
مولودية بريكة

عمرانية  لتو�سعات  بوؤر   
خطرية يف باتنــــــة

العمري جمعـوج 
علي �سوايعي خن�شلة و

�ص 04

�ص 04

�ص 05

ملف البيئة ُيعجز املجل�س 
ال�سعبي لبلدية بريكة

نقائ�س تنموية باجلملة
 توؤرق ال�سكـــان

اأمرا�س املا�سية ت�ستنفر 
امل�سالح البيطريـــة

حمالت نظافة التي ينظمها
 بقيت دون �صدى

عني ياقوت

ا�صتالم اأزيد من 140 األف جرعة لقاح

باتنة

عمارات اآيلة لالنهيار ُترعب ال�سكان بخن�سلة
�ص 05 

دعوات قاطنيها ال�صلطات للتدخل مل جتد اآذانا �صاغية
بعد انت�صار حالت انتحار الأطفال

�أولياء يف حرية ويطالبون 
بحظر ��ستخد�م �لألعاب 

�لإلكرتونية �مل�سبوهـة

جمتمع

�ص 16 عمارات اأ�صبحت خطرا على قاطنيها 

حتت �صغط احلراك يف ال�صارع وتف�صيال مل�صلحة الوطن

بوتفليقة يتخلى نهائيا عن "اخلام�سة"! 

يومية �إخبارية عامة
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تلميــذة حتاول النتحار برمي نف�ســها من اأعلى ج�ســر يف بريكة
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مت انقـاذها من طرف  اأحــد اأعــوان 
احلماية املدنية كان متواجدا بعني املكان

�ص 24

ريا�صة

�أخذت �الأخبار �لقادمة من حميط �الإقامة �لرئا�صية بزر�لدة وق�صر �ملر�دية منحى ت�صارعيا برت�جع �لرئي�ض �ملنتهية واليته عن خو�ض غمار عهدته �خلام�صة �لتي �أف�صح عنها 
بتاريخ 10 فيفري �ملن�صرم، ��صتجابة كما بدى يف �ل�صورة وقتها لتطلعات �الأحز�ب و�جلماهري و�ملنظمات �لتي نا�صدت �لرئي�ض يف حفل �حت�صنته "الكوبول" يوما قبل �إعالن نيتة 

�لرت�صح و�لبقاء �أطول يف ق�صر �ملر�دية...

�صورة من االأر�صيف

�ض 03

نادي جمارك باتنة ي�سعد 
ر�سميا للق�سـم �ل�سرفـي

�ص 14

ميزانيته ل تتجاوز 60 مليون �صنتيم 
وميلك 7 فروع ريا�صية



عبد العايل بلحاج

دروي�ش املدينة
يرى  واأنه  البد  ال�صحافة  يف  يعمل  من  اأن  يقال 
من  يراها  الــذي  غري  اآخــر  مبنظور  ــور  االأم بع�ص 
يوؤمن به  اأكــر ما ال  اأن  خالله االآخــرون، والبــد 
يف  رمبــا  ال�صدفة،  هي  مطلقة  ب�صفة  ال�صحفي 
ال  التي  ال�صدف  ومــن  االأقـــل،  على  "اجلزائر" 
اأوؤمن بها بل التي اأحاول ا�صتغاللها  اأنني ال  اأقول 
على  ال�صغط  اأفك  كي  االأقــل  على  اجلو  لتلطيف 
نف�صي �صخ�صيا هذه االأيام ولكي اأبت�صم قليال ذلك 
التقرير الذي بثته قناة من القنوات اجلزائرية 
تيارت  بوالية  ال�صوقر  مدينة  من  مواطن  حول 
يف  يلقب  والـــذي  جبار"،  "ر�صيد  يدعى  والـــذي 
هذا  املدينة،  بدروي�ص  التقرير  ح�صب  مدينته 
حلمه  تيارت  ــة  والي ــن  اأم حقق  ــذي  ال ال�صخ�ص 
فر�صة  مبنحه  اجلوارية  ال�صرطة  ملبداأ  جت�صيدا 
والتدخل  البحث  فرقة  يف  "�صابط  دور  لتقم�ص 

."  BRI
مبادرة  "التقرير"  يف  ت�صدين  مل  ب�صراحة، 
من  "مواطن  اأمنية  لتحقيق  تيارت  واليــة  اأمــن 
الوطني   الــدرك  كما  االأمــن  الأن  اجلزائر"،  غرب 
اأماين  قد كانت له مبادرات يف هذا ال�صاأن وحقق 
ما �صدين فيه هو  �صابق، بل  اأطفال يف وقت  عدة 
فقد  التقرير،  اأعد  الذي  ال�صحفي  كالم  اأ�صلوب 
كان يتحدث كما لو اأنه ي�صف "مرت�صحا لرئا�صيات 
2019" وي�صف مغامراته يف �صبيل حتقيق اأمنيته 
الثمن  املرادية مهما كلفه  اإىل كر�صي  الو�صول  يف 

ومهما كانت الو�صيلة.
"دروي�ص املدينة" ومرت�صح  ت�صابه االأ�صماء بني 
اإال  �صدفة  جمرد  كان  واإن  حتى  الدولة  لرئا�صة 
اأنه يف نظري ت�صوير بليغ ملا يحدث على ال�صاحة 
ال�صيا�صية يف البالد، فكثري من "الدراوي�ص" باتوا 
"قيادة  يف  املتمثلة  اأمانيهم  لتحقيق  يطمحون 
البالد" حتى لو كلفهم االأمر اأن ي�صبحوا مهرجني  
ويلحوا  الد�صتوري"  املجل�ص  على  "ي�صغطوا  واأن 
واإن كانوا غري  اأن يقبل ملف تر�صحهم حتى  على 
"دروي�ص  بني  ال�صبه  فوجه  لهذا  للرت�صح،  موؤهلني 
املدينة" و"دروي�ص الرئا�صيات" بات كبريا فاملهم 
وحتقيق  "غاية"  اإىل  الو�صول  لكليهما  بالن�صبة 

اأمنية مهما كانت الو�صيلة.
فرقة  يف  "�صابطا  اأ�صبح  املدينة"  "دروي�ص 
فيه  رفــع  الـــذي  الــوقــت  يف  والتدخل"  البحث 
وزيـــدوا     BRIالـ "جيبو  �ــصــعــار  املــتــظــاهــرون 
جمرد  االأمــر  كــان  واإن  فحتى  لهذا  ال�صاعقة"، 
روؤية  كانت  واإن  التقرير  يف  اأرى  اأنني  اإال  �صدفة 
�صخ�صية على االأقل، اأرى يف التقرير عدة ر�صائل 
مبنظور  االأمــــور   اإىل  ينظر  ملــن  وا�صحة  تــبــدو 

امل�صفرة". الر�صائل  "قراءة 

و�صــوح بكل 

قال: �سيدي ال�سعيد 
)الأمني العام للأيجيتيا(

اأ�سبحت �رضورية من  التغيري  اإىل  ..."احلاجة 
اأجل بناء جمهورية جديدة" !

قلنا: ي��ا راج���ل... وك��ت��اه والت 
�رضورية؟

auresbook

عرب عدد من املواطنني لـ "االأورا�ص نيوز" 
عن ا�صتيائهم من "الت�صرفات الدنيئة" لبع�ص 

التجار مبختلف اأحياء مدينة باتنة، حيث اأكد 
البع�ص منهم اأن  "�صاحب خمبزة" بحي بارك 

اآفوراج قد انتهز فر�صة ما �صمي "بالع�صيان 
املدين" وغلق اأغلبية املخابز الأبوابها يف وجه 

الزبائن اأول اأم�ص  وراح يرفع من �صعر "اخلبزة 
الواحدة" مبقدار خم�صة دنانري فوق �صعرها 

الطبيعي، هذا وقد اأكد مواطنون على اأن 
�صاحب "�صوبريات" بحي حملة1 قد رفع هو 

االآخر من اأ�صعار بع�ص ال�صلع واملواد الغذائية 
منتهزا ذات الفر�صة، ليثبت اأمثال هوؤالء 

التجار بهذه الت�صرفات اأنهم "بال �صمري" يف 
الوقت الذي قرر فيه جتار مبنطقة القبائل 
خف�ص اأ�صعار بع�ص املواد الغذائية الوا�صعة 

اال�صتهالك بن�صبة 25 %.

هي امل�صاحــة التي مت حرثها خــالل املو�صم 2018-
بـــ  تقــدر  والتــي  احلبــوب  زراعــة  اأجــل  مــن   ،2019
باملئــة   10 قــدره  بارتفــاع  اأي  هكتــار،   3.535.232
مقارنة بحملة احلــرث لل�صنة املا�صية 2018-2017، 
الريفيــة  والتنميــة  الفالحــة  وزارة  اأفــادت  ح�صبمــا 

وال�صيد البحري.

بطاقة حمـــــــــراء

مليون  3.5

+الأورا�س بلو�س02

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

املدير العام
م�صوؤول الن�صر

�صمري بوخنوفة

�لطبع: 
sie صركة �لطباعة �ل�صرق�

�لتوزيع:
sodipresse

�ل�صجل �لتجاري: 14 ب 05/00-224945
�لرمز �ل�صريبي: 63 90060 0501 014 0

�حل�صاب �لبنكي: BADR 336 300562 3000 42 وكالة باتنة
�لإ�صهار: م�صلحة �لإ�صهار بجريدة �لأور��س نيوز

�أو �لوكالة �لوطنية للن�صر و�لإ�صهار �صارع با�صتور ـ �جلز�ئر 
021.73.76.78 ـ  �لهاتف: 021.73.71.28 

�لإد�رة ـ �لتحرير
�ملنطقة �حل�صرية �لثانية جتزئة 12 رقم 12 ـ باتنة

�لهاتف: 033.29.18.51
�لفاك�س: 033.29.18.51
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قرر الرئي�ص عبد العزيز بوتفليقة م�صاء اأم�ص 
الرئا�صية  االنتخابات  اإجــراء  موعد  تاأجيل 
من  ع�صر  الثامن  يف  اإجراوؤها  مقررا  كان  التي 
اأفريل 2019، كما قرر عبد العزيز بوتفليقة 
لنداء  ا�صتجابة  اأخــرى  لعهدة  تر�صحه  عدم 
ثالثة  خالل  خرج  الــذي  اجلزائري  ال�صعب 
الرت�صح  عن  بالعدول  اإيــاه  مطالبا  اأ�صابيع 
لوالية خام�صة، وبهذا يكون الرئي�ص قد حكم 

"املت�صلقني  �صوت  على  واحلكمة  العقل  �صوت 
واملتملقني" الذين كانوا ي�صرون على تر�صيحه 
رغم حالته ال�صحية املتدهورة التي ال ت�صمح 
وبهذا  للدولة،  كرئي�ص  مهامه  مبــزاولــة  له 
تقول  اأن  اإال  نيوز  االأورا�ـــص  جريدة  ي�صع  ال 
�صكرا  الرئي�ص،  �صيدي  �صكرا  �صيء،  كل  "رغم 
ملطالب  وا�صتجابتك  العقل  �صوت  لتحكيمك 

�صعبك".

وقع رئي�ص اجلمهورية، عبد العزيز بوتفليقة 
رئي�ص  مهام  ينهي  رئا�صيا  مر�صوما  اأم�ص  يوم 
ملراقبة  امل�صتقلة  العليا  الوطنية  الهيئة 
واالأع�صاء  دربــال  الوهاب  عبد  االنتخابات 
بيان  به  اأفــاد  ح�صبما  الهيئة،  بذات  املعينني 

لرئا�صة اجلمهورية.

يف  القطاعات  خمتلف  ملمثلي  متتايل  خروج  من  البالد  بها  متر  التي  للظروف  ا�صتغالال 
مظاهرات وم�صريات منددة برت�صح عبد العزيز بوتفليقة لوالية خام�صة خرج تالميذ 
خمتلف املوؤ�ص�صات الرتبوية مبدينة باتنة يف م�صريات متفرقة وت�صببوا يف اأعمال �صغب 
وتك�صري لواجهات بع�ص املحالت وبهذا طالب املواطنون ب�صوت واحد من االأولياء بردع 
الو�صع  ح�صا�صية  مع  خا�صة  ال�صغب  اإحداث  من  متنعهم  بطريقة  ومرافقتهم  التالميذ 

وتفاديا الأي جتاوزات من �صاأنها اأن تعيق ا�صتتباب االأمن يف املدينة.

يحكي اأن هنالك جدة اأعدت �صحنا 
كبريا من "العي�ص"، وو�صعته اأمام 
اأحفادها واأبنائها، والأنها مل تكن 

�صريعة يف االأكل نتيجة كربها وتاأكل 
بتاأين، قررت اأن ت�صع "العي�ص" يف �صحن 
خا�ص بها، فقام االأحفاد واالأبناء باأكل 
كل ما يف ال�صحن بنهم كبري، بينما كانت 
اجلدة تاأكل بهدوء، فحدث اأن انتهوا من 
االأكل لكنهم التفوا اإليها جميعا وبدوؤوا 

ينظرون اإليها كداللة على اأن تعطيهم 
املزيد من �صحنها واأنهم مل ي�صبعوا 

بعد، وما كان على اجلدة اإال اأن اأخذت 
ال�صحن اإىل حجرها وقالت لهم:" يل 

كلى �صهموا يغم�ص عينو".
ي�صرب املثل على االأ�صخا�ص الذين 

ال يكتفون مبا عندهم، بل يعمدون 
اىل اأخذ اأ�صياء الغري بكل �صجع، دومنا 

ا�صتحياء، وعدم التعقل والر�صا مبا 
ميلكونه، فقد قيل اأي�صا "كل واحد 

يقنع بوا�ص عندو"، فالقناعة كنز ال 
يفني، وعلى االن�صان اأن يهذب نف�صه 

على ح�صن ال�صلوك وياأخذ ن�صيبه 
و�صهمه دومنا ملل اأو �صجر، واأن يغم�ص 

عينه وال يطيل النظر اإىل االأ�صياء 
التي ال تخ�صه من باب "احل�صمة"، غري 

اأن الكثريين يحبذون اأخذ الكثري من 
اال�صهم التي لي�صت لهم  كما النار التي 

تقول هل من مزيد، بل وي�صعون اإىل 
متلك اأي �صيء، فعلى االإن�صان " اأن ياأكل 

كما ُقدر له، واأن يغم�ص عينيه عما 
لي�ص له"، فالتملك مهما كان نوعه اذا 
مل يكن ل�صاحبه فعليه اأن ال ميد يده 

اإليه ويقنع مبا لديه، واحلديث قيا�ص.

فجمع  بالزهامير،  م�صابني  يكونوا  مل  اإذا  ما  وتتفقد  عمالها  البلدية  تراقب  اأن  "البد 
االأو�صاخ يف اأماكن متفرقة وتركها بهذه ال�صورة يوؤكد اأن الن�صيان قد بلغ مرحلة 

متقدمة لدى العامل".



عبد �لرحمان �صايبي 

اأخذت االأخبار القادمة من حميط االإقامة الرئا�سية بزرالدة وق�سر املرادية منحى ت�سارعيا برتاجع الرئي�ض املنتهية واليته عن خو�ض 
غمار عهدته اخلام�سة التي اأف�سح عنها بتاريخ 10 فيفري املن�سرم، ا�ستجابة كما بدى يف ال�سورة وقتها لتطلعات االأحزاب واجلماهري 

واملنظمات التي نا�سدت الرئي�ض يف حفل احت�سنته "الكوبول" يوما قبل اإعالن نيتة الرت�سح والبقاء اأطول يف ق�سر املرادية. 

اأ�ساد نائب وزير الدفاع الوطني، رئي�ض اأركان اجلي�ض الوطني ال�سعبي، الفريق اأحمد قايد �سالح، باخلطوات الكربى التي ا�ستطاعت 
املنظومة التكوينية للجي�ض الوطني ال�سعبي اأن تقطعها، بف�سل الرعاية ال�سديدة واملتوا�سلة التي يتم اإيالوؤها لقطاع التعليم 

والتكوين بكافة فروعه وتخ�س�ساته”.

يوم  �ل�صعبي  �حل��ر�ك  فاجاأ  مثلما 
ومن  �ل�صلطة  فيفري   22 �جلمعة 
ور�ئها �ملعار�صة و�ملتتبعني يف حر�ك 
�أن  ي�صتحيل  �أن���ه  �جلميع  �عتقد 
�جلز�ئري  �ل�صباب  تفكري  يختلج 
�مل�صتقيل كليا من �لتعاطي �ل�صيا�صي، 
�أعاد رئي�ض �جلمهورية عبد �لعزيز 
"مفاجاأة"  ب�صنعه  �لكّرة  بوتفليقة 
�صنعتها  �ل��ت��ي  ت��ل��ك  ع���ن  ت��ق��ل  ال 
�جلموع �لتي و��صلت لالأ�صبوع �لثالث 
بعد  �ل�صلطة،  يف  لبقائه  معار�صتها 
تر�صحه  �صحب  �أم�ض  م�صاء  �إعالنه 
كاأول  �ملقبل،  �لرئا�صي  لال�صتحقاق 
قر�ر�ت تلي عودته �إىل �أر�ض �لوطن 
�صوي�صر�.  من  قادما  �أم�ض  �أول  قبل 
وبهذ� رمي �ملن�صفة يف وجه مناوئيه 
ميثلون  �ل�صدف  غر�ئب  من  �لذين 
وعا�ض  �لرئي�ض،  رعاه  �لذي  �جليل 
لدرجة  وت�صور�ته،  قيادته  حتت 
"�جليل  ����ص��م  عليه  يطلق  �أ���ص��ب��ح 
يف  �لنا�صئ  �جليل  �لبوتفليقي" وهو 
�لتي  و�ل�صكينة  �ال�صتقر�ر،  كنف 
باهظ  بعد ثمن  ��صتعادتها �جلز�ئر 
�جلمهورية  روؤ���ص��اء  �صابع  باعتالء 

�صدة �حلكم �صنة 1999. 
قر�ر �لرئي�ض عبد �لعزيز بوتفليقة 
�لذي جاء يف ر�صالة جديدة جذبت 
�إليها �أ�صماع جميع �جلز�ئريني الأول 
بالر�صائل  تو��صله  بد�ية  منذ  مرة 
�لتي ينوب يف قر�ءتها ممثلون عنه 
�لرئي�ض  فيها  ذك���ر   ،2013 م��ن��ذ 
��صتقر�ر  خيار  تف�صيله  �ملن�صحب 
م�صتجيبا  ك��ان  لطاملا  و�أن��ه  �ل��ب��الد، 
ل�صعبه �لذي دعاه يف خطاب �صهري يف 
رئا�صيات 99 �أن يكون �صيد �لقر�ر�ت 

�مل�صريية للبالد. 

من  �ملن�صحب  �ل��رئ��ي�����ض  و�ج��ت��ه��د 
�لرئا�صيات �ملقبلة على مد�ر عقدين 
�لتذكري بتلبيته  للو�صول بالبالد يف 
حينما  م��رة  �أول  �لوطني  �ل��و�ج��ب 
كانت �جلز�ئر تعاين ويالت �الإرهاب 
و�حل�������ص���ار �الق���ت�������ص���ادي وع���بء 
�ملديونية قبل �أن يعيد �إليها مكانتها 
�لطبيعية بني �الأمم وو�صط �ملحافل 
حربها  ن��ار  �أط��ف��اأ  �أن  بعد  �لدولية 
�الأهلية و�آخى بني �صعبها يف حمطة 
�لوطنية،  و�مل�صاحلة  �ملدين  �لوئام 
مفتوحة  ور���ص��ة  �إىل  حولها  مثلما 

على �الإجناز�ت و�لتنمية. 
وتو�لت �الأخبار بعد قر�ر �ن�صحاب 
�لرئا�صيات  تاأجيل  وق��ر�ر  �لرئي�ض 
كان  رهيبا  �صغطا  لتزيح  �لقادمة 
هيئة  حول  �لوقت  م��رور  مع  ي��زد�د 
�لرئي�ض �جلديد للمجل�ض �لد�صتوري 
ب�  �صيحتفظ  �ل���ذي  بلعيز  �لطيب 
�لرئي�ض  مي��ار���ص��ه  تعيني  "�آخر" 
�ملنتهية واليته من موقعه �لر�صمي، 
ب��ع��د �ق�����رت�ب �ن��ق�����ص��اء �الآج�����ال 
قائمة  ع��ن  ل���الإف���ر�ج  �ل��ق��ان��ون��ي��ة 

�أفريل   18 ملوعد  ر�صميا  �ملرت�صحني 
�لرئي�ض  ملف  ك��ان  �إذ�  وم��ا  �ملقبل 
بوتفليقة  �ل��ع��زي��ز  ع��ب��د  �مل��رت���ص��ح 
لدو�عي  �إ�صقاطه  �أم  متريره  �صيتم 
�صحية، وهو ما �ألهب �ل�صارع �ملنتف�ض 
يا  �خلام�صة  "ماكان�ض  �صعار  حتت 

بوتفليقة". 
بوتفليقة  �لرئي�ض  �ن�صحاب  ويفتح 
م��ن ���ص��ب��اق �مل���ر�دي���ة جم���اال �أو���ص��ع 
بعدما  �أخ��رى،  �صيا�صية  الحتماالت 
�لفوز  �ل�صابقة  �ملو�عيد  يف  �حتكر 
�لرئا�صية  �ال�صتحقاقات  بجميع 
باملعار�صة  دفع  ما  �أربعة،  وعددها 
و�مل��ت��ت��ب��ع��ني يف ك���ل م����رة و���ص��ف 
ب�  �جل����ز�ئ����ر  يف  �ال���ص��ت��ح��ق��اق��ات 
طالت  �لعبارة  �ملغلق" ونف�ض  "�للعب 
�أي�صا  �لقادم  �لرئا�صي  �ال�صتحقاق 
مر�صح  �ن�صحاب  ق���ر�ر  ن���زول  قبل 

�ل�صلطة كما ت�صفه �ملعار�صة. 
وب��ان�����ص��ح��اب �ل��رئ��ي�����ض وت��اأج��ي��ل 
مرحلة  �جلز�ئر  تدخل  �لرئا�صيات 
�نتقالية ت�صتدعي �لذهاب �إىل عقد 
ندوة وطنية �صاملة على غر�ر ندوة 

�لتي   1994 �صنة  �لوطني  �حل��و�ر 
قبيل  من  �أو  زرو�ل،  بالرئي�ض  �أت��ت 
�لرئي�ض  �إليها  دع��ا  ك��ان  �لتي  تلك 
بوتفليقة عرب ر�صالة نية �لرت�صح يف 
حال �إعادة �نتخابه لعهدة خام�صة، 
ينجر عنها تنظيم رئا�صيات م�صبقة 
كلي  �إ���ص��الح  م��ع  �ل�صنة،  غ�صون  يف 
وعميق ملنظومة �حلكم يف �جلز�ئر. 
"فوق"  من  �لقادمة  �الأخبار  تو�يل 
يتوقف  مل  �لتحرير،  قاعات  على 
عند قر�ر �ن�صحاب �لرئي�ض �ملنتهية 
من  بوتفليقة  �لعزيز  عبد  عهدته 
تاأجيلها  وق��ر�ر  �لرئا�صيات  �صباق 
�لوزير  لي�صمل كذلك رحيل حكومة 
�الأول �أحمد �أويحيى، ليتوىل وزيره 
مفاتيح  بدوي  �لدين  نور  للد�خلية 
جانب  �إىل  �صعد�ن،  �لدكتور  ق�صر 
ملن�صبه  ل��ع��م��ام��رة  رم��ط��ان  �إع����ادة 
وتعيينه  للخارجية  وزي��ر�  �ل�صابق 
نائبا  م��رة  والأول  �ل��وق��ت  نف�ض  يف 
للم�صوؤول �الأول يف �جلهاز �لتنفيذي 
�صريط  على  �ملزيد  تو�يل  �نتظار  يف 

�الأخبار �لعاجلة.  

�لفريق قايد �صالح، خالل تروؤ�صه 
�لوطنية  ب��امل��در���ص��ة  �ج��ت��م��اع��ا 
مهند�ض  ل��در����ص��ات  �لتح�صريية 
�الأوىل،  �لع�صكرية  �لناحية  يف 
زي��ارت��ه:  م��ن  �مل�صائية  ب��ال��ف��رتة 
و�ل��ق��در  �ل��ع��ال��ي��ة  �ل��ق��ي��م��ة  "�إن 
�جلي�ض  يف  مننحه  �ل��ذي  �لرفيع، 
و�ملعرفة،  للعلم  �ل�صعبي  �لوطني 
ن�ت�ب�ع  �لتي  �لطريق  خريطة  هي 
معاملها بعقالنية �صديدة ومبثابرة 
�ملنظومة  متكني  �صبيل  يف  �أ���ص��د، 
�لتكوينية لدينا بكافة موؤ�ص�صاتها 
�جلليلة  مهامها  �أد�ء  من  وهياكلها، 
�أ�صا�صا  �ملتمثلة  ب��ه��ا،  �مل��ن��وط��ة 
يف ت��وف��ري ���ص��ف��وة م��ن �الإط����ار�ت 
و�الخت�صا�صات،  �ملعارف  �ملتعددة 
ق�������ادرة ع���ل���ى م���و�ك���ب���ة ك��اف��ة 
�لتطور�ت �لعلمية و�لتكنولوجية، 
وم�صايرة �صتى �مل�صالك �ملوؤدية �إىل 
�مل�صتقبل،  على  فاأكرث  �أكرث  �لتفتح 
ح�صن  من  جتعل  متب�صرة  بنظرة 
وح�صن  �مل�����ص��ت��ق��ب��ل  ����ص��ت�����ص��ر�ف 
�لتي  �مللحة،  متطلباته  ��صتقر�ء 
تكفل حتقيق �الأهد�ف �مل�صطرة”.

�ل�صدد  ذ�ت  يف  �ملتحدث  و�أ�صاف 
�ملجال  يف  �الآن  حتى  حتقق  "ما 
هو  و�لتكويني  و�مل��ع��ريف  �لعلمي 
يبعث  ب���ل  �الأه���م���ي���ة  غ���اي���ة  يف 
طموحات  ل��ك��ن  �الرت���ي���اح،  ع��ل��ى 
هي  �لتي  �ل�صعبي  �لوطني  �جلي�ض 
حتث  و�صعبها،  �جلز�ئر  طموحات 
دوما على �أن يكون دوما يف م�صتوى 
�ملوكولة  �لعظيمة  �مل�����ص��وؤول��ي��ات 

�إليه”.
و�ع���ت���رب ن���ائ���ب وزي�����ر �ل���دف���اع 
�جلي�ض  �أرك����ان  رئي�ض  �ل��وط��ن��ي، 
�لوطني �ل�صعبي، �أن “�أهم �لعو�مل 

�إجناح  يف  �أ�صهمت  �لتي  �الأ�صا�صية 
للمنظومة  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي  �مل�����ص��ار 
�لد�ئم  حر�صها  ه��و  �لتكوينية، 
من  يتجز�أ  ال  جزء  تكون  �أن  على 
�لوطنية،  �لتعليمية  �ملنظومة 
مع  �لتطابق  �صديدة  تكون  و�أن 
�صخ�صيته  ومقومات  �صعبها  قيم 
ر�فد�  بالتايل  وتكون  �لوطنية، 
ق��وي��ا م��ن رو�ف����د ت��رق��ي��ة قطاع 
ب��الدن��ا  �ل��رتب��ي��ة و�ل��ت��ع��ل��ي��م يف 
مع  �ملتكيف  �لع�صكري  مبفهومه 
�لع�صكرية  �مل��ه��ن��ة  خ�صو�صيات 

ومتطلباتها �مللحة”.
�لفريق  �أ���ص��اد  �أخ���رى،  جهة  م��ن 
ق���اي���د ���ص��ال��ح ب��ن��وع��ي��ة �مل����ورد 
�ل��ب�����ص��ري �ل��ن��خ��ب��وي �مل��ت��خ��رج 
�لتكوين  موؤ�ص�صات  خمتلف  م��ن 
�ل��ز�د  "هذ�  ق��ائ��ال:  �لع�صكرية، 
ومعه  به  �ل��ذي  �لنخبوي  ب�صري 
�ل�صعبي  �لوطني  �جلي�ض  يبقى 
يقد�ض  و�ل�صلوك،  �لنهج  مبدئي 
ويعتربه  و�ملتفاين،  �ملخل�ض  �لعمل 
لبلوغ  �ملثلى  بل،  �لف�صلى،  و�صيلته 

�ملزيد من �لقوة و�ملزيد من �لتطور 
و�لقطاعات،  �مل��ن��اح��ي  ك��اف��ة  يف 
�لعليا  �مل�صلحة  �إىل  ينظر  جي�ض 
وبعيدة  ���ص��ام��ل��ة  ن��ظ��رة  ل��ل��ب��الد 
�لوطن  خاللها  من  ي�صبح  �لنظر، 
�أي��ادي  �أمينة،  �أي��ادي  بني  وديعة 
تعرف لالأمانة حقها وترعى للعهد 
�لرعاية،  وح�صن  �الل��ت��ز�م،  حق 
�أيادي تقدر قيمة �لعمل �ل�صريف 
طهارة  م��ع  �مل��ت��و�ف��ق  و�ل��ن��ظ��ي��ف، 
�صهد�ئها  وط��ه��ارة  �الأر�����ض  ه��ذه 
ي�صتمر  ذل��ك  �أج��ل  فمن  �الأب����ر�ر، 
�جلي�ض �لوطني �ل�صعبي يف �عتبار 
�لعمل �ملثابر و�ملتقن و�ملخل�ض هلل 
�لتي  �الأ�صا�صية،  و�صيلته  وللوطن، 
مع  �لد�ئم  �لتكيف  ح�صن  تك�صبه 
مقت�صيات �مل�صلحة �لوطنية �لعليا 
ومتطلبات حتقيقها وهذ� ي�صتوجب 
ر�قي  مب�صتوى  �لتحلي  بال�صرورة 
وبح�ض  بامل�صوؤولية  �الإح�صا�ض  من 

�لو�جب حيال �ل�صعب و�لوطن.
و�أ�صاف يف ذ�ت �ل�صدد: “فبوحي 
و�لر�صيدة  �حلكيمة  �لروؤية  هذه 

�لتكوينية لدينا  �ملنظومة  ت�صتمر 
يف عدم �الكتفاء باجلانب �لتعليمي 
و�إمنا  �لبحت،  و�لتكويني  �ملجرد 
ت�����ص��ت��م��ر مب��ث��اب��رة ����ص���دي���دة، يف 
�لتح�صي�صي  باجلانب  �الع��ت��ن��اء 
تخريج  ه��و  فالهدف  و�ل��ت��وع��وي، 
و�ملهارة  �لكفاءة  ذوي  من  �إط��ار�ت 
�لع�صكرية،  �ملهنة  يف كافة مناحي 
على  بالقدرة  �لتمتع  حيث  وم��ن 
فمن  �ملوكلة،  �ملهام  حيوية  �إدر�ك 
جتاه  م��ه��ام��ه  ح�صا�صية  ي����درك 
�مل�صتويات  بلوغ  يف  وينجح  وطنه، 
خمتلف  يف  �مل��رم��وق��ة  �مل��ه��اري��ة 
�صك،  دون  �صيحوز،  �لتخ�ص�صات، 
�ملو�طن  مو��صفات  �كت�صاب  على 
وبحكم  �أي�صا  و�صيحوز  �ل�صالح، 
�لع�صكري  مم��ي��ز�ت  ع��ل��ى  �مل��ه��ن��ة 
�لتكامل  قمة  هي  وتلكم  �لناجح، 
�ملهني و�الإدر�كي، �لذي يتعني على 
يتوىل  �أن  و�لتكوين  �لتعليم  قطاع 

مهمة ترقيته ب�صفة متو��صلة”.
�إىل  �صالح  قايد  �لفريق  وخل�ض 
�ل�صو�بط  ه��ي  “تلكم  �ل���ق���ول: 
�لعليا  �ل��ق��ي��ادة  ح��ر���ص��ت  �ل��ت��ي 
�صليل  �ل�صعبي،  �لوطني  للجي�ض 
على  �ل��وط��ن��ي،  �ل��ت��ح��ري��ر  جي�ض 
من  قويا  مرتكز�  منها  جتعل  �أن 
حمرتف  جي�ض  ب��ن��اء  م��رت��ك��ز�ت 
�الح��رت�ف  عبارة  تعنيه  ما  بكل 
من معاين ودالالت، جي�ض حمرتف 
تفكريه  يف  وحم����رتف  �أد�ئ�����ه  يف 
قو�نني  ل�صو�بط  وفقا  دوما  ي�صري 
�جلمهورية، ووفقا لنطاق وطبيعة 
�أي�صا  وحمرتف  له،  �ملخولة  �ملهام 
مقايي�ض  و��صتيعاب  ه�ص���م  يف 
على  �لد�ئم������ة  �ملحافظ��������ة 

ر�صيد ثقة �صعبه”.
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بوتفليقة يتخلى نهائيا عن "�خلام�سة"! 

�جلي�ش نظرته بعيدة �لأفق 

نور �لدين بدوي وزير� �أول

�لربملان ي�سادق على 3 م�ساريع قو�نني

��سطر�بات �لرحالت �جلوية يف �جلنوب

�لدين  نور  بوتفليقة،  �لعزيز  عبد  عني 
بدوي، وزيًر� �أوال خلفا الأحمد �أويحيى، 
يف حني مت ��صتحد�ث وظيفة نائب �لوزير 
لوزير  �ملن�صب  هذ�  �صيعود  حيث  �الأول، 

�خلارجية �الأ�صبق، رمطان لعمامرة.
نور �لدين بدوي �ملولود يف 22 دي�صمرب 
1959، بعني طاية باجلز�ئر �لعا�صمة، 
�إىل والي���ة ورق��ل��ة وهو  �أ���ص��ول��ه  ت��ع��ود 

خريج �ملدر�صة �لوطنية لالإد�رة.
�ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  ر�أ������ض  ع��ل��ى  ُع����ني 
�لرئي�ض  طرف  من  �ملحلية  و�جلماعات 
�لتعديل  �إث��ر  بوتفليقة،  �لعزيز  عبد 
�لتي   2015 م��اي   14 بتاريخ  �ل���وز�ري 
ت��ع��ت��رب ح��ك��وم��ة ���ص��الل �ل��ر�ب��ع��ة منذ 
�صالل  �حلكومة  ويف   2015 م��اي   14
خلفا   ،2016 جو�ن   11 منذ  �خلام�صة 
م�صت�صار� خا�صا  �لذي ُعني  بلعيز  للطيب 

للمجل�ض  فرئي�صا  �جلمهورية،  لرئي�ض 
�لد�صتوري.

بدوي خريج �ملدر�صة �لوطنية لالإد�رة، 
و�ملهام  �ملنا�صب  من  �لعديد  وتقلد  �صغل 
�الإد�ري�����ة و ت���درج يف �مل�����ص��وؤول��ي��ات من 
مت�صرف �إد�ري �إىل نائب مدير �إىل مدير 
د�ئرة  رئي�ض  �إىل  ثم  �ملحلية  ب���االإد�رة 
�لبالد  مبناطق  خمتلفة  دو�ئر  من  بعدد 
فمديًر� لالإد�رة �ملحلية باأكرث من والية 
�أمني عام لوالية وهر�ن قبل  ثم من�صب 
�أوال  تنفيذيا  م�صوؤوال  حقا  ال  يعني  �أن 
على ر�أ�ض والية �صيدي بلعبا�ض ثم برج 
ق�صنطينة  فوالية  �صطيف  بوعريريج، 
�الأخ���رية  �صنو�ته  فيها  ق�ص�����ى  �ل��ت��ي 
وزير  حقيبة  بع����������دها  ليتوىل  ك��و�ٍل، 
 11 �ل����  يف  �ملهنيني  و�لتعليم  �لتكوين 

�صبتمرب 2013.

�لوطني  �ل�صعبي  �مل��ج��ل�����ض  ن����و�ب  ���ص��ادق 
م�صاريع  ث��الث  على  �أم�����ض  ي��وم  باالأغلبية 
�ملعار�صة  نو�ب  عنها  غاب  جل�صة  يف  قو�نني، 
�ل�صعبي  �لذين بررو� موقفهم بدعم �حلر�ك 

�صد �لعهدة �خلام�صة.
�نعد�م  ب�صبب  �صاعتني  د�م  ت��اأخ��ر  وب��ع��د 
على  �مل���و�الة  �أح���ز�ب  ن��و�ب  �صوت  �لن�صاب، 
�لعامة  بالقو�عد  �ملتعلق  �لقانون  م�صروع 
للوقاية من �أخطار �حلريق و�لفزع باالأغلبية 
�ل�صوؤون  جلنة  ع��دل��ت  �أن  بعد  �ل�صاحقة، 

�لقانونية و�الإد�رية و�حلريات �ملادة 30.
على  �الأغلبية  نو�ب  �صوت  �أخرى  جهة  ومن 

�لنووية  باالأن�صطة  �ملتعلق  �لقانون  م�صروع 
�لذي مل يطر�أ عليه �أي تعديل.

�مل���و�الة  ن���و�ب  ���ص��وت  نف�صه،  �ل�صياق  ويف 
�لطب  بن�صاطات  �ملتعلق  قانون  م�صروع  على 
�حليو�نية،  �ل�صحة  وح��م��اي��ة  �ل��ب��ي��ط��ري، 
تعديل  �إج����ر�ء  م��ع  �ل�صاحقة،  باالأغلبية 

و�حد.
نائبا   234 ح�صور  �أم�ض  يوم  وعرفت جل�صة 
و�صط  وك��ال��ة،  و64  �الأغلبية،  �أح���ز�ب  ع��ن 
وحم�ض  �الأر���ص��ي��دي  �أح���ز�ب  ن��و�ب  مقاطعة 
�الإحتاد  وكتلة  و�الأفافا�ض  �مل�صتقبل  و�لعمال 

من �أجل �لنه�صة و�لعد�لة و�لتنمية.

�صهدت �لرحالت �جلوية، من و�إىل �لواليات 
يوم  جديدة  ��صطر�بات  للوطن،  �جلنوبية 
�أم�ض ب�صبب �أحو�ل �لطق�ض، وفق ما �أعلنته 

�خلطوط �جلوية �جلز�ئرية.
ويتعلق �الأمر بكل �لرحالت �لتي تكون من 
و�إىل ورقلة، برج باجي خمتار وعني �صالح.

لالأر�صاد  �ل��وط��ن��ي  �ل��دي��و�ن  وك���ان  ه���ذ�، 
�جل��وي��ة، ق��د ح��ذر �أول �أم�����ض و�أم�����ض، من 

�ملناطق  على  قوية  ري��اح  هبوب  ��صتمر�ر 
�جلنوبية مرفوقة بزو�بع رملية.

�أم�ض  �صبيحة  حت��ذي��ر�  �ل��دي��و�ن  و�أط��ل��ق 
رملية  بزو�بع  �ملرفوقة  �لقوية  �لرياح  �أن 

�صتتو��صل �إىل غاية 21 �صا ليال.
�مل�صلحة،  ل��ذ�ت  خا�صة  ن�صرية  و�أ�صافت 
ورقلة  �ل���و�دي  ه��ي:  �ملعنية  �ل��والي��ات  �أن 

غرد�ية و�أدر�ر.

املعار�صة قاطعت جل�صة الت�صويت 

�صببها رياح قوية ت�صرب املنطقة 
ق. و

ق. و
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ق. و



يومية اإخبارية عامة
املنطقة احل�صرية 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

البلدي  ال�صعبي  املجل�ص  يعمل  ال 
اأجل  مــن  جــاهــدا  بريكة،  لبلدية 
الذي  البيئي  للو�صع  االعتبار  رد 
تعرفه املدينة التي متتاز بات�صاعها 
البنائية،  وفو�صويتها  العمراين 
اأ�صبوع على  نهاية كل  حيث ت�صرف 
تنظيم حمالت نظافة مت�ص اأحياء 
مع  بالتن�صيق  بــذلــك  و  املــديــنــة 

املوؤ�ص�صات العمومية واملقاولني.
ــف تبقى  ــص ــالأ� ول ــالت  ــم هـــذه احل
الـــعـــزوف  غـــري جمـــديـــة يف ظـــل 
نداء  تلبية  عن  للمواطنني  الكبري 
تعود  ما  �صرعان  حيث  امل�صاعدة، 
اأقل  يف  عليه  كانت  ما  اإىل  ــور  االأم
التجارة  انت�صار  ظل  يف  يومني  من 
ــص حـــاويـــات  ــ� ــق ــة  ون ــوي ــص ــو� ــف ال
عمليات  من  الرغم  وعلى  القمامة 

تتعر�ص  اأغلبيتها  اأن  غري  توزيعها 
جانب  من  احلرق،  اأو  ال�صرقة  اإىل 
على  البلدي  املجل�ص  يعمل  اآخــر 
اخل�صراء  للم�صاحات  االعتبار  رد 
على  املدينة  و�صط  يف  املتواجدة 
غرار حديقة حي 200 م�صكن التي 
لتبقى  بها  تنتهي  االأ�صغال  كــادت 
القادر  عبد  االأمــري  �صاحة  من  كل 
اإعادة  اأ�صغال  تنتظر  االأخــرى  هي 

التهيئة مل�صاحاتها اخل�صراء.
تلوث  يــبــقــى  الــ�ــصــيــاق  ذات  ويف 
امل�صاكل  اأكــرب  من  العطعوطة  �صد 
بريكة  منها  تعاين  التي  البيئية 
والذي يحتاج اإىل حلول فعلية له، 
عمليات  اأن  الوا�صح  من  بات  حيث 
التنظيف التي ت�صرف عليها امل�صالح 

البلدية ال جتدي نفعا.

ذراع  االإداري  الفرع  �صكان  اأعــرب 
بــولــطــيــف الــتــابــعــة لــبــلــديــة عني 
تدهور  مــن  تذمرهم  عــن  يــاقــوت، 
اإ�صافة  للمنطقة  البيئية  احلالة 
التي  التنموية  امل�صاريع  غياب  اإىل 
من �صاأنها حت�صني الو�صعية ال�صعبة 

التي يعي�صونها يوميا. 
انــتــ�ــصــار الــقــمــامــة والــنــفــايــات يف 
طول  وعلى  القرية  مــن  مكان  كــل 
ــل قــلــة حــاويــات  �ــصــوارعــهــا، يف ظ
الع�صوائي  الرمي  وكــذا  النفايات، 
وقلق  خوف  م�صدر  �صكل  للقمامة، 
ذلك  تاأثري  اإمكانية  من  للمواطنني 
االأرا�صي  وعلى  حياتهم  على  �صلبا 
الزراعية خا�صة اأن القمامة ت�صب 
يف جمرى واد دائم اجلريان والذي 

مير مبحاذاة القرية. 

لــــدى يف حــديــثــهــم مع  ــكــان  ــص ــ� ال
اإهرتاء  نيوز" اأكدوا على  "االأورا�ص 
قريتهم  تــربــط  الــتــي  ــطــرقــات  ال
التي  والــطــرق  ـــرى،  االأخ باملناطق 
جل  اأن  وح�صبهم  �صوارعهم،  تربط 
ال�صوارع التي تفتقر الأر�صفة متكنهم 
االأوحـــال  تغطيها  ا�صتعمالها  مــن 
مائية  لربك  تتحول  التي  واحلفر، 
حتول دون تنقلهم ب�صهولة ملمار�صة 

اأ�صغالهم. 
التي  الــ�ــصــعــوبــات  هـــذه  ــل  ظ ويف 
بولطيف  ذراع  قرية  �صكان  يعي�صها 
وخطورة التلوث البيئي على احلياة 
اجلهات  املواطنون  يطالب  اليومية، 
على  بالعمل  واملعنية  املــ�ــصــوؤولــة 
يف  الن�صغاالتهم  اجلدية  املعاجلة 

القريب العاجل.

حمالت نظافة التي ينظمها بقيت دون �صدى 

عني ياقوت

اأم�ص املحامون بوالية  وخرج �صباح 
من  انطلقت  �صلمية  م�صرية  يف  باتنة 
بال�صوارع  ــرورا  م الق�صائي  املجل�ص 
اأن  قبل  الوالية  لعا�صمة  الرئي�صية 
ت�صتقر عند مقر املحكمة االبتدائية، 
�صعارات  القانــون  رجال  خاللها  ردد 
ورف�ص  الد�صتـور  بــاحــرتام  ُتــنــادي 
كما  جديدة،  لعهدة  الرئي�ص  تر�صح 
بوالية  ال�صحية  االأ�ــصــرة  اأعــلــنــت 
ملطالب  الكاملة  م�صاندتها  باتنة 
�صلمية  م�صرية  يف  وخرجت  ال�صعب 
اجلامعي  امل�صت�صفى  اأمام  من  انطلقت 
و�صط  �صوب  التهامي"  فلي�ص  "بن 
جامعة  اأ�صاتذة  بها  والتحق  املدينة 
باتنة 2، ُمعلنني عن �صم �صوتهم اإىل 
�صوت ال�صعب ورف�ص العهدة اخلام�صة 
للرئي�ص عبد العزير بوتفليقة، حيث 
االأ�صنان  جــراحــي  االأطــبــاء،  طالب 

�ـــصـــادر عن  ــان  ــي ب ــة يف  ــادل ــي ــ�ــص وال
الطب  الأخالقيات  اجلهوية  العمادة 
اإىل  واال�صتماع  الد�صتور  بــاحــرتام 
مطالب ال�صعب الذي ينادي بالتغيري 
الوقت  يف  اخلام�صة،  العهدة  ورف�ص 
التن�صيق  مكتب  فــيــه  ــن  ــل اأع ـــذي  ال
الوالئي لعمال الغابات بوالية باتنة 
حتت  املن�صوية  النقابية  واملكاتب 
لواءه م�صاندته التامة ملطالب ال�صعب 
بيان  يف  راف�صني  ال�صلمي  وحــراكــه 
للمركزية  �صيا�صي  توجيه  اأي  لهم 
النقابية واخللط بني العمل النقابي 
تعترب  التي  ال�صيا�صية  والتوجيهات 

حريات فردية يكفلها الد�صتور.   
اأعلنت  فقد  خن�صلة  بــواليــة  اأمـــا 
ت�صامنها  العمومية  املوؤ�ص�صات  عديد 
على  ال�صعبي  للحراك  وم�صاندتها 
توزيع  ــتــجــارة،  ال مــديــريــات  ـــرار  غ
ات�صاالت  وكـــذا  ــاز  ــغ وال الــكــهــربــاء 
التي  املحامني  ومنظمة  ــر،  ــزائ اجل

م�صرية  اأم�ص،  �صباح  بدورها  نظمت 
�صد العهدة اخلام�صة ورفعوا �صعارات 
بالتغيري  تطالب  خمتلفة  �صيا�صية 
وب�صرورة احرتام املجل�ص الد�صتوري 
اأيـــن جتمهر  لــقــوانــني اجلــمــهــوريــة، 
بو�صط  ــوداء  ــ�ــص ال اجلــبــة  اأ�ــصــحــاب 
املحاور  خمتلف  جابوا  ثم  املدينة، 
الرئي�صية بعا�صمة الوالية، كما نظم 
وقفات  العمومية  باملوؤ�ص�صات  العمال 
ال�صعبي،  لــلــحــراك  دعــمــا  �صلمية 
االأخـــرى  هــي  قــاملــة  واليـــة  و�صهدت 
والق�صاة  املحامني  لع�صرات  وقفة 
املجل�ص  اأمام  الق�صائيني  واملح�صرين 
ت�صامنهم  عــن  معلنني  الــقــ�ــصــائــي 
م�صرية  يف  يخرجوا  اأن  قبل  ال�صعب، 
الرئي�صية  ال�صوارع  خمتلف  جابت 
�صويداين  �صارع  غــرار  على  للمدينة 
للعهدة  "ال  ـــن   ـــرددي م بــوجــمــعــة، 
الق�صاء  ا�صتقاللية  اخلــامــ�ــصــة.. 
ب�صورة  حتقيقه  يجب  �صعبي  مطلب 

م�صتعجلة".
ولليوم  اأم�ص  ف�صل  ال�صياق  ذات  ويف 
عدة  تالميذ  ــتــوايل  ال على  الــثــاين 
باتنة،  بــواليــة  تربوية  موؤ�ص�صات 
مبقاعد  االلــتــحــاق  عــلــى  الــ�ــصــارع 
الــدرا�ــصــة حمــدثــني ا�ــصــطــرابــا يف 
املــركــبــات وفــو�ــصــى مل  حــركــة �صري 
جتد �صوى م�صالح االأمن التي حاولت 
تاأطريها حتى ال يكون لها تاأثري على 
غياب  ظــل  يف  العمومية  ال�صالمة 
وا�صح لالأولياء واالأ�صاتذة الذين كان 
من املفرت�ص ح�صب الكثريين توعيهم 
ـــدم الـــدخـــول يف  الــتــالمــيــذ عــلــى ع
ال�صراعات ال�صيا�صية، وخرج تالميذ 
من  الرتبوية  املوؤ�ص�صات  من  العديد 
بباتنة،  والثانوي  املتو�صط  الطورين 
يف م�صريات يف كل االجتاهات مرددين 
برف�ص  متعلقة  �صيا�صية  �ــصــعــارات 
واأهازيج  وهتافات  اخلام�صة  العهدة 
املالعب وهو ما ا�صتهجنه املواطنون.

القرنيني  مــنــطــقــة  ــكــان  �ــص جـــدد 
القادر  عبد  عزيل  ببلدية  الواقعة 
ــــزار، رفع  جــنــوب غـــرب دائــــرة اجل
مطلبهم اإىل ال�صلطات املحلية لدائرة 
التدخل  ب�صرورة  والوالئية،  اجلزار 
من اأجل تلبية مطالبهم االجتماعية 
ويف  لهم  قانوين  حق  اأنها  يرون  التي 
اأكد  حيث  الريفي  ال�صكن  مقدمتها 
الع�صرات من ال�صكان ممن التقت بهم 
لطلب  ملفاتهم  باأن  نيوز"  "االأورا�ص 
منذ  العالقة  بقيت  الريفي  ال�صكن 
من  منهم  واأن  خا�صة  م�صت،  �صنني 
عفا  طينية  بيوت  حتت  نف�صه  ي�صرت 
ال  ق�صديرية  م�صاكن  اأو  الزمن  عنها 
حر  من  وال  ال�صتاء  قـر  من  حتميهم 

ال�صيف.
ال�صكان الذين عربوا على يومياتهم 
ــفــوهــا بـــاملـــزريـــة جـــراء  الــتــي و�ــص
والتي  ــاة،  �ــصــروريــات احلــي ــعــدام  ان
الريفي  ال�صكن  ملف  اأهمها  من  يعترب 
ا�صتفادة  ن�صبة  برفع  طالبوا  حيث 
االجتماعية  املنح  هذه  من  املنطقة 
يف  احلياة  بعث  اإطــار  يف  تدخل  التي 
نق�ص  عن  ناهيك  الريفية،  املناطق 
الذي  املدينة  غاز  ب�صبكة  التغطية 

لكل  و�ــصــروريــة  ملحة  حــاجــة  بــات 
عائلة خا�صة يف ظل ال�صتاء القار�ص 
غلق  وحالة  املنطقة،  ي�صرب  الــذي 
واالأمــطــار  ال�صقيع  نتيجة  الــطــرق 
نطاق  اإىل  املنطقة  حتــول  وبالتايل 
ما  وهو  اخلارجي  العامل  عن  معزول 
احليوية  املادة  هذه  ب�صما�صرة  يدفع 
البوتان  غاز  اأ�صعار  يف  املزايدة  اإىل 
وهو ما يثقل كاهل هوؤالء ال�صكان، من 
جانب اآخر تطرق ال�صكان اإىل م�صكلة 
منه  اال�صتفادة  ونق�ص  ال�صروب  املاء 
اأ�صبوعية مطالبني يف ال�صياق  ب�صفة 

ــار  االآب حفر  ملفات  بت�صهيل  نف�صه 
االرتوازية باملنطقة من اأجل اإنعا�ص 
قطاع الزراعة وتزويد �صكان املنطقة 

باملاء ال�صالح لل�صرب.ذ
جمموعة  اأيــ�ــصــا  ــوا  ــدم ق الــ�ــصــكــان 
م�صاكل  ــرار  غ على  االن�صغاالت  مــن 
ال�صرف  ــاه  ــي مل الــعــ�ــصــوائــي  الــطــرح 
ال�صحي خا�صة بالقرب من املتو�صطة 
يهدد  مــا  وهــو  باملنطقة  املــتــواجــدة 
وقاطني  اأوال  الــتــالمــيــذ  �ــصــالمــة 
من  �صن  �صغار  مــن  ال�صكان  التجمع 

جهة اأخرى.

الراف�ض للعهدة اخلام�شة، حيث �شهدت  التحق الأطباء واملحامون وموظفو العديد من القطاعات العمومية واخلا�شة باحلراك ال�شعبي 
اأم�ض عدة وليات على غرار باتنة، خن�شلة وقاملة م�شريات �شلمية ملحامني واأطباء جابت خمتلف ال�شوارع، يف حني نظم موظفو موؤ�ش�شات 

عمومية وقفات احتجاجية اأمام مقرات عملهم.

حمليــات الثالثاء 01  مغر�س 2969/ 12  مار�س 2019 املوافق لـ 05 رجب 041440

املحامون..الأطباء وموظفو قطاعات عمومية ُيعلنون ت�صامنهم 

�حلر�ك �ل�سعبي يزد�د �ت�سـاعا

خالد. ع

عامر. م

عامر. معامر. م

ال�صكان جددوا طرحها

مر��صلون

تفتقر قرية عني اجلديدة الواقعة 
اأق�صى �صمال بلدية بيطام، اإىل 

العديد من �صروريات احلياة والتي 
من اأبرزها الغاز الطبيعي، حيث جتد 

قرابة 30 عائلة �صعوبة كبرية 
يف التاأقلم مع برودة الطق�ص الذي 

تتميز به املنطقة اجلنوبية من والية 
باتنة.

ال�صكان ولقاءهم مع "االأورا�ص 
نيوز" اأكدوا اأنهم باتوا حتت رحمة 

امل�صاربني يف قارورات غاز البوتان 
التي اأ�صبح الكثري منهم ال ي�صتطيع 
اقتناءها بالنظر اإىل �صعرها الذي 

ي�صل اإىل حدود 500 دينار يف ف�صل 
ال�صتاء و التي ال تدوم خدمتها الأكر 

من اأ�صبوع وهو ما اأثقل كاهلهم ليتوجه 
الكثري منهم اإىل ا�صتغالل احلطب يف 

الطبخ وحتى التدفئة، لتبقى القرية 
تعاين يف �صمت يف ظل افتقارها 

للعديد من اأ�صا�صيات احلياة الكرمية 
على غرار عدم تهيئة املدر�صة 

القدمية املتواجدة بها منذ الع�صرية 
ال�صوداء وعدم ا�صتكمال تهيئة 

الطريق الرابط بني القرية والطريق 
الوطني رقم 70 ونق�ص النقل املدر�صي 

على امتداد قرابة 6 كلم.

بيطام



فيما �صيتم توزيع 970 وحدة عدل الأ�صبوع القادم 

املحطة يف و�صعية مزرية
 والوايل يفتح النار على امل�صوؤولني

مديرية ال�صحة بررت ذلك بالعزوف عن التلقيح 

تتواجد العمارات الواقعة بحي مو�شى رداح مبدينة خن�شلة، يف و�شعية اأقل ما يقال عنها اأنها مزرية، حيث تت�شرب 
املياه من خمتلف جدرانها نتيجة الت�شدعات التي ظهرت عليها منذ ما يزيد عن ت�شع �شنوات ب�شبب الغ�ض يف الإجناز 

ف�شل عن تاآكل الأعمدة الإ�شمنتية للعمارات وتلف امل�شاكة ب�شكل كامل وهو ما يجعلها عر�شة للإنهيار يف اأية حلظة.

�سطيف

ك�صفت م�صالح دائرة العلمة �صرق 
والية �صطيف عن اإ�صقاط ا�صتفادة 
ال�صكــن  قائمــة  مــن  �صخ�ــص   14
االجتماعــي التــي مت توزيعها منذ 
اأ�صابيــع وهذا بعــد درا�صة الطعون 
من طــرف اللجنة الوالئيــة والتي 
هــوؤالء  ا�صتفــادة  اإ�صقــاط  قــررت 
ال�صــروط  توفــر  عــدم  نتيجــة 
ال�صروريــة ال�صتفادتهم من ال�صكن 
االجتماعي خا�صة اأن البع�ص منهم 
ميلك م�صاكن يف مناطق اأخرى، ومت 
تعوي�ــص هــوؤالء املق�صيــني باأ�صماء 
اأخــرى مــن القائمــة االحتياطية، 
علمــا اأن م�صالــح الدائــرة اأجــرت 
�صبيحــة االأم�ــص عمليــة القرعــة 
لتوزيــع احل�صة التي تناهز 1000 
�صكــن يف انتظار ا�صتــالم املفاتيح يف 

غ�صون االأيام املقبلة.
ومن جانب ك�صفت م�صالح الدائرة 
عن توزيع ح�صة تناهز 970 �صكن 

مــن �صيغة عدل ببلديــة العلمة يف 
غ�صــون االأ�صبــوع املقبل وهــذا بعد 
اأن مت رفــع جميــع التحفظات التي 
كانــت م�صجلة من طــرف ال�صلطات 
الوالئيــة بخ�صو�ص االإنارة وبع�ص 
احلفر املتواجــدة باملوقع ال�صكني، 
حيــث �صيتــم توزيــع املفاتيــح على 
االحتفــاالت  خــالل  امل�صتفيديــن 
اخلا�صة بعيــد الن�صــر، فيما يبقى 
توزيــع احل�صــة الثانية مــن ال�صكن 
االجتماعي موؤجال اإىل اإ�صعار اأخر 
خا�صة اأن اللجنة املكلفة بدرا�صات 
اإعــداد  مــن  بعــد  ملتنتــه  امللفــات 
للم�صتفيديــن  النهائيــة  القائمــة 
مازالــت  االأ�صغــال  اأن  عــن  ف�صــال 
جاريــة يف املواقــع ال�صكنيــة رغــم 
تاأكيد رئي�ص الدائرة اأحمد طراف 
يف وقــت �صابق علــى توزيع احل�صة 
التــي تناهــز 1000 �صكــن مبا�صرة 

بعد نهاية االأ�صغال.

نا�صــر  �صطيــف  وايل  اأبــدى 
مــن  وا�صحــا  تذمــرا  مع�صكــري 
الو�صعيــة التــي تتواجــد عليهــا 
املحطــة الربية لنقــل امل�صافرين 
ب�صطيــف وهــذا يف ظــل تقاع�ــص 
بت�صيريهــا  املكلفــة  ال�صركــة 
"�صوقرال" يف تهيئة املحطة التي 
تتواجــد يف و�صعيــة كارثية منذ 
فــرتة طويلــة، حيث اأكــد الوايل 
الق�صيــة  هــذه  عــن  حديثــه  يف 
خالل جل�صــات التحكيــم املحلية 
مل�صاريع التنميــة اأنه مل يفهم �صر 
تاأخــر ال�صركــة يف م�صاريــع و�صع 

اخلر�صانة الأر�صية املحطة.
وت�صهــد اأر�صيــة املحطة تدهورا 
كبــريا ب�صبــب قدمهــا وهــو االأمر 
مــن  الكثــري  عليــه  اأكــد  الــذي 
املواطنني وهــذا ف�صال عن انعدام 
اأدنــى اخلدمــات داخــل املحطــة، 
حيث تت�صاعف معاناة امل�صافرين 

خا�صة خــالل ف�صــل ال�صتاء وهو 
عــزوف  يف  ت�صبــب  الــذي  االأمــر 
العديــد من الناقلني عن ا�صتغالل 
خطوطهــم والتوقــف على حواف 
الطرقــات وامل�صاحــات العمومية 

وحتويلها اإىل �صبه مواقف.
ورغــم اأن القانون مينــح ل�صركة 
املحطــات  وت�صيــري  ا�صتغــالل 
"�صوقــرال"  باجلزائــر  الربيــة 
احلــق يف ت�صيري املحطــات الربية 
الــوايل  اأن  اإال  جمانيــة  ب�صفــة 
اأ�صر على �صــرورة القيام باأ�صغال 
تتمكــن  حتــى  املحطــة  لتهيئــة 
الئقــة  خدمــات  تقــدمي  مــن 
للم�صافريــن القادمني من خمتلف 
واليات الوطــن، واألح الوايل على 
�صرورة توجيه اإعذارات من اأجل 
مبا�صــرة االأ�صغــال يف اأقرب وقت 
ممكــن قبــل املــرور اإىل اإجراءات 

اأخرى مل يتم الك�صف عنها. 

ال�صحــة  مديريــة  ك�صفــت 
لواليــة �صطيف، عــن ت�صجيل 54 
اإ�صابــة بــداء البوحمــرون منــذ 
بدايــة ال�صنــة اجلاريــة، وح�صب 
االإح�صائيــة املقدمــة مــن طــرف 
املديريــة فقــد مت التكفل بجميع 
امل�صابني ومنهــم 7 حاالت موؤكدة 
والتي خ�صعت للعالج قبل مغادرة 

املراكز االإ�صت�صفائية.
الرقــم  هــذا  املديريــة  وبــررت 
املرتفــع للم�صابني وعــودة املر�ص 
عــن  العــزوف  اإىل  الواجهــة  اإىل 
القيام بعمليات التلقيح ال�صرورية 
من طرف املواطنني رغم احلمالت 
املديريــة،  طــرف  مــن  املنظمــة 
كمــا خ�ص�صــت املديريــة الكميــة 
الكافية من االأدوية وهذا حت�صبا 
لعدم الوقوع يف م�صكل الندرة، مع 

تخ�صي�ص امل�صالح ال�صحية جناح 
خا�ــص لعــزل احلــاالت امل�صجلــة 
وهــذا مــن اأجــل تفــادي العــدوى 
وانت�صــار املر�ص ف�صال عــن اإن�صاء 
متابعــة  اجــل  مــن  اأزمــة  خاليــا 
االإ�صابــات بــداء البوحمــرون يف 
عدد مــن مناطق الواليــة ال�صيما 
اجلنوبية منهــا، فيما تبقى بع�ص 
احلــاالت امل�صجلــة خــالل الفرتة 
الفارطــة غــري موؤكــدة، علمــا اأن 
 2016 �صنــة  اختفــى  الوبــاء 
قبــل اأن يعــاود الظهــور يف بع�ــص 
لينت�صــر  اجلنوبيــة  الواليــات 
تدريجيــا يف البلديــات اجلنوبية 
ت�صجيــل  مت  حيــث  �صطيــف  مــن 
عدة اإ�صابات يف كل من �صالح باي 
وعني وملان وحتى بعني الكبرية يف 

اجلهة ال�صمالية.

جلنة الطعون ُت�سقط
 14 م�ستفيد من ال�سكن بالعلمة 

مهامها من  "�سوقرال" تتن�سل 

بالبوحمرون اإ�سابة   54
 من بداية ال�سنة 

دعوات قاطنيها ال�صلطات للتدخل مل جتد اآذانا �صاغية

ال�صكان طالبوا باإحلاقهم ببلدية تاوزيانت 

وي�صتكــي ال�صكــان مــن خطــر ميــاه 
ال�صرف ال�صحي التــي غمرت اأقبية 
الروائــح  عــن  ناهيــك  العمــارات 
الكريهــة التــي حتولــت اإىل م�صــدر 
االأمرا�ــص واحل�صــرات ال�صــارة ممــا 
ت�صبــب يف ظهــور عديــد االإ�صابــات 
باالأمرا�ــص اجللديــة ال�صيمــا لــدى 
الر�صــع واالأطفال، ويف هــذا ال�صياق 
هــددت العائــالت املت�صــررة املقيمة 
باخلــروج  م�صكيانــة  طريــق  بحــي 
مفتوحــة  احتجاجيــة  حركــات  يف 
خن�صلــة  واليــة  وايل  وطالبــوا 
بالتدخل واإيفاد جلنة تقنية ملعاينة 
احلــي املهدد باالنهيـــار على قاطنيه 
رغــم مرور 9 �صنوات علــى ا�صتالمهم 

لل�صكنات العمومية االإيجازية.

واأكــدوا اأنهــم �صيقومــون مبقا�صــاة 
االأطــراف املعنية والتــي مت اإبالغها 
جــدي  تدخــل  دون  بالو�صعيــة 
الإيجــاد حلــول للعائــالت املت�صررة، 
اأمــا بخ�صو�ص تطهــري االأقبية وبوؤر 
التلــوث باأغلب العمارات اأكد ال�صكان 
اأنهم قاموا مببادرات تطوعية كثرية 
مــن اأجــل تنظيــف اأقبيــة العمارات 
لكــن تبقــى حمــدودة يف ظــل تــاأزم 
الو�صــع الذي ي�صتلــزم و�صائل تقنية 
واإ�صــالح  االأقبيــة  اإفــراغ  الإعــادة 
قنوات ال�صرف ال�صحــي التي اأتلفت 
يف اأغلــب عمــارات طريــق م�صكيانــة 
بعا�صمــة الواليــة، كمــا اأكــدوا اأنــه 
مت يف وقــت �صابق االت�صــال مب�صالح 
بلديــة خن�صلــة مــن اأجــل و�صع حد 
ملعاناتهــم اليوميــة وتوجيههم ملكتب 
حفــظ ال�صحة الذي هو بــدوره اأكد 

اأن تدخل م�صاحله يكون بعد تدخل 
الديــوان الوطني للتطهــري بخن�صلة 
امليــاه بحكــم  مــن  الإفــراغ االأقبيــة 
توفــره علــى اإمكانيــات ثــم يتدخــل 
مكتب حفظ ال�صحــة لر�ص االأقبية 

باملبيدات االأزمة لذلك.
رداح  مو�صــى  حــي  �صــكان  معانــاة 
تــزداد يف ظــل تهــرب كل  اإدارة مــن 
واجباتهــا خا�صــة بعــد ت�صريحــات 
ديــوان التطهري بخن�صلــة الذي قال 
يف  والتنظيــف  التطهــري  عمليــة  اأن 
مثــل هــذه احلــاالت يعــود لديــوان 
الرتقيــة والت�صيــري العقــاري بحكم 
اأنهــا عمــارات ذات طابــع اجتماعــي 
اإيجاري وهي من اخت�صا�صه، لتزداد 
تخوفات ال�صكان من انهيار العمارات 
مو�صــم  مــع  خا�صــة  حلظــة  اأي  يف 

االأمطار والتقلبات اجلوية.

باتنــة  طريــق  حــي  �صــكان  ي�صتكــي 
املعروف بالعوفية ببلدية قاي�ص غرب 
عا�صمة والية خن�صلة، من م�صكل غياب 
ال�صبــكات احليويــة واأدنــى متطلبــات 
احليــاة، وهــي ال�صكــوى التــي رفعوهــا 
طيلــة �صنــوات متتاليــة وعلــى م�صمــع 
البلديــة  ال�صعبيــة  املجال�ــص  ومــراأى 

املتعاقبــة دون جدوى ليظلــوا بال ماء 
وال كهربــاء وال غــاز اأو حتــى طريــق، 
ناهيك عن انت�صار القمامة الذي باتت 
توؤرقهــم ويهدد �صحة اأطفالهم بعد اأن 
امتنعــت م�صالح البلديةـ  ح�صبهمـ  عن 

رفع هذه االأخرية.
واأكــد ممثل عن احلــي اأن هذا االأخري 

ظل يرتقــب امل�صالــح املعنيــة ل�صنوات 
طويلــة لربطــه بال�صبــكات احليويــة 
وحت�صني م�صتوى معي�صة مواطنيه لكن 
ال حيــاة ملــن تنادي، مــا دفع بهــم اإىل 
طلب اللجوء االإداري لبلدية تاوزيانت 
املجــاورة يف �صابقــة مــن نوعهــا، حيث 
نا�صدوا وب�صبب التهمي�ص الذي يعانون 

منــه رئي�ص بلديــة تاوزيانــت لتقدمي 
العــون واإخراجهم مــن دائــرة املعاناة 
التــي يتخبطون بعــد اأن انتهــج رئي�ص 
بلديتهــم �صيا�صــة "الالمبــاالة"، وهي 
ال�صكــوى التي تطرقت اإليها "االأورا�ص 
نيــوز" خــالل اأعــداد �صابقــة دون اأن 

حترك ذات امل�صالح �صاكنا.

املواطنــني  ع�صــرات  اأم�ــص،  قــام 
املقيمني مبختلــف البلديات التابعة 
اأم  بواليــة  كر�صــة  عــني  لدائــرة 
البواقي، بغلق الطريق الوطني رقم 
100 الرابط بني مدينة عني كر�صة 
وعــني فكــرون، م�صتعملــني احلجارة 
واإ�صعال العجالت املطاطية، مت�صببني 

يف �صلل تام يف حركة املرور ل�صاعات، 
مطالبــني ب�صرورة التدخــل العاجل 
وكــذا  بالواليــة  االأول  للم�صــوؤول 
مديريــة ال�صكــن، مــن اأجــل االإفراج 
عــن القائمة اال�صميــة للم�صتفيدين 
مــن خمتلــف ال�صيــغ ال�صكنيــة التي 
خــالل  املنطقــة  منهــا  ا�صتفــادت 

ال�صنــوات القليلــة املا�صية وان كانت 
�صحيحة بالنظــر للطلبات املتزايدة 

على خمتلف ال�صيغ ال�صكنية.
ياأتي ذلــك يف ظل الوعــود املتكررة 
للجهــات املعنية مبنح هــذه ال�صكنات 
يوم 19 مار�ص والذي ال تف�صلنا عنه 
�صــوى 7 اأيام وهو مــا جعل املواطنني 

ي�صكــون يف مدى �صدق هــذه الوعود، 
يف ظل املعاناة التي يتكبدها املواطن 

الب�صيط.
م�صالــح الــدرك الوطني مــن جهتها 
تدخلت ملنــع حدوث اأي انفالت اأمني 
و�صط املحتجني واعدين اإياهم بنقل 

ان�صغاالتهم للجهات املعنية.
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عمارات اآيلة لالنهيار ُترعب ال�سكان

ال�ســلطات ُتق�ســي حــي "العوفيــة" مــن التنمية

احتجاجات ب�سبب ال�سكن يف عني كر�سة

ر. �ض

اأمرا�ش املا�سية 
ت�ستنفر امل�سالح 

البيطريـــة
ك�صفت م�صلحة البيطرة 

مبديرية امل�صالح الفالحية 
لوالية خن�صلة عن ا�صتالمها 

اأكر من 140 األف جرعة 
لقاح موجهة لتلقيح روؤو�ص 

االأغنام واملاعز واالأبقار �صد 
خمتلف االأوبئة على غرار 

الطاعون واالأمرا�ص االأخرى 
غري املعروفة والتي ظهرت 

منها بوؤر على م�صتوى كل من 
بلدية املحمل وبلدية بابار 

جنوب الوالية.
وك�صفت ذات امل�صالح، اأنها 

توا�صل عملية التلقيح بعد 
جلب هذه اجلرعات الكافية، 

اأين مت تلقيح اأزيد من 118 
األف و430 ماعز وبقر 

وروؤو�ص اأغنام، كما اأ�صارت 
اإىل اأنها متكنت من التحكم 

يف البوؤر امل�صجلة للمر�ص غري 
املعروف ب�صبب دخول اأغنام 

من الواليات املجاورة، يف حني 
ك�صفت امل�صالح الفالحية 

على ا�صتفادتها من جرعات 
زائدة للقاح من كرف املخرب 

اجلهوي لق�صنطية و�صيتم 
ا�صتالمه هذا االأ�صبوع ويوزع 
على البياطرة اخلوا�ص عرب 

املنطقة اجلنوبية وال�صمالية 
للوالية.

خن�ســلة

اأم البواقي

ر�صي�������د. ح

عبد �لهادي. ب

عبد �لهادي. ب

عبد �لهادي. ب

معاوية. �ض

نو�رة. ب

بن �صتول. �ض

ا�صتالم اأزيد من 140 األف 
جرعة لقاح 



م�صاحة ا�صهارية

ب�صبب نق�س التموين باحلديد اخلام 

�الإج��ر�ء  ه��ذ�  �أن  �مل�صوؤول  ذ�ت  و�أو���ص��ح 
مردفا  �لعايل،  �لفرن  لتاأمني  وقائيا  يعد 
�حلديد  م��ادة  من  �ملركب  �حتياطي  ب��اأن 
ما  �إىل  �ل��ر�ه��ن  �لوقت  يف  تر�جع  �خل��ام 
يف  �لن�صاط  من  فقط  �أي��ام  ثالثة  يغطي 
�لفرن  ت�صغيل  فيه  يتطلب  �ل��ذي  �لوقت 
�لعايل خمزونا من حديد �خلام يغطي 40 
خمزون  تر�جع  ويعود  �لن�صاط،  من  يوما 
�حلديد  م��ادة  من  �حلجار  �صيد�ر  مركب 
من  �مل���ادة  ه��ذه  حتويل  نق�ض  �إىل  �خل��ام 
تب�صة،  بوالية  وبوخ�صرة  �لونزة  منجمي 
تر�جع  باأن  �أفاد  �لذي  �مل�صوؤول،  ذ�ت  وفق 
وترية حتويل �حلديد �خلام لتموين م�صنع 
�لنقل  ن�صاطات  تذبذب  �إىل  يعود  �حلجار 
بال�صكة �حلديدية ب�صبب �الإ�صر�ب �لذي 
�الأعطاب  �إىل  �إ�صافة  �ملوؤ�ص�صة  �صهدته 
�لتي مت ت�صجيلها بخط �ل�صكة �حلديدية 
واليتي  بني  �لر�بط  �ل�صطر  م�صتوى  على 
تب�صة وعنابة مرور� ب�صوق �أهر��ض و�لتي 
حالت دون �لتحويل �لعادي للحديد �خلام 

نحو مركب �صيد�ر �حلجار.
و�صي�صتمر توقف ن�صاط �لفرن �لعايل �إىل 
�إعادة ت�صكيل �الحتياطي �ل�صروري  حني 
معطا  �ل�صيد  ح�صب  �لفرن،  هذ�  لت�صغيل 
�الإنتاجي  �لن�صاط  باأن  �أ�صاف  �لذي  هلل، 

م�صتوى  على  طبيعية  ب�صفة  �صيتو��صل 
�ملفولد�ت �لتي تتوفر على �حتياطي كاف 

للن�صاط من �ملو�د ن�صف �مل�صنعة.
�حلجار  �صيد�ر  مركب  �أن  بالذكر  جدير 
بالفرن  للن�صاط  توقفا  �صجل  ق��د  ك��ان 
جانفي  �صهري  خالل  �أ�صابيع  لعدة  �لعايل 
و فيفري �ملن�صرمني ب�صبب �إ�صر�ب �لعمال 

�أ���ص��ح��اب �ل��ع��ق��ود حم���دودة �مل���دة و كذ� 
�لفي�صانات �لتي �صهدتها والية عنابة.

�حلجار  �صيد�ر  مركب  ي�صغل  ل��الإ���ص��ارة 
�ل�صنة  خ���الل  ح��ق��ق  و  ع��ام��ل   4500
ب  قدر  �إجماليا  �إنتاجا   2018 �ملن�صرمة 

�لفوالذ. من  طن  �ألف   700
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توقيف ن�ساط الفرن العايل مبركب �سيدار احلجار عنابة  
مت اأم�ض، توقيف الفرن العايل ملركب �شيدار احلجار بعنابة عن الن�شاط ب�شبب تراجع خمزونه من مادة احلديد اخلام 

ال�شرورية لت�شغيل هذا الفرن ب�شفة طبيعية، ح�شب ما علم من الرئي�ض املدير العام لذات املركب، �شم�ض الدين معطا لله.

مت تخ�شي�ض ما قيمته 101 مليار دولر اأمريكي خلل الع�شر �شنوات الأخرية ل�شتغلل موارد املحروقات، ح�شبما اأفاد به 
اأول اأم�ض بوهران وزير الطاقة م�شطفى قيطوين.

اأ�شرف وزير املوارد املائية ح�شني ن�شيب اأول اأم�ض، بولية تب�شة على و�شع حيز اخلدمة، حتويل املياه ال�شاحلة لل�شرب 
انطلقا من حقل املياه ببكارية باجتاه بلدية الكويف.

�ختتام �ملوؤمتر �لر�بع للجمعية 
�جلز�ئرية للطرق 

تخ�سي�ش �أزيد من 100 مليار دولر �أمريكي 
خالل �لع�سر �سنو�ت �لأخرية

حتويل �ملياه �ل�ساحلة لل�سرب يدخل حيز �خلدمة

وعرف هذ� �للقاء �لذي نظم من قبل 
يومي  للطرق  �جلز�ئرية  �جلمعية 
م�صاركة  �ملا�صيني،  و�الأح���د  �ل�صبت 
1.000 حمرتف ين�صطون يف  حو�يل 
حفل  خ��الل  علم  ما  ح�صب  �مل��ي��د�ن، 
خالل  ت�صجيل  مت  ك��م��ا  �الخ��ت��ت��ام، 
عدة  تنظيم  عرف  �لذي  �للقاء،  هذ� 
ور�صات متبوعة بنقا�ض حول مو��صيع 
حول  باخل�صو�ض  �أ�صا�صا  تتمحور 
وكذ�  للطرق  �لتحتية  و�لبنى  �الأمن 
حول �ملن�صاآت �لفنية، تو�صيات �صوف 
�لوز�رية  �لدو�ئر  �إىل  وترفع  تدرج 
بالطاقة  �ل���ت���و�يل  ع��ل��ى  �مل��ك��ل��ف��ة 
و�ملناجم و�لنقل و�الأ�صغال �لعمومية 

بغر�ض �لدر��صة.
�أم����ا ف��ي��م��ا ي��خ�����ض مب��و���ص��وع �أم���ن 
�ملكلفة  �للجنة  �أب���رزت  �ل��ط��رق��ات، 
بهذ� �ل�صق �صمن هذ� �للقاء، �صرورة 
ال  �مل��غ��ري  �ل��زف��ت  ����ص��ت��خ��د�م  �إدر�ج 

�لو�قعة  �الأر����ص��ي  لت�صويات  �صيما 
باملناطق ذ�ت �لطوبولوجيا �ملنك�صرة 
�لطرق  تقاطع  و  �حلادة  )�ملنحدر�ت 
�ل�صروط لالأ�صغال  ، �لخ..( يف دفاتر 

�لعمومية.
وعلى غر�ر ذلك، قام هوؤالء �خلرب�ء 
باإبر�ز �صرورة �جناز �كتماالت جيدة 
تقنية،  �جليو  �صيما  ال  �لدر��صات،  يف 
�لدر��صات   باإ�صناد  �أي�صا  ون�صحو� 
با�صتقر�ر  �ملتعلقة  تقنية  �جل��ي��و 
و�نهيار �لرتبة �إىل خمابر متخ�ص�صة، 
وفيما يتعلق باللجنة �ملكلفة بدر��صة 
�ل�صحر�ء  "طريق  �مل��ع��ن��ون  �ل�����ص��ق 
و�أمن �لطرقات، فاإنها تو�صي بال�صعي 
وخلق  لقيادة  �لو�صيلة  �إي��ج��اد  �إىل 
بني  �ل��ت��ج��اري��ة  �مل��ب��ادالت  وت�صهيل 
�لطريق  م�صروع  �أع�صاء جلنة  �لدول 
ب�صكل  يتقدم  �لذي  لل�صحر�ء  �لعابر 

جد معترب.

خالل  قيطوين  �ل�صيد  و�أب��رز 
�لتا�صعة  �ل��ط��ب��ع��ة  �ف��ت��ت��اح 
�لدولية  ل��ل��ن��دوة-�ل�����ص��ال��ون 
�لبرتولية  �ل�صناعة  ح���ول 
�إفريقيا  �صمال  يف  و�ل��غ��ازي��ة 
)ناباك 2019( �أن بخ�صو�ض 
�ملحروقات  م���و�رد  ��صتغالل 
ق��ام��ت �جل���ز�ئ���ر وم���ن خالل 
�لوطني  �ل���ب���رتويل  �مل��ج��م��ع 
ما  بتخ�صي�ض  ���ص��ون��اط��ر�ك 
دوالر  م��ل��ي��ار   101 ق��ي��م��ت��ه 
�صنو�ت  �لع�صر  خالل  �أمريكي 
ن�صاطات  مل��ج��م��وع  �الأخ�����رية 

�ل�صل�صلة الإنتاج 2.031 مليون طن نفط مكافئ من �ملحروقات، م�صري� 
بعيد�  للذهاب  عليه  نعول  �ل��ذي  �ال�صتغالل-�الإنتاج  ن�صاط  �أن  �إىل 
76 يف �ملائة من �لقيمة �الإجمالية لال�صتثمار�ت وهو  ��صتهلك وحده 
�أن �ال�صتثمار�ت يف جمال  �أمريكي، م�صيفا  76.8 مليار دوالر  ما ميثل 
مليار   9.9 قيمته  م��ا   2018 خ��الل  بلغت  �جل��ز�ئ��ر  يف  �مل��ح��روق��ات 

وبخ�صو�ض  �أم��ري��ك��ي،  دوالر 
�آفاق  �صوناطر�ك  �إ�صرت�تيجية 
�ملجمع  ف����اإن   ،2030 ���ص��ن��ة 
يطمح  �ل���وط���ن���ي  �ل����ب����رتويل 
��صرتجاع  ن�صبة  حت�صني  �إىل 
�أو�صح  كما  �مل�صتغلة،  �حلقول 

�ل�صيد قيطوين.
�مل�صب  ب�صل�صلة  يتعلق  وفيما 
�أن  �ل���وزي���ر  �ل���ب���رتويل، ذك���ر 
�ل��ه��دف �ل��رئ��ي�����ص��ي ه��و زي���ادة 
معاجلة  على  �لقدرة  وحت�صني 
�ل��ب��رتول �خل��ام �لتي م��رت من 
�ملحطات  تاأهيل  برنامج  خالل 
�لوطنية للتكرير من 22 مليون طن يف 2008 �إىل 30 مليون طن يف 
�صوناطر�ك  �إ�صرت�تيجية  ت�صاهم  �أن  قيطوين  وتوقع  �لر�هن،  �لوقت 
�صنة 2030 يف حتقيق �إ�صافة تقدر ب 68 مليار دوالر �أمريكي يف رقم 

�الأعمال وزيادة ب 50 يف �ملائة يف �صادر�ت �لغاز.

تزويد  حت�صني  �إىل  �لتحويل  هذ�  ويهدف 
عددهم  يفوق  �لذين  �لكويف  بلدية  �صكان 
لل�صرب  �ل�صاحلة  باملياه  ن�صمة،  �ألف   20
�ل�صروحات  يف  ورد  ح�صبما  يومي،  وب�صكل 
قام  �ل��ذي  للوزير  �ملكان  بعني  قدمت  �لتي 
بزيارة تفقد �إىل هذه �لوالية، و�أفاد وزير 
�ملو�رد �ملائية �أن والية تب�صة قد ��صتفادت 
��صتعجايل لتح�صني تزويد �صكانها  بربنامج 
حيز  �صيو�صع  لل�صرب  �ل�صاحلة  ب��امل��ي��اه 

�خلدمة قبل حلول �ل�صيف �ملقبل.
ب�صمال  �ل��و�ق��ع��ة  �لبلديات  وبخ�صو�ض 
و  �لعوينات  و  �ل��ون��زة  غ��ر�ر  على  �ل��والي��ة 
بوخ�صرة وبئر �لذهب ومر�صط و�ملريج �لتي 
بهذه  �لتزود  جمال  فادحا يف  نق�صا  ت�صجل 
�صت�صتفيد  �أنها  ن�صيب  �أكد  �حليوية،  �ملادة 
لل�صرب  �ل�صاحلة  �ملياه  لتحويل  م�صروع  من 

نهاية  قبل  م��الق  و�دي  �صد  م��ن  �نطالقا 
�جل��اري��ة  �ل�����ص��ن��ة  م��ن  �الأول  �ل�����ص��د����ص��ي 

.2019
هذ�  من  �نطالقا  �ملياه  حتويل  �صبكة  وعن 
�ل�صد نحو هذه �لبلديات و �ملقدر طولها 13 
باملائة،   63 �إجنازها  ن�صبة  فاقت  فقد  كلم 

قدمت  �لتي  �ل�صروحات  يف  ورد  ح�صبما 
يف  فقط  كلم   6 منها  تبقى  و  �مل��ك��ان  بعني 
�الآجال،  �أقرب  يف  �صت�صتكمل  �الأ�صغال  طور 
حيز  و�صعه  ف��ور  �مل�����ص��روع  ه��ذ�  و�صيمكن 
عرب  ن�صمة  �أل��ف   140 تزويد  من  �خلدمة 
6 بلديات تقع �صمال تب�صة باملياه �ل�صاحلة 
لرت/  300 �إىل  ت�صل  �صخ  بقدرة  لل�صرب 

ثانية.
�صيتم  �أنه  �لوزير  �أو�صح  ذلك،  �نتظار  ويف 
من  �نطالقا  �ملحولة  �ملياه  حجم  من  �لرفع 
�صد عني �لد�لية )�صوق �أهر��ض( من 4 �آالف 
مرت مكعب يوميا و تدعيمه ب 13 �ألف مرت 
�ألف   20 �إىل  �ملحولة  �لكمية  لت�صل  مكعب 
�لبلديات  ه��ذه  لتزويد  يوميا  مكعب  م��رت 

باملياه �ل�صاحلة لل�صرب.

اختتمت اأ�شغال املوؤمتر الرابع )4( للجمعية اجلزائرية، اأول اأم�ض باجلزائر 
العا�شمة، وتوجت بنحو خم�شني )50( تو�شية �شدرت عن  خمتلف اخلرباء 
الطرقية  التحتية  والبنى  الطرق  لقطاع  تابعني  القت�شاديني  واملتعاملني 

والذين �شاركوا يف هذا امللتقي الذي دام يومني.

باحلر�ك  �جلز�ئري  �لدينار  قيمة  تاأثرت 
�ل�صعبي �الأخري �لر�ف�ض لرت�صح عبد �لعزيز 
بوتفليقة ، وتر�جعت �إىل م�صتويات قيا�صية 

تاريخية مل ت�صجلها منذ �ال�صتقالل.
�ل�صوق  يف  �لوطنية  �لعملة  قيمة  وق��درت 
�ملوحدة  �الأوروب��ي��ة  �لعملة  مقابل  �ملو�زية 
و�ح��د،  ي��ورو  مقابل  دي��ن��ار  ب�218  �ل��ي��ورو 

�ل�صر�ئية  �لقدرة  �نهيار  يف  يت�صبب  قد  مما 
على  �لدينار  �نهيار  تاأثري  بفعل  للمو�طنني 

�رتفاع �أ�صعار �ملنتجات و�لب�صائع.
يف  �مل�صجل  �مل�صتوى  �أن  �الأم��ر  يف  و�ل��الف��ت 
�لوقت �لر�هن للدينار مل يبلغه حتى خالل 
�لطلب  بارتفاع  تعرف  �لتي  �ل��ذروة  ف��رت�ت 

على �لعملة �ل�صعبة.

باأزيد من خم�صني تو�صية 

ل�صتغالل موارد املحروقات 

انطالقا من بكارية باجتاه الكويف بولية تب�صة

�لدينار 
�جلز�ئري 
ينهار �أمام 

�لأورو 
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جراء انقطاع التيار الكهربائي

اأخلت حمكمة ماليزية اأول اأم�ض �شبيل امراأة اندوني�شية متهمة بقتل كيم جونغ نام الأخ غري ال�شقيق للزعيم الكوري ال�شمايل كيم 
جونغ اأون يف 2017 بعد اأن اأمرت باإ�شقاط تهمة القتل املوجهة لها يف ق�شية اأثارت �شكوكا باأنها عملية اغتيال �شيا�شي.

قال م�شدر يف احلكومة الربيطانية اإن هناك جمودا يف املحادثات مع الحتاد الأوروبي لإدخال تعديلت على اتفاق الن�شحاب 
من التكتل واإنه لي�ض لدى رئي�شة الوزراء ترييزا ماي خطط للتوجه لربوك�شل اأم�ض. 

اأعلن نائب الرئي�ض الفنزويلي خورخي رودريغيز، اأّن اأم�ض، يوم عطلة ت�شمل املدار�ض والدوائر احلكومية واخلا�شة، ب�شبب انقطاع التيار الكهربائي 
املوؤ�ش�شات  كافة  ي�شمل  التعطيل  اأّن  مبينا  مادورو،  نيكول�ض  الرئي�ض  بتعليمات من  القرار جاء  اأن  اإىل  رودريغز  واأ�شار  التوايل،  الثالث على  لليوم 

التعليمية، من املدار�ض البتدائية حتى اجلامعية اأم�ض، مو�شحا اأّن العطلة ت�شمل الدوائر احلكومية واملعامل ومراكز الت�شوق اخلا�شة.

�صبيلها  باإخالء  املحكمة  قرار  وبعد 
عاما(   26( عائ�صة  �صتي  عانقت 
�صريكتها يف االتهام الفيتنامية دوان 
30 عاما  ثي هونغ البالغة من العمر 
اأن وجهت  بعد  البكاء،  وانخرطت يف 
نام  جونغ  كيم  قتل  تهمة  للمراأتني 
�صالح  وهي  ال�صائلة،  يف.اإك�ص  مبادة 
كواالملبور  مطار  يف  حمظور،  كيماوي 
قـــرار  ــب  ــق وع  ،2017 فــيــفــري  يف 
االإفراج عن �صتي عائ�صة طلب حمام 
الق�صية  يف  تاأجيال  الدفاع  فريق  من 
املــقــامــة �ــصــد هـــوجن لــتــقــدمي طلب 

باإ�صقاط االتهامات بحقها اأي�صا. 
اإن  ــرارا  م الدفاع  حمامو  قــال  فيما 
يف  بــيــادق  �صوى  تكونا  مل  املتهمتني 
عملية اغتيال �صيا�صي نفذها عمالء 

من كوريا ال�صمالية. 
الدولية  ال�صرطة  ــدرت  ــص واأ� هــذا 

)اإنــــرتبــــول( مـــذكـــرة اعــتــقــال من 
الدرجة احلمراء بحق اأربعة كوريني 
املاليزية  ال�صرطة  قالت  �صماليني 
القتل  جرمية  يف  بهم  م�صتبه  اإنهم 
ــبــالد بــعــد �ــصــاعــات من  وغـــــادروا ال

املحاكمة  خــالل  وعر�صت  وقوعها، 
املراقبة  كــامــريات  �صورتها  لقطات 
يبدو  فيما  تعتديان  وهما  للمراأتني 
يهم  كــان  فيما  نــام  جونغ  كيم  على 

ببدء اإجراءات ال�صفر يف املطار. 

ذكر  عدم  طلب  الذي  امل�صدر  واأ�صاف 
ا�صمه اإن املحادثات ال حترز اأي تقدم 
تعديالت  اإدخـــال  ــاي  م رغــبــة  ب�صاأن 
ماي  وتــقــول  االنف�صال،  اتــفــاق  على 
للح�صول  مــطــلــوبــة  الــتــعــديــالت  اإن 
قال  كما  اليوم،  الربملان  موافقة  على 
مل  املحادثات  اأن  اأوروبيون  م�صوؤولون 
االأ�صبوع  مطلع  يف  انفراجة  اأي  حتقق 
من  باالإحباط  �صعورهم  عن  وعــربوا 
حماوالت ماي دفعهم لتقدمي تنازالت 
اخلروج  موعد  من  قليلة  اأ�صابيع  قبل 

الر�صمي
اأن  املتوقع  من  اجلمود  هــذا  وب�صبب 
بعد  اآخــر  حرجا  موقفا  مــاي  تواجه 
مناه�صان  كــبــريان  تكتالن  ــذر  ح اأن 
لالحتاد االأوروبي يف الربملان من اأنهما 
�صي�صوتان بالرف�ص التفاق االن�صحاب 
االحتاد  دفع  يف  الإخفاقها  التكتل  من 
النواب  �صوت  واإذا  تنازالت،  لتقدمي 
الذي  االتفاق،  على  جمددا  بالرف�ص 
رف�صوه بالفعل من قبل يف يناير كانون 

على  االأربعاء  يوم  �صي�صوتون  الثاين، 
اخلروج من التكتل دون اتفاق يف املوعد 
املحدد واإذا رف�صوا ذلك �صي�صوتون يوم 
اخلمي�ص املقبل على تاأجيل االن�صحاب 

من االحتاد االأوروبي. 
زعيم  نائب  دودز  نايجل  حــذر  فيما 
الذي  الوحدوي،  الدميقراطي  احلزب 

ماي،  بزعامة  االأقلية  حكومة  يدعم 
و�صتيف بيكر، وهو �صخ�صية قيادية يف 
االأوروبي  تكتل كبري مناه�ص لالحتاد 
له  تنتمي  الــذي  املحافظني  حــزب  يف 
ماي، من اأن الت�صويت على اتفاقها مع 
�صيكون  الربملان  يف  االأوروبــي  االحتاد 

بالرف�ص. 

ماليزيا تفرج عن اإندوني�سية اتهمت يف ق�سية 
قتــل كيم جونغ نام

جمود يف حمادثات ماي مع الحتاد الأوروبي 

ت�صهد  املا�صي  اخلمي�ص  ظهر  ومنذ 
اأ�صل  مــن  فــنــزويــلــيــة  واليــــة   22
التيار  يف  مــفــاجــئــًا  انــقــطــاعــا   23
عزا  �صابق  وقــت  ويف  الــكــهــربــائــي، 
خورخي  الفنزويلي  الرئي�ص  نائب 
الكهربائي  التيار  انقطاع  رودريغيز، 
ذكر  كــمــا  تخريبية،  عملية  اإىل 
�صحفية،  ت�صريحات  يف  رودريغيز 
اأّن هجوما اإلكرتونيا ا�صتهدف اأنظمة 
"�صيمون بوليفار" املعروف با�صم  �صد 
ــذي  ال الــكــهــرومــائــي  "جوري"  �ــصــد 
الأنظمة  االأ�صا�صية  الــركــيــزة  يعد 

الكهرباء.
بدورها اتهمت املعار�صة الفنزويلية 
انقطاع  خلفية  على  البالد  حكومة 
اإن ال�صبب هو �صوء  الكهرباء، وقالت 

البنية التحتية.
مت�صاعدا  توترا  فنزويال  وت�صهد 
زعم  ــر  اإث املا�صي،  جانفي   23 منذ 

حقه  غوايدو،  خوان  الربملان  رئي�ص 
اإىل حني  مــوؤقــتــا  الــرئــا�ــصــة  بــتــويل 

و�صرعان  جديدة،  انتخابات  اإجراء 
ما اعرتف الرئي�ص االأمريكي، دونالد 
انتقاليا  رئي�صا  بـ"غوايدو"،  ترامب، 
من  ودول  كندا  وتبعته  لفنزويال، 

اأمريكا الالتينية واأوروبا. 
بينها  بــلــدان  اأيــــدت  ــل،  ــاب ــق امل يف 
وبوليفيا  واملك�صيك  وتركيا  رو�صيا 
نيكوال�ص  احلــايل  الرئي�ص  �صرعية 
جانفي   10 يف  اأدى  الــذي  مـــادورو، 
رئي�صا  الد�صتورية  اليمني  املن�صرم، 
وعلى  �صنوات،    6 من  جديدة  لفرتة 
قطع  مــــادورو،  اأعــلــن  ذلـــك،  خلفية 
الواليات  مع  الدبلوما�صية  العالقات 
ملحاولة  بالتدبري  واتهمها  املتحدة، 
الدبلوما�صيني  واأمهل  �صده،  انقالب 
ــادرة  ــغ مل �ــصــاعــة   72 ــني  ــي ــك ــري االأم

البالد. 

دولــي 08

قتل 9 اأفراد من ال�صرطة يف هجوم على خمفر يف اإقليم اأراكان 
مبيامنار.

وقال نائب مدير اأمن االقليم، ماونغ ماونغ �صوي، اأول اأم�ص، اإن 
نحو 100 م�صلح من جماعة "جي�ص اأراكان" )اأغلب اأفرادها من 
البوذيني( هاجموا خمفرا يف قرية "يويتايوتي" قرب مدينة 
�صيتوي، م�صاء اأول اأم�ص، الفتا اإىل اأن الهجوم اأ�صفر عن مقتل 9 

من عنا�صر ال�صرطة.
با�صتقالل  تطالب  التي  اأراكان"  "جي�ص  جماعة  وت�صن  هذا 
ذاتي هجمات بني الفينة واالأخرى، و�صبق اأن خا�صت ا�صتباكات 

�صد القوات احلكومية يف واليتي كات�صني و�صان اأي�صا.

االأولية  للتقديرات  وفقا  اأنه  الدولية  الهجرة  منظمة  اأعلنت 
يف  قتلوا  قد  املتحدة  لالأمم  تابعة  مبنظمات  موظفا   19 فاإن 

حتطم الطائرة االإثيوبية، مبا يف ذلك اأع�صاء تابعون لها.
موقعها  على  ن�صرته  بيان  يف  الدولية،  الهجرة  منظمة  وقالت 
 19 االإلكرتوين اأول اأم�ص، اأن البيانات االأولية ت�صري اإىل مقتل 
موظفا لهم عالقات مبنظمات تابعة لالأمم املتحدة، م�صرية اإىل 
اأن من بني القتلى موظفة تابعة ملنظمة الهجرة الدولية تدعى 
اإىل  طريقها  يف  كانت  اأملانية  مواطنة  وهي  فيجل،  كاترين  اآن 

نريوبي لتلقي التدريب.

اأم�ص،  اأول  اأم�ص  ن�صر  االحتالل  اأن  اإعالم،  و�صائل  ذكرت 
بقطاع  املحيطة  املنطقة  يف  احلديدية  القبة  بطاريات 

غزة، خ�صية ت�صعيد جديد.
من  واخلوف  اجلنوب  يف  التوتر  اأعقاب  يف  اأنه  واأ�صافوا 
الت�صعيد مع حما�ص يف غزة، ُن�صرت بطارية قبة حديدية 
اأخرى يف الغالف اجلوي لقطاع غزة، وتاأتي اخلطوة، بعد 
بعد  املا�صية،  القليلة  االأيام  يف  الت�صعيد  وترية  تزايد 
ق�صفت  فيما  غزة،  قطاع  من  ال�صواريخ  من  عدد  اإطالق 
يف  الفل�صطينية  للف�صائل  مواقع  عنيف  ب�صكل  اإ�صرائيل 

القطاع، اأغلبها حلركة حما�ص.

اأكدت م�صادر مقتل 20 على االأقل من عنا�صر ميلي�صيات 
احلوثي قتلوا، بينهم القيادي ا�صعد احمد خما�ص خلوفة، 
لطائرات  بغارات  وذلك  والتعزيزات،  التدريب  قائد 
حمافظة  غرب  �صمال  حجور  يف  ال�صرعية  دعم  حتالف 

حجة اليمنية.
جتمعا  ا�صتهدفت  الغارات  اأن  ميدانية  امل�صادر  واأو�صحت 
لعنا�صر امليلي�صيات يف مدر�صة بني مالك مبديرية ك�صر التي 

ت�صهد مواجهات عنيفة بني قبائل حجور واحلوثيني.
ويف وقت �صابق، اأفادت م�صادر اأن ميلي�صيات احلوثي نفذت 
قبائل  اأبناء  �صد  جماعية  واإعدامات  اعتقاالت  حملة 

حجور يف منطقة العبي�صة.

 46 على  الق�صاء  اأم�ص،  بيان  يف  امل�صري  اجلي�ص  اأعلن 
جنود   3 ومقتل  اخلطورة"،  "�صديدي  متطرفا  عن�صرا 

خالل تبادل الإطالق النار يف نطاق �صمال وو�صط �صيناء. 
واأكد اجلي�ص اأنه األقى القب�ص على 100 فرد من العنا�صر 
و"اكت�صاف  بهم"،  وامل�صتبه  جنائيا  واملطلوبني  االإجرامية 
العنا�صر  الإيواء  واالأوكار  املخابئ  من  عدد  وتدمري 
االإعا�صة،  مواد  من  كميات  على  بداخلها  عر  االإرهابية 
ومواد  االأعرية،  خمتلفة  والذخائر  االأ�صلحة  من  وعدد 
�صديدة االنفجار ت�صتخدم يف �صناعة العبوات النا�صفة يف 

�صمال وو�صط �صيناء.

مقتل 9 من ال�سرطة امليامنارية 
يف هجوم بـ"اأراكان"

مقتل 19 موظفًا تابعًا لالأمم املتحدة 
يف حتطم الطائرة االإثيوبية 

جي�ش االحتالل ين�سر بطاريات 
القبة احلديدية حول غزة 

التحالف يق�سف 20 حوثيا 
بينهم قيادي بارز باليمن

اجلي�ش امل�سري يعلن مقتل
 46 اإرهابيا ب�سمال �سيناء 

حــول

الوكاالت  

الثالثاء 01  مغر�س 2969/ 12  مار�س 2019 املوافق لـ 05 رجب 1440

العــامل

تعطل املــدار�س والدوائــر الر�سمية الفنزويلية 

ق. د

اأعلنت �صركة اخلطوط اجلوية 
االإثيوبية، اأم�ص، عن تعليق 

ا�صتخدام اأ�صطولها من طائرات 
اإ�صعار،  8" حتى  ماك�ص   737 "بوينغ 

بعد يوم من حتطم طائرة من نف�ص 
الطراز.

وقالت ال�صركة اإنها اتخذت هذه 
اخلطوة كاإجراء احرتازي بعد 

احلادث الذي اأ�صفر عن م�صرع 157 
�صخ�صا كانوا على منت الطائرة 
املنكوبة، م�صيفة اأنه بعد هذا 

احلادث املاأ�صاوي، قررت اخلطوط 
اجلوية االإثيوبية تعليق ا�صتخدام 
اأ�صطولها من الطائرات بوينغ 737 

ماك�ص 8 اعتبارا من 10 مار�ص وحتى 
اإ�صعار اآخر، متابعة اأنه رغم اأنهم 

مل يعرفوا �صبب احلادث، فقد قررنا 
وقف ا�صتخدام االأ�صطول كاإجراء 
احرتازي، وكانت ال�صني اأعلنت يف 

وقت �صابق عن خطوة مماثلة.
ي�صار اإىل اأن ثمانية مواطنني 

�صينيني كانوا بني �صحايا الطائرة، 
وحتطمت الطائرة، االأحد، بعد 

دقائق على اإقالعها من العا�صمة 
اأدي�ص اأبابا باجتاه العا�صمة الكينية 

نريوبي، ومل ينج اأحد من ركابها، 
ح�صب ال�صلطات املحلية.

ــمــة الــهــولــنــديــة  ــدت الــعــا�ــص ــه ــص �
اأم�صرتدام، اأول اأم�ص، مظاهرة كبرية 
دعت لها منظمات جمتمع مدين، �صد 

ال�صيا�صات املناخية للحكومة.
واأفادت م�صادر اإعالمية اأن نحو 35 
األف �صخ�ص من خمتلف مدن البالد 
�صاركوا يف املظاهرة، التي انطلقت من 
�صاحة "دام" و�صط العا�صمة، و�صارت 
ال�صوارع  عرب  املتاحف  ميدان  نحو 
امل�صاركون  انتقد  حيث  الرئي�صية، 
�صيا�صات احلكومة، وطالبوا بتطبيق 
التغيري  ملكافحة  مــوؤثــرة  �صيا�صات 

املناخي.
اأمنية  اإجراءات  ال�صرطة  واتخذت 
مع  بالتزامن  اأم�صرتدام  يف  م�صددة 
�صوارع  من  عددا  واأغلقت  املظاهرة، 

مركز املدينة اأمام حركة املرور.

اإثيوبيا تعلق 
ا�ستخدام طائرات 

"بوينغ737" 

مظاهرة �سد ال�سيا�سات 
املناخية للحكومة بهولندا

ق. د

ق. د

ق. د

ق. د

مع اقرتاب حلظة احل�صم

بعد حادثة التحطم



مولودية باتنة 

زط�صي يرف�ض تدخل الولة يف تاأجيل اللقاءات

اأ�صدرت االإحتادية اجلزائرية لكرة القدم 
بينا يف ال�صاعات الفارطة اأدانت فيه تعر�ص 
حافلة جمعية اخلروب الإعتداء على هام�ص 
ملواجهة  ح�صونة  زرداين  مبلعب  تواجدها 
تاأجيلها  مت  التي  املباراة  يف  ال�صاوية  اإحتاد 
البواقي  اأم  وايل  من  بقرار  الحق  وقت  اإىل 
بيان  اإعتبار  ميكن  ــان  وك اأمنية،  لــدواعــي 
اإىل  اإ�صارات  يت�صمن  مل  لو  "الفاف"عاديا 
التابعة  االإن�صباط  جلنة  عمل  يف  التدخل 
لرابطة الهواة من خالل تاأكيد حمرر البيان 
اللجنة  مــن  اإقــــراره  ما�صيتم  متابعة  على 
عمل  يف  الفاف  لتدخل  وا�صحة  اإ�ــصــارة  يف 

الرابطة.
م�صبوق  وغــري  غريبا  الفاف  بيان  ويعترب 
�صبق  اخلــروب  جمعية  حلافلة  ماحدث  الأن 
تعد  ال  واحلــــاالت  ــة  ــدي اأن لــعــدة  حــدث  اأن 
خن�صلة  يف  باتنة  ل�صباب  ماح�صل  واآخرها 
وقبله جمعية عني مليلة يف الربج وبالتايل 
الطريقة ويف هذا  وبهذه  الفاف  فاإن حترك 
التوقيت بالذات يطرح الكثري من الت�صاوؤالت 
ظل  يف  وهــذا  التحرك  هــذا  مــن  النية  عــن 
اإ�صتداد ال�صراع بني جمعية اخلروب واإحتاد 
الرابطة  اإىل  ال�صعود  تاأ�صرية  على  خن�صلة 
من  قليلة  جــوالت  قبل  الثانية  املحرتفة 

نهاية البطولة. 
رف�ص  على  ليوؤكد  اأي�صا  البيان  جــاء  كما 
لتدخل  زط�صي  خــريالــديــن  الــفــاف  رئي�ص 
وهو  عدمها  من  املباريات  برجمة  يف  الــوالة 
االأمر الذي اأ�صار اإليه �صراحة يف وقت �صابق 

الذين  ــوالة  ال بع�ص  هناك  اأن  قــال  حينما 
اأجل  مــن  وهــذا  ــبــاراة  امل برجمة  يرف�صون 
الذي  االأمــر  وهو  اأنديتهم،  م�صلحة  خدمة 
جعل الفاف تطلب التن�صيق معها فيما يتعلق 

بق�صايا التاأجيل.
برجمة  اإعــــادة  االإحتــــاد  اإدارة  وتنتظر 
املباراة خالل االأيام املقبلة مبا اأن الفريق ال 
اللقاء الذي  اأي م�صوؤولية يف تاأجيل  يتحمل 
اإدارة  تطالب  بينما  الــوايل،  من  �صادرا  كان 
ماتعر�ص  ظل  يف  املــبــاراة  بنقاط  اجلمعية 
له الفريق اأو على االأقل برجمة اللقاء دون 

من  برجمته  اإعادة  حال  يف  اجلمهور  ح�صور 
جديد.

لرابطة  التابعة  االإن�صباط  جلنة  وتبقى 
امللف  الهواة مطالبة باحل�صم �صريعا يف هذا 
اإرجتالية  قــرارات  اأي  اأن  خا�صة  وبنزاهة 
الذي  التوتر  حــدة  من  تزيد  اأن  �صاأنها  من 
اجلــاري،  املو�صم  نهاية  مع  البطولة  يطبع 
ال�صعود  على  تتناف�ص  التي  الفرق  اأن  علما 
تاأمل يف برجمة اللقاء املتاأخر قبل برجمة 
اجلولة املالية وهذا لتفادي اأي تالعبات قد 

حت�صل. 

باتنة  ــة  ــودي ــول م ت�صكيلة  تــ�ــصــتــاأنــف 
حت�صرياتها اأم�صية اليوم بامللحق الريا�صي 
يومني  بعد  بباتنة  نوفمرب  اأول  مبركب 
لالعبيه  الدين  زهر  املدرب  منحها  راحة 
ن�صر  �صد  كــان  والـــذي  لــقــاء،  ــر  اآخ عقب 
الفجوج مبلعب هذا االأخري، لتعود البوبية 
القادم  للقاء  حت�صبا  التدريبات  الأجــواء 
نهاية االأ�صبوع  املرتقب  املقرن  اأوملبي  �صد 

اجلاري مبلعب اأول نوفمرب بباتنة.
واالإداري  الفني  الطاقم  ــاد  ــص واأ� هــذا 
االأخرية  املقابلة  يف  الالعبني  قدمه  مبا 
رئي�ص  نائب  واعترب  الفجوج  ن�صر  �صد 
الفريق الذي حتدث لـ"االأورا�ص نيوز" اأن 
املباراة  يف  الفوز  ت�صتحق  كانت  املولودية 
والعودة بالزاد كامال، ليثمن النقطة التي 
من  بـــورزام  كمال  الــهــداف  رفقاء  افتكها 

خارج الديار.
نائب  عــرب  الــفــريــق  اإدارة  ـــددت  ن كــمــا 
الغري  االأحـــداث  بكل  فــرج  �صليم  رئي�صها 
وا�صتنكر  املقابلة،  �صهدتها  التي  ريا�صية 
االعــتــداء  ــة  ــاول وحم اال�صتقبال  �ــصــوء 

ليفتح  الفجوج،  اإىل  الفريق  بعثة  على 
الفجوج  ن�صر  م�صريي  على  االتهامات  نار 

وبع�ص االأطراف االأخرى.
ويف �صياق ذات �صلة، من املنتظر اأن ت�صوي 
�صباب  �صد  الــفــوز  منحة  الفريق  اإدارة 
اأم�صية  منحة  الالعبني  وت�صلم  ميلة، 
وهذا  �صنتيم،  ماليني  بـ2  مقدرة  اليوم 
النتائج  لتحفيزهم، على موا�صلة حتقيق 
نحو  ثابتة  بخطى  وال�صري  االإيجابية 

حتيق ال�صعود.
رئي�ص  نائب  وح�صب  اآخــر،  �صعيد  وعلى 
�صطرت  االإدارة  فــاإن  فــرج  �صليم  الفريق 
برناجما  وو�ــصــعــت  م�صتقبلية  اأهــدفــا 
�صاوي  اللطيف  عبد  ملعب  تهيئة  الإعادة 
واجناز من�صاآت ريا�صية، وا�صتغالل امللعب 
النادي،  خزينة  على  باالإيجاب  ليعود 
مبلف  االإدارة  تتقدم  اأن  املرتقب  من  اذ 
�صيودة  اخلالق  عبد  باتنة  والية  لوايل 
حتى يطلع على الربنامج ويقرر ب�صاأن هذا 
االأيام  عنه  ت�صفر  ما  انتظار  يف  امل�صروع 

القليلة القادمة.

وفاق �سطيف 
ريا�صـــة الثالثاء 01  مغر�س 2969/ 12  مار�س 2019 املوافق لـ 05 رجب 121440

بيان �لفاف يزيد من تعقيد ملف لقاء
 �حتــــاد �ل�ساوية وجمعية �خلــروب

�لر�بطة توؤخر مبار�ة �حلمر�وة �إىل 
�لأحد، وبدر�ن مطلوب يف �ل�سعودية

اأحدثت الرابطة الوطنية لكرة القدم 
تغيريا على موعد مباراة اجلولة ال24 
وهــران   ومــولــوديــة  �صطيف  وفـــاق  بــني 
ب�صطيف   1945 مــاي   8 مبلعب  املقررة 
االأحد  يوم  اإىل  اللقاء  تاأخري  مت  حيث 
من  مقررا  كان  كما  ال�صبت  يوم  من  بدال 
وهو  معروفة  غــري  الأ�صباب  ــذا  وه قبل 
الطاقم  ح�صابات  اأخــلــط  ــذي  ال االأمـــر 
الفني للوفاق بقيادة املدرب زكري والذي 
اإحــرتام  ب�صرورة  �صابق  وقــت  يف  طالب 
اأن  خا�صة  الرابطة  طرف  من  الرزنامة 
التاأجيالت املتكررة يكون لها تاأثري �صلبي 
علما  الالعبني،  وتركيز  حت�صريات  على 
اأم�صية  عادت  ال�صطايفية  الت�صكيلة  اأن 

اأم�ص اإىل اأجواء التح�صريات.
ــع الــــدويل بــــدران عدة  ــداف وتــلــقــى امل
ال�صعودية،  البطولة  من  خا�صة  عرو�ص 
عقده  جتديد  رف�ص  قد  الالعب  وكــان 
مع الوفاق مرجئا االأمر اإىل غاية نهاية 
مغادرة  نحو  االأمــور  ت�صري  حيث  املو�صم 
جتربة  خلــو�ــص  يتطلع  الـــذي  الــالعــب 

وهذا  ال�صعودية  البطولة  يف  اإحرتافية 
بدران  اأن  علما  املــايل،  للجانب  بالنظر 
تلقى يف وقت �صابق عرو�صا من الربتغال 
ال�صعودية، وبات  الوجهة  اأنه يف�صل  اإال 
هذه  جماعية  بهجرة  مــهــددا  الــوفــاق 
الركائز  من  عدد  تلقي  ظل  يف  ال�صائفة 
من  كــل  ــرار  غ على  اإحــرتافــيــة  لعرو�ص 
الذي  االأمــر  وهو  وجابو،  زغبة  ربيعي، 
ي�صارع  حــمــار  حــ�ــصــان  الــرئــيــ�ــص  جــعــل 
االأ�صماء  ــذه  ه مــع  االأن  مــن  للتفاو�ص 
اأجل  من  اأخــر  ملو�صم  متديدها  ل�صمان 
خارج  اإىل  حتويلها  من  ماليا  االإ�صتفادة 

الوطن. 
الوفاق  اإدارة  دافعت  اأخــر  جانب  ومن 
النيجريي  املدافع  تاأهيل  طريقة  على 
�صمانات  منح  بعد  متت  حيث  اإيفايني 
العالقة  الديون  ت�صوية  اأجل  من  للفاف 
ـــدى جلــنــة املــنــازعــات خـــالل االأيــــام  ل
بت�صوية  الوفاق  اإدارة  وقامت  املقبلة، 
خالل  املــوظــفــني  م�صتحقات  مــن  جــزء 

االأيام الفارطة بعد طول اإنتظار. ع. بدريعبد الهادي. ب

اأمري رامز. ج

برنامج الدور ن�صف النهائي ) فئة الرديف(

ـــــــاد بــلــعــبــا�ــص ـــــــاد احلـــــرا�ـــــص- اإحت اإحت
ــمــة ــعــا�ــص �ـــصـــريـــع غـــلـــيـــزان- اإحتـــــــاد ال

�صباب ق�صنطينة- اأمل االأربعاء 1 / 1          
) تاأهل ال�صباب بركالت الرتجيح(

 1  /  2 الــــــربج  اأهــــلــــي  بـــــــــارادو-  نــــــادي 
 5  /  0 �صطيف  وفـــاق  الــعــا�ــصــمــة-  اإحتــــاد 
 1  /  3 البليدة  اإحتـــاد  بلعبا�ص-  اإحتـــاد 

 3  /  1 ال�صلف  جمعية  العلمة-  مولودية 
 4  /  2 العيد  �صلغوم  هــالل  قــاملــة-  ترجي 
 0  /  2 و�صارة  �صباب عني  �صعيدة-  مولودية 
 0  /  2 وهــــران  ـــادي  ن ــاورة-  ــص ــ� ال �صبيبة 

ـــر- بـــــراعـــــم بـــاتـــنـــة ـــك ـــص ـــ� ـــع ـــــــايل م غ
ــيــدة ــل ــب ــبــيــبــة الـــقـــبـــائـــل- اإحتـــــــاد ال �ــص
ــص ــا� ــب ــع ــل ـــطـــيـــف- اإحتـــــــــاد ب وفــــــــاق �ـــص

ــــــل بـــو�ـــصـــعـــادة تـــرجـــي مـــ�ـــصـــتـــغـــامن- اأم
�ــصــبــيــبــة تــــيــــارت- مـــولـــوديـــة اجلـــزائـــر
ــــروب �ــصــبــيــبــة الـــقـــبـــائـــل- جــمــعــيــة اخل
ــبــة غـــردايـــة ــي ــب ــص اإحتـــــــاد بـــ�ـــصـــكـــرة- �
�ــــصــــريــــع غـــــلـــــيـــــزان- نــــــــادي بــــــــارادو
ــــــــــاق تـــقـــرت اإحتــــــــــــاد عـــــنـــــابـــــة- وف
ـــاورة- نــ�ــصــر حــ�ــصــني داي ـــص ـــ� �ــصــبــيــبــة ال
اآرزيــــــــو اأوملــــــبــــــي  بـــــوفـــــاريـــــك-  وداد 

 0  / 1 وفـــاق ورقـــلـــة- مــولــوديــة وهــــران 
 0  / 0 بــــــارادو  ــــادي  ن ـــارت-  ـــي ت �ــصــبــيــبــة 
الـــرتجـــيـــح( بــــركــــالت  بــــــــارادو  تـــاهـــل   (

 1  / 2 ــــربج  ال اأهـــلـــي  �ــصــفــاء اخلــمــيــ�ــص- 
 1  / 1 ــزان  ــي ــل �ــصــريــع غ اإحتـــــاد تــبــ�ــصــة- 
ــح( ــي ــرتج ــع بـــركـــالت ال ــري ــص ــ� ) تـــاأهـــل ال

نتائج �لدور ربع �لنهائي)فئة �أقل من 19 �سنة(

نتائج �لدور ثمن �لنهائي ) �أقل من 15 �سنة (

نتائج �لدور ن�سف �لنهائي ) �أقل من 17 �سنة(
برنامج �لدور ثمن �لنهائي ) �أقل من 14 �سنة(

يوم 16 مار�س 2019 

16 مار�س 2019 

�لبوبية بثوب �لبطل ت�ستاأنف �ليوم 
�لتح�سري�ت حت�سبا ملو�جهة �ملقرن



اأم�صية  �صيفا  عــنــابــة  اإحتــــاد  يــنــزل 
مباراة  يف  غــلــيــزان  �صريع  على  الــيــوم 
االإحتماالت  كل  على  ومفتوحة  قوية 
على  االأف�صلية  اأن  رغــم  الفريقني  بني 
ت�صكيلة  وتبحث  ال�صريع،  ل�صالح  الورق 
عجايل  خل�صر  املــدرب  بقيادة  االإحتــاد 
متكن  اإيــجــابــيــة  بنتيجة  ــعــودة  ال عــن 
الفريق من موا�صلة التناف�ص على ورقة 
اأمــام  املــاأمــوريــة  �صعوبة  رغــم  ال�صعود 
الفريق املحلي الذي ميلك نف�ص الطموح 
اأي�صا، ومت تعيني الثالثي زواوي، بومية 

وبوزيت الإدارة مباراة اليوم.
هذه  يف  االإحتـــاد  ت�صكيلة  عن  ويغيب 
املقابلة كل من بومعيزة وعريبي ب�صبب 
الت�صكيلة  ت�صرتجع  فيما  ــابــة  االإ�ــص
وكذا  بوعافية  االألعاب  �صانع  خدمات 
املــهــاجــم �ــصــاحــبــي مــع تــواجــد بقية 
الالعبني يف جاهزية تامة لهذه املباراة 
الفني  الطاقم  جعل  الــذي  ــر  االأم وهــو 
هذه  يف  اخلــيــارات  كــل  لتوفر  مرتاحا 
الفر�صة  منح  يف  رغبته  رغــم  املــبــاراة 
على  املتاألقني  ال�صبان  الالعبني  لبع�ص 

املدرب  وقال  وبلهاين،  ب�صياف  غرار 
عجايل اأن االإحتاد لي�ص لديه مايخ�صره 
العودة  على  ويــراهــن  املــبــاراة  هــذه  يف 
بنتيجة اإيجابية لتاأكيد العودة القوية 
واأي�صا  الرتتيب  يف  واالإرتــقــاء  للفريق 

حتقيق هدف البقاء مبكرا.
املباراة  املحرتفة  الرابطة  وبرجمت 
واإحتاد  م�صتغامن  ترجي  بني  املتاأخرة 
عنابة يوم 17 مار�ص اجلاري، فيما تاأمل 
مع  البطولة  تاأجيل  يف  الفريق  اإدارة 
نهاية االأ�صبوع اجلاري كون الفريق غري 
قادر على خو�ص تنقلني اإىل مدن الغرب 

يف ظرف اأ�صبوع واحد فقط، ومن جانب 
خلرجة  االإحتــاد  اإدارة  اإ�صتغربت  اأخر 
القدم  لــكــرة  االإحتـــاديـــة اجلــزائــريــة 
لفرق  ــدد  اجل الالعبني  اإجـــازات  مبنح 
واإحتاد احلرا�ص وهذا  العلمة  مولودية 
على الرغم من عدم ت�صوية هذه الفرق 
وترى  القدامى،  العبيها  اإجتاه  لديونها 
الفاف تكيل مبكيالني  اأن  االإحتاد  اإدارة 
تلقي  من  قريبا  كان  االإحتاد  اأن  خا�صة 
عقوبات قا�صية لوال تدخل وايل عنابة 
الذي تكفل بت�صوية جزء كبري من ديون 

الفريق خالل االأ�صابيع الفارطة. 

ت�صتقبل مولودية العلمة اأم�صية اليوم 
م�صاءا  اخلام�صة  ال�صاعة  مــن  بــدايــة 
اجلولة  حل�صاب  القبة  رائــد  ال�صيف 
املحرتفة  الرابطة  بطولة  من  ال25 
حيث  ـــار،  زوغ م�صعود  مبلعب  الثانية 
من  الفوز  حتقيق  على  البابية  تراهن 
االإنت�صارات  �صكة  اإىل  الــعــودة  اأجـــل 
واحلــفــاظ عــلــى حــظــوظ الــفــريــق يف 
التناف�ص على اإحدى تاأ�صريات ال�صعود، 
للفاف  التابعة  التحكيم  جلنة  وعينت 

الثالثي الإدارة مباراة اليوم 
هذه  يف  املولودية  ت�صكيلة  عن  ويغيب 
يو�صف،  زكرياء  دو�صن،  من  كل  املباراة 
التي  االإ�صابات  ب�صبب  وكوا�ص  معن�صر 
القائمة  عــرفــت  فيما  مــنــهــا،  يــعــانــون 
الأول  الدعوة  توجيه  باللقاء  املعنية 
بودومي  املالك،  عبد  اأيت  من  لكل  مرة 
تاأهيلهم  بعد  وهذا  الــرزاق  عبد  وبالل 
من قبل الرابطة الوطنية خالل االأيام 

الفني  الطاقم  وا�صل  فيما  الفارطة، 
ــع االأيــ�ــصــر زيــتــوين عبد  ــداف ــاد امل ــع اإب
الفريق  ودخل  فنية،  خليارات  الــودود 
يف ترب�ص ق�صري ع�صية االأم�ص مبدينة 
حمام ال�صخنة من اأجل اإبعاد الالعبني 

عن ال�صغط.
منحة  ــوديــة  ــول امل اإدارة  وخ�ص�صت 
لقاء  يف  الفوز  لتحقيق  لالعبني  مغرية 

الغد بقيمة 10 ماليني �صنتيم وهذا يف 
اإدراك امل�صريين لل�صعوبة املنتظرة  ظل 
على  يــ�ــصــارع  الـــذي  القبة  رائـــد  ـــام  اأم
ومت  الهواة،  ق�صم  اإىل  الهبوط  تفادي 
منع الفئات ال�صبانية للفريق من التدرب 
مبلعب جرمان املجاور مللعب زوغار وهذا 
للقيمة  الفريق  ت�صديد  عــدم  ب�صبب 

ال�صنوية ملديرية ال�صباب والريا�صة. 
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�لبابية تبحث عن �لعودة ل�سكة �لإنت�سار�ت

بونة تتحدى �ل�سريع للعودة بنقاط �لفوز وبعث �حلظوظ

�سقوط مدوي لنجم و�دي �ملاء فوق ميد�نه 
و�ملوك يهزم �لأحالم وينفرد بالريادة

من  والع�صرون  الرابعة  اجلــولــة  اأفـــرزت 
بطولة الق�صم الثاين هواة تغريات باجلملة 
على م�صتوى �صلم الرتتيب العام للمجموعة، 
جنحت  بعدما  الرتتيب  موؤخرة  يف  وخا�صة 
بع�ص الفرق يف حتقيق نتائج ايجابية عادت 
بها ل�صكة االنت�صارات، على غرار اأمل مروانة 
مو�صى  فيالج  من  الكامل  بالزاد  عاد  الــذي 
على ح�صاب ال�صباب املحلي، وكذا احتاد عني 
�صد  ل�صاحله  الداربي  ح�صم  الذي  البي�صاء 
الـ12،  للمركز  لريتقي  فكرون  عني  �صباب 
هو  عاد  الذي  العيد  �صلغوم  اأمل  �صاأن  �صاأنه 
اأن  بعد  باتنة  مــن  ثمينة  بنقطة  االآخـــر 
التعادل على الكاب لي�صبح يف املركز  فر�ص 
هالل  فــوز  مــن  وبــالــرغــم  حــني  يف  العا�صر، 
اإال  �صلغوم العيد على الرائد اإحتاد خن�صلة 
اأن و�صعيته ال تزال �صعبة باحتالله املركز 
مريح  غري  وبفارق  نقطة.   27 بر�صيد   14

عن متذيلي الرتتيب.

ومن جهته وفاق القل يوا�صل الغرق اأكر، 
يد  على  اأخــرى  قا�صية  بهزمية  مني  حيث 
مولودية ق�صنطينة، لي�صع القل اأول قدم يف 
املوك  عزز  حني  يف  الرابطات،  بني  ما  ق�صم 
مكانته يف منت�صف الرتتيب العام رفقة كل 
جيجل  على  ق�صى  الــذي  تب�صة  احتــاد  من 
فاز  كما  ـــد،  واح ــدف  ه مقابل  بخما�صية 
�صباب قاي�ص �صد �صباب اأوالد جالل بثالثة 
اأهداف لهدف واحد وبهذا يكون ال�صباب قد 

حقق اأهدافه و�صمن البقاء باأريحية.
�صيدي  اأبــنــاء  بــني  اجلــولــة  قمة  لتوؤجل 
اخلروب  وجمعية  ال�صاوية  احتاد  اأرغي�ص 
االإعتداءات  ب�صبب  م�صمى وهذا  الأجل غري 
العنف  اأعمال  وكــذا  اجلمعية  حافلة  على 
املركز  يف  اخلـــروب  بهذا  ليبقى  وال�صغب، 
من  ومنقو�صا  نقطة   46 بر�صيد  الــثــاين 
املركز  فيحتل  ال�صاوية  احتاد  اأمام  مقابلة، 

الثالث بر�صيد 37 نقطة ناق�ص مقابلة.

ال�صرفية  البطولة  يف  التناف�ص  اإحــتــدم 
املر�صحة  االأنــديــة  بــني  ال�صباق  وا�صتعل 

الع�صرين  اجلــولــة  عرفت  حيث  لل�صعود 
اإنقالبا على م�صتوى هرم الرتتيب بانفراد 
مولودية وادي ال�صعبة باملركز االأول عقب 
القواعد  خــارج  جــدا  ثمني  لفوز  حتقيقها 
اأحالم دوار الدي�ص  اإ�صمه  اآخر  اأمام مر�صح 
املعطيات  كل  اأن  رغــم  فجاة  �صقط  ــذي  ال
كانت ت�صب يف م�صلحته، م�صيعا نقاطا ثمني  
وا�صتغل  املو�صم،  نهاية  يف  عليها  يندم  قد 
املوك ال�صقوط املدوي للرائد ال�صابق جنم 
وادي فوق ميدانه اأمام فريق قدماء التوتة 
النجم  فـــوت  حــيــث  بــالــ�ــصــدارة،  لينفرد 
فر�صة كبرية على نف�صه للبقاء يف الريادة، 
ـــر يف لــعــب ورقــة  وتــدعــيــم حــظــوظــه اأك
منا�صفة  الثاين  املركز  مقت�صما  ال�صعود، 
مع العائد بقوة يف اجلوالت االأخرية فريق 
العودة  من  متكن  الذي  التوتة  عني  ترجي 
اأمــام  العابد  ثنية  من  الثالثة  بالنقاط 
كا�صتال الذي تراجع يف اجلوالت االأخرية 
مبتعدا  النقاط،  من  العديد  �صيع  بعدما 
بذلك عن اأ�صحاب الريادة، فيما ركن فريق 
اإعفائه  بعد  الــراحــة  اإىل  بريكة  �صباب 
املن�صحب  بيطام  �صباب  فريق  مواجهة  من 
يف  حظوظه  كامل  على  مبقيا  البطولة  من 
ال�صعود حيث يتواجد على بعد اأربع نقاط 
فقط من املت�صدر فيما جاءت بقية النتائج 
منطقية اىل حد ما خا�صة اأن هذه االأندية 
اأجل  من  تلعب  وهــي  اأهدافها  كل  �صيعت 

اإمتام املو�صم ال غري.

�سريع غليز�ن - �إحتاد عنابة 

�لبطولة �ل�سرفية

مولودية �لعلمة - ر�ئد �لقبة 

قمة �خلروب و�ل�ساوية توؤجل.. 
�لر�ئد ي�سقط �أمام �ل�ساطو و"لبيام 

و�حلر�كتة" يحققان �لأهم

عبد الهادي. ب

اأمري رامز. ج

عبد الهادي. ب 

اأ�صامة. �ص

جمعية  ت�صكيلة  ام�ص  ع�صية  عــادت 
مبقل  التح�صريات  الأجــواء  مليلة  عني 
الفريق ملعب االإخوة دمان ذبيح، بعد 
منها  ا�صتفاد  التي  الــراحــة  ا�صتنفاذ 
ليدخل  بيطام،  ـــرزاق  ال عبد  رفــقــاء 
اأهلي  �صباب  مقابلة  اأ�صبوع  يف  الفريق 
تفكريه  كــل  وي�صب  بوعريريج  بــرج 
خا�ص  طابع  لها  التي  املقابلة  هذه  يف 
بني  الريا�صي  والتناف�ص  للندية  نظرا 
اإجراوؤها  الربايجية واملليلية، واملزمع 
يف ال�صابع ع�صر من ال�صهر اجلاري، بعد 

اأن كانت مربجمة يف الـ15 من ال�صهر.
مكتمل  بتعداد  املـــران  ويــجــرى  هــذا 
الذي  خــودي  الثنائي  غياب  باإ�صثناء 
ـــام  االأي يف  جــراحــيــة  لعملية  خ�صع 
والذي  امل�صاب  اأرتــري  وكــذا  الفارطة، 
يــعــاين مـــن متــــزق عــ�ــصــلــي، يف حني 
ت�صرف  حتت  الالعبني  باقي  يتواجد 
ما  ــبــوع،  ــص االأ� طيلة  الفني  الــطــاقــم 
جودي  اأيــت  عــزالــديــن  املـــدرب  يريح 
املالئمة  اخللطة  اإيجاد  عن  الباحث 

له  اأول فوز  املثالية حل�صد  والت�صكيلة 
مع اجلمعية واأمام الغرمي �صباب اأهلي 

برج بوعريريج.
هذا و�صيجتمع الطاقم االإداري والفني 
التدريبية  احل�ص�ص  يف  بالالعبني 
القادمة، للحديث عن املقابلة القادمة 
والهدف امل�صطر وكذا ل�صحن الالعبني 
وراء  ال�صعي  بــ�ــصــرورة  وحت�صي�صهم 
�صمان البقاء وانقاذ الفريق واخلروج 

من دوامة فرق موؤخرة الرتتيب.
رئي�ص  اأكد  الالعبني  م�صتحقات  وعن 
االإدارة  اأن  عــمــراين،  مليك  ال�صركة 
اجتمعت بالالعبني ووعدتهم بت�صوية 
اأكد  كما  العالقة،  املالية  امل�صتحقات 
باتنة  واليــة  وايل  اأن  املتحدث  ذات 
االأيـــام  يف  وعـــود  قـــدم  ــبــواقــي  ال اأم 
اعانة  و�صيخ�ص  الــفــارطــة  القليلة 
جزء  لت�صوية  املليلية  للحمراء  مالية 
منها  يعاين  التي  املالية  امل�صاكل  من 

الفريق.
لتوتر  ــظــرا  ون اآخــــر،  �صعيد  وعــلــى 

الربج  اأهلي  �صباب  اأن�صار  بني  العالقة 
ال�صام  اأن�صار  اأطلق  اجلمعية،  واأن�صار 
اأنــ�ــصــار  بــني  خاوة"  "خاوة  حــمــلــة 
الت�صرفات  من  للحد  وهــذا  الفريقني 
للعنف  تـــوؤدي  والــتــي  ريا�صية  الغري 

ال�صام  اأن�صار  رحــب  كما  املــالعــب،  يف 
ب�صيوفهم وزوارهم يف املقابلة القادمة 
واجلــراد  الــعــقــارب  تفاعل  اأمــل  على 
الريا�صية  بالروح  والتحلي  االأ�صفر 

العالية.

�لأ�سفر  �جلر�د  ملوقعة  �لتح�سري  يف  "ل�سام" ت�سرع 
جمعية عني مليلة 

اأمري رامز. ج

�جلولة �لـ24 من بطولة �لق�سم �لثاين هو�ة

ر�بطة والية باتنة



برنامج �جلولة 24 

�ص. اأ

للمباريات  اجلديدة  الربجمة  عن  لكرة  الوطنية  الرابطة  ك�صفت 
حيث  االأوىل  املحرتفة  الرابطة  مناف�صة  من  ا   24 واجلولة  املتاأخرة 
�صتلعب اجلولة الرابعة والع�صرين على مدار ثالثة اأيام 14 و 17 و 25 
مار�ص و�صتكون هذه اجلولة مبتورة من لقاء نادي بارادو ون�صر ح�صني 
 25 يوم  معنية  الن�صرية  �صتكون  حيث  الحق  ملوعد  تاأجل  الذي  داي 
مار�ص باإجراء مباراة متاأخرة عن اجلولة 22 اأمام فريق احتاد بلعبا�ص، 
يف  متاأخرة  لقاءات  اأربع  القادم  مار�ص   21 يوم  الرابطة  برجمت  كما 
انتظار حتديد تاريخ اإجراء املبارتني املوؤجلتني بني نادي بارادو ون�صر 

ح�صني داي ومولودية العا�صمة اأمام �صباب ق�صنطينة.

عاقبت جلنة االإن�صباط فريق وفاق �صطيف بحرمانه من جمهوره يف 
النارية  االألعاب  وا�صتعمال  الثالث  االإنــذار  تلقيه  بعد  واحــدة  مباراة 
األف دينار يف   200 بـ  امليدان كما غرمته  اأر�صية  املقذوفات فوق  ورمي 
 30 العا�صمة بقيمة  �صلطت غرامة مالية يف حق فريق مولودية  حني 

األف دينار ب�صبب ا�صتعال االألعاب النارية.

الرابطة الوطنية لكرة القدم

رابطة ولية باتنة

�سباب حمام �ل�سخنة - �سبيبة �سلغوم �لعيد 

ديجيا�س �سطيف 

ح�صم فريق جمارك باتنة �صعوده 
عقب  اخلتامية  اجلولة  يف  ر�صميا 
خارج   0  /  3 الب�صاط  على  فــوزه 
�صقانة  ــل  اأم فريق  اأمـــام  القواعد 
ــعــاف  االإ�ــص ــيــارة  �ــص غــيــاب  ب�صبب 
وبعد  كبريا  اجنــازا  بذلك  حمققا 
قبل  مــا  ق�صم  بــطــولــة  يف  مــعــانــاة 
جمريات  على  �صيطر  حيث  ال�صريف 
البطولة منذ بدايتها وا�صعا نف�صه 
االأوىل  االأول من اجلولة  املركز  يف 
لقيها  التي  ال�صر�صة  املناف�صة  رغم 
مــن عــديــد االأنـــديـــة حمــقــقــا 34 
نقطة ومتقدما عن مالحقه املبا�صر 
وخ�صمه اللدود نادي 1200 م�صكن 
انت�صارات  ع�صرة  م�صجال  بنقطتني 
ينهزم  مل  حني  يف  تعادالت  واأربعة 
قوة  يــوؤكــده  ما  وهــو  املو�صم  طيلة 
الفني  الطاقم  قادها  التي  ت�صكيلة 
الــثــنــائــي بــونــافــع تــوفــيــق وجنــار 
كيف  عرفا  الذين  ال�صادق  حممد 
الـــري  الــتــعــداد  يــ�ــصــتــثــمــران يف 
وي�صكالن فريق قويا متجان�صا اأثبت 
امليدان وجنح  قوته وجدارته فوق 

يف قيادته لتحقيق هذا االإجناز.
الفريق  هــجــوم  ــط  خ �صكل  كــمــا 
هدفا   32 وقــع  حيث  قوته  نقطة 
وكان حا�صرا يف الكثري من املباريات 
احلا�صمة فيما مل تتلق �صباكه �صوى 
له  كــان  حيث  فقط  اأهــداف  �صبعة 
االإنت�صارت  حتقيق  يف  كبري  دور 

وال�صمود اأمام االأندية املناف�صة.
يف  النادي  اإدارة  كانت  جهتها  من 
والتي  عليها  املعلقة  االآمال  م�صتوى 

كيف  عرف  �صاب  رئي�ص  يقودها 
اجلــمــارك  نــــادي  ربــيــع  ي�صنع 
ويقود فريقه الذي مل مير على 
فقط  �صنوات  اأربــعــة  تاأ�صي�صه 
اأندية  اأمام  ال�صعود  حتقيق  ىل 
حيث  مقبولة  اإمكانيات  متلك 
االإعانات  قلة  من  الفريق  ي�صكو 
املالية خا�صة اأن النادي ين�صط 
بينها  من  كاملة  فروع  �صبعة  يف 
باأنواعها  القتالية  الريا�صات 
واجليدو  احلديدية  والــكــرات 
اإ�صافة اإىل كرة القدم حيث مل 
�صوى  املو�صم  هــذا  النادي  يتلق 
60 مليون �صنتيم منها 50 مليون 
ال�صعبي  املــجــلــ�ــص  ــن  م �صنتيم 
 10 و  باتنة  لبلدية  الــبــلــدي 
الديجيا�ص  من  �صنتيم  ماليني 
املو�صم  ت�صري  مــن  متكن  ورغـــم 
و�صمان  بــامــتــيــاز  ــي  ــص ــا� ــري ال
م�صاركة بقية الفروع الريا�صية 

يف املناف�صات الر�صمية.

�صتيح  عي�صى  ملعب  يحت�صن 
اليوم  اأم�صية  ال�صخنة  بحمام 
قمة  زواال  الثانية  مــن  بــدايــة 
من  ال25  اجلـــولـــة  مـــبـــاريـــات 
لرابطة  الثاين  اجلهوي  بطولة 
املحلي  ال�صباب  بــني  ق�صنطينة 
بر�صيد  الــثــاين  ال�صف  �صاحب 
51 نقطة والرائد �صبيبة �صلغوم 
الريادة  على  يرتبع  الذي  العيد 
مايعني  وهو  نقطة،   53 بر�صيد 
�صيكون  الريادة  على  ال�صراع  اأن 
حيث  الــفــريــقــني،  بــني  حمتدما 
اإ�صتغالل  عــن  الــ�ــصــبــاب  يبحث 

اأف�صلية امللعب واجلمهور لتحقيق 
للمرة  ال�صدارة  وخطف  الفوز 
مرحلة  بـــدايـــة  مــنــذ  االأوىل 
املناف�ص  يبحث  فيما  الــعــودة، 

بنقطة  االأقــل  على  العودة  على 
الريادة  على  للحفاظ  التعادل 

الأ�صبوع اأخر.
طارق  ال�صباب  رئي�ص  وح�صب 

الفريق  اإدارة  فــاإن  عــزام  مــودع 
مغرية  مــنــحــة  ر�ـــصـــد  قـــــررت 
املباراة لتحقيق  لالعبني يف هذه 
الــفــوز وهــــذا عــلــى الــرغــم من 
الناحية  ــن  م الــفــريــق  مــعــانــاة 
توافد  يف  ــزام  ع ويــاأمــل  املالية، 
ــار بــقــوة عــلــى مــدرجــات  ــ�ــص االأن
امللعب من اأجل م�صاندة الت�صكيلة 
اللقاء  اأن  املباراة خا�صة  يف هذه 
واأي تعر  للفريق  يعترب م�صريي 
معناه فقدان حظوظ الفريق يف 
تاأ�صرية  على  التناف�ص  موا�صلة 

ال�صعود اإىل اجلهوي االأول. 

والريا�صة  ال�صباب  مديرية  من خ�ص�صت  �صنتيم  ماليري   6 بقيمة  مــايل  بالع�صب غــالف  مغطاة  جديدة  مالعب  بناء  بلديتي قالل وعني اأجل  امل�صايع االإ�صطناعي يف كل من  هذه  على  املوافقة  مت  حيث  اإختيار اأرنــات  ومت  املحلية  ال�صلطات  طــرف  امللعب مــن  هذين  الإجنـــاز  املنا�صبة  اإىل واللذان �صيمكنان �صباب وريا�صي البلديتني االأر�ــصــيــة  التنقل  معاناة  من  نهائيا  التخل�ص  هذه البلديات املجاورة من اأجل خو�ص املباريات من  يف  االأ�صغال  تنطلق  اأن  على  اأمل اأن تدخل هذه املالعب حيز اخلدمة مع من بع�ص االإجراءات االإدارية املطلوبة على املالعب خالل االأ�صابيع املقبلة بعد االإنتهاء الر�صمي 
والريا�صة بداية املو�صم الريا�صي القادم. الــ�ــصــبــاب  مــديــر  ك�صف  كــمــا 

م�صروع  برجمة  عن  طاهري  عزيز  اجلبلية ل�صطيف  مــقــر�ــص  مبنطقة  ملعب  من اإجنــــاز  بقوة  الريا�صيني  توافد  تعرف  ملوقعها والتي  بالنظر  التح�صريات  ــراء  اإج بتح�صريات اأجــل  القيام  على  امل�صاعد  لتكون نوعية، وهذا ف�صال عن برجمة م�صروع اأخر اجلغرايف  الريا�صات  متعددة  قاعة  ــاز  الريا�صية، علما الإجن الفرق  ميزانية حتت ت�صرف باقي  �صابق  املديرية منحت يف وقت  ملعب اأن  الإجنــــاز  �صنتيم  مــاليــري   6 ــارب  ــق بازر �صكرة يف اجلهة اجلنوبية من ت فرق ببلدية  معاناة  اإنهاء  اإنتظار  يف  وهذا  بدورها الوالية  تنتظر  التي  االأبطال  ق�صر  بالع�صب بلدية  البلدي  ملعبها  تغطية  عملية 
االإ�صطناعي. 
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نادي جمارك باتنة ي�سعد ر�سميا للق�سم �ل�سريف

�ملـــــز�د يف  ــــاين  ــــث �ل ــــوي  ــــه �جل ـــــد�رة  �ـــــس

تخ�سي�ش 12 مليار �سنتيم لبناء 
مالعب جديدة يف قالل وعني �أرنات 

�صاكر. اأ

عبد الهادي. ب 

عبد الهادي. ب 

نادي جمارك باتنة
ميزانيته ل تتجاوز 60 مليون �صنتيم وميلك 7 فروع ريا�صية

2019 14 مار�س 
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2019 17 مار�س 

2019 21 مار�س 

2019 21 مار�س 

2019 01 �أفريل  

مولودية العا�صمة- اإحتاد اجلزائر) اجلولة 24 (
مولودية بجاية- دفاع تاجنانت ) اجلولة 24 (

القبة رائد  العلمة-  مولوية 
اإحتاد احلرا�ص- اإحتاد ب�صكرة
�صبيبة �صكيكدة- جمعية ال�صلف
مولودية �صعيدة- اإحتاد البليدة
ترجي م�صتغامن- اأمل بو�صعادة

�صريع غليزان- اإحتاد عنابة
وداد تلم�صان- جمعية وهران

الأربعاء 13 مار�س 2019 
بجاية �صبيبة  مقرة-  جنم 

اأوملبي املدية- �صبيبة القبائل ) اجلولة 24(
وفاق �صطيف- مولودية وهران ) اجلولة 24 (
جمعية عني مليلة- اأهلي الربج ) اجلولة 24 (

�صبيبة ال�صاورة- �صباب ق�صنطينة ) اجلولة 18 (
دفاع تاجنانت- �صباب بلوزداد ) اجلولة 19 (

مولودية العا�صمة- مولودية وهران) اجلولة 22 (
ن�صر ح�صني داي- مولودية بجاية ) اجلولة 21 (

اأمــــــــــــــــــــــــــــل زاالطــــــــــــــــــــــــــــو- 
مـــوؤجـــل(  ( بـــولـــهـــيـــالت  �ـــصـــبـــاب 
�صباب بوزينة- اأمل زانة البي�صاء 2 / 3 
اإحتاد اإي�صمول- فتح دوار الدي�ص 6 / 2 

وفـــــــــــــاق ثـــــنـــــيـــــة الـــــعـــــابـــــد- 
 1  /  3 فـــ�ـــصـــديـــ�ـــص  مــــولــــوديــــة 
اأفوراج) معفى( بارك  ال�صد  جمعية 

اأمــــل �ــصــقــانــة- جــمــارك بــاتــنــة 0 
االإ�ــصــعــاف( ــارة  ــي ــص � ــاب  ــي غ  (  3  /
ــيــمــان-  ــل ــص � �ـــصـــي  اأوالد  �ـــصـــبـــاب 

 0  /  0 تــــــاخلــــــمــــــت  ــــــــــــــل  اأم
 1  /  3 باتنة  جنــاح  نقاو�ص-  وفــاق 
نادي 1200 م�صكن- جنم بيطام 3 / 0 

اإحتاد بلعبا�ص- ن�صر ح�صني داي) اجلولة 22 (
�صباب بلوزداد- �صباب ق�صنطينة ) اجلولة 24 (

اإحتاد بلعبا�ص- �صبيبة ال�صاورة ) اجلولة 24 (

برجمة جديدة للجولة 
24 و�ملباريات �ملتاأخرة

مقابلة بدون جمهور لوفاق �سطيف

�لر�بطة �ملحرتفة �لثانية

نتائج �جلولة 17) �ملجموعة �الأوىل ( نتائج �جلولة 14 ) �ملجموعة �لثانية(

ع النقاطاإ�صم الناديالرتتيب
36وفاق ثنية العابد01

28اإحتاد اإي�صمول02

25اأمل زانة البي�صاء03

25فتح دوار الدي�ص-

23مولودية ف�صدي�ص05

20�صباب بوزينة06

12�صبيبة بولهيالت07

4اأمل زاالطو08

-4جمعية ال�صد بارك افوراج09

ع النقاطاإ�صم الناديالرتتيب
34جمارك باتنة01

120032 م�صكن02

26اأمل تاخلمت03

22�صباب اأوالد �صي �صليمان04

16وفاق نقاو�ص05

08جنم بيطام06

07اأمل �صقانة07

03جناح باتنة08

�صامي  الــفــريــق  رئــيــ�ــص  اإ�ــصــتــكــى 
من�صر من م�صكلة املالعب مبدينة 
لالإ�صتقبال  ا�صطر  حيث  باتنة 
مبلعب  املا�صيني  املو�صمني  طيلة 
الالعبني  اأرهـــق  مــا  ــو  وه تيمقاد 
من  االإدارة  واأتعب  ونف�صيا  بدنيا 
مديرية  داعيا  املالية  الناحية 
اإىل م�صاعدته  والريا�صة  ال�صباب 
باملركب  االإ�ــصــتــقــبــال  اأجــــل  مــن 
بعد   3 بحملة  اجلواري  الريا�صي 
اأف�صل  �صيكون  والـــذي  تد�صينه 
الذي  لفريقه  بالن�صبة   احللول 
البطولة  يف  القادم  املو�صم  �صيلعب 

ال�صرفية.
حققه  الذي  االإجناز  وبخ�صو�ص 
فريقه قال رئي�ص النادي باأنه كان 

ثــــمــــرة 
جـــــــهـــــــد 

كبريين  وعمل 
حيث  املــا�ــصــيــة  الــ�ــصــنــوات  طيلة 
اإدارة  على  كالمه  �صياق  يف  اأثنى 
الدعم  كل  قدمت  التي  اجلمارك 
املناف�صات  يف  ت�صريفها  اأجــل  من 
الريا�صية اإ�صافة اإىل كل الالعبني 
والــطــاقــم الــفــنــي والــعــامــلــني مع 
الكبرية  املجهودات  على  الــنــادي 
كامل  مو�صم  طيلة  قدموها  التي 
وكل الهيئات الر�صمية التي قدمت 
حتقيق  اأجــل  من  امل�صاعدة  يد  له 
ــازا  اجن يعد  الـــذي  ال�صعود  ــذا  ه
لفريق حديث الن�صاأة تاأ�ص�ص فقط 

�صنة 2015.

�ل�سعود حتقق بف�سل 
جهود �جلميع 

�صامي من�صر )رئي�س النادي(

�صاكر. اأ



ك�صف تقرير �صحفي اإ�صباين، حقيقة موافقة 
الفرن�صي زين الدين زيدان، على العودة لتويل 
ظل  يف  مــدريــد،  لريال  الفني  املدير  من�صب 
احلايل،  املــدرب  �صوالري،  �صانتياغو  اقــرتاب 

من الرحيل.
اأن  االإ�صبانية،  "البايي�ص"  �صحيفة  وذكــرت 
مدريد،  ريــال  نــادي  رئي�ص  برييز،  فلورنتينو 
مع  التوا�صل  النادي،  موظفي  اأحد  من  طلب 

املدرب الفرن�صي، اإال اأن رده كان �صلبًيا.
ا  واأ�صافت ال�صحيفة اأن جوفنتو�ص قدم عر�صً
عاًما،   46 العمر  من  البالغ  للمدرب  ر�صمًيا 
ميتد  بعقد  األيغري،  ما�صيميليانو  حمل  ليحل 

حتى عام 2022 املقبل.
من  زيــدان  اقــرتاب  اإىل  عديدة  اأنباء  وت�صري 
خالفة األيغري، يف املهمة الفنية جلوفنتو�ص، 
مناف�صات  توديع  من  قريًبا  بات  واأنه  ال�صيما 
اأمام  اأوروبا، بعد الهزمية ذهاًبا  اأبطال  دوري 

اأتلتيكو مدريد )0-2(.
ووفًقا لتقارير �صحفية اإ�صبانية، فاإن االأندية 
اأ�صيبت بجنون التعاقد مع  اأوروبا  الكبرية يف 
املدرب  جنح  اأن  بعد  املقبل،  املو�صم  يف  زيــدان 
الفرن�صي يف ح�صد لقب دوري اأبطال اأوروبا 3 

مرات متتالية مع املرينغي.

كري�ستيانو رونالدو:
ال�صادرة  االإيطالية  ال�صحف  ركزت 

جنم  رونالدو،  كري�صتيانو  الربتغايل  رغبة  على  اأم�ص، 
قبل  �صملها  لتوحيد  اجلماهري،  جمموعات  بني  التو�صط  يف  جوفنتو�ص، 

مواجهة اأتلتيكو مدريد.

وعنونت �صحيفة "الغازيتا ديللو �صبورت": "�صقاء جوفنتو�ص، األيغري، 
اأمام  للعودة  البيانكونريي  رجال  وماندزوكيت�ص،  كيليني  كري�صتيانو، 

اأتلتيكو".
�صباليتي  ميالن..  ديربي  هناك  االأحد  ويوم  اإنرت  من  "الرد  واأ�صافت 
عن  يغيب  اإيكاردي  بينما  وجاليارديني،  لبوليتانو  بهدفني  �صبال  يهزم 

�صان �صريو. ويف الوقت نف�صه غاتوزو يدر�ص خططه".
وتابعت ال�صحيفة "اليوم روما �صيظهر مع رانيريي للمرة االأوىل".

 
�صريو،  �صان  يف  "لوت�صيانو  بعنوان:  �صبورت"  ديللو  "كوريري  �صحيفة  وخرجت 
فرانكفورت  اآينرتاخت  اأمامه  ميالن،  من   اأكر  ويقرتب  �صبال،  يهزم  �صباليتي 

اخلمي�ص ثم ديربي ميالنو".
"رونالدو، يا له من �صانع لل�صالم! الربتغايل يحاول التو�صط بني جمموعات  واأ�صافت 
لكن  �صعًبا،  �صيكون  االأمر  ويقول:  اأتلتيكو،  مع  املواجهة  قبل  جوفنتو�ص  م�صجعي 

اجلماهري موحدة، ميكننا فعلها، الفريق واأنا نوؤمن بذلك".
نكون  دعونا  اجلديد:  روما  مع  يظهر  رانيريي  كالوديو  اإمبويل،  اأمام  "اليوم  وختمت 

رجااًل حول هذا االأمر".
 

وقالت �صحيفة "توتو �صبورت"، يف عنوانها: "رونالدو: اأنا اأوؤمن. اال�صكوديتو يقرتب اأكر من اأي وقت م�صى: 
حفلة اال�صكوديتو املحتملة يف 13 اأبريل يف فريارا.. لكن جوفنتو�ص يفكر فقط يف اأتلتيكو، ورونالدو 

يحفز الفريق :"�صتكون ليلة خا�صة، نحن ذاهبون للتاأهل اإىل ربع النهائي".
ملواجهة  ي�صتعد  والنرياتزوري  اإيكاردي..  بدون  االأمام  اإىل  "اإنرت،  واأ�صافت 

الديربي". 

اإميان وو�ساطة 
رونالدو 
يف واجهة 

�سحف اإيطاليا

 ال�صحافة معـــــــــــــــــــــــر�ض

جنم  رونالدو،  كري�صتيانو  اأكد 
اأن  االأحــد،  اليوم  جوفنتو�ص، 
العبي "البيانكونريي" قادرون 
ذهاب  خ�صارة  تعوي�ص  على 
االأبــطــال،  دوري  نهائي  ثمن 
 ،)0-2( مدريد  اأتلتيكو  اأمــام 
اإياًبا،  الفريقان  يلتقي  عندما 

اليوم
ت�صريحات  يف  رونالدو،  وقال 
ميتلك  "الفريق  اليويف  لقناة 
تقدمي  على  قدرته  يف  الثقة 
اأي�صا..  واأنـــا  كــبــرية،  مــبــاراة 
اأن  ن�صتطيع  االأمـــر،  حقيقة 
�صواء  ا�صتثنائية،  ليلة  نعي�ص 

داخل امللعب اأو يف املدرجات".
قوي،  فريق  "اأتلتيكو  واأردف 
يدافع  هو  هذا..  يعلم  اجلميع 
يخاطر،  وال  جيدة،  بطريقة 
الهجمات  يــجــيــد  اأنـــــه  ــا  ــم ك
اأهــبــة  عــلــى  لكننا  ـــرتـــدة،  امل
اأي  فعل  نــريــد  اال�ــصــتــعــداد.. 
التفا�صيل  عليه،  للفوز  �صيء 
نريد  لكننا  الــفــارق،  �صت�صنع 

املرور لدور الثمانية".
وتابع "هذه هي كرة القدم، مل 
يف  خ�صارتنا  اأحــد  يتوقع  يكن 
�صيء  كل  لكن  الذهاب،  مباراة 
على  بقوة  الــرد  نريد  وارد.. 

ملعبنا، واأمام جماهرينا".
�صجل  الــذي  رونــالــدو،  وطالب 
االأتلتي،  �صباك  يف  هدفا   22
عــنــدمــا كـــان العــبــا يف ريــال 
ـــد، بــدعــم اجلــمــاهــري،  ـــدري م
رغم  بــاإيــجــابــيــة،  والــتــفــكــري 
تــخــلــي الــبــعــ�ــص عــنــهــم عقب 

خ�صارة الذهاب.
"البيانكونريي"  اأن  ــد  اأك كما 
بعيدا  "رائعا"،  مو�صما  يقدم 
ــوالت  ــط ــب ال ــه يف  ــف ــوق م عـــن 
ي�صعر  اأنــه  مو�صًحا  املختلفة، 
ب�صعادة كبرية، خالل  �صخ�صًيا 

مو�صمه االأول يف اإيطاليا.
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�صفوفه  تدعيم  يف  بر�صلونة  نادي  يرغب 
ب�صفقة من نظريه �صيلتا فيغو، خالل فرتة 

االنتقاالت ال�صيفية املقبلة.
بر�صلونة  اأن  "�صبورت"،  �صحيفة  وذكــرت 
الفرتة  يف  املهاجمني  مــن  الــعــديــد  يتابع 
للبار�صا  االأمامي  اخلط  لتن�صيط  االأخرية، 

يف املريكاتو ال�صيفي املقبل.
االأوروغـــويـــاين  اأن  ال�صحيفة  واأ�ــصــافــت 
ماك�صي غوميز مهاجم �صيلتا فيغو، يعد من 
اأبرز املر�صحني للعب بجوار مواطنه لوي�ص 

�صواريز يف املو�صم املقبل.
كبرية  ب�صعبية  غوميز  ماك�صي  ويحظى 
للنادي  الريا�صية  االإدارة  ــة  اأروق داخــل 
ملحات  ميتلك  واأنـــه  خا�صة  الــكــتــالــوين، 

م�صابهة ل�صواريز.
اأكر  اأ�صبح  ماك�صي  اأن  ال�صحيفة  وتابعت 
الالعب  عقد  اأن  حيث  لرب�صلونة،  جاذبية 
 50 بقيمة  جــزائــي  �ــصــرط  على  يحتوي 
مليون يورو، لكن ف�صل �صيلتا فيجو يف البقاء 
اجلزائي  ال�صرط  قيمة  �صيخف�ص  بالليجا 

اإىل 25 مليون يورو.
ونوهت اإىل اأن بر�صلونة �صيحاول التحرك 
ب�صرعة من اأجل التو�صل التفاق م�صبق مع 
يكون  اأن  املتوقع  من  واأنه  خا�صة  الالعب، 
االأوروبية  االأندية  �صديد بني  حمل �صراع 

خالل ال�صيف املقبل. 
18 بجدول  الـ  ويحتل �صيلتا فيجو، املركز 
االإ�صباين بر�صيد  الدوري  م�صابقة  ترتيب 

جولة.  27 مرور  بعد  نقطة   25

ـــر ريــــو فـــريديـــنـــانـــد، جنم  اأ�ـــص
على  ال�صابق،  يونايتد  مان�ص�صرت 
ريال  مدافع  رامو�ص،  �صريجيو  اأن 
العامل،  يف  االأف�صل  هو  مــدريــد، 
ليفربول  ب�صخرة  مقارنته  عند 

االإجنليزي.
ت�صريحات  يف  فريديناند  وقــال 
ميل  الــديــلــي  �صحيفة  اأبــرزتــهــا 
فريجيل  الهولندي  اأن  �صك  "ال 
فــــان ديــــك مـــدافـــع لــيــفــربــول، 
يحتاج  لكنه  رائــع،  ب�صكل  يظهر 
ي�صبح  حتى  االألقاب  ح�صد  اإىل 

االأف�صل يف العامل".
"�صريجيو  فــريديــنــانــد  واأ�ــصــاف 
يف  حا�صم  ب�صكل  يتواجد  رامو�ص 
الفوز  اأجل  من  الكبرية  املباريات 

بها".
عندما  الــ�ــصــبــب،  "لهذا  ــع  ــاب وت
العام،  العب  عن  النا�ص  يتحدث 
�صيء،  اأي  يحقق  مل  اأنــه  وتــرى 
تــاأثــريه على  مــدى  اأفكر يف  اأظــل 

الفريق حل�صم االأمور".

بقوله  حديثه  فريديناند  وختم 
رائع،  العب  ديك  فان  "فريجيل 
يف  االأفــ�ــصــل  يــكــون  اأن  ُيحتمل 
الـــعـــامل، لــكــن لــيــ�ــص يف الــوقــت 
�صيوافقني  اأنــه  اأعتقد  ــايل،  احل

على ذلك". 
ــد من  ــدي ــع ــال وتـــــوج رامـــو�ـــص ب

البطوالت مع ريال مدريد، حيث 
متنوعة،  بطولة   20 بنحو  فــاز 
كما يعد من اأبطال الفريق الذين 
توجوا بلقب دوري اأبطال اأوروبا 
3 مرات متتالية، اأما فان ديك مل 

يحقق اأي �صيء حتى االآن.

زيدان يح�سم 
موقفه من عر�ش 

ريال مدريد

ــف ديــيــغــو �ــصــيــمــيــوين،  ــص كــ�
مدريد  الأتلتيكو  الفني  املدير 
فريقه  قائمة  عن  االإ�صباين، 
جوفنتو�ص،  ملواجهة  ا�صتعداًدا 
ببطولة  ال16  دور  اإيـــاب  يف 

دوري اأبطال اأوروبا.
ــة الـــروخـــي  ــم ــائ و�ـــصـــهـــدت ق
بالنكو�ص، غياب دييغو كو�صتا، 
فيليبي  هــرينــانــديــز،  لــوكــا�ــص 

فيما  بــارتــي،  وتوما�ص  لوي�ص 
مدافع  غودين،  دييغو  تواجد 
مهدًدا  كــان  بعدما  الــفــريــق، 

بالغياب عن املباراة لالإ�صابة.
اأدان،  املـــرمـــى  حــرا�ــصــة  يف 
ــكــ�ــص.ويف خط  ــي ـــــالك، األ اأوب
ـــاع  جـــوديـــن، اأريـــا�ـــص،  ـــدف ال
�صافيت�ص، خوانفران، خيمينيز، 
مونتريو.اأما يف الو�صط  كوكي، 

�صاوؤول، توما�ص ليمار، فيتولو، 
ميكيل كارو، خواكني.

ــون كـــل مـــن غــريــزمــان،  ــك ــي ل
مــوراتــا  كـــوريـــا،  كالينيت�ص، 

الهجوم.
بتفوق  الــذهــاب  لقاء  وانتهى 
ملعبه  على  مــدريــد  اأتلتيكو 

بثنائية من دون رد.



"املعــدة"
... خط اأحمر

قد  املـــدين  الع�صيان  ــة  ــذوب اأك اأن  يــبــدو 
اأرخت ب�صاللها على ذوي العقول الب�صيطة 
اأ�صلوبا  التجارية  ليتخذوا من �صل احلركة 
املحتجني،  مع  ت�صامنهم  عن  للتعبري  اآخــر 
 22 منذ  املنطلقة  ال�صلمية  امل�صرية  ومــع 
اإ�صراب  ت�صجيل  مت  اأيــن  املن�صرم  فيفري 
و�صع  ما  الوطن  واليات  عديد  يف  كلي  �صبه 
املواطن الب�صيط يف رحلة البحث عن املواد 
وحتى  واخلــبــز  اخل�صر  وحتى  الغذائية 
االأدوية يف بع�ص املناطق التي �صهدت �صلال 
العمومية  املوؤ�ص�صات  فتحت  حني  يف  كليا، 

اأبوابها ب�صكل عادي.
بها  و�صع  التي  اخلــطــرية  ـــزالق  االن وهــي 
املحتجون والراف�صون للعهدة اخلام�صة الأن 
اأبناء ال�صعب من  اإال  هذا االأ�صلوب لن ي�صر 
تعد  املعدة  اأن  وخا�صة  الب�صيطة،  الطبقة 
"خطا" اأحمر بالن�صبة لهم باعتبار اأن هذا 
النوع من االحتجاجات قد مهد له و�صاهم 
لهم  تكون  قد  جمهولون  اأ�صخا�ص  ن�صره  يف 
عالقة مبن حاولوا ن�صر الفنت و�صط امل�صرية 
ال�صلمية باجتياحها و�صدها للعنف يف عديد 
غري  ال�صعب  بان  للنا�ص  يبدو  حتى  املــرات، 
واع وغري قادر على تقرير م�صريه واختيار 

ممثليه وقيادة نف�صه بنف�صه.
النجاح  بـــان  تـــرى  الــراجــحــة  فــالــعــقــول 
الــــورود  مــ�ــصــرية  حققته  الــــذي  الــــدويل 
ال�صلمية كان كافيا الإي�صال الر�صالة و�صوت 
الذي  املدين  الع�صيان  ومفهوم  الراف�صني، 
اأيد خفية  بفعل  االأخرية  االآونة  انت�صر يف 
من �صانه اإف�صاد كل تلك ال�صور الدالة على 
يتاأذى  فلن  ومتا�صكه،  ووعيه  ال�صعب  اأخوة 
العك�ص  بل  البالد  اإف�صاد  يف  الراغبون  منه 
وقد  مل�صاحلهم  �صل�صا  ممرا  فيه  �صيجدون 
ما  املواطنني،  الفو�صى بني  لن�صر  ي�صتغلونه 
ي�صتدعي اليقظة وحتليل كل ما يتم ن�صره 
كل  يف  الأن  بقوة،  له  والدعوة  متريره  قبل 
لها  والــرتويــج  ن�صرها  يتم  وكلمة  خطوة 
والعباد  بالبالد  ت�صر  قد  كبرية  م�صوؤولية 
ال�صعب، وخا�صة  �صالح  ماال ي�صب يف  وهذا 
اأنه ظل حمافظا على �صلميته ب�صكل اأده�ص 
الثالثة  طيلة  منتقديه  وا�صقط  الــعــامل 
يف  ي�صتمر  اأن  واجبه  ومن  املا�صية  اأ�صابيع 
هذا الو�صع وال يعط تلك االأطراف فر�صة 

اإ�صقاط �صلميته ومتريغها بوحل "العنف".
التي  "باملعدة"  ــر  االأم تعلق  اإذا  وخا�صة 
العنف  ا�صتعمال  اإىل  بالكثريين  تدفع  قد 
للح�صول على احتياجاتهم، فينقلب الو�صع 
ويتحول املواطن اإىل عدوة الأخيه، فتختلط 
من  يحمله  كان  ما  بكل  ليهوي  االأمور  عليه 
�صعارات اإىل منحدرات "اجلوع" واالحتياج، 
واإن كان فعال موؤمنا باالإ�صراب ومروجا له 

ف�صيعرف اأنه حتول اإىل عدو لنف�صه.

نوارةبوبري

نظمها ديوان موؤ�ص�صات ال�صباب

احتفال باليوم العاملي للمراأة بعد انت�صار حالت انتحار الأطفال
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كما ينظم الديوان ورابطة الن�صاطات 
املهرجان  لل�صباب  والثقافية  العلمية 
ودورة  لل�صباب  الق�صري  للفليم  الوطني 
تكوينية يف ال�صمعي الب�صري يف الفرتة 
 2019 مار�ص   19 اإىل   16 من  املمتدة 
مب�صاركة  الكبرية  بعني  ال�صباب  ببيت 
اأ�صاف مدير  22 والية، حيث  من  اأكر 
الربنامج  اأن  ال�صباب  موؤ�ص�صات  ديــوان 
الطلق  الهواء  اأن�صطة  رابطة  مع  ثري 
والــذي  ال�صباب  ومــبــادالت  والــرتفــيــه 
يت�صمن كذلك جتوال ال�صباب مب�صاركة 
 23 يومي  غرداية  بوالية  �صاب   60
لفائدة  املراهق  وجتــوال  مار�ص،  و24 
 24 يومي  تيبازة  بوالية  م�صارك   55
املراهق  الطفل  وخميم  مــار�ــص،  و25 
لفائدة 160 طفل يف الفرتة من 1 اإىل 

تنظيم  مع  مع�صكر،  بوالية  اأفريل   6
رحالت ا�صتك�صافية �صياحية اإىل كل من 
ال�صريعة يومي  ب�صكرة، قاملة، تيكجدة، 

اأفريل. و03  مار�ص   26
�صيتم  والت�صلية  الرتفيه  جمــال  ويف 
املوؤ�ص�صات  جتوب  والئية  قافلة  تنظيم 
ال�صبانية وتت�صمن األعاب النفخ والرتفيه 

03 اأفريل  23 مار�ص اإىل  والت�صلية، من 
الرتفيهية  البهلوانية  للعرو�ص  وقافلة 
انطلقت  والتي  ال�صباب  موؤ�ص�صات  مت�ص 
كما  متوا�صلة،  تزال  وال  فيفري   23 يف 
تتوا�صل البطولة الوالئية يف الريا�صات 
الرتفيهية حيث جرى الدور الثاين مطلع 
والكرة  القدم  كرة  يف  اجلــاري  االأ�صبوع 

موؤ�ص�صات  تق�صيم  مت  حيث  احلديدية، 
الوالية اإىل �صبعة جمموعات، ويف جمال 
عني  ال�صباب  موؤ�ص�صات  حتت�صن  الرتفيه 
الكبرية دورة ترفيهية للكرة احلديدية 
ــتــعــرا�ــصــات يف  ــة وا�ــص ــاول ــط وتــنــ�ــص ال
يف  وم�صابقات  القتالية،  الــريــا�ــصــات 
وم�صابقات  وال�صطرجن  الفكرية  االألعاب 

اإىل   16 من  الفرتة  يف  االأطفال  ر�صم  يف 
اجلاري. مار�ص   19

ويف االأ�صبوع الثاين من العطلة الربيعية 
امل�صرق"  �صبابنا  "ربيع  برنامج  ينطلق 
11 دي�صمرب  بربنامج ثري بدار ال�صباب 
ب�صطيف،  م�صكن   1014 بحي   1960
واإ�صافة اإىل ما �صبق �صتقوم دار ال�صباب 
يتنظيم  وملان  بعني  االإبراهيمي  الب�صري 
يوم  والــبــذور  للنباتات  املقاي�صة  يــوم 
ب�صطيف  الت�صلية  بحديقة  مار�ص   16
مب�صاركة 15 �صاب من 15 والية اإ�صافة 
الوالية،  مناطق  من  املهتمني  باقي  اإىل 
االإيجابي  ال�صباب  م�صروع  يتوا�صل  كما 
جمعية  ــرف  ط مــن  املنظم  ال�صطايفي 
من  ال�صباب  موؤ�ص�صات  وديــوان  اإن�صاف 
من  لالأحياء  تطوعي  يوم  تنظيم  خالل 
للموؤ�ص�صات  اجلــوار  �صورة  حت�صني  اأجل 
الزيتوين  �صح�صوح  ال�صباب  دار  من  بكل 
عني  بوخري�صة،  ال�صعيد  طاجنة،  بحي 
غجاتي،  ح�صان   ،1014 حري  الطريق، 
اأخرى  وبرامج  اأرنات،  عني  عبا�صة،  عني 
ال�صباب  موؤ�ص�صات  مبختلف  متنوعة 

برتاب الوالية.

ت�صاعدت يف االآونة االأخرية حاالت 
االنتحار لدى عدد من االأطفال يف 

بلديات واليات �صطيف وحتى 
ــاورة، وهذا  ــج امل ــات  ــوالي ال

و�ــصــط �ــصــكــوك كــبــرية يف 
االإلكرتونية  االألعاب  كون 
االأزرق  احلوت  غرار  على 
وراء  من  هي  مرمي  ولعبة 

التي  االإنــتــحــارات  مــوجــة 
بالن�صبة  كابو�صا  متثل  باتت 

�صهولة  ظل  قفي  خا�صة  لالأولياء 
ح�صول االأطفال على هذه التطبيقات 
مما  عليها  اإدمــانــهــم  �صرعة  واأيــ�ــصــا 
ح�صول  يف  املطاف  نهاية  يف  يت�صبب 

حوادث ماأ�صاوية.
يف  الـــرهـــيـــب  االإرتـــــفـــــاع  ـــل  ظ ويف 
فاإن  االألعاب  بهذه  املتعلقة  احلــوادث 
منع  على  قدرتهم  عــدم  مع  االأولــيــاء 
االألعاب  هذه  اإىل  الولوج  من  اأبنائهم 
ب�صرورة  املعنية  ال�صلطات  طالبوا 
منع  وحتى  وحظرها  ا�صتخدامها  منع 
حتميلها وهذا ملا لها من تاأثريات �صلبية 

على االأطفال وحتى املراهقني.
ت�صكل  باتت  التي  االألعاب  بني  ومن 
هاج�صا يوميا لدى االأولياء جند لعبة 

مي  مر
مت  املن�صاأ  �صعودية  رعــب  لعبة  وهــي 
�صيتها  وبـــداأ   ،2017 عــام  اإطــالقــهــا 
بالذيع موؤخرا كما اأنها تت�صف مبرئيات 
اأحداثها  وتــدور  مرعبة،  ومــوؤثــرات 
حول طفلة تائهة ي�صاعد الالعب على 
املنزل،  اإىل  طريقها  لتجد  اإر�صادها 
اأ�صئلة  على  اإجابات  توفري  عرب  وذلك 
خ�صو�صيته،  تــخــرتق  قــد  �صخ�صية 
ي�صتطيع  االإجابات  هذه  توفري  وعرب 
الأخرى،  مرحلة  من  االنتقال  الالعب 
جمع  على  تعمل  اأنها  البع�ص  ويعتقد 
املمكن  من  والتي  امل�صتخدم  معلومات 
م�صبوهة  الأغرا�ص  الحقا  ا�صتعمالها 

من طرف ثالث.
اللعبة  هـــذه  بــني خمــاطــر  ومـــن 
احل�صول  على  قدرتها  اأي�صا 
على معلومات �صخ�صية عن 
ينتهك  قد  ما  امل�صتخدم، 
وي�صكل  ــيــة  اخلــ�ــصــو�ــص
ــه،  خــطــرا يف الــوقــت ذات
الالعب  الأن  نظرا  وذلــك 
اإىل  االنتقال  ي�صتطيع  ال 
اللعبة  من  املتقدمة  املراحل 
اإال بعد اإجابته عن جمموعة من 
موقع  مثل  عنه،  ال�صخ�صية  االأ�صئلة 
التوا�صل  مواقع  على  وح�صابه  البيت 
االأ�صئلة  ــن  م ــا  ــريه وغ االجــتــمــاعــي 
دقيقة  معلومات  جمع  ت�صتهدف  التي 
للمراهقني  اللعبة  حتفيز  مــع  عنه، 
وذلك  اأنف�صهم،  اإيذاء  على  واالأطفال 
بالقيام بطلب بع�ص االأمور التي تعزل 
وتفر�ص  اخلارجي  العامل  عن  الطفل 
عليه القيام باأمور تتعار�ص مع تقاليد 
املجتمع من ناحية، وقد تكون دموية 
اأو عنيفة من ناحية اأخرى وقد ت�صل 
الذي  ــر  االأم وهــو  االنتحار،  حد  اإىل 
يفر�ص على االأولياء �صرورة مراقبة 

اأبنائهم. 

ببلدية  زواغـــي  ـــوة  االإخ ال�صباب  دار  نظمت 
للمراأة  العاملي  اليوم  مبنا�صبة  فنيا  حفال  قاي�ص 
تقليدية  ومــاأكــوالت  حلويات  بتقدمي  مرفوق 
�صرف  على  الع�صرية،  لالألب�صة  معر�ص  وكــذا 
ن�صاء مدينة قاي�ص، وذلك بالتن�صيق مع جمعية 
اأين  لوالية خن�صلة،  للكراتي دو  الهاوي  النادي 
الالتي  الن�صاء  من  العديد  ح�صور  احلفل  عرف 
كن  م�صتمتعات بهذه احلفلة املقامة على �صرفهن 
هذه  اإجنــاح  يف  �صاهم  من  لكل  ال�صكر  ليقدموا 
التي بذلت  املوؤ�ص�صة  راأ�صهم مديرة  املبادرة على 

جمهودا من اأجل اإجناح احلفل.
املتعدد  املــركــب  ديــــوان  اإدارة  احتفلت  كــمــا 
الريا�صات بوالية خن�صلة بالعيد العاملي للمراأة 
بح�صور  الــديــوان  م�صتوى  على  االأول  �صقني  يف 
الديوان  مدير  رئا�صة  وحتــت  املركب  عامالت 
االجتماعية،  اخلدمات  جلنة  رئي�ص  وبح�صور 
اأما ال�صق الثاين فكان االحتفال الوالئي الر�صمي 
وبع�ص  والــريــا�ــصــة  ال�صباب  مــديــرة  بح�صور 
لكل  هدايا  تقدمي  مت  اأيــن  املحليني،  امل�صوؤولني 
ال�صباب  بقطاع  العامالت  منهم  خا�صة  الن�صاء 

والريا�صة.

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب
معاوية �ص

قوافل ترفيهية وخميمات لل�سباب
 خالل العطلة الربيعية ب�سطيف

اأولياء يف حرية ويطالبون بحظر 
ا�ستخدام الألعاب الإلكرتونية امل�سبوهة 

قطــاع ال�سبــاب والريا�سة 
ي�سهــد تنظيم حفــالت 

ومعـــار�س

بريكةنقاو�ضمرو�نة�آري�ضعني �لتوتةباتنةالتاريخ

بن �ودينة �أ�صامة /21 �صارع �ال�صتقاللاالثنني 2019/03/11
033806072

تاملي�صت �ض/�لدينرد�ح �صارة
033345258

كوحيل تيجاينمد��صي جناة
033376240

جناي �صليمة

ال�صيادلة املناوبون خالل الفرتة الليلية )من ال�صاعة 19:00 اإىل ال�صاعة 08:00 �صباحا(

ر�أ�ض �لعيونبيطامجز�ر�صريانةعني جا�صرو�د �ملاءمنعةو�دي �لطاقة�إي�صمول�ل�صمرة�ملعذرتيمقادتازولتالبلدية

االأ�صبوع من 03/07/ 2019 
مغ�صو�ض عبد �لكرميتابليت نزيهةبلعقون ريا�صاإىل 2019/03/13

033268491
لعمر�وي نعيمة
033237231

�صويف �إليا�ض
033349113

دبدوب حممدقاقي �صماعيل�صعبي المية
033333464

بن غز�ل 
زعرور توفيقمنا�صر وليدعذر�ء كهينة

033895071
دري�ض يو�صف

033898123
خماري عمار

033370259

قيقبةق�صبات�أوالد �صي �صليمان �صفيانز�نة �لبي�صاء�أوالد �صالمتاخلمتبوزينةثنية �لعابدتكوتعني ياقوتاأوالد فا�صلالبلدية

االأ�صبوع من 03/07/ 2019 
اإىل 2019/03/13

براج حنان
033299190

عثماين خمتارخياري �أحمد
033340076

غ����صام م���دور �صهام
ر�صو�ن م�صطفى

ملقار�ض دالل
033334123

ملليزي عبد �لغاينيو�صف �صهامبلغو�ر ريحانة
 033375228

�صاكري �صهيلة
033373332

عيا�ض منريبن من�صور فاروق

جدول املناوبة لل�صيادلة عرب بلدية والية باتنة ل�صهر مار�ص

�شطر ديوان موؤ�ش�شات ال�شباب ب�شطيف بالتن�شيق مع الرابطات ال�شبانية برناجما ثريا للعطلة الربيعية لفائدة ال�شباب والأطفال عرب كامل تراب الولية، وهذا بهدف ال�شتغلل 
الأمثل لأوقات فراغ ال�شباب واإدماجهم يف الن�شاطات الرتفيهية والرتبوية، وك�شف مدير ديوان موؤ�ش�شات ال�شباب نا�شر فا�شلي عن برنامج تن�شيطي ترفيهي ومهرجانات ولئية 
مبنا�شبة العطلة الربيعية تتمثل يف الأوملبياد الولئية لن�شاطات موؤ�ش�شات ال�شباب، حيث جتري امل�شابقة عرب اأربعة مقاطعات )العلمة، بوقاعة، عني اأزال و�شطيف( وهذا للتقرب 

اأكرث من ال�شباب واإعطاء الفر�شة لأكرب عدد ممكن للم�شاركة وهذا يومي 30 و31 مار�ض 2019 مب�شاهمة الرابطات ال�شبانية.



يف بلداننا العربية ويف عائالتنا 
ملا يخجل الزوج من اأن ينادي زوجته 
باأجمل االأ�صامي بل حتى يخجل اأن 
يناديها با�صمها في�صتبدلها ب "يا مرا 
" "ا�صمعي" "انتي" لكنه ال يخجل اأن 
وال�صفات  االأ�صماء  باأب�صع  يناديها 

حني يكون غا�صبا ؟ 
بيد زوجته  الزوج  ملاذا ال مي�صك 
لكنه  يعانقها،  وال  اأبــنــائــه  اأمــــام 

ي�صربها اأمامهم ويهينها؟
اإىل متى �صيبقى تفكرينا رجعيا؟ 

تدليل  هـــل  عـــيـــب،  احلــــب  هـــل 
زوجـــتـــك عــيــب هـــل اإظـــهـــار حبك 

لزوجتك عيب !! 
ن�صاءه  يحب  اخللق  اأف�صل  كــان 
يعاملهن  كـــان  ــك،  ــذل ب ويــخــربهــم 

اأح�صن معاملة واأو�صى بهن خريا 
اإن  عيبا  لي�ص  زوجتك  هذه  اإذا: 

ناديتها حبيبتي 
اأمـــام  با�صمها  تــنــاديــهــا  اأن  وال 

معارفكم . 
لها  حبك  تعلن  اأن  عيبا  لي�ص 
اأنت مت�صك يديها يف  اأهلكم وال  اأمام 
لالطمئنان  تت�صل  اأن  وال  ال�صارع، 
اأن  ــــت يف الــعــمــل،  عــلــى حــالــهــا واأن
تتذكرها  اأن  املــنــزل،  يف  ت�صاعدها 
تخ�ص�ص  اأن  حتبه   �صيء  اأو  بهدية 
فيه  لتت�صرف  راتبك  من  جزءا  لها 

بحريتها كل هذا لي�ص عيبا  . 
روتــني  تك�صر  اأن  عيبا  -لــيــ�ــص 
حياتكم وتذكرها كم حتبها، ت�صافر 
معها ل�صاعات فقط لكي تذكرها اأنك 
 ، حتبها  الزلــت  و  العهد  على  الزلــت 
وال اأن تخربها اأنها جميلة بعد يوم 
ت�صعدك،  كي  فيه  عملت  عليها  �صاق 
لي�ص عيبا اأن ت�صعرها باالأمان حتى 
عيبا  لي�ص  مب�صاكل،  متــرون  اأنتم  و 
باقي  مع  تعامالتك  يف  ت�صونها  اأن 

اخلــارج،  يف  ب�صرك  فتغ�ص  البنات 
اإال  اأكرمهن  )ما  اأن تفهم  لي�ص عيبا 
فتكون   ) لئيم  اإال  اأهانهن  وما  كرمي 
كــرميــا مــعــهــا يف حــبــك واأخــالقــك 

وتعاملك 
اأتدري ما العيب احلقيقي ؟ 

مناداتها  من  تخجل  اأن  العيب   -
با�صمها فت�صتبدلها ب يا مرا . 

العيب هو اأن تخجل من اأن تبوح 
لها مب�صاعرك رغم اأن الر�صول �صلى 
حبه  يعلن  كـــان  و�ــصــلــم  عليه  اهلل 
اإين  ويقول  اأ�صحابه  على  لعائ�صة 

رزقت حبها. 
يوما  م�صغوال  تــكــون  اأن  العيب 
يوم  بر�صالة،  تتذكرها  ال  و  كامال 
العطلة جتعلها للنزهة مع اأ�صدقائك 
العيب  معك،  اخلــروج  من  وحترمها 
بيتك  يف  باأكمله  يــومــا  جتل�ص  اأن 
الإر�صائك  جتاهد  كيف  تراها  معها 
والتنظيف  والغ�صيل  الطبخ  بــني 
اأن  رغم  ت�صكرها  وال  ت�صاعدها  وال 
كان  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  حممد 

ي�صاعد اأهله يف بيته .
وال  مالك  من  حترمها  اأن  العيب 
تتذكرها بهدية متنا�صيا اأنها تركت 
ال  كامللكة  فيه  تعي�ص  كــانــت  بيتا 
الأجلك  تركته  لكنها  �صيء  ينق�صها 

الأنها ظنت اأنك �صتكون �صندها 
معنى  ما  جيدا  تــدرك  اأن  العيب 
قوله عليه ال�صالم: رفقا بالقوارير 

قارورتك  ك�صر  على  ت�صر  لكنك 
واإهمالها لالأ�صف . 

والغ�صيل  للطبخ  اآلــة  لي�صت  هي 
واالإجناب.

تزوجتك  الــثــاين  ن�صفك  هــي 
ــان عبء  ــه ــواج لــتــكــونــا عــائــلــة وت

احلياة معا
هي روحك فاأ�صتو�صي بها خريا.
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الليل خّيم وال�صكــــون
يـلفُّ اأرجاء املدينْه

وتثاءبت فـي ُطْرقها 
�صكرى امل�صابيُح ال�صنينْه

وت�صللت عرب الكوى 
االأحالم ت�صعى يف ليونْه

كاالأمــواج  تن�صــاب 
طـــافيًة

على بحر ال�صكينْه
فت�صّمها االأجفان �صمَّ 
الطفل دميته الثمينْه

قد نام يح�صنها ويغزو 
طيفها الزاهي عيونْه

واإذا بجنٍد مقبلني
بكلِّ غطر�صة اجلنوِد

هوا حلن ال�صكون قد �صوَّ
بوقع اأحذيٍة بليِد

وال�صوء تخنقه ظاللهُم
الكئيبة يف بروِد

مذعــورُة  فتقافــزت 
االأحالم

من �صخب احلديِد
جاوؤوا لتفتي�ص املنازل

واملالب�ص واجللوِد
فهناك اأحالٌم مهّربٌة

اأتت عرب احلدوِد

والباب اأنَّ و قد تهاوى
حتت اأعقاب البنادْق

ُر م اجلي�ص املظفَّ و تقدَّ
حتت خفقات البيارْق
م احل�صَن املنيع و تقحَّ
فاأين منه فتوح طارْق

هذي الفوار�ص والبوا�صل
واملغاوير ال�صواعْق

هزموا العدوَّ وهّدموا 
اأكواخه ال�صمَّ ال�صواهْق

االأطفــاُل  م  تكــوَّ و 
نــــاحيًة

كاأفراٍخ عجاِف

يت�صبثون مبا تبقى
من فرا�ٍص اأو حلاِف

فافخْر بن�صرك يا كميُّ
فاإّن ن�صرَك غري خاِف

ودع الذئاَب على احلدود
اإىل  وام�ــصِ  تعيــث 

اخلراِف
حتى مُيجدَك الـُثغاء

حًا لك بالـُهتاِف ُم�صبِّ
واإذا اأذلََّك ذو الُقوى 

عاِف فاهناأْ باإذالل ال�صِّ

اعتبارهــا  باالإمــكان  كان  اإن  اأدري  ال 
مع�صلــة، اأق�صــد اأن يكتــب الكاتــب عــن 
اأ�صيــاء ال ينتمــي لهــا ولي�صــت لــه، اأيعد 
ذلــك عيبا اآخر يف م�صــواره الكتابي!، اأال 
يعقــل اأن يكون اأكر تريثا عندما يحيط 
العامل من حوله داخــل ن�صو�صه؟، يبدو 

وقع ذلك اأثر كبري على �صبيل االنتماء.
ال يــزال العديــد مــن الذيــن يوؤرخون 
بطريقــة ذكيــة لالأماكــن التــي ينتمون 
بعاداتهــم  بداخلهــا،  ويعي�صــون  اإليهــا 
وتقاليدهــم وتاريخهــم يعطــي نوعا من 
االكت�صــاف  لهــم،  نقــراأ  ونحــن  االنبهــار 
والتوهــان داخــل جمتمع اآخــر ال ينتمي 
اإليــك، والتعرف علــى االأزقــة وال�صوارع 
واالآثــار  واملطاعــم  املقاهــي  واأ�صمــاء 
واملواقع ال�صياحية، وكاأنك جزء من تلك 
الرحلة غري املرئية ب�صكل مثري لالهتمام 
وحمرك للمخيال اأي�صا، كروبرتاج اأدبي 
داخل تلــك البلدان على طريقة التذوق 
يكتــب  اأن  كان  مبــا  اأعتــز  وال  احلــريف، 
الكاتــب بع�صا لي�ص منه طلبا يف ال�صهرة، 
ولي�ص من اجليد بل اأراه من ال�صخيف اأن 
اأكتــب على "مقهى باري�ــص" يف حني اأنني 
اأتغلغــل يف حميط اآخر ال ي�صبه اأحدا يف 

تفا�صيله ال�صغرية.
اأعتقد اأن على الكتاب الفرانكوفونيني 
اأن يعتــزوا اأي�صــا بل وينقلــوا واقعا اآخر 
عــن املــكان االأ�صلي الــذي ينتمــون اإليه، 
بدل نفث ال�صجائر والدخان على كلمات 
ال ت�صبه جيناتهــم الوراثية، بل والعمل 
علــى ت�صبيع ن�صو�صهــم بكل ما له عالقة 
بتاأريخ املناطــق اجلميلة ب�صخب املا�صي 
والرتاث العريق، ولعل ذلك قد يعطي يف 
االأخري ن�صــا تواقا لالكت�صــاف من طرف 
القــارئ، األي�ــص ذلك مــا يبحــث عنه كل 
رحالــة داخل مغارات الن�صو�ص االأدبية 
والروائيــة، يحــدث ذلــك عندمــا نوؤمــن 
باالنتمــاء دومنــا انحياز عــن االآخر، يف 
ال�صفــة االيجابية لكل ما قلته و�صردته 

للتو.

موا�صـم البـوح

"الكتاب" حيث ينتمون

�صعــر

اإعداد: رقية حلمر
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هم�صــة

�صو�صي زهية/ اجلزائر

زوجــــتك

اليل"  اهلل  "عبد  الناقد  عليها  "ردود" ي�صرف 
وال�صكر مو�صول له على متابعة 

املبدعني وانتقاء املوا�صيع وفق املعايري
 االأكادميية والفنية

ردود

املبدع عي�شى فراق وم�شاركة "ثورة قلم": 
اأخطاء كثرية  ن�ّص تنازعته اخلاطرة وال�صعر، مع وجود 
يف االإمالء والّلغة، يحتاج �صاحبه اإىل مران كبري ليكتب 

االأجود.

خاطرة
الدقائق  اإحدى  فجاأة  تتعر 

يف قطعة �صخمة من اخلواء
ت�صّكلت وكربت �صرا ، 

 اأ�صبحت جاهزة للخروج
 اأمام تلك الدقيقة حتديدا !

يــقــرر الــزمــن الــتــوقــف، بعد 
التعّر املريع

ــي لــلــكــف عن  ــامل ويــ�ــصــطــر ع
الدوران.

تعّم الفو�صى، ويتغري م�صمون 
االأ�صياء وترتيبها.

تكون  اأن  ال�صباحات  تــقــرر 
مظلمة رغم اأنف ال�صم�ص

رغم  �صاخبة  الليايل  وتغدو 
كل العتمة والتعب.

رغم  وجــوده  البوؤ�ص  يفر�ص 
املقاومات، ويرثر...

وي�صعف تاأثري اجلوع والنعا�ص 
حتى يكاد ينعدم.

اأخرِبين، هل تعرف ما يعنيه 
كل ذلك ؟

العامل  مالمح  فجاأة  تتغري  اأن 
الذي تعرفه ..

وجتد نف�صك خارج االإطار،

�صري  م�صاهدة  غــري  متلك  ال 
احلياة

تكون  اأن  ت�صتطيع   اأن  دون 
�صمنها.

هل جربت اأن ت�صبح �صفافا؟
تن�صحب  كيف  تــراقــب  واأن 

االألوان منك
دون اأن تقدر على اإيقافها.

جزًءا  احلــزن  ك  ميت�صّ كيف 
جزءا

حتى تنتهي يف جوفه.
متحركة  جثة  اىل  يحّولك   

خاوية
ت�صتمر بامل�صري ..

فقط الأن موعد اختفائها من 
عامل املاديات

مل يحن بعد !
ت�صتمر بكونها موجودة

 بــيــنــمــا ذاتـــهـــا �ــصــائــعــة يف 
الداخل !

داخــل  االآن  قبل  �صعت  هــل 
نف�صك ؟

ح�صنا، اأنا فعلت ....
رمي�صاء �صريف/ العا�صمة

ق�صــة

دقيقة" "تعثرّ 

الفكرة،  عميقة  جميلة  ة  ق�صّ دقيقة":  "تعر  ملحظة: 
بهذه  الّن�ص  توزيع  لكن  واالأ�صلوب،  اللغة  حيث  من  �صليمة 
بني  متييزه  القارئ  على  ي�صّو�ص  ال�صعر(  قالب   ( الكيفّية 

االأجنا�ص االأدبّية.



جممل  هى  اأبي�ص"  وجملد  وم�صطرة  حرب  قلم   "

راوده  هدف  لتحقيق  ــرى  اأزه لغوى  مراجع  اأدوات 
ملا  يدويا  احلكيم  الذكر  اآيــات  لكتابة  عامني  منذ 
الكرمي  القراآن  حلفظ  باإمتامه  مقومات  من  ميتلكه 
منذ نعومة اأظافره ناهيك عن موهبته مبهارة وجودة 
نالت  والتى  الكلمات  بزخرفة  املطعمة  خطوطه 
اإعجاب من حوله حفزته على امل�صى قدما خلو�ص 

جتربته فى زمن قيا�صى مقارنة مبن �صبقوه.
لغوى  مراجع  ا�صتغرقه  ما  ح�صيلة  و�صهرين  عام 
خاللها  ا�صتعان  للنور  وخروجها  جتربته  لتنفيذ 
بال�صرب واالإرادة والرتكيز على هدفه دون اال�صتماع 
الت�صاوؤمية  البع�ص  نظر  ووجهات   ، ال�صلبية  لالآراء 
كاملة  امل�صحف  اآيـــات  كتابة  ا�صتكمال  ب�صعوبة 
الن�صخ االأ�صلية لرواد  الكلى عن  مل�صقتها واختالفها 
وا�صعا  لذلك  يتطرق  مل  ولكنه  ال�صيوخ  من  كتابته 

ن�صب عينيه بو�صع خطة زمنية لتنفيذ خمططه.
القراآن  تكتب  عل�صان  اأزهــرى  تكون  �صرط  "م�ص 

 ، ال�صالمونى  �صالمة  ا�صتهل  جملة   ،  " الــكــرمي 
خريج �صريعة وقانون جامعة االأزهر ، رئي�ص ق�صم 
موؤكدا  حديثه   ، املطابع  باإحدى  امل�صحف  مراجع 
على عدم ا�صرتاط ان يكون ال�صخ�ص خريج جامعة 
ان  الكرمي حيث  القراآن  ليعكف على كتابة  االأزهر 
ومهارة  جــودة  على  االأول  باملقام  تعتمد  الكتابة 
اخلط ، والتدقيق واالإلتزام باملعايري الثابتة الإنهاء 

كتابة اآيات الذكر احلكيم باخلط اليدوى... 
وعن ح�صيلة ما ا�صتغرقه لكتابة امل�صحف ال�صريف 
بخط يده اأ�صار " ال�صالمونى " ، لو�صعه خطة زمنية 
واالإنتهاء من  ا�صتطاع تنفيذها بحذافريها  حمددة 
و�صهرين  عام  خالل  ال�صريف  امل�صحف  اآيات  كتابة 
الفتا اىل انه حقق اجنازا فريدا من نوعه بالعامل 
ولي�ص بال�صرق االأو�صط فقط وذلك على حد قوله 

وذلك مقارنة مبن �صبقوه بكتابة اآيات الذكر احلكيم 
خالل عامني او اأكر ...

ويجل�ص  ملم   1 يتعدى  ال  الذى  احلرب  بقلمه  مي�صك 
وجهه  ق�صمات  وتعتلى  بي�صاء  �صفحات  على  منكبا 
ابت�صامة وي�صتعني بكتابة بع�ص اآيات الذكر احلكيم 
بخط يده وي�صتكمل حديثه مراحل كتابته ا�صتعنت 
خاللها مب�صطرة للف�صل بني ال�صطور وبع�صها البع�ص 
وبداأت اوال بكتابة االآية القراآنية و ت�صكيلها حيث 
العثمانى  اخلــط  على  القراآنية  امل�صاحف  تعتمد 
املكون من 1٥ �صطر والذى يبداأ وينتهى باآية قراآنية 
 ، طباعته  اأعقبها  لغويا  مبراجعته  قمت  ثم  ومن 

وتاأتى املرحلة االأخرية بتجليده.
كتابته  اأثناء  واجهته  التي  ال�صعوبات  اأبــرز  وعن 
يف  اللغوي  املــراجــع  ك�صف  الــكــرمي  الــقــراآن  الآيـــات 
حديثه ل�صدى البلد ، ان بع�ص وجهات النظر ال�صلبية 
اإ�صتحالة  ت�صمنت  التى  خا�صة  كثريا  اأزعجتني 
حتقيق هدفى ورمبا توجيه بع�ص االتهامات لل�صعي 
بعد  اإكتفى  اإنه  اىل  الفتا  واالأ�صواء  ال�صهرة  وراء 
حول  املحيطة  االآراء  باأخذ  الكرمي  القراآن  كتابة 
جودة كتابته ولكنهم جنحوا باإقناعه بظهوره للنور 
وو�صائل االإعالم ليكون منوذج يحتذى به ملن يرغب 

بتكرار جتربته واالقتداء ب�صاأنها ...
ويختتم حديثه باأن ال�صرب واالإ�صرار مقومات جناح 
جتربته والذى جنى ثمارها بعد عناء وتكبد امل�صقة 
للرتكيز  واملحبطة  ال�صلبية  االآراء  كافة  وجتنب 
حول حتقيق هدفه دون �صواه ، م�صريا اىل انه هدفه 
القادم ان يكتب م�صاحف قراآنية للمملكة العربية 
ال�صعودية بخط يده ، ف�صال عن كتابته ن�صخ يدوية 
اأخرى الآيات الذكر احلكيم للتداول والبيع ، خا�صة 
ان كل �صاهد كتابته للقراآن الكرمي اأكدوا على عدم 

اختالفها بني امل�صاحف املتداولة .

�ساب يكتب القراآن الكرمي
 بخط يده يف �سنة و�سهرين

عام  ميت�صيغان  جامعة  مــن  تــخــرج 
1969، لكنه مل يت�صلم برقية تهنئة 
بتخرجه من اأ�صدقاء اأ�صرته اإال بعد 

اإر�صالها! من  عاما   50
ت�صلم  فــيــنــك  ـــــرت  روب االأمــــريكــــي 
هذا  يونيون"  "وي�صرتن  من  الربقية 
"اآن  �صحيفة  بح�صب  فــقــط،  الــعــام 

اأربور نيوز".
و�صلت الربقية باالأ�صا�ص عام 1969 
اإىل �صقة تقا�صمها فينك مع ثالثة من 
للتح�صري  لل�صقة  تركه  غداة  زمالئه 

للدرا�صات العليا يف نيويورك.
خزانة  يف  بالربقية  احلــال  وانتهى 

ت�صويق  �صركة  متلكها  قدمية  ملفات 
اإلكرتوين مقرها يف بلدة اآن اأربور.

تدعى  بال�صركة  موظفة  وعــرت   
الربقية  عــلــى  زا�ــصــكــي  كري�صتينا 
مكتب  درج  قاع  اأزالــت  بعدما  �صدفة 
ال�صرتداد قطعة من الورق �صقطت يف 

الداخل.
للعثور  االإنرتنت  اإىل  زا�صكي  وجلــاأت 
على فينك يف جنوب �صرق ميت�صيغان 

الإعادة الربقية اإليه.
اإىل  دفعته  الربقية  اإن  فينك  وقال 
التوا�صل مع اأ�صخا�ص كان يعرفهم يف 

املا�صي.

بكل  منيت  فريجينيا،  واليــة  من  امريكية  ــراأة  اإم
احلظ على وجه االأر�ص فى يوم واحد، فى واقعة 
اليان�صيب  بجائزة  فــازت  فقد  نوعها،  من  غريبة 
30 مرة بعد �صراء البطاقات  فى يوم واحد، بلغ 
قيمتها 150 األف دوالر، فى �صدفة ميكن احتمال 

حدوثها واحد اإىل كل 10 اآالف مرة. 
ا�صرتت امراأة تدعى ديبورا براون 30 بطاقة فى 
والية فريجينيا، وجميعها بنف�ص االأرقام االأربعة 
لذات الر�صم يوم 11 فيفري، وفقا جلريدة الديلى 

ميل الربيطانية.
20 تذكرة، وبعد ذلك  ا�صرتت  اإنها  بقليل ا�صرتت 10 اأخرى بنف�ص ت�صكيلة االأرقام 1- وقالت بروان، 

0- 3- 1، وفازت عدد منها بجائزة اليان�صيب حتى 
بلغ جمموعها 150 األف دوالر.

واأ�صافت، عند علمى اأننى فزت باجلائزة، كنت على 
قد  اأنها  اإىل  م�صرية  قلبية،  بنوبة  االإ�صابة  و�صك 
ا�صرتت كل التذاكر من مكان واحد، ولديها العديد 
فى  التجديدات  ببع�ص  تقوم  حيث  اخلطط،  من 

منزلها.
ياأتى ذلك مع العلم اأن فر�صة الفوز مطابقة جميع 
اإىل   1 من  ال�صحيح   بالرتتيب  االأربــعــة  االأرقـــام 
للدوالر  الكربى  اجلائزة  قيمة  واأن  اآالف،   10 كل 

الواحد 5 اآالف دوالر.

اأمريكية تفوز باليان�سيب 30 مرة فى يوم واحد!!

�صينمائيا  يكون  رمبــا  م�صهد  يف 
االأفـــالم  يف  رمبــا  ت�صهده  مل  اأو 
رجل  يــركــع  عندما  العاطفية، 
ويــفــتــح علبة  حمــبــوبــتــه  ــــام  اأم
حتتوى على خامت ما�صي وي�صاألها 

بي؟" الزواج  تقبلني  "هل 
الفتاة  جته�ص  الفيلم  يف  بالطبع 
له  وتقول  ال�صعادة  من  بالبكاء 
اإنها تقبله زوجا له و�صط ت�صفيق 

احل�صور اأو رمبا ده�صتهم.
لــكــن هـــذه الــلــحــظــة حــدثــت يف 
زوجان  بطالها  وكــان  احلقيقة، 
عاما،   63 زواجهما  على  م�صى 
بح�صب ما ذكر موقع قناة �صي بي 

اأ�ص االإخبارية.
فقد كان كارل ودونا فون �صوارز، 
مـــديـــنـــة هـــيـــث يف واليــــة  مــــن 
مرحلة  اإبـــان  رفيقني  تك�صا�ص، 
ــال معا  الــدرا�ــصــة الــثــانــويــة، وظ
وال�صتني،  الثالث  ال�صنوات  طوال 
ــداث  االأح من  بالكثري  معا  ومــرا 
العام  يف  خ�صو�صا  والــعــقــبــات، 

املا�صي.
التزامه  يجدد  اأن  ــارل  ك واأراد 
وزوجته  ملحبوبته  وتــعــهــداتــه 
ركبة  على  ركع  فقد  لذلك  دونــا، 
رمبا  يدها،  طلب  واأعــاد  واحــدة 

كما فعل قبل نحو 6 عقود.
وكان كارل ودونا تزوجا يف العام 
اأبناء،   4 له  واأجنــبــت   ،1956
من  ومثلهم  اأحفاد   9 لهما  و�صار 
قالت  ما  بح�صب  االأبناء،  اأحفاد 

حفيدتهما كاريل غيب�ص.
واملرة"  "احللوة  على  معا  وعا�صا 
كان  املا�صي  العام  لكن  يقال،  كما 
االأ�صعب، خ�صو�صا على دونا التي 
مراجعة  يف  العام  معظم  ق�صت 

لها  اأجــريــت  اأن  بعد  امل�صت�صفى 
جراحة يف القلب.

العمر  من  البالغة  دونــا،  وظلت 
م�صاعفات  من  تعاين  عاما،   81
ـــوال  ــيــة اجلـــراحـــيـــة ط الــعــمــل

الوقت.
الع�صيبة  الــفــرتة  هــذه  وخــالل   
زوجها  ظل  ــا،  دون واجهتها  التي 
عاما   84 العمر  من  البالغ  كــارل 
اإىل جانبها، اإىل حد اأنه كان ينام 
يف  فرا�صها  جانب  اإىل  مقعد  على 

امل�صت�صفى.
وعد  امل�صت�صفى،  يف  ــرة  م وذات 
�صي�صرتي  باأنه  دونا  زوجته  كارل 
عندما  جديدا  خطبة  خامت  لها 
معافاة،  �صاملة  املنزل  اإىل  تعود 
يف م�صعى من جانبه على ما يبدو 
والعودة  ال�صفاء  على  لت�صجيعها 

معه اإىل منزلهما.
ويف وقت �صابق من مار�ص اجلاري، 
ا�صطحب كارل زوجته دونا وهي 
مركز  اإىل   متحرك،  كر�صي  على 
من  ــدد  ع رفقتهما  وكـــان  ت�صوق 

اأفراد العائلة.
من  خــامتــا  كـــارل  انتقى  وهــنــاك 
اأفراد  من  ت�صجيع  وو�صط  املا�ص، 
يركع  اأن  له  قالوا  الذين  االأ�صرة 
عــلــى �ــصــاق واحــــدة حــتــى يكون 
ما  وهــو  "ر�صميا"،  الـــزواج  طلب 
اللقطات  واأ�صبحت  بالفعل،  فعله 
االأكــر  بــني  العاطفي  للم�صهد 
التوا�صل  مــواقــع  على  م�صاهدة 

االجتماعي.
الزوجان  جــدد  الحــق  وقــت  ويف 
بحبهما  واحتفال  الـــزواج  عهود 
الدائم، بعد زواج م�صتمر منذ 63 

عاما.

ت �صمكة قر�ص بفكها املفرت�ص  انق�صّ
عــلــى كــتــف �ــصــيــاد حمـــرتف حــاول 
املياه،  اإىل  الــعــودة  يف  م�صاعدتها 

قبالة �صواحل جنوب اإفريقيا.
اأن  هريالد،  ذي  �صحيفة  ــرت  وذك
مرتين  طولها  يبلغ  قــر�ــص  �صمكة 
ب�صبكة �صيد  ون�صف، علقت �صدفة 
�صاطئ  من  كيلومرتا   55 بعد  على 

مدينة بورت اإليزابيث.
فريق  اأعـــ�ـــصـــاء  اأحــــد  ـــــرتب  واق
عاما،   46 العمر  من  البالغ  ال�صيد، 
لتحريرها،  املفرت�صة  ال�صمكة  من 
لكنها اأم�صكت به باأ�صنانها من كتفه 

و�صاعد يده الي�صرى.
زميلهم  جــراح  ال�صيادون  و�صمد 
القر�ص  �صمكة  واأطــلــقــوا  املــ�ــصــاب 
ال�صيد  �صفينة  واأبلغت  املياه.  اإىل 
بورت  اإىل  وتوجهت  احلـــادث  عــن 

اإليزابيث.
العا�صف،  اجلــو  من  الرغم  وعلى 
اإال اأن خدمة الطوارئ اأر�صلت قارب 
اإنقاذ على متنه اأطباء ملالقاة مركب 

ال�صيد واإنقاذ امل�صاب فيه.
ونقل الرجل امل�صاب اإىل امل�صت�صفى 
و�ــصــمــدت جــراحــه وحــالــتــه االآن 

م�صتقرة

قر�س يع�س اليد التي �ساعدته!
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بعد 63 عاما على زواجهما.. ل ت�صدق�صدق 

�أو

باخلطاأ.. م�ضرية 
تقتل بناتها الثالث 

بـ'�ضم الفئران'!!

ت�صببت اأم م�صرية يف وفاة بناتها 
على  ال�صم  و�صعت  عندما  الــثــالث، 
الفئران  من  للتخل�ص  حلم  �صرائح 
املوت  من  الفئران  فنجت  املنزل،  يف 
واقعة  يف  الــثــالث،  بناتها  ومــاتــت 

موؤ�صفة وغري مق�صودة.
عندما  الواقعة  تفا�صيل  وتعود 
يف  عــاًمــا(   28( منزل  ربــة  حاولت 
املنوفية  حمــافــظــة  قـــرى  ــــدى  اإح
�صمال م�صر، التخل�ص من فاأر داخل 
على  فــئــران  �صم  فو�صعت  منزلها، 
بناتها  لتتناولها  الالن�صون،  �صرائح 
وكرمية  �صنوات   7 )حبيبة  الثالث 
4 �صنوات(، وُمنَت يف  5 �صنوات واآية 

غم�صة عني.
واالأب  االأم  �ــصــرخــات  وو�ــصــط 
جثامني  ت�صييع  مت  القرية،  واأهايل 
مهيبة  جنازة  يف  الثالث،  الطفالت 

�صارك فيها املئات.
وكان مدير اأمن املنوفية، قد تلقى 
اإخطاًرا من م�صت�صفى اأ�صمون العام يف 
حبيبة  بو�صول  املنوفية،  حمافظة 
و�صقيقتها  �صنوات   7 اإبراهيم  هيثم 
كرمية 5 �صنوات واآية 4 �صنوات، مع 
مقيمي قرية �صمادون جثًثا هامدة، 

ب�صبب تناولهن ”�صم فئران“.

تهنئة تخرج ت�سل اإىل �ساحبها 
بعد 50 عاما من اإر�سالها !!

بعد حملت املقاطعة ..

ملقاطعة  امل�صتمرة  احلمالت  اأن  يبدو 
في�صبوك  االإجتماعي  التوا�صل  موقع 
اإحدى  لتقرير  فوفقا  نتائج،  اأثمرت عن 
ال�صركات املخت�صة يف اأبحاث ال�صوق فاإن 
الواليات  يف  في�صبوك  م�صتخدمي  عدد 
عدد  عن  مليون  انخف�صوا   املتحدة 

. امل�صتخدمني يف عام 
ري�صري�ص  اإديــ�ــصــون  �صركة  واأعــلــنــت 
ال�صوق،  ــاث  ــح اأب ــوؤون  ــص � يف  املخت�صة 
اأجرته  ا�صتطالع  يف  النتائج  هــذه  اإىل 
ل�صحيفة  ــا  ــق ووف ــي،  ــا�ــص امل ــوع  ــب ــص االأ�
انخفا�ص  اأكرب  فاإن  الرو�صية  �صبوتنيك 
يف هذه الن�صبة جاء بني �صن من  اإىل 

عاما.  
رئي�ص  ــن  روزي الري  �صرح  جانبه  من 

�صركة االأبحاث، اأن هذا العدد ميثل  
الواليات  �صكان  عدد  اإجمايل  من  فقط 

املتحدة يف عمر الـ  عاما.
ملليون �صخ�ص  املن�صحبني  وجتاوز عدد 
االنخفا�ص  هـــذا  ي�صف  روزيــــن  جــعــل 
به  تاأثر  الأن   ، معنى ذي  هبوط  باأنه 
امل�صتخدمني يف الواليات املتحدة وكندا 
منذ انقطاعهم عن ا�صتخدامه يف الربع 

. الرابع من عام 
في�صبوك  من  خروجهم  البع�ص  يرجح 
امل�صتمرة  الــتــ�ــصــريــبــات  قــ�ــصــايــا  هـــي 
يف  ولــكــن  في�صبوك،  فيها  اتــهــم  الــتــي 
امل�صتخدمني  ن�صبة  زادت  نف�صه  الوقت 
اإىل  لت�صل  بــحــوايل   االإجــمــالــيــة 

عامليا. م�صتخدم  مليار   

لفتح  خططها  عن  ام�ص  �صركة   اأعلنت 
لهاتف   امل�صبق  احلجز  باب 
من يوم  اإىل  من مار�ص يف كوريا، على اأن 

ياأتي الهاتف ب�صعر  دوالر.
موؤمتر  فعاليات  ــالل  خ �صركة   ك�صفت 
خالل  بر�صلونة  يف  عــقــدت  الــتــي   
املميز   اإ�صداراها  عن  املا�صي،  ال�صهر 
باب  فتح  بدء  ال�صركة  توؤكد  واليوم   ،
احلجز يف كوريا يف  من �صهر مار�ص وحتى  

من مار�ص.
دوالر  الــهــاتــف   �صعر  اأن  وتــوؤكــد  
املميزة،  لهواتف   ت�صعري  م�صتوى  اأقل  يعد 
يف  للبيع  الهاتف  اإنطالق  اإىل  اأي�صًا  اأ�صارت  كما 
جماين  عر�ص  مع  مــار�ــص،  من  يف   االأ�ــصــواق 
لتغيري ال�صا�صة لفرتة ت�صل اإىل عام، اإىل جانب 

حافظة جمانية اأي�صًا.
موا�صفات 

بحجم  •�صا�صة  
يف   عر�ص   بدقة  اإنــ�ــص،   

. : بيك�صل، باأبعاد 
•رقاقة معالج  ثماين 
االأنوية بدقة ت�صنيع  نانومرت مع كرت �صا�صة 

مع  رام  بايت  جيجا  ع�صوائية   •ذاكرة 
دعم  ــع  م ــت،  ــاي ب جيجا  تــخــزيــن   �صعة 

تريابايت �صعة   حتى   
ت�صغيل  •نظام 

رئي�صي  م�صت�صعر  مع  ثالثية  خلفية  •كامرية 
 ، / عد�صات  وفتحة  بيك�صل  ميجا   
 ، / عد�صات  فتحة  مع  بيك�صل  ميجا  و 
ميجا  م�صت�صعر   مع  وكامرية  

. / بيك�صل وفتحة عد�صات 
بيك�صل  ميجا  م�صت�صعر   مع  اأمامية  •كامرية 

. ، وم�صت�صعر  / وفتحة عد�صات
مع  اخللفية،  اجلهة  يف  للب�صمة  •م�صت�صعر 

م�صح  لتقنية التعرف على الوجه
املـــاء  ــة  ــاوم ــق مل تــ�ــصــنــيــف   •يدعم 

والغبار.

 - مع  مم،  مبدخل  •ياأتي 
و :  ،

مم  •قيا�صات الهاتف  يف  يف 
مع وزن  جرام

و  ب�صبكات   االإت�صال  •يدعم 
تردد   عند   -
منفذ   مع   ، والبلوتوث    ، و

وتقنية   ، بــقــدرة   •بطارية 
ال�صريع   لل�صحن  كوالكوم 

.

عن  االأخـــرية  االآونـــة  يف  الكثري  �صمعنا  لقد 
خطط موتوروال الإعادة اإحياء هاتفها امل�صهور 
القابل للطي؛  مع اإ�صافة 
عام  مع  تتنا�صب  التي  الوظائف  بع�ص  اإليه 
عن  الك�صف  مت  فقد  يبدو،  ما  وعلى   .

بع�ص التفا�صيل حول نظام الهاتف.
 ، ــوقــع  مل ــا  فــوفــًق
من  ثــانــيــة  �صا�صة  عــلــى  الــهــاتــف  �صيحتوي 
اجلزء اخللفي ولكنها �صتكون حمدودة لبع�ص 
بالو�صول  ت�صمح  لن  اأنها  مبعني  التطبيقات، 
اإىل جميع ميزات اأندرويد، ف�صيتم ا�صتخدامها 
ــل   ــث م تــطــبــيــقــات  اإىل  ــول  ــص ــو� ــل ل
، و   ، و 
املهند�صون  يخطط  ولكن  فقط،   

لدعم تطبيقات اأخري بها.
مبثابة  العمل  الثانوية  لل�صا�صة  ميكن  كما 
ــوحــة تــتــبــع لــتــمــريــر �ــصــفــحــات الــويــب يف  ل
ا عر�ص  اإعدادات  ، وباإمكانها اأي�صً
الرئي�صية  الكامريا  ا�صتخدام  وميكن  �صريعة. 
مع  ا�صتخدامها  عند  ال�صيلفي  �صور  اللتقاط 

ال�صا�صة الثانوية.
ميكن  الثانوية  ال�صا�صة  اأن  بالذكر  جدير 

واأدوات  واالإ�صعارات  ال�صاعة  ا  اأي�صً تعر�ص  اأن 
تعيني خلفية  كما ميكن  الو�صائط،  التحكم يف 

خمتلفة عن خلفية ال�صا�صة الرئي�صية.

اأن  اإىل  االنتظار  �صوي  علينا  لي�ص  واالآن، 
هواتف   عن  باالإعالن  ال�صركة  تقوم 

ر�صمًيا بنف�صها.

نظًرا اإىل اأن هاتف  ميتاز 
احلافظات  فــاإن  نوعه،  من  فريد  بت�صميم 
قابل  الهاتف  اأن  اإذ  تنا�صبه،  لن  التقليدية 
اأي  للطي من الداخل. وحتى االآن، مل نري 
عرو�ص حلافظات هذا الهاتف من ال�صركات 

االأخرى.
هذه  �صتتخذ  �صام�صوجن  اأن  يبدو  ولكن 

اخلطوة مع اأول هاتف ذكي قابل للطي لها، 
على  تعمل  ال�صركة  اأن  موؤخًرا  علمنا  فقد 
ت�صنيع حافظات جلدية خا�صة بها لهواتف 
حتى  الوا�صح  من  لي�ص   .
ولكن  احلافظات،  هــذه  �صتبدو  كيف  االآن 
مــواد  ال�صركة  ت�صتخدم  اأن  املــتــوقــع  مــن 

جلدية مرنة معها.

ا اأن تكون هذه احلافظات  من املتوقع اأي�صً
�صعر  اأن  حيث  ال�صيء،  بع�ص  الثمن  باهظة 
بـ   اخلا�صة  اجللدية  احلافظة 
+ يبلغ حوايل  يورو، وبالنظر اإىل 
�صيبلغ   �صعر   اأن 
مكلفة  احلافظات  �صتكون  فبالتايل  دوالر، 

ا. اأي�صً

ي�صعى وات�صاب  
من  من�صته  حت�صني  اإىل  دائــمــا 
خالل اإ�صافة العديد من امليزات 
وعلى  بــا�ــصــتــمــرار  ـــدة،  ـــدي اجل
جتربة  لتح�صني  منتظم  اأ�صا�ص 
تطبيق  ويــعــتــرب  م�صتخدميه، 
تطبيقات  اأ�ــصــهــر  مــن  واتــ�ــصــاب 
املرا�صلة التي ي�صتخدمها املاليني 

حول العامل.
ولتطوير من�صته، اأعلن وات�صاب 
اإ�صافة  عن  املا�صي،  العام  نهاية 
اأن جتعل  باإمكانها  ميزة جديدة 
تتحول  التطبيق  �صا�صة  واجهة 
ميزة  وهــي  االأ�ــصــود،  اللون  اإىل 
الـ اأو  الليلي  الو�صع  عليها  يطلق 
، وفقا ل�صحيفة 
الربيطانية. دايلي اإك�صربي�ص
 ، يــنــتــظــرون  ــد  ــدي ــع ال والأن 
ميزة  الــ�ــصــرب، جتــربــة  ــارغ  ــف ب

من  اجلــديــدة  مود الدارك 
دايلي  وات�صاب، ن�صرت �صحيفة 
خدعة �صهلة جتعلك  اإك�صربي�ص
جتربة  مــا-  حد  -اإىل  تخو�ص 
ــن خالل  ـــك م هـــذه املــيــزة، وذل
االأ�صود  الــلــون  اختيار  اختيار 
لو�صعه  اأو  غــامــق  لـــون  اأي  اأو 
واإليك  ــاتــك،  درد�ــص خلفية  يف 

الطريقة:
اعدادات على  ادخـــل   .

ومــن  الــتــطــبــيــق   
الدرد�صات على  ا�صغط  هناك 

.
حائط  ورق  على  ا�صغط   .
ثم  الدرد�صات  

. اخرت 
اختيار  ميــكــنــك  هــنــاك  ومـــن 
خلفية  يف  ليكون  غامق  لون  اأي 

درد�صاتك.

تكنولوجيــا /   مار�س  املوافق لـ  رجب  الثالثاء   مغر�س 

 تفتح باب احلجز امل�سبق لهاتف
   

�سام�سونغ تعمل على ت�سنيع حافظات جلدية
 لهاتف 

حيلة ب�سيطة 
لتجربة 

الـ  
 
على وات�س اآب

الك�صف عن بع�ض موا�صفات 
القابل للطي هاتف  



بعد حملت املقاطعة ..

ملقاطعة  امل�صتمرة  احلمالت  اأن  يبدو 
في�صبوك  االإجتماعي  التوا�صل  موقع 
اإحدى  لتقرير  فوفقا  نتائج،  اأثمرت عن 
ال�صركات املخت�صة يف اأبحاث ال�صوق فاإن 
الواليات  يف  في�صبوك  م�صتخدمي  عدد 
عدد  عن  مليون   15 انخف�صوا  املتحدة 

امل�صتخدمني يف عام 2017.
ري�صري�ص  اإديــ�ــصــون  �صركة  واأعــلــنــت 
ال�صوق،  ــاث  ــح اأب ــوؤون  ــص � يف  املخت�صة 
اأجرته  ا�صتطالع  يف  النتائج  هــذه  اإىل 
ل�صحيفة  ــا  ــق ووف ــي،  ــا�ــص امل ــوع  ــب ــص االأ�
انخفا�ص  اأكرب  فاإن  الرو�صية  �صبوتنيك 
يف هذه الن�صبة جاء بني �صن من 12 اإىل 

عاما.  34
رئي�ص  ــن  روزي الري  �صرح  جانبه  من 

�صركة االأبحاث، اأن هذا العدد ميثل 6% 
الواليات  �صكان  عدد  اإجمايل  من  فقط 

املتحدة يف عمر الـ 12 عاما.
ملليون �صخ�ص  املن�صحبني  وجتاوز عدد 
االنخفا�ص  هـــذا  ي�صف  روزيــــن  جــعــل 
به  تاأثر  الأن  معنى"،  ذي  "هبوط  باأنه 
امل�صتخدمني يف الواليات املتحدة وكندا 
منذ انقطاعهم عن ا�صتخدامه يف الربع 

الرابع من عام 2017.
في�صبوك  من  خروجهم  البع�ص  يرجح 
امل�صتمرة  الــتــ�ــصــريــبــات  قــ�ــصــايــا  هـــي 
يف  ولــكــن  في�صبوك،  فيها  اتــهــم  الــتــي 
امل�صتخدمني  ن�صبة  زادت  نف�صه  الوقت 
اإىل  لت�صل   9% بــحــوايل  االإجــمــالــيــة 

عامليا. م�صتخدم  مليار   2.23

لفتح  خططها  عن  ام�ص   LG �صركة  اأعلنت 
 LG G8 ThinQ لهاتف  امل�صبق  احلجز  باب 
من يوم 15 اإىل 21 من مار�ص يف كوريا، على اأن 

ياأتي الهاتف ب�صعر 790 دوالر.
موؤمتر  فعاليات  ــالل  خ  LG �صركة  ك�صفت 
خالل  بر�صلونة  يف  عــقــدت  الــتــي   MWC
 LG G8 املميز  اإ�صداراها  عن  املا�صي،  ال�صهر 
باب  فتح  بدء  ال�صركة  توؤكد  واليوم   ،ThinQ
احلجز يف كوريا يف 15 من �صهر مار�ص وحتى 21 

من مار�ص.
دوالر   790 الــهــاتــف  �صعر  اأن   LG وتــوؤكــد 
املميزة،   LG لهواتف  ت�صعري  م�صتوى  اأقل  يعد 
يف  للبيع  الهاتف  اإنطالق  اإىل  اأي�صًا  اأ�صارت  كما 
جماين  عر�ص  مع  مــار�ــص،  من   22 يف  االأ�ــصــواق 
لتغيري ال�صا�صة لفرتة ت�صل اإىل عام، اإىل جانب 

حافظة جمانية اأي�صًا.
LG G8 ThinQ موا�صفات

بحجم   FullVision OLED •�صا�صة 
 1440 يف   3120 عر�ص  بدقة  اإنــ�ــص،   6.1

بيك�صل، باأبعاد 19.5:9.
Snapdragon 855 ثماين  •رقاقة معالج 
االأنوية بدقة ت�صنيع 7 نانومرت مع كرت �صا�صة 

Adreno 640
مع  رام  بايت  جيجا   6 ع�صوائية  •ذاكرة 
دعم  ــع  م ــت،  ــاي ب جيجا   128 تــخــزيــن  �صعة 

تريابايت  2 �صعة  حتى   microSD
Android 9.0 Pie ت�صغيل  •نظام 

رئي�صي  م�صت�صعر  مع  ثالثية  خلفية  •كامرية 
 ،f/1.5 عد�صات  وفتحة  بيك�صل  ميجا   12
 ،f/1.9 عد�صات  فتحة  مع  بيك�صل  ميجا  و16 
ميجا   12 م�صت�صعر  مع   telephoto وكامرية 

.f/2.4 بيك�صل وفتحة عد�صات
بيك�صل  ميجا   8 م�صت�صعر  مع  اأمامية  •كامرية 

.3D ToF وم�صت�صعر ،f/1.7وفتحة عد�صات
مع  اخللفية،  اجلهة  يف  للب�صمة  •م�صت�صعر 

م�صح 3D لتقنية التعرف على الوجه
املـــاء  ــة  ــاوم ــق مل  IP68 تــ�ــصــنــيــف  •يدعم 

والغبار.

 Hi-Fi Quad مع  3.5مم،  مبدخل  •ياأتي 
DTS: X 3Dو  ،DAC

•قيا�صات الهاتف 151.9 يف 71.8 يف 8.4مم 
مع وزن 167 جرام

و   4G VoLTE ب�صبكات  االإت�صال  •يدعم 
 2.4GHz تردد  عند   Wi-Fi 802.11 ac
 USB منفذ  مع   ،LE  5 والبلوتوث   ،5GHzو

C2.0
وتقنية   ،mAh  3500 بــقــدرة  •بطارية 
 Quick Charge ال�صريع  لل�صحن  كوالكوم 

.3.0

عن  االأخـــرية  االآونـــة  يف  الكثري  �صمعنا  لقد 
خطط موتوروال الإعادة اإحياء هاتفها امل�صهور 
القابل للطي؛ Motorola Razr مع اإ�صافة 
عام  مع  تتنا�صب  التي  الوظائف  بع�ص  اإليه 
عن  الك�صف  مت  فقد  يبدو،  ما  وعلى   .2019

بع�ص التفا�صيل حول نظام الهاتف.
 ،XDA Developers ــوقــع  مل ــا  فــوفــًق
من  ثــانــيــة  �صا�صة  عــلــى  الــهــاتــف  �صيحتوي 
اجلزء اخللفي ولكنها �صتكون حمدودة لبع�ص 
بالو�صول  ت�صمح  لن  اأنها  مبعني  التطبيقات، 
اإىل جميع ميزات اأندرويد، ف�صيتم ا�صتخدامها 
 Moto ــل  ــث م تــطــبــيــقــات  اإىل  ــول  ــص ــو� ــل ل
 Moto Moto Actions، و  Display، و 
املهند�صون  يخطط  ولكن  فقط،   Camera

لدعم تطبيقات اأخري بها.
مبثابة  العمل  الثانوية  لل�صا�صة  ميكن  كما 
ــوحــة تــتــبــع لــتــمــريــر �ــصــفــحــات الــويــب يف  ل
ا عر�ص 6 اإعدادات  Chrome، وباإمكانها اأي�صً
الرئي�صية  الكامريا  ا�صتخدام  وميكن  �صريعة. 
مع  ا�صتخدامها  عند  ال�صيلفي  �صور  اللتقاط 

ال�صا�صة الثانوية.
ميكن  الثانوية  ال�صا�صة  اأن  بالذكر  جدير 

واأدوات  واالإ�صعارات  ال�صاعة  ا  اأي�صً تعر�ص  اأن 
تعيني خلفية  كما ميكن  الو�صائط،  التحكم يف 

خمتلفة عن خلفية ال�صا�صة الرئي�صية.

اأن  اإىل  االنتظار  �صوي  علينا  لي�ص  واالآن، 
 Razr هواتف  عن  باالإعالن  ال�صركة  تقوم 

ر�صمًيا بنف�صها.

نظًرا اإىل اأن هاتف Galaxy Fold ميتاز 
احلافظات  فــاإن  نوعه،  من  فريد  بت�صميم 
قابل  الهاتف  اأن  اإذ  تنا�صبه،  لن  التقليدية 
اأي  للطي من الداخل. وحتى االآن، مل نري 
عرو�ص حلافظات هذا الهاتف من ال�صركات 

االأخرى.
هذه  �صتتخذ  �صام�صوجن  اأن  يبدو  ولكن 

اخلطوة مع اأول هاتف ذكي قابل للطي لها، 
على  تعمل  ال�صركة  اأن  موؤخًرا  علمنا  فقد 
ت�صنيع حافظات جلدية خا�صة بها لهواتف 
حتى  الوا�صح  من  لي�ص   .Galaxy Fold
ولكن  احلافظات،  هــذه  �صتبدو  كيف  االآن 
مــواد  ال�صركة  ت�صتخدم  اأن  املــتــوقــع  مــن 

جلدية مرنة معها.

ا اأن تكون هذه احلافظات  من املتوقع اأي�صً
�صعر  اأن  حيث  ال�صيء،  بع�ص  الثمن  باهظة 
 Galaxy بـ  اخلا�صة  اجللدية  احلافظة 
+S10 يبلغ حوايل 50 يورو، وبالنظر اإىل 
 1980 �صيبلغ   Galaxy Fold �صعر  اأن 
مكلفة  احلافظات  �صتكون  فبالتايل  دوالر، 

ا. اأي�صً

 WhatsApp ي�صعى وات�صاب
من  من�صته  حت�صني  اإىل  دائــمــا 
خالل اإ�صافة العديد من امليزات 
وعلى  بــا�ــصــتــمــرار  ـــدة،  ـــدي اجل
جتربة  لتح�صني  منتظم  اأ�صا�ص 
تطبيق  ويــعــتــرب  م�صتخدميه، 
تطبيقات  اأ�ــصــهــر  مــن  واتــ�ــصــاب 
املرا�صلة التي ي�صتخدمها املاليني 

حول العامل.
ولتطوير من�صته، اأعلن وات�صاب 
اإ�صافة  عن  املا�صي،  العام  نهاية 
اأن جتعل  باإمكانها  ميزة جديدة 
تتحول  التطبيق  �صا�صة  واجهة 
ميزة  وهــي  االأ�ــصــود،  اللون  اإىل 
الـ اأو  الليلي  الو�صع  عليها  يطلق 
Dark Mood، وفقا ل�صحيفة 
"دايلي اإك�صربي�ص" الربيطانية.
 ، يــنــتــظــرون  ــد  ــدي ــع ال والأن 
ميزة  الــ�ــصــرب، جتــربــة  ــارغ  ــف ب

من  اجلــديــدة  مود"  "الدارك 
"دايلي  وات�صاب، ن�صرت �صحيفة 
اإك�صربي�ص" خدعة �صهلة جتعلك 
جتربة  مــا-  حد  -اإىل  تخو�ص 
ــن خالل  ـــك م هـــذه املــيــزة، وذل
االأ�صود  الــلــون  اختيار  اختيار 
لو�صعه  اأو  غــامــق  لـــون  اأي  اأو 
واإليك  ــاتــك،  درد�ــص خلفية  يف 

الطريقة:
"اعدادات"  على  ادخـــل   .1
ومــن  الــتــطــبــيــق   Settings
"الدرد�صات"  على  ا�صغط  هناك 

.Chats
حائط  ورق  على  ا�صغط   .2
ثم   Wallpaper الدرد�صات 

.Solid Colour اخرت
اختيار  ميــكــنــك  هــنــاك  ومـــن 
خلفية  يف  ليكون  غامق  لون  اأي 

درد�صاتك.
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LG تفتح باب احلجز امل�سبق لهاتف

 ThinQ  LG G8 

�سام�سونغ تعمل على ت�سنيع حافظات جلدية
Galaxy Fold لهاتف 

حيلة ب�سيطة 
لتجربة 

 DARK الـ
 MOOD

على وات�س اآب

الك�صف عن بع�ض موا�صفات 
القابل للطي  Motorola Razr هاتف



باتنة

ـــالـــح حــروبــي ـــد �لـــ�ـــسّ ـــّم لـــالأ�ـــســـتـــاذ �لـــبـــاحـــث حم

ـــوف  ـــس � وادي  ــــان  ــــكرّ ــــس � ــــــرات  ــــــج )ه
الع�سرين(  الــقــرن  خــالل  ب�سكرة  مدينة  بقلم: عبد اهلل اليلاإىل 

laliabdella@yahoo.fr

قراءة  يف كتاب

...يتبع

باتنة

�ضطيف
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وقفة  باتنة  ب��والي��ة  �جل��ه��وي  �مل�صرح  �صهد 
ر�صمو�  �لذين  باتنة  فناين  طرف  من  �صلمية 
�أج��م��ل ل��وح��ات ح��ب �ل��وط��ن، رف��ع��و� خاللها 
�ل�صعبي،  للحر�ك  م�صتجيبة  متعددة  �صعار�ت 
وذلك بح�صور ما يربو عن 40 فنان لبو� �لند�ء 
بن  ولطفي  �صيبة  حل�صن  �لفنان  غ��ر�ر  على 
�صبع، �صمري �أوجيت، �صالح بوبري، نادية لكحل، 
ليديا لعريني، نو�ل م�صعودي، ح�صني م�صتريي، 

فطومة لعط�ض و�لقائمة طويلة.
ليومية  �صيبة  حل�صن  و�لفنان  �ملخرج  وق��ال 
"�الأور��ض نيوز" �أن �صعار�تهم نبعت من �صعار�ت 
نعم  �خلام�صة،  للعهدة  "ال  فيها  ج��اء  �ل�صعب 
للتغري �جلذري، نعم حلكم �ل�صعب مبا �أنه م�صدر 
للحريات  نعم  �لتعبري،  حلرية  نعم  لل�صلطة، 
�أي�صا  �لفنان  �أن  م�صري�  و�جلماعية"،  �لفردية 
خالل  من  �أو  �لركح  على  �صو�ء  �ل�صعب  �صوت 

نزوله �إىل �ل�صارع.

�صبع  بن  لطفي  �لفنان  ق��ال  �ل�صياق  ذ�ت  ويف 
للتغيري  ونادت  �صلمية  كانت  �لفنانني  وقفة  �أن 
م�صيفا  �مل���دين،  �لع�صيان  وجت��ن��ب  �ل�����ص��ام��ل، 
جاءت  و�لوقفة  �ل�صعب،  �صف  يف  �لفنان  �أن 
حق  �إىل  تدعو  �لتي  �مل�صري�ت  ال�صتمر�رية 
على  و�ج��ب  وه��ي  م�صريه،  تقرير  يف  �ل�صعب 
وباعتبار  وطنهم،  على  �لغيورين  �لفنانني  كل 
حاله،  ول�صان  �ل�صعب  بجانب  د�ئما  �لفنان  �أن 
خا�صة و�أنهم عربو� عن مو�قفهم �ز�ر �الأحد�ث 

�ل�صيا�صة يف �لبالد.
وق���ف���ة ح��م��ل��ت م��ع��ه��ا �ل��ع��دي��د م���ن �الآم�����ال 
طرف  م��ن  �جلميلة  و�الأح����الم  و�ل��ط��م��وح��ات 
فناين باتنة باحللم بغد �أف�صل وحتى يتنف�ض 
�لفنان حرية �أي�صا، باأ�صو�تهم �لتي تغنت بكل 
جمعتهم  �لوطنية،  �لر�يات  ر�فعني  �ل�صعار�ت 
جز�ئر  ترفرف  �أن  وعلى  �لوطنية،  �للحمة 

�لكر�مة و�لعزة يف �صماء �حلرية.

ت�����ص��ارك حم��اف��ظ��ة �ل��ك�����ص��اف��ة �الإ���ص��الم��ي��ة 
�جلز�ئرية ب�صطيف يف فعاليات مهرجان "�لفن 
حياة" ل�صينما وفنون ذوي �الإحتياجات �خلا�صة 
 29 من  �لفرتة  يف  �مل�صرية  �أ�صو�ن  مبحافظة 
مار�ض �إىل 2 �أفريل �لقادم ،وهو �ملهرجان �لذي 
و�أن�صطتهم  �خلا�صة  �الإحتياجات  بذوي  يهتم 
�لك�صافة  حمافظة  ت�صارك  فيما  �ملختلفة، 
و�أنني"  "حنني  بفيلم  ب�صطيف  �الإ���ص��الم��ي��ة 
بلعمري  عبلة  و�صيناريو  تالل  �أ�صامة  للمخرج 
و�لذي يتناول حياة ذوي �الإحتياجات �خلا�صة 
ومنهم �الأطفال و�ندماجهم يف �ملجتمع مع باقي 
معاناتهم  من  جانب  �إب��ر�ز  عن  ف�صال  �الأطياف 
طموح  ويبقى  �ل�صائدة  �لظروف  مع  �لتاأقلم  يف 
ونيل  م�صرفة  م�صاركة  حتقيق  هو  �لعمل  فريق 
هذ�  �أن  علما  �مل��ه��رج��ان،  ه��ذ�  ج��و�ئ��ز  �إح���دى 

حيث  هامة  دولية  م�صاركة  يت�صمن  �ملهرجان 
�صيتم عر�ض م�صرحية )�خلادمتان( من تون�ض 
ومعر�ض  م�صر  من  �أد�م(  )بني  م�صرحية  وكذ� 
)يف جنتي( من �لكويت وعر�ض �أخر من �لعر�ق 
عر�ض  �إىل  �إ�صافة  وط��ن(  )حكاية  بعنو�ن 
فيما  �الإم���ار�ت،  لدولة  جابر(  �مللوك  )ر�أ����ض 
�ملهرجان  هذ�  جو�ئز  على  فيما   15 يتناف�ض 
وهي �أفالم حنني و�أنني، �إن�صان، و�إعادة �لتاأهيل 
من �جلز�ئر، كر�صي متحرك من فل�صطني، �أمنية 
بعد �حلرب من �لعر�ق، �أنا موجود و�أ�صري �الأمل 
ح�صار  عمود،  �أفالم  �إىل  باالإ�صافة  �ملغرب،  من 
و�ح��د  ت�صجيلي  وف��ي��ل��م  م�صر  م��ن  و�ل��غ��ال��ي��ة 
�إر�دة روح من م�صر، ويف جمال �الأفالم  بعنو�ن 
�لتوحد  باأفالم  �جلز�ئر  ت�صارك  �لوثائقية 

�الإعاقة �لغام�صة وكذ� �ل�صالم �لكلي. 

�أكد وزير �لثقافة عز �لدين ميهوبي، �أول �أم�ض �الأحد 
بها  قامت  �لتي  �ملعمقة  �لتحريات  �أن  ميلة  بوالية 
��صرتجاع  من  مكنت  قد  �جلز�ئر  والي��ة  �أم��ن  م�صالح 
كافة �ملقتنيات �لتي تعر�صت �جلمعة �ملا�صية للنهب من 

�ملتحف �لوطني لالآثار �لقدمية و�لفنون �الإ�صالمية.
لل�صحافة على هام�ض زيارة تفقد قام  �لوزير  و�أو�صح 
"�ل�صيعة  بها �إىل هذه �لوالية و ذلك باملوقع �الأثري 
مرو�ن  �صيدي  ببلدية  فر�صوة  مبنطقة  �لرومانية" 
من  للنهب  تعر�صت  �لتي  �ملقتنيات  �أن  ميلة(  )�صمال 
�لنار  �إ�صر�مهم  بعد  ب�"�جلناة"  و�صفهم  من  ط��رف 
�ل�صلمية  �مل�صرية  ف��رتة  م�صتغلني  �لوطني  باملتحف 
تعود  طبنجات  و  �صيوف  يف  متثلت  �ملا�صية  �جلمعة 

لفرتة �ملقاومة �ل�صعبية.  

و�أكد ميهوبي �أن �حلريق �لذي تعر�ض له �ملتحف م�ض 
�حلماية  عنا�صر  و�أن  فقط  �الإ�صالمية  �لفنون  جناح 
قال-  �ملنا�صب-كما  �ل��وق��ت  يف  تدخلو�  ق��د  �ملدنية 
�الأجنحة  �إىل  �للهب  �أل�صنة  �م��ت��د�د  دون  ح��ال  مما 

�الأخرى.
غلقه  مت  �ملت�صرر  �جلناح  باأن  �لثقافة  وزير  و�أ�صاف 

بغر�ض �إعادة ترميمه.
و�لفنون  �ل��ق��دمي��ة  ل��الآث��ار  �ل��وط��ن��ي  �ملتحف  وك���ان 
عمليات  �إىل  �ملا�صية  �جلمعة  تعر�ض  قد  �الإ�صالمية 
من  ع��دد  و���ص��رق��ة  �أجنحته،  بع�ض  ط��ال��ت  تخريب 
�ملكاتب  بع�ض  يف  �ل��ن��ري�ن  �إ���ص��ر�م  بعد  مقتنياته، 
وز�رة  ح�صب  و���ص��ج��الت،  وث��ائ��ق  و�إت���الف  �الإد�ري����ة 

�لثقافة.

فنانو ولية باتنة يتنف�سون حرية

حمافظة الك�سافة الإ�سالمية ب�سطيف ت�سارك 
يف مهرجان "الفن حياة" باأ�سوان امل�سرية

ا�سرتجاع مقتنيات تعر�ست للنهب من املتحف 
الوطني لالآثار القدمية والفنون الإ�سالمية

يف وقفة �صلمية اأمام امل�صرح اجلهوي 

رقية. ل

عبد الهادي. ب

ق. ث



اإعالن توظيف
مطلوب فتيات للعمل:

- مدة �لعمل 5 �صاعات �لر�تب 30000 دج
- �خلربة غري �صرورية

- ح�صنة �ملظهر جتيد �البت�صام
مطلوب �صباب للعمل :

- مدة �لعمل 12 �صاعة 
�لر�تب 15000 دج

- 30 �صنة خربة
- حا�صل على دكتور�ه من 

جامعة كامربيدج
- يجيد �لتحدث مع �حليو�نات

� يتحمل �لغط�ض يف �ملاء �أكرث من ن�صف 
�صاعة؟!!.

احتياطي

هل تعلم �أن �جلز�ئر
 حتتوي على ثلثي �حتياطي �لعامل 

من �صور "جمعة مباركة" على �لفاي�ض بوك 
و�صباح �خلري 

 و�أن ن�صف �مل�صيطرين على 
�الحتياطي ال ي�صلون �لفجر وال 

�جلمعة
 وي�صتيقظون بعد �لع�صر؟!!.

فـــخ
�ملتهمة يف جرمية قتل للقا�صي: 

و�هلل �أنا بريئة �صدقني.
�لقا�صي مازحا: لكن كل �ملو��صفات تنطبق 

عليك: ر�صيقة وجميلة وجذ�بة وحلوة؟
��صتحت �ملتهمة وقالت:ب�صح ما كان�ض ق�صدي 

نقتلو؟؟؟!.

معلومات م�سلية

ال�سمعة

اأمثال �سعبية

اإىل  يتحول  التمر  مــن  زوجـــي  ــدد  ع اأكـــل   •
عليه  اهلل  �صلى  الر�صول  اأو�صانا  لذلك  �صكريات، 
يتحول  حتى  التمر  من  فــردي  عدد  باأكل  و�صلم 

اإىل كربوهيدرات.
ا�صمه  زميـــبـــابـــوي  لـــدولـــة  ــ�ــص  ــي رئ اأول   •
ت�صلمه  فور  قانونا  فر�ص  وقد   BAnAnA

الرئا�صة مينع تاأليف النكت على ا�صمه.
من  �صخمة  اأنابيب  ملد  تخطط  االإمـــارات   •
لي�صب  باك�صتان  يف  بــاملــاء  الغزير  ال�صند  نهر 
لتحويل  ــة  ــي ــارات واالإم العمانية  ــي  ــص االأرا� يف 

ال�صحاري اإىل م�صطحات خ�صراء.
مظلمة  غرفة  يف  النوم  اأن  الدرا�صات  اأكدت   •
الذي  امليالتونني  هــرمــون  ـــراز  اإف على  ي�صاعد 
هذا  الأن  ـــزاج  امل حت�صني  و  تنظيم  يف  ي�صاهم 

الهرمون ال ينتج اإال يف الظالم.
• هناك دار رعاية يف والية اأوهايو االأمريكية 
ونهارا  ليال  يتغري  �صقفها   1940 العام  يف  بنيت 
و  ال�صماء،  اإىل  ينظر  اأنــه  النزيل  ي�صعر  حتى 
مر�صى  على  بال�صيطرة  جناعتها  اأثبتت  قــد 

الزهامير.
كانت  التاريخ  يف  اإن�صاوؤها  مت  �صيدلية  اأول   •
التا�صع  القرن  بداية  ومع  754م  عام  بغداد  يف 
اأمر  هو  االأدوية  متاجر  اأو  ال�صيدليات  اأ�صبحت 
تنظمه الدولة العبا�صية يف جميع اأنحاء العامل 

العربي.
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ا�سحك وال�سحك بال�س.. قبل ما يغلى وتقول يامن عا�س

جواب 
املحاجية

حاجيتك
 على اللي 
قاعدة يف 

ركينتها وتاكل 
يف م�صرينتها

حدث يف مثل هذا اليوم
�لثاين ع�صر من �صهر مار�ض

العا�صمة  يدمر  عنيف  زلــزال   -  1812
الفنزويلية كراكا�ص.

اغتيال  يحاول  اأوفاريل  هرني   -  1868
وغوتا،  كوبورغ  �صاك�ص  دوق  األفريد  االأمري 

دوق اأدنربه.
رو�صيا  عا�صمة  ت�صبح  مو�صكو  ـ   1918
العا�صمة  بطر�صربغ  �صانت  كانت  اأن  بعد 

ملدة 215 عاما.
اأبعد  بلوتو،  كوكب  اكت�صاف  ـ   1930

كواكب املجموعة ال�صم�صية.
1964 ـ وفاة عبا�ص حممود العقاد كاتب 

واأديب م�صري. 
1994 ـ بولندا واملجر والت�صيك ين�صمون 

اإىل حلف �صمال االأطل�صي.
�صربيا  وزراء  رئي�ص  اغتيال  ـ   2003

زوران جينجيت�ص يف بلغراد.
مبنع  املــتــعــلــق  ــــر  االأم �ــصــدور  ـ   2007
يف  عليا  وظائف  ي�صغلون  الذين  امل�صوؤولني 

الدولة من ازدواجية املنا�صب.
2008 ـ م�صت�صار باملركز الثقايف الفرن�صي 
باجلزائر يك�صف عن وجود 20 األف طالب 
فرن�صا  يف  درا�ــصــتــهــم  يــزاولــون  ــري  ــزائ ج
توافر  ب�صبب  الــعــودة  يرف�صون  اأغلبهم 

الفر�ص املمنوحة لهم.
يف  جزائرية  امــراأة  اأول  تعيني  ـ   2009
اأعوان  تكوين  ملدر�صة  عامة  مديرة  من�صب 

ال�صرطة.
على  حتكم  عراقية  حمكمة  ـ   2009
ثالث  بال�صجن  الزيدي  منتظر  ال�صحفي 
اأجنبية،   دولة  رئي�ص  اإهانة  بتهمة  �صنوات 
الرئي�ص  عــلــى  حــذائــه  فــردتــي  بــرمــيــه 
االأمريكي االأ�صبق جورج بو�ص يف اآخر زيارة 

له للعراق قبل انتهاء فرتته الرئا�صية.
اأويحي  اأحــمــد  االأول  الــوزيــر  ـ   2010
جترمي  قــانــون  م�صروع  على  ــرد  ال يرف�ص 
اال�صتعمار الذي تقدم به النواب للحكومة 

وي�صفه باملزايدة ال�صيا�صية.
لتاأمني  نظاما  يخرتع  جزائري  ـ   2010
ــيــارات  ــات الــ�ــص ــدام ــط ــص ـــركـــاب �ــصــد ا� ال

ويتح�صل على براءة اخرتاع.
2010 ـ املنتخب الوطني لكرة القدم يعني 
باأكرا   2009 ل�صنة  اإفريقي  فريق  اأح�صن 
االإفريقية  الكونفدرالية  قبل  من  )غانا( 

لكرة القدم.
الليبية  الوطني  الوفاق  2016 - حكومة 
برئا�صة  العا�صمة  تون�ص  يف  عملها  تبداأ 

فايز ال�صراج.

تخاريف �صي عالوة �ملو�صطا�ض
من  �لت�صعينات  جيل  �أن  �صحيح  هل   �

ي�صنع �حلدث �ليوم؟
وحيد قو�رف تب�صة

جميع  يف  ي�صوف  ر�ه  ع���الوة  عمك 
عندهم  نا�ض  خارجة..و�صي  �الأجيال 

َعَمى �أعمار..كيما ر�ين ن�صوف!؟
�صعيدة  �أح��الم  نحلم  دميا  نرقد  كي   �
و�قعي  ع��ل��ى  �أ�صتيقظ  م��ا  و���ص��رع��ان 

�لبائ�ض..�أت�صاءل يا �إلهي كم لبثت؟
معطار �صامل �أم �لبو�قي

�لثانية...هكذ�  من  جزء  ق���رن..�أو 
�لنقا�ض  ع��ن��دن��ا..ب��اب  ملعي�صة  مت�صي 
مناق�صة  يحب�ض  ما  عالوة  عمك  مغلق 

�الأمور �لبديهية!!؟.
� جبهة �لتحرير �أعطيناك عهد�...؟

حمزة.خ باتنة
وعقدنا �لعزم �أن حتيا �جلز�ئر..ل�صت 

يا  �لوطني  �لن�صيد  يحفظ  من  وحدك 
�صي حمزة!!.

كربت،  الأن��ك  �مل��رح  ع��ن  تتوقف  ال   �
فاأنت �صتكرب فعال �إن توقفت عن �ملرح؟

�صلمى مهناوي �حلامة
قاعد  ذلك  ز�هي..ورغم  دميا  خوك 

نكرب ما �فهمت�ض �عاله؟!!.
حاير..حب�ض  فاهم..تبقى  ر�ك   �
هذه  تعرفون  كنتم  ر��صك..حّلبو..هل 

�للغة من قبل؟
فتحي �ل�صاو�ض �صكيكدة

ه���ذي �ل��ل��غ��ة ج����دي����دة..وال �أظ���ن 
كائناتها  ب��ان��ق��ر����ض  �صت�صتمر  �أن��ه��ا 

�لغريبة!!.
� �صمعت �أنك متوت على �ملحجوبة؟

هناء مفتاح باتنة
هي يل متوت عليا!؟.

تخاريف 
�سي عالوة املو�سطا�ش

عندك تقطع اجلورنان

هههههه

�صي عالوة ينتظر اأ�صئلتكم ليجيب عليها، �صاركونا بها 
modhik@yahoo.com :على الربيد االإلكرتوين
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م���������ا ي������ك������رب ر�����������ض 
ح����ت����ان ي�����ص��ي��ب ر������ض

�سورة م�سحكة

حكـــمة

العني  اإن  ب���ع���ق���ل���ك  اأن������ظ������ر 
بقلبك  وا�������س������م������ع  ك�������اذب�������ة 
خ�����������وان ال�������������س������م������ع  اإن 

للتو�صيح 
فقط..الأن 
"��صمحلي" 

ال ت�صلح 
�ملركبات؟!
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اأم البواقي

بن �صتول. �ص

ملودع. ج

خن�ضــلة

اأح�صت م�صالح اأمن والية �صطيف خالل 
حادث   35 ــوع  وق املنق�صي  فيفري  �صهر 
واحــد،  وقتيل  جريحا   39 خلف  مـــرور، 
ومت ت�صجيل ارتفاع يف عدد حوادث املرور 
بفارق حادث وحيد مقارنة مع نف�ص ال�صهر 
حــوادث  معظم  وكانت   ،2018 �صنة  من 
نتيجة  الفرتة  هذه  خالل  امل�صجلة  املرور 

العامل الب�صري.
املـــرور،  حــــوادث  ــن  م التقليل  وقــ�ــصــد 
فــقــد انــتــهــجــت مــ�ــصــالــح اأمــــن الــواليــة 

الوقائية  التح�صي�صية،  االأن�صطة  عديد 
حترير  اإجراءاتها  اأهــم  ومن  والردعية، 
جنحة   458 منها   ، خمــالــفــة   4511
مرورية، و1026 خمالفة ب�صبب التوقف 
املرور،  حلركة  املعيق  التع�صفي  والوقوف 
ب�صبب  خمــالــفــة   657 اإىل  بــاالإ�ــصــافــة 
زجاج  على  بال�صتيكي  �صريط  ا�صتعمال 
 409 عــن  ف�صال  لــلــروؤيــة،  عــامت  املركبة 
قواعد  اإحــــرتام  بــعــدم  تتعلق  خمــالــفــة 
 195 حترير  مت  كما  ال�صليمة،  ال�صياقة 

خمالفة ب�صبب اال�صتعمال اليدوي للهاتف 
 105 اإىل  اإ�صافة  ال�صياقة،  اأثناء  النقال 
حزام  بو�صع  التقيد  عدم  ب�صبب  خمالفة 
ب�صبب  خمالفة   125 عن  ناهيك  ــان  االأم
مع  املفرو�ص،  املــرور  اجتــاه  احــرتام  عدم 
ت�صجيل 21 خمالفة ب�صبب عدم ا�صتعمال 
الــدراجــات  الأ�ــصــحــاب  بالن�صبة  اخلـــوذة 
بحظرية  �ــصــيــارة   99 و�ــصــع  مــع  الــنــاريــة 
و�صع  حــالــة   177 واإجـــــراء  ــات  ــب ــرك امل

باحلظرية بالن�صبة للدراجات النارية.

متكنت عنا�صر ال�صرطة مبدينة خن�صلة، 
مــن توقيــف �صخ�صــني ميتهنــان ال�صرقــة 
بالن�صل والتي ت�صتهــدف فئة الن�صاء، بعد 
تقــدم �صحيــة لتقــدمي �صكــوى بخ�صو�ص 
حافظــة  ا�صتهدفــت  لل�صرقــة  تعر�صهــا 
نقودها على م�صتوى �صارع دبي بحي بوزيد 
خن�صلــة، حيــث مت اال�صتعانــة بت�صجيــل 

عــن طريق كامريا حمــل خا�ص ببيع لوازم 
اأجهزة االإعالم االآيل بذات احلي، ليتم مت 
توقيــف امل�صتبه فيهما، اللذان قاما بنف�ص 
التاريخ ويف وقت متقــارب بارتكاب �صرقة 
ثانيــة، ا�صتهدفــت هاتــف نقــال لفتــاة يف 
العقد الثاين من العمر، حيث مت اإيداعهما 

احلب�ص املوؤقت.

الأمـــن  ال�صهريــة  احل�صيلــة  ك�صفــت 
واليــة اأم البواقــي، عــن حجــز مــا يزيد 
املعالــج  الكيــف  مــن  كيلوغــرام   5 عــن 
خمتلــف  مــن  مهلو�ــص  قر�ــص  و2804 
االأنــواع خالل �صهر فيفــري املن�صرم، كما 
�صملــت احل�صيلة ل�صهريــة اأي�صا اجلرائم 

االقت�صادية واملالية من خالل ت�صجيل 3 
ق�صايا تورط فيها �صخ�صان، اأما اجلرائم 
االلكرتونيــة فقــد بلغــت ق�صيتني يف ظل 
ا�صتحــداث فرقــة اأمنيــة خمت�صــة بهذا 

النوع من الق�صايا.

متكنــت فرقــة البحــث والتدخــل بــاأم 
البواقــي، من توقيف �صاب يبلغ من العمر 
21 �صنة مبحطة نقل امل�صافرين الربية، 
بحوزته مبلغ مايل مزور قدره 104000 
دينــار من فئــة 1000 دينــار كان ب�صدد 

ترويجه، حيث مت تقدميــه اأمام النيابة 
الق�صائيــة عــن تهمــة جنايــة التزويــر 
وتوزيــع اأوراق نقديــة مــزورة ذات �صعــر 

قانوين يف االإقليم الوطني.

كامريات مراقبة تطيح ب�سارقني

حجز 5 كلغ من املخدرات خالل �سهر

القب�ش على مروج النقود املزورة 

بن �صتول. �ص

نفــت م�صالــح اأمــن واليــة �صطيــف ما 
التوا�صــل  �صفحــات  بع�ــص  تداولتــه 
االجتماعــي بخ�صو�ــص دعوتها التجار 
اإىل اإغــالق حمالتهــم التجارية جتنبا 

لتعر�صهم اإىل االأذى.

وح�صب بيان ذات امل�صالح فقد مت فتح 
حتقيــق ب�صــاأن م�صــدر هــذه االإ�صاعات 
مــع التاأكيد علــى حق م�صالــح االأمن يف 
متابعة كل من تبني �صلوعه يف الرتويج 

لهذه االإ�صاعات.

�صي الأورا�صي..

وجب الكالم

hamzalaribi005@gmail.com

حمزه لعريبي

هذا ما ت�سالوا 
ال�صارع  اإىل  اجلزائريني  اأغلبية  خروج  رغم 
عن  بوتفليقة  العزيز  عبد  بــعــدول  مطالبة 
ع�صرين  ق�صى  اأن  بعد  خام�صة  لعهدة  الرت�صح 
اجلــزائــريــة  "اجلمهورية  ــــص  راأ� عــلــى  �صنة 
احلـــراك  ـــم  ورغ ال�صعبية"،  الــدميــقــراطــيــة 
ال�صعبي الهائل الذي يكرب يوما بعد يوم والذي 
ين�صم اإليه يوميا االآالف من ممثلي خمتلف املهن 
والقطاعات اإال اأن الكثري من دعاة اال�صتمرارية 
كل  يتجاهلون  باتوا  واملت�صلقني  املتملقني  من 
اإىل  ويــنــظــرون  اجلـــزائـــري  ال�صعب  مــطــالــب 
كاأ�ص" بل  يف  "زوبعة  جمرد  اأنــه  على  احلــراك 
اجلزائري  ال�صعب  مطالب  اأ�صمى  اأن  ويظنون 

هي روؤية "عبد العزيز بوتفليقة".
خالل  مــن  اإعالميا  ال�صعب  مطالب  تقزمي 
ت�صويره على اأنه "اأحمق وتافه" ال يرغب �صوى 
ميكن  اأمــر  بوتفليقة"  العزيز  "عبد  ــة  روؤي يف 
ت�صنيفه على االأقل على اأنه ا�صتفزاز وا�صتخفاف 
وا�صتخفاف  بــل  ــري  ــزائ اجل ال�صعب  مبطالب 
اإىل  االأو�صاع  تغيري  اأجل  من  ال�صعبية  بالهبة 
و�صائل  بع�ص  تتبعها  التي  وال�صيا�صة  االأح�صن، 
االإعالم يف اجلزائر هي �صيا�صة دنيئة وخ�صي�صة 
يراد بها ت�صوير ال�صعب على اأنه غبي ومطالبه 
كلمته  اجلزائري  ال�صعب  قال  اأن  فبعد  تافهة، 
خالل قرابة ثالثة اأ�صابيع ب�صوت عال واأعلنها 
ويرغب  التغيري  يف  باإحلاح  يرغب  اأنه  �صراحة 
االنتخابات"  ككل  "لي�صت  انتخابات  تنظيم  يف 
ب�صيا�صتها  تنفرد  اأن  اإال  اإعالمية  و�صيلة  اأبت 
يف  ال�صعبي  احلــراك  تغطية  عن  كليا  وتبتعد 
تركز  وراحت  وواقعية  مهنية  بطريقة  البالد 
عبد  "رحالت"  اإىل  اجلمهور  انتباه  �صد  على 
وحتاول  والداخل  اخلارج  يف  بوتفليقة  العزيز 
لها احل�صرية يف ر�صد �صور  باأن  اإقناع اجلمهور 
"�صوي�صرا" على حد تعبريها،  له وهو عائد من 
ما  "هذا  لــلــجــزائــريــني  يــقــول  ولــ�ــصــان حــالــهــا 
ت�صالوا"، تعبريا عن ظنها باأن ال�صعب اجلزائري 
بوتفليقة  العزيز  عبد  مطالبة  عن  يعدل  قد 
�صورته،  يرى  اأن  مبجرد  الرت�صح  عن  بعدوله 
تغرد  "التي  االإعــالمــيــة  الو�صيلة  تفهم  ومل 
بالبلطجة  اال�صتثناء  ومتار�ص  ال�صرب"  خارج 
اجلــزائــري  ال�صعب  اأن  تفهم  مل  االإعــالمــيــة 
بل  تعبد،  ما  يعبد  ولي�ص  تفكر  كما  يفكر  لي�ص 
جمرد  من  اأ�صمى  مطالب  اجلزائري  لل�صعب  اإن 
"االأ�صخا�ص" الذين  بروؤية  "التاأمل" والتربك 

تتربك هي بروؤيتهم.

روؤو�ص كثرية على قائمة املغادرين... 
واقيال املي�صاجات حلقت للخرين... 

حنا قلنا ونتوما فاهمني... بلي العودة 
لال�صل ف�صيلة ومانا�ص �صاكتني... وين 

بيها وين... بالدنا تاعنا وتبقى لينا 
طول االعمار  وال�صنني...

لقــي �صبــاح اأم�ــص تلميذ يدعــى "بــركاين يا�صني" 
بعــد  �صنــة، حتفــه تكهربــا   14 العمــر  مــن  ويبلــغ 
حماولتــه ت�صلق عمود كهربائي قــرب املوؤ�ص�صة التي 
يتمدر�ــص بها يف عني ملــوك دائرة �صلغــوم العيد من 
اأجــل تعليق الرايــة الوطنية خــالل خروجه رفقة 
زمالئــه يف م�صــرية، واأكــدت مديرة الرتبيــة لوالية 
ميلة، اأن املتوفــى مل يدخل  متو�صطة زيتوين حممد 
�صبــاح اليــوم ورف�ــص رفقــة جمموعــة اأخــرى مــن 

التالميذ دخول املوؤ�ص�صة الرتبوية.

اأقدمــت �صبيحــة اأم�ص،  فتــاة تبلغ مــن العمر 17 
�صنــة علــى حماولــة و�صــع حــد حلياتهــا بربيكة يف 
باتنــة، بعــد اأن قامــت برمــي نف�صهــا مــن ج�صــر 17 
اأكتوبــر، قبــل اأن يتم انت�صالهــا من امليــاه واالت�صال 
مب�صالح احلمايــة املدنية التي قدمت لها االإ�صعافات 
االأوليــة بعني املكان ونقلتها على جناح ال�صرعة نحو 
م�صت�صفــى حممــد بو�صيــاف، حيث اأ�صيبــت بكدمات 
خفيفــة، فيمــا ُيجهــل ال�صبــب احلقيقــي ملحاولتهــا 

االنتحار.
جدير بالذكــر اأن املعنية تدر�ص يف الطور الثانوي 
حيث توجهت بعد خروجها من املوؤ�ص�صة �صباحا نحو 
ج�صر 17 اأكتوبر بو�صط مدينة بريكة وقامت برمي 
نف�صهــا، وحل�صــن حظهــا فــان اأحــد اأعــوان احلماية 

املدنية كان متواجدا يف عني املكان.

لقي اأول اأم�ص �صاب يبلغ من العمر 35 �صنة م�صرعه 
يف حــادث مــرور خطري وقــع بالطريــق الوطني رقم 
ال�صمايل ملدينة  09 مبحــاذاة واد بو�صالم باملدخل 
�صطيف متاأثرا باالإ�صابات اخلطرية التي تعر�ص لها 
علــى اإثر حادث ده�ص من قبل �صائق �صيارة �صياحية 

تيقوان". "فولك�صفاغن 
وتدخلت م�صالح احلمايــة املدنية ب�صطيف ونقلت 
جثــة ال�صحية اإىل امل�صت�صفــى اجلامعي �صطيف بعد 
ا�صتكمال التحقيقات من قبل عنا�صر الدرك الوطني، 
علمــا اأن احلــادث املروري املميت يعتــرب الثاين الذي 
يتم ت�صجليه منذ مطلــع �صهر مار�ص احلايل من اأ�صل 
35 حادثا مروريا م�صجلة خالل 9 اأيام التي خلفت 

اإجمايل 50 م�صابا باأ�صرار متفاوتة و3 قتلى.

وفاة تلميذ اأثناء حماولته تعليق 
الراية الوطنية بعمود كهربائي

تلميذة حتاول االنتحار 
برمي نف�سها من اأعلى ج�سر

عبد الهادي. ب�سيارة تده�ش �سابا وترديه قتيال
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قاملــة

عالج اأفراد الفرقة 
االإقليمية للدرك الوطني 

بالفجوج  بقاملة، نهاية 
االأ�صبوع الفارط، ق�صية 

تتعلق بجناية تكوين جمعية 
اأ�صرار وجنحة �صرقة مركبة، 

مت من خاللها توقيف 04 
اأ�صخا�ص من بينهم قا�صر،.

حيثيات الق�صية تعود 
اإىل تقدم ال�صحية اإىل مقر 

الفرقة االإقليمية للدرك 
الوطني بالفجوج من اأجل 

رفع �صكوى لتعر�صه ل�صرقة 
دراجته النارية من طرف 

جمهولني، على اإثرها مت 
تن�صيط عن�صر اال�صتعالم 
اأين حت�صل اأفراد الفرقة 

على معلومات مفادها وجود 
دراجة نارية حتمل نف�ص 

املوا�صفات اخلا�صة بدراجة 
ال�صحية بو�صط بلدية قاملة 

والذي تعرف عليها واأكد اأنها 
دراجته، حيث مت التو�صل 

اإىل هوية امل�صتبه فيهم 
والذين مت تقدميهم اأمام 

اجلهات الق�صائية املخت�صة.
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