإن 

م�شتمر وانت�شار لل�شبابية، وياأتي 

ال�شعف القت�شادي يف اأوروبا يف 

النمو  فيه  يتباطاأ  الــذي  الوقت 

ما  الآن،  واإىل  اأيــ�ــشــا،  اآ�شيا  يف 

مرتفع،  النفط  على  الطلب  زال 

زالت  ما  حيث  ال�شني،  يف  خا�شة 

واردات اخلام فوق م�شتوى ع�شرة 

ماليني برميل يوميا.

بيد اأن تباطوؤ النمو القت�شادي 

الــوقــود  عــلــى  الــطــلــب  �شيقل�ص 

الذي  الأمــر  مــا، وهــو  يف مرحلة 

الأ�شعار،  على  �شغوطا  �شيفر�ص 

تتلقى  باملعرو�ص،  يتعلق  وفيما 

ــعــام من  ــعــار دعــمــا هـــذا ال ــش الأ�

بقيادة  ــاج  ــت الإن يف  تخفي�شات 

منظمة البلدان امل�شدرة للبرتول، 

زيادة  تقو�شها  اجلهود  هذه  لكن 

ـــات املــتــحــدة من  ـــولي اإنـــتـــاج ال

من  باأكر  ارتفع  ــذي  وال ــام،  اخل

اأوائل  منذ  يوميا  برميل  مليوين 

غري  قيا�شي  م�شتوى  اإىل   2018
برميل  مليون   12.1 بلغ  م�شبوق 

يوميا.

الطريق   " جــعــل  اإىل  الــ�ــشــني  تــ�ــشــعــى 

اجلزائر  اإليها  ان�شمت  التي  واحلزام"، 

موؤخرا، اأكرب اأر�شية اقت�شادية يف العامل، 

اخلارجية  وزيـــر  ــال  ق الــ�ــشــدد  ــذا  ه ويف 

�شت�شت�شيف  ال�شني  اإن  يي،  وانغ  ال�شيني 

خالل  ــزام  واحل للطريق  الثاين  الــفــوروم 

املقبل،  مــاي  �شهر  يف  اجلــاريــة،  ال�شنة 

ومئات  املن�شمة  الدول  قادة  فيه  ي�شتقبل 

القت�شاديني  واخلــرباء  الأعــمــال  رجــال 

الق�شايا  جــمــيــع  ــــة  ودرا�ــــش ملــنــاقــ�ــشــة 

القت�شادية امل�شرتكة.

باأن  ال�شيني،  اخلارجية  وزيــر  واأو�ــشــح 

جلعل  فر�شة  �شيكون  الــثــاين  الــفــوروم 

اأكر  وال�شتثمارات  القت�شادية  امل�شاريع 

لبع�ص  حــلــول  ــاد  ــج اإي ــة  ــاول وحم ن�شجا 

املنا�شبة  ــذه  ه اأن  اإىل  م�شريا  امل�شاكل، 

�شتكون تاأكيدا على املبداأ ال�شيني املعتمد 

البلدان  بني  القت�شادية  التبادلت  يف 

واملتمثل يف مبداأ رابح-رابح.

الطريق  ب�شاأن  النتقادات  عن  رده  ويف 

واحلزام، اأكد اأن ال�شتثمارات ال�شينية يف 

البلدان الإفريقية يف هذا الإطار الطريق 

ومن�شئات  مرافق  باإن�شاء  �شمحت  واحلزام 

م�شت�شهدا  ال�شكان،  على  بالفائدة  عــادت 

�شمحت  التي  كينيا  يف  احلديدية  بال�شكة 

بخلق منا�شب �شغل وفك العزلة على عدة 

ال�شني  اأن  على  �شدد  كما  بالبالد،  مناطق 

البلدان  مع  والتفاو�ص  ب�شفافية  تعمل 

القت�شادي  الهيكل  هــذا  اإىل  املن�شمة 

الدويل اجلديد، وذكر وانغ يي، اأنه لي�شت 

معنية  والآ�ــشــيــويــة  الإفــريــقــيــة  ـــدول  ال

اإليه  ان�شمت  واإمنـــا  ـــزام  واحل بالطريق 

اأوروبية، مبديا  التي تعترب دولة  اإيطاليا 

الأوروبية  الدول  اإليه  تن�شم  اأن  يف  اأمله 

الأخرى.

ق�شية  يخ�ص  وفيما  ـــرى،  اأخ جهة  مــن 

هــواوي،  ل�شركة  املالية  املديرة  اعتقال 

ل�شناعة  عاملية  �شركة  ــرب  اأك تعد  التي 

اأجهزة الت�شالت، من قبل كندا وت�شليمها 

اأكد  التج�ش�ص،  بتهمة  الأمريكي  للق�شاء 

وزير اخلارجية ال�شيني، اأن بالده لن تبقى 

مكتوفة اليدين وت�شعى حلماية مواطنيها 

اأن  اأبدا  و�شركاتها القت�شادية ولن تقبل 

تكون ال�شحية دون التحرك.

القت�شادية  العالقات  على  تعليقه  ويف 

املتحدة  الوليات  وبني  بلده  بني  املتوترة 

التاريخية  التجربة  اأن  اأكد  الأمريكية، 

اأثبتت اأن كال البلدين يربحان بالتفاو�ص 

ويخ�شران بالت�شادم، واإن خفف من حجم 

اأن هناك رهانات  اإىل  التوتر مرجعا ذلك 

التناف�شية  اأن  كما  جــديــدة،  اقت�شادية 

بني البلدين يف املجال القت�شادي هو اأمر 

طبيعي بني الدول موؤكدا باأن ال�شني ت�شعى 

الأطراف  متعددة  دولية  منظومة  لبناء 

الــعــوملــة مقابل  مــقــابــل الأحـــاديـــة ومـــع 

احلماية القت�شادية.

واملناجم،  ال�شناعة  وزير  اأعلن 

ــي بــاجلــزائــر  ــف ــش ــو� يــو�ــشــف ي

ال�شناعي  املــجــمــع  ــروع  ــش � ــن  ع

مع  اتــ�ــشــالت  يف  "اأقروديف" 
يف  ين�شطون  وطنيا  متعامال   12
اإعــادة  ق�شد  اخلمائر،  �شناعة 

بعث ن�شاط م�شنع اإنتاج اخلمرية 

بو�شقوف  بــبــلــديــة  الــغــذائــيــة 

�شنة  غلقه  مت  الـــذي  ــة(  ــامل )ق

.2002
�شفوي  �شوؤال  على  رده  وخــالل 

باملجل�ص ال�شعبي الوطني للنائب 

ح�شن عريبي )الحتاد من اأجل 

العدالة والتنمية والبناء( حول 

م�شري م�شنع اخلمرية بقاملة، اأكد 

يو�شفي على اأهمية امل�شنع الذي 

تقلي�ص  يف  بالغة  اأهمية  ميلك 

املــادة  لهذه  ال�ــشــتــرياد  فــاتــورة 

وا�شعة ال�شتهالك.

و قد توقف امل�شنع عن الن�شاط 

بداية 2002 ب�شبب قدم عتاده 

وعدم �شالحيته لال�شتغالل نظرا 

الثمانينات  ل�شنوات  يعود  لكونه 

للمحطات  افــتــقــاره  جانب  اإىل 

ومعاجلة  للت�شفية  اخلارجية 

ال�شناعية اخلا�شة به  املخلفات 

ملمار�شة  �شرورية  تعترب  والتي 

هذا النوع من الن�شاط ال�شناعي، 

ح�شب الوزير.

امل�شنع  ن�شاط  بعث  ــل  اأج ومــن 

الغذائية  ال�شناعات  ممع  قام 

مع  بــالــتــفــاو�ــص  "اأقروديف" 
مال  يف  ــد  رائ اأجنبي،  �شريك 

التو�شل  دون  اخلمائر،  �شناعة 

ب�شبب  الطرفني  ير�شي  لتفاق 

وقانونية  اقت�شادية  اعتبارات 

مل ت�شمح بتلبية �شروط ال�شريك 

الأجنبي، لهذا اجته "اأقروديل" 

الوطنيني لإعادة  املتعاملني  نحو 

طلب  و  املــ�ــشــنــع  ــاط  ــ�ــش ن بــعــث 

و  تقنية  درا�ــشــات  تقدمي  منهم 

تطوير  لإعـــادة  مف�شلة  مالية 

ح�شب  بامل�شنع،  الإنتاج  معدات 

اأن  اأو�ــشــح  الــذي  يو�شفي،  قــول 

مع  ات�شال  يف  حاليا  هو  املجمع 

هذه  يف  متخ�ش�شا  متعامال   12
النطالق  اأن  اأكد  كما  ال�شناعة، 

يف ا�شتغالل امل�شروع بعد النتهاء 

�شي�شمح  الــدرا�ــشــات،  هـــذه  مــن 

مبا�شرة  �شغل  منا�شب  بخلق 

باملنطقة وي�شاهم  وغري مبا�شرة 

واردات  تقلي�ص  يف  كبري  ب�شكل 

املادة، مو�شحا  اجلزائر من هذه 

موجودة  ال�شيا�شية  الإرادة  اأن 

بداأ  الذي  ال�شناعة  قطاع  لبعث 

يتحرك بقوة يف جميع الفروع.
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عاد الناخبون يف نيجرييا اإىل �شناديق القرتاع اأم�ض، لنتخاب حكام وليات وذلك بعد اأ�شبوعني من فوز الرئي�ض حممد بخاري بفرتة 
ثانية خالل انتخابات الرئا�شة املوؤجلة، وت�شتهدف انتخابات اأم�ض انتخاب 29 من حكام الوليات ال�شتة والثالثني، والذين يعدون من 

اأقوى ال�شا�شة نفوذا يف نيجرييا، وي�شيطر كثريون من هوؤلء احلكام على ميزانيات اأكرب من ميزانيات دول �شغرية. 

اأعلن املتحدث الع�شكري ال�شابق با�شم نائب رئي�ض جنوب ال�شودان تعبان دينق قاي، العميد دي�شكون قلواك جوك، اأول 
اأم�ض، ت�شكيل حركة م�شلحة جديدة حتمل ا�شم "جبهة التحرير الفيدرالية املتحدة". 

وجه وزير اخلارجية ال�شيني وانغ يي حتذيرا �شديدا اأول اأم�ض، ب�شاأن فر�ض عقوبات على فنزويال والتدخل يف 
�شوؤونها قائال اإن التاريخ يقدم در�شا وا�شحا يدعو لعدم امل�شي يف نف�ض الطريق القدمي املدمر.

اتهمت الوليات املتحدة الفل�شطينيني اأول اأم�ض، باختالق اأزمة برف�شهم اأول مبالغ �شهرية يتم حتويلها من ال�شرائب من اإ�شرائيل يف 2019 لأنها ا�شتقطعت 
جزءا خم�ش�شا لالإعانة املالية لأ�شر الن�شطني الفل�شطينيني امل�شجونني يف اإ�شرائيل، وكان مل�ض الأمن الدويل قد عقد اجتماعا مغلقا لبحث هذه الق�شية بناء على 

طلب الكويت واإندوني�شيا، ومثل جي�شون جرينبالت املبعوث الأمريكي اخلا�ض لل�شالم يف ال�شرق الأو�شط وا�شنطن يف الجتماع.

و�ساب كثري من انتخابات حكام الواليات 

اإطالق  ت�سمنت  عنف  اأعمال  ال�سابقة 

�سناديق  م�سلحة  ع�سابات  وخطف  نار 

االقـــــرتاع، ومـــن املــتــوقــع ظــهــور بع�ص 

النتائج اليوم،  وفاز بخاري )76 عاما( 

الذي ينتمي حلزب موؤمتر كل التقدميني 

ال�سعب  حزب  ع�سو  بكر  اأبو  عتيق  على 

الدميقراطي يف انتخابات الرئا�سة التي 

جرت ال�سهر املا�سي بح�سوله على 15.2 

�سوت  مليون   11.3 مقابل  �سوت  مليون 

ملناف�سه على الرغم من اأن ن�سبة االإقبال 

كانت 35.6 يف املئة فقط. 

اأكرث  ت�سم  للمراقبة  جماعة  وقالت 

�سخ�سا   39 اإن  مدنية  جماعة   70 من 

�سلة  لها  عنف  اأعمال  يف  حتفهم  لقوا 

ــتــخــابــات  يــــوم االن ــات يف  ــاب ــخ ــت ــاالن ب

قتلت  احلــوادث  اإحــدى  ويف  الرئا�سية. 

والية  يف  جنديني  بالر�سا�ص  ع�سابة 

اأثار  البالد مما  النفطية بجنوب  ريفرز 

خماوف من وقوع مزيد من اأعمال العنف 

اأول اأم�ص.

اأن  اأم�ص  اأول  ع�سكري  متحدث  وقــال 

كموؤ�س�سة  النيجريية،  امل�سلحة  القوات 

اأن  تــود  طيبة،  �سمعة  وذات  حمرتفة 

تطمئن النا�ص على عدم �سن اأي ع�سكري 

اإنــه  اجلي�ص  وقـــال  انتقاميا،  هجوما 

يتمكن  اأن  ل�سمان  ال�سرطة  مع  �سيتعاون 

مناخ  يف  باأ�سواتهم  االإدالء  من  النا�ص 

خال من العنف وانعدام االأمن.

دعت رئي�سة الوزراء الربيطانية، 

ترييزا ماي، االحتاد االأوروبي 

اإىل القيام بخطوات من �ساأنها اأن 

ت�ساعد يف مترير �سفقة خروج 

لندن من االحتاد عرب الربملان 

الربيطاين يوم 12 مار�ص. 

ويف خطاب األقته اأمام عمال 

يف مدينة غرمي�سبي باإجنلرتا، 

اأول اأم�ص، قالت ماي اإن النواب 

لي�سوا وحدهم الذين �سيواجهون، 

االأ�سبوع القادم، خيارا جديا، بل 

على االحتاد االأوروبي هو االآخر 

اأن يختار، اإذ اإن كال الطرفني 

ي�ساركان يف هذه العملية، ومن 

م�سلحة االأوروبيني اأن تغادر 

بريطانيا االحتاد ب�سفقة، 

م�سيفة اأنهم يعملون �سوية، لكن 

القرارات التي �سيتخذها االحتاد 

االأوروبي خالل االأيام القليلة 

القادمة �ستوؤثر اإىل حد كبري 

على نتائج الت�سويت يف الربملان، 

م�سرية رئي�سة الوزراء اإىل اأن 

اإعادة جمل�ص العموم رف�سه 

دعم ال�سفقة حول "بريك�ست"، 

االأ�سبوع القادم، �سيجعل تطور 

االأحداث غري قابل للتنبوؤ.

وتابعت ماي اأنهم رمبا لن 

يخرجوا من االحتاد االأوروبي 

على مدار اأ�سهر، ورمبا �سيخرجون 

دون �سمانات يوفرها االتفاق، بل 

ورمبا لن يغادروه اأبدا.

اليوم  "اأعلن  البيان:  يف  جــوك  وقــال 

الفيدرالية  التحرير  جبهة  ت�سكيل 

املتحدة، التي تهدف اإىل �سن حرب �ساملة 

�سد نظام جوبا بقيادة �سلفاكري، وحزبه 

الذي مل يقدم اأي �سيء للمواطنني �سوى 

يعد  حيث  والدمار"،  والت�سرد  املـــوت 

لتنظيم  ر�سمي  ظهور  اأول  جوك  اإعــالن 

منذ  البالد  �سلطات  على  متمرد  م�سلح 

وقوى  احلكومة  بني  �سالم  اتفاق  توقيع 

 ،2018 �سبتمرب  يف  امل�سلحة  املعار�سة 

ــداول  ــت ب تــوؤمــن  جبهته  اأن  مــو�ــســحــا 

رئا�سة البالد ب�سكل دوري بني االأقاليم 

الغزال  بحر  النيل،  ــايل  اأع  ( الثالثة 

فيها  تكون  دولة  وبناء  واال�ستوائية(، 

منوذج  خالل  من  ال�سعب،  بيد  ال�سلطة 

املكونة  االإثنية  املجموعات  بني  ي�ساوي 

اإىل  م�سريا  ال�سيا�سي،  التمثيل  يف  للبالد 

بقية  مــع  حاليا  مــ�ــســاورات  جتــري  اأنــه 

احلركات امل�سلحة التي حتارب احلكومة 

للتحرير  جبهات   3 لتكوين  جــوبــا  يف 

البالد  الإنقاذ  وذلــك  االأقاليم،  تلك  يف 

حكومة  وت�سكيل  الو�سيك  االنهيار  من 

فيدرالية انتقالية بعد االإطاحة بنظام 

�سلفاكري.

اأعلن   ،2018 العام  من  دي�سمرب  ويف 

احلكومة،  مع  متحالفا  كان  الذي  جوك 

ا�ستيعاب  ا�ستقالته احتجاجا على عدم 

يف  املــعــار�ــســة  امل�سلحة  ــوات  ــق ال بع�ص 

خطاب  يف  ودعــــا  احلــكــومــي،  اجلــيــ�ــص 

جديد  تنظيم  تكوين  اإىل  ا�ستقالته 

�سلفاكري،  الرئي�ص  نظام  ملنازلة  م�سلح 

وحتــقــيــق الــنــظــام الــفــيــدرايل الــعــادل 

لتقا�سم ثروات البالد.

اخلارجية  االأطـــراف  ال�سني  ودعــت 

ال�سوؤون  يف  التدخل  عــدم  اإىل  ــرارا  م

الرئي�ص  وتوؤيد  لفنزويال،  الداخلية 

باالأزمات،  املحا�سر  مــادورو  نيكوال�ص 

الغربية  ــــدول  ال مــعــظــم  واعـــرتفـــت 

بزعيم املعار�سة خوان جوايدو رئي�سا 

�سرعيا لفنزويال، كما تعهدت الواليات 

�سد  العقوبات  �سبكة  بتو�سيع  املتحدة 

فنزويال لت�سمل املزيد من االإجراءات 

حلكومة  الـــداعـــمـــة  ــوك  ــن ــب ال ــد  �ــس

مادورو. 

وقال وانغ، يف رده على �سوؤال ب�ساأن ما 

اإذا كانت ال�سني ال تزال تعرتف مبادورو 

اإنه  املعار�سة،  مع  ات�ساالت  اأجرت  اأو 

دول  وا�ستقالل  �سيادة  احرتام  ينبغي 

موؤمتره  يف  م�سيفا  الالتينية،  اأمريكا 

جل�سة  هام�ص  على  ال�سنوي  ال�سحفي 

بلد  لكل  الداخلية  ”ال�سوؤون  بالربملان 

التدخالت اخلارجية  �سعبه.  يحددها 

املوقف  فــقــط  �ستفاقم  والــعــقــوبــات 

املتوتر، و�ستطلق العنان لقانون الغاب، 

يكفي  مبا  يحتفل  التاريخ  اأن  م�سيفا 

من الدرو�ص، وال ينبغي امل�سي يف نف�ص 

وانغ  قال  كما  املدمر،  القدمي  الطريق 

املعار�سة  تدعو  تــزال  ال  ال�سني  اإن 

حلل  لل�سعي  واحلكومة  الفنزويلية 

ل�سمان  ال�سلمي  ــوار  احل عرب  �سيا�سي 

ا�ستقرار البالد و�سالمة �سعبها. 

لفنزويال  قــرو�ــســا  ال�سني  وقــدمــت 

خالل  من  دوالر  مليار   50 من  باأكرث 

اتفاقيات النفط مقابل القرو�ص على 

وذلك  املا�سية  الع�سر  ال�سنوات  مــدار 

لالقت�ساد  الطاقة  ـــدادات  اإم لتاأمني 

ال�سيني �سريع النمو. 

النيجرييون ينتخبون حكام بع�ض الواليات
ماي: رمبا لن 
نغادر االحتاد 

االأوروبي اأبدا!

تاأ�سي�ض حركة مترد يف جنوب ال�سودان لالإطاحة بالنظام

املتحدة  ــــاالأمم  ب دبــلــومــا�ــســيــون  ونــقــل 

قوله  غرينبالت  عن  االجتماع  ح�سروا 

ع�سر  اخلم�سة  االأمـــن  جمل�ص  الأعــ�ــســاء 

على  الرتكيز  متاما  املــالئــم  غــري  مــن  ــه  اأن

اأن  االأزمـــــة،  �سبب  بو�سفها  اإ�ــســرائــيــل 

اختارت  التي  هي  الفل�سطينية  ال�سلطة 

بعثة  وامتنعت  احلالية،  االأزمــة  اختالف 

عن  املتحدة  االأمم  لدى  املتحدة  الواليات 

التعليق على ت�سريحات جرينبالت، واأدان 

بو�سفه  االإ�سرائيلي  القرار  الفل�سطينيون 

قر�سنة.

كو�سرن  وغـــاريـــد  غــريــنــبــالت  ويــعــمــل 

خطة  عــلــى  ــ�ــص  ــي االأب الــبــيــت  م�ست�سار 

ال�سهيوين  الكيان  بني  ال�سالم  يف  للتو�سط 

والفل�سطينيني، وقال دبلوما�سيون باالأمم 

تفا�سيل  يقدم  مل  غرينبالت  اأن  املتحدة 

ب�ساأن اخلطة اأول اأم�ص. 

ويرف�ص الفل�سطينيون مناق�سة اأي خطة 

اأعقاب  يف  املتحدة  الــواليــات  مع  لل�سالم 

بالقد�ص  ترامب  دونالد  الرئي�ص  اعرتاف 

عا�سمة للكيان ال�سهيوين يف 2017. 

حتويل  ب�ساأن  الفل�سطيني  القرار  وجاء 

الرغم من تزايد �سعوبات  ال�سرائب على 

تدفق االأموال ال�سائلة، والتي جنمت اإىل 

املتحدة  الــواليــات  تخفي�ص  عــن  مــا  حــد 

يزعزع  اأن  ميــكــن  ــا  م وهـــو  ــاعــدات،  املــ�ــس

ا�ستقرار ال�سلطة الفل�سطينية التي اأن�سئت 

عقب اتفاقيات اأو�سلو عام 1993.

دولــي 08

حتطم  جراء  اأم�ص،  م�سرعهم،  اأ�سخا�ص  خم�سة  لقي 

طائرة خفيفة، جنوب والية فلوريدا االأمريكية.

الفدرالية  الطريان  اإدارة  عن  اإعالمية،  و�سائل  ونقلت 

اأثناء  اأوك�سوبي  بحرية  يف  و�سقطت  حتطمت  الطائرة  اأن 

قريب،  مطار  يف  للهبوط  منخف�سة  م�سافة  على  حتليقها 

م�سيفة اأن الطائرة تعمل مبحركني ومن طراز "بيرب"، كما 

نقلوا عن مكتب قائد �سرطة مقاطعة بامل بيت�ص يف فلوريدا 

انت�سلوا  املنطقة  يف  احلرائق  مكافحة  اإدارة  موظفي  اأن 

خم�سة جثث هم جميع من كانوا على منت الطائرة.

ا�ست�سهاد  اأم�ص،  اأول  الفل�سطينية،  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 

االإ�سرائيلي  اجلي�ص  بر�سا�ص  اآخرين   47 واإ�سابة  �ساب 

وقنابل الغاز، خالل م�ساركتهم بفعاليات م�سرية "العودة" 

ال�سلمية، قرب احلدود ال�سرقية للقطاع.

وقالت الوزارة بغزة اأنه ا�ست�سهد مواطن متاأثرا بجراحه 

رفح،  �سرق  االإ�سرائيلي  اجلي�ص  قبل  من  بها  اأ�سيب  التي 

وجاري التعرف على هويته.

امل�سابني  بني  من  اأن  الوزارة  اأعلنت  �سابق،  وقت  ويف 

�سيدتان و�سحفيان و15 طفال و4 م�سعفني، دون اأن تو�سح 

طبيعة اإ�سابتهم.

ي�ستبه  اأ�سخا�ص   3 اجلمعة،  الرتكي،  االأمن  �سبط 

باإنتمائهم لتنظيم "داع�ص" االإرهابي بوالية �سانلي اأورفة 

جنوبي البالد.

وقالت م�سادر اأمنية، اأن القوات االأمنية كثفت تدابريها 

على احلدود، عقب تلقيها بالغا با�ستعداد 3 اإرهابيني من 

"داع�ص" الت�سلل من �سوريا اإىل االأرا�سي الرتكي بطريقة 
اأن االأمن الرتكي اأوقف يف  غري قانونية، مو�سحة امل�سادر 

ق�ساء اأقجة قلعة باأورفة، املواطن االإماراتي "اأ.�ص" )24 

عن  تك�سف  مل  واآخر  عاما(   28( "ح.اأ"  وال�سوري  عاما 

هويته ويدعى "م.اأ" )32 عاما(.

على  الثالثة  امل�ستبهني  بحوزة  العثور  مت  اأنه  واأ�سافت 

للتنظيم  تعود  و�سورا  التنظيمية  الوثائق  من  العديد 

داخل هواتفهم اخللوية.

ملغومة  �سيارة  اإن  بالعراق  حملي  طبي  م�سوؤول  قال 

مما  اأم�ص،  اأول  البالد  ب�سمال  املو�سل  مدينة  يف  انفجرت 

بقوات  وفرد  طفل  االأقل،  على  �سخ�سني  مقتل  عن  اأ�سفر 

االأمن، واإ�سابة ع�سرة اآخرين. 

وكانت م�سادر اأمنية ذكرت يف وقت �سابق اأن االنفجار الذي 

وقع مبنطقة املثنى يف املو�سل اأ�سفر عن اإ�سابة خم�سة من 

اأفراد االأمن واأ�سارت اإىل احتمال ارتفاع العدد. 

عمارة  يف  حريق  اندالع  جراء  اأم�ص،  م�سريني   6 اأ�سيب 

مكونة من 4 طوابق يف ال�سعودية. 

املدين  الدفاع  فرق  متكنت  اإعالمية،  و�سائل  وبح�سب 

 4 وهم  امل�سابني،  واإ�سعاف  احلريق  اإخماد  من  ال�سعودية 

ن�ساء وطفالن، فيما با�سرت فرق التحقيق ملعرفة م�سببات 

911 مبنطقة مكة بالغا  العمليات  احلادث، وتلقى مركز 

من حي العزيزية يف "خمطط �سرت" يفيد باندالع حريق 

يف عمارة، وعند و�سول فرق الدفاع املدين ات�سح اأن احلريق 

اندلع مبطبخ يف �سقة بالدور الثالث من العمارة املكونة من 

4 طوابق، ومت اإخالء العمارة من �سكانها واإخماد احلريق.

م�سرع 5 جراء حتطم طائرة 
خفيفة يف فلوريدا

�سهيد و47 اإ�سابة بر�سا�س 
الحتالل الإ�سرائيلي �سرقي غزة

القب�س على 3 م�ستبهني بالنتماء 
لـ"داع�س" بينهم اإماراتي برتكيا

مقتل �سخ�سني يف انفجار �سيارة 
ملغومة باملو�سل

اإ�سابة 6 م�سريني بحريق 
عمارة يف ال�سعودية

حــول

الوكاالت  
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العــامل

اأمريكا تتهم الفل�سطينيني باختالق اأزمة 

 ال�سني حتذر من تكرار اأخطاء التاريخ يف التعامل مع فنزويال

ق. د

ق. د

ق. د

ق. د

ق. د

ب�سبب حتويالت ال�سرائب
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دفاع تاجنانت 

وفاق �صطيف

مولودية العلمة 

اإحتاد عنابة 

ريا�ســـة الأحد 27  فورار 2969/ 10  مار�س 2019 املوافق لـ 03 رجب 121440

املحرتفة  الــرابــطــة  اأحــدثــت 

موعد  على  تغيريا  القدم  لكرة 

من  ال24  ـــة  ـــول اجل مــــبــــاراة 

بجاية  مولودية  بني  البطولة 

ودفاع تاجنانت حيث مت تقدمي 

كــانــت مربجمة  الــتــي  املـــبـــاراة 

يوم  اإىل  16مار�ص  ال�سبت  يوم 

االأمــر  وهــو  اجلـــاري  اخلمي�ص 

الطاقم  ح�سابات  اأخلط  الــذي 

بوغرارة  املــدرب  بقيادة  الفني 

الـــــذي قــــام بــتــغــيــري بــرنــامــج 

هذا  مــع  للتاأقلم  التح�سريات 

الربجمة،  يف  املتاأخر  التغيري 

اإىل  ـــدفـــاع  ال �سيتنقل  حــيــث 

للمبيت  االأربــعــاء  هــذا  بجاية 

مت  فيما  املقابلة،  ليلة  هناك 

فقط  تطبيقية  مقابلة  برجمة 

من  تخوفا  وهــذا  الالعبني  بني 

تعر�ص الت�سكيلة الإ�سابات قبل 

هذه املباراة املهمة.

ــة  ــط ــراب ــا بـــرجمـــت ال ــم ك

املتاأخر  اللقاء  املحرتفة 

ـــني دفـــــاع تــاجــنــانــت  ب

بــلــوزداد يوم  و�ــســبــاب 

مــار�ــص   21 اخلــمــيــ�ــص 

اإ�سماعيل  لهوى  مبلعب 

مطالبة  ظـــل  يف  وهــــذا 

هذه  لعب  ب�سرورة  الفريقني 

مباريات  املواجهة قبل خو�ص 

االأخـــرية  اخلم�سة  ـــوالت  اجل

اأخر  جانب  ومن  البطولة،  من 

برئا�سة  الــدفــاع  اإدارة  تبقى 

من  متخوفة  قرعي�ص  الطاهر 

الكولة يف اجلوالت االأخرية من 

امل�سريون  طالب  حيث  البطولة 

اأوال  الرزنامة  ت�سوية  ب�سرورة 

القادمة  اجلــــوالت  لــعــب  قــبــل 

من  كبري  عدد  وجود  مع  ال�سيما 

املباريات املوؤجلة اإىل حد االأن.

يف  الــدفــاع  ت�سكيلة  و�ــســرعــت 

"املوب"  ملـــبـــاراة  حتــ�ــســرياتــهــا 

اجلمهور  ح�سور  دون  املربجمة 

على  امل�سلطة  العقوبة  ب�سبب 

الفريق املحلي وهي املباراة التي 

من  لكل  م�سبق  غياب  �ستعرف 

الثنائي حقا�ص وبلكرو�ص ب�سبب 

تواجدهما حتت طائل العقوبة، 

الــذي تراهن  الــوقــت  وهــذا يف 

ت�سوية  على  الفريق  اإدارة  فيه 

الالعبني  م�ستحقات  من  جــزء 

يف الوقت الراهن وهذا من اأجل 

اخلرجة  قبل  معنوياتهم  رفــع 

ال�سعبة التي تنتظر الفريق مع 

نهاية االأ�سبوع اجلاري. 

خو�ص  على  العلمة  مولودية  اإدارة  اأكــدت 

اأمام  البطولة  من  القادمة  اجلولة  مباراة 

من  تــهــاون  ودون  نــزاهــة  بكل  القبة  رائــد 

حظوظ  على  واحلفاظ  الفوز  حتقيق  اأجل 

الرابطة  اإىل  ال�سعود  حتقيق  يف  الفريق 

االأوىل وهذا على الرغم من االإ�ساعات التي 

يبقى  حيث  الريا�سي،  ال�سارع  يف  اإنت�سرت 

النقاط  اإبقاء  هو  امل�سريين  ح�سب  الهدف 

الثالثة مبلعب زوغار.

اإدارة  فــاإن  الهدف  هــذا  حتقيق  اأجــل  ومــن 

لالعبني  مغرية  منحة  ر�ــســدت  املــولــوديــة 

ماليني   10( اللقاء  هذا  يف  الفوز  لتحقيق 

�سهرية  ــرة  اأج بت�سوية  وعــود  مع  �سنتيم( 

يف  الت�سكيلة  جنــاح  حــال  يف  خا�سة  اأخــرى 

حتقيق نتيجة اإيجابية خالل املباراة املوالية 

اأمل بو�سعادة مبلعب هذا االأخري، علما  اأمام 

اأجور   4 بت�سوية  قامت  املولودية  اإدارة  اأن 

�سهرية لالعبني منذ اإنطالق املو�سم.

دو�سن  معن�سر،  الــثــالثــي  غــيــاب  وتــاأكــد 

ويو�سف زكرياء عن مباراة يوم الثالثاء اأمام 

جاهزيتهم  نق�ص  ب�سبب  وهــذا  القبة  رائــد 

اأجواء  اإىل  فقط  االأم�ص  نهار  عودتهم  بعد 

ب�سبب  جاهل  اأي�سا  يغيب  كما  التدريبات، 

الذي  كوا�ص  االأميــن  املدافع  وكذا  االإ�سابة 

يف  ياأمل  حيث  اإنفراد  على  التدريبات  با�سر 

اأن يكون جاهزا خالل املباريات املتبقية من 

املو�سم اجلاري.

منح  يف  رغبته  على  الفني  الطاقم  واأكــد 

عبد  اأيت  اأيام  منذ  املوؤهل  للثالثي  الفر�سة 

اأجل  من  وبودومي  الرزاق  املالك، بالل عبد 

تاألق  بعد  خا�سة  القبة  مباراة  يف  امل�ساركة 

الودية  املباراة  يف  كبري  ب�سكل  الثالثي  هذا 

اأمام جمعية عني مليلة، علما اأن املدير الفني 

علي م�سي�ص يفكر يف ترقية جمموعة اأخرى 

املو�سم  الإكمال  الرديف  الفريق  العبي  من 

مع فريق االأكابر خا�سة مع حالة االإقتناع 

ال�سعود  ورقـــة  على  التناف�ص  ب�سعوبة 

للفريق  ال�سعبة  املالية  للو�سعية  بالنظر 

وكذا الرزنامة اجلهنمية التي تنتظر النادي 

يف اجلوالت املقبلة. 

حتقيق  من  عنابة  ــاد  اإحت متكن 

التي  الــوديــة  ــاراة  ــب امل الــفــوز يف 

جمعته اأمام فريق اجليل الريا�سي 

دون  هدفني  بنتيجة  لبوخ�سرة 

بلهاين  من  كل  توقيع  من  مقابل 

اإ�ستعدادات  ظل  يف  وهذا  وعمور 

من  ال25  اجلولة  ملباراة  الفريق 

الثالثاء  يوم  واملقررة  البطولة 

حيث  غليزان،  �سريع  فريق  اأمــام 

اأبان اأ�سبال املدرب خل�سر عجايل 

عن جاهزيتهم لهذه املباراة يف ظل 

االأداء اجليد املقدم من الالعبني 

مت  الذين  ال�سبان  منهم  خا�سة 

ترقيتهم من طرف الطاقم الفني 

بعلي،  نــون،  الرباعي  غــرار  على 

بليلي وبلهاين.

ر�ساه  الــفــنــي  الــطــاقــم  ــــدى  واأب

الالعبني  مــن  املــقــدم  االأداء  عــن 

عن  اأعــرب  كما  ــودي  ال اللقاء  يف 

بالوجه  الت�سكيلة  ظهور  يف  ثقته 

املنتظرة  املباراة  خالل  املطلوب 

ال�سريع والتي تعترب فا�سلة  اأمام 

يراهن  الــذي  لــالإحتــاد  بالن�سبة 

التناف�ص  يف  حظوظه  بعث  على 

حيث  ال�سعود،  ــة  ورق لعب  على 

تبقى الهزمية مرفو�سة لت�سكيلة 

عجايل  ــدرب  امل نظر  يف  االإحتـــاد 

بقوة  التناف�ص  ملوا�سلة  وهـــذا 

اأن  ال�سيما  املقبلة  اجلـــوالت  يف 

متاأخرة  مــبــاراة  لديه  ـــاد  االإحت

اأمام ترجي م�ستغامن.

ورفــ�ــص رئــيــ�ــص االإحتـــــاد عبد 

ــم الــ�ــســغــط على  ــي الــبــا�ــســط زع

غليزان  ــاراة  ــب م قبل  الــالعــبــني 

اأن  على  تاأكيده  خــالل  من  وهــذا 

الــذي  لفريقه  عــاديــة  املــبــاراة 

الذي  االأداء  تاأكيد  على  يراهن 

ولو  ال�سابقة،  املباريات  يف  قدمه 

لزعيم  الرئي�سي  الــتــخــوف  اأن 

خالل مباراة جولة هذا االأ�سبوع 

ظل  يف  وهــذا  التحكيم  يف  يتمثل 

ما تعر�ص له الفريق يف اجلوالت 

وهو  ح�سبه،  مظامل  من  الفارطة 

االإحتاد  اإدارة  جعل  الذي  االأمــر 

تاأمل يف تعيني حتكيم نزيه ملباراة 

ال�سريع من طرف جلنة التحكيم 

التابعة للفاف. 

متكن اأوا�سط وفاق �سطيف اأقل من19 

ح�ساب  على  التاأهل  حتقيق  من  �سنة 

نظرائهم من اإحتاد العا�سمة بخما�سية 

جرت  الــتــي  املـــبـــاراة  يف  مــقــابــل  دون 

حمادي  عمر  مبلعب  اأمــ�ــص  �سبيحة 

ببولوغني، و�سيواجه االأوا�سط يف لقاء 

ن�سف النهائي املتاأهل من مباراة اإحتاد 

يبقى  حيث  بلعبا�ص،  واإحتــاد  البليدة 

الهدف الرئي�ص لزمالء املتاألق بو�سوف 

هو التتويج باللقب.

نغيز  نبيل  الــوفــاق  ـــدرب  م وفــ�ــســل   

معاقبة الثنائي اإيفايني ولعوايف خالل 

مباراة االأم�ص اأمام مولودية العا�سمة 

من خالل اإنزالهما للم�ساركة يف مباراة 

تراجع  ب�سبب  وهذا  الرديف  الفريق 

للمهاجم  بالن�سبة  خا�سة  م�ستواهما 

نف�سه  فر�ص  من  يتمكن  الــذي  لعوايف 

ال�سطايفية  الت�سكيلة  مع  االأن  حلد 

من  اإيفايني  النيجريي  يعاين  فيما 

نق�ص املناف�سة ب�سبب تاأخر تاأهيله مع 

الوفاق يف فرتة التحويالت ال�ستوية.

الرابطة حتدث تغيريا على الربجمة 

وتخلط ح�شابات بوغرارة 

الأوا�شط يتجاوزن عقبة �شو�شطارة بخما�شية يف الكاأ�ص

الإدارة تنفى الت�شاهل مع القبة، وغيابات باجلملة هذا الثالثاء

بونة توؤكد اجلاهزية ملباراة غليزان بفوز على بوخ�شرة

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

الأهلي يق�شو على رائد ب�شكرة 
ويبقى يف �شدارة الرتتيب

املولودية ت�شتاأنف اليوم والتح�شري 
لداربي الولية اخلام�شة اإنطلق

اأهلي  فــريــق  ــص،  ــ� اأم �سبيحة  حــقــق، 

ثمينا  ــوزا  ف اليد  لكرة  باتنة  مدينة 

رائد  ال�سيف  ح�ساب  على  وم�ستحقا، 

ب�سكرة، يف لقاء بر�سم اجلولة ال�سابعة 

الثاين  الق�سم  بطولة  عمر  مــن  ع�سر 

احت�سنته  اجلهوية،  باتنة"  "رابطة 
الــقــاعــة مــتــعــددة الــريــا�ــســات مبركب 

املقابلة  وعرفت  بباتنة،  نوفمرب  اأول 

�سيطرة مطلقة من جانب اأ�سبال حممد 

واأمطروا  بقوة  دخلوا  الــذي  بو�سو�سو 

النقاط  مــن  بالعديد  الــــزوار  �سباك 

املتتالية ويعمقون الفارق منذ الدقائق 

وانتهى  اأكرث  قب�ستهم  ليحكموا  االأوىل 

18 مقابل  ذلك ال�سوط االأول بنتيجة 

نقطة، 7 نقاط.

وا�سل  املباراة،  من  الثانية  املرحلة  يف 

وعمقوا  وال�سيطرة  ال�سغط  املحليني 

يف  املحليني  رغبة  رغــم  اأكـــرث،  الــفــارق 

املــبــاراة،  يف  والــعــودة  الــفــارق  تقلي�ص 

باقي  ت�سيري  ــص  االأر� اأ�سحاب  ليح�سن 

وينهون  الــثــاين  ال�سوط  مــن  املرحلة 

وبنتيجة  وثمني،  عري�ص  بفوز  املباراة 

.18 مقابل  نقطة   36
هذا وبعد الفوز الثمني وامل�ستحق يبقى 

 32 االأهلي يف �سدارة الرتتيب بر�سيد 

ثابتة  بخطى  ال�سري  ويوا�سل  نقطة 

نحو اقتطاع تاأ�سرية ال�سعود التي ا�ستد 

اأن  بعد  خا�سة  اأكــرث،  التناف�ص  عليها 

اجليل  اإحتاد  واملالحق  الو�سيف  حقق 

اآزال،  عني  اأمــام  فــوزا  قاي�ص   ال�ساعد 

وقل�ص الفارق اإىل نقطتني فقط، لي�سعل 

املناف�سة اأكرث على تـاأ�سرية ال�سعود.

كتيبة  ت�ستاأنف  ذاتـــه،  ال�سياق  ويف 

اأم�سية يوم االثنني  االأهلي حت�سرياتها 

حت�سريا  الريا�سات  متعددة  بالقاعة 

ـــقـــادم �ــســد مــولــوديــة بــرج  لــلــقــاء ال

بوعريريج �ساحب املركز الرابع والذي 

االأوىل،  االأدوار  للعب  االأخــر  هو  ياأمل 

االأخــري  هــذا  مبلعب  املــبــاراة  و�ستكون 

واأمام اأن�ساره

موؤ�س�سات  مولودية  ت�سكيلة  ت�ستاأنف 

اأم�سية  حت�سرياتها  اليد  لكرة  باتنة 

الريا�سات  متعددة  بالقاعة  الــيــوم 

حت�سريا  بباتنة  نوفمرب  اأول  مبركب 

االأ�سبوع  نهاية  واملرتقب  القادم  للقاء 

يف  بريكة  بلدية  اأمـــل  �سد  ـــاري،  اجل

اأن  وبعد  اخلام�سة،  الــواليــة  داربـــي 

اأم�سية  حت�سرياتها  الت�سكيلة  با�سرت 

لراحة  وركنت  الفارط،  الثالثاء  يوم 

ح�سام  رفقاء  اليوم  يعود  يومني،  ملدة 

التدريبات  الأجـــواء  القاوبي  الــديــن 

وعينهم على الو�سول للجاهزية املثلى، 

من  ي�سعى  التي  املوقعة  لهذه  حت�سبا 

لتاأكيد  جماهد  حكيم  اأ�سبال  خاللها 

خطف  نحو  اأكرث  والزحف  كعبهم  علو 

اأمل  الإزاحـــة  ــذا  وك ال�سعود  تاأ�سرية 

ورقــة  عــلــى  املناف�سني  اأحـــد  بــريــكــة 

ال�سياق،  ال�سباق. ويف ذات  ال�سعود من 

حتت  املــولــوديــة  العــبــي  كــل  يتواجد 

يقوده  ــذي  ال الفني  الطاقم  ت�سرف 

حكيم جماهد، وهو ما يريحه اإذ ي�سعى 

القمة  هذه  يف  التعداد  كل  ال�ستغالل 

التي تعد بالكثري من الندية والتناف�ص. 

باتنة  مــولــوديــة  اأن  بــالــذكــر،  جدير 

يغرد يف الريادة منذ انطالق البطولة 

ويت�سدر جمموعته بـ 27نقطة يف حني 

يحتل اأمل بريكة املركز الثالث بر�سيد 

نقطة.  21

مولودية موؤ�ص�صات باتنة
اأمري. ج

اأمري. ج

كــرة اليـد 



مليلة  ــني  ع جمعية  ت�سكيلة  اخــتــتــمــت 

جرى  ــذي  ال الــثــاين،  التح�سريي  ترب�سها 

�سطيف،  يف  "الباز"  التح�سريي  بــاملــركــز 

املدرب  وبقيادة  الفريق  تعداد  كل  بح�سور 

الزمن  ي�سابق  الــذي  جــودي  اأيــت  عزالدين 

�سد  القادم  للقاء  حت�سبا  العبيه  لتح�سري 

�سيكون  والذي  بوعريريج،  برج  اأهلي  �سباب 

القبائلي  للتقني  ر�سمي  اإختبار  اأو  مبثابة 

لينطلق  املليلية،  احلمراء  مع  جــودي  اأيــت 

الهدف  حتقيق  يف  الفريق  مع  رحلته  بهذا 

املن�سود وحتقيق البقاء واإنقاذ اجلمعية من 

�سبح ال�سقوط الذي يرت�سد بها.

التح�سريي  الرتب�ص  عن  وباحلديث  هــذا 

فقد  �سيف  لطفي  امليدان  متو�سط  لرفقاء 

اأو الفني  اأجمع الكل �سواء الطاقم االإداري 

ثمنوا  اإذ  جنــاحــه،  على  الالعبني  وحــتــى 

املالئمة،  بالظروف  واأ�سادوا  مردود اجلميع 

احلــمــراء  الكتيبة  اإ�ــســتــجــابــة  ـــل  اأم عــلــى 

والعودة  الــلــقــاءات  باقي  يف  واالنتفا�سة 

ل�سكة االنت�سارات.

رابطة الهواة

االأورا�سية  الكتيبة  اأمــ�ــص،  ع�سية  عـــادت، 

البي�ساء بنقطة ثمينة من قاملة بعدما واجهت 

ن�سر الفجوج مبلعب واأمام اأن�سار هذا االأخري يف 

من  والع�سرون  الثالثة  اجلولة  حل�ساب  مباراة 

وعرفت  الرابطات،  بني  ما  ق�سم  بطولة  عمر 

الفريقني  جانب  من  حــذرة  انطالقة  املقابلة 

اأف�سلية  مع  امليدان  و�سط  يف  اللعب  متركز  اإذ 

التي  الباتنية  املــولــوديــة  جانب  مــن  طفيفة 

طريق  عــن  ال�سبق  هــدف  ت�سجيل  يف  جنحت 

بعدها  ليوا�سل  ــورزام،  ب كمال  الفريق  هــداف 

الهجوم  يف  بقلهم  الــرمــي  بــوريــدان  اأ�ــســبــال 

الفعالية  نق�ص  اأن  اإال  الثاين،  الهدف  الإ�سافة 

غاية  اإىل  الفر�ص،  مــن  العديد  عليهم  فــوت 

�سربة  على  املحليني  حت�سل  اأين   65 الدقيقة 

لهدف  املحلية  الن�سرية  العب  ترجمها  جزاء 

انتهى على وقعها  التي  النتيجة  التعادل، وهي 

اللقاء.

قد  باتنة  مولودية  تكون  النتيجة  وبهذه 

عن  كــامــلــة  نــقــاط   10 اإىل  الـــفـــارق  عمقت 

الو�سيف ترجي قاملة الذي مني بهزمية خارج 

لتقرتب  الروي�سات،  م�ستقبل  يد  على  قواعده 

البوبية اأكرث فاأكرث من حتقيق هدفها واقتطاع 

تاأ�سرية ال�سعود.

ويف �سياق ذات �سلة، عرفت املباراة تنقل اأن�سار 

للم�ساندة،  لقاملة  فريقهم  مع  باتنة  مولودية 

لت�سهد املقابلة يف بع�ص اأطوارها اأحداث ال متت 

للريا�سة حيث تعر�ص العبو املولودية ل�سغط 

اأن املباراة  كبري من طرف اجلمهور املحلي رغم 

كانت جتري يف روح ريا�سية عالية.

فوزا  تب�سة  احتاد  فريق  حقق   

�سباب  فريق  �سيفه  على   ثمينا 

جيجل يف مباراة كانت من جانب 

املوؤ�سرات  كل  كانت  حيث  واحد 

�سيقدم  ــكــنــاري  ال بـــاأن  تــوحــي 

مباراة كبرية  حيث دخل اأ�سحاب 

هذه  يف  بقوة  واجلمهور  االأر�ــص 

اأربعة  �سوى  متر  مل  و  املواجهة 

دقائق حتى  متكن املهاجم نويري 

للكناري  الت�سجيل  باب  فتح  من 

يتمكن  مل  �ساروخية  قذفة  بعد 

حار�ص �سابو من الت�سدي لها هذا 

الهدف فتح ال�سهية الأبناء املدرب 

�ساحلي  املهاجم  ليتمكن  بوقرة 

لفريق  الثاين  الهدف  اإ�سافه  من 

هذا   11 الدقيقة  يف  الــكــنــاري 

الهدف اأخرج الزوار من قوقعتهم 

من  خا�سة  مرات  عدة  وحاولوا 

�سكل  الذي  ي�سعد  املهاجم  طرف 

االحتاد  دفــاع  على  كبريا  خطر 

حيث متكن من تقلي�ص الفارق يف 

االأوىل  املرحلة  من   21 دقيقة 

ب�سرعة  رد  عوملي  املهاجم  لكن 

الهدف  م�سيفا  الزوار  هدف  على 

 24 الدقيقة  يف  لفريقه  الثالث 

يف  الــلــعــب  ذلـــك  بــعــد  ليتمركز 

نهاية  غاية  اىل  املــيــدان  و�سط 

ا�سحاب  االأوىلبتوفق  املرحلة 

االأر�ص بثالثية لهدف واحد.

�سبيه  الثانية  املرحلة  جــاءت   

ب�سط  حيث  االأوىل  باملرحلة 

الزوار  على  �سيطرتهم  املحليون 

حيث  الدفاع  يف  متركزوا  الذين 

�سيطر رفاق نويري على اأطوارها 

و�سرب املهاجمون ح�سارا مركزا 

ارتكب  الذي  ال�سباب  دفاع  على 

العديد من االأخطء نتيجة قلة 

الرتكيز وال�سغط املفرو�ص عليه 

اإ�سافة  من  عوملي  للمهاجم  �سمح 

الهدف الرابع فيما �سيع ال�سباب 

مــرة  الـــفـــارق  تقلي�ص  فــر�ــســة 

جزاء  �سربة  طريق  عن  اأخــرى 

من  متكن  �سوعيد  حــار�ــص  لكن 

الت�سدي لت�سديدة املهاجم بارين 

ذوادي  املــهــاجــم  بعدها  ليعمق 

الهدف  وي�سيف  النتيجة  علمي 

متريرة  بعد  للكناري  اخلام�ص 

النتيجة  وه  نويري  املهاجم  من 

التي  املــبــاراة  عليها  انتهت  التي 

الني  ال�سيوف  على  ثقيلة  تعد 

فئة  مــن  معظمه  بتعداد  تنقل 

االأوا�سط.

من  العيد  �سلغوم  هالل  متكن 

ح�ساب  على  ثمني  فوز  حتقيق 

ال�سيف اإحتاد خن�سلة يف قمة 

من  ال24  اجلــولــة  مــبــاريــات 

مبلعب  الثانية  الهواة  بطولة 

العيد  بــ�ــســلــغــوم  املــظــاهــرات 

بنتيجة هدفني دون مقابل يف 

تامة  �سيطرة  عرفت  مــبــاراة 

اأداء  مقابل  املحلي  للفريق 

باهت من الزوار.

واأمام جمهور غفري من جانب 

نوعي  وح�سور  الهالل  اأن�سار 

دخل  اأي�سا  االإحتـــاد  الأن�سار 

العبو الهالل بقوة حيث متكن 

قح�ص من اإفتتاح باب الت�سجيل 

ـــاد مع  وخمــادعــة دفــاع االإحت

كبرية  اإحــتــجــاجــات  ت�سجيل 

ومدربهم  الـــــزوار  طـــرف  ــن  م

ب�سبب  احلكم  على  �سحراوي 

قراراته، وخرج العبو االإحتاد 

من  الهدف  بعد  منطقتهم  من 

اأجل معادلة النتيجة لكن دون 

دفاع  اإ�ستمامة  ظل  يف  جــدوى 

الهالل.

وا�سل  الــثــاين  الــ�ــســوط  ويف 

منطقة  على  �سغطهم  الـــزوار 

على  كليا  اإعتمد  الذي  الهالل 

الــهــجــمــات املــعــاكــ�ــســة والــتــي 

بهدف ثاين من توقيع  اأثمرت 

ــذي  وال قح�ص  الــالعــب  نف�ص 

املناف�ص  اآمـــال  على  بــه  ق�سى 

خالل  النتيجة  يف  العودة  يف 

املباراة  من  االأخــرية  الدقائق 

لــتــنــتــهــي املـــبـــاراة عــلــى وقــع 

م�ستحق  وفوز  االأع�ساب  توتر 

لــلــهــالل مـــع تــعــرث يف وقــت 

املهدد  لــالإحتــاد  منا�سب  غــري 

ت�سوية  بعد  ال�سدارة  بفقدان 

الرزنامة.
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الفجوج  من  ثمينة  بنقطة  "البوبية" تعود 
وتقرتب من ح�شـم ال�شعــــود 

الربج  ملوقعة  بجدية  التح�شري  وتوا�شل  �شطيف  ترب�ص  "ل�شام" تختتم 

الكناري يق�شف ال�شباب بخما�شية كاملة

الهالل يوؤمن احلظوظ بثنائية والإحتاد يلعب بالنار 

متكن فريق وفاق عني التوتة من خطف 

النهائي،  الــربــع  لــلــدور  التاأهل  تاأ�سرية 

الغرمي  ح�ساب  على  االأول  اأم�ص  ع�سية 

متعددة  بالقاعة  بوعريريج،  برج  �سباب 

اأ�سبال  واأح�سن  بتاجنانت،  الريا�سات 

اللقاء  ت�سيري  حــ�ــســاين  ـــارق  ط املــــدرب 

نقطة   24 بنتيجة  بفوز  االأهم  وحققوا 

كانوا  اأن  بعد  ــذا  وه نقطة،   22 مقابل 

املباراة،  من  االأول  ال�سوط  يف  متاأخرين 

يف  البطولة  هــزميــة  على  الــوفــاق  ــريد  ل

االأ�سبوع املن�سرم.

يف  له  خطوة  اأول  يف  الوفاق  وجنح  هذا 

يف  به  توج  الذي  لقبه  عن  الدفاع  م�سوار 

اجلمهورية،  كاأ�ص  من  املا�سية  الطبعة 

م�ستقبل  النهائي  الربع  الدور  يف  ليلتقي 

تاجنانت الذي تاأهل على ح�ساب مواهب 

حمايدة،  بقاعة  اللقاء  و�سيكون  وهران، 

يوم 29 من �سهر مار�ص اجلاري.

هذا وتنتطلق كتيبة الوفاق يف التح�سري 

مبيدان  عنابة  اأوملبيك  �سد  القادم  للقاء 

هذا االأخري، حل�ساب اجلولة اخلام�سة من 

االإياب  مرحلة  من  واالأوىل  اللقب  دورة 

اأجواء  يف  بقوة  للعودة  الوفاق  ي�سعى  اذ 

اللقب  على  والتناف�ص  البطولة  مناف�سة 

متتبعي  لكل  ومطلبا  هــدفــا  ــات  ب الـــذي 

الوفاق املتعط�سني للتتويج بالبطولة.

وعلى �سعيد اآخر، �سيوا�سل حار�ص عرين 

امليادين  الغياب عن  الوفاق �سامل بوفغلة 

التي  االإ�سابة  ب�سبب  اآخر، وهذا  الأ�سبوع 

يف  املــ�ــســاركــة  مــن  وحــرمــتــه  لها  تعر�ص 

ليرتك  الربج،  �سباب  �سد  الكاأ�ص  مباراة 

مكانته هذا االأ�سبوع اأي�سا للحار�ص ال�ساب 

الكاأ�ص  مباراة  يف  تاألق  الذي  نور  بوقنة 

ومنح فريقه االإ�سافة.

عاقبت جلنة االإن�سباط للرابطة العب 

جنيح  قريبع  مو�سى  حــي  �سباب  فريق 

وبلعامل عبد املوؤمن وحليمي عالء الدين 

وبوعافية  الــ�ــســاويــة  احتـــاد  فــريــق  مــن 

عومار من فريق �سباب اأوالد جالل وموزة 

ح�سام الدين من فريق هالل �سلغوم العيد 

باتنة  �سباب  فريق  من  �سكيب  وبركاين 

مبقابلة نافذة وغرامة مالية بقيمة 15 

االإعرتا�ص  ب�سبب  منهم  لكل  دينار  األف 

على قرارات احلكم .

من  ه�سام  لعالونة  الالعب  عاقبت  كما 

فريق مولودية ق�سنطينة باربع مباريات 

األف   25 بقيمة  مالية  وغــرامــة  نافذة 

ريا�سية  غــري  تــ�ــســرفــات  ب�سبب  ديــنــار 

ح�سام  الالعب  واأوقفت  الر�سميني  جتاه 

بوحربيط من فريق مولودية ق�سنطينة 

حماولة  ب�سبب  نافذة  مباريات  بثمانية 

بـ  تغرميه  مع  الر�سميني  على  االإعتداء 

40 األف دينار كما �سلطت غرامات مالية 
بقيمة  اخلـــروب  جمعية  فريق  حــق  يف 

االألعاب  ا�ستعمال  ب�سبب  دينار  اآالف   10
فريق  حق  يف  دينار  األــف  و20  النارية 

احتاد خن�سلة ب�سبب ت�سرفات غري الئقة 

من ملتقطي الكرات.

جمعية عني مليلة 
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الوفــاق بثوب البطـل ينتف�ص 

ويدافع عن لقبه يف مناف�شة الكاأ�ص
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�ساكر. اأ

الكاأ�ص  مناف�شة  يف  الأهم  "حققنا 
وحظوظنا وفرية وقائمة يف البطولة" 

اإيقاف مهاجم املوك بوحربيط 

بثمانية مباريات نافذة

حتدث املناجري العام لفريق وفاق عني التوتة كمال بن علي لـ"االأورا�ص نيوز" 

عقب التاأهل االأخري لفريقه �سد �سباب اأهلي برج بوعريريج عن املقابلة وعن 

م�سوار الفريق يف الدفاع عن لقبه وكذا عن البطولة وقال:" حققنا االأهم اأمام 

�سباب الربج يف مقابلة متكافئة جمعتنا مبناف�ص قوي، الكل كان واع بامل�سوؤولية 

والالعبون تداركوا ما فاتهم وحققوا فوزا ثمينا، �سنوا�سل م�سوار الدفاع عن 

اللقب حتى نتوج بكاأ�ص اجلمهورية للمرة الثانية على التوايل، وعن مناف�سة 

للمناف�سة  والعودة  الكامل  بالزاد  للعودة  بعزمية  لعنابة  �سنتنقل  البطولة، 

اأمري. جبقوة، حظوظنا قائمة ووفرية ون�سعى للعب االأدوار االأوىل"
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الكاب ي�سيع اأ�سهل انت�سار وينهي املو�سم مبكرا
اأم�ص من  عجز فريق �سباب باتنة 

�سلغوم  اأمـــل  فــريــق  عقبة  تخطي 

ـــدة  واح بــنــقــطــة  مكتفيا  الــعــيــد 

فر�ص  كـــرثة  طبعتها  مقابلة  يف 

التهديف خا�سة من جانب املحليني 

وبالعودة اإىل جمريات اللقاء ك�سف 

يف  اجلادة  نواياه  عن  مبكرا  الكاب 

املتبعة  اخلطة  لكن  الــفــارق  �سنع 

ــرف الــفــريــق الــزائــر حالت  مــن ط

دون ذلك حيث مل ن�ساهد فر�سة يف 

الربع �ساعة االأوىل فال�سيوف اأبدوا 

ف�سلوا  واإن  حتى  كبرية،  ا�ستماتة 

التمركز مبنطقتهم، اإال اأنهم حاولوا 

التي كان  املرتدات  الرد عن طريق 

يف  حــاول  والـــذي  �سديرة  وراءهـــا 

لكن  ال�سبق  هدف  خطف  من  د22 

كرته مرت بقليل على العار�سة هذه 

االأورا�سي  الفريق  دفعت  الفر�سة 

كاد   31 د  ويف  حيث  االأمــــام  اإىل 

حتويل  براأ�سية  من�سوري  املهاجم 

توزيعة عباب�سة اإىل ال�سباك و�سط 

فريق  حــاول  كما  اجلميع  ده�سة 

املفرو�ص  اخلــنــاق  فــك  بــوقــرانــة 

الهجمات  بوا�سطة  منطقتهم،  على 

والتي   40 د  يف  خا�سة  اخلاطفة 

وجد  والذي  �سديرة  املتاألق  قادها 

وكرته  ي�سدد  مراقبة  دون  نف�سه 

بقليل  وبــعــد  بقليل  الــقــائــم  علت 

ال�سوط  نهاية  ينهي احلكم ظافري 

االأول املرحلة الثانية كانت اأح�سن 

اأكرث  حتركت  اأن  بعد  �سابقتها،  من 

الذين  للمحليني،  الهجومية  االآلــة 

بقيادة  هجوماتهم  ن�سق  من  رفعوا 

فر�سوا  حيث  ــرارة،  و�ــس من�سوري 

يف  ال�سيوف  منطقة  على  �سغطا 

الهجومية  غياب الرتكيز، واجلراأة 

حيث  فر�سة  اأخطر   48 د  وعرفت 

توغل الالعب رما�ص داخل منطقة 

�سكل  على  كــرة  وي�سدد  العمليات 

توزيعة اإ�سطدمت بالقائم االأي�سر 

تراجع  اأن  كما  ميهوب  للحار�ص 

واكتفائهم  اخللف  اإىل  ال�سيوف 

رفقاء  مهمة  من  �سعب  باملقاومة، 

كما  الت�سجيل  يف  عاي�ص  القائد 

�سيع الفريق االأورا�سي عدة فر�سة 

حقيقية للتهديف خا�سة يف د 61 

بني  جماعية  لعبة  وبــعــد  حــيــث 

العبي الفريق تنتهي عند عباب�سة 

الذي ي�سدد وكرته ينقذها احلار�ص 

مبا�سرة  وبعدها  ب�سعوبة  ميهوب 

اإفتتاح  فر�سة  �سرارة  املهاجم  �سيع 

وجه  خروجه  بعد  الت�سجيل  باب 

وي�سدد  يراوغه  احلار�ص  مع  لوجه 

من  يخرجها  بوقطو�سة  واملــدافــع 

على اخلط لتبقى االأمور على حالها 

بتعادل  املواجهة،  نهاية  غاية  اإىل 

للكاب،  بالن�سبة  اخل�سارة  بطعم 

اإهــدارهــم  على  �سيندمون  الــذيــن 

ب�سبب تعامل  املتناول،  فوزا كان يف 

الفر�ص  مــن  الكثري  مــع  الــالعــبــني 

املباراة  نهاية  وعــرفــت  ب�سذاجة 

على  الفريق  اأن�سار  من  كبري  غ�سب 

الالعبني ب�سبب املردود املقدم.

اأحمد اأمني. ب

 تاأهل م�ستحق لل�سريع 
و�سبان الكناري 
يخرجون ب�سرف
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جرت مباراة الدور ربع 

النهائي من  مناف�سة كاأ�ص 

اجلمهورية والذي اأحت�سنه 

ملعب 4 مار�ص بتب�سة �سباح 

اأم�ص و جمع فريق احتاد تب�سة 

الأقل من 17 �سنة و�سيفه 

فريق �سريع غليزان من الق�سم 

الوطني املحرتف الثاين 

وح�سر هذا للقاء جمهور 

كبريا من اأجل منا�سرة اأبناء 

املدر �سميدة بالل والذين 

جاوؤوا لالإ�ستمتاع مب�ساهدة 

ال�سبان يف ن�سف النهائي كاأ�ص 

اجلمهورية لكن خربة اأبناء 

غليزان حرمت رفقاء املتاألق  

حميدي من التاأهل اإىل الدور 

القادم وهذا رغم اأن فريق 

احتاد تب�سة وقف الند للند يف 

هذه املواجهة خا�سة واأن اأبناء 

املدرب �سميدة كانوا متقدمني 

يف النتيجة حيث �سجل هدف 

التقدم يف املرحلة االأول لكن 

خربة الفريق ال�سيف يف هذه 

املناف�سة �سمحت لهم بتعديل 

نتيجة  والتفوق بالركالت 

الرتجيحية التي ابت�سمت لهم 

يف االأخريبنتيجة7 مقابل 

هذه  الكناري  اأبناء  ليودع   6
املناف�سة واخلروج ب�سرف 

والتفرع ملناف�سة البطولة التي 

يحتل فيها املرتبة االأوىل.

ع. العاي�ص

يومية اإخبارية عامة

املنطقة احل�سرية الثانية  جتزئة 12 رقم 12 ـ باتنة

الهاتف: 033.29.18.51  الفاك�ص: 033.29.18.51

journalelauresnews@gmail.com :الربيد االإلكرتوين

عنوان واحد يجمعنا

مناف�صة كاأ�س اجلمهورية
 لأقل من 17 �صنة

رابطة والية باتنةرابطة باتنة اجلهوية

جلنة  اأمــ�ــص  �سبيحة  نــظــمــت 

لعمال  االإجتماعية  اخلــدمــات 

خريية  مقابلة  بــاتــنــة  بــلــديــة 

على  �ساوي  اللطيف  عبد  مبلعب 

�سريف  بن  خل�سر  املــرحــوم  روح 

الذي وافته املنية قبل اأ�سبوعني 

ال�سعبي  املجل�ص  رئي�ص  بح�سور 

مالخ�سو  ــن  ــدي ال نـــور  الــبــلــديــة 

ـــرة  ـــس واأعـــ�ـــســـاء جمــلــ�ــســه واالأ�

�سابقني  العبني  مــن  الريا�سية 

باأندية مدينة باتنة اإ�سافة اإىل 

الريا�سية  االإعــالمــيــة  االأ�ــســرة 

اأقيمت  حيث  املــرحــوم  ورفــقــاء 

قبل  ا�ستعرا�سيتني  مقابلتني 

املرحوم  عائلة  تكرمي  يتم  اأن 

بح�سور اأربعة من اأبنائه من طرف 

االإجتماعية  ــات  ــدم اخل جلــنــة 

ال�سعبي  واملجل�ص  البلدية  لعمال 

باتنة ومديرية  لبلدية  البلدية 

وجمعية  والــريــا�ــســة  الــ�ــســبــاب 

بالوالية  وال�سحفيني  املرا�سلني 

ومت خاللها اإلقاء بع�ص املداخالت 

الق�سرية حيث ا�ستذكروا مناقب 

ا�ستغل  الذي  �سريف  بن  املرحوم 

حيث  �سحفي  كم�سور  متطوعا 

االأول  ــدر  ــ�ــس امل ـــان  ك مـــا  غــالــبــا 

�سور  بــخــ�ــســو�ــص  ــالإعــالمــيــني  ل

الأندية  والــتــدريــبــات  املــبــاريــات 

باتنة دون مقابل كما كان يتابع 

تدريبات ومباريات اندية املدينة 

باتنة  مولودية  فريق  وخ�سو�سا 

الني  االأن�سار  م�سدر  اأي�سا  كان  و 

يق�سدونه للح�سول على �سورهم 

يف املدرجات.
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مقابلتني ا�شتعرا�شيتني وتكرميات لعائلة امل�شور املرحوم خل�شر بن �شريف
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ليخت،  دي  مــاتــيــا�ــص  يــعــد 

مــدافــع اأيــاكــ�ــص اأمــ�ــســرتدام 

من  للعديد  هدًفا  الهولندي، 

مقدمتها  ويف  اأوروبـــا،  اأندية 

بر�سلونة وجوفنتو�ص.

ت�سريح  يف  ليخت،  دي  وقال 

"كالت�سيو  مـــوقـــع  اأبـــــــرزه 

هو  دايــك،  "فان  مريكاتو": 

دولية،  خــربة  ميتلك  العــب 

تتعلم  اأن  ميــكــنــك  ومـــنـــه 

الكثري".

االن�سمام  "ميكنني  واأ�ساف: 

اأنه  حيث  ليفربول،  يف  اإليه 

ناٍد رائع، لكن يف هذه اللحظة 

اأركــز فقط  اأفكر يف ذلــك.  ال 

كيف  و�ــســرنى  اأيــاكــ�ــص،  على 

�ستنتهي".

دي  ماتيا�ص  اأن  اإىل  ي�سار 

يرتبط  عــامــًا(،   19( ليخت 

اأم�سرتدام  اأياك�ص  مع  بعقد 

 ،2021 �سيف  حــتــى  ميــتــد 

وتبلغ القيمة املالية للمدافع 

 65 تقريبًا  حاليًا  الهولندي 

مليون يورو.

تتوا�سل اخل�سائر على باري�ص �سان 

مــن دوري  بعد خــروجــه  جــريمــان 

مان�س�سرت  يد  على  ــا،  اأوروب اأبطال 

ـــاء  ـــع االأرب يــــوم   3-1 ــايــتــد  يــون

املا�سي.

�سانع  دراك�سلر  جوليان  واأعــلــن 

ح�سابه  عرب  جــي،  اإ�ــص  بي  األعاب 

الر�سمي على �سبكة اإن�ستجرام، اأنه 

�سيغيب عن املالعب ب�سعة اأ�سابيع 

الإ�سابته يف وتر الفخذ االأي�سر.

االأمل  "خيبة  دراك�سلر:  واأ�ساف 

باخلروج من دوري االأبطال توؤملني 

اأكرث من االإ�سابة".

وعــانــى الــالعــب االأملـــاين مــن هذه 

مان�س�سرت  مواجهة  خالل  االإ�سابة 

اإ�ص  بي  مــدرب  اأجــرب  ما  يونايتد، 

ال�ستبداله  توخيل  توما�ص  جي 

واإ�ــســراك  دقيقة   70 مــرور  بعد 

لياندرو  االأرجــنــتــيــنــي  ــب  ــالع ال

باريدي�ص بدال منه.

الهجومية  القوة  بذلك  وتتقل�ص 

ــان جــريمــان يف ظل  ــس � لــبــاريــ�ــص 

عن  وغيابه  جونيور  نيمار  اإ�سابة 

املالعب حتى اأوائل ال�سهر املقبل.

بر�سلونة مع  مي�سي  م�ستقبل  تر�سم  �سيناريوهات   3

مورينيو ي�سحي برثوة من اأجل ريال مدريد

دي ليخت يفتح الباب اأمام ليفربول

امل�سائب تتواىل على �سان جريمان بعد توديع دوري الأبطال

ال�سادرة  االإيطالية،  ال�سحف  ركزت 

وقيادته  جوفنتو�ص،  مهاجم  كني،  موي�ص  تاألق  على   ، اأم�ص 

للفريق للفوز بنتيجة )1-4( على اأودينيزي، قبل مواجهة اأتلتيكو مدريد 

يف دوري اأبطال اأوروبا.

هو  احلا�سر  "جوفنتو�ص،  �سبورت":  ديللو  "الغازيتا  �سحيفة  وعنونت 

اأتلتيكو مدريد، اأما امل�ستقبل فهو...؟".

الالعب  يطلق  األيغري  قوي،  وعر�ص  ثنائية  كني،  "الظاهرة  واأ�سافت 

�ساحب ال19 عاًما، ويفوز على اأودينيزي 1-4، وي�سبح الفارق 19 نقطة 

بينه وبني املركز الثاين".

وتابعت "�سروط اإيكاردي، ماروتا يقابل وكيل االأرجنتيني مرة اأخرى، من 

�سارة القيادة اإىل �سباليتي، ماورو يطلب من االإنرت اإعادة التاأهيل".

اأف�سل مما  اأنا  "ثورة روما، مون�سي خارج، ورانيريي يدخل ويقول:  وختمت 

كنت عليه من قبل". 

 

و�سبهت �سحيفة "كوريري ديللو �سبورت" موي�ص كني، بنجم توتنهام هاري كني، وقالت: 

"جوفنتو�ص فاز على اأودينيزي بعد ثنائية مميزة من الالعب ال�ساب، والذي يف عجلة 
من اأمره ليثبت نف�سه.. هدفان ا�ستثنائيان وح�سل على ركلة جزاء.. يف اأول مباراة له 

كاأ�سا�سي بالدوري االإيطايل بقمي�ص جوفنتو�ص، ي�سحر امللعب".

مدريد،  اأتلتيكو  مع  املواجهة  الثالثاء  ويوم   ،4-1 بنتيجة  تنتهي  "املباراة  واأ�ساف 

غودين م�ساب، هو يف خطر".

ا، املدير الريا�سي يغادر ويقرتب من اآر�سنال، يف مكانه متت ترقية ما�سارا.. ورانيريي  وتابعت "روما، مون�سي خارج اأي�سً

يوقع حتى يونيو". 

 

وقالت �سحيفة "توتو �سبورت" يف عنوانها: "�سوبر كني، النجم موي�ص كني يلمع وي�سجل هدفني يف 

اأول مباراة له كاأ�سا�سي بالدوري االإيطايل برفقة البيانكونريي، وماتويدي واإميري كان 

يكمالن االأهداف، لكن بارزايل ُي�ساب".

واأ�سافت "اإنرت، املفاو�سات م�ستمرة، اإيكاردي هل �ستعود؟". 

كني ال�سغري 
يت�سدر واجهة 
�سحف اإيطاليا

 ال�صحافة معـــــــــــــــــــــــر�ض

بريطاين،  �سحفي  تقرير  ك�سف 

لعرقلة  ي�سعى  ليفربول  نادي  اأن 

مناف�سه  �سيتي،  مان�س�سرت  م�سرية 

االإجنليزي  ــــدوري  ال لــقــب  عــلــى 

خارج  مــن  بحلول  ولكن  املــمــتــاز، 

امللعب.

"مريور"  لــ�ــســحــيــفــة  ــــا  ــــًق ووف

ـــــــاإن بــعــ�ــص  الـــربيـــطـــانـــيـــة، ف

ــني لــالأنــديــة  ــي ــك ــري ــــالك االأم امل

ليفربول  مــثــل  الــربميــريلــيــغ  يف 

على  �سغطوا  باال�ص  وكري�ستال 

حتقيق  لفتح  االإجنليزي  االحتاد 

�سفقة  ب�ساأن  �سيتي،  مان�س�سرت  مع 

جنم  �سان�سو  غــادون  مع  التعاقد 

ـــورد الــ�ــســابــق وبــورو�ــســيــا  ـــف وات

دورمتوند احلايل.

اأعلن  االأوروبـــــي  ـــاد  وكـــان االحت

ال�سيتي  مع  حتقيق  فتح  اأيام  قبل 

ب�ساأن خمالفة قانون اللعب املايل 

االحتاد  يقرر  اأن  قبل  النظيف، 

مدى  يف  التحقيق  ــزي  ــي ــل االإجن

�سحة اإبرام �سفقة �سان�سو، بطرق 

غري قانونية.

�سبيغل"  "دير  �سحيفة  وكــانــت 

اإمييكا  اأن  ــ�ــســرت  ن ـــيـــة،  ـــان االأمل

ذلك  يف  �سان�سو  وكيل  اأوبــا�ــســي، 

األــف   200 على  ح�سل  الــوقــت، 

ــام  اإمت مقابل  اإ�سرتليني  جنيه 

يف  مذكور  اأنــه  واأكــدت  ال�سفقة، 

االأموال  هذه  اأن  ال�سيتي،  وثائق 

دفعت كر�سوم وكيل.

ب�ساأن  امل�سربة  الوثائق  بني  ومن 

ال�سحيفة  تزعم  ال�سفقة،  هذه 

خطاب  مــن  ن�سخة  متتلك  ــا  ــه اأن

من  �سان�سو  والــد  اإىل  اإر�ساله  مت 

النقاط  تفا�سيل  ل�سرح  ال�سيتي، 

الالعب  عقد  يف  الدقيقة  املالية 

الــ�ــســاب، يف الــوقــت الــذي حتظر 

منح  االإجنليزي  االحتــاد  لوائح 

ــاآت لــالعــبــني الــذيــن تقل  ــاف ــك م

اأعمارهم عن 16 عاًما.

يناف�ص  ــول  ــرب ــف ــي ل اأن  يـــذكـــر 

�ــســدارة  عــلــى  �سيتي  مان�س�سرت 

حيث  املمتاز،  االإجنليزي  الدوري 

الثاين  املركز  يحتل  الــريــدز  اأن 

بـ70 نقطة خلف ال�سيتي املت�سدر 

بـ71 نقطة
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ليفربول يحارب مان�س�سرت �سيتي 
من خارج اخلطوط

زيدان يثري 
جنـــــون 
عمالقة  4

ــبــاين،   ــس كــ�ــســف تــقــريــر �ــســحــفــي اإ�

تر�سم  �سيناريوهات   3 هــنــاك  اأن 

مي�سي  ليونيل  االأرجنتيني  م�ستقبل 

مع بر�سلونة.

ووفًقا ل�سحيفة "موندو ديبورتيفو" 

بر�سلونة  اإدارة  فـــاإن  االإ�ــســبــانــيــة، 

مع  مي�سي  عــقــد  لتمديد  تخطط 

املقرر  من  والذي  الكتالوين،  النادي 

ويت�سمن   2021 عــام  يف  ينتهي  اأن 

مليون   700 يبلغ  جــزائــًيــا  �سرًطا 

يورو.

نهاية  مع  مي�سي  عقد  انتهاء  وياأتي 

على  بارتوميو  ماريا  جو�سيب  فرتة 

مقعد رئا�سة بر�سلونة، ولكن االأخري 

يريد اأن ميدد الربغوث عقده ملو�سم 

اأو اثنني اآخرين.

بر�سلونة  اأن  اإىل  ال�سحيفة  واأ�سارت 

يخطط لعقد جل�سة مع والد مي�سي، 

ملناق�سة العقد اجلديد واالإف�ساح عن 

وجهة نظر الربغوث ب�ساأن التجديد 

مع الفريق الكتالوين. 

�سيناريوهات   3 هناك  اأن  واأو�سحت 

اإىل  ي�سري  االأول  اإن  حيث  للتجديد، 

اأن مي�سي �سي�ستمر مع بر�سلونة حتى 

اإذ   ،2021 يف  فقط  عــقــده  نهاية 

�سيكون عمره وقتها 34 عاًما.

اأما ال�سيناريو الثاين ف�سيكون قائًما 

على جتديد مي�سي ملدة مو�سم واحد، 

يف  �سينتهي  عــقــده  ـــاإن  ف وبــالــتــايل 

يريد  الربغوث  اأن  خا�سة   ،2022
يتمكن  حتى  الــعــام  لهذا  املوا�سلة 

مع  العامل  كاأ�ص  بطولة  خو�ص  من 

عمره  و�سكون  االأرجــنــتــني  منتخب 

وقتها 35 عاًما.

ا�ستمرار  الثالث  ال�سيناريو  ويت�سمن 

حتى  الكتالوين  بالقمي�ص  مي�سي 

2023، ولكن يعتمد هذا االأمر على 
البدنية  وحالته  الــالعــب  م�ساعر 

عندما يبلغ 36 عاًما. 

اأملّح الربتغايل جوزيه مورينيو، يف اأكرث من مرة، اإىل 

اإذ  قريبا،  التدريب  اإىل  العودة  يف  رغبته 

اآخر مع فريق،  يريد مورينيو خو�ص حتد 

يريد اعتالء من�سات التتويج، والفوز بكل 

االألقاب املمكنة حمليا وقاريا.

"مريور" الربيطانية،  واأورد موقع �سحيفة 

اأن جوزيه مورينو، رف�ص "�سيكا على بيا�ص" 

لتدريب املنتخب ال�سيني لكرة القدم.

اأحد  بيكايل  اإيــوان  عن  "مريور"  موقع  ونقل 

"التقينا  قوله  املقربني،  مورينيو  اأ�سدقاء 

بالقرب  فندق  يف  الفطور  وجبة  لتناول 

اأنه  واأخـــربين  )مورينيو(،  منزله  من 

تلقى عر�سا من ال�سني لتويل م�سوؤولية 

اأمامه  الوطني، حيث و�سعوا  الفريق 

�سيكا على بيا�ص".

مورينيو  اأن  املتحدث  نف�ص  وتــابــع 

قال له "اأنا بعمر الـ 54، اأريد العمل 

بعد  اأوروبــا،  يف  اإ�سافية  �سنوات  خم�ص 

ذلك �ساأذهب اإىل ال�سني عندما اأ�سبح بعمر الـ 60".

�سحفية  تقارير  عــدة  ت�سري  اأخـــرى،  جهة  من 

للغاية  قريبًا  اأ�سبح  مورينيو،  جوزيه  اأن  اإىل 

يرى  اإذ  مدريد،  ريال  تدريب  اإىل  العودة  من 

املدرب  اأن  "املرينغي" فلورنتينو برييز  رئي�ص 

الربتغايل، هو االأن�سب خلالفة املدرب احلايل 

قطار  واإعـــادة  �ــســوالري،  �سانتياغو  للفريق 

ال�سحيحة  �سكته  اإىل  امللكي"  "االأبي�ص 
بعد مو�سم خميب لالآمال.

ـــــدرب الــربتــغــايل  ـــــح امل واأمل

موؤخرا، اإىل اأنه ال يوجد ما 

مينع العودة لريال مدريد، 

وا�سفا جتربته مع النادي 

ما  وهــو  بالفريدة،  امللكي 

اأدار  قــد  يكون  اأن  يرجح 

ظهره للعر�ص ال�سيني، اأمال 

يف العودة اإىل املرينغي.

الفرن�سي  اأن  اإ�سباين،  �سحفي  تقرير  ذكر 

االأ�سبق  الفني  املدير  زيـــدان،  الدين  زيــن 

من  رباعي  باهتمام  يحظى  مدريد،  لريال 

كبار اأوروبا يف الوقت احلايل.

فاإن  االإ�سبانية،  "ماركا"  ل�سحيفة  ووفًقا 

بجنون  اأ�سيبت  اأوروبا  يف  الكبرية  االأندية 

التعاقد مع زيدان يف املو�سم املقبل، بعد اأن 

دوري  لقب  ح�سد  يف  الفرن�سي  املدرب  جنح 

اأبطال اأوروبا 3 مرات متتالية مع املرينغي.

واأكدت ال�سحيفة اأن زيدان االآن على طاولة 

كل من جوفنتو�ص، ريال مدريد، باري�ص �سان 

جريمان، وت�سيل�سي.

واأ�سارت اإىل اأن فلورنتينو برييز، رئي�ص ريال 

بالعودة  الإقناعه  بزيدان  ات�سل  مدريد، 

عقب  املقبل،  املو�سم  يف  الفريق  قيادة  اإىل 

النتائج الكارثية يف املو�سم احلايل.

تدريب  زيـــدان  تــوىل  م�ساألة  اأن  واأفـــادت 

النادي  الأن  تعقيًدا،  االأكــرث  هي  ت�سيل�سي 

فرتتي  خالل  �سفقات  اإبــرام  بعدم  معاقب 

االنتقاالت املقبلتني.

وي�سعى نا�سر اخلليفي، رئي�ص �سان جريمان، 

تراجع  اأزمــة  حلل  زيــدان  مع  التعاقد  اإىل 

اأبطال  دوري  بطولة  يف  الــفــريــق  نتائج 

اأوروبا.

املدرب  عــودة  اأن  على  ال�سحيفة  و�سددت 

الفرن�سي اإىل جوفنتو�ص هي امل�ساألة االأكرث 

مع  ال�سراكة  �سيعيد  اأنــه  خا�سة  �سخونة، 

الربتغايل كري�ستيانو رونالدو.

جنحت  ورونــالــدو  زيــدان  ثنائية  اأن  يذكر 

يف قيادة الريال لتحقيق لقب دوري اأبطال 

وحتى   2016 من  متتالية  مرات   3 اأوروبــا 

.2018
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اخلري؟ اأم  هي  من  على  تعرفينا  لو  •بداية 
اخلري  اأم  ا�سمها  اأن  تو�سح  الــبــدايــة  يف 

عام  مواليد  مــن  اأنــهــا  ..وت�سيف  خوجة 

1937 مار�ص 18، وهي اأم 9 اأبناء 4 بنات 
و5 ذكور.

اهلل   عبد  اأوالد  م�ستة  يف  اخلري  اأم  ولدت 

فيه  ت�سكن  كانت  متوا�سع  بيت  يف  بربيكة 

"بداأت عملي  العائلة الكبرية، لذلك تقول 

ندرد�ص  ونحن  اال�ستقالل"،   قبل  كقابلة 

كقابلة  وعملها  العائلية  حياتها  حــول 

تزال  ال  وكونها  االثنني  بني  وفقت  وكيف 

وذلك  تقاعدها،  بعد  حتى  املهنة  متار�ص 

بقدراتها  ملعرفتهم  امل�ست�سفى  من  بطلب 

وثقتها بنف�سها وتفانيها وحبها لعملها وهي 

ال ت�سعر بامللل اأبدا فهذه ال�سيدة الن�سيطة 

جديدة  اأ�سياء  تعلم  عن  تتوقف  ال  دائمًا 

يف جمال ال�سحة وحب اأم اخلري ملهنتها هو 

اأكرب دافع لها لال�ستمرار وموا�سلة تقدمي 

"اأ�سعر  تقول  اإذ  للن�ساء،  وامل�سورة  الن�سح 

امل�ساعدة،  هذه  اإىل  يحتجن  الن�ساء  بــاأن 

ما ي�سجعني على  وهن ممتنات لذلك، وهو 

العمل".

امليدان  هــذا  لدخول  اجلـــراأة  اأتتك  •كيف 
املهني  ال�شمري  فيه  يحي  والــذي  احل�شا�ض 

كثريا ؟
دخلت املجال عام 1961 عملت يف بداية 

اأن  اأ�سهر، قبل   6 االأمر كعاملة نظافة ملدة 

�سهادات  على  احل�سول  وراء  بال�سعي  اأقوم 

وديبلومات عن االإ�سعافات االأولية وكيفية 

وهــذا  التمري�ص  مهنة  يف  حبا  احلــقــن، 

املزيد  تعلم  اإىل  اأطمح  جعلني  االنــدفــاع 

التوليد  عــامل  اإىل  اأنتقل  جعلني  ما  وهــو 

رو�سيا  من  وقابالت  اأطباء  من  تعلمت   ..

وبلغاريا، بامل�ست�سفى الذي كنت اأعمل فيه 

وقت ال�ستينيات اإىل غاية 1970، وهو ما 

اأهلني بالرغم من تقاعدي.

اأزيد  منذ  بامل�ست�سفى،  عملي  مبا�سرة  منذ 

وفاة  حالة  اأي  ت�سجل  مل  قرن،  ن�سف  من 

كانت  جميعهن  احلوامل  اإن  بل  يــدي،  بني 

عمليات  ودون  وطبيعية  �سهلة  والداتهن 

قي�سرية، واأحيطكم علما اأن اأزواج الن�ساء 

البلديات  خمتلف  من  يح�سرون  احلوامل 

ن�سائهم  ملعاينة  املجاورة الأخذي  والدوائر 

فعل  عن  يوما  اأتاأخر  ولن  ومل  البيوت،  يف 

كانت  مهما  مري�سة  طلب  تلبية  اأو  اخلري 

امل�سافة بعيدة.

ويف موا�سلة حديثها لنا اأ�سافت اأم اخلري 

التوليد  مــيــدان  يف  الطويلة  خربتها  اأن 

يف  ال�سابات  القابالت  تدريب  من  مكنتها 

بريكة،  بو�سياف مبدينة  م�ست�سفى حممد 

يف  نق�ص  يــعــرف  امل�ست�سفى  اأن  م�سيفة 

ال�سروري  "ومن  االأخ�سائيني،  االأطــبــاء 

توفري املزيد منهن لتغطية العجز املتواجد 

خارج  اإىل  احلوامل  جلــوء  من  والتخل�ص 

حياتهن  معر�سني  اأطفالهن  لو�سع  املدينة 

خلطر ال�سفر والوفاة اأمام �سعوبة امل�سالك 

حمدثتنا  تن�ص  مل  كما  امل�سافات"،  وبعد 

اإىل جميع مناطق  اأنها كانت تقوم بال�سفر 

من  معينة  حــاالت  ملتابعة  الكربى  بريكة 

ذلك  االأمر  احتاج  اإن  وتوليدهن  احلوامل 

امل�ست�سفى  حاجة  تخف  ومل  البيوت،  يف 

امل�ست�سفى  اإدارة  وطلب  الطويلة  خلربتها 

احتاجوا  كلما  الواجب  نــداء  تلبية  منها 

ما  كثريا  االإ�سعاف  �سيارة  اأن  موؤكدة  اإليها، 

للقيام  الأخذها  منزلها  باب  اأمــام  تتوقف 

على  ا�ستع�سى  يــكــون  قــد  ن�ساء  بتوليد 

القابالت هناك اأمر القيام بعملية التوليد 

�سفوف  يف  وفــيــات  ت�سجيل  مــن  خوفا  اأو 

احلوامل واالأجنة.

منها  طلبت  امل�ست�سفى  اإدارة  اأن  واأ�سافت 

الــقــيــام بــذلــك بــنــاءا عــلــى مــطــالــب اأهــل 

قــابــلــة على  تــكــون  اأن  الــقــائــلــة  املــديــنــة 

اأطفالهم ون�سائهم لثقتهم الكبرية فيها، كما 

اأنها ترافق االأم يف خمتلف مراحل احلمل 

اأم  وحب  الــوالدة،  وبعد  اأثناء  وت�ساعدها 

لال�ستمرار  لها  دافع  اأكرب  هو  ملهنتها  اخلري 

وموا�سلة تقدمي الن�سح وامل�سورة للن�ساء.

اخلري"  اأم  "خالتي  اأن  يف  ل�شك  •مما 
لنا  تلخ�ض  فكيف  ال�شتعمارية  الفرتة  عاي�شت 

حياتها اآنذاك؟
وكنا  حياتي  يف  مرحلة  اأ�ــســوء  "كانت 
وقد  يــومــي،  ب�سكل  للم�سايقات  نتعر�ص 

كنت  ــي  ــن الأن كــثــرية  مل�سايقات  تعر�ست 

ب�ستى  واأ�ــســاعــدهــم  باملجاهدين  اأحــتــك 

اأبناء  مع  الثورة  م�ساركتها  وعن  الطرق"، 

بالرغم  جمــاهــدة  اأنــهــا  ـــدت  اأك املنطقة، 

على  الدالة  الوثائق  المتالك  رف�سها  من 

�سربة  تلقيها  ذلك  على  دليل  واأكرب  ذلك، 

حد  على  "الڤومية"  اأحــد  ِقبل  من  قوية 

زواجها  عن  وت�سيف  راأ�سها،  على  تعبريها 

ا�ست�سهد  جماهد  من  تزوجت  "وقد  قائلة 

واأجنبت   ،1958 �سنة  اال�ستقالل  قبل 

كان  الثاين  زواجــي  ثم  اأبناء،  ثالثة  منه 

اأبناء..  �ستة  منه  اأجنبت  والذي  مبجاهد 

مل  و  اأبنائي"،  مع  عي�سي  يف  �سعيدة  كنت 

معاملتها  لهم من خالل طريق  تخف حبها 

احل�سنة.

يف  �شادفتك  التي  املواقف  اأ�شعب  هي  •وما 
م�شارك املهني ؟

مبا�سرة  ومــنــذ  اأنــهــا  ــري  اخل اأم  اأخــربتــنــا 

من  اأي  يدها  على  تتوف  مل  كقابلة  عملها 

من  اأزيــد  من  املهنة  مبا�سرة  منذ  احلوامل 

اأن  وت�سيف  ال�ساعة  ــد  وحل ــرن  ق ن�سف 

كانت  بل  التوليد،  على  تقت�سر  مل  مهامها 

حملها  تطور  وتتابع  احلامل  املراأة  ترافق 

وتقول  جيدة،  ب�سحة  جنينها  ت�سع  حتى 

ويجلبنها  فيها  يثقن  مــازلــن  الن�سوة  اإن 

لبناتهن من فرتة احلمل اإىل الوالدة مرورا 

تخاف  ال  اأنها  وبح�سبها  حيث  مبراحله، 

فكرة التوليد املنزيل كما ت�سري دائما اإىل 

مرتفعة  الــوالدة  خالل  الوفيات  ن�سبة  اأن 

وجود  تخف  مل  اأنها  اإال  امل�ست�سفيات،  يف 

تعقيدات قد تتطلب تدخال �سريعا ي�سعب 

القيام به يف حالة الوالدة داخل البيت.

العاملية  االإعــالم  و�سائل  خمتلف  واأ�ــســادت 

ــذا  وك ــريات  ــس ــ� امل لــهــذه  ال�سلمي  بــالــطــابــع 

ال�سورة  عن  متاما  يختلف  والذي  احل�ساري 

كما  االحــتــجــاجــات  ــذه  ه مثل  يف  املــاألــوفــة 

غرار  على  العربية  البلدان  بع�ص  يف  ح�سل 

)ال�سرتات  فرن�سا  يف  وحتى  وليبيا  �سوريا 

واملواقع  القنوات  اأبــدت  حيث  ال�سفراء(، 

ال�سلمي  بالطابع  الكبري  انبهارها  االأجنبية 

وعدم حدوث اأي جتاوزات اأو اأعمال �سغب كما 

ت�ساءلت العديد من هذه الو�سائل االإعالمية 

املظاهرات،  لهذه  املحكم  التنظيم  �سر  عن 

لهذه  االإعالمية  املتابعة  اأن  اأي�سا  واملالحظ 

بامل�سريات  مقارنة  التو�سع  يف  زادت  امل�سريات 

الذي  الكبري  الــزخــم  ظــل  يف  ــذا  وه االأوىل 

الفريد  ال�سلمي  لطابعها  بالنظر  اأحدثته 

من نوعه.

االأجنبية  االإعالم  و�سائل  اأن  وا�سحا  وبدا 

منها  اليمينية  الفرن�سية  منها  وخــا�ــســة 

اأظهرت تعاطفا كبريا مع املحتجني ومطالبهم 

و�سائل  الــتــزمــت  فيما  بالتغيري  املتعلقة 

باحلياد  الر�سمي  للنظام  املوالية  ــالم  االإع

الذي  االأمــر  وهــو  طــرف  الأي  االنحياز  دون 

يعرب عن املوقف الر�سمي، فيما كانت االإ�سادة 

كبرية من طرف املحللني ال�سيا�سيني ب�سريورة 

هذه املظاهرات التي دخلت اأ�سبوعها الثالث، 

فيما اأ�سادت ال�سحافة االأمريكية بامل�ساركة 

ال�سعبي،  احلــراك  يف  ال�سباب  لفئة  الكبرية 

العربية  القنوات  بع�ص  بدوره  اأ�سادت  فيما 

تظاهرات  يف  للن�ساء  الكبرية  بامل�ساركة 

اجلمعة خا�سة مع تواجد اللبا�ص التقليدي 

بعد  كبري  ب�سكل  انت�سر  الــذي  )احلــايــك( 

اختفائه خالل ال�سنوات الفارطة.

اأيوب. م

عبد الهادي. ب

اخلــــر...  اأم 
اأكرب قابلة بربيكة 

يف �سن 88 وال تزال تقـوم بتوليد ن�سـاء املنطقة

م�سريات اجلمعة ت�سنع احلدث يف و�سائل االإعالم العاملية

بريكةنقاو�صمروانةاآري�صعني التوتةباتنةالتاريخ

االأحد 2019/03/10
بوخلوف مو�شى/ املنحدر الأزرق

033225208
دلندة نور الدين

�شلوم ميينةاو�شن جناة033977148
نقوب جمال

مزاهدية رم�شان033377261

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

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

االأ�سبوع من 03/07/ 2019 

اإىل 2019/03/13
بلعقون ريا�ص

مغ�شو�ص عبد الكرميتابليت نزيهة

033268491
لعمراوي نعيمة

033237231
�شويف اإليا�ص

قاقي �شماعيل�شعبي لمية033349113
دبدوب حممد

033333464
بن غزال 

عذراء كهينة
منا�شر وليد

زعرور توفيق

033895071
دري�ص يو�شف

033898123
خماري عمار

033370259

قيقبةق�شباتاأولد �شي �شليمان �شفيانزانة البي�شاءاأولد �شالمتاخلمتبوزينةثنية العابدتكوتعني ياقوتاأوالد فا�سلالبلدية

االأ�سبوع من 03/07/ 2019 

اإىل 2019/03/13

براج حنان

خياري اأحمد033299190
عثماين خمتار

مـــدور �شهام033340076
غـــ�شام 

ر�شوان م�شطفى

ملقار�ص دلل

يو�شف �شهامبلغوار ريحانة033334123
ملليزي عبد الغاين

 033375228
�شاكري �شهيلة

عيا�ص منريبن من�شور فاروق033373332

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

لكل امراأة من ن�شاء املنطقة الكربى بربيكة و�شواحيها، ق�شة خمتلفة مع القابلة "اأم اخلري" التي كر�شت ما يزيد عن 55 عاماً يف خدمة ن�شاء املنطقة، حيث تبذل كل 
طاقاتها لتمر عمليات الولدة الطبيعية ب�شالم على الن�شاء احلوامل، ولكل فرد من �شواحي املنطقة واملناطق املجاورة لها حظ من مل�شات هذه املراأة يف وقت من الأوقات.. 

اإذ ل تخلو عائلة اإل وللقابلة يد يف خروج اأحد اأبنائها للحياة، ولكل من �شكان املناطق بربيكة الكربى منها حيز من ذاكرتها عن هذه ال�شيدة  التي زارتها جريدة "الأورا�ض 
نيوز" يف دارها ملعرفة بداياتها يف هذا املجال و الدرد�شة معها يف حوار �شيق.

فتحت لنا اأم اخلري بيتها وقلبها، وحتدثت يف  تفا�شيل دقيقة تعلنها للمرة الأوىل عن بداياتها ودخولها مال ال�شحة، كانت حتلم دائماً اأن ت�شبح قابلة وقد حتقق حلمها 
بالفعل وهي ت�شاعد الن�شاء اأثناء الولدة منذ اأكرث من 55 عاماً، ورغم اأنها عاي�شت عمليات الولدة اآلف املرات اإلّ اأّن كل ولدة جديدة تعترب معجزة بالن�شبة اإليها.

حظيت امل�شريات التي قام بها مئات الآلف من اجلزائريني يوم اجلمعة يف اإطار احلراك ال�شعبي املطالب بالتغيري والإ�شالح مبتابعة 
وا�شعة من قبل و�شائل الإعالم العاملية التي مل تتخلف عن نقل هذه امل�شريات من خمتلف ربوع الوطن وهذا يف ظل �شهولة احل�شول على 

البث املبا�شر لهذه امل�شريات عن طريق و�شائل التوا�شل الجتماعي.

بعا�سمة  �سوايعي  علي  الثقافة  دار  احت�سنت 

متمثل  خــريي  حفل  اأمن�ص،  خن�سلة  الــواليــة 

من  و�سابة  �ساب   85 لـ  جماعي  زفاف  حفل  يف 

الطبقة الفقرية، هذه املبادرة اخلريية اأطلقتها 

القادر  عبد  االأمـــري  مل�سجد  الدينية  اللجنة 

يف  يكون  مــا  دائــمــا  والـــذي  الــواليــة  بعا�سمة 

املوعد لتنظيم مثل هذه املبادرات.

وقد �سهد هذا احلفل التي داأبت على تنظيمه 

�سنوات  لعدة  االأمــري  مل�سجد  الدينية  اللجنة 

هدايا  وكذا  االأزواج  على  مالية  �سكوك  توزيع 

االأزواج  ذهبية  خــوامت  غــرار  على  خمتلفة 

وقد  بالعر�سان،  خا�سة  األب�سة  بها  وحقيبة 

ــراف مديرية  جــاءت هــذه املــبــادرة حتــت اإ�ــس

وبح�سور  خن�سلة  لــواليــة  الدينية  الــ�ــســوؤون 

وخمتلف  والعائالت  املواطنني  من  غفري  جمع 

ال�سلطات الوالئية واملحلية.

فيما اأكد اأع�ساء اللجنة اأن هذه املبادرة �سارك 

فيها خمتلف املح�سنني كل ح�سب مقدوره من كل 

العر�سان  تخ�ص  التي  والتجهيزات  االأ�سياء 

امللفات املقبولة املقدمة  بعد حتديد العدد من 

حول  التحقيقات  باإجراء  تقوم  التي  للجنة 

املعنيني بالزواج اإن كان فعال يحتاج للم�ساعدة 

التكفل  ي�ستطيع  وال  احلــال  مي�سور  باعتباره 

قبل  من  الزواج  على  اأي�سا  يقدم  ومل  بالزواج، 

م�سيفا  ــالك،  اأم اأو  قرو�ص  من  م�ستفيد  وغري 

ذات املتحدث اأن املبادرة التي تقوم بها اللجنة 

مبنية على قيم اإن�سانية واجتماعية وال ميكن 

اأمر  يجعل  مما  والتزوير،  الغ�ص  على  تبنى  اأن 

اأمرا  م�ستقبال  جماعي  زواج  حفالت  تنظيم 

�سعبا.

هذه املبادرة ا�ستح�سنها كل احلا�سرين منوهني 

وروح  الدينية  اللجنة  اأعــ�ــســاء  مبــجــهــودات 

قبل  من  املقدمة  والهدايا  واملبادرات  الت�سامن 

اأن  املواطنني من كل الفئات واالأعمار معتربين 

هذه املبادرة تدخل يف اإطار التكافل االجتماعي 

والديني والثقايف ل�سكان الوالية. 

معاوية. �ص

حفل زفاف جماعي لفائدة 85 �ساب و�سابة
مبادرة خريية اأ�سرفت عليها اللجنة الدينية مل�سجد  االأمري عبد القادر بخن�سلة اإعجاب كبري بالطابع ال�سلمي واحل�ساري



اال�سطناعية  الــرمــو�ــص  اأ�سبحت 

التي  االأ�سا�سية  اجلمال  مكمالت  من 

يف  خا�سة  فتاة،  اأي  عنها  ت�ستغنى  ال 

العينني،  جمال  تربز  حيث  املنا�سبات 

ال  بع�سهن  الأن  الرمو�ص  لهذه  ويلجاأن 

االأغلب  لكن  كثيفة،  رمــو�ــص  ميتلكن 

تو�سيلها  يتم  ــه  الأن اإزالتها  يف  يعاين 

مت  واإذا  ــم،  دائ �سبه  �سمغ  طريق  عن 

اإزالتها بعنف من املمكن اأن ي�سبب ذلك 

يف اقتالع الرمو�ص الطبيعية، وتفاديا 

حلول  هاو"  "ويكي  موقع  قــدم  لذلك 

ب�سيطة وهي كاالآتي:

ازيلي مكياج العينني

ا�ستخدمي مزيل لطيف ملكياج العني 

الإزالة اأي من املا�سكرا واالأيليرن فذلك 

نهايات  روؤيــة  عليك  ال�سهل  من  يجعل 

الرمو�ص  وبــدايــات  احلقيقة  رمو�سك 

ال�سناعية.

عر�سي وجهك للبخار

على  ي�ساعد  �سوف  ال�ساخن  البخار 

اإرخاء الرمو�ص ال�سناعية، لذلك قومي 

امليكرويف  يف  مــاء  به  وعــاء  بت�سخني 

عر�سي  الــبــخــار،  لي�سدر  كــاف  ب�سكل 

وجهك للبخار ملدة ع�سر دقائق.

ام�سحي رمو�سك بالزيت

ام�سحي بها على رمو�سك مع احلر�ص 

على عدم دخول الزيت داخل عينيك، 

ا�ستمري يف فرك رمو�سك بالزيت بلطف 

اال�سطناعية  الــرمــو�ــص  تــبــداأ  حتى 

بالت�ساقط.

ا�سطفي رمو�سك

ر�سي املاء الدافئ على رمو�سك الإزالة 

بقايا الزيت.

مزيل �سمغ الرمو�ص

لــديــك  املـــتـــاح  مـــن  يــكــن  مل  اإذا 

حــاويل  التجميل،  لــ�ــســالــون  ــودة  ــع ال

مبزيل  ال�سناعية  الــرمــو�ــص  ــــة  اإزال

اغلب  يف  متوفر  وهــو  الرمو�ص،  �سمغ 

ال�سيدليات.

األقي نظرة فاح�سة على رمو�سك

العملية  تلك  تكون  اأن  املمكن  مــن 

على  قــادرة  تكوين  اأن  فعليك  دقيقة، 

الإزالة  وا�ستعدي  به،  تقومني  ما  روؤية 

الرمو�ص ال�سناعية بالقيام مبا يليك

قفي اأمام املراأة يف حمام ذو اإ�ساءة 

جيدة، واإذا لزم االأمر ا�ستعملي املزيد 

على  امللقاة  الظالل  ملنع  االإ�ساءة  من 

على  قــدرتــك  يف  التدخل  مــن  وجهك 

روؤية رمو�سك بو�سوح.

وا�ستخدمي  عينيك  مكياج  اأزيــلــي 

مزيل لطيف ملكياج لعني الإزالة املا�سكرا 

اأين  لروؤية  بحاجة  فاأنت  واالأيليرن، 

تبداأ  واأيــن  احلقيقة،  رمو�سك  تنتهي 

الرمو�ص اال�سطناعية.

ا�ستعملي مزيل ال�سمغ

الإرخــاء  ال�سمغ  مزيل  ا�ستخدمي 

طريق  عن  وذلك  املو�سولة،  االأهــداب 

القطن  مــن  مبللة  قطعة  ا�ــســتــخــدام 

رطبة  اأنها  من  وتاأكدي  ال�سمغ  مبزيل 

متاما.
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يوؤدي  حيث  فيها،  نقا�ص  ال  التي  االأمــور  من  بها  والعناية  بالب�سرة  االهتمام 
ال�سوداء  والبقع  ال�سباب  حب  مثل  لها  ح�سر  ال  كثرية  م�ساكل  لظهور  االإهمال 
على  يعمل  حيث  اإهماله  يجب  ال  الذي  الروتني  �سمن  من  التق�سري  يعد  لذلك   ،
اإزالة اجللد امليت وحينها تبدو الب�سرة اأكرث جماال وحيوية، وميكنك ا�ستخدام 
و�سفة طبيعية مكونة من زيت الزيتون وال�سكر، وهي نقال عن موقع "ويكي هاو" 

كاالآتي:

ـ مكونات املق�سر:

زيت زيتون ويف�سل ا�ستخدام زيت الزيتون البكر املمتاز.

�سكر اأبي�ص اأو �سكر بني.

ماء دافئ، ولي�ص �ساخن حتى ال ي�سيب الب�سرة باجلفاف.

ـ اخلطوات:

ام�سحي وجهك بقطعة قما�ص مبللة لرتطيبه.

خذي زيت زيتون وام�سحي به وجهك جيدا.

خذي ال�سكر وام�سحيه بيدك بلطف.
وجهك  على  بلطف  وافركيه  خديك،  على  بيديك  املوجود  ال�سكر  ام�سحي 

بالكامل.
من  تقرتبى  اأال  وانتبهي  دقيقة،   30  20- من  ملدة  بال�سكر  كله  وجهك  افركي 

العينني.
وجهك  ذلك  بعد  وام�سحي  ال�سكر،  كل  عنه  لتزيلي  دافئ  مباء  وجهك  ا�سطفي 

بلطف بقما�سة مبللة  حتى يزول الزيت.
افعلي ذلك كل اأ�سبوع من اأجل ب�سرة �سحية وناعمة وبدون خاليا جلد ميت.

جمــــــالك

تق�سري الب�سرة بو�سفة طبيعية
 من زيت الزيتون وال�سكر

ـ الطريقة:

ينم مزج زيت ال�سم�سم واللوز يف وعاء.

فروة  يف  الزيت  دلكى  اأ�سابعك،  اأطــراف  با�ستخدام 

طول  كامل  تغطية  من  تاأكدى  �سعرك.  يف  ثم  راأ�سك، 

�سعرك عند االنتهاء.

لفه  يتم  الــزيــت،  مبزيج  �سعرك  تغطية  يتم  حاملا 

طريق  عن  من�سفة  ت�سخني  وميكنك  �ساخنة،  مبن�سفة 

ترطيبها يف املاء ال�ساخن.

الزيت  �سطف  يتم  ثم  دقيقة،   30-40 ملدة  اتركيه 

با�ستخدام �سامبو خفيف.

ـــدة ثـــالث مــــرات يف  ميــكــنــك تــكــرار هـــذا االأمــــر مل

االأ�سبوع.

ـ و�سفة زيت ال�سم�سم وال�سبار:

جل االألوفريا  طعام  ملعقة   2
ال�سم�سم زيت  طعام  ملعقة   2

الطريقة

مُيزج جل االألوفريا وزيت ال�سم�سم فى قدر.

�سّخنيها لب�سع دقائق، ثم �سعيها جانًبا لتربد.

�سعى هذا املزيج على فروة الراأ�ص وال�سعر واتركيه 

ملدة 45-30 دقيقة.

اغ�سليه با�ستخدام �سامبو خفيف.

ميكنك تــكــرار هــذا االأمـــر ملــدة ثــالث مـــرات فى 

االأ�سبوع.

ـ و�سفة زيت ال�سم�سم واالأفوكادو:

اأفوكادو ثمرة   1
ال�سم�سم زيت  طعام  ملعقة   2

الطريقة

اهر�سي االأفوكادو حتى تتخل�سى من الكتل وي�سبح 

لت�سكيل  ال�سم�سم  زيت  مع  امزجيه  ثم  ناعم،  خليط 

عجينة ناعمة.

�سعى هذا املزيج على فروة الراأ�ص وال�سعر واتركيه 

ملدة �ساعة.

اغ�سليه با�ستخدا ال�سامبو.

ميكنك تكرار هذا االأمر مرتني يف االأ�سبوع.

- خل التفاح
خل  �شغرية  ملعقة   2

التفاح.
من  �شغرية  ملعقة   2

�شودا اخلبز.
اأ�شيفى �شودا اخلبز، اإىل 

اخلل وعندما تهداأ الفقاعات، ثم 
�شعيه حتت الأبط، حتى جتف، ثم ا�شطفيه 

باملاء البارد.
ت�شاعد هذه الو�شفة على اإزالة خاليا اجللد امليتة املرتاكمة، وكذلك تفتيح منطقة الإبط بالإ�شافة اإىل اإنه يعترب 

مبثابة مطهر لأنه يقتل امليكروبات، لكن يحذر ا�شتعمالها لأ�شحاب الب�شرة ح�شا�شة. 
- ال�شبار

ين�شح بو�شع طبقة من جل ال�شبار مبنطقة حتت الإبط واتركيها ملدة 10-15 دقيقة، ثم اأ�شطفيها باملاء، مع 
تكرارها يومياً.

ت�شاعد مادة الألو�شني املوجودة فى جل ال�شبار على التخل�ض من اجلراثيم وتهدئة اللتهابات، وتفتيح 
الأماكن الغامقة. 

- زيت الزيتون
ين�شح باإ�شافة ملعقتني كبريتني من زيت الزيتون البكر، مع 2-3 مالعق طعام من �شكر بنى، 

ومزجهما ثم و�شعهما اأ�شفل الأبط، وفرك منطقة الأ�شمرار ملدة دقيقة اأو دقيقتني ملدة 
خم�ض دقائق، ثم �شطفه باملاء الفاتر.

وي�شاعد زيت الزيتون على ترطيب الب�شرة، وذلك لأنها غنية مب�شادات 
الأك�شدة، كما يعمل ال�شكر البنى كمق�شر ومزيل خلاليا اجللد 

امليتة املرتاكمة اأ�شفل الإبط.

للتخل�س  و�سفات   3
من الإ�سمرار حتت الإبط

و�شفات ن�سائح جمــــالية  3
طبيعية بزيت 

ال�شم�شم ل�شعر 

ناعم



 116 العمر  من  تبلغ  يابانية  ــراأة  ام اختريت 

وفقا  ــعــامل  ال يف  حــي  �سخ�ص  ــدم  ــاأق ك عــامــا، 

القيا�سية،  لـــالأرقـــام  "جيني�ص"  ملــو�ــســوعــة 

بالتزامن مع االحتفال باليوم العاملي للمراأة.

يف  ولدت  تاناكا،  كني  تدعى  اليابانية  ال�سيدة 

بني  ال�سابع  ترتيبها  وكان   ،1903 جانفي   2
اإخوتها الثمانية، وتزوجت من هيديو تاناكا يف 

عام 1922، واأجنبت اأربعة اأطفال وتبنت طفال 

اآخر، وفقا ل�سحيفة "جارديان" الربيطانية.

اال�ستيقاظ  على  اليابانية  املـــراأة  اعــتــادت 

�سباحا،  ال�ساد�سة  ال�ساعة  منذ  �سبابها  يف 

الدائم  فتناولها  بال�سمنة،  اأبـــدا  ت�سب  ومل 

واخل�سراوات  واالأرز  لل�سمك  اليابانيني  كعادة 

ويف  ن�سيطة  جعلها  الدهون،  قليلة  واالأطعمة 

اأف�سل حالة �سحية حتى بعد تخطيها الثمانني 

عاما، وهذا يعد ال�سريف طول  العمر الذي امتاز 

به اليابانيون.

يف  امل�سنني  لرعاية  دار  يف  حاليا  كني  وتعي�ص 

حتب  زالت  وما  اليابان،  غرب  جنوب  فوكوكا، 

ممار�سة لعبة اأوتيلو.

اأقدم امراأة على وجه الأر�س.. 
تعرف على �سر طول عمرها

توفيت الفائزة بلقب ملكة 

للمراهقات،  الكون  جمال 

دير  فان  لوتي  الهولندية 

زي، عن عمر ال يتجاوز 20 

�سنة، اإثر حادثة ماأ�ساوية، 

ــة عــائــلــيــة اإىل  بــعــد رحــل

بعيد  لالحتفال  النم�سا 

ميالدها.

عار�سة  عائلة  واأعــلــنــت 

وفاتها  الهولندية  االأزيــاء 

 20 ــن عــمــر ال يــتــجــاوز  ع

�سفحتها  عـــلـــى  �ـــســـنـــة، 

مـــوقـــع  يف  ـــة  ـــي ـــم ـــس ـــر� ال

"لقد  قائلة:  "اإن�ستغرام"، 
رحلت جوهرتنا عن احلياة 

مار�ص   6 ــاء  ــع االأرب م�ساء 

عند ال�ساعة العا�سرة و47 

دقيقة".

واأ�سافت العائلة: "اإنه ملن 

التي ال تخطر على  االأمور 

مل  احلبيبة  ابنتنا  اأن  بال 

قلوبنا  بيننا.  اليوم  تعد 

ما  جراء  من  حقا  منك�سرة 

ح�سل".

الكون  جمال  ملكة  وظلت 

 2016 ل�سنة  للمراهقات 

غيبوبة  يف  اأ�سبوعني  ملدة 

قلبية  بنوبة  اإ�سابتها  اإثر 

امل�ست�سفى.  األزمتها  حــادة 

اأع�ساء  اأ�سيبت  وبــعــدمــا 

ج�سمها بف�سل كبري وتوقف 

وافقت  العمل،  عن  دماغها 

العائلة على اإزالة االأجهزة 

التي تبقي االبنة على قيد 

احلياة يف م�ست�سفى مبدينة 

ميونيخ االأملانية.

وفاة ماأ�ساوية مللكة جمال الكون 
يف عيد ميالدها الع�سرين 

تدعى  ماعز  اإن  اأمريكية  اعــالم  و�سائل  اأعلنت 

"لينكولن" اأ�سبحت اأول رئي�ص بلدية فخري لبلدة 
فري هيفن ال�سغرية، يف والية فريمونت.

وجاء اختيار لينكولن، بعد ت�سويت جلميع �سكان 

 16 بها  انتخاب  بطاقة  على  ال�سغرية،  البلدة 

معظم  كــان  لينكولن،  جانب  اإىل  األــيــف،  حيوان 

وفق  والقطط،  الكالب  من  االآخــريــن  املر�سحني 

�سكاي نيوز.

الكلب  على  متفوقا  �سوتا  بـ13  لينكولن  ــاز  وف

"�سامى" الذي ح�سل على 10 اأ�سوات، بينما ح�سد 
املر�سحون االآخرون جمتمعني 30 �سوتا.

ويعرف عن البلدة التي ال يزيد تعداد �سكانها على 

لكنها  الب�سر،  من  عمدة  بال  اأنها  �سخ�سا،   2500
نظمت انتخابات مفتوحة للحيوانات.

اأعلنت  واالكتئاب،  والعزلة  احلــزن  من  عاما   43 بعد 

عن  االإ�سبانية  قرطبة  مدينة  فى  احليوانات  حديقة 

وفاة الفيل االأكرث حزنا فى العامل، بعد ما ق�سى فى هذه 

احلديقة ما يقرب من 43 عامًا وحيدًا ومنعزاًل وتراجعت 

�سحته حيث انتقل اإليها منذ كان عمره 3 �سنوات.

ووفقا للفريق الطبى املعالج للفيل "فالفيا"، فاإن �سحته 

خالل االأيام االأخرية فى حياته بداأت فى الرتاجع ب�سكل 

كبري، ورغم كل املحاوالت من اأجل عالج االكتئاب الذى 

كان يعانى منه اإال اأنها باءت من الف�سل، وذلك وفق ملوقع 

"اإندبندنت".
مع  توا�سلت  قرطبة  فــى  احلــيــوانــات  حديقة  وكــانــت 

فالفيا،  نقل  اأجل  من  احليوان  بحقوق  معنية  جمعيات 

على  اآخر  مكان  اإىل  عاما،   47 من  عمرها  يقرتب  والتى 

اأمل اأن تتح�سن �سحتها، وقالت جمعية حقوق احليوان، 

اخلارجى  املحيط  عن  ومعزولة  وحيد  ظلت  فالفيا  اإن 

ورف�ست التوا�سل مع باقى الفيلة.

اأ�سهر دمية يف العامل حتتفل 
بعيد ميالدها ال�ستني

بعدما  بالذعر،  امــراأة  اأ�سيبت 

عرثت على 40 �سر�سورا ميتا يف 

طلبتها  التي  اجلاهزة،  وجبتها 

على  للطعام  تو�سيل  من�سة  من 

االإنرتنت، مل يتم حتديدها.

ــره مــوقــع  ــس ــ� ــر ن ــري ــق وذكـــــر ت

امراأة  اأن  اليوم،  مريور”  “ديلي 
مقاطعة  يف  �سانتو  مدينة  مــن 

ال�سني،  بــجــنــوب  ــغ  ــغــدون قــوان

عرثت على 40 �سر�سورا ميتا يف 

وجبة “بط” كانت تتناولها على 

الع�ساء.

عددا  ن�سرت  التي  املراأة  وادعت 

و�سائل  على  لوجبتها  ال�سور  من 

ــمــاعــي، اأنــهــا  الــتــوا�ــســل االجــت

الحظت وجود اأ�سياء غريبة يف 

وجدتها  اأزالتها  وحني  وجبتها، 

فح�ص  يف  فبداأت  ميتة،  ح�سرة 

الوجبة، لتجد اأن الطبق يحتوي 

قد  ميتة  ل�سرا�سري  جثث  على 

ي�سل عددها اإىل 40 ح�سرة.

ا�ستكت  اأنها  عن  ــراأة  امل وك�سفت 

ال�سرطة  اأبلغت  ثم  املطعم،  اإىل 

�سكوى  اأنها قدمت  باحلادث، كما 

االأغــذيــة  اإدارة  يف  ملــ�ــســوؤولــني 

واالأدوية املحلية.

واأعلن  ــذاًرا،  ــت اع املطعم  ــدم  وق

يوًما   15 ملدة  العمل  اإيقاف  عن 

جارية،  التحقيقات  اأن  حني  يف 

معلومات  اأي  يــقــدم  مل  ولكنه 

اأن  اإذا  ومــا  الوجبة  طهي  حــول 

قد مت حت�سري الوجبة طازجة، 

وقت  يف  اأعــدت  كانت  اإذا  ما  اأو 

�سابق و�ُسخّنت قبل الت�سليم. االأزيـــاء  دمــيــة  بــاربــي  حتتفل 

ميالدها  بعيد  عامليا  امل�سهورة 

مبجموعات  ال�سبت،  ال�ستني، 

جديدة جت�سد مناذج حقيقية 

يحتذى بها ومهنا ما زالت املراأة 

مل متثل فيها ب�سكل جيد.

ويعد هذا جزءا من تطور باربي 

منذ  ال�سنني  ع�سرات  مدى  على 

معر�ص  يف  مــرة  الأول  ظهورها 

التا�سع من  الدمىبنيويورك يف 

مار�ص عام 1959، وفقا لوكالة 

"رويرتز".
املنا�سبة  بـــهـــذه  واحـــتـــفـــاال 

ن�سخا  ماتيل  �سركة  �سنعت 

مـــن بـــاربـــي لــعــ�ــســريــن امــــراأة 

ابتداء  الآخريات  اإلهاما  متثل 

التن�ص  جنــمــة  ــن  م

نعومي  الــيــابــانــيــة 

اإىل عار�سة  اأو�ساكا 

والن�سطة  االأزيـــاء 

اأدوا  الربيطانية 

اأبواه.

ال�سركة  ــت  ــرح وط

متثل  دمى  �ست  اأي�سا 

وقائدة  ف�ساء  رائدة 

قوى  والعبة  طائرة 

و�سيا�سية  و�سحفية 

جماالت  وكلها  واإطفائية، 

قــالــت �ــســركــة مــاتــيــل اإن 

فيها  متــثــل  مل  ــاء  ــنــ�ــس ال

بالقدر الكايف.
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 امراأة تعرث على 40 �رص�صورا 
يف وجبتها اجلاهزة !!

ال ت�صدق�صدق 

�أو

�ضاب ي�ضاب 
بال�ضم ب�ضبب 

�ضماعة هاتف حمم�ل!!

�سائع  خلطاأ  غاليا  ثمنا  �ساب  دفــع 

يقع فيه الكثريون، حيث ترك �سماعة 

املو�سيقى يف اأذنه اأثناء النوم.

وح�سبما نقلت �سحيفة "ديلي ميل" 

اجلامعي  الطالب  فــاإن  الربيطانية، 

اأن  فوجد  �سباحا  ا�ستيقظ  التايواين، 

اإحدى اأذنيه اأ�سيبت ب�سمم تام.

يجر  مل  الــــذي  ــطــالــب  ال وخــ�ــســع 

يف  مكثف  لعالج  عمره،  وال  ا�سمه  ذكر 

م�ست�سفى تابع جلامعة اآ�سيا، ومتكن من 

ا�ستعادة ال�سمع يف غ�سون 5 اأيام.

ــــدى  اإح اأن  ــــاء  ــــب االأط ــــح  ــــس واأو�

من  وقعت   "earbuds" ال�سماعتني 

من  ال�ساب  اأنــقــذ  ممــا  ــه،  ــي اأذن اإحـــدى 

اأنه كان  اأي  االأذنــني،  ال�سمع يف  فقدان 

�سي�ساب بال�سمم الكامل.

واالأنف  االأذن  ق�سم  م�سوؤول  وحذر 

واحلنجرة يف امل�ست�سفى تيان هويجي، 

اأثناء  االأذن  يف  ال�سماعات  تــرك  من 

امل�سكل  هــذا  عــانــوا  مــن  ون�سح  الــنــوم، 

باخل�سوع للعالج يف اأقرب وقت قبل اأن 

ي�ستفحل ال�سرر.

ويقول خرباء اإن خماطر ال�سماعات 

ال تقت�سر على ا�ستخدامها اأثناء النوم 

اأن  م�ستعمليها  على  يتوجب  اإذ  فقط، 

�سحيا  اآمــن  م�ستوى  يف  ال�سوت  يبقوا 

خالل فرتة النهار.

وتكمن خطورة �سماعات يف اإي�سالها 

لل�سوت ب�سكل كامل اإىل االأذن، بخالف 

ت�سمح  الــتــي  التقليدية  ال�سماعات 

اإىل  ال�سوتية  الطاقة  بع�ص  بت�سرب 

اخلارج قبل و�سولها للمتلقي.

اأغرب انتخابات يف العامل. بلدة اأمريكية تنتخب معزة

بعد 43 �سنة من الكتئاب.. وفاة الفيل "فالفيا" الأكرث حزنا بالعامل



على  احلــفــاظ  عــن  الــدائــم  البحث  ظــل  يف 

عدد  اجته  للم�ستخدمني،  واملعلومات  البيانات 

بياناتك  من  ن�سخة  اإر�سال  اإىل  ال�سركات  من 

تطبيق  حتــديــًدا  ـــك،  ذل طلبت  كلما  ــك  ــي اإل

املرا�سالت العاملي "وات�ساب".

اآلية  ببناء   "Facebook" �سركة  وقامت 

التي  البيانات  معرفة  للم�ستخدمني  تتيح 

التطبيق،  خــالل  من  عنك  ال�سركة  جمعتها 

التطبيق  عــلــى  ال�سخ�سية  ــور  ــس ــ� ال مــنــهــا 

موقع  ن�سر  مــا  بح�سب  وغــريهــا،  والــر�ــســائــل 

.mspoweruse
ويف هذه احلالة عليك اتباع هذه اخلطوات 

على  ح�سابك  عن  �سامل  تقرير  على  للح�سول 

تطبيق "الوات�ساب": 

على  ا�سغط  ثــم  التطبيق  بفتح  قــم   1-

اختيار  و�ستجد  احلــ�ــســاب  ثــم  االإعــــــدادات 

�سيتم  بذلك  احل�ساب"  عن  معلومات  "طلب 
املعلومات والأعدادات مبا  عمل تقرير عن كل 

فيهم ال�سور ال�سخ�سية واأ�سماء املجموعات.

معلومات  "طلب  على  ا�سغط  بعد  فيما   2-

يقوم  حتى  اأيـــام   3 وانتظر  احل�ساب"،  عــن 

ثم  اإليك،  واإر�ساله  التقرير  باإعداد  التطبيق 

تقوم بتنزيل التقرير.

اأن  ميكن  مــا  تطوير  على  �سام�سوجن  تعمل 

وذلك  العامل،  يف  ال�سلكي  تلفزيون  اأول  يكون 

موؤخًرا  عنها  الك�سف  مت  اخرتاع  لرباءة  وفًقا 

كانت �سام�سوجن قد قدمتها اإىل املكتب العاملي 

العام  مــن  مــار�ــص  �سهر  يف  الفكرية  للملكية 

املا�سي.

الإخفاء  طرق  عدة  وجود  من  الرغم  وعلى 

اأو متويه االأ�سالك والكابالت التي تتدىل من 

معظم اأجهزة التلفزيون احلديثة املثبتة على 

 ،HDMIو الطاقة  كابالت  مثل  احلــائــط، 

مثل  متاًما  مرئي  غري  �سيء  يوجد  ال  اأنــه  اإال 

التكنولوجيا الال�سلكية.

هذه  تطوير  يف  ال�سركة  ــاح  جن ــال  ح ويف 

وجود  اإىل  احلاجة  تلغي  �سوف  فاإنها  التقنية 

ب�سكل  الكبالت  وتزيل  اجلهاز  خلف  اأ�سالك 

تقنيات  من  خمتلف  �سكل  با�ستخدام  كامل 

الطاقة الال�سلكية التي تتيح لك حالًيا �سحن 

هاتفك دون كابل.

ــتــي ت�سنع  ال الــ�ــســركــات  ــني جــمــيــع  ومـــن ب

هي  �سام�سوجن  �سركة  فــاإن  التلفاز،  اأجــهــزة 

الكابالت  من  التقليل  مب�ساألة  اهتماًما  االأكرث 

اأجهزة  جلعل  عليها  والق�ساء  املرغوبة  غري 

التلفزيون واحدة من اأكرث االأجهزة اأناقة يف 

املنزل.

 CES فعاليات  خــالل  �سام�سوجن  وك�سفت 

2017 عن ميزة مبتكرة متثلت يف نقل جميع 
اجلزء  يف  جتدها  ما  عــادة  التي   AV منافذ 

خارجي،  �سندوق  اإىل  التلفزيون  من  اخللفي 

مع وجود كابل واحد رقيق مو�سول بال�سا�سة 

ب�سهولة  ميكن  والــذي  احلائط،  على  املثبتة 

تثبيته على احلائط وطالئه.

با�ستخدام  �سام�سوجن  اخرتاع  براءة  وتفيد 

اأ�سبحت  التي  الال�سلكي  ال�سحن  تكنولوجيا 

الذكية،  الــهــواتــف  عـــامل  يف  �ــســيــوًعــا  ـــرث  اأك

�سحن  طريقة  ت�سبه  طريقة  خالل  من  وذلك 

هاتفك ال�سلكًيا عند و�سعه على من�سة �سحن 

ا�ستقرائي، لكن على م�سافة اأكرب قلياًل.

بـــراءة  يف  املــو�ــســحــة  التقنية  وتــخــتــلــف 

الال�سلكية  الــطــاقــة  حــلــول  ــن  ع ــــرتاع  االخ

 Cota ال�سوق، مثل من�سة  املوجودة  االأخرى 

التي  ــال  االإر�ــس واأجــهــزة   Ossia �سركة  مــن 

من  الطاقة  على  باحل�سول  للجهاز  ت�سمح 

الهواء على م�سافات ت�سل اإىل 12 قدًما.

�سريط  على  الال�سلكي  التلفزيون  ويحتوي 

وبني  بينه  يتواجد  رقيق  كهرومغناطي�سي 

الذي  املتلقي  مبثابة  يعمل  والــذي  اجلـــدار، 

ي�سغل التلفاز، على اأن يح�سل التلفزيون على 

وا�ستقبال  ــال  اإر�ــس جهاز  خــالل  مــن  الطاقة 

ال�سلكي على �سكل �سريط �سوت ميكن اإخفاءه 

يف مكان بعيد باجلوار.

وي�ستخدم حل �سام�سوجن لفائف من االأ�سالك 

والكهرومغناطي�سية الإحداث احلركة احلالية 

عرب م�سافات ق�سرية، على اأن يتم تركيب جهاز 

مكرب  �سريط  ي�سبه  �سندوق  وهو  اال�ستقبال، 

ال�سفلي  اجلزء  يف  الــرباءة،  وثائق  يف  ال�سوت 

االإر�سال  جهاز  و�سع  يتم  بينما  التلفاز،  من 

املطابق على بعد ب�سعة اأقدام اأ�سفله.

فكرة  اأي  توجد  ال  اأنــه  اإىل  االإ�سارة  جتدر 

امليزة  هــذه  فيه  نــرى  قد  الــذي  الوقت  حــول 

من  الرئي�سية  التلفزيون  اأجهزة  على  مقدمة 

�سام�سونغ، وذلك تبًعا اإىل اأنها ما تزال جمرد 

ال  قد  �سام�سوجن  اأن  يعني  مما  اخرتاع،  براءة 

تقوم اأبًدا ببناء هذه التقنية.

�سركة  اأن  على  اليوم  جديد  تقرير  اأكــد 

هواوي تخطط للك�سف عن اثنان من �ساعات 

 P30 Watch GT خالل فعاليات موؤمتر 
ال�ساعات  تاأتي  اأن  املقرر  القادمة، حيث من 

 Watch GT Active بعنوان  اجلديدة 

.Watch GT Elegantو

مار�ص  مــن   26 يف  ـــواوي  ه �سركة  تعقد 

عن  الر�سمي  لــالإعــالن  املرتقب  مــوؤمتــرهــا 

اأ�سري  التقارير  ــدث  اأح ويف   ،P30 �سل�سلة 

اإىل اأن العمالق ال�سيني �سيكون لديها اثنان 

تك�سف   Watch GT �ساعة  منــاذج  مــن 

تقدم  حيث  احلدث  هذا  خالل  اأي�سًا  عنهم 

واأي�سًا   Watch GT Active �ساعة 

يف  تظهر  التي   Watch GT Elegant
الداكن  االأخ�سر  باللون  امل�سربة  ال�سور 

والربتقايل.

ببع�ص  اجلديدة  الذكية  ال�ساعات  وتاأتي 

االإختالفات يف الت�سميم عن االإ�سدار االأول 

خالل  عنه  ك�سف  ــذي  ال  Watch GT
موؤمتر Mate 20 Pro وقدم نظام ت�سغيل 

يتميز  حيث  االأوىل،  للمرة   Light OS
لــالأزرار،  جديد  بت�سميم  اجلديد  االإ�سدار 

كما ياأتي اإطار ال�ساعة بلون بني الرمادي و

.gunmetal
النماذج  هــــواوي  تــقــدم  لــن  عـــام  ب�سكل 

اجلديدة من �ساعة Watch GT بتغيريات 

االإ�سدارات  تاأتي  حيث  الت�سميم،  يف  كبرية 

 1.39 بحجم   OLED ب�سا�سة  اجلديدة 

تاأتي  التقرير  جاء يف  ملاء  وفقًا  اأي�سًا  اإن�ص، 

بلوين   Watch GT Active �ــســاعــة 

االأبي�ص واالأ�سود.

 Watch يذكر اأن �ساعة هواوي احلالية

للنموذج  ــورو  ي  199 ب�سعر  تتوفر   GT
املميز  للنموذج  ــورو  ي  299 اأو  الريا�سي، 

بالت�سميم الكال�سيكي، بينما ت�سري التوقعات 

 249 Active تنطلق ب�سعر  اأن �ساعة  اإىل 

ب�سعر   Elegant �ساعة  تاأتي  بينما  يــورو 

االإعـــالن  نــرتقــب  لــذا  يـــورو،   Elegant
الر�سمي يف باري�ص.

للعام  بل�ص   P smart هاتف 

اإ�ــســدارات  اأحـــدث  هــو   2019
الذكية  ــهــواتــف  ال ــن  م هــــواوي 

ال�سركة  املتو�سطة، الذي تقدمه 

مميزة  اإنـــ�ـــص   6.21 بــ�ــســا�ــســة 

بجودة عر�ص Full HD بل�ص، 

و�سعر  ثالثية  خلفية  كامرية  مع 

يورو.  279
 P هاتف  هواوي  �سركة  قدمت 

�سهر  يف   2019 للعام   Smart
جديد  ومـــن  املــا�ــســي،  دي�سمرب 

ال�سل�سلة  من  اأخــر  اإ�سدار  تقدم 

بل�ص   P Smart بهاتف  يعرف 

هذا  يتميز  حيث   ،2019 للعام 

 6.21 �سا�سة  بحجم  ــدار  االإ�ــس

 Full عــر�ــص  بـــجـــودة  ـــص،  ـــ� اإن

بنتوء  وت�سميم  بــلــ�ــص،   HD
.waterdrop

كما يتميز هذا االإ�سدار باأبعاد 

19:5:9 يف ال�سا�سة حيث ت�سغل 
اإطار  من   90% ن�سبة  ال�سا�سة 

الهاتف  يــدعــم  اأيــ�ــســًا  الــهــاتــف، 

مع   ،Kirin 710 معالج  رقاقة 

بايت  جيجا   3 ع�سوائية  ذاكــرة 

�سا�سة  بــكــرت  ــي  ــاأت ي كــمــا  رام، 

ت�سغيل  ونظام   ،Turbo 2.0
الــذي   Android 9.0 Pie
 EMUI يــرتــكــز عــلــى واجــهــة 

.9.0
ي�سم  الكامرية  موا�سفات  ويف 

للعام  بل�ص   P Smart هــاتــف 

يف  رئــيــ�ــســي  م�ست�سعر   2019
الكامرية اخللفية بدقة 24 ميجا 

بيك�سل، مع م�ست�سعر ثانوي بدقة 

تقنية  تدعمه  بيك�سل  ميجا   2
لت�سوير  االإ�سطناعي  الــذكــاء 

الــذكــاء  وتــقــنــيــة   portrait
االإ�سطناعي لتحديد امل�سهد، كما 

 16 ياأتي امل�ست�سعر الثالث بدقة 

مميزة  عد�سات  مع  بيك�سل  ميجا 

بزوايا وا�سعة.

الكامرية االأمامية للهاتف تاأتي 

مب�ست�سعر 8 ميجا بيك�سل تدعمها 

تقنية الذكاء االإ�سطناعي اأي�سًا 

يتميز  كما  ال�سيلفي،  لت�سوير 

الــهــاتــف بـــاألـــوان مــتــدرجــة مع 

اجلهة  يف  للب�سمة  م�ست�سعر 

اخللفية، وبطارية بقدرة 3400 

.mAh
 P Smart هاتف  موا�سفات 

بل�ص للعام 2019

بجودة  اإن�ص،   6.21 •�سا�سة 
بدقة  بل�ص   Full HD عر�ص 

مع  بيك�سل،   1080 يف   2340
منحني  وزجاج   ،19:5:9 اأبعاد 

2.5D
 Kirin 710 معالج  •رقاقة 
نــانــومــرت،   12 تــ�ــســنــيــع  ــة  ــدق ب

اأنوية  من   4 مع  االأنــويــة  ثماين 

ب�سرعة   Cortex-A73
اأنـــويـــة  ـــن  م و4   2.2GHz
ب�سرعة   Cortex-A53
�سا�سة  وكـــــرت   ،1.7GHz

.ARM Mali-G51 MP4
3جيجا  ع�سوائية  •ذاكرة 
 64 تخزين  و�سعة  رام،  بــايــت 

بطاقة  يدعم  كما  بايت،  جيجا 

 microSD خــارجــيــة  ذاكـــرة 

حتى �سعة 512 جيجا بايت

 Android ت�سغيل  •نظام 
 EMUI واجهة  مع   9.0 Pie

.9.0
�سرائح  مـــن  اثـــنـــان  •يدعم 
وبطاقة  ــو،  ــان ن بحجم   SIM

microSD
م�ست�سعر  مع  خلفية  •كامرية 
فال�ص  مــع  بيك�سل،  ميجا   24
ميجا   2 وم�ست�سعر   ،LED
ميجا   16 وم�ست�سعر  بيك�سل، 

بيك�سل مع عد�سات زوايا وا�سعة

•كامرية اأمامية مع م�ست�سعر 8 
ميجا بيك�سل.

يف   155.2 الهاتف  •قيا�سات 
 160 7.95مم مع وزن  73.4 يف 

جرام.

اجلهة  يف  للب�سمة  •م�ست�سعر 
اخللفية

ب�سبكات  ــال  ــس ــ� االإت •يدعم 
و  ،Dual 4G VoLTE
 Wi-Fi 802.11 ac
 ،5GHzو  2.4GHz بـــرتدد 

مع   GPS  ،4.2 الـــبـــلـــوتـــوث 

.GLONASS
 3400 ـــدرة  ـــق ب •بطارية 

.mAh
هاتف  ينطلق  اأن  املــقــرر  ومــن 

 2019 للعام  بل�ص   P Smart
االأزرق  مــن  مــتــدرجــة  ـــوان  ـــاأل ب

واالأ�سود، على اأن يتوفر يف اأ�سواق 

اأوروبا قريبًا ب�سعر 279 يورو.
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هواوي ت�ستعد للك�سف عن اثنان 

Watch GT من �ساعات

ملزيد من االأمان..
 تعرف على امليزة اجلديدة للوات�ساب

 P smart هاتف هواوي
بل�س للعام 2019 ينطلق 

�سام�سونغ تطلق اأول تلفزيون ال�سلكي
 يف العامل



باتنة

-1939( علولة  القادر  عبد  �شيحظى 

الأ�شبوع  هذا  خالل  بتكرمي   )1994
بوهران مبنا�شبة اإحياء الذكرى الـ 25 

لرحليه، امل�شادفة لنهار اليوم حيث مت 

بوهران   1994 مار�ص   10 يف  اغتياله 

اإثر اغتيال اإرهابي جبان .

من  داود  حممد  الباحث  الأ�شتاذ  وذكر 

اإىل جانب خ�شاله  باأنه  جامعة وهران 

الإن�شانية التي ل ميكن اإنكارها كان عبد 

نب�شات  اإىل  القادر علولة دائما ي�شتمع 

املجتمع ويف خدمة الفئات املحرومة.

لقد و�شع املرحوم علولة فنه امل�شرحي 

الجــتــمــاعــيــة  الـــفـــئـــات  خـــدمـــة  يف  

املحلي  ــوروث  امل من  م�شتلهما  املحرومة 

ال�شيد  اأبــرزه  ملا  وفقا  العاملي،  والــرتاث 

لإحياء  التح�شريات  هام�ص  على  داود 

بامل�شرح  املقبل  ال�شبت  املقرر  الذكرى 

اجلهوي لوهران.

حديثا  �شدر  كتاب  و�شاحب  ذات  واأبرز 

الراحل  امل�شرحي  الكاتب  م�شار  حول 

علولة:  القادر  عبد  "م�شرح  بـ  املعنون 

الن�ص واخل�شبة" اأن املمار�شة امل�شرحية 

�شن  منذ  علولة  قــدر  يف  مكتوبة  كانت 

مبكر.

من  علولة  املمثل  متكن  الــبــدايــة  ويف 

اإخراج م�شرحيات وكتابة معظمها ولكن 

على  ــادرا  ق كــان  الريف  نحو  بالتوجه 

اخرتاق املخيال الثقايف لل�شكان املحليني 

اىل  بال�شتماع  يهتمون  كــانــوا  الــذيــن 

الأ�شتاذ  ــرزه  اأب كما  واحلكاية،  ال�شرد 

داود.

"املايدة"  م�شرحية  تقدمي  خالل  ومن 

يف �شنوات ال�شبعينيات يف قرية فالحية 

اإدراج ممار�شات  ا�شتطاع الراحل علولة 

غرار  على  م�شرحه  يف  �شعيبة  ثقافية 

يعتربان  حيث   " و"احللقة  "القوال" 
القدمية  الثقافية  التعابري  من  نوعان 

ــتــحــداث جن�ص  ــش ا� ــزه عــلــى  ــف ممـــا ح

م�شرحي جديد .

 1990-1980 �ــشــنــوات  كــانــت  وقـــد 

حمورية  فــرتة  الفنان  لهذا  بالن�شبة 

بغية القيام بعمل �شامل و اإ�شفاء معنى 

وبالتايل.  اجلــزائــري  امل�شرح  لأ�شالة 

 )1980( "القوال"  ثــالثــيــة  وعـــرب 

و"اللثام"   )1985( و"الأجواد" 

خـــادم  "اأرلوكان  وكــــذا   )1989(

علولة  ا�شتطاع   )1993 ال�شيدين" 

خالل  من  و�شريح  رائــع  "م�شرح  اإبــراز 

اخلطابات  ــول  ح للغاية  معمق  بحث 

ح�شبما  والإخـــراج،  والديكور  واللغة 

�شرحه املتحدث.

القادر علولة ميزج اخلطاب  وكان عبد 

ال�شعبية  اللغة  و  وال�شخرية  ال�شيا�شي 

حيث اأنه متكن من جلب انتباه اجلمهور 

م�شرحياته  يف  نف�شه  على  تعرف  الذي 

على  مفتوحا  �شعبيا  طابعا  منحه  مما 

والكومديا  وبرخت  )غوغول  العاملية 

دي لرتي وغولدوين وعزيز ن�شني(.

على  املمثلني  وتناغم  حــركــة  وكــانــت 

بومدين وحيمور  الراحل �شراط  غرار 

كثري  وغريهم  واأدار  وبالحة  وبلقايد 

الذي  بال�شعادة  ينت�شي  املتفرج  جعلت 

كان يطالب املزيد من النتاجات.

غري  علولة  القادر  عبد  اأعمال  وتبقى 

مكتملة وقد قرر القدر ذلك، ي�شيف ذات 

اجلامعي، م�شيدا مببادرة امل�شرح اجلهوي 

املربمة  الأن�شطة  لحت�شان  لوهران 

مبنا�شبة اإحياء هذه الذكرى.

امل�شرح  مــديــر  ــار  ــش اأ� الإطــــار  ــذا  ه ويف 

اإىل  �شنو�شي  مـــراد  ــوهــران  ل اجلــهــوي 

لـ  جديدتني  ن�شختني  عر�ص  تقرر  اأنه 

و"اأرلوكان  مار�ص(  و10  "الأجواد" )9 
ف�شال  مــار�ــص(   16( ال�شيدين"  خــادم 

والوثائق  لل�شور  معر�ص  اإقــامــة  عــن 

البيوغرافية.

اإىل عامل الغرابة والأ�شطورة املرتبطان بالعادات والتقاليد التي متجدها وتقد�شها بع�ض 
املجتمعات، اأخذتنا رواية منحدرات �شيوداد خواريز التي اأ�شدرها الكاتب اجلزائري 
ال�شاب باولو ميخائيل ابن مدينة البويرة عن دار اخليال للن�شر والرتجمة حديثا، وهو 
موؤلف يتميز بالغمو�ض والغرابة لغمو�ض وغرابة الأحداث واملعتقدات وكذا الطارين 

املكاين والزماين اللذان اختارهما الكاتب لإثارة ف�شول وا�شتغراب القارئ، وخا�شة 
انه يرى بان هذا الأخري مييل اإىل هذا النوع من الأعمال اأكرث من الأعمال املك�شوفة 

والوا�شحة وخا�شة فئة ال�شباب، كما انه ف�شل اأن يظل ا�شمه احلقيقي وكذا �شخ�شيته 
غام�شان لدى القارئ.

الكاتب الغام�س باولو ميخائيل �ساحب رواية "منحدرات �سيوداد خواريز" لـ "الأورا�س نيوز":

يف العيد العاملي للمراأة

كري�ستال للفنون والثقافة بتب�سة ت�سنع التميز يف عيد املراأة

يف ذكرى وفاته الـ 25

عبد القادر علولة...

 اأذن املجتمع على خ�سبة امل�سرح

حــ�ار
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ا�سمه  واأخفى  اال�سم  هذا  الكاتب  اختار  ملاذا  ـ 
�سيوداد  منحدرات  رواية  ولدت  وكيف  احلقيقي، 

خواريز؟
لأنني  اخرتته  م�شتعار،  ا�شم  ميخائيل  "باولو  ـ 

ال�شم  هذا  اأحب  كما  والتخفي  الغمو�ص  اأحب 

ينادوين  املقربني  معظم  ان  وخا�شة  بــالــذات 

بباولو...

"اأما  فيقول:  الكاتب  يتحدث  ــروايــة  ال وعــن 

بالن�شبة للرواية فهي رواية حقيقية حتكي عن 

اإحدى القرى املعزولة التي عاي�شتها! هي قرية ل 

تخلو عن الغرابة و الأ�شالة والنتماء اخلرايف 

اأهلها يتميزون بالكرم وطيبة  لكل ما هو حملي، 

فاأحببت  كبري،  ب�شكل  باأ�شولهم  متم�شكون  القلب 

القرية  تلك  حول  ما  فكرة  للقارىء  اأو�شل  اأن 

املهددة  القدمية  املحلية  العادات  بتلك  الغنية 

ا�شمها  واأخــفــيــت  عنها  حتدثت  كما  ــزوال،  ــال ب

والأماكن  ال�شخ�شيات  اأ�شماء  وكذلك  احلقيقي 

وا�شتبدلتها باأماكن من دولة ال�شيلي...

و�شلت  وان  الــروايــة  ان  ومتاأكد  بل  اأعلم  ــا  واأن

ويعرفون  املــغــزى  �شيفهمون  خــواريــز  لأهـــايل 

اأحجية  مبثابة  هي  التي  والأماكن  ال�شخ�شيات 

كل  اأع�شق  كوين  ال�شيلي  اخرتت  وقد  �شغرية"، 

ولأين  ال�شيلي!  ومنها  الالتينية  اأمريكا  بلدان 

لالأماكن  احلقيقية  الأ�ــشــمــاء  ابــقــي  ان  اأردت 

ب�شخ�شيات  وا�شتبدلتها  خمفية!  وال�شخ�شيات 

واأماكن �شيلية.

وما  للقارئ؟  اإي�ساله  ميخائيل  اأراد  الــذي  ما  ـ 
اأهل  عادات  يف  الغام�سة  املعتقدات  بع�ض  هي 

خواريز؟ 

ـ "يف كل منطقة بالعامل تتواجد متمعات لديها 

ومتيزها  بها  ترتبط  خا�شة  قدمية  معتقدات 

لدرجة اخلروج عن العامل الواقعي والندماج يف 

عامل الغرابة والغمو�ص، كما اأن لديها �شخ�شيات 

تناقلتها  مــا!  �شبب  لأي  اأو  لغرابتها  م�شهورة 

هكذا  املنطقة!  متيز  ـــوزا  رم وظــلــت  الأجــيــال 

اإن�شانية  مبعتقدات  تزخر  مملكة  فهي  خواريز 

اإىل  ال�شخ�شيات  بهذه  تتجه  ب�شرية  وعقليات 

عن  بعيدة  لي�شت  لكنها  والأ�ــشــطــورة،  الغرابة 

زمان  يف  اجلزائرية  املحلية  املجتمعات  بع�ص 

اجلغرافية  معطياتهما  تختلف  اآخرين  ومكان 

الإن�شان  فيهما  يختلف  ول  والثقافية  واللغوية 

هو  مــا  لكل  ومعانقته  الأ�شلية  تركيبته  مــن 

اأ�شرار احلياة  اإن�شاين ومغذي لبحثه الدائم عن 

بالآخر  الفرد  يربط  فيما  عجائبها  وجتليات 

املثال  �شبيل  على  اأودولــف  فالدون  وبالعامل... 

كاإحدى ال�شخ�شيات الهامة يف الرواية، هو �شيخ 

يف عقده الثامن يتميز بالغرابة ال�شديدة، واأكر 

�شيء مييزه هو انه ي�شري عك�ص ما ي�شري به النا�ص 

خمتلف  بيته  فمثال:  اخلا�شة  طريقته  على  اأي 

�شارما  نظاما  يفر�ص  اأي�شا  عي�شه  وطريقة 

بخرجاته  دائما  ويفاجوؤنا  اأ�شرته،  اأفــراد  على 

النا�ص جميعا،  القلب يحب  الغريبة، لكنه طيب 

"اآنا  ابنته  انتحار  ق�شة  اإىل  تطرقت  كذلك 

كانت  التي  دونغا  كوبا  الدونا  و�شخ�شية  باول" 

تتعامل ب�شكل مبا�شر مع اجلن لدرجة اأن الأهايل 

باتوا يعتقدون اأنها خالدة ولن متوت اإ�شافة اإىل 

يف  ماء  عني  بوجود  املتعلقة  بريجيدا  اأ�شطورة 

خواريز يقال اأنها م�شكونة بروح اإحدى اجلنيات 

وغريها  عظيمة...  كــنــوزا  النا�ص  متنح  التي 

القارئ  ت�شد  اأن  �شاأنها  من  التي  املعتقدات  من 

من  قربية  الغرابة  عامل  اإىل  رحلة  يف  وتاأخذه 

الرا�شخة  املعتقدات  التي تتخلل عديد  الغرابة 

يف الأذهان منذ ع�شور غابرة يف التاريخ وبعديد 

هذه  كــل  اأن  راأيـــي  يف  املختلفة...  املجتمعات 

حقيقة  والأ�ــشــاطــري  واملعتقدات  ال�شخ�شيات 

اخلــرايف  برونقها  الــقــارىء  �شت�شد  خــواريــز  يف 

ا�شتك�شاف  يحب  بطبعه  الإن�شان  لأن  والغريب، 

كل ما هو غريب وغام�ص".

هل �سيك�سف باولو عن �سخ�سيته وا�سمه احلقيقي 
للقراء؟ وهل من اأعمال مرتقبة؟

للقراء  نف�شي  اأظــهــر  اأن  اأ�شتطيع  ل  "حاليا  ـ 

القادمة  الأيـــام  يف  رمبــا  لكن  خا�شة!  لأ�شباب 

واأ�شمي  �شخ�شيتي  عن  للقراء  اظهر  اأن  ميكنني 

ب�شدد  فانا  املرتقبة  الأعمال  عن  اأما  احلقيقي 

كثريا  خمتلفة  �شتكون  اأخــرى  لرواية  التح�شري 

يف  تغو�ص  اأنها  عنها  اأقــول  اأن  ميكنني  ما  واقــل 

عامل "احلزن والأمل".

 " وال�شحفيني  املــرا�ــشــلــني  جمعية  اأحــيــت 

العاملي  املــراأة  عيد  باتنة  لولية  الأورا�ص" 

الرحمة  ــدار  ب مــع  ت�شامني  حفل  باإقامة 

تكرمييا  حفال  نظمت  حيث  بكوندور�شي 

بدار  وامل�شنات  بالدار  املقيمات  �شرف  على 

والبالغ  بوعقال  بحي  امل�شنني  الأ�شخا�ص 

املوظفات  اإىل  اإ�شافة  اإمـــراأة   15 عددهم 

امراأة   17 وعددهن  واملمر�شات  والعامالت 

مدير  اإىل  اإ�ــشــافــة  �شرف  �شيوف  بح�شور 

ــارات  واإط والت�شامن  الإجتماعي  الن�شاط 

املديرية حيث مت اإلقاء بع�ص املداخالت من 

ح�شان  ا�شعيد  ال�شيد  اجلمعية  رئي�ص  طرف 

والثقافة  للعلوم  الأورا�شية  املوؤ�ش�شة  ومدير 

ومديرة دار الرحمة بحي كوندور�شي واملدير 

الولئي �شبت يف معظمها على جانب التكافل 

الإجتماعي والت�شامن ودوره واأهميته اليوم 

يف املجتمع من اأجل التكفل بالفئات اخلا�شة 

ــادرة  ــب امل ـــت  ولق احتياجاتهن  ومـــراعـــاة 

ا�شتح�شان الن�شاء املكرمات يف عيدهن العاملي 

واإدارة القطاع الذين ا�شتح�شنوها.

عن  املرة  هذه  خرجت  اجلمعية  اأن  للتذكري 

املا�شية  ال�شنوات  يف  تعودت  بعدما  املاألوف 

بقطاع  والعامالت  الإعالميات  تكرمي  على 

تكرميي  حفل  بتنظيم  بالولية  العـــالم 

الأ�شواء  عــن  بعيدة  من�شية  اأخـــرى  لفئة 

تبقى بحاجة كبرية لالإلتفات اليها والعناية 

بها.

يطبع  الـــذي  املــعــهــود  ــني  ــروت ال غـــرار  على 

مظاهر الحتفالت التي تتميز بها منا�شبة 

العاملي  الــيــوم  �شنة  كــل  مــن  مــار�ــص  الثامن 

للفنون  كري�شتال  جمعية  انفردت  للن�شاء، 

باإعطاء  تب�شة  بولية  النا�شطة  والثقافة 

واحتفاء  نوعها،  من  فريدة  خا�شة  ب�شمة 

مدار  على  عليها  العاملون  تنقل  بالتظاهرة 

عديد  اإىل  مار�ص  وال�شابع  ال�شاد�ص  يومني 

التعليمية،  املختلفة  واملديريات  املوؤ�ش�شات 

اأين  الإعالمية،  وكذا  ال�شحية،  الثقافية، 

الن�شوي،  للعن�شر  حمراء  ورود  تقدمي  مت 

عبارات  رفقتها  تهنئة  �ــشــهــادات  ــع  وتــوزي

من  نوعها  من  الفريدة  املــبــادرة  هــذه  �شكر، 

خالل هذه الزيارات الغري معهودة �شنع فيها 

عن�شر املفاجاأة الده�شة لدى املوظفات وكذا 

بهيج مل تخلو  العامالت و�شط جو احتفايل 

مبكانتهن  ال�شعور  نظري  ال�شرور  مظاهر  منه 

الرائعة،حيث  اللتفاتة  ــذا  ه ــالل  خ مــن 

مثلما  والتكرمي  التقدير  من  ن�شيبهن  كــان 

البت�شامة  اأ�شفوا  ملن  والمتنان  ال�شكر  كان 

ليومهن.

جمعية  رئــيــ�ــص  عــنــه  حــدثــنــا  وحــ�ــشــبــمــا 

زكرياء  ال�شيد  والثقافة  للفنون  كري�شتال 

حف�شي اأن هذه الأجواء الحتفالية باليوم 

العاملي للمراأة اأقيمت بطريقة مغايرة لك�شر 

تعرفه  الذي  التقليد  من  واخلــروج  اجلمود 

ال�شياق  ذات  يف  م�شيفا  املنا�شبات،  هذه  مثل 

املعنيات  م�ص  الــذي  املميز  التكرمي  هذا  اأن 

لــدور  تثمني  مبثابة  يعد  املنا�شبة  بــهــذه 

ذلك  عملها،ياأتي  مال  يف  املتفانية  ــراأة  امل

كعرفان ملجهوداتهن يف كافة القطاعات وكذا 

النواحي وهو  احتفاء يف اآن الوقت بعطائهن 

الالحمدود.

املراأة  بعيد  اخلا�شة  الحتفالية  تتوا�شل 

املنظم  املعر�ص  خــالل  من  �شطيف  بولية 

املعر�ص  وهــو  الثقافة  مديرية  طــرف  مــن 

الذي اأ�شدل �شتاره نهار الأم�ص بدار الثقافة 

هواري بومدين وهذا بعد 5 اأيام من بدايته 

والذي ت�شمن مموعة من املعار�ص اخلا�شة 

بالن�شاء املبدعات من خمتلف ربوع الولية.

ورابطة  ال�شباب  موؤ�ش�شات  ديـــوان  ونظم 

الن�شاطات الثقافية والعلمية مبنا�شبة اليوم 

مار�ص   08 لتاريخ  امل�شادف  للمراأة  العاملي 

الت�شكيلي  للفن  الن�شوي  الوطني  املهرجان 

اإبداع  "املراأة  �شعار  حتت  اجلزائر"  "اأزهار 
بحديقة  مار�ص،   09 اإىل   06 من  واألوان" 

عرف  الذي  املعر�ص  وهو  ب�شطيف  الت�شلية 

املواطنني  طرف  من  كبريا  جماهرييا  اإقبال 

مال  يف  الن�شاء  ــات  ــداع اإب على  للتعرف 

اأم�شية  املوعد  كــان  فيما  الت�شكيلي،  الفن 

بومدين  هواري  الثقافة  بدار  اخلمي�ص  يوم 

مموعة  تن�شيط  من  �شعرية  اأم�شية  مع 

ا�شتمع  كما  املنطقة،  و�شاعرات  �شعراء  من 

اجلمهور ال�شطايفي مبجموعة من العرو�ص 

مت  حيث  الحتفالية  هذه  �شمن  امل�شرحية 

من  �شبي�شيال"  "بانتورة  م�شرحية  عر�ص 

اإخراج �شفيان عطية واإنتاج امل�شرح اجلهوي 

بالعلمة، اإ�شافة اإىل م�شرحية "ماتواملو�ص" 

بعنوان  اأخر  وعر�ص  بوزيد  �شوقي  للمخرج 

كعوان. اأن�شة" للعمري  يا  "تف�شلي 
معر�ص  افتتاح  مت  اأي�شا  املنا�شبة  ــذات  وب

"القهوة  �شعار  حتت  وهــذا  العربية  القهوة 

عبد  الأ�شتاذ  اإ�شراف  حتت  واأ�شالة"  ذوق 

احلق عقون وهذا باملتحف العمومي ب�شطيف 

خمتلف  اأمــام  �شانحة  الفر�شة  كانت  حيث 

اأطياف املجتمع من اأجل التعرف على الأنواع 

الإ�شارة  وجتدر  العربية،  للقهوة  العديدة 

اإىل اإلغاء بع�ص الن�شاطات الفنية التي كانت 

مربمة مع نهاية الأ�شبوع خا�شة احلفالت 

على  املواطنني  اعرتا�ص  بعد  وهذا  الفنية 

الــذي  ال�شعبي  احلـــراك  ب�شبب  اإقــامــتــهــا 

تعرفه البالد، مما جعل القائمني على هذه 

يف�شلون  العلمة  مبدينة  خا�شة  الأن�شطة 

اإلغاءها والكتفاء بتكرميات رمزية فقط.

القارئ... وهي اأهم ميزاتي يف الكتابة" ت�ستهويان  والغرابة  "الغمو�ض 

جمعية املرا�سلني وال�سحفيني تقيم حفال تكرمييا 
على �سرف امل�سنات بدار الرحمة

ورود حمراء وبطاقات تهنئة للن�ساء العامالت

اأم�سيات ثقافية احتفالية مبنا�سبة عيد املراأة ب�سطيف

ح�سان. ب

حفيظة. ب

عبد الهادي. ب 

حوار:  نوارة بوبري



ح�سبة غريبة
واحد مزطول راح يخطب وحدة طويلة

قالو باباها ـ نطلب مهر 20 مليون

قالو ال�شاب ـ �شلي على النبي

قل يل قدا�ص حا�شبلي 

امليرتا؟!!.

للأذكياء فقط
لدينا نخلة عالية 

جدا

ولدينا اأربع 

حيوانات.. القرد 

والأ�شد والزرافة 

وال�شنجاب

قرروا التناف�ص.. من 

ي�شتطيع قطف املوز ب�شرعة 

اأكرب

من تعتقد �شريبح؟

جوابك �شيعك�ص �شخ�شيتك

اأجب يف ع�شر ثواين؟

ما هي اإجابتك الآن

اإذا كانت اإجابتك

الأ�شد ـ اأنت اإن�شان غري �شادق

القرد ـ اأنت اإن�شان �شهل ال�شتغفال

الزرافة ـ اأنت اإن�شان غري واقعي

ال�شنجاب ـ اأنت اإن�شان 

ميوؤو�ص منه

ملاذاااااااااا؟

لأن النخلة ل تثمر 

موزا اأ�شال..هاهاهاها..

نحب�شوا وّل نزيدو 

هاهاها اخرى.. رانا 

زدناها تلقائيا؟!!.

تقومي ال�ساوية
قالك عجوزة �شق�شاها الطبيب

قداه عمرك يا احلاجة

قالت لو كي تزوجت ال�شاوية بنت �شي الطيب

اأنا كنت هذاك وين َنْحِبي )اأ�شبط من هذا 

معلومات م�سليةالتاريخ ل جتده اإل عند ال�شاوية(؟!!.

الطريق 

اأمثال �سعبية

كوبنهاغن  الــدمنــارك  عا�سمة  يف   •
ــدد الب�سر  اأكـــرث مــن ع يــوجــد دراجــــات 

وخم�ص اأ�سعاف عدد ال�سيارات.

وهذا  جدا  عالية  احللزون  لزوجة   •
احلــادة،  االأج�سام  تخطي  يف  ي�ساعدها 

�سفرة  و  �سكني  ــوق  ف و�سعتها  لــو  حتى 

حالقة  فاإنها لن تنجرح اأو تنقطع.

العامل  هــو  احلا�سبة  االآلـــة  خمــرتع   •
الريا�سي الفرن�سي با�سكال عام 1642.

• يعترب نفق كنلنج اأطول نفق يف العامل 
 28 بــطــول  وهـــو  يــخــرتق جــبــال كنلنج 

كيلو مبدينة لوجننان يف ال�سني.

 ، اال�ستعداد  و�سع  يف  االأجهزة  بقاء   •
االأف�سل  ا�ستمرار �سرفيتها  يعني عدم  ال 

اإطفاءها متاما لكي ال ت�ستهلك طاقة.

"�سياتل"  مــديــنــة  يف  عــجــزة  دار   •
ح�سانة  داخـــلـــه  خــ�ــســ�ــســوا  ــاأمــريــكــا  ب

اأثبتت  بعدما  معا  وقتهم  ليق�سوا  اأطفال 

الكبار  ل�سحة  مفيد  دجمهم  اأن  التجربة 

وتعلم ال�سغار.

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

جواب 
املحاجية

حاجيتك

 على رجلي 

جتري وهو 

يجري �سبقني 

وعيني ت�سوف

حدث يف مثل هذا اليوم
العا�شر من �شهر مار�ص

باهلل  امل�ستع�سم  العبا�سي  اخلليفة  ـ   1258
اإىل  العبا�سية  اخلالفة  عا�سمة  بغداد  ي�سلم 

دولته  و�سقوط  �سقوطها  بذلك  معلنا  هوالكو 

التي حكمت العامل االإ�سالمي خم�سة قرون.

ـ  احلربية  البارجة  تنزل  بريطانيا  ـ   1906
"بورت�سموث"  ميناء   يف  البحر  اإىل  ـ  دريدنوت 

وهي البارجة التي كانت اأول �سفينة يف العامل 

توربينية،  مبحركات  ــزودة  م الوقت  ذلــك  يف 

كما كانت يف ذلك الوقت اأكرب �سفينة يف العامل 

حيث كان وزنها حوايل 18 األف طن.

ب�سفة  الــ�ــســني  يف  الـــرق  اإلـــغـــاء  ـ   1910
ر�سمية.   

مارتن   - االأمريكي  الزعيم  مقتل  ـ   1969
يف  املدنية  احلقوق  حركة  رائــد   - كينغ  لوثر 

اأمريكا. 

من  مينع  معمري  مولود  الــروائــي  ـ   1980
حول  وزو  تــيــزي  بجامعة  حمــا�ــســرة  ــاء  ــق اإل

كتابه  �سدور  مبنا�سبة  االأمازيغية  الثقافة 

اإىل  اأدى  ممــا  بربرية"  ''قــ�ــســائــد  املــو�ــســوم 

انتفا�سة �سعبية يف اليوم املوايل عرفت بالربيع 

االأمازيغي.

�سجن  مــن  �سجني   2000 هـــروب  ـ   1994
ــن �سهر  ــاول االإفـــطـــار م ــن تــازولــت يف وقـــت ت

رم�سان .

1994 ـ اغتيال الكاتب وامل�سرحي اجلزائري 
عبد القادر علولة.

الفو�سفات  ملــادة  منجم  اكت�ساف  ـ   2010
جبل  مبنطقة  طن  ملياري  احتياطه  يتجاوز 

العنق بوالية تب�سة على احلدود التون�سية.

1982 ـ حدوث ظاهرة فلكية نادرة تتمثل يف 
الت�سعة  ال�سم�سية  املجموعة  كواكب  ا�سطفاف 

جميعها يف جانب واحد من ال�سم�ص .

الدولة يف تركيا ت�سدر  اأمن  ـ حمكمة   2000
الدين  جنم  االإ�سالمي  الزعيم  ب�سجن  حكما 

اأن  بعد  والعن�سرية   التحري�ص  بتهمة  اأربكان 

قامت قبل عامني بحل حزب الرفاه الذي كان 

يرتاأ�سه.

يوافق  الفرن�سي  الــنــواب  جمل�ص  ـ   2004
اأو  احلجاب  ارتــداء  يحظر  قــرار  م�سروع  على 

واملوؤ�س�سات  املدار�ص  يف  اأخرى  دينية  رموز  اأي 

احلكومية.

طنطاوي  �سيد  حممد  ال�سيخ  وفاة  ـ   2010
�سيخ جامع االأزهر باململكة العربية ال�سعودية 

عن عمر يناهز 81 �سنة.

على  عــثــورهــا  عــن  تعلن  تون�ص   -  2017
للقرن  تــعــود  الـــتـــوراة  مــن  نــــادرة  ملخطوطة 

اخلام�ص ع�سر.

كوريا  يف  الد�ستورية  املحكمة   -  2017
غن  باك  البالد  رئي�سة  عزل  توؤيد  اجلنوبية 

الوزراء  رئي�ص  باالإنابة  الرئا�سة  ويت�سلم  هي، 

انتخابات  اإجــــراء  حــني  اإىل  اأن  غيو  هــوانــغ 

جديدة.

ـ قال يل ل يهمني ال�شكل ول اجل�شد فاأنا 

تهمني الروح.. ما راأيك يا �شي عالوة؟

وردة.ح ق�شنطينة

تهمه  الـــذي  فالوحيد  ت�شدقيه..  ل 

روحك هو ملك املوت؟!.

دار  ــدي  ــن ع تــقــولــهــا  غـــري  ــا  ــي ــان اأمل يف  ـ 

وطوموبيل وخدام.. يطريلها لعقل؟

يا�شني بورغدة ب�شكرة

عندنا..غري  ال�شيء  اهلل..نف�ص  �شبحان 

حنا يرجعلها لعقل؟!.

ـ يقولون اأن نق�شان عقل الفتى مبقدار ما 

اأنت من اجلنون  فاأين  زاد يف مو�شطا�شه.. 

يا �شي عالوة؟

حممد اأمري.ك الطارف

املو�شطا�ص حاطهم للتمويه فقط.. هكذا 

ما يعرفوني�ص.. ودير روحك خمرف ت�شبع 

راحة الرا�ص وهذا بال�شبط اخلط الرفيع 

بني وا�شع املو�شطا�ص.. واملو�شطا�ص خليقة 

وخيط اجلنون الرفيع؟!.

ـ هل تعلم اأنه باإمكان الإن�شان اأن ي�شرب 

ملرة واحدة يف حياته؟ "الأ�شيد".. ولكن 
مراد بو�شوف �شوق نعمان

الطريان من  باإمكانه  اأنه  اأنت  تعلم  وهل 

10000 مرت دون مظلة  مرتفع يزيد عن 

واحدة  ملرة  الطيور  باإح�شا�ص  وي�شتمتع 

على  مفتتا  يحط  اأن  وقبل  حياته..  يف 

الأر�ص؟.. �شفت كياف�ص معلوماتي خطرية 

ومتفردة؟!!.

ـ عندي �شاحبي وين ن�شكيلو همي يقول 

يل انت يل جبتها لرا�شك وما يعطيني حتى 

حل.. وين ال�شحبة؟

ر�شيد �شدراتي اأم البواقي

غري  الكلب  بــرج  مواليد  مــن  ــو  راه هــذا 

اخطاك منو!!.

تخاريف 
�سي عالوة املو�سطا�ش

عندك تقطع اجلورنان

هههههه

�سي عالوة ينتظر اأ�سئلتكم ليجيب عليها، �ساركونا بها 

modhik@yahoo.com :على الربيد االإلكرتوين
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الــــــهــــــدرة لـــلـــ�ـــشـــاريـــة 

ــــى لـــلـــجـــاريـــة ــــن ــــع وامل

�سورة م�سحكة

حكـــمة

����د،  يُ����ق���������صَ م����ن����ط����وق مل  ب������ن 
يُ������ن������َط������ق،  مل  وم������ق�������������ص������ود 
املحبة م����ن  ال���ك���ث���ر  ت�����ص��ي��ع 

قالو الطبيب 

بّعد على 

ال�شي�شة على 

قدر ما تقدر؟!



متكن اأعوان اجلمارك بعنابة من احباط عمليات اإدخال ب�سائع 

حمظورة، على م�ستوى امليناء، اإثر  فح�ص حاويات مو�سوع ت�سريح 

باالإ�سترياد، اأين  مت حجز 4470 قطعة لبا�ص اإحرام، ا�سرائيلية ال�سنع 

قادمة من ال�سني، وذلك بعد تفطن اأعوان اجلمارك اإىل الكتابة املوجودة 

باللغة العربية.

ليتم حجز الب�ساعة وحترير ملف منازعة نتيجة خمالفة اأحكام، 

كما متكنت نف�ص الفرقة التابعة جلمارك  عنابة يف عملية ثانية، من 

حجز ب�ساعة ا�سرائلية ال�سنع، قادمة من ال�سني متثلت يف 980 وحدة 

.)flexibles de quincailleries ( خردوات

كما مت حجز 1952 ثريا LUSTRES من �سنع �سيني وذلك ب�سبب 

خمالفة اجراءات الت�سريح.

حجز �سلع ا�سرائيلية مبيناء عنابة

�ص. ب
�ص. ب

�ص. ب

حجــز 6 قنطار 
من الكيف 
بخن�سلـــة

2424ح�سب توقيت مدينة باتنة وما جاورهامواقيت ال�سلة:
�لإد�رة ـ �لتحرير

�ملنطقة �حل�صرية �لثانية جتزئة 

12 رقم 12 ـ باتنة
�لهاتف: 033.29.18.51

�لفاك�س: 033.29.18.51

�لربيد �لإلكرتوين:

journalelauresnews@gmail.com 

يومية �إخبارية عامة

الفجر: 05:31   الظهر: 12:46 الع�سر: 16:05  املغرب: 18:40  الع�ساء: 19:57    
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تتعلق بالثورة التحريرية املجيدة

تفكيك �سبكة يقودها �ستيني

خن�ضلة

بن �ستول. �ص

اجلهوي  املــتــحــف  مــديــر  ك�سف 

خل�سر  خن�سلة  لوالية  للمجاهد 

مـــعـــا�ـــص، عــــن جـــمـــع اأكــــــرث من 

حية  �سهادات  ت�سمل  192�ساعة 
املجيدة  التحريرية  الثورة  حول 

اأغلبها  �ــســهــادة   462 بت�سجيل 

اإ�سافة  الثورة  عاي�سوا  ملجاهدين 

على  �سهداء  واأبــنــاء  ـــل  اأرام اإىل 

م�ستوى خمتلف بلديات الوالية.

وانــطــلــقــت عــمــلــيــة جــمــع هــذه 

اأواخــــر �سنة  الــ�ــســهــادات احلــيــة 

ال31  غاية  اإىل  كللت   2010
 462 بت�سجيل   2018 دي�سمرب 

عاي�سوا  ملجاهدين  اأغلبها  �سهادة 

واأبناء  اأرامــل  اإىل  اإ�سافة  الثورة 

خمتلف  مــ�ــســتــوى  عــلــى  ــداء  ــه ــس �

م�سيفا  خن�سلة  واليـــة  بــلــديــات 

ذات املتحدث باأن العملية ما تزال 

تقنيون  يتنقل  حيث  متوا�سلة 

تابعون للمتحف اجلهوي بخن�سلة 

الوالئية  املديرية  مع  بالتن�سيق 

الوالئية  واالأمــانــة  للمجاهدين 

للمجاهدين  الوطنية  للمنظمة 

واأرامـــل  املــجــاهــديــن  مــنــازل  اإىل 

اإىل  باالإ�سافة  واأبنائهم  ال�سهداء 

مركز الراحة للمجاهدين بحمام 

هذه  وت�سجيل  جلمع  ال�ساحلني 

ال�سهادات التاريخية . 

كما اأردف مدير املتحف اجلهوي 

مت  قــد  بــاأنــه  بخن�سلة  للمجاهد 

جــمــع عـــدد كــبــري مـــن الــوثــائــق 

الذي  املتحف  اأر�سيف  اإىل  و�سمها 

اأ�ساتذة  طريق  عن  عليها  حت�سل 

ــوا الـــثـــورة  ــس ــ� وجمـــاهـــديـــن عــاي

التحريرية املجيدة اإ�سافة للعمل 

العلمي  املجل�ص  بــه  يــقــوم  الـــذي 

13ع�سوا من  املتكون من  للمتحف 

بينهم 5 اأ�ساتذة من معهد التاريخ 

بخن�سلة  لغرور  عبا�ص  بجامعة 

االأ�سياء  اأهــم  بني  من  اأن  مــوؤكــدا 

املتح�سل عليها موؤخرا �سالح قدمي 

املقاومة  عهد  اإىل  تاريخه  يعود 

ال�سعبية عرث عليه اأحد املواطنني 

ذراع  نومنو  غيل  امل�سمى  باملكان 

 19 يــوم  بت�سليمه  ــام  وق الــغــزال 

مديرية  اإىل  الـــفـــارط  فــيــفــري 

املتحف التي و�سعته حتت ت�سرف 

اجلمهور.

مكافحــة  فرقــة  عنا�ســر  متكــن 

املخدرات التابعة للم�سلحة الوالئية 

لل�سرطة الق�سائيــة باأمن والية ميلة 

مــن حجــز 1.1 كلــغ مــن مــادة الكيف 

املعالــج مبدينة ميلة مع تفكيك �سبكة 

اإجرامية خمت�سة يف ترويج املخدرات 

وتوقيف 4 اأ�سخا�ص متورطني.

ومتــت العمليــة بعــد احل�ســول على 

معلومــات موؤكــدة حول اإدخــال كمية 

م�سبــوق  طــرف  مــن  املخــدرات  مــن 

ق�سائيا اإىل مدينــة ميلة ليتم تر�سد 

 46 امل�ستبــه فيــه البالــغ مــن العمــر 

�سنــة وتوقيفــه رفقــة �سريكــه البالغ 

مــن العمــر 41 �سنــة، وبعــد احل�سول 

علــى اإذن النيابة املخت�سة مت تفتي�ص 

منــزل امل�ستبــه فيــه حيــث مت العثــور 

علــى 1.1 كلغ من مــادة الكيف اإ�سافة 

ال�سنــع  تقليــدي  اأبي�ــص  �ســالح  اإىل 

عبارة عن �سيف.

اإىل  املعمقــة  التحقيقــات  واأف�ســت 

اإيقاف �سريك اأخر لهما يبلغ من العمر 

اإىل املمون الرئي�سي  اإ�سافة  26 �سنة 
للع�سابة وهو م�سبوق ق�سائي يبلغ من 

العمر 62 �سنة، وبعد اإحالة املوقوفني 

اأمــام النيابــة املخت�ســة مبيلــة اأمرت 

بو�سعهن رهن احلب�ص.

اأوقفت مفرزة م�سرتكة 

للجي�ص الوطني، فجر اأم�ص 

بخن�سلة، تاجر خمدرات كان 

على منت �ساحنة حُمملة بكمية 

�سخمة من الكيف املعالج 

ُتقدر بـ630 كيلوغراما، فيما 

اأوقفت مفرزة م�سرتكة اأخرى 

تاجري  خمدرات بحوزتهما 

املادة  نف�ص  من  كيلوغرام   19.5
بالطارف.

واأو�سح بيان لوزارة الدفاع 

الوطني، اليوم، اأنه "يف اإطار 

حماربة اجلرمية املنظمة، 

اأوقفت مفرزة م�سرتكة للجي�ص 

الوطني ال�سعبي، فجر 09 مار�ص 

2019 بخن�سلة، تاجر خمدرات 
كان على منت �ساحنة حُمملة 

بكمية �سخمة من الكيف املعالج 

ُتقدر بـ 630 كيلوغراما، فيما 

اأوقفت مفرزة م�سرتكة اأخرى 

تاجري  خمدرات بحوزتهما 

املادة  نف�ص  من  كيلوغرام   19.5
بالطارف".

حمتف خن�سلة يتعزز بـ192 �ساعة من ال�سهادة احلية 

حجز 1.1 كلغ من الكيف املعالج مبيلة 

�صي االأورا�صي..

وجب الكالم

hamzalaribi005@gmail.com

حمزه لعريبي

حملل فوق العادة
كان  وقد  قتل"،  ما  احلب  "من  اأن  يقال 

كابريو"  دي  "ليوناردو  االأمريكي  املمثل 

على  العبارة  هــذه  �سحة  على  مثال  خري 

االأقل يف فيلم "التايتانيك" ال�سهري والذي 

�سحى فيه بحياته من اأجل اأن حتيا "كيت 

با�سم  الفيلم  يف  عرفت  التي  وين�سليت" 

على  "جاك"  اآثرها  عندما  ذلك  "روز"، 
هو  ليموت  "اخل�سبة"  لها  وتــرك  نف�سه 

حتدث  الق�سة  نف�ص  البحر،  يف  متجمدا 

مع �سحفي ومدير "و�سيلة اإعالمية" ن�سب 

جمهوره"  واأمـــام  "ملعبه  يف  حملال  نف�سه 

"من  طريقة  على  "ال�سيتة"  ميار�ص  وراح 

بني  ال�سبه  ووجه  قتل"،  ما  والوفاء  احلب 

ال�سفينة  اأن  هو  "جاك"  وموقف  موقفه 

الق�ستني،  كال  يف  الغرق  على  اأو�سكت  قد 

احلب  با�سم  "ال�سيتة"  �سدة  ومن  فاملحلل 

اأنه  لو  كما  "غيبية"  اأمــور  يف  يخو�ص  راح 

مفو�ص من ال�سماء.

حبه  عن  التعبري  يف  يبدع  ولكي  املحلل 

االأخري  اأن  قال  ملحبوبه  وخنوعه  ووالئــه 

اجلنة"،  يف  مقعدا  و�سمن  رب،  مع  "فراها 
"جاك  كـــان  ــل  الــ�ــســاعــة ه ــد  نـــدر حل وال 

اأم  وعيه  يف  قاله  ما  قــال  عندما  زمانه"  

اأ�سابته  التي  ب�سبب احلمى  يهذي  كان  اأنه 

البحر" وب�سبب خوفه من  "يف عر�ص  وهو 

فلم يحدث يف  الهائجة،  املوجة  اأن تغرقه 

املعروفني  الع�سرة  غري  ب�سر  واأن  التاريخ 

اأحد مقعده  واأن �سمن  باجلنة ومل يحدث 

اأتتهم ر�سائل ربانية،  يف اجلنة غري الذين 

بــاالأحــرى  اأو  الوحيد  فاالحتمال  لــهــذا 

الفر�سية الوحيدة التي تربر قول "املحلل 

اجلنة  غــري  جنته  اأن  هــي  العادة"  ــوق  ف

نعبده  الــذي  الــرب  غري  وربــه  نعرفها  التي 

والر�سائل التي تاأتيه مب�سرة اإياه واأحبابه 

باجلنة غري الوحي الذي نعرفه، غري هذا 

فال اأظن اأن الرجل قد كان  يف وعيه، الأنه 

وت�سل  االإعالمية  الـــرداءة  ت�سل  عندما 

الغيبيات  يف  اخلــو�ــص  لــدرجــة  ال�سيتة 

"مفو�سا  نف�سه  ين�سب �سحفي  اأن  ولدرجة 

فذلك  باجلنة  �ساء  من  ال�سماء" يب�سر  من 

ما يعني اأننا و�سلنا اإىل "قاع العفن" وذلك 

ما يعني اأي�سا اأنه البد من نتعامل مع كثري 

من "ال�سياتني" على اأنهم جمانني رفع عنهم 

القلم واإال فنحن من �سيجن.

ال�سينوي يف حومتي ما عاد�ص يدور... 

قالولو ال�سعب انتف�ص ماتلقالو�ص 

مقدور... عرف قيمة اخلاوة واالحتاد 

وطلع عليه النور... ما راح�ص يخلي لبالد 

وال يقطع لبحور... راح يخدمها بعرق 

جبينو ويفديها ويحميها من ال�سرور...

�سجلت الوحدة الثانويــة للحماية املدنية لدائرة 

فرجيــوة وقوع حــادث مــرور متثل يف ا�سطــدام بني 

حافلة لنقل امل�سافرين من نوع "بوجو J9" و �ساحنة 

من نوع "JMC" كالهما حتمالن ترقيم والية ميلة 

وهــذا بحي بوروح ببلدية فرجيــوة، واأ�سفر احلادث 

عن اإ�سابــة 04 اأ�سخا�ص باإ�سابــات خمتلفة ترتاوح 

اأعمارهــم بني 29 �سنة و58 �سنــة، حيث قدمت لهم 

االإ�سعافــات االأولية الالزمــة ومت نقلهم اإىل م�سلحة 

اال�ستعجاالت مب�ست�سفى فرجيــوة، فيما يبقى �سبب 

احلادث جمهول. 

قامــت موؤخرا فرق قمــع وحماربة الغ�ــص التابعة 

ملديريــة التجارة بوالية اأم البواقي بحجز ما يزيد 

عن قنطارين من اللحوم احلمراء والبي�ساء الفا�سدة 

على م�ستوى مدينتي عني البي�ساء واأم البواقي.

 ياأتــي ذلك يف ظل الدوريــات اليومية التي نظمتها 

فــرق حماربة الغ�ص علــى م�ستــوى البلديات الكربى 

يف الواليــة، يف ظــل انخفا�ص االأ�سعــار الذي عرفته 

اللحــوم البي�ســاء مــا اأدى الرتفــاع ن�سبــة ا�ستهالك 

اللحــوم، ما اأدى اإىل انت�سار الع�سرات من الباعة غري 

القانونني للحوم البي�ســاء م�ستعملني بذلك ثالجات 

يتم و�سعها على حافة الطريق.

لقــي اأم�ــص �ساب بنــاء مل يتجاوز �ســن ال 34 �سنة 

م�سرعــه بعــد �سقوطه مــن الطابق اخلام�ــص، بينما 

كان ميار�ــص عملــه باأحــد العمــارات بحــي قواجلية 

البواقــي،  اأم  امليلــة بواليــة  رابــح  مبدينــة عــني 

ا�سليمــان  اعمــريات  م�ست�سفــى  اإىل  نقلــه  مت  حيــث 

باملدينـــة اأين لفظ اأنفا�ســه االأخرية هناك، يف وقت 

با�ســرت م�سالح الــدرك الوطني  مبدينة عني امليلة 

حتقيقاتــه املكثفة ملعرفة مالب�سات عملية ال�سقوط 

املميتة.

اأم البواقــي

ميلة

مرور  حادث  يف  جرحى   4
بفرجيوة 

حجز قنطارين من اللحوم الفا�سـدة 

م�سرع بناء هوى من الطابق 
اخلام�س بعني امليلة

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

بن �ستـول. �ص

بن �ستـول. �ص


