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لي�ست املرة الأوىل التي ياأتي فيها الِذكر على وزير الداخلية نور الدين بدوي لتويل اإدارة ق�سر الدكتور �سعدان، فكثريا ما ُطرح ا�سم ابن مدينة تقرت 

لتويل مقاليد الوزارة الأوىل يف ال�سنتني الأخريتني بنف�س احلدة مع زميليه يف احلكومة، وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، ووزير ال�سناعة واملناجم 

يو�سف يو�سفي، حيث ظلت اأ�سماء هوؤلء الثالثة تتاأرجح يف كل مرة يعود فيها احلديث حول رحيل الوزير الأول اأحمد اأويحيى...
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قال: عبد املومن ولد قدور 
)املدير العام ل�سوناطراك(
على  يوؤثر  ال  �سوناطراك  عمال  ..."اإ�رضاب 

ن�ساطها".

قلنا: يا راجل... ماال راك معول 
على Les autres؟

auresbook

يبدو اأن قرار عدول الرئي�ص عبد العزيز 

بوتفليقة الرت�سح، اأ�سبح مبثابة مدر�سة 

تكون فيها االآالف من "االأ�سخا�ص" لي�سبحوا 

حمللني و�سيا�سيني خمولني القرتاح هذا وذاك 

لت�سيري "البالد"، فقد ا�ستغل الكثري من راكبي 

االأمواج موجة احلراك ال�سعبي واأ�سبحوا 

يقرتحون اأ�سماء ح�سب اأهوائهم وم�ساحلهم 

لفر�سها ك�سخ�سيات توافقية ت�سمن االنتقال 

ال�سل�ص اإىل ما اأ�سمي بجمهورية ثانية وقد 

غاب عن الكثري من اجلزائريني اأن بع�ص 

واالأمن  تتنافى  �سوابق  "املقرتحني" ذوي 
القومي للدولة واآخرون "رمبا ال ي�ستطيعون 

حتى تنظيم عر�ص" فكيف مبرحلة انتقالية، 

فمتى �سيكف من هب ودب عن ا�ستغالل 

اأفكار ومقرتحات"  ال�سعبي" لتمرير  "احلراك 
ال يتقبلها العقل واملنطق؟

ك�ســف رئي�ص اجلمعية الوطنيــة للتجار واحلرفيني، 

الطاهــر بولنــوار، عن جتــاوز ن�سبــة ا�ستجابــة التجار 

لالإ�ســراب العــام يف اليــوم االأول 90 باملئــة يف بع�ــص 

الواليــات، بينمــا ترواحــت ن�سبته ما بــني 50 اإىل 60 

باملئــة يف العا�سمــة، م�سيفــا اأن الواليات التــي �سجلت 

اأعلــى ن�سبــة ا�ستجابــة لدعــوات االإ�سراب العــام التي 

اأطلقت عــرب من�سات التوا�ســل االجتماعي هي امل�سيلة 

وتيزي وزو.

ال�سيا�سة ملن �ساء
بطاقة حمـــــــــراء

ماذ يقرتح ال�سعب؟

مر�سح حر يهدد مبقا�ساة الرئي�س بوتفليقة !
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ت�صدر عن م �س و ذ م م "�أور��س نيوز"

املدير العام

م�سوؤول الن�سر

�سمري بوخنوفة

�لطبع: 

sie صركة �لطباعة �ل�صرق�

�لتوزيع:

sodipresse

�ل�صجل �لتجاري: 14 ب 05/00-224945

�لرمز �ل�صريبي: 63 90060 0501 014 0

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

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

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

021.73.76.78 ـ  �لهاتف: 021.73.71.28 

�لإد�رة ـ �لتحرير

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

�لهاتف: 033.29.18.51

�لفاك�س: 033.29.18.51

journalelauresnews@gmail.com :لربيد �لإلكرتوين�

اأبناء ال�سعب اجلزائري  اأن الكثري من  يبدو 

االنتخابات  تاأجيل  فكرة  بعد  يه�سموا  مل 

الرئا�سية رغم قرار عبد العزيز بوتفليقة 

بعدم الرت�سح مرة اأخرى، وقد تباينت اآراء 

والتي  املمكنة  احللول  حــول  اجلزائريني 

تر�سي "ال�سعب" وتكون يف م�ستوى تطلعاتهم 

اإىل  منهم  البع�ص  فذهب  "ال�سيا�سية"، 
اقرتاح "حكومة انتقالية من �سلب ال�سعب" 

فيما ف�سل اآخرون ت�سليم ال�سلطة للموؤ�س�سة 

انتخابات  تنظيم  حــني  اإىل  الع�سكرية 

رئا�سية يقدم فيها ال�سعب مر�سحني اختلف 

وراح  "هويتهم"  حتــديــد  يف  اجلــزائــريــون 

كل  اختفاء  �سرورة  على  ي�سرون  اآخــرون 

الوجوه املعروفة وترك "موؤ�س�سات الدولة" 

التي  ال�سيغة  اأو  الطريقة  ذكر  لل�سعب دون 

يتم بها نقل "ال�سلطة اإىل ال�سعب" بعد ذلك، 

فماذا يريد ال�سعب؟ وماذا يقرتح؟

�سد  ق�سائية  دعــوى  برفع  املوؤجلة  اأفريل   18 الـ  لرئا�سيات  املرت�سحني  اأحــد  يهدد 

الرئي�ص بوتفليقة رف�سا لقراراته االأخرية بتاأجيل االنتخابات ومتديد عمر واليته 

الرابعة، وذلك فور اإعالن عن عملية التن�سيب احلكومة اجلديدة وتاأجيل االنتخابات 

باجلريدة الر�سمية، فاإنه �سيتم رفع دعوى ق�سائية يف حق الرئي�ص بوتفليقة بتهمة 

خرق للد�ستور.

اذاعة خن�سلة تتحول اىل حلبة �سراع
تفاجاأ موظفو اذاعة اجلزائر من خن�سلة اجلهوية �سبيحة ام�ص بح�سور ممثلي االحتاد 

عملية  اأجل  من  النقابية  املركزية  طرف  من  موؤخرا  املجمد  اجلزائرين  للعمال  املحلي 

ن�ساطهم  ا�ستمرارية  باإثبات  املمثلني  طالبوا  اين  بهم،  اخلا�ص  النقابي  الفرع  جتديد 

ليتحول النقا�ص اىل احتدام ب�سب و�ستم و�سرب تعر�ص على اثره عون امن لالعتداء 

اجل�سدي ب�سرب مربح وجروح خطرية مع ت�سجيل خ�سائر مادية باملوؤ�س�سة، مع العلم ان 

االحتاد املحلي مل ي�سهد جتديدا منذ قرابة ع�سر �سنوات، ما و�سع م�سداقيته يف مهب 

الريح وخا�سة ان عملية تن�سيب ممثلني عن موظفي االذاعة منذ قرابة ثالث �سنوات 

قد �سهدت نوعا من االختالف واجلدل.

لكل مقام مقال
ال�ساحب �ساحب

االإن�سان بحكم جمال�سته ل�سديقه وكرثة 

احلديث معه ت�سبح له نف�ص االأخالق 

وال�سفات والت�سـرفات، الأن النف�ص الب�سرية 

جبلت على الكـالم واالخـتالط، فبذلك 

تتاأثر باالآخرين وتوؤثر بهـم، ويتاأثر ال�سديق 

ب�سديقه �سواء كان جلي�سا �ساحلا اأو طاحلا، 

واالأمثال ال�سعبية دعت اىل ح�سن اختيار 

االأ�سدقاء فقد قيل "ال�ساحب �ساحـب"، 

فالكثري من عالقات ال�سداقة  اخلاطئة قد 

توؤدي اإىل  ماال يحمد عقباه وت�سبب االإيذاء 

وامل�ساكل التي تغ�ص حياة االإن�سان وجتعلها 

جحيما وت�سحبه نحو الهاوية بدل انقاذه 

والوقوف معه يف اأحلك الظـروف، ب�سبب 

اختيار فا�سل يف تكوين ال�سداقة احلقيقية، 

وقد قيل اأي�سا "خالط ندك والب�ص قـدك" 

ويف رواية اأخرى "�ساحب من قدك واعرف 

اللي �سدك وام�سي مع ندك اللي يعرف قيمة 

بـوك وجـدك".

ت�سرب مثل هذه االأمثال لتبيان الروابط 

العميقة التي يجب اأن يوؤ�س�ص عليها االإن�سان 

�سـداقتـه، فال�سداقة احلقيقية ال بد اأن 

ترتبط ب�سفات ال�سدق واحلكمة والعقل 

واملروءة واالأمانة وح�سن االأخالق بدل 

م�ساحبة االإن�سان الذي ال يعرف ال�سديق وال 

يكرتث به  اإال يف منفعة ُيح�سـلها، اأو خدمة 

ي�ستفيدها منه، وتعد مثل هذه الت�سرفات 

بغي�سة ال متت باأي �سلة بال�سداقة احلقيقة 

واملتينة، ب�سبب طغيان اال�ستغالل واجل�سـع، 

بل ويوجد من االأ�سدقاء من يتاأثر ب�سديقه 

حد تقليده لت�سرفاته  فقد قيل "قويل �سكون 

�ساحبك نقولك �سكون اأنت"، فح�سن اختيار 

ال�سديق من اأ�سا�سيات التعامل اجليد مع 

احلياة التي يجد فيها ال�سديق �سديقه وقت 

ال�سيق وامل�ســاندة، والعالقات االأخرى جمرد 

م�سيعة للوقت الأنها ال تخدم �ساحبها بل 

ت�ستغله وت�سبب له االأذى.

اأغ�سان اال�سجار وعلب الكرتون لتنبيه ال�سائقني من بالوعات اختفت اغطية بع�سها 

وطال االهرتاء بع�سها االخر يف ظل غياب املراقبة الدورية للطرقات.

ال�سورة من حي االخ�سرار بو�سط مدينة باتنة

nawara.boubire@gmail.com

يف وحدة ال�سعب ومت�سكه مبوقفه 

املوحد واحتاده من اجل اي�سال ر�سالة 

هادفة باحثة عن التغيري وحتقيق 

اإ�سالحات عظمى، منوذج وا�سح عن 

الدميقراطية "احلقة" التي كثريا 

ما غيبت يف او�ساطنا العربية وبني 

حكامنا "ال�سبه دائمني" ممن يرف�سون 

التغيري ومبداأ التداول على ال�سلطة، 

وكذلك يف دول غربية تدعي التح�سر 

والدميقراطية ليتبني ان هذا الوطن مل 

يكن عقيما يوما كما انه مل ينجب ابناء 

عاقني بل كانت �ساللته "ال�سافية" من 

خرية ال�سعوب يف العامل.

ومثلما اعطى العامل درو�سا يف ال�سهامة 

والعالقات اخلارجية والت�سامح واإحقاق 

احلق والوقوف على مبداأ ثابت متكن 

من تقدمي مفهوم وا�سح للدميقراطية 

رغم انف املعادين له، لتليق به هذه 

االخرية اكرث من غريه ومازال كذلك، 

لدرجة مل تتمكن األ�سنة الناقمني عليه 

من التعقيب على ما قدمه وما �سيقدمه، 

وخا�سة انه الزال حمافظا على تلك 

النربة ال�سلمية رغم الت�سكيكات التي 

طالتها لي�ستحق فعال ان يلقب باأكرث 

ال�سعوب �سلمية وحمافظة على الوحدة 

الوطنية بحثا عن حتقيق امل�سالح 

امل�سرتكة وحفظ احلقوق ال�سرعية.

فقد متكن من االنتقال من مرحلة رف�ص 

العهدة اخلام�سة اىل مرحلة رف�ص 

متديد العهدة الرابعة بنف�ص االأ�سلوب، 

ونف�ص املنج دون ان يخل بدميقراطيته 

ويزعزع ثقة الوطن فيه حتى ان فتنة 

الع�سيان املدين قد مرت مرور الكرام 

ا�ساليب  من  ا�سلوبا  "ب�سلمية" لتمثل 
الرف�ص ال اأكرث، وميرر ما اعتربه 

اأالعيب يف حقه اىل "ال�سارع" فيعرب عن 

رف�سه لها مب�سرية �سلمية اخرى اطلق 

عليها "ال لتمديد العهدة الرابعة".

نوارة بوبري

الدميقراطية... تليق بنا

                                                              فيضض من غيضض 
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يبدو اأن قرار عدول الرئي�ص عبد العزيز 

بوتفليقة الرت�سح، اأ�سبح مبثابة مدر�سة 

تكون فيها االآالف من "االأ�سخا�ص" لي�سبحوا 

حمللني و�سيا�سيني خمولني القرتاح هذا وذاك 

لت�سيري "البالد"، فقد ا�ستغل الكثري من راكبي 

االأمواج موجة احلراك ال�سعبي واأ�سبحوا 

يقرتحون اأ�سماء ح�سب اأهوائهم وم�ساحلهم 

لفر�سها ك�سخ�سيات توافقية ت�سمن االنتقال 

ال�سل�ص اإىل ما اأ�سمي بجمهورية ثانية وقد 

غاب عن الكثري من اجلزائريني اأن بع�ص 

واالأمن  تتنافى  �سوابق  "املقرتحني" ذوي 
القومي للدولة واآخرون "رمبا ال ي�ستطيعون 

حتى تنظيم عر�ص" فكيف مبرحلة انتقالية، 

فمتى �سيكف من هب ودب عن ا�ستغالل 

اأفكار ومقرتحات"  ال�سعبي" لتمرير  "احلراك 
ال يتقبلها العقل واملنطق؟

ك�ســف رئي�ص اجلمعية الوطنيــة للتجار واحلرفيني، 

الطاهــر بولنــوار، عن جتــاوز ن�سبــة ا�ستجابــة التجار 

لالإ�ســراب العــام يف اليــوم االأول 90 باملئــة يف بع�ــص 

الواليــات، بينمــا ترواحــت ن�سبته ما بــني 50 اإىل 60 

باملئــة يف العا�سمــة، م�سيفــا اأن الواليات التــي �سجلت 

اأعلــى ن�سبــة ا�ستجابــة لدعــوات االإ�سراب العــام التي 

اأطلقت عــرب من�سات التوا�ســل االجتماعي هي امل�سيلة 

وتيزي وزو.
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اأبناء ال�سعب اجلزائري  اأن الكثري من  يبدو 

االنتخابات  تاأجيل  فكرة  بعد  يه�سموا  مل 

الرئا�سية رغم قرار عبد العزيز بوتفليقة 

بعدم الرت�سح مرة اأخرى، وقد تباينت اآراء 

والتي  املمكنة  احللول  حــول  اجلزائريني 

تر�سي "ال�سعب" وتكون يف م�ستوى تطلعاتهم 

اإىل  منهم  البع�ص  فذهب  "ال�سيا�سية"، 
اقرتاح "حكومة انتقالية من �سلب ال�سعب" 

فيما ف�سل اآخرون ت�سليم ال�سلطة للموؤ�س�سة 

انتخابات  تنظيم  حــني  اإىل  الع�سكرية 

رئا�سية يقدم فيها ال�سعب مر�سحني اختلف 

وراح  "هويتهم"  حتــديــد  يف  اجلــزائــريــون 

كل  اختفاء  �سرورة  على  ي�سرون  اآخــرون 

الوجوه املعروفة وترك "موؤ�س�سات الدولة" 

التي  ال�سيغة  اأو  الطريقة  ذكر  لل�سعب دون 

يتم بها نقل "ال�سلطة اإىل ال�سعب" بعد ذلك، 

فماذا يريد ال�سعب؟ وماذا يقرتح؟

�سد  ق�سائية  دعــوى  برفع  املوؤجلة  اأفريل   18 الـ  لرئا�سيات  املرت�سحني  اأحــد  يهدد 

الرئي�ص بوتفليقة رف�سا لقراراته االأخرية بتاأجيل االنتخابات ومتديد عمر واليته 

الرابعة، وذلك فور اإعالن عن عملية التن�سيب احلكومة اجلديدة وتاأجيل االنتخابات 

باجلريدة الر�سمية، فاإنه �سيتم رفع دعوى ق�سائية يف حق الرئي�ص بوتفليقة بتهمة 

خرق للد�ستور.

اذاعة خن�سلة تتحول اىل حلبة �سراع
تفاجاأ موظفو اذاعة اجلزائر من خن�سلة اجلهوية �سبيحة ام�ص بح�سور ممثلي االحتاد 

عملية  اأجل  من  النقابية  املركزية  طرف  من  موؤخرا  املجمد  اجلزائرين  للعمال  املحلي 

ن�ساطهم  ا�ستمرارية  باإثبات  املمثلني  طالبوا  اين  بهم،  اخلا�ص  النقابي  الفرع  جتديد 

ليتحول النقا�ص اىل احتدام ب�سب و�ستم و�سرب تعر�ص على اثره عون امن لالعتداء 

اجل�سدي ب�سرب مربح وجروح خطرية مع ت�سجيل خ�سائر مادية باملوؤ�س�سة، مع العلم ان 

االحتاد املحلي مل ي�سهد جتديدا منذ قرابة ع�سر �سنوات، ما و�سع م�سداقيته يف مهب 

الريح وخا�سة ان عملية تن�سيب ممثلني عن موظفي االذاعة منذ قرابة ثالث �سنوات 

قد �سهدت نوعا من االختالف واجلدل.

لكل مقام مقال
ال�ساحب �ساحب

االإن�سان بحكم جمال�سته ل�سديقه وكرثة 

احلديث معه ت�سبح له نف�ص االأخالق 

وال�سفات والت�سـرفات، الأن النف�ص الب�سرية 

جبلت على الكـالم واالخـتالط، فبذلك 

تتاأثر باالآخرين وتوؤثر بهـم، ويتاأثر ال�سديق 

ب�سديقه �سواء كان جلي�سا �ساحلا اأو طاحلا، 

واالأمثال ال�سعبية دعت اىل ح�سن اختيار 

االأ�سدقاء فقد قيل "ال�ساحب �ساحـب"، 

فالكثري من عالقات ال�سداقة  اخلاطئة قد 

توؤدي اإىل  ماال يحمد عقباه وت�سبب االإيذاء 

وامل�ساكل التي تغ�ص حياة االإن�سان وجتعلها 

جحيما وت�سحبه نحو الهاوية بدل انقاذه 

والوقوف معه يف اأحلك الظـروف، ب�سبب 

اختيار فا�سل يف تكوين ال�سداقة احلقيقية، 

وقد قيل اأي�سا "خالط ندك والب�ص قـدك" 

ويف رواية اأخرى "�ساحب من قدك واعرف 

اللي �سدك وام�سي مع ندك اللي يعرف قيمة 

بـوك وجـدك".

ت�سرب مثل هذه االأمثال لتبيان الروابط 

العميقة التي يجب اأن يوؤ�س�ص عليها االإن�سان 

�سـداقتـه، فال�سداقة احلقيقية ال بد اأن 

ترتبط ب�سفات ال�سدق واحلكمة والعقل 

واملروءة واالأمانة وح�سن االأخالق بدل 

م�ساحبة االإن�سان الذي ال يعرف ال�سديق وال 

يكرتث به  اإال يف منفعة ُيح�سـلها، اأو خدمة 

ي�ستفيدها منه، وتعد مثل هذه الت�سرفات 

بغي�سة ال متت باأي �سلة بال�سداقة احلقيقة 

واملتينة، ب�سبب طغيان اال�ستغالل واجل�سـع، 

بل ويوجد من االأ�سدقاء من يتاأثر ب�سديقه 

حد تقليده لت�سرفاته  فقد قيل "قويل �سكون 

�ساحبك نقولك �سكون اأنت"، فح�سن اختيار 

ال�سديق من اأ�سا�سيات التعامل اجليد مع 

احلياة التي يجد فيها ال�سديق �سديقه وقت 

ال�سيق وامل�ســاندة، والعالقات االأخرى جمرد 

م�سيعة للوقت الأنها ال تخدم �ساحبها بل 

ت�ستغله وت�سبب له االأذى.

اأغ�سان اال�سجار وعلب الكرتون لتنبيه ال�سائقني من بالوعات اختفت اغطية بع�سها 

وطال االهرتاء بع�سها االخر يف ظل غياب املراقبة الدورية للطرقات.

ال�سورة من حي االخ�سرار بو�سط مدينة باتنة

nawara.boubire@gmail.com

يف وحدة ال�سعب ومت�سكه مبوقفه 

املوحد واحتاده من اجل اي�سال ر�سالة 

هادفة باحثة عن التغيري وحتقيق 

اإ�سالحات عظمى، منوذج وا�سح عن 

الدميقراطية "احلقة" التي كثريا 

ما غيبت يف او�ساطنا العربية وبني 

حكامنا "ال�سبه دائمني" ممن يرف�سون 

التغيري ومبداأ التداول على ال�سلطة، 

وكذلك يف دول غربية تدعي التح�سر 

والدميقراطية ليتبني ان هذا الوطن مل 

يكن عقيما يوما كما انه مل ينجب ابناء 

عاقني بل كانت �ساللته "ال�سافية" من 

خرية ال�سعوب يف العامل.

ومثلما اعطى العامل درو�سا يف ال�سهامة 

والعالقات اخلارجية والت�سامح واإحقاق 

احلق والوقوف على مبداأ ثابت متكن 

من تقدمي مفهوم وا�سح للدميقراطية 

رغم انف املعادين له، لتليق به هذه 

االخرية اكرث من غريه ومازال كذلك، 

لدرجة مل تتمكن األ�سنة الناقمني عليه 

من التعقيب على ما قدمه وما �سيقدمه، 

وخا�سة انه الزال حمافظا على تلك 

النربة ال�سلمية رغم الت�سكيكات التي 

طالتها لي�ستحق فعال ان يلقب باأكرث 

ال�سعوب �سلمية وحمافظة على الوحدة 

الوطنية بحثا عن حتقيق امل�سالح 

امل�سرتكة وحفظ احلقوق ال�سرعية.

فقد متكن من االنتقال من مرحلة رف�ص 

العهدة اخلام�سة اىل مرحلة رف�ص 

متديد العهدة الرابعة بنف�ص االأ�سلوب، 

ونف�ص املنج دون ان يخل بدميقراطيته 

ويزعزع ثقة الوطن فيه حتى ان فتنة 

الع�سيان املدين قد مرت مرور الكرام 

ا�ساليب  من  ا�سلوبا  "ب�سلمية" لتمثل 
الرف�ص ال اأكرث، وميرر ما اعتربه 

اأالعيب يف حقه اىل "ال�سارع" فيعرب عن 

رف�سه لها مب�سرية �سلمية اخرى اطلق 

عليها "ال لتمديد العهدة الرابعة".

نوارة بوبري

الدميقراطية... تليق بنا

                                                              فيضض من غيضض 

لي�ست املرة الأوىل التي ياأتي فيها الِذكر على وزير الداخلية نور الدين بدوي لتويل اإدارة ق�سر الدكتور �سعدان، فكثريا ما ُطرح ا�سم ابن مدينة تقرت لتويل 
مقاليد الوزارة الأوىل يف ال�سنتني الأخريتني بنف�س احلدة مع زميليه يف احلكومة، وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، ووزير ال�سناعة واملناجم يو�سف 

يو�سفي، حيث ظلت اأ�سماء هوؤلء الثالثة تتاأرجح يف كل مرة يعود فيها احلديث حول رحيل الوزير الأول اأحمد اأويحيى.

حتّولت تخمينات الأم�س القريب اإىل واقع ملمو�س 

وتهيئة  املحلية  واجلماعات  الداخلية  وزير  بتكليف 

لرئي�سه  خلفا  اأول  وزي��را  ب��دوي  الدين  نور  الإقليم 

اإليه  ليلفت  اخلرب  يكن  ومل  اأويحيى،  اأحمد  ال�سابق 

بهذا  املحيطة  الظروف  ناحية  من  �سوى  الهتمام 

التغيري على هرم ق�سر الدكتور �سعدان، وهي ظروف 

العارم  ال�سعبي  احلراك  كبري  ب�سكل  "خا�سة" قادها 
املنتهية  الرئي�س  وثني  "ال�ستمرارية"  م�سروع  �سد 

"اخلام�سة"  طلب  عن  بوتفليقة  العزيز  عبد  وليته 

ليلة اأم�س الأول.

بظروف  حماطا  نف�سه  اجلديد  الأول  الوزير  ويجد 

غري التي تقلد فيها زمالوؤه من قبل نف�س املن�سب منذ 

تقريبا،  عقد  قبل  الأول  الوزير  من�سب  ا�ستحداث 

الدكتور  مكتب  ب��دوي  الدين  ن��ور  ت��ويل  ياأتي  حيث 

�سعدان حتت حراك قوي يف ال�سارع يطالب باإ�سالحات 

مهمات  اأول  وهي  "ال�سي�ستام"،  على  وكبرية  عميقة 

الوافد اجلديد على ق�سر احلكومة، حيث من املنتظر 

تكنوقراطية  حكومة  ت�سكيل  اإىل  ب��دوي  يلجاأ  اأن 

تلقى الإجماع ال�سيا�سي و�سط املوالة واملعار�سة اإىل 

�ساحب  ال�سارع،  ي�سنعه  جديد  عن�سر  "ر�سا"  جانب 

بدوي  ال�سيد  بتقليد  التعجيل  يف  الأك���رب  الف�سل 

من�سب الوزير الأول، الأمر الذي �سيجعل من ح�سابات 

خريج املدر�سة العليا لالإدارة يف غاية الدقة، �سيا�سيا 

واجتماعيا، على اأن تبداأ "ثمار" املرحلة القادمة يف 

الن�سج مبكرا من خالل اإحداث التوافق بني العنا�سر 

الثالثة: املوالة واملعار�سة وال�سارع. 

وميلك بدوي على عهده اجلديد بالوزارات ال�سيادية 

"الداخلية والوزارة الأوىل" جمال لتحقيق التوافق 
ظل  التي  بتلك  �سبيهة  مقاربات  تبنيه  خ��الل  م��ن 

اإىل  الدعوة  حيث  من  الداخلية  وزارة  يف  يتبناها 

ال�ساخنة  امللفات  جميع  يف  واخلو�س  اجل��اد  احل��وار 

الداخلية  قطاع  من  جعلت  متبادلة،  وثقة  بهدوء 

اإىل  بالنظر  املقبول  بال�ستقرار  عهده  يف  "ينعم" 
اخلم�س  يف  البالد  عرفتها  التي  الجتماعية  الهزات 

�سنوات الأخرية.

بحركة  �سابقه  ب��خ��الف  الأول  ال��وزي��ر  ويحظى 

من  قريبا  م�سوؤول  منه  جعلت  ميدانية  ديناميكية 

مظلة  حتت  امليدانية  خرجاته  بحكم  ال�سارع  نب�س 

وعن  قرب  عن  الط��الع  من  مكنته  الداخلية،  وزي��ر 

على  منه  ال�سباب  وخا�سة  ال�سارع،  بتوجهات  كثب 

وجه التحديد. 

فريق  اختيار  اإىل  بدوي  حميط  من  م�سادر  وتذهب 

على  "ال�سيب"  من�سوب  فيه  يرتاجع  جديد  حكومي 

اأن  فحواها  لل�سارع  ا�ستباقية  ر�سالة  يف  طاقمه، 

وحتقيق  لفهم  ال�سباب  اختيار  على  تراهن  ال�سلطة 

اأن  دون  لكن  ال�سارع،  يف  "املنتف�س"  ال�سباب  مطالب 

مينع ذلك من تواجد من ميلكون اخلربة على اعتبار 

"اإنقاذ  حكومة  مبثابة  �ستكون  القادمة  احلكومة  اأن 

توجهات  لح��ت��واء  "تطلعات"  حكومة  اأو  وطني" 

من  احل��ايل،  ال�سبابي  اجليل  اأكرب  وبن�سبة  الأجيال 

واأي�سا  والبناء،  والتعبري،  احلرية  ف�ساءات  حيث 

احلكومة  ترجمة  جانب  اإىل  امل�����س��وؤول��ي��ات،  حتمل 

بوتفليقة  العزيز  عبد  الرئي�س  لوعود  "املوعودة" 
التي تعهدت  ال�ساملة  الندوة الوطنية  واأولها م�سروع 

املوؤدية  اللبنات  اأول  اأن تكون مبثابة  ال�سلطة ب�ساأنها 

مليالد "اجلمهورية الثانية". 

وي�سارع الوزير الأول اجلديد اإىل ربح معركة الوقت 

وانتقاء وجوهها مبعايري  اأع�ساء حكومته  ت�سمية  يف 

تراعي رمبا لأول مرة "ذوق" ال�سارع املنتف�س �سد ما 

هو قدمي �سكال واأ�سلوبا، لدرجة �سيحتاج معها الوزير 

منها  اأكرث  �سعبية"  "تزكية  بدوي  الدين  نور  الأول 

�سرعيته من  املطعون يف  الربملان  �سيا�سية عرب غرفة 

وجهة نظر ال�سارع.

ورغم الو�سع احل�سا�س الذي �ستتمخ�س عنه احلكومة 

املرتقبة ميلك "�ساحب املهمة" اجلديد بدوره اأوراق 

الطبقة  ال�سعب قبل  تنتزع ثقة  اأن  �ساأنها  من  رابحة 

بدوي  الدين  نور  الأول  الوزير  ب�سلوك  ال�سيا�سية، 

اأق�سر الطرق اإىل حتقيق الإ�سالح والآمال املعقودة، 

ال�سلطة  نوايا  وترجمة  امل�سداقية  انتهاج  عرب  وهذا 

دون  ال�سباب  ومرافقة  حرفيا  ال�سارع  �سوت  فهم  يف 

واعد  وم�ستقبل  اأرح��ب  اأف��ق  اإىل  اإق�ساء  اأو  تهمي�س 

العبقرية  اأم���ام  التحقيق  م�ستحيل  اأب���دا  يبدو  ل 

اجلزائرية. 

ظرف وجري ملبا�شرة ا�شالحات عميقة

هل ُي�شلح بدوي ما "اأف�شده" اأويحيى؟  

عبد الرحمان �سايبي 

ت�سدر خرب اإعالن رئي�س اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة تاأجيل تنظيم النتخابات الرئا�سية التي كانت مقررة ليوم 18 اأفريل 2019 وعدم 
تر�سحه لعهدة رئا�سية خام�سة جل عناوين ال�سحف الوطنية ال�سادرة يوم اأم�س الثالثاء، واعتربت ال�سحف هذا الإعالن ا�ستجابة من رئي�س 

البالد ملطالب احلراك ال�سعبي الذي دعاه للعدول عن الرت�سح لعهدة خام�سة.

قالت املديرة املركزية للتقييم وال�ست�سراف بوزارة الرتبية الوطنية، �سامية مزايب، باأن حماية املدر�سة من خمتلف التيارات 
ال�سيا�سية والإيدلوجية هو "م�سوؤولية اجلميع"، داعية اإىل "اليقظة نظرا لالأجواء احل�سا�سة ال�سائدة يف املجتمع اجلزائري".

وبالبند  "ال�سعب"عادت  ي��وم��ي��ة 

خرب  اإىل  الأوىل  �سفحتها  يف  العري�س 

تاأجيل  عن  بوتفليقة  الرئي�س  اإع��الن 

تر�سحه  وع��دم  الرئا�سية  النتخابات 

�سفحتها  يف  لت�سيف  خام�سة،  لعهدة 

ت�سمنتها  فا�سلة  "قرارات  اأن  الثالثة 

ر�سالة الرئي�س لالأمة"، والتي ك�سف من 

خاللها عن "مدى التزامه بالوفاء لبقاء 

اجلزائر اآمنة م�ستقرة تواجه املتغريات 

با�ستقاللية قرار و�سيادته".

باللغة  ال�����س��ادرة  "املجاهد"  يومية 

الفرن�سية عادت لأهم واأبرز ما جاء يف 

م�سمون ر�سالة الرئي�س بوتفليقة لالأمة 

م�ستقلة  جامعة  وطنية  ندوة  كتنظيم 

ال�سلطات  بكل  تتمتع  هيئة  �ستكون 

بعث  على  بوتفليقة  وع���زم  ال��الزم��ة، 

وكذا  العمومية   لل�سلطات  اأكرب  تعبئة 

جميع  يف  الدولة  عمل  فعالية  مل�ساعفة 

املجالت.

وقالت نف�س اليومية يف افتتاحيتها اأن 

"كرد وا�ستجابة  ر�سالة الرئي�س جاءت 

عرفته  ال���ذي  ال�سعبي  ل��ل��ح��راك  منه 

والتي  املا�سية  الأ�سابيع  اجلزائر خالل 

القوي  وباحل�سور  بال�سلمية  مت��ي��زت 

ل�سباب الوطن ون�سائه".

بالفرن�سية  ال�سادرة  ''لو�سوار''  يومية 

الرئي�س  ق�����رارات  اب����رز  اإىل  ع����ادت 

اخلا�سة  الإج���راءات  واىل  بوتفليقة 

اأول  وزي���را  ب���دوي  ال��دي��ن  ن��ور  بتعيني 

وتعيني رمطان لعممارة نائبا له ووزيرا 

للخارجية، وحل الهيئة العليا امل�ستقلة 

ملراقبة النتخابات.

وجاءت افتتاحية يومية "امل�ساء" حتت 

اجلديدة"  اجلمهورية  "لبنات  عنوان 

التي  والقرتاحات  القرارات  اأن  لتقول 

بوتفليقة  الرئي�س  ر�سالة  ت�سمنتها 

ر�سالته  مع  "من�سجمة  جاءت  اأم�س  يوم 

كل  ب��ات��خ��اذ  فيها  تعهد  ال��ت��ي  الأوىل 

التدابري الد�ستورية والقانونية لتنظيم 

انتخابات م�سبقة قبل نهاية ال�سنة على 

�سوء قرارات الندوة الوطنية اجلامعة 

اإع���داد  على  ت�سرف  ال��ت��ي  وامل�ستقلة 

د�ستور جديد". 

ال�����س��ادرة  "لك�سرب�سيون"  ي��وم��ي��ة 

ال��ت��زام��ات  اإىل  ع����ادت  ب��ال��ف��رن�����س��ي��ة 

افتتاحيتها  يف  لتقول  ال�سبع،  الرئي�س 

بداأ  قد  ثانية  جلمهورية  "التاأ�سي�س  اأن 

اأخذ  قد  بوتفليقة  الرئي�س  واأن  فعال"، 

اإىل  الو�سول  "م�سوؤولية  عاتقه  على 

فيها  مكان  ول  العدالة  ت�سودها  جزائر 

للر�سوة".

�سحفتها  يف  ق��ال��ت  "اخلرب"  ي��وم��ي��ة 

العزيز  ع��ب��د  ال��رئ��ي�����س  اأن  الأوىل 

بوتفليقة "�سيبقى رئي�سا دون انتخابات 

للخام�سة  ل  مطلب  ع��ل��ى  رد  اأن  ب��ع��د 

"تاأجيل  وق���رر  الرابعة"،  ب��ت��م��دي��د 

غري  اأج��ل  اإىل  الرئا�سية  النتخابات 

بوتفليقة  اأن  اليومية  لت�سيف  م�سمى"، 

اإىل  لالأمة  املوجهة  ر�سالته  ي�سر يف  "مل 
عليه  اعتمد  ال��ذي  الد�ستوري  ال�سند 

لتخويله هذا احلق".

بالفرن�سية  ال�سادرة  ليربتي  يومية 

ت��ن��اول��ت خ��رب ت��اأج��ي��ل ان��ت��خ��اب��ات 18 

افريل من نف�س املنظور لتعنون �سفحتها 

عهدته  مي����دد  "بوتفليقة  الأوىل 

ذهبت  الجت��اه  نف�س  ويف  الرئا�سية"، 

يومية "الوطن "التي قالت اأن بوتفليقة 

وت�سيف   ، الأخرية"  احليلة  اإىل  "جلا 
الوعود  نف�س  اإط���الق  اإىل  "عاد  ان��ه 

خالل عهدته ال�سابقة والتي كانت حمل 

انتقاد من قبل اأحزاب املعار�سة وعديد 

ال�سخ�سيات الوطنية امل�ستقلة".

اأن  قالت  اندبندا"  "لوجون  يومية 

بعد  ���س��اع��ة   24 ظ���رف  ويف  ال��رئ��ي�����س 

جنيف  من  عالجية  رحلة  من  عودته 

للم�سهد  جذريا  تغيريا  احدث  �سوي�سرا 

اأعلن  مهمة  بقرارات  بالبالد  ال�سيا�سي 

اأكد من خاللها  التي  عنها �سمن ر�سالته 

رئا�سية  انتخابات  لغمار  خو�سه  عدم 

اأخرى. 

فقالت  الأحرار"  "�سوت  يومية  اأم��ا 

ال�سعب  "اإرادة  اأن  الأوىل  �سفحتها  يف 

بوتفليقة  والرئي�س   " انت�سرت  الأب��ي 

اخلام�سة،  للعهدة  تر�سحه  عن  يعدل 

املوجهة  ر�سالته  بن�س  للتذكري  لتعود 

يف  كرغبته  ت�سمنته  م��ا  واأه���م  ل��الأم��ة 

نحو  والتوجه  جديدة  جمهورية  اإر�ساء 

تتمتع  وطنية  كفاءات  حكومة  ت�سكيل 

وقالت  الوطنية،  الندوة  مكونات  بدعم 

انتخابات  "تاأجيل  اأن  اليومية  نف�س 

18 افريل هو خيار ال�سلطة كا�ستجابة 
اإىل  نزلوا  الذين  اجلزائريني  ملطالب 

ال�سارع لرف�س العهدة اخلام�سة".

باللغة  ال�سادرة  ''روب��ورت��ار''  يومية 

حمتوى  اأن  تعليقها  يف  قالت  الفرن�سية 

"ا�ستجابة  هو  لالأمة  الرئي�س  ر�سالة 

ملطالب �سعبية دعته لعدم الرت�سح لعهدة 

"لوريزون"  خام�سة"، فيما قالت يومية 

الرئي�س"  ر�سالة  بعد  "بداأ  التغيري  اأن 

واأن التوجه نحو م�سار جمهورية ثانية 

ال�سعب. اإرادة  "انطلق" و�ستحكمه 

املديرة املركزية للتقييم واال�شت�شراف بوزارة الرتبية: 

 ت�شمنتها ر�شالته اإىل االأمة اأم�ش االأول
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تاأجيل الرئا�شيات و�شحب اخلام�شة 
يت�شدران عناوين ال�شحف الوطنية 

7 وعود تّعهد بوتفليقة بتحقيقها

الفريق قايد �شالح يزور املدر�شة العليا للحربية

الناأي باملدر�شة عن التيارات ال�شيا�شية واالإيديولوجية "م�شوؤولية اجلميع"

بوتفليقة،  العزيز  عبد  الرئي�س  ر�سالة  ت�سمنت 

بتاأجيل  يق�سي  ق��رارا  ال�سعب  اإىل  وجهها  التي 

 18 ليوم  املقررة  الرئا�سية  النتخابات  تنظيم 

رئا�سية  لعهدة  تر�سحه  وع���دم   2019 اأف��ري��ل 

خام�سة.

�سبعة تعهدات قطعها  بوتفليقة  ر�سالة  وجاء يف 

ا�ستجابة  الآجال،  اأقرب  يف  بتنفيذها  نف�سه  على 

ملطالب احلراك ال�سعبي الذي انطلقت �سرارته يف 

اجلاري. العام  من  فيفري   22
للرئا�سيات،  الرت�سح  بعدم  يتعلق  اللتزامات  اأول 

اإذ قال �سراحة “ل حمَلّ لعهدة خام�سة، بل اإنني 

اأن حالتي  الإق��دام على طلبها حي�ث  اأْن��ِو قط  ل�م 

اأوؤدي  اأن  �سوى  يل  يتيحان  ل  و�ِسّني  ال�سحية 

الواجب الأخري جتاه ال�سعب اجلزائري”.

انتخاب  ُي��ْج��َر  لن  باأنه  اأي�سا  بوتفليقة  وتعهد 

كما  ا�ستجابة  املقبل،  اأفريل  من   18 يوم  رئا�سي 

قال ل� ”اللطلب ال�ُمِلح الذي وجهتموه اإيل، حر�سا 

منكم على تفادي كل �سوء فهم فيما يخ�س وجوب 

ِاْلتزمت  ال��ذي  الأج��ي��ال  ب��ني  التعاقب  وحتمية 

به”. 

لالأمة  ر���س��ال��ت��ه  يف  اجل��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س  ووع���د 

اأقرب  يف  احلكومة،  ت�سكيلة  على  جمة  بتعديالت 

ال�مطالب  على  منا�سبا  “رًدا  اأنها  معتربا  الآج��ال، 

تقبلي  على  برهانا  وك���ذا  منكم  جاءتني  ال��ت��ي 

ل�ممار�سة  ال��دق��ي��ق  وال��ت��ق��ومي  املحا�سبة  ل���زوم 

ال�م�سوؤولية“.

تلي هذه الإجراءات، ح�سب ن�س الر�سالة، ندوة 

وطنية جامعة م�ستقلة، ت�سرف عليها “هيئة تتمتع 

واعتماد  واإع��داد  لتدار�س  الالزمة  ال�سلطات  بكل 

كل اأنواع الإ�سالحات التي �ست�سكل اأ�س�سية النظام 

اجلديد الذي �سيتمخ�س عنه اإطالق م�سار حتويل 

دولتنا الوطنية”.

بتنظيم  بوتفليقة  وعد  الندوة،  من  الفراغ  بعد 

انتخابات رئا�سية، حتت الإ�سراف احل�سري للجنٍة 

انتخابية وطنيٍة م�ستقلة، موؤكدا اأن هيكلة وت�سيري 

التجارب  واأج��ود  اأجن��ع  من  ”�سي�ستوحى  الهيئة 

ْويل”. وال�ممار�سات ال�معتمدة على ال�م�ستوى الَدّ

يف  الرئي�س  يتعهد  اخل��ط��وات،  ه��ذه  على  بناءا 

تتمتع  وطنية،  كفاءات  حكومة  بت�سكيل  ر�سالته 

اأنها  مو�سحا  الوطنية،  ال��ّن��دوة  مكونات  بدعم 

العمومية  الإدارة  مهام  على  الإ�سراف  “�ستتوىل 
النتخابية  للجنة  العون  وتقدم  الأمن،  وم�سالح 

الوطنية ال�م�ستقلة”.

عَزّ  اهلل  اأم��ام  يتعّهُد  اأنه  اإىل  الأخ��ري  يف  وخل�س 

اأَيّ  اأّدِخر  ”اأّل  ب�  اجلزائري،  ال�سعب  واأمام   ، وجَلّ

وهياكلها  الّدولة  موؤ�س�سات  تعبئة  �سبيل  يف  جهٍد 

من  ال�محلّية،  اجلماعات  وكذا  مفا�سلها  وخمتلِف 

اأجل الإ�سهام يف النجاح التام خلطة العمل هذه”.

اأركان  رئي�س  الوطني،  الدفاع  وزير  نائب  اليوم،  يقوم 

�سالح،  قايد  اأحمد  الفريق  ال�سعبي  الوطني  اجلي�س 

اأفاد  للحرية ح�سبما  العليا  املدر�سة  اإىل  بزيارة عمال 

به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

ويرتاأ�س الفريق اأحمد قايد �سالح خالل هذه الزيارة 

للمدر�سة،  التوجيهي  للمجل�س  ع�سرة  الثانية  ال��دورة 

�سبتمرب   26 يف  املوؤرخ  الرئا�سي  املر�سوم  لأحكام  طبقا 

احلربية. العليا  املدر�سة  اإحداث  املت�سمن    2005

واأكدت املديرة املركزية للتقييم وال�ست�سراف 

حماية  "يجب  اأن��ه  الوطنية،  الرتبية  ب��وزارة 

ال�سيا�سية  ال��ت��ي��ارات  خمتلف  م��ن  امل��در���س��ة 

امل�سوؤولية الأخالقية ل  والإيديولوجية وهذه 

تقع فقط على عاتق مدراء املوؤ�س�سات الرتبوية 

واإمنا على املجتمع باأكمله وخا�سة الأ�سرة".

املتو�سطات  تالميذ  خروج  على  لها  تعليق  ويف 

والثانويات يوم اأم�س الأول اإىل ال�سارع من اجل 

و�سفت  ال�سعبية،  امل�سريات  �سياق  يف  التظاهر 

التالميذ  ه��وؤلء  لأن  "اخلطري  ب�  الأم��ر  مزايب 

ق�سر ويجب تاأطريهم".

مفتوحة  "املدار�س  اأن  ال�سياق  ذات  يف  واأكدت 

واأن التالميذ يجب اأن يكونوا داخل املوؤ�س�سات"، 

يفر�س  مما  للبلبلة  املثري  "الو�سع  اإىل  م�سرية 

التحلي باليقظة حلماية املدر�سة".

املركزية  امل��دي��رة  ك��ذب��ت  املنا�سبة  وب���ذات 

الوطنية  الرتبية  بوزارة  وال�ست�سراف  للتقييم 

اآخر  امتحانات  تاأجيل  مفادها  التي  الإ�ساعات 

ال�سنة، موؤكدة اأنها �ستجري يف التواريخ املحددة 

لها والتي اأعلنت عنها وزارة الرتبية الوطنية.

باملكتب  ع�سو  با�سا  فتيحة  قالت  جانبها  من 

"من غري  باأنه  اأولياء التالميذ  الوطني جلمعية 

الأطفال  يقحم  اأن  ظ��رف  اأي  وحت��ت  املقبول 

مقاعد  ليرتكوا  للبالد،  ال�سيا�سية  الأم���ور  يف 

اأو  ح�سيب  دون  ال�سوارع  ويجوبون  الدرا�سة 

رقيب". وقالت با�سا باأن جمعية اأولياء التالميذ 

قدمت نداء لالأولياء ب�سفتهم امل�سوؤولني الأوائل، 

ثانية  وبدرجة   ، وتربيتهم  اأبنائهم  توعية  يف 

تعليمة  اأية  يوجد  ل  لأنه  الرتبوية  املوؤ�س�سات 

اأو اإ�سعار يف الدخول يف اإ�سراب اأو �سل املوؤ�س�سات 

الرتبوية اأو اإخراج للتالميذ من املدار�س، 

اأما وزيرة الرتبية الوطنية، نورية بن غربيت، 

فقد ن�سرت قبل اأم�س الأول الأحد على �سفحتها 

الثانويات  تالميذ  خ��روج  اأن  الفاي�سبوك  يف 

والعديد من  العا�سمة  واملتو�سطات على م�ستوى 

الوليات اإىل ال�سارع "اأمر خطري".

وقالت بن غربيت يف هذا ال�ساأن "اإننا مطالبون 

واللتزام  الأخ��الق��ي  الواجب  ب��اب  من  جميعا 

حماية  ثمة  ومن  مدر�ستنا  بحماية  وامل�سوؤولية 

ب��اأن  ت��ق��ول  واأ���س��اف��ت  واأطفالنا".  تالميذنا 

مدر�سة  �ستظل  والإجبارية  املجانية  "املدر�سة 
ال�سعب، فلنحميها جميعا من كل عمل مق�سود اأو 

غري مق�سود يهدف ت�سيي�سها اأو وا�ستغاللها".

والأ�ساتذة  لالأولياء  ن��داء  ال��وزي��رة  ووجهت   

ال�سعار  "ليكون  امل��وؤط��ري��ن  وك��اف��ة  والتالميذ 

كل  فوق  اجلزائرية  املدر�سة  جعل  هو  الوحيد 

اعتبار".
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راأ�ش العــيون

ن. م

بلغت  اأن  ــد  ــع ب ذلــــك  يـــاأتـــي 

ل�سندوق  االإجمالية  احل�سيلة 

ــد  اأزي ال�سنة  لــهــذه  املـــال  زكـــاة 

بفارق  �سنتيم،  مليار   4.7 مــن 

ح�سيلة  عن  مليون   11 يتعدى 

ك�سف  ح�سبما  املا�سية،  ال�سنة 

االإر�ساد  م�سلحة  رئي�ص  عنه 

ملديرية  ـــاف  واالأوق وال�سعائر 

باتنة  لوالية  الدينية  ال�سوؤون 

ي�سع  مــا  يكن"،  بــن  "زوبري 
متقدمة  ــب  ــرات م يف  الــواليــة 

اأموال  وطنيا فيما يتعلق بجمع 

الزكاة والتي قدرت بني الرابعة 

ت�سريح  لعدم  نظرا  واخلام�سة، 

الثالثة  باملراتب  �سوى  الــوزارة 

وللتقارب  جــهــة  مـــن  االأوىل 

�سندوق  من  املح�سل  املبلغ  بني 

ونظريه  باتنة  لوالية  الزكاة 

املرتبة  احتل  ــذي  ال ب�سطيف 

مليون   55 يفوق  مببلغ  الثالثة 

دينار.

هذا وجاءت دائرة باتنة على 

راأ�ص دوائر الوالية يف حت�سيل 

اأموال الزكارة بعد جمعها مبلغ 

متبوعة  دينار،   14465304
مببلغ  ــتــوتــة  ال عـــني  بـــدائـــرة 

بريكة  ثم  دينار   2347800
تليها  دينار،   2034550 مببلغ 

ـــص الــعــيــون، اآريــ�ــص،  ـــر راأ� دوائ

�ــســريــانــة، تـــازولـــت، اإ�ــســمــول، 

التوايل،  على  �سريانة  تيمقاد، 

بالرتتيب  املح�سلة  بــاملــبــالــغ 

ديــنــار،   1891120 الــتــايل، 

 1632000  ،1638060
ــار،  ــن دي  1551142 ديـــنـــار، 

1413850 دينار، 1230700 
ــار،  ــن دي  1030284 ديـــنـــار، 

املتبقية  الدوائر  حققت  فيما 

جمتمعة اأقل من 100 مليون.

ــــن الــطــريــقــة املــعــتــمــدة  وع

ذات  اأو�ـــســـح  املــبــالــغ  يف جــمــع 

املبلغ  ح�ساب  مت  اأنــه  املتحدث، 

من  املح�سلة  الــو�ــســوالت  عــرب 

قبل اأئمة امل�ساجد على م�ستوى 

كل دائرة، باالإ�سافة اإىل املبالغ 

احل�ساب  تــدخــل  الــتــي  املــالــيــة 

مبا�سرة  للمديرية  الــربيــدي 

من قبل املح�سنني والتي قاربت 

يف جمموعها مليار و300 مليون 

الطريقة  حتديد  ليتم  �سنتيم، 

املبالغ  تــوزيــع  بها  �سيتم  التي 

يتم  مــا  ــق  وف م�ستحقيها  على 

تتم  اأن  عــلــى  عــلــيــه،  ــاق  ــف االت

العملية من قبل جلان قاعدية 

جمعه  مت  ما  توزيع  على  تعمل 

على  حــدا  على  دائــرة  كل  عرب 

م�ساجدها اأو عن طريق اللجان 

ــيــة، وذلـــك  املــ�ــســجــديــة املــحــل

ح�سله  ملــا  م�سجد  كــل  بتوزيع 

ميلكه  ما  م�ستحقيه،وفق  على 

من قوائم خا�سة بذلك.

جّدد �سكان قرية عني تا�سة براأ�ص 

ال�سلطات  اإىل  مطالبهم  الــعــيــون، 

املعنية باإعادة النظر بعني االعتبار 

وحت�سني  ــتــنــمــويــة  ال ملــ�ــســاكــلــهــم 

يتخبطون  التي  املزرية  اأو�ساعهم 

القرية  اإذ تفتقر  �سنوات،  فيها منذ 

اإىل اأدنى �سروريات احلياة الكرمية 

جعل  مــا  ــزول  ــع امل "الدوار"  بــهــذا 

من  يوما  جحيما  يعاي�سون  ال�سكان 

حاجياتهم  عــلــى  احلــ�ــســول  اجـــل 

اليومية.

امل�ساكل  هـــذه  مــقــدمــة  يف  ــعــل  ول

املاء  ب�سكات  الربط  اإىل  االفتقار 

العيون  تبقى  اإذ  لل�سرب  ال�سالح 

والوحيد  االأول  امللجئ  الطبيعية 

تعرف  تزال  ال  حني  يف  املياه  جللب 

كبريا  اهــــرتاءا  الريفية  املــمــرات 

بالعوامل  وتاأثرها  قدمها  نتيجة 

التي  الو�سعية  ــي  وه الطبيعية، 

اإذ  التالميذ  على  �سلبا  انعك�ست 

اأنــفــ�ــســهــم يــ�ــســريون عدة  ــدون  ــج ي

اإىل  اخلـــروج  اجــل  مــن  كيلومرتات 

اجل  من   87 رقم  الوطني  الطريق 

االلتحاق مبوؤ�س�ساتهم الرتبوية، من 

الكهرباء  م�ساكل  تبقى  اآخر  جانب 

الريفية هي االأخرى ت�سرب اأطنابها 

الع�سرات  يــقــدم  اإذ  الــقــريــة  على 

بالربط  اال�ستعانة  ال�سكان  مــن 

من  اال�ستفادة  اأجــل  من  الع�سوائي 

يف  ال�سكان  ليطالب  اخلدمة،  هــذه 

التنمية  املرات بتحقيق  العديد من 

دون  تبقى  اأ�سواتهم  اأن  اإال  املحلية 

رد من طرف اجلهات املعنية.

اأموال الزكاة ت�شل 
م�شتحقيها بعد اأيام بباتنـة

�شكان "عني تا�شة" يطالبون 
بتنمية حقيقية

بعد جمع قرابة 5 ماليري �شنتيــم

واأمرت ذات اجلهة يف اإر�سالية ُوجهت 

الفالحية  ــام  االأقــ�ــس خمتلف  اإىل 

املا�سية  االأ�سواق  بتنظيم  بال�سمـاح 

مـــع املــحــافــظــة عــلــى االإجــــــراءات 

الوقائية للت�سدي ملختلف االأمرا�ص 

احليوانية املتف�سية وذلك من خالل 

اإ�سابتها  عن  ُمعلن  منطقة  كل  و�سع 

حتـــت املـــراقـــبـــة الــبــيــطــريــة ملــدة 

اإجـــراءات  تدعيم  وكــذا  يوما   40
املراقبة املو�سوعة من طرف امل�سالح 

البيطرية يف املناطق املمكن تعر�سها 

للخطر ت�سهيال لعمليات التدخل.

املا�سية  طاعون  اأن  بالذكر  جدير 

30 بلدية على غرار  �سرب اأزيد من 

وغريها  ال�سمرة  بريكة،  بلديات 

الوالئية  ال�سلطات  اتــخــذت  حيث 

املخت�سة  املــ�ــســالــح  مــع  بالتن�سيق 

يق�سي  ـــرارا  ق الــفــالحــة  مبــديــريــة 

عرب  املا�سية  اأ�ــســواق  جميع  غــلــق  

املوا�سي  نقل  ومنع  الــواليــة  تــراب 

املوجهة اإىل اأقرب مذبح اإال ب�سهادة 

م�سلمة من امل�سالح البيطرية، االأمر 

الذي كبد مربو املا�سية يف البلديات 

يف  �سيما  معتربة  خ�سائر  املت�سررة 

املناطق التي تعتمد الن�ساط الرعوي 

كم�سدر رئي�سي للرزق.

ي�ستكي مواطنو حيي الن�سر وطريق 

النقائ�ص  عديد  بربيكة،  اجلـــزار 

التي تطال احليني املذكورين يف ظل 

والتي  احل�سرية  املــوؤ�ــســرات  غياب 

زادت من ت�ساعد وترية الغ�سب لدى 

من  ال�سنوات  من  العديد  منذ  هوؤالء 

ت�سجيل  رغم  منفرج  اأي  وجود  دون 

املتكررة  وال�سكاوى  النداءات  عديد 

ل�سد  نهائي  حــل  الإيــجــاد  للجهات 

مكب  اإىل  حتــول  الــذي  العطعوطة 

ال�سكنية  للنفايات يتو�سط االأحياء 

حبي�سة  ظلت  املطالب  هــذه  اأن  اإال 

الحتواء  �ساكنا  ــرك  حت مل  وعـــود 

جراء  ح�سبهم  املطروحة  امل�سكلة 

تقاع�ص اجلهات املعنية والتي نغ�ست 

يف  ــاأتــي  ي حــيــث  يومياتهم  عليهم 

التي ت�سنع جملة  النقائ�ص  مقدمة 

انعدام  املواطنني  لــدى  املعاناة  من 

التي  االأزقة  جلل  العمومية  االإنارة 

االأمر  و هو  اأدخلتها يف ظالم دام�ص 

املواطنني  خماوف  من  �ساعف  الذي 

ات�سال  يف  منهم  جمموعة  اأفادت  اإذ 

مع االورا�ص نيوز اأن الو�سعية باتت 

ملثل  الل�سو�ص  اغتنام  جراء  مقلقة 

ظاهرة  ن�سر  اجل  من  الظروف  هذه 

ال�سطو و ال�سرقة من قبلهم حيث ال 

الذي  الوقت  يف  عليهم  التعرف  يتم 

اإىل وجهة جمهولة  بالفرار  يلوذون 

فــ�ــســال عــن الـــزواحـــف الــ�ــســامــة و 

مالذها  جتد  باتت  التي  احل�سرات 

�سد  وجــود  مع  خا�سة  املناخ  هذا  يف 

املجاري  به  ت�سب  الذي  العطعوطة 

ال�سكان  ف�سالت  رمي  يتم  و  املنزلية 

احليوانات  جيف  بع�ص  وحتى  به 

القطط و حتى  و  الكالب  على غرار 

احلمري.

ـــرتاء  ـــن جــهــة اأخـــــرى فــــاإن اه وم

يــدخــل �سمن  االأر�ــســفــة  و  الــطــرق 

ــد من  ــزي ــي ت ــت هـــذه الــنــقــائــ�ــص ال

املركبات  مــرور  عقب  الغبار  تطاير 

يومي  ب�سكل  النارية  الــدراجــات  و 

باأمرا�ص  امل�سابني  على  اآثرت  والتي 

احل�سا�سية و العيون و يف هذا ال�ساأن 

اخذ  املحلية  ال�سلطات  من  طالبوا 

دون  من  االعتبار  بعني  ان�سغاالتهم 

متاطل يف معاجلة امل�ساكل الراهنة.

اأ�شدرت ال�شلطات الوالئية بباتنة، قرارا يق�شي باإعادة فتح اأ�شواق املا�شية اأمام املربني واملوالني بعد 65 يوما من الغلق التحفظي لها، 
ب�شبب انت�شار وبائي طاعون املجرتات ال�شغرية واحلمى القالعية.
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بعد �شهرين من غلقهـا

فتح اأ�شواق املا�شيـة جمددا بباتنـة

خالد. ع

ر. م

عامر. معامر. م

ظالم دام�ش وانت�شار للنفايات  القاعة متعددة الن�شاطات باحلا�شـي

الن�شـر" بربيكة "حي 
بعيد عن اهتمام ال�شلطات

ح�شرت القاعـة وغابت الن�شاطات

نا�سر خملويف

رحمة مدور

اأعرب �سباب بلدية احلا�سي 

التابعة لدائرة عني جا�سر 

بوالية باتنة، عن ا�ستيائهم 

من الغياب التام للن�ساطات 

الرتفيهية والثقافية يف 

البلدية وال�سلل التام يف 

قطاع ال�سباب والريا�سة 

خا�سة على م�ستوى القاعة 

متعددة الن�ساطات.

�سباب املنطقة ابدوا 

تذمرهم من احلالة التي 

تعي�سها هذه القاعة التي 

تبقى هيكال دون روح رغم 

كونها املتنف�ص الوحيد 

ل�سباب البلدية والتي من 

املفرت�ص اأن تعمل على 

تفعيل ن�ساطات حيوية 

تنمي املخزون الفكري 

واملواهب التي يحتوي عليها 

ال�سباب يف جميع املجاالت، 

وح�سب امل�سكتني اأن الغاية 

من الن�ساطات هو جذب فئة 

ال�سباب والوقوف بينهم 

وبني االآفات االجتماعية 

وانت�سار الرذيلة، وذلك 

بتنظيم دورات يف خمتلف 

الريا�سات كتن�ص الطاولة 

والبلياردو واأي�سا االألعاب 

الفكرية كال�سطرجن مع العلم 

اأن بلدية احلا�سي حتتوي 

على متفوقني يف مثل هذه 

الن�ساطات ومل ال تنظيم 

درو�ص خ�سو�سية ملحو 

االأمية للكبار يف ال�سن. 

ل�سيف متحدث اآخر 

اأن القاعة تفتح اأبوابها 

فقط للتالميذ الراغبني 

يف الدرو�ص اخل�سو�سية 

واالإ�سافية وباخل�سو�ص 

املقبلني على البكالوريا، 

لتبقى اخلدمة الوحيدة 

املقدمة فيها وتغييب لبقية 

الطلبات املقدمة للقائمني 

على القاعة، كل هذا يف�سره 

املواطنون بغياب الفاعلية 

يف هذا املرفق الذي يعد 

نقطة حيوية للتحكم يف 

فئة ال�سباب واحلفاظ عليها 

وغياب للمتابعة من اجلهات 

امل�سوؤولة عن قطاع ال�سباب 

والريا�سة لهذه القاعة.

ك�شف م�شادر م�شوؤولـة عن انتهاء الّلجان املُكلفة ب�شبط قوائم امل�شتفيدين 
من زكاة املال لهذه ال�شنة يف والية باتنة وذلك بعد عملية الت�شفية وال�شبط 
املح�شلة  املالية  املبالغ  توزيع  يف  ال�شروع  �شيتم  حيث  بها،  للمدرجني 
على م�شتحقيها يف غ�شون اأ�شبوع اأو اأثنني على اأكرث تقدير، لت�شب يف 
 5 بني  ما  قيمتها  ترتاوح  حواالت  مبوجب  مبا�شرة،  الربيدية  ح�شاباتهم 

اآالف اإىل 20 األف دينـــار.



اأزمة املياه متوا�شلة بقرى البلدية

تغرق العديد من القرى واملدا�شر بعمق واليات خن�شلة، اأم البواقي و�شطيف، يف نوم تنموي عميق توحي كل املوؤ�شرات اأنها لن ت�شتفيق منه 
يف الوقت احلا�شر ما دام اأغلب م�شوؤوليها قد دخلوا بدورهم يف �ُشبات اأعمق وباتت كل �شكاوي قاطنيها ال حدث. 

يعاين �سكان قرى ومدا�سر بلديتي 

الواقعتــني  الغــول  و�ســرج  بابــور 

باأق�سى املنطقة ال�سرقية لوالية 

�سطيــف، مــن اأزمة حــادة يف املياه 

ال�ساحلــة لل�سرب والتــي انعك�ست 

�سلبــا علــى يومياتهــم يف ظــل �سح 

حنفيــات املنــازل التــي ال ي�سلهــا 

املــاء يف بع�ص االأحيــان، اإىل اأزيد 

من ع�سرة اأيام، مما يدفع بالبع�ص 

ممن ت�سمــح لهم ظروفهــم املادية 

فيمــا  ال�سهاريــج،  اقتنــاء  اإىل 

ي�سطــر الكثري منهم اإىل االعتماد 

للتــزود  البدائيــة  الطــرق  علــى 

بهــذه املــادة احليويــة مــن املنابع 

واحلنفيات العمومية.

القــرى  هــذه  �ســكان  وح�ســب 

واملدا�سر، فاإن �سبــب انقطاع املياه 

الكبــرية  االأعطــاب  اإىل  يعــود 

واملتكــررة التــي ت�سهدهــا �سبكــة 

نقــل امليــاه وحمطــة �سخ املــاء من 

نقب "لبي�ــص"، وهو امل�سروع الذي 

انتظره �سكان بلديتي بابور و�سرج 

�سنــة،  ثالثــني  مــن  اأزيــد  الغــول 

وكلــف اخلزينــة العموميــة اأكرث 

من 30 مليار �سنتيــم، ودخل حيز 

اخلدمــة �سهر جويليــة من ال�سنة 

ما قبــل املا�سيــة، اإال اأن مياهه ال 

ت�سل اإىل  احلنفيات اإال نادرا، مما 

يطــرح اأكرث مــن عالمــة ا�ستفهام 

حــول طريقــة وكيفيــة اإجنــازه، 

وي�ســع م�سوؤويل القطــاع يف دائرة 

االتهام.

اأن  ال�ســكان  ممثلــو  واأ�ســاف 

ال�ساحلــة  امليــاه  مــع  معاناتهــم 

اإىل  طريقهــا  تعــرف  مل  لل�ســرب 

احلــل حتــى االآن، رغــم الوعــود 

الكثــرية للم�سوؤولــني املحليني ويف 

مقدمتهــم ممثليهــم علــى م�ستــوى 

املنتخبــة،  ال�سعبيــة  املجال�ــص 

اأن جميــع وعودهــم مل  موؤكديــن 

تكن �سوى جمرد كالم ال�ستمالتهم 

خالل املواعيد االنتخابية، حيث 

ال زالــت االأمور علــى حالها، وهذا 

يف ظل ا�ستمــرار املعانــاة اليومية 

للتزود بامليــاه ال�ساحلــة لل�سرب، 

واأن الو�سع بات ال يطاق و�سيزداد 

�سعوبة مــع قدوم ف�ســل ال�سيف، 

حيــث يت�ساعف الطلــب على هذه 

املادة احليوية. 

الطلبــة  اعت�ســام  توا�ســل 

اجلامعيــني واأ�ساتذتهــم �سبيحــة 

االأم�ــص اأمــام مقر واليــة �سطيف 

مــن  باملزيــد  للمطالبــة  وهــذا 

مــع  واالإ�سالحــات  التغيــريات 

امل�سبقــة  العطلــة  قــرار  رف�ــص 

اإىل  العــودة  اإىل  والدعــوة 

ال�ستئنافهــا،  الدرا�ســة  مقاعــد 

حيــث جتّمهــر املئــات منهــم اأمــام 

اأي  ح�ســول  ودون  الواليــة  مقــر 

اإليهــم  جتــاوزات قبــل اأن ين�ســم 

عــدد كبري مــن تالميــذ الثانويات 

واملتو�سطــات، فيمــا عرفــت باقي 

بلديــات الوالية عــزوف التالميذ 

عن العــودة اإىل مقاعــد الدرا�سة 

اأمــام  االحتجاجــات  وموا�سلــة 

مقــرات موؤ�س�ساتهــم التعليمية مع 

اأعدادهــم  يف  تناق�ــص  ت�سجيــل 

مقارنــة باالأيــام الفارطــة، فيمــا 

وا�ســل العديــد مــن التجــار غلــق 

حمالتهم التجاريــة لليوم الثالث 

علــى التــوايل مــع ت�سجيــل عودة 

ال�ســارع  يف  للن�ســاط  تدريجيــة 

العلمــة  ببلديــة  دبــي  التجــاري 

�سرق الوالية.

ـــذ  ـــي ـــام ـــت ـــة وال ـــب ـــل ـــط ال
ـــون الــتــظــاهــر  ـــل ـــس ـــوا� ي

تغيب عنها العديد من املتطلبات و�شكاوي قاطنيها ال حدث

�شكان "ال�شراحنة" يف خن�شلة 
ب�شوت واحد "فكوا عنا العزلة"

يعاين �سكان قرية ال�سراحنة التابعة 

اإداريــا لبلدية عــني الطويلة من عزلة 

خانقــة مازالــت م�ستمــرة منــذ �سنوات 

طويلة، موؤكدين باأنهم مل يتوقفوا عن 

منا�ســدة املجال�ــص ال�سعبيــة املتعاقبة 

الإ�ســالح الطرقــات وفــك العزلــة عــن 

املواطنني.

امل�سلــك  بــاأن  اأكــدوا  القريــة  �ســكان 

الريفي الــذي يربطهم مبركز البلدية 

واأ�سبحــت  اأجــزاء  بعــدة  انهــار  قــد 

احلركــة فيــه م�ستحيلــة خا�ســة اأنــه 

امل�سلــك الوحيد الــذي يربط بني عدة 

املجــاورة  والقــرى  �سكانيــة  جتمعــات 

التــي اأ�سبحــت يف عزلــة منــذ �سنوات، 

ب�سببتدهور امل�سالــك الريفية التي مت 

�سقها وتعبيدها مطلع �سبعينيات القرن 

املا�سي ومل تخ�سع لعمليات �سيانة منذ 

ذلك احلني.

املحليــة  ال�سلطــات  ال�ســكان  ونا�ســد 

قريتهــم  واإنقــاذ  العاجــل  بالتدخــل 

اإ�ســالح  اأجــل  مــن  وذلــك  املعزولــة 

عمليــة  وت�سجيــل  املت�ســررة  املقاطــع 

لتعبيــد امل�سلك الرئي�ســي نحو البلدية 

مركــز، حيث يعتمدون علــى اجلّرارات 

لنقــل  امل�سلــك  هــذا  عــرب  الفالحيــة 

الزراعيــة  املــواد  واإي�ســال  املر�ســى 

الغــذاء  واإمــدادات  املوا�ســي  واأعــالف 

احلقــول  بــني  املنت�سريــن  لل�ســكان 

وال�سعاب يف واحدة من اأح�سن االأقاليم 

املنتجــة للحبــوب، م�سالــح بلدية عني 

الطويلــة مــن جهتها تنقلــت نهاية هذا 

االأ�سبــوع للقرية املعزولة للوقوف على 

ان�سغــاالت املواطنــني وقدمــت وعــودا 

لل�ساكنــة بحــل هذه امل�ســاكل تدريجيا 

و�سيتــم تخ�سي�ــص غــالف مــايل هــام 

للتزويد ال�ســكان باملاء ال�ســروب وفتح 

امل�ساك الريفية.

م�شاتي فكريينـة يف اأم البواقي 
حتلــم بالغاز

عرب مئات املواطنني املقيمني مبختلف 

امل�ساتــي التابعة لبلديــة فكريينة، من 

نق�ص التغطية املتعلقة بالربط بالغاز 

الطبيعــي، مطالبــني ب�ســرورة تدخــل 

امل�ســوؤول االأول على اجلهــاز التنفيذي 

بالواليــة مــن اأجــل ت�سجيــل م�ساريــع 

فوريــة النت�سالهــم من الغــن واملعانات 

اليوميــة، حيــث اأ�سحــى اأغلــب �ســكان 

بلديــة فكريينة يف رحلــة بحث يومية 

عــن اقتنــاء قــارورة لغــاز البوتــان يف 

والية ا�ستفادت من اأكرب ميزانية لبلوغ 

ن�سبة التغطية االأق�سى يف مادتي الغاز 

والكهرباء.

ياأتي ذلك بالرغم من االأغلفة املالية 

حيــث  للقطــاع،  املخ�س�ســة  ال�سخمــة 

عرفــت املنطقة هجرة كبــرية من قبل 

املواطنــني خــالل ال�سنــوات االأخــرية، 

ب�سبــب غيــاب اأدنــى متطلبــات احلياة 

بهــا. يف املقابــل ك�سفــت اأم�ــص م�ســادر 

م�سوؤولــة ببلدية فكريينــة لـ"االأورا�ص 

نيــوز" عــن ترقــب االنطــالق يف اجناز 

الدرا�ســة التقنيــة على م�ستــوى ثالث 

م�ساتي بهدف االإي�سال بالغاز الطبيعي 

وهــو امل�ســروع الــذي مت جتميده خالل 

ال�سنــوات القليلة املا�سيــة، لريفع عنه 

التجميد خالل ال�سهر املا�سي.

قائمــة  اإن�ســاء  مت  ال�سيــاق،  ذات  ويف 

ا�ستدراكيــة لل�ســكان املقيمــني اجلــدد 

علــى م�ستــوى م�ستة "ي�سفــر" وعر�سها 

علــى مديريــة الطاقة واملناجــم ليتم 

تو�سيلها بالكهرباء والغاز، فيما اأجنزت 

موؤخــرا درا�سة دقيقة مــن قبل ممثلي 

موؤ�س�ســة الكهرباء والغاز مب�ستة "راأ�ص 

الذهــب" الإي�سالهــا بالغــاز قريبا على 

حــد تعبــري ذات امل�سدر، ياأتــي ذلك يف 

ظل التهمي�ص والعزلة التي تعاين منها 

اأغلــب م�ساتــي البلدية ما جعــل ن�سبة 

امل�ساريــع امل�سجلة �سئيلــة باملقارنة مع 

متطلبــات املواطنــني ببلديــة فكريينة 

مــن اأجل ترقيــة احليــاة االجتماعية 

بالبلدية وتوفري اأدنى متطلبات احلياة 

الب�سيطة للمواطن.

قـرى عنوانها الن�شيان ب�شطيف
اأما بوالية �سطيف يطالب �سكان قرى 

وم�ساتــي تقــع بجبــل بوطالــب اأق�سى 

املنطقة جنــوب غرب الواليــة بتوفري 

متطلبــات و�سروط احليــاة ال�سرورية 

ال�سيمــا الربط بال�سبــكات وهذا ق�سد 

التــي  باملنطقــة  واال�ستقــرار  العــودة 

�سهدت هروبــا جماعيا خالل الع�سرية 

معروفــة  كانــت  اأنهــا  رغــم  ال�ســوداء، 

باإنتاجهــا الوفــري ملختلــف اخل�سروات 

والفواكــه وكــذا املنتجــة للمك�ســرات، 

جلودة اأرا�سيها وتوفر املياه.

ويف هــذا ال�ســدد فقد طالبــت العديد 

من العائــالت ال�سيمــا القاطنة بقرية 

املثــال، بربطهــا  جلــوادة علــى �سبيــل 

بالطاقــة الكهربائيــة التــي مت قطعها 

مــع  مــوازاة  ب�سبــب االأزمــة االأمنيــة، 

اإمكانيــة برجمــة م�ساريــع لفائدتهــا، 

ق�ســد العــودة واال�ستقرار مــن جديد، 

خلدمــة االأر�ــص والتنميــة الفالحيــة 

للمنطقــة، خا�ســة بعــد اإعــادة تعبيد 

العابــر   28 رقــم  الوطنــي  الطريــق 

للمنطقــة، ممــا حفزهــم علــى العودة 

جمددا، عــالوة علــى حت�ســن االأو�ساع 

االأمنية من جديد.

كما رفع نف�ص ال�سكان الئحة ان�سغاالت 

البلــدي  ال�سعبــي  للمجل�ــص  موجهــة 

لبلديــة بوطالــب، مــن اأجــل املطالبــة 

برفع عدد عقود اال�ستفادة من اإعانات 

بنــاء  اإعــادة  ق�ســد  الريفــي،  ال�سكــن 

املنازل املهجورة وترميمها وبناء اأخرى 

جديــدة، لبعــث احليويــة يف املناطــق 

التي تقــع مبحاذاة جبــل بوطالب، اأما 

م�سالح املجل�ص ال�سعبي البلدي لبلدية 

بوطالــب، فقد اأكــدت اأنهــا تلقت بع�ص 

الطلبــات اخلا�ســة للربــط بال�سبكات، 

خا�ســة منهــا الكهرباء والغــاز، وقامت 

بتحويلهــا للجهــات املخت�ســة التخــاذ 

االإجــراءات الالزمــة يف اأقــرب وقــت 

ممكن. 

�سيتــم خــالل ال�سنــة اجلاريــة فتــح 

7مراكز بريدية جديدة عرب خمتلف 
بلديات والية خن�سلة، باالإ�سافة اإىل 

ا�ستالم املركز املايل بعا�سمة الوالية 

ال�سنــة  مــن  االأول  ال�سدا�ســي  خــالل 

اجلارية حت�سبا لو�سعه حيز اخلدمة 

رفقــة  املركز الربيــدي لبلدية جالل 

الــذي انتهت به االأ�سغــال على اأن يتم 

تد�سينــه مطلع اأفريــل القادم ويتعلق 

باإجنــاز مكتب بريدي جديد بالقطب 

العمــراين  مبحــاذاة طريــق العيــزار 

بريــدي  ومركــز  خن�سلــة  ببلديــة 

فتــح  اإىل  باالإ�سافــة  �س�ســار  ببلديــة 

مركز مماثل بحــي 2000 �سكن عدل 

ومركز اآخــر ببلدية قاي�ص ومركزين 

عــني  ببلديتــي  جديديــن  بريديــني 

تهيئــة  اإعــادة  و  واملحمــل  الطويلــة 

3مراكز بريدية ومركز اإيداع وتوزيع 
الربيد بعا�سمة الوالية. 

اأمــا املركــز الربيــدي بحــي الن�ســر 

والــذي  خن�سلــة  مدينــة  بو�ســط 

مت غلقــه �سهــر نوفمــرب  مــن ال�سنــة 

الوالئــي  املديــر  اأ�ســاف  الفارطــة 

للربيــد اأن قراالغلــق اتخــذ للحفاظ 

على  �سالمة الزبائــن خوفا من انهيار 

جدرانه حيــث �سيتم هدمه يف غ�سون 

االأيام القادمة  لل�سروع يف بناء مركز 

بريدي جديد مكانه خالل ال�سدا�سي 

الثاين من ال�سنة اجلارية. 

خن�سلــة  بواليــة  يوجــد  لالإ�ســارة 

فيمــا  بريديــا  مركــزا   52 حاليــا 

حت�ســي املديريــة  الوالئيــة للربيــد 

اأكــرث مــن 237 األــف ح�ســاب بريدي 

األــف   65 حــوايل  حت�ســل  جــاري 

زبــون منهم  علــى البطاقــة الذهبية 

اآالف   10 حــوايل  يلتحــق  مل  بينمــا 

زبــون باملراكــز الربيديــة  القريبــة 

مــن عناويــن اإقامتهــم للح�ســول على 

بطاقاتهم اجلديدة.

مــن  جــالل  بلديــة  ا�ستفــادت 

م�ساريــع هامــة يف قطــاع املــوارد 

املائيــة، حيــث �سجلــت ال�سلطات 

مــايل  بغــالف  م�ســروع  املحليــة 

هــام  لتجديد �سبكــة توزيع املاء 

ال�ســروب بالبلديــة مركز وباقي 

التجمعات ال�سكنية.

العملية من �ساأنها حت�سني توزيع 

املاء ال�سروب والق�ساء على عديد 

النقــاط ال�ســوداء  الناجتــة عن  

الت�سربــات املائيــة علــى م�ستوى 

االأحيــاء والطرقات نتيجة قدم 

الرئي�سيــة  ال�سبــكات  واهــرتاء 

جــالل،  بلديــة  م�ستــوى  علــى 

امل�ســروع �سيمكــن  امل�سالح املعنية 

باإ�سالح تلك الت�سربات والق�ساء 

على م�سكل تبذير كميات معتربة 

من امليــاه التــي يحرم منهــا عدد 

كبري مــن ال�ســكان ويف �سيــاق ذي 

اأن  امل�سالــح  ذات  ك�سفــت  �سلــة 

البلديــة تدعمــت مب�ســروع اآخر 

لتجديد �سبكــة التطهري، بعد اأن 

بات  م�سكل غياب قنوات ال�سرف 

ال�سحي يــوؤرق يوميات املواطنني 

بحيــث قامــوا بربــط �سكناتهــم 

ال�سحــي  ال�ســرف  بقنــوات 

با�ستعمــال  اخلا�ســة  بطرقهــم 

التقليديــة  بالطريقــة  احلفــر 

التــي ت�سكل خطــرا على �سحتهم 

وعلــى حميطهــم لتوؤكــد م�سالــح 

املجل�ــص ال�سعبي البلــدي باإجناز 

وجتديــد �سبكــة التطهري بجالل 

مركز وباقي التجمعات ال�سكنية 

منهــا  احل�سريــة  الثانويــة 

والريفية، وهــذا يف انتظار اإمتام 

جميع االإجراءات القانونية ملنح 

امل�سروعــني للموؤ�س�ســة بعــد فتح 

العرو�ص ومبا�سرة االأ�سغال.
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قرى فـي "�ُسبات تنموي" عميق!

اأزمة العط�س يف طريقها اإىل احلل بجالقطاع الربيــد يتعزز بـ7 مراكز جديـدة

ر. �س/ ب. �س/ ع.ب

خن�شلــــة

ر�سيد. ح/ بن �ستول. �س/ عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

�س. ب
ر�سيد. ح

�شطيف

اإنفاق 30 مليار يف م�سروع 
فا�ســل ببابور

عرب خمتلف البلديات
ت�شجيل م�شروع لتجديد �شبكتي املاء ال�شروب والتطهري



ت������رتاوح ن�����س��ب��ة الن���دم���اج 

الوطني  يف جمال ت�سنيع قطع 

ال�سيارات  واإك�س�سوارات  غيار 

باملئة  و30   25 بني  ما  حاليا 

قريبا  ت�سل  اأن  املرتقب  وم��ن 

اأفادت  ح�سبما  باملئة   40 اإىل 

املناولة  �سوؤون  ق�سم  ممثلة  به 

واملناجم  ال�سناعة  ب����وزارة 

ال�سيدة جوهر هادي .

يف  ه��ادي  ال�سيدة  واأو���س��ح��ت 

هام�س  ع��ل��ى  �سحفية  ن����دوة 

املناولة  ل�سالون   13 الطبعة 

بعد  م��ا  وخ��دم��ات  والتجهيز 

اأوتو  "اإكيب  لل�سيارات  البيع 

من  ال��ع��دي��د  اأن   ،"2019
جمال  يف  النا�سطة  املوؤ�س�سات 

اجلزائر  يف  ال�سيارات  تركيب 

�سرعت يف التوجه نحو املناولة 

هي  اأخرى  موؤ�س�سات  اأن  م�سرية 

فر�س  حت��دي��د  ب�سدد  حاليا 

التعاون مع مناويل قطاع الغيار 

واإك�س�سوارات ال�سيارات.

وح�سب ذات امل�سوؤولة يالحظ 

اأ�سبحوا  ال�سيارات  م�سنعي  اأن 

امللحة  حاجتهم  ع��ن  ي��ع��ربون 

بالرتكيز  امل��ن��اول��ة  جم���ال  يف 

هذا  يف  املحلني  املتعاملني  على 

اأهمية   على  م�سددة  امل��ج��ال، 

���س��ه��ادة امل��ط��اب��ق��ة ال��دول��ي��ة 

ملوؤ�س�سات املناولة يف جمال قطع 

لدى  ت�ست�سدر  ال�سيارات  غيار 

امل�سنعني العامليني لل�سيارات من 

املحلية  ال�سناعة  تطوير  اأجل 

اأكرب،  وطني  باإدماج  لل�سيارات 

وتابعت -ذات املتحدثة- تقول 

املحليني  امل��ن��اول��ني  تعزيز  اأن 

الدولية  املطابقة  ب�سهادات 

متكنهم من �سد حاجيات الطلب 

فائ�س  ت�����س��دي��ر  و  ال��داخ��ل��ي 

من�سة  ط��ري��ق  ع���ن  الإن���ت���اج 

مل�سنعي  ال��ت��اب��ع��ني  امل���وزع���ني 

ال�سيارات العامليني.

العام  املدير  اأب��رز  جانبه  من 

جمال  يف  ا���س��ت�����س��ارات  مل��ك��ت��ب 

ال�سيد  ال�����س��ي��ارات  ���س��ن��اع��ة 

يف  تدخله  خ��الل  م��راح  ر�سيد 

نظام  "�سهادة  حول  حما�سرة 

ت�سنيع  جم����ال  يف  اجل������ودة 

الت�سديق  اأهمية  ال�سيارات"، 

الوطنيني  للمناولني  بالن�سبة 

ق���وي���ة على  ���س��ن��اع��ة  خل��ل��ق 

ذات  مو�سحا  الوطني،  امل�ستوى 

الت�سديق  عملية  اأن  امل�سوؤول 

و�سائل  تتطلب  بحيث  معقدة 

متطورة  جد  وم��ادي��ة  ب�سرية 

املراقبة،  و���س��ائ��ل  ع��ن  ف�سال 

الت�سديق  عملية  ف��اإن  وح�سب 

نا�سجة   مل��وؤ���س�����س��ة  ال��دول��ي��ة 

تتطلب حوايل 12 �سهر.

متابعا تابع يقول اأن اجلزائر 

لكن  ك��ب��رية  ب��ك��ف��اءات  تتمتع  

جديدة  ب�سناعة  يتعلق  الأمر 

وال���ت���ي ت��ت�����س��ك��ل ت��دري��ج��ي��ا، 

العتماد  افتكاك  اأج��ل  وم��ن 

اأول  لبد  ال��دويل  والت�سديق 

بدقة  منتوجها  اخ��ت��ي��ار  م��ن 

مع  الإن��ت��اج  �سل�سلة  واإط����الق 

منتوج  اجن���از  ع��ل��ى  احل��ر���س 

للم�سنع  وتقدميه  نوعية  ذو 

العاملي.

على هام�ش افتتاح الطبعة التا�شعة لـ"الناباك"

يف جمال ت�شنيع قطع غيار واإك�ش�شوارات ال�شيارات

الطبعة  افتتاحه  ل��دى  ق��دور  ول��د  وق��ال 

البرتولية  ال�سناعات  ملنتدى  التا�سعة 

يتعد  اإن��ه  )ال��ن��اب��اك(  اإفريقيا  �سمال  يف 

ال�سباب،  ب��اإ���س��راك  القادمة  الطبعات  يف 

ال�سغرية  امل��وؤ���س�����س��ات  ���س��م��ن  امل��ن�����س��وي��ني 

واملتو�سطة، متاأ�سفا لعدم وجود هذه الفئة 

يف هذه الطبعة.

ملحطة  من��وذج   2019 ناباك  وي�سم  ه��ذا 

"جي  �سنف  من  بالوقود  للتموين  متنقلة 

بي األ �سي" من �سنع جزائري، وقد اأجنزت 

املحطة لأول مرة باجلزائر من طرف  هذه 

ال�سناعية  للن�ساطات  ال�سناعية  املوؤ�س�سة 

املجمع  ف���روع  اإح���دى  تعد  وال��ت��ي  ال��ع��ام��ة 

امللحق  امليكانيكية  لل�سناعات  اجل��زائ��ري 

لوزارة ال�سناعة واملناجم حيث اأنها جاهزة 

اأب��رزه  ما  وف��ق  الوطنية  ال�سوق  يف  للو�سع 

القائمون على جناح العر�س لهذه املوؤ�س�سة.

لهذه  بالت�سويق  مكلف  اإط��ار  اأو�سح  فيما 

املوؤ�س�سة الكائن مقرها باجلزائر العا�سمة، 

حداد عالء الدين، اأن �سناعة هذه املحطة 

�سي  األ  بي  جي  ن��وع  من  بالوقود  للتموين 

الرامية  ال��دول��ة  �سيا�سة  اإط��ار  يف  يندرج 

لهذا  ال�سيارات  ا�ستعمال  نحو  التحول  اإىل 

ال�سنف من الوقود.

ويتعلق الأمر مبحطة مزودة مبوزع للوقود 

الإدماج  ن�سبة  تبلغ  فيما  وخ��زان  وم�سخة 

 80 نحو  الوحدة  لهذه  ال�سناعي  الوطني 

اأن  اإىل  م�سريا  امل�سدر  نف�س  ي�سيف  باملائة 

حمليا  منجزة  املحطة  ه��ذه  هياكل  معظم 

كاخلزان وعداد التوزيع والهيكل الفولذي 

وقطع  م�سختها  ا�سترياد  مت  بينما  وغريها 

املتنقلة  املحطة  ه��ذه  تعمل  كما  اأخ���رى، 

مرت   20 نحو  للتخزين  طاقتها  تبلغ  التي 

مكعب على �سمان ال�ستمرارية يف التموين 

ب��ال��وق��ود يف حم��ط��ات ت��وزي��ع ال��وق��ود يف 

اأ�سغال  نتيجة  اخلدمة  عن  توقفها  حالة 

تهيئة وع�سرنة ل �سيما بالن�سبة للمناطق 

املعزولة .

للمنتجات  دليل  اإعداد  �سيتم 

الوطنية ال�سناعية قبل نهاية 

ح�سب  اجل����اري،  م��ار���س  �سهر 

اأم�س  اأول  ت�سريح  يف  اأف��اد  ما 

ال�سناعة  لوزارة  العام  الأمني 

واملناجم، خري الدين جموبي.

واأو�����س����ح ال�����س��ي��د جم��وب��ي، 

ع��ل��ى ه��ام�����س اف��ت��ت��اح ال���دورة 

الوطني  لل�سالون  اخلام�سة 

املنعك�س للمناولة الذي جتري 

 14 اإىل   11 م���ن  ف��ع��ال��ي��ات��ه 

املعار�س  بق�سر  اجلاري  مار�س 

)اجلزائر العا�سمة(، اأن وزارة 

على  تعمل  واملناجم  ال�سناعة 

لدليل  الأخرية  اللم�سات  و�سع 

املحلية  ال�سناعية  املنتجات 

قبل  ج��اه��زا  �سي�سبح  ال���ذي 

م�سيفا  اجل��اري،  ال�سهر  نهاية 

اإع��داد  اأن��ه مت  ال���وزارة  ممثل 

املنتوجات  تت�سمن  كتيبات 

العمومي،  للقطاع  ال�سناعية 

بع�س  تعاون  نق�س  اإىل  م�سريا 

امل��ن��ت��ج��ني اخل���وا����س يف ه��ذا 

املجال.

و من جهة اأخرى، اأعدت وزارة 

ت�سريعي"  "جهاز  ال�سناعة 

الذي يرغم املتعاملني اخلوا�س 

ع��ل��ى ت��ق��دمي م��ع��ل��وم��ات حول 

ال�سرورية  الفعلي  اإنتاجهم 

ال��ق��ادم،  ال��دل��ي��ل  ل�ستكمال 

ح�سب ما اأ�ساف امل�سوؤول.

اأن  ال�����س��ي��د جم��وب��ي  وي����رى 

الوطنية  امل��ن��ت��ج��ات  حت��دي��د 

احل��ق��ي��ق��ي��ة ي�����س��م��ح ل�����وزارة 

ال�����س��ن��اع��ة ب��امل�����س��اه��م��ة يف 

من  وحمايته  الإن��ت��اج  ترقية 

تنجم  ال��ت��ي  ال�سلبية  الآث���ار 

بتطبيق  خا�سة  ال��واردات  عن 

ال���ر����س���م الإ�����س����ايف امل���وؤق���ت 

ما بني  الذي يرتاوح   للحماية 

200 باملئة من قيمة  اإىل   30
ال�سلعة امل�ستوردة.
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ولد قدور يتعهد باإ�شراك امل�ؤ�ش�شات ال�شبانية

 يف م�شاريع �ش�ناطراك

ن�شبة الإدماج ال�طني يرتاوح حاليا ما بني 25 و 30 باملائة

اإعداد دليل للمنتجات ال�شناعية ال�طنية قريبا

تعهد املدير العام  ملوؤ�ش�شة �شوناطراك عبد املوؤمن ولد قدور اأم�س االأول باإ�شراك املوؤ�ش�شات ال�شبابية، يف م�شاريع ال�شركة 
يف ال�شنوات القادمة مبديا اأ�شفه على تهمي�س هذه الفئة التي من �شاأنها اأن ت�شاهم يف االقت�شاد الوطني.

م�شروع ا�شرتاتيجي مهيكل لتحويل 
املياه اإىل واليتي �شوق اأهرا�س وتب�شة 

لأ�سغال  معاينته  خالل  الوزير  واأو�سح 

م�سروع اإجناز �سد واد جدرة بالقرب من 

وتفقد  عمل  زيارة  �سمن  اأهرا�س،  �سوق 

امل�سروع  هذا  بر�سم  �سيتم  باأنه  للولية، 

مالق  �سدي  ب�"الهام" ربط  و�سفه  الذي 

وع��ني ال��دال��ي��ة )���س��وق اأه��را���س( بهذا 

مليون   200 بتوفري  ي�سمح  ما  التحويل 

بناء  وك��ذا  �سنويا  املياه  من  مكعب  مرت 

الكباريت،  وادي  مبنطقة  للمياه  خزان 

�سيتم  التحويل  ه��ذا  اأ�سغال  وب��اإجن��از 

التزود  البعيد  املدى  على  تاأمني  قريبا 

���س��ك��ان �سوق  ل��ف��ائ��دة  ال�����س��رب  مب��ي��اه 

اأهرا�س وتب�سة، وفق ال�سيد ن�سيب الذي 

بر�سم  املندرج  التحويل  هذا  باأن  اأو�سح 

الكربى  للتحويالت  الوطني  الربنامج 

م�ساحات  �سقي  كذلك  �ساأنه  من  للمياه 

وكذا  الفالحية  الأرا���س��ي  م��ن  وا�سعة 

ال�سناعية  املياه  تلبية الحتياجات من 

مل���رك���ب حت���وي���ل ال��ف��و���س��ف��ات ب����وادي 

الكباريت الذي �سي�سرع يف اأ�سغال اإجنازه 

قبل نهاية 2019، واأ�سار الوزير اإىل اأن 

املجال  ه��ذا  يف  املتبعة  الإ�سرتاتيجية 

باملناطق  املياه  حتلية  اإىل  اأ�سا�سا  ترمي 

ال�ساحل  من  املياه  وحتويل  ال�ساحلية 

واجلنوب نحو اله�ساب العليا، بالإ�سافة 

اإىل ا�ستغالل املياه ال�سطحية واجلوفية 

العميقة  اجلوفية  املياه  ا�ستغالل  وكذا 

بجنوب البالد.

تخزين  بقدرة  جدرة،  واد  �سد  ومبوقع 

الذي  مكعب،  مرت  مليون   35 اإىل  ت�سل 

 ،2012 العام  اإجن��ازه  اأ�سغال  انطلقت 

للتاأخر  ر�ساه  عدم  ن�سيب  ح�سني  اأب��دى 

على  ���س��دد  حيث  الأ���س��غ��ال،  يف  الكبري 

م�سوؤويل املجمع املكلف بالإجناز بت�سليم 

باأنه  موؤكدا   ،2019 نهاية  قبل  امل�سروع 

ونوعية  الآج��ال  اح��رتام  على  �سي�سهر 

الإجناز وفق املعايري املعمول بها دوليا يف 

التزود  و�سعية  باأن  م�سيفا  املجال،  هذا 

�سوق  بولية  لل�سرب  ال�ساحلة  باملياه 

اأهرا�س �ستتح�سن ب�سفة جيدة مع نهاية 

2019 عرب جميع بلدياتها، فيما �سيتم 
بتح�سني  التكفل  اأ���س��اف،  كما  قريبا، 

بلديتي  لفائدة  ال�سرب  مبياه  التزويد 

و�سيتم  ال��زان��ة  وع���ني  اإدري�������س  اأولد 

ت�سخري العتمادات املالية لذلك.

اأن  اإىل  الوزير  اأ�سار  ذلك  مع  وباملوازاة 

ا�ستكملت  الوطن  عرب  �سد  م�سروع   26
جتري  فيما  ب��ه��ا،  املتعلقة  ال��درا���س��ات 

5 �سدود كبرية، مذكرا  الأ�سغال لإجناز 

باأنه مت خالل العقدين الأخريين اإجناز 

تخزين  بقدرة  وذل��ك  كبريا  �سدا   80
لتقفز  مكعب  مرت  مليار  ب�8،5  اإجمالية 

بعد ا�ستالم ال�5 �سدود اجلاري اإجنازها 

مليار مرت مكعب   9 اإىل   2021 اآف��اق  يف 

املائي  ق���ال، الأم���ن  ي��ع��زز، كما  م��ا  وه��و 

للجزائر.

اأكد وزير املوارد املائية، ح�شني ن�شيب، اأول اأم�س ب�شوق اأهرا�س باأن واليتي �شوق 
الدرا�شات  ا�شتكملت  مهيكل  ا�شرتاتيجي  مب�شروع  ا�شتفادتا  قد  وتب�شة  اأهرا�س 

املتعلقة به و املت�شمن حتويل املياه انطالقا من �شدود والية الطارف

انطالقا من الطارف

�شعر �شلة خامات اأوبك يرتفع 
اإىل اأزيد من 66 دوالرا للربميل

منظمة  خ��ام��ات  �سلة  �سعر  �سجل 

)اأوب���ك(  للنفط  امل�����س��درة  ال���دول 

بلغ  ح��ي��ث  اأم�������س،  اأول  ارت��ف��اع��ا 

مقابل  للربميل،  دولرا   66.01
64.78 دولرا امل�سجلة يوم اجلمعة  
الفارط، ح�سب ما اأفادت به املنظمة 

اأم�س على موقعها اللكرتوين.     

التي  اأوب���ك  خ��ام��ات  �سلة  وت�سم 

م�ستوى  ق��ي��ا���س  يف  م��رج��ع��ا  ت��ع��د 

الإنتاج 14 نوعا وهي خام �سحاري 

اجلزائري، واخلام العربي اخلفيف 

ال�سعودي، وخام الت�سدير الكويتي، 

والإيراين  الإماراتي،  مربان  وخام 

ال���ث���ق���ي���ل، وال���ب�������س���رة اخل��ف��ي��ف 

العراقي، وخام ال�سدر الليبي، وخام 

مريايات  وخ���ام   النيجريي،  ب��وين 

النغويل،  �سول  وجريا  الفنزويلي، 

واأورينت  الغابوين،  اخلفيف  ورابي 

لغينيا  وزاف������ريو  الك���������وادوري، 

ال�ستوائية، و جينو الكونغويل.

الأ�سعار  اأن��ه��ت  ال��ي��وم،  نف�س  يف  و 

اجلل�سة مرتفعة بدعم من تعليقات 

وزير الطاقة ال�سعودي خالد الفالح 

تخفي�سات  اإن��ه��اء  ا�ستبعد  ال���ذي 

قبل  اأوب���ك  تقودها  التي  الإن��ت��اج 

خلام  الآجلة  العقود  وزادت  جوان، 

دولر   66.58 اإىل  �سنتا   84 برنت 

و�سجلت  ال��ت�����س��وي��ة،  يف  ل��ل��ربم��ي��ل 

العقود الآجلة خلام غرب تك�سا�س 

دولر   56.79 الأمريكي  الو�سيط 

 72 مرتفعة  الت�سوية  يف  للربميل 

�سنتا عن �سعر الإغالق .



قال �سفري االحتاد االأوروبي يف القاهرة، 

�سوريا  اإعمار  اإعادة  اإن  �سوركو�ص،  اإيفان 

مرتبط بعملية �سيا�سية معرتف بها. 

اأم�ص،  �سحفي،  موؤمتر  خالل  ذلك  جاء 

م�ستقبل  لدعم  بروك�سل  مــوؤمتــر  حــول 

اأيــام(،   3 ملدة  الثالثاء  )ينطلق  �سوريا 

ــهــدف من  اإن ال حــيــث  قـــال �ــســوركــو�ــص 

يحدث  مــا  وهــو  للغاية،  وا�ــســح  املــوؤمتــر 

لل�سعب ال�سوري وال�سعاب التي يتعر�سون 

على  يحتاجون  ماليني  هناك  الأن  لها، 

دعم، م�سيفا اأنه يبدو يف الوقت الراهن 

اأنهم لي�سوا على مقربة من حل �سيا�سي، 

االأمور  جميع  يتناول  املوؤمتر  اأن  مو�سحا 

ال�سوريني  ـــم  ودع بـــاالأزمـــة،  اخلــا�ــســة 

واخلـــارج،  الــداخــل  يف  يعي�سون  الــذيــن 

عن  ف�سال  �سيا�سية،  حلول  اإيجاد  ولي�ص 

جديدة  دولــيــة  مالية  تــعــهــدات  بحث 

التي  والدول  ال�سوريني  الالجئني  لدعم 

دعوة  مت  اأنــه  اإىل  م�سريا  ت�ست�سيفهم، 

من  ال�سوري  املجتمع  عن  املمثلني  مئات 

واخلارج  الداخل  من  املختلفة  املنظمات 

وما  والــو�ــســع،  االحــتــيــاجــات  ملناق�سة 

الــدوىل  املجتمع  بــه  يــقــوم  اأن  ينبغي 

لت�سهيل حياة ال�سوريني. 

ووفق �سوركو�ص، ي�سارك اأي�سا يف املوؤمتر 

ممثلون من االأمم املتحدة، ووزراء بع�ص 

الدول لي�ص فقط من االحتاد االأوروبي، 

واإيــران،  رو�سيا،  تركيا،  من  اأي�سا  ولكن 

�سعد  اللبناين  الــوزراء  ورئي�ص  وكذلك 

�سوريا،  اإعمار  اإعــادة  وحــول  احلريري، 

وا�سحة  نقاط  لديه  االحتـــاد  اإن  قــال 

نقوم  و�سوف  االإعمار،  اإعــادة  مدى  حول 

عملية  هناك  كــان  اإذا  البناء  بــاإعــادة 

�سيا�سية معرتف بها.

مع  بالتعاون  االأوروبــي،  ويعقد االحتاد 

االأمم املتحدة، "موؤمتر بروك�سل 3" حتت 

واملنطقة"  �سوريا  م�ستقبل  "دعم  عنوان 

مار�ص  و14   12 يــومــي  بــني  الــفــرتة  يف 

اجلاري. 

كوريا  لرئي�ص  خــا�ــص  م�ست�سار  قــال 

اجلنوبية اأم�ص اإنه يتعني على الواليات 

املتحدة العمل على اإخالء �سبه اجلزيرة 

بالتدريج  النووي  ال�سالح  من  الكورية 

الأن اإ�سرتاتيجية كل �سيء اأو ال �سيء لن 

ت�ساعد على ك�سر اجلمود يف املحادثات.

وعقد الرئي�ص االأمريكي دونالد ترامب 

اأون  جونغ  كيم  ال�سمالية  كوريا  وزعيم 

املا�سي  ال�سهر  يف  لهما  اجــتــمــاع  ثــاين 

تفكك  باأن  االأمريكية  املطالب  ملناق�سة 

كوريا ال�سمالية برناجمها النووي مقابل 

لكن  العقوبات،  ــع  ورف اأمنية  �سمانات 

انهارت  فيتنام  يف  جرت  التي  املحادثات 

الزعيمني  اأن  رغــم  اتفاق  دون  وانتهت 

افرتقا ب�سكل ودي. 

االأمــن  م�ست�سار  اأن  ت�سونغ  مــون  وقــال 

القومي اخلا�ص لرئي�ص كوريا اجلنوبية 

يتحمالن  اجلــانــبــني  اأن  اإن  جيه  مــون 

املـــحـــادثـــات لكن  انــهــيــار  ــة  ــي ــوؤول ــس ــ� م

فجاأة  موقفها  �سددت  املتحدة  الواليات 

ال�سالح  ــزع  ن اإىل  ودعــت  يبدو  مــا  على 

رغم  ال�سمالية  كوريا  من  كلية  النووي 

على  توافق  قد  باأنها  �سابقة  تلميحات 

الواليات  اإن  م�سيفا  تدريجي،  اأ�سلوب 

املتحدة قدمت طلبات مبالغ فيها لكوريا 

حني  يف  كبري  اتفاق  الإبـــرام  ال�سمالية 

باأنه  الثقة  يف  مفرطا  كيم  الزعيم  كان 

على  للح�سول  ترامب  اإقــنــاع  ي�ستطيع 

يونغبيون  جممع  اإغالق  مقابل  يريد  ما 

النووي الرئي�سي. 

االحتاد االأوروبي: 

م�شت�شار رئي�ش كوريا اجلنوبية: 

فيما يخ�ش اتفاق خروج بريطانيا من االحتاد االأوروبي

ق. د

من اأجل حماكمة جي�ش ميامنار

دعت مقررة االأمم املتحدة اخلا�شة املعنية بحقوق االإن�شان "يانغ يل"، املجتمع الدويل لتاأ�شي�س حمكمة "دولية م�شتقلة" ملحاكمة جي�س ميامنار يف 
حال مل تتم اإحالتهم اإىل حمكمة اجلنايات الدولية.

الربيطانية  ـــوزراء  ال رئي�سة  اأعلنت 

"ملزمة  اأنها جنحت يف اإجراء تغيريات 

االحتـــاد  مــع  اتــفــاقــهــا  عــلــى  قانونيا" 

من  بريطانيا  خــروج  ب�ساأن  ـــي  االأوروب

االحتاد، املعروف با�سم برك�سيت.

رئي�ص  يــونــكــر،  ــود  كــل جـــان  اأن  غــري 

املــفــو�ــســيــة )الــهــيــئــة الــتــنــفــيــذيــة ( 

االأوروبية حذر من اأنه اإذا �سوت جمل�ص 

العموم الربيطاين �سد االتفاق فاإنه لن 

تكون هناك فر�سة ثالثة، حيث جاءت 

موؤمتر  يف  ويــونــكــر  مـــاي  تــ�ــســريــحــات 

�سحفي م�سرتك عقب لقاء عقد يف وقت 

متاأخر ليل اأول اأم�ص يف �سرتا�سبورغ.

الـــوزراء  ــوؤون جمل�ص  ــس � وزيـــر  وكـــان 

اأعلن  ليدينغتون قد  الربيطاين ديفيد 

جمل�ص  اأمـــام  بــيــان  يف  التغيريات  عــن 

اإن  وقال  ماي،  ت�سريحات  قبل  العموم 

لالحتاد  ميكن  ال  اأنــه  تعني  التغيريات 

اململكة  على  االإبقاء  حماولة  االأوروبي 

املوؤقتة  االإجـــــراءات  فــخ  يف  املــتــحــدة 

فيما  لالأبد،  ال�سمالية  ايرلندا  حلدود 

�سوؤون  ــر  وزي �ستارمر،  كــري  �سري  �سكك 

العمالية،  الظل  حكومة  يف  الربك�سيت 

فيما اإذا كان قد مت اإجراء اأي تغيريات 

على  ردا  وقال  االن�سحاب،  اتفاق  على 

اأنه  العموم  جمل�ص  يف  ليدينغتون  بيان 

يقروؤون  عندما  النا�ص  ُيحبط  �سوف 

التفا�سيل.

العموم  جمل�ص  ي�سوت  اأن  املقرر  ومن 

على اتفاق خروج بريطانيا من االحتاد 

ال�سهر  مــن   29 ــوم  ي املــقــرر  ــــي  االأوروب

احلايل.

اإعادة اإعمار �ش�ريا مرتبط بعملية

 �شيا�شية معرتف بها

اإ�شرتاتيجية اأمريكا جتاه بي�نغ يانغ لن تفلح

برك�شيت: ترييزا ماي حت�شل على تعديالت "ملزمة قان�نيا" 

اأول  �سحفي،  مــوؤمتــر  يف  ذلــك  جــاء 

املتحدة  االأمم  مبــقــر  عــقــد  ــص،  ــ� ام

ــورات  ــط ــت ـــول اآخــــر ال بــجــنــيــف، ح

�سددت  حيث   ميامنار،  يف  احلا�سلة 

�سرورة  على  االأممــيــة،  املــ�ــســوؤولــة 

املــتــورط  مــيــامنــار  جي�ص  حمــاكــمــة 

ـــرب واإبـــــادة  ــاب جـــرائـــم ح ــك ــارت ب

غربي  "اأراكان"  اإقليم  يف  جماعية 

مل  حــال  يف  اأنـــه  م�سيفة  مــيــامنــار، 

حقوق  انتهاكات  ق�سية  اإحالة  يتم 

اجلنايات  حمكمة  اإىل  ــان  ــس ــ� االإن

الدولية، فاإنه يجب تاأ�سي�ص حمكمة 

تلك  يف  للنظر  م�ستقلة"  "دولية 
جي�ص  اأن  يل،  واأ�ــســارت  االنتهاكات، 

�سابقا  حرب  جرائم  ارتكب  ميامنار 

حقوق  انتهاك  يف  م�ستمرا  ومـــازال 

للم�سلمني  تــهــجــريه  عــرب  ــان  ــس ــ� االإن

واال�ستيالء على اأرا�سيهم.

ي�سار اأنه يف دي�سمرب 2018، ن�سرت 

تقريرا  الدولية،  اجلنائية  املحكمة 

الع�سكرية  القمع  حملة  عن  اأولــيــا 

اأوت  منذ  الروهنغيا،  �سد  مليامنار 

اإنه  التقرير،  قــال  حيث   ،2017
خالل تلك العمليات )الع�سكرية( مت 

40 باملئة من القرى  اأكرث من  تدمري 

ب�سكل  )اأراكـــــان(  راخـــني  اإقليم  يف 

اأنه بحلول  اإىل  اأو جزئي، الفتا  كلي 

اأكــرث  اأن  يــقــدر   ،2018 �سبتمرب 

اإىل  فـــروا  األـــف روهــنــغــي   725 مــن 

بنغالدي�ص املجاورة.

جرائم  اأ�سفرت   ،2017 اأوت  ومنذ 

امل�سلمني  الروهنغيا  اأقلية  ت�ستهدف 

ميامنار  جي�ص  قبل  من  اأراكـــان،  يف 

عن  مــتــطــرفــة،  بــوذيــة  وملي�سيات 

مقتل اآالف الروهنغيا، ح�سب م�سادر 

ف�سال  متطابقة،  ــة  ــي ودول حملية 

اجلارة  اإىل  مليون  قرابة  جلوء  عن 

بنغالدي�ص، وفق االأمم املتحدة.

دولــي 08

اختطف م�سلحون جمهولون، اأم�ص، 19 �سخ�سا كانوا على منت 

حافلة �سمايل املك�سيك.

اأن  ت�سمه،  مل  اأمني،  م�سوؤول  عن  اإعالمية  و�سائل  ونقلت 

امل�سلحني اأوقفوا احلافلة على الطريق العام بني مدينتي "�سان 

فرناندو" و"رينو�سا" بوالية تاماوليبا�ص، م�سيفا اأن اخلاطفني 

اأنزلوا جميع الركاب، وعددهم 41 �سخ�سا، ثم اختطفوا 19 

منهم، يعتقد اأنهم مهاجرون من دول اأمريكا الو�سطى.

ي�سار اأن والية تاماوليبا�ص الواقعة على حدود والية تك�سا�ص 

املهاجرين  ع�سرات  بحق  م�سابهة  حاالت  �سهدت  االأمريكية 

خالل عام 2011، على يد ع�سابات تهريب املخدرات.

 3 وجود  عن  اأم�ص،  اأول  امل�سري،  الوزراء  جمل�ص  اأعلن 

علماء م�سريني �سمن �سحايا بالده جراء حادث الطائرة 

االإثيوبية املنكوبة. 

ونقل بيان جمل�ص الوزراء عن وزارة الزراعة نباأ ا�ست�سهاد 

االإثيوبية  الطائرة  حادث  يف  الوزارة  علماء  من  ثالثة 

رئي�ص  تركي  اأ�سرف  هم  العلماء  اأن  اإىل  م�سرية  املنكوبة، 

البحوث  ملركز  التابع  النباتات،  وقاية  مبعهد  الت�سنيف 

الزراعية، و دعاء عاطف عبد ال�سالم وعبد احلميد فراج 

جملي نوفل الباحَثني مبركز بحوث ال�سحراء.

 22 عن  يقل  ال  ما  اأن  اأم�ص،  اأول  املتحدة  االأمم  اأعلنت 

مدنيا بينهم ن�ساء واأطفال لقوا حتفهم يف �سربات جوية 

يف  قرية  على  ال�سعودية  تقوده  الذي  التحالف  نفذها 

�سمال اليمن. 

لل�سوؤون  املتحدة  االأمم  من�سقة  غراندي  ليز  وقالت 

الهجوم  اإن  طبية  م�سادر  عن  نقال  اليمن  يف  االإن�سانية 

عن  اأ�سفر  حجة  حمافظة  يف  ك�سر  مديرية  يف  وقع  الذي 

مقتل ع�سر ن�ساء و12 طفال واإ�سابة 30 �سخ�سا منهم 14 

18 عاما، ونقل الكثري من االأطفال  ال تزيد اأعمارهم عن 

امل�سابني اإىل م�ست�سفيات يف مديرية عب�ص و�سنعاء للعالج 

وقد تكون هناك حاجة الإجالء عدة اأ�سخا�ص الإنقاذهم

من  تاأكدت  اإنها  اأم�ص  الدميقراطية  �سوريا  قوات  قالت 

تدعمه  هجوم  يف  داع�ص  تنظيم  مقاتلي  من   38 مقتل 

الواليات املتحدة على اآخر جيب للمت�سددين ب�سرق �سوريا 

بعد ق�سف �سديد للمنطقة م�ساء اأول اأم�ص. 

للقوات على  املكتب االإعالمي  وقال م�سطفى بايل رئي�ص 

الدميقراطية  �سوريا  قوات  مقاتلي  من  ثالثة  اإن  تويرت 

قتلوا واأ�سيب 10 اآخرون. 

بال�سجن  حكم  منو�ص  مهدي  الفرن�سي  املواطن  على  �سدر 

مدى احلياة اأول اأم�ص لقتل اأربعة اأ�سخا�ص بالر�سا�ص يف 

متحف يهودي عام 2014. 

وعربت اأ�سر ال�سحايا والناجون من الهجوم عن ارتياحهم 

جدل  و�سابها  تقريبا  �سهرين  ا�ستمرت  حماكمة  نهاية  يف 

ب�ساأن ما و�سفوه بنظريات موؤامرة من فريق الدفاع، فيما 

قال منو�ص )33 عاما(، والذي خطط للهجوم بعد عودته 

من �سوريا، للمحكمة اإن احلياة ت�ستمر قبل مداوالت هيئة 

املحلفني النهائية ب�ساأن مدة عقوبته. 

اختطاف 19 �سخ�سا من حافلة 
�سمايل املك�سيك

م�سرع 3 علماء م�سريني
 يف حادث حتطم الطائرة الإثيوبية

مقتل 22 مدنيا على الأقل 
بينهم اأطفال يف �سمال اليمن

مقتل 38 من مقاتلي داع�س
 يف الباغوز ال�سورية

احلكم على فرن�سي بال�سجن مدى 
احلياة لهجومه على متحف يهودي

حــول

الوكاالت  
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العــامل

م�ش�ؤولة اأممية تدع� لتاأ�شي�س حمكمة "م�شتقلة" 

ق. د

اأعلنت وزارة اخلارجية االأمريكية 

اأم�ص اأنها �ست�سحب هذا االأ�سبوع 

جميع موظفيها الدبلوما�سيني 

املتبقني يف فنزويال . 

واأ�سارت الوزارة اإىل الو�سع 

املتدهور يف كاراكا�ص، موؤكدة 

اأن وجود موظفني اأمريكيني يف 

ال�سفارة ي�سكل قيدا على ال�سيا�سة 

االأمريكية.

وعلى �سفحته يف موقع "تويرت"، 

غرد وزير اخلارجية االأمريكي 

مايك بومبيو، قائال اأن الواليات 

املتحدة �ستقوم هذا االأ�سبوع ب�سحب 

جميع املوظفني املتبقني يف ال�سفارة 

االأمريكية بفنزويال، م�سيفا اأن هذا 

القرار يعك�ص احلالة املتدهورة يف 

فنزويال، وكذلك اال�ستنتاج القائل 

باأن وجود املوظفني الدبلوما�سيني 

االأمريكيني يف ال�سفارة اأ�سبح ي�سكل 

قيدا على ال�سيا�سة االأمريكية.

وا�شنطن ت�شحب اآخر 
دبل�ما�شييها املتبقني 

من فنزويال

ق. د
ق. د

ق. د

�شيا�شتنا"..  يقيد  "وجودهم 



وفاق �شطيف 

الإحتادية اجلزائرية لكرة القدم

البي�ساء  عـــني  احتــــاد  ــق  ــري ف ــل  ــس ــوا� ي

بطولة  من  املتبقية  للقاءات  حت�سرياته 

ت�سكيلة  وعــــادت  هــــواة،  ــثــاين  ال الق�سم 

ـــواء  الأج االأول  اأمــ�ــص  اأمــ�ــســيــة  ــــاد  االإحت

 ، فــالح  املـــدرب  قــيــادة  حتــت  التح�سريات 

ثالثة  غياب  اال�ستئناف  ح�سة  وعرفت 

العــبــني ويــتــعــلــق االأمــــر بــكــل دحــمــري، 

رخ�سة  على  حت�سلوا  اإذ  وباعلي،  �سعبانة، 

غياب من اإدارة عبد احلليم بركاين، لتبقى 

�سد  القادم  للقاء  متوا�سلة  التح�سريات 

البطولة،  مباريات  وباقي  جيجل  �سباب 

يقبعون  يزالون  ال  احلراكتة  واأن  خا�سة 

�سمن الفرق مهددة بال�سقوط.

اجلولة  لقاءات  تاأجيل  من  وبالرغم  هذا 

�ستتوا�سل  التح�سريات  اأن  اإال  القادمة 

الفني  الطاقم  برمج  كما  عادية،  ب�سفة 

مل  وديـــة  مــبــاراة  االإدارة  مــع  بالتن�سيق 

االإحتاد  يواجه  الذي  ال�سيف  بعد  يحدد 

و�ستجرى اأم�سية يوم اجلمعة، بحيث ي�سعى 

املدرب الإبقاء العبيه يف اأجواء املناف�سة.

البي�ساء  عــني  ــاد  احت اأن  بالذكر  جدير 

داربي  يف  االأخري  والفوز  االنتفا�سة  وبعد 

فكرون  عني  �سباب  �سد  الرابعة  الوالية 

بر�سيد  الـ12  للمركز  ارتــقــى  قــد  يكون 

املزيد  ح�سد  ملو�سالة  وي�سعى  نقطة،   28
م�ستوى  على  اأكــرث  لالإرتقاء  النقاط  من 

فرق  دوامــة  من  واالبتعاد  العام  الرتتيب 

ال�سراع  بينها  ا�ستد  التي  الرتتيب  موؤخرة 

والتناف�ص على �سمان البقاء.

الفريق  رئي�ص  وح�سب  ال�سياق،  ذات  ويف 

عبد احلليم بركاين فاإن االإدارة �ست�سوي يف 

االأيام القليلة القادمة منحة الفوز االأخري 

لتحفيز  وهـــذا  فــكــرون،  عــني  �سباب  على 

الالعبني، ورمي الكرة يف مرماهم، و�سحنهم 

احلراكتة  واإنقاذ  باقتدار  امل�سوار  ملوا�سلة 

من �سبح ال�سقوط الذي يرت�سد بهم.

ــبــاط  ــ�ــس عــاقــبــت جلــنــة االإن

الوطنية  لــلــرابــطــة  الــتــابــعــة 

مبباراة  �سطيف  وفـــاق  فــريــق 

اجلمهور  ح�سور  دون  واحـــدة 

وهــــذا بــ�ــســبــب رمـــي االألـــعـــاب 

ــة واملـــقـــذوفـــات خــالل  ــاري ــن ال

كما  العا�سمة،  مولودية  مباراة 

مالية  غرامة  اللجنة  �سلطت 

وهو  �سنتيم  مليون   20 بقيمة 

اجلــولــة  مـــبـــاراة  اأن  مــايــعــنــي 

الوفاق  بني  البطولة  من  ال24 

املربجمة  وهــــران  ومــولــوديــة 

ح�سور  دون  �ستلعب  االأحد  يوم 

اجلمهور، وهو القرار الذي اأثار 

ح�سان  الوفاق  رئي�ص  اإمتعا�ص 

يف  مــاحــدث  اأن  خا�سة  حــمــار 

مباراة املولودية ال يتعدى رمي 

بع�ص املقذوفات فقط من طرف 

يتعلق  ال  واالأمــر  الوفاق  اأن�سار 

ــاوزات، ورغــم العقوبة  بــاأي جت

واثقا  بدا  الوفاق  رئي�ص  اأن  اإال 

اأداء  تــاأثــريهــا عــلــى  مــن عـــدم 

الوفاق يف هذه املباراة.

ت�سكيلة  اأم�ص  اأم�سية  و�سرعت 

ملباراة  حت�سرياتها  يف  الــوفــاق 

فر�سة  تعد  والــتــي  احلــمــراوة 

اأجــل  مــن  نغيز  نبيل  لــلــمــدرب 

جيد  ب�سكل  الت�سكيلة  حت�سري 

من  النهائي  ن�سف  الدور  ملباراة 

تبقى  والتي  اجلمهورية  كاأ�ص 

هذا  للوفاق  الرئي�سي  الــهــدف 

املو�سم، واأبدى املدرب عدم ر�ساه 

طرف  مــن  املــقــدم  امل�ستوى  عــن 

والذي  يو�سف  لعوايف  املهاجم 

الفنية  احل�سابات  خــارج  بــات 

لنغيز ومن املمكن جدا اأن يكون 

امل�سرحني  قائمة  راأ�ـــص  على 

املو�سم  نــهــايــة  بــعــد  مــبــا�ــســرة 

مع  تاأقلمه  عــدم  ظل  يف  وهــذا 

اأجواء الوفاق وهو احلال ذاته 

اإيفايني  النيجريي  املدافع  مع 

الذي مل يتمكن من فر�ص نف�سه 

الطاقم  قرر  حيث  الفريق  مع 

يف  للم�ساركة  حتويله  الفني 

من  الــرديــف  الفريق  مباريات 

اأجل البقاء يف جو املناف�سة.

ــو عقد  ــح ن االأمـــــــور  ــري  ــس ــ� وت

لل�سركة  ــة  ــام ــع ال اجلــمــعــيــة 

االأيام  خالل  للوفاق  التجارية 

اإحداث  اأجــل  من  وهــذا  املقبلة 

تركيبة  على  جذرية  تغيريات 

رغبة  ظــل  يف  االإدارة  جمل�ص 

ــة بــعــدد من  ــاح حــمــار يف االإط

رئي�ص  راأ�سهم  وعلى  امل�سريين 

ـــراب  الــ�ــســركــة عــزالــديــن اع

بني  املــتــوتــرة  العالقة  ظــل  يف 

لي�ست  فــــرتة  مــنــذ  ــني  ــرف ــط ال

مباراة  برجمة  ومت  بالق�سرية، 

الدور ثمن النهائي من مناف�سة 

�سنف  يف  اجلــمــهــوريــة  كــاأ�ــص 

واإحتــاد  الــوفــاق  بني  االأ�ساغر 

مبلعب  اجلمعة  ــوم  ي بلعبا�ص 

ب�سطيف.  م�سكن   500

تاجنانت  دفـــاع  اإدارة  قــامــت 

مع  بلح�سن  الالعب  عقد  بف�سخ 

الفريق وهذا الأ�سباب فنية بعد 

املدرب  طرف  من  املقدم  التقرير 

بوغرارة وهذا نتيجة عدم ظهور 

منه  املطلوب  بامل�ستوى  الالعب 

فرتة  يف  بالفريق  التحاقه  منذ 

ف�سخ  ومت  ال�ستوية،  التحويالت 

الطرفني  بني  بالرتا�سي  العقد 

بعد ت�سوية جزء من م�ستحقات 

جلوئه  لتفادي  وهـــذا  الــالعــب 

م�ستقبال،  املنازعات  جلنة  اإىل 

اليامني  املــدرب  قرر  املقابل  ويف 

الفريق  العب  ترقية  بوغرارة 

الرديف مراح الإكمال املو�سم مع 

فريق االأكابر، كما ال ي�ستبعد اأن 

اإدارة الفريق بف�سخ عقود  تقوم 

العبني اآخرين يف الوقت احلايل 

وهذا يف ظل تذمر الطاقم الفني 

من م�ستوى بع�ص الالعبني

ياهي  املوريتاين  املهاجم  وتلقى 

دالهــي دعــوة من منتخب بالده 

فرتة  يف  ترب�ص  يف  للم�ساركة 

التوقف الدويل وهو االأمر الذي 

خدماته  مــن  الــفــريــق  �سيحرم 

�سباب  اأمــام  املتاأخرة  املباراة  يف 

غياب  فــرتة  اأن  علما  ــوزداد،  ــل ب

االأ�سبوعني  �ستقارب  الــالعــب 

مع�سلة  �سكل  الــذي  االأمــر  وهــو 

حقيقية بالن�سبة للطاقم الفني 

وهذا بالنظر لوزن الالعب الذي 

فر�ص  من  ق�سري  وقــت  يف  متكن 

نف�سه �سمن الت�سكيلة االأ�سا�سية 

االأخر  املوريتاين  زميله  اأن  علما 

�ــســوداين غــري معني هــو االأخــر 

برتب�ص منتخب بالده. 

بت�سوية  الــدفــاع  اإدارة  وقـــام 

اأوملبي  على  املحقق  الفوز  منحة 

ماليني   6 بلغت  والــتــي  املــديــة 

ت�سوية  اإنتظار  يف  وهذا  �سنتيم 

االأيام  يف  اأخــرى  �سهرية  اأجــرة 

رغبة  �سياق  يف  وهـــذا  املقبلة 

االإدارة يف حتفيز الالعبني ماليا 

قبل مواجهة املوب والتي تكت�سي 

الدفاع  لت�سكيلة  كبرية  اأهمية 

اأجـــل اخلــــروج مــن منطقة  مــن 

اخلطر.

نهار  الــدفــاع  ت�سكيلة  وتتنقل 

اليوم اإىل بجاية حت�سبا ملواجهة 

الغد  نــهــار  املحلية  ــة  ــودي ــول امل

دون  املغاربية  الــوحــدة  مبلعب 

اإدارة  وقــررت  اجلمهور،  ح�سور 

الراية  بفندق  االإقامة  الفريق 

املباراة  اأن  علما  تي�سي  ببلدية 

بولكرو�ص  الثنائي  غياب  تعرف 

امل�سلطة  العقوبة  ب�سبب  وعقار 

عليهما من الرابطة الوطنية. 

اإحتاد عني البي�شاء 

دفاع تاجنانت 

اأهلي الربج
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مباراة "احلمراوة" دون جمهور، 

والرئي�س حَمار م�شتاء من جلنة االإن�شباط

الرئي�س قرعي�س يف�شخ عقد بلحو�شني ويحذر املتقاع�شني

الفني  والطاقم  "احلراكتة" ينتف�شون 
ثالثي حتكيم كامريوين الإدارة لقاء يربمج مباراة ودية نهاية االأ�شبوع

اجلزائر وغامبيا يوم 22 مار�س القادم

االإنطالق يف م�شروع تكوين

 الالعبني ال�شبان هذا ال�شهر

عينت الكاف ثالثي حتكيم من الكامرون 

نظريه  �سد  الوطني  املنتخب  لقاء  الإدارة 

مــار�ــص مبلعب   22 يـــوم  ــقــرر  امل الــغــامــبــي 

من  بــدايــة  بالبليدة  ت�ساكر  م�سطفى 

بطولة  اق�سائيات  بر�سم   20.45 ال�ساعة 

بالقاهرة  ــررة  ــق امل اإفــريــقــيــا  اأمم  كــاأ�ــص 

ال�ساد�سة  جولتها  يف  القادم  جــوان  �سهر 

ويت�سكل  الرابعة  للمجموعة  واالأخـــرية 

اآليوم ومب�ساعدة  الثالثي من ال�سادة نيون 

األفي�ص قاي نوبو نقاق واأرني�ست نكينيجي 

من  الثاين  اللقاء  �سيدير  حني  يف  اإيكوب 

بني  مار�ص   24 يوم  املقرر  املجموعة  ذات 

ثالثي  والــطــوغــويل  البنيني  املنتخبني 

املنتخب  اأن  للتذكري  اإثيوبيا  من  حتكيم 

اجلزائري يتواجد يف املركز االأول بر�سيد 

يبقى  فيما  ر�سميا  تاأهله  �سامنا  نقاط   10
الطوغو  منتخبات  بــني  قائما  الــ�ــســراع 

نقاط   ب�سبع  الثانية  املرتبة  يف  املتواجد 

والبينني وغامبيا يف املركز الثالث بخم�ص 

نقاط من اأجل مقعد واحد.

جمل�ص  رئــيــ�ــص  كــ�ــســف 

الــــربج  اأهــــلــــي  اإدارة 

على  حــمــادي  بــن  اأني�ص 

م�سروع مركز  ال�سروع يف 

ال�سبان  الالعبني  تكوين 

بت�سمية  ـــــعـــــروف  وامل

خالل  االأهلي  اأكادميية 

ال�سهر  من  املقبلة  االأيام 

تكليف  مت  حيث  اجلاري 

عدد من التقنيني مبعانية 

العطلة  فـــرتة  خـــالل  الــ�ــســبــان  الــالعــبــني 

كما  الفريق،  اإىل  �سمهم  اأجل  من  ال�ستوية 

املحلية  ال�سلطات  من  النادي  اإدارة  طلبت 

ممثلة يف مديرية ال�سباب والريا�سة توفري 

لل�سبان  التدريبات  اإجراء  اأجل  من  مالعب 

يف الفرتة املقبلة وهذا يف اإنتظار بناء مركز 

االإ�ستفادة  بعد  بالنادي  اخلا�ص  التكوين 

من القطعة االأر�سية املمنوحة من الوالية 

الإجناز هذا املركز الذين تعول عليه اإدارة 

خزانا  يكون  اأن  اأجــل  مــن  كثريا  الفريق 

للفريق االأول خالل ال�سنوات املقبلة.

بن  االأهــلــي  رئي�ص  ــد  اأك ــر  اأخ جانب  ومــن 

من  املقدم  االأداء  عن  ر�ساه  عن  حمادي 

الذين  الالعبني  طــرف 

فرتة  يف  اإنــتــدابــهــم  مت 

ال�ستوية  الــتــحــويــالت 

على غرار اإي�سال ومببيدو 

مب�ستوى  ظهرا  والــلــذان 

احلال  وهو  للغاية  مقنع 

االأخر  الثنائي  مع  ذاته 

الباي  وعي�سى  مليك�سي 

غيابهما  رغــــم  وهـــــذا 

ال�سابقة  املباريات  عن 

بداعي االإ�سابة.

بيت  من  املقربة  امل�سادر  بع�ص  وحتدثت 

من  الفريق  اأن�سار  منع  اإمكانية  عن  االأهلي 

التنقل اإىل عني مليلة على هام�ص مواجهة 

واالأهلي  اجلمعية  بني  القادم  االأحــد  يوم 

حت�سل  ــد  ق جتــــاوزت  اأي  لــتــفــادي  ـــذا  وه

الأن�سار االأهلي يف ظل العالقات املتوترة بني 

اأن�سار الفريقني، علما اأن الرابطة �سبق اأن 

اأ�سدرت قرار مماثل خالل مرحلة الذهاب 

اإحتــاد  جمعت  التي  ــبــاراة  امل هام�ص  على 

ب�سكرة مبولودية العلمة مبلعب العالية من 

خالل منع اأن�سار العلمة من التنقل. 

ع. ب

عبد احلليم بركاين: ) رئي�س ا عني البي�ضاء( 

احلليم حتـــدث رئــيــ�ــص فــريــق اإحتـــاد  عبد  البي�ساء  عني 

نيوز"  لـ"االأورا�ص  الفريق بركاين  حققه  مــا  عــن 

تبقى  مــا  االآن،و  البطولة حــتــى  لقاءات  من 

عني وم�سري الفريق واأهدافه  مــبــاراة  قال:" 

مبثابة  كانت  حققنا الفكرون  انــتــفــا�ــســة، 

وم�ستحق،  ثــمــني  ـــوز  ملوا�سلة ف ن�سعى  االآن 

ــز  ــراك ــو م ــح ـــزحـــف ن تنتظرنا ال مــتــقــدمــة، 

�سن�سري  قــويــة  بحنكة، مــقــابــالت  الــبــطــولــة 

ـــــرب قـــــدر من  الهدف ونـــحـــ�ـــســـد اك لتحقيق  النقاط 

وقائمة و�سمان البقاء، م�سرينا بني اأيدينا  وفرية  جد  وحظوظنا 

ملوا�سلة  ن�سعى  خدمتنا  املا�سية  اجلولة  املن�سود" واأ�ساف:" نتائج  الهدف  لتحقيق 

حتقيق نتائج اإيجابية ولن نتنقل اإىل جيجل يف ثوب ال�سحية".

وحظوظنا اأيدينا  بني  "م�شرينا 
 يف حتقيق البقاء تبقى قائمة"

اأمري. ج

عبد الهادي. ب

�ساكر. اأ اأمري. ج

عبد الهادي. ب



ال تزال ق�سية خ�سارة الرائد احتاد خن�سلة اأمام هالل �سلغوم العيد تلقي 

الالعبني  ت�سريحات  ح�سب  ،الأنــه  ال�ساعة  حد  اإىل  بظاللها 

كانت  الــهــزميــة  يــعــتــربون  كلهم  الفني  الــطــاقــم  وكـــذا 

�سيما ح�سبهم   ، اأطراف  مدبرة ومبيتة وراءها عدة 

القرارات  التعرث يف ظل  ت�سبب يف  التحكيم  كذلك 

الع�سوائية واالرجتالية وب�سريح العبارة اجلميع 

يف  اأ�سبح  خن�سلة  ــاد  احت فريق  اأن  واجـــزم  ــد  اأك

بالدرجة  امل�ستهدف  الكوالي�ص وهو  اأ�سحاب  اأعني 

االأوىل من اأجل خدمة م�سالح فرق اأخرى حم�سوبة 

وجهت  اخلن�سلية  االإدارة  ولذا   ، نافذة  اأطــراف  على 

مرا�سلة للرابطة الوطنية لكرة القدم تنا�سدها باحرتام 

اأن  الر�سمية  م�سادرنا  وت�سري   ، اإال  لي�ص  القوانني  وتطبيق  اللعبة 

لقاء احتاد ال�ساوية والو�سيف جمعية اخلروب �سيعاد من جديد ومقرر اأن 

يجري  الثالثاء املقبل مبلعب زرداين ح�سونة وبدون جمهور .

لقاء " ليا�شمكا " و�شباب عني فكرون دون جمهور
عرفها  التي  االأحــداث  بع�ص  خلفية  وعلى  اآخر  �سعيد  وعلى 

لقاء هالل �سلغوم العيد واحتاد خن�سلة يف اجلولة املا�سية 

ملعب  على  العقوبة  ت�سليط  االن�سباط  جلنة  قــررت 

املقبلة  املواجهة  ولــذا  واحــدة  مبباراة  عمار  حمام 

اأمام ال�سالحف �ستكون باأبواب مغلقة ودون جمهور، 

الفريق  من  منا�سرين   7 اأن  ن�سري  ال�سياق  هذا  ويف 

بداعي  العيد  �سلغوم  مبدينة  احلجز  يف  يوجدون 

رمي املقذوفات باأر�سية امللعب و�سيمثلون اأمام اجلهات 

الق�سائية يوم 17 مار�ص اجلاري ، ومن جهة اأخرى ن�سري 

اإىل  تاأجيلها  البطولة مت  25 من عمر  الـ  املقبلة  اأن اجلولة 

" ليا�سمكا  اإدارة  غاية االأ�سبوع املقبل جاء هذا القرار بعدما تقدمت 

" مبرا�سلة الرابطة من اأجل تاأجيل اجلولة اإىل غاية اإعادة اإجراء اللقاء 
املتاأخر بني احتاد ال�ساوية والو�سيف جمعية اخلروب.

احتاد  مباراة  تاأجيل  خلفية  على 

ال�ساوية والو�سيف جمعية اخلروب 

وحتدث  احلــرب  مــن  الكثري  اأ�سالت 

عليها اجلميع ، ناهيك اإدارة اخلروب 

اآخر وحتدثت على  �سورتها بحجم 

طالت  التي  اخلطرية  االعــتــداءات 

باجلحيم  و�سورتها  الفريق  حافلة 

ال�ساوية  احتــاد  اإدارة  اأن  بالرغم 

املباراة  اأن  م�سبقا  نظريتها  اأعلمت 

مت تاأجيلها ر�سميا من طرف الوايل 

، كما قام  بداعي الظروف االأمنية 

اإ�سعار  الوالية  على  االأول  امل�سوؤول 

وزارة الداخلية بهذا املو�سوع ورغم 

تنقل  اخلــروب  جمعية  فريق  هــذا 

حرا�سة  بـــدون  الــبــواقــي  اأم  اإىل 

امللعب  اإىل  قــدومــه  عند  املــعــتــادة 

التي يتحدثون  وحتى االعتداءات 

عنها هو فعل منعزل حدث يف اأحد 

ال�سبان  بع�ص  طــرف  من  االأحــيــاء 

اإدارة  ت�سريحات  ح�سب  الق�سر 

اآخر  �سعيد  وعلى   ، ال�ساوية  احتاد 

بربجمة  الوطنية  الرابطة  قررت 

تاريخها  وحدد  جديد  من  املقابلة 

زرداين  مبلعب  املقبل  الثالثاء  يوم 

بالرغم  اجلمهور  ــدون  وب ح�سونة 

قطعا  رف�ست   " الي�سكا   " اإدارة  اأن 

خ�سرت  ولو  البواقي  اأم  يف  باللعب 

امل�سرحية  وهــذه   ، الب�ساط  على 

رغي�ص  �ــســيــدي  اأبـــنـــاء  اعــتــربهــا 

بامل�سرحية بطلها اإدارة اخلروب.

اأن�سار �سباب ميلة يف نزاهة  �سكك 

ــد الــهــزميــة  ــع العـــبـــي الــفــريــق ب

يف  الفريق  تلقاها  التي  املفاجئة 

املرتبة  �ساحب  اأمـــام  الـــدار  عقر 

بثنائية  عنابة  حمراء  االأخـــرية 

اجلــولــة  مـــبـــاراة  يف  مــقــابــل  دون 

الرابطات  ال23 من بطولة ما بني 

الهزمية  وهي  ال�سرقية  املجموعة 

التي مل تكن متوقعة متاما بالنظر 

الفوز  نقاط  اإىل  ال�سباب  حلاجة 

من اأجل االإرتقاء اأكرث يف الرتتيب 

اأن  علما  ر�سميا،  البقاء  و�سمان 

اجلار  هزمية  مع  تزامنت  الهزمية 

تراجع  الذي  القرارم  جنم  االأخــر 

اإىل املرتبة االأخرية وهو الذي كان 

يعول على ال�سباب من اأجل حتقيق 

الفوز وتعقيد و�سعية احلمراء.

لل�سباب  الــفــنــي  الــطــاقــم  ودافــــع 

وكــذا  م�سعود  بــن  ـــدرب  امل بــقــيــادة 

الالعبني  اأداء  عن  الــنــادي  اإدارة 

نزاهة  يف  ت�سكيك  اأي  رافــ�ــســني 

الت�سكيلة خا�سة اأن الهزمية جاءت 

هذه  كبري  بتحفيز  لعب  فريق  اأمام 

لقاء  مبثابة  كانت  التي  املقابلة 

حلفاظ  اأجل  من  له  االأخــري  احلظ 

البقاء،  حتقيق  يف  حظوظه  على 

اإدارة  اأن  اإال  الهزمية  هــذه  ورغــم 

ال�سباب اأكدت على موا�سلة املباريات 

املتبقية بكل نزاهة وبعيدا عن اأي 

ميلك  الفريق  اأن  خا�سة  تالعبات 

فقط  نقاط   7 وبفارق  نقطة   31
ويف  الرتتيب  مــوؤخــرة  ثنائي  عــن 

املباريات  يف  الفوز  لتحقيق  حاجة 

وتعرف  البقاء،  لرت�سيم  القادمة 

نهاية  مقابلة  يف  ال�سباب  ت�سكيلة 

االأ�سبوع اجلاري اأمام اإحتاد احلجار 

حل�ساب اجلولة ال24 من البطولة 

�سياء  �ــســويــ�ــســي  ــهــاجــم  امل عــــودة 

وهذا  جمال  �ساحلي  وزميله  الدين 

ال�سابقة  املباراة  عن  غيابهما  بعد 

ب�سبب العقوبة. 

�سمان  من  قاي�ص  �سباب  فريق  اقــرتب 

عن  ــوالت  ج  6 وقبل  باأريحية  بــقــاءه 

بعد  هواة  الثاين  الق�سم  بطولة  نهاية 

جالل  اأوالد  �سباب  ــام  اأم ــري  االأخ فــوزه 

وارتقى  ــد،  واح هــدف  مقابل  بثالثية 

 33 بر�سيد  ال�ساد�ص  للمركز  بهذا 

م�سوار  ــن  م تبقى  ــا  م لــُيــ�ــســري  نقطة 

البطولة باأريحية، وبعيد كل البعد عن 

لغة احل�سابات، ما جعل الطاقم الفني 

بن  جمال  الباتني  التقني  يقود  الذي 

جاب اهلل ي�سيد باأداء الالعبني ويثمن 

ما قدموه للفريق رغم ما �سهده النادي 

لينجح  املو�سم،  بداية  يف  �سعوبات  من 

ال�سباب القاي�سي يف االأخري يف حتقيق 

يف  البقاء  و�سمان  امل�سطرة  االأهــداف 

الق�سم الثاين هواة.

الدين  جمال  املــدرب  اأ�سبال  و�سيعود 

التح�سريات  الأجــــواء  اهلل  ــاب  ج بــن 

تاأجلت  اأن  بعد  وهــذا  الــيــوم،  اأم�سية 

كانت  اذ  اآخر،  بيوم  اال�ستئناف  ح�سة 

مع  وتــزامــنــا  اأمــ�ــص،  ع�سية  مــربجمــة 

والع�سرون  اخلام�سة  اجلولة  تاأجيل 

من عمر البطولة لـ23 من �سهر مار�ص 

مع  وبالتن�سيق  املـــدرب  منح  اجلـــاري 

االإدارة العبيه يوم راحة اآخر، لتطلق 

احتاد  �سد  القادم  للقاء  التح�سريات 

ال�ساوية.

الإ�سرتجاع  الفني  الطاقم  ياأمل  كما 

بع�ص ركائز الفريق امل�سابون على غرار 

حممد ميهوبي وتيغزة وم�سري و بوزيدي 

هذا االأخري الذي خرج يف مباراة اأوالد 

لي�ستفيد  بــاالإ�ــســابــة،   مــتــاأثــرا  جــالل 

هذا  البطولة  توقف  مــن  الفريق 

االأ�سبوع وتاأجيل اجلولة ال�سرتجاع 

ركائزه وتعافيهم من االإ�سابات التي 

باتت تالحق العبي ال�سياربيكا.
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ال�شباب ي�شمن بقاءه واملدرب بن جاب اهلل
 ي�شيد باأداء العبيه

اخلنا�شلة يتحدثون على الكوالي�س ولقاء ال�شالحف دون جمهور 

لقاء احتاد ال�شاوية و"الي�شكا" مربمج 
يوم الثالثاء املقبل دون جمهور

الهزمية اأمام احلمراء تفجر 
االأو�شاع يف بيت ال�شيبيام 

25 من  ــة  ــول الـــهـــواة اجل ــة  ــط ــت راب ــل اأج

ال�سبت  يــوم  مــقــررة  كانت  التي  البطولة 

القرار  مع  ان�سجاما  وذلك  ما�ص   16 القادم 

باإعادة  االإن�سباط  جلنة  اتخذته  ــذي  ال

اإحتاد  فريقي  بني  املتاأخرة  املباراة  برجمة 

ال�ساوية وجمعية اخلروب يوم الثالثاء 19 

مار�ص بدون ح�سور اجلمهور وذلك من اأجل 

واحــدة  ــة  درج على  االأنــديــة  جميع  و�سع 

خ�سو�سا التي تتناف�ص من اأجل ال�سعود.

بتاأجيل  الثاين  الــهــواة  رابطة  قــرار  اأحــدث 

مع  مقررة  كانت  والتي  ال25  اجلولة  مباريات 

نهاية االأ�سبوع اجلاري ح�سابات الطاقم الفني 

مباراة  برجمة  على  يراهن  كان  الذي  للفريق 

�سل�سلة  موا�سلة  اأجـــل  مــن  اخلـــروب  جمعية 

النتائج االإيجابية بعد الفوز املحقق يف املباراة 

املدرب  واإ�سطر  خن�سلة،  اإحتــاد  اأمــام  ال�سابقة 

برنامج  على  تغيري  اإحــداث  اإىل  فو�سيل  �سامل 

مباراة  برجمة  اإىل  ال�سعي  مــع  التح�سريات 

ظل  يف  وهذا  اجلــاري  االأ�سبوع  نهاية  مع  ودية 

مار�ص   23 تاريخ  اإىل  اخلــروب  مباراة  تاأجيل 

القادم، علما اأن قرار التاأجيل ي�سب يف م�سلحة 

على  جمــربا  �سيكون  املناف�ص  اأن  بحك  الهالل 

خو�ص لقاءين يف ظرف 4 اأيام فقط وهي الفر�سة 

بنتيجة  للعودة  الفني  الطاقم  عليها  يراهن  التي 

اإيجابية.

اللقاء  يف  الــفــوز  منحة  الــهــالل  العــبــو  وت�سلم 

 10 بقيمة  خن�سلة  ــاد  اإحت ح�ساب  على  ال�سابق 

ماليني �سنتيم علما اأن اإدارة الفريق تنتظر ف�سل 

رابطة الهواة يف اأحداث لقاء خن�سلة حيث ت�سري 

بحق  فقط  مالية  غــرامــة  ت�سليط  نحو  ـــور  االأم

ت�سليطها  مت  التي  "الويكلو"  عقوبة  دون  الفريق 

اأن�سار االإحتاد، وتعقدت ح�سابات الهالل من  على 

املفاجئة  االإنت�سارات  بعد  ال�سعود  حتقيق  اأجل 

غرار  على  بالهبوط  املهددة  االأندية  حققها  التي 

البي�ساء وهــو االأمــر  مــروانــة واإحتـــاد عــني  ــل  اأم

يف  الهزمية  بتفادي  مطالبا  الفريق  يجعل  الذي 

اخلرجات املقبلة. 

لرابطة  التابعة  االإن�سباط  جلنة  قررت 

الهواة اإعادة برجمة مباراة اإحتاد ال�ساوية 

مار�ص   19 الثالثاء  يوم  اخلــروب  وجمعية 

دون  البواقي  بــاأم  ح�سونة  زرداين  مبلعب 

معاقبة  مت  اأن  بعد  وهــذا  اجلمهور  ح�سور 

فريق اإحتاد ال�ساوية بلقاء واحد دون حور 

ماليني   5 بقيمة  مالية  وغــرامــة  اأنــ�ــســاره 

�سنتيم نتيجة تك�سري حافلة الفريق الزائر 

طرف  من  امللعب  اأر�سية  اإىل  دخولها  قبل 

التربيرات  ح�سب  املحلي  الفريق  اأن�سار 

املقدمة من طرف الرابطة والتي قررت على 

مباريات  تاأجيل  اجلديدة  الربجمة  �سوء 

 23 يــوم  اإىل  البطولة  من  ال25  اجلولة 

مار�ص القادم.

اإحتــاد  فــريــق  اللجنة  ذات  عاقبت  كما 

واحدة  مبباراة  البطولة  مت�سدر  خن�سلة 

التي  الت�سرفات  عقب  جمهوره  ح�سور  دون 

ال�سابقة  املباراة  يف  االإحتاد  اأن�سار  بها  قام 

الهالل  اأمام  العيد  �سلغوم  املظاهرات  مبلعب 

والذي  الرائد  اإنهزام  عرفت  والتي  املحلي 

القادمة  املباراة  �سيكون جمربا على خو�ص 

حمام  مبلعب  الــفــكــرون  عــني  �سباب  ـــام  اأم

حمام يف غياب االأن�سار، كما قررت الرابطة 

القل  وفــاق  بني  املتاأخرة  املــبــاراة  برجمت 

و�سباب فيالج مو�سى نهار اليوم. 

اإحتاد خن�شلة 

�شباب ميلةاإحتاد ال�شاوية 

�شباب قاي�س 

هالل �شلغوم العيد

تاأجيل اجلولة 25 لرابطة الهواة 

لغاية اإىل يوم 23 مار�س القادم

تاأجيل البطولة يخلط ح�شابات الطاقم الفني

وبرجمة  خن�شلة  اإحتاد  حق  "الويكلو" يف 
لقاء ال�شاوية واخلروب دون جمهور 

اأمري رامز. ج 

�ص. اأ

عبد الهادي. ب 

بدري. ع

العاي�ص. �ص

ع. ب العاي�ص. �ص

رابطة الهــواة

قاي�ص  �سباب  مـــدرب  حتــدث  جهته  مــن 

مقت�سب  حديث  ويف  اهلل  جــاب  بن  جمال 

هــدف  عــن  نيوز"  بـ"الـاأورا�ص  جــمــعــه 

امل�سوار  باقي  وعن  البقاء  و�سمان  الفريق 

مباراة  اآخـــر  يف  االأهـــم  حققنا  وقال:" 

ومتوقعنا جيدا على م�ستوى الرتتيب العام 

كبرية  بن�سبة  البقاء  �سمنا  للمجموعة، 

امل�سطرة،  االأهــــداف  حتقيق  يف  وجنحنا 

�سواء داخل  اللقاءات  االآن تنتظرنا بع�ص 

نتائج  لتحقيق  �سن�سعى  خارجها  اأو  الديار 

م�سرف  مركز  يف  البطولة  واإنهاء  ايجابية 

وباأريحية تامة".

ونثمن  الالعبني  ــاأداء  ب ن�سيد  واأ�ساف:" 

كل ما قدموه طيلة املو�سم، باقي اللقاءات 

�سنمنح الفر�سة لل�سبان الذين مل ي�ساركوا 

الكت�ساف  بانتظام،  ال�سابقة  اجلــوالت  يف 

م�ستواهم،  على  والوقوف  البع�ص  قــدرات 

خا�سة اأن العديد منهم ي�ستحق مكانة �سمن 

الت�سكيلة االأ�سا�سية يف املو�سم القادم".

بن�شبة  البقاء  "�شمّنا 
كبرية و�شنمنح �شبان 

الفريق فر�شة ليتاألقوا" 

جمال بن جاب الله )مدرب �ضباب قاي�س(

اأمريرامز. ج

اإدارة االإحتاد نفت ما جاء يف ت�شريحات اإدارة جمعية اخلروب



حاوره)اأحمد اأمني بوخنوفة(.

اأحمد اأمني. ب

اأحمد اأمني. ب

ا�سامة. �ص

جو  اإىل  ــة  ــروان م اأمـــل  ت�سكيلة  تــعــود 

جديدة  بروؤية  اليوم  م�ساء  التدريبات 

ر�سمتها  التي  االإ�سرتاتيجية  على  مبنية 

الطاقم  مــع  بالتن�سيق  امل�سرية  الهيئة 

الفني الرامية اإىل الوقوف على حقيقة 

متت  الــذيــن  ال�سبان  الالعبني  اإمــكــانــات 

ترقيتهم اإىل �سنف االأكابر بغية منحهم 

فر�ص التح�سري يف هذا امل�ستوى وا�ستغالل 

حتى  البطولة  مــن  املتبقية  املــبــاريــات 

وباملرة  اإمكاناتهم  �سحة  على  يربهنوا 

يف  لو�سعهم  الفني  الطاقم  ثقة  ك�سب 

املــو�ــســم اجلــديــد، وهـــي الفرتة  تــعــداد 

الــتــي ال يــريــد الــقــائــمــون عــلــى �ــســوؤون 

النادي تفويتها مادامت ت�سنف يف خانة 

التح�سري للقاءات ال�ستة املتبقية يف ظل 

بالعبي  املــ�ــســوار  موا�سلة  جـــدوى  عــدم 

هذه  يف  الفريق  قاطعوا  الذين  االأكابر 

الفرتة فلقاء الفيالج االأخري ك�سف قدرة 

فاملواجهة  التحدي  ــع  رف على  ال�سبان 

النقاط  بــعــ�ــص  عــن  ك�سفت  ـــذكـــورة  امل

العام  املــرود  يف  �سّبت  التي  االإيجابية 

املدربني  اأقحمهم  الذين  ال�سبان  لالعبني 

بومتجت وم�ساعدية وهو ما اأعطى �سورة 

الأ�سرة النادي على قدرة ال�سبان على رفع 

التحدي تدريجيا وملا ال حتقيق البقاء يف 

نهاية املو�سم.

الإبقاءئهم  ودية  مباريات  برجمة  نحو 

يف ن�سق ت�ساعدي

توقف  بعد  لالأمل  الفني  الطاقم  يعتزم 

من  العديد  برجمة  الأ�سبوعني  البطولة 

اأندية  مع  التح�سريية  الودية  املباريات 

اإطــار  �سمن  م�ستقبال  اختيارها  �سيتم 

ك�سب اللياقة التناف�سية لالعبني ال�سبان 

ومنحهم فر�ص اإ�سافية لك�سب اخلربة يف 

هذا امل�ستوى ق�سد منحهم فر�ص اإ�سافية 

روؤية  وك�سب  امل�ستوى  هذا  يف  لالحتكاك 

االآن  مــن  الــ�ــســورة  يف  ت�سعهم  جــديــدة 

املباريات  خــالل  ينتظرهم  ملــا  وتهيئهم 

القادمة، حيث اأكدت االإدارة املروانية اأّن 

اأمام  �ستكون  ترقيتها  متت  التي  االأ�سماء 

اختبار حقيقي قبل القيام بالغربلة وفق 

الروؤية الفنية للمدربني الذين �سيعاينون 

اإمكانات �سبان النادي ومدى قدرتهم على 

وخالفة  اأنف�سهم  وفر�ص  الرهان  ك�سب 

االأ�سماء التي �ستغادر بنهاية بطولة هذا 

العام.

الالعبني  ق�سية  �ــســتــدر�ــص  االإدارة 

املقاطعني

مروانة  الأمـــل  املــ�ــســرية  الهيئة  تعتزم 

بقيادرة رم�سان ميدون بحر هذا االأ�سبوع 

قاطعوا  الذين  الالعبني  م�ساألة  درا�سة 

بدون  واملوك  الكاب  هزمية  منذ  الفريق 

مربرات مقنعة، حيث ت�سر اإدارة الفريق 

على تطبيق بنود القانون الداخلي وفر�ص 

باب  من  االأوىل  بالدرجة  مالية  عقوبات 

فر�ص هيبتها التي فقدت يف املدة االأخرية 

اإثر امل�ساكل املرتاكمة التي عّقدت و�سعية 

النادي و�سعبت مهمة البقاء.

�سلطت جلنة ان�سباط عقوبات قا�سية يف حق 

التي  االأحــداث  عقب  املاء  وادي  جنم  فريق 

بفريق  النجم  جمعت  التي  املباراة  عرفتها 

الالعبني  عاقبت  حيث  التوتة  عني  قدماء 

جنم  فريق  من  ملني  بــوزيــان  و  قــدور  عطية 

وغرامة  نافذة  مقابالت  بثمانية  املاء  وادي 

مالية تقدر بـ 5 اآالف دينار لكل منهما ب�سبب 

حماولة االإعتداء على الر�سميني كما اأوقفت 

مو�سى  حنفوق  الالعبني   ذاتــه  ال�سياق  يف 

املاء  وادي  جنم  فريق  من  �سهري  علي  بن  و 

بقيمة  مالية  وغرامة  نافذة  مقابالت  الأربع 

5 اآالف دينار لكل منهما ب�سبب �ستم وتهديد 
الر�سميني. 

من  امل�سريين  بع�ص  اأي�سا  العقوبات  �سملت  و 

ذات الفريق حيث �سلطت عقوبة االإيقاف يف 

حق خنفو�سي رمزي والعلمي ح�سان و بوكثري 

فاروق من فريق جنم وادي املاء ب�ستة اأ�سهر 

دينار  اآالف   5 بقيمة  مالية  وغرامة  نافذة 

ب�سبب �ستم وتهديد الر�سميني وحرمان فريق 

مع  مبارتني  يف  اأن�ساره  من  املــاء  وادي  جنم 

وغرامة  املاء  وادي  بلدية  خارج  اإجراءهما 

األف دينار و2500 دينار   15 بـ  مالية تقدر 

ب�سبب �سوء التنظيم. 

االإن�سباط  جلنة  عاقبت  ــرى  اأخ جهة  من 

مكي  بوزيد  التوتة  عني  قدماء  فريق  مدرب 

نافذة  اأ�سهر  ب�ستة  فاروق  ا�سماعيل  وامل�سري 

ب�سبب  دينار  اآالف   5 بقيمة  مالية  وغرامة 

جالل  �سالغمة  والالعبني  الر�سميني  �ستم 

حممد  وبو�سطيط  النا�سر  عبد  و�سالغمة 

األف  بقية  مالية  وغرامة  واحــدة  مبقابلة 

احلكم،  قــرار  على  االإعرتا�ص  ب�سبب  دينار 

ثنية  كا�ستال  فريق  العــب  اي�سا  واأوقــفــت 

العابد زحاف حمزة مبقابلتني نافذتني. 

ويف بطولة الق�سم ما قبل ال�سريف مت اإيقاف 

الالعب بن مربي عبد الغاين من فريق �سباب 

نافذة  مباريات  بثمانية  �سليمان  �سي  اأوالد 

ب�سبب  دينار  اآالف   5 بقيمة  مالية  وغرامة 

حماولة االإعتداء على الر�سميني، كما منحت 

نقاط لقاء اأمل �سقانة ونادي جمارك باتنة 

تلعب  مل  التي   0  /  3 االأخـــري  هــذا  ل�سالح 

ب�سبب غياب �سيارة االإ�سعاف وغرامة مالية 

بقيمة 6 اآالف دينار وخ�سم ثالث نقاط من 

ال�سياق  يف  ومنحت  �سقانة،  اأمل  فريق  ر�سيد 

وجنم  م�سكن   1200 نادي  لقاء  نقاط  ذاته 

بيطام ل�سالح االأول 3 / 0 ب�سبب غياب فريق 

النجم وتغرميه بـ 15 األف دينار وخ�سم �ست 

نقاط من ر�سيده.

الطاقم الفني يقرر لعب ورقة 

ال�شبان بعد مقاطعة الركائز

عقوبات قا�شية يف حق فريق جنم وادي املاء 

وفريقي جمارك باتنة و1200 م�شكن 

يفوزان على الب�شاط

�شباب باتنة 

�شباب عني فكرون 

اإنهم  بــاتــنــة  �ــســبــاب  العــبــي  معظم  اأكـــد 

اإرتاحوا كثريا بعد اأن قررت رابطة الهواة 

�سيلعب  كان  والتي  املقبلة  اجلولة  تاأجيل 

اأمام �ساحب موؤخرة الرتتيب  الفريق  فيها 

وفاق القل فالفريق االأورا�سي كان �سيدخل 

وبالتايل  للغاية  �سعبة  ظــروف  يف  اللقاء 

م�سطفى  اأبناء  �سالح  يف  تكن  مل  االأو�ساع 

مبا  كثريا  اأراحهم  التاأجيل  فاإن  لذا  عقون، 

اأن الفريق �سي�ستفيد من بع�ص الراحة بعد 

�سياع  مع  خ�سو�سا  للغاية  �ساقة  مرحلة 

اأماله يف التناف�ص على ورقة ال�سعود والتي 

وانهكتمهم  الالعبني  قـــدرات  على  ق�ست 

ارتياحا  اأبدى  الفني  الطاقم  كثريا، وحتى 

�ستكون  حيث  اجلولة  هذه  لتاأجيل  �سديدا 

ينبغي  كما  العبيه  لتجهيز  فر�سة  اأمامه 

يف  االأورا�سيني  اأ�سعدت  نقطة  اأهم  اأن  كما 

ال�سباب  اأن  هي  الــدالفــني  مــبــاراة  تاأجيل 

ي�سرتجع  لكي  الوقت  هــذا  من  �سي�ستفيد 

بع�ص العبيه امل�سابني، على غرار، العمري، 

بركاين، فزاين، حللوح ورمبا بيطام، حيث 

املا�سية قد عانى  املواجهة  الفريق يف  كان 

�سيخو�ص  وكـــان  الــغــيــابــات  ب�سبب  كــثــريا 

ولكن  مهمة،  اأخرى  بغيابات  املواجهة  هذه 

على  با�سرتجاع  للت�سكيلة  �سي�سمح  تاأجيله 

االأقل 3 اأو 4 العبني وهو �سيء مهم خا�سة 

يف الفرتة احلالية.

الفريق يف حالة نف�سية �سعبة وربح الوقت 

يف �سالح الت�سكيلة

باملقابل كانت ت�سكيلة عقون متر مبرحلة 

غري  تعرثا  �سجلت  اأن  بعد  للغاية،  �سعبة 

�سلغوم  اأمــل  اأمـــام  الــديــار  عقر  يف  متوقع 

االأحمر  الــزي  اأ�سحاب  تعادل  حني  العيد 

يف  كــانــت  الت�سكيلة  وبــالــتــايل  واالأزرق 

م�سكلة  جــانــب  اإىل  �سيئة  نف�سية  حــالــة 

الفريق ومطالبة  منها  يعاين  التي  االأموال 

االإدارة  اأن  رغــم  مب�ستحقاتهم  الالعبني 

االأيــام  خــالل  بت�سويتها  الالعبني  وعــدت 

الطاقم  اأن  م�سادرنا  ك�سفت  كما  القادمة 

م�سطفى  املـــدرب  بقيادة  لل�سباب  الفني 

عقون �سريكز دون �سك على العامل النف�سي 

حتى  اجلانب  هذا  من  الت�سكيلة  وحت�سري 

حيث  املقبل،  مار�ص   23 يوم  جاهزة  تكون 

اإعادة بعث  املدرب وم�ساعدوه على  �سيعمل 

التعرث  تن�سى  وجعلها  الت�سكيلة  يف  الــروح 

االأخري، وكذا جتاوز م�سكلة االأزمة املالية، 

من  تــركــيــزهــم  الــالعــبــون  ي�ستعيد  لــكــي 

جديد.

اأجـــواء  يف  العبيه  ــاء  ــق اإب يــريــد  عــقــون 

املناف�سة ويبحث عن اإجراء مباراة ودية

ويف �سياق اأخر تعمل اإدارة الفريق جاهدة 

املناف�سة،  ــواء  اأج يف  الالعبني  اإبقاء  اإىل 

الدالفني  اأمام  املقبلة  املواجهة  اأن  خا�سة 

اأجلت اإىل االأ�سبوع املقبل، وبالتايل الفريق 

يوما   15 مدة  املناف�سة  عن  غائبا  �سيكون 

يف  املتتالية  اجلوالت  من  العديد  لعب  بعد 

ظرف ق�سري وهو ما لي�ص يف �سالح الالعبني، 

برجمة  ل  يف�سّ الفني  الطاقم  وبالتايل 

الــروح  على  يحافظ  لكي  ــة  ودي مواجهة 

التناف�سية لدى العبيه ويبقيهم يف اأجواء 

البحث  رحلة  يف  االإدارة  اأن  كما  املناف�سة، 

عن فريق ملواجهته خالل هذه االأيام.

كيف كانت العودة الأجواء التدريبات؟
التدريبات  الأجــواء  العودة  بــاأن  اأعتقد 

بعد اأي تعرث ي�سجله الفريق، تكون دائما 

توؤدي  عندما  خا�سة  حمبطة  مبعنويات 

اأو  للتعادل  اأقــرب  وتكون  جيدة  مــبــاراة 

حتى الفوز، لكن يف نهاية املطاف تخفق يف 

حتقيق نتيجة اإيجابية ما يكون له تاأثري 

�سلبي.

نفهم من كالمك باأن هزمية "عني البي�شاء" 
اأثرت فيكم كثريا؟

بكل تاأكيد فاملردود الذي ظهر به زمالئي 

فر�ص  عــدة  و�سنعهم  دقيقة،   90 طيلة 

كثريا  نف�سي  يف  اأثــر  للتهديف،  �سانحة 

"احلراكتة"  هزمية  اأخــرى  مــرة  واأقـــول 

قا�سية.

هناك اإجماع على اأن نق�س الفعالية خانكم 
ولو ترجمت الفر�س التي اأتيحت لكم حل�شدمت 

النقاط الثالثة، فما قولك؟
ــراأي  على الــرغــم مــن اأنــنــي اأ�ــســاطــرك ال

"عني  الفعالية يف مباراة  بخ�سو�ص غياب 

البي�ساء"، لكن اأعتقد باأن حتى احلظ مل 

عديدة  فر�ص  ت�سييع  والدليل  معنا  يكن 

كان  املباراة  يف  ال�سيء  فدخولنا  للتعديل 

اأهم �سبب يف اخل�سارة.

هل ميكن لهذه الهزمية اأن توؤثر فيكم يف بقية 

امل�شوار؟
اأي هزمية ومهما كانت مرارتها ال ميكنها 

ـــوال اأن تــوؤثــر يف اأي  ــاأي حــال مــن االأح ب

�ستة  منه  يتبقى  البطولة  فامل�سوار  فريق، 

جوالت من اأجل التعوي�ص، لذا فاأنا متاأكد 

البي�ساء ما  اأمام عني  الداربي  باأن هزمية 

اهلل  �ساء  واإن  جــواد  كبوة  جمرد  اإال  هي 

�سنتداركها يف القريب العاجل

كلمة اأخرية؟ 
اأود اأن اأوجه حتية تقدير الأن�سارنا الذين 

ذهب،  من  جمهور  باأنهم  اأخرى  مرة  اأكدوا 

الفارطة  املباراة  يف  بجانبنا  وقفوا  بعدما 

لالعبني  ت�سفيقاتهم  هــي  اأده�سني  ومــا 

املباراة، اعرتافا منهم باملردود  بعد نهاية 

املجموعة  با�سم  منهم  ــذر  ــت واأع املــقــدم 

املباراة  يف  اإخفاقنا  نتدارك  باأن  واأعدهم 

املا�سية اأمام خن�سلة.
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اإرتياح كبري لتاأجيل اجلولة
 والطاقم الفني يبحث عن مواجهة ودية   

الرتكيز  وعلينا  قا�شية  كانت  احلراكتة  "هزمية 
على املواجهة القادمة اأمام الرائد

اأمل مروانة 

الالعب ر�ضدي قزاينية لـ " الأورا�س نيوز"



مار�شيلو يرد الدين
 يف وداع �شولري

االأي�سر  الظهري  مار�سيلو،  الربازيلي  تعامل 
لفريق ريال مدريد، مع خرب رحيل �سانتياغو 
�سوالري، عن مقعد املدير الفني باملرينغي، 
اأ�سلوب املدرب االأرجنتيني معه هذا  بنف�ص 

املو�سم.
يف  مار�سيلو  وجود  يتجاهل  �سوالري  وكان 
على  و�سعه  ما  وكثرًيا  مدريد،  ريال  فريق 
دفع  ما  وهو  امللكي،  الفريق  بــدالء  مقاعد 
الظهري الربازيلي اإىل جتاهل توديعه على 

مواقع التوا�سل االجتماعي.
مع  والتعاقد  �سوالري،  رحيل  قرار  وعقب 
زين الدين زيدان، قام مار�سيلو بن�سر �سورة 
عرب ح�سابه على "اإن�ستجرام"، وهو يرتدي 
القدم  كــرة  اأ�سطورة  ــرادي  ب تــوم  قمي�ص 
لنف�ص  اآخــر  ا  قمي�سً ويحمل  االأمريكية، 

الالعب.
"�سكرا لك يا  وكتب مار�سيلو على ال�سورة: 
اأ�سطورة، اأنت قائد وبطل وملهم حقيقي يل 

ولعائلتي، اإنزو ير�سل حتياته".
�سابها  ب�سوالري  مار�سيلو  عالقة  اأن  يذكر 
تف�سيل  ب�سبب  احلــايل،  املو�سم  يف  التوتر 
�سريجيو  لــلــ�ــســاب  االأرجــنــتــيــنــي  املــــدرب 

ريجيلون عليه يف مركز الظهري االأي�سر.

اأزمة حمتملة يف خط  يواجه بر�سلونة 

لها،  املقرر  ليون  مباراة  خالل  هجومه، 

اليوم باإياب دور الـ16 من بطولة دوري 

اأبطال اأوروبا.

ديبورتيفو"  "موندو  ل�سحيفة  ووفًقا 

عثمان  الــفــرنــ�ــســي  فـــاإن  ــبــانــيــة،  االإ�ــس

هجوم  عن  الغياب  �سبح  يواجه  دميبلي 

يف  اإ�سابته  ب�سبب  ليون،  اأمام  بر�سلونة 

اأوتار الركبة، التي تعر�ص لها اأمام رايو 

فايكانو بالليغا.

االإ�سباين  اأن  ال�سحيفة  ــحــت  واأو�ــس

الفني  املـــديـــر  فـــالـــفـــريدي،  ــو  ــت ــس ــ� اإرن

حيث  اأمـــره،  مــن  ــرية  ح يف  لرب�سلونة، 

لتعوي�ص غياب  يفا�سل بني عدة حلول 

احلفاظ  مقدمتها  ويف  املحتمل،  دميبلي 

فيليب  م�ساركة  مع   3-3-4 خطة  على 

كوتينيو بدال من النجم الفرن�سي.

مالكوم  ــي  ــل الــربازي اأن  اإىل  واأ�ـــســـارت 

الثاين  الرتتيب  يف  ياأتي  اأوليفريا  دي 

يقرر  مل  اإذا  فــالــفــريدي،  بــاخــتــيــارات 

االأخـــــري تــغــيــري اخلــطــة االأ�ــســا�ــســيــة 

للفريق.

اإىل  اخلطة  فالفريدي  تغيري  حالة  ويف 

فاإنه  دفاعه  خط  تاأمني  مع   2-4-4
�سيدفع بنيل�سون �سيميدو مبركز الظهري 

قد  اأو  روبرتو،  �سريجي  واأمامه  االأميــن 

يلعب االأخري مبركزه الطبيعي يف الدفاع 

على يكون اأمامه اأرتورو فيدال.

التحول  هو  فالفريدي  حلول  اآخر  ويعد 

اإىل خطة 4-2-3-1، عن طريق الدفع 

ب�سيميدو يف مركز الظهري االأمين بينما 

�سي�سارك روبرتو كجناح اأمين وكوتينيو 

مي�سي  ليونيل  وبينهما  اأي�سر  كجناح 

خلف لوي�ص �سواريز.

فالفريدي حائر ب�سبب موقف دميبلي

خطة جديدة للتخل�س من جنم مان�س�سرت يونايتد

اإنهاء فو�سى �سولري مهمة زيدان الأوىل

خامي�س يحذر من نقطة قوة ليفربول
�سلطت ال�سحف االإ�سبانية ال�سادرة 

زيدان،  الدين  زين  الفرن�سي  عودة  على  ال�سوء  اأم�ص 

لتويل القيادة الفنية لريال مدريد، واإقالة االأرجنتيني �سانتياغو 

عودة  "زيدان..  "ماركا":  �سحيفة  من�سبه.وعنونت  من  �سوالري 

البطل".

"�سوف  زيدان:  ت�سريحات  على  ال�سوء  ال�سحيفة  و�سلطت 

نغري االأمور، واأحب الرئي�ص وهذا النادي كثرًيا وال ميكنني 

قول ال، لذلك اأنا هنا، وفزنا بدوري االأبطال وهذا اأمر جيد 

ا قمنا ببع�ص االأمور ب�سكل �سيئ. لكننا اأي�سً

 

من  "يولد  ديبورتيفو" بعنوان:  "موندو  �سحيفة  وخرجت 

جديد".واأ�سافت: "زيدان عاد اإىل ريال مدريد بعقد ميتد 

يوما".  284 درب  الذي  �سوالري  اإقالة  مع   ،2022 حتى 

وتابعت: "مثل زميله دي يونغ، فاإن دي ليخت ينظر اإىل امل�سروع 

الريا�سي قبل العرو�ص املالية".

واأبرزت ال�سحيفة، جتديد عقد جوردي األبا العب بر�سلونة.

 

وعلى ال�سفحة الرئي�سية ل�سحيفة "�سبورت": "املنقذ".

واأ�سافت: "فلورينتينو برييز انقلب واأعلن اإقالة �سوالري وتعيني 

زيدان، والذي عاد بعد 9 اأ�سهر من الراحة" وتابعت: "كوتينيو 

اأمامه فر�سة كبرية الإثبات نف�سه �سد ليون".

 

وقالت �سحيفة "�سوبر ديبورتي": "مفتاح جويدي�ص".

الأنه  لثقته  مهم  ا  اأي�سً الذهبي  "الهدف  واأ�سافت: 

العب �سروري يف فالن�سيا".

�سورة 
"املنقذ" على 
اأغلفة �سحف 

اإ�سبانيـــا

 ال�صحافة معـــــــــــــــــــــــر�ض

املهمة  عن  اإ�سباين،  �سحفي  تقرير  ك�سف 

االأوىل للمدرب الفرن�سي زين الدين زيدان 

ر�سمًيا  تعيينه  مت  والــذي  مدريد،  ريــال  يف 

خلالفة االأرجنتيني �سانتياجو �سوالري.

االإ�سباين،  �سنرتال"  "ديفن�سا  ملوقع  ووفًقا 

التي  الفو�سى  ينهي  اأن  عليه  ــدان  زي فــاإن 

ــوالري يف غــرفــة مــالبــ�ــص ريــال  ــس تــركــهــا �

اأن  قبل  االأخــري  ال�سهر  يف  خا�سة  مدريد، 

يرحل عن قلعة �سانتياغو برنابيو.

ومار�سيلو  اإي�سكو  الثالثي  اأن  اإىل  واأ�ــســار 

الذين  الالعبني  قمة  على  نافا�ص،  وكيلور 

على  �سوالري  تواجد  بفرتة  ي�ستمتعوا  مل 

ما  نادًرا  اأنهم  حيث  املرينغي،  بدالء  مقاعد 

كانوا ي�ساركون يف املباريات.

فوز  يف  رئي�سًيا  �سبًبا  كان  الثالثي  اأن  ورغم 

اأوروبـــا حتت  اأبــطــال  ريــال مدريد بــدوري 

قيادة زيدان، لكنه مل يلعب اأي دور بارز مع 

املدرب االأرجنتيني.

ا على فر�سة  ومل يح�سل ماركو اأ�سين�سيو اأي�سً

لدخول الت�سكيل االأ�سا�سي لريال 

اأنه  حني  يف  �سوالري،  مع  مدريد 

عهد  يف  يف  الرابحة  االأوراق  اأبــرز  من  كان 

زيدان بالفرتة االأوىل.

وامتدت الفو�سى اإىل ماريانو دياز الذي عاد 

اإىل ريال مدريد من ليون من اأجل امل�ساركة 

ولي�ص  املرينغي،  هجوم  ــم  ودع باملباريات 

م�ساهدتها من املدرجات.

باالإ�سارة  تقريره  االإ�سباين  املوقع  واختتم 

عن  الرحيل  يريد  الــذي  بيل  غاريث  اإىل 

اإىل  باالإ�سافة  وقت،  اأقرب  يف  مدريد  ريال 

موؤخًرا  م�ستواه  تراجع  الذي  كرو�ص  توين 

حتت قيادة �سوالري.

بايرن  رودريغيز، جنم  الكولومبي خامي�ص  حذر 

ميونخ، زمالءه من نقطة قوة ليفربول االإجنليزي، 

االأربعاء  الفريقني،  بني  املرتقبة  املواجهة  قبل 

نهائي دوري  اإياب ثمن  اإطار مناف�سات  املقبل، يف 

الر�سمي  املوقع  اأوروبا.وخالل مقابلة مع  اأبطال 

علينا  "يتوجب  خامي�ص:  قــال  للبوند�سليغا، 

تقدمي مباراة مثالية على ملعبنا من اأجل العبور 

"ليفربول لديه العبني  للدور املقبل".واأ�ساف: 

عندما  بالراحة  وي�سعرون  ال�سرعة،  فائقي 

اأن  يجب  ال�سبب  لهذا  امل�ساحات،  على  يح�سلون 

كبري  بحافز  املباراة  ودخول  عاٍل،  برتكيز  نلعب 

للظهور ب�سكل جيد".

بعد  نتيجة  باأي  الفوز  لتحقيق  البايرن  ويحتاج 

التي  الذهاب،  مباراة  يف  اأهــداف  بدون  التعادل 

اأقيمت على ملعب اأنفيلد.

اأننا بحاجة  "اأعتقد  رودريغيز:  وعن ذلك، قال 

يف  الفائقة  ل�سرعتهم  نــظــًرا  بــاحلــذر،  للتحلي 

كافة  بامتالكنا  اأوؤمــن  لكني  املرتدة،  الهجمات 

"اأتوقع  املقبل".واختتم:  للدور  للعبور  الفر�سة 

ملعب  يف  اجلماهري  من  هائل  بدعم  نحظى  اأن 

ودفعنا  حتفيزنا  �ستوا�سل  والتي  اأرينا،  األيانز 

لالأمام، لبذل اأق�سى ما لدينا يف املباراة".
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�سحفي  تقرير  ك�سف 

اإدارة  اأن  بــريــطــاين، 

ت�سعى  مـــدريـــد  ريــــال 

ــريات  ــي ــغ الإحــــــــداث ت

الــفــريــق  يف  عـــديـــدة 

املقبل،  املو�سم  خــالل 

مــن اأجــل الــعــودة اإىل 

حتقيق االألقاب حملًيا 

واأوروبًيا.

ل�سحيفة  ووفــــًقــــا 

 " نت بند ند اإ "
ــة، فـــاإن  ــي ــان ــط ــربي ال

جتهز  الــريــال  اإدارة 

300 مليون اإ�سرتليني 
الفرن�سي  ــمــدرب  ــل ل

ـــدان،  ــديــن زي زيـــن ال

مــــن اأجــــــل اإعــــــادة 

الذي  الفريق  ترميم 

بطولتي  مـــن  خــــرج 

ودوري  اإ�سبانيا  ملك  كاأ�ص 

باالإ�سافة  اأوروبـــا،  اأبطال 

املناف�سة  عن  االبتعاد  اإىل 

بالليغا.

مدريد  ريال  اإدارة  وت�سعى 

من  اأمــوال  ك�سب  اإىل  ا  اأي�سً

الفريق  جنمي  بيع  خــالل 

بيل  غــــاريــــث  ـــزي  ـــل ـــوي ال

مودريت�ص  لوكا  والكرواتي 

خالل ال�سيف املقبل.

اإىل  ال�سحيفة  واأ�ـــســـارت 

ال�سفقات  راأ�ــــص  عــلــى  اأن 

ــمــهــا لــدعــم  ــل �ــس ــم ــت ــح امل

ثنائي  ياأتي  ــدان  زي فريق 

كري�ستيان  الــربميــريلــيــغ 

توتنهام  جنـــم  ــن  ــس ــكــ� اإري

هازارد  اإيدين  والبلجيكي 

�سانع األعاب ت�سيل�سي.

يف  مدريد  ريــال  ميانع  وال   

جاريث  بنجمه  الت�سحية 

بيل ف�ساًل عن مبلغ مايل، من 

توتنهام  اإدارة  اإقناع  اأجل 

اإيريك�سن،  عــن  بالتخلي 

موقع  �سابقًا  اأورد  ح�سبما 

"لو 10 �سبورت" الفرن�سي.
واأكدت اإندبندنت اأن ثنائي 

باري�ص �سان جريمان كيليان 

�سيلفا  دا  ونــيــمــار  مــبــابــي 

الرئي�ص  وعود  �سمن  ا  اأي�سً

لزيدان،  برييز  فلورنتينو 

من اأجل اإعادته اإىل قيادة 

الفريق امللكي.

مــدريــد  ريـــــال  اأن  يـــذكـــر 

زيــدان  مــع  التعاقد  اأعــلــن، 

لقيادة   2022 �سيف  حتى 

لالأرجنتيني  خلًفا  املرينغي 

�سانتياغو �سوالري.

يونايتد  مان�س�سرت  و�سع 

للتخل�ص  جــديــدة  خطة 

الت�سيلي  خـــدمـــات  مـــن 

�سان�سيز،  األــيــكــ�ــســيــ�ــص 

مـــهـــاجـــم الــــفــــريــــق، يف 

املريكاتو ال�سيفي املقبل.

"�سن"  ل�سحيفة  ووفــًقــا 

الربيطانية، فاإن �سان�سيز 

حـــ�ـــســـابـــات  يف  ـــ�ـــص  ـــي ل

جونار  اأويل  الــرويــجــي 

الفني  املدير  �سول�سكاير 

والذي  يونايتد،  ملان�س�سرت 

يف  دائًما  مدرًبا  �سي�سبح 

ال�سيف املقبل.

واأ�سارت ال�سحيفة اإىل اأن 

�سعوبة  اأدرك  اليونايتد 

بيع �سان�سيز ب�سبب راتبه 

اإىل  جلاأ  ولذلك  املرتفع، 

بالتفكري  جــديــدة  خطة 

يف اإعارة الالعب الت�سيلي 

خالل املو�سم املقبل.

يذكر اأن �سان�سيز ال يقدم 

ارتــداء  منذ  مميًزا  اأداء 

احلمر  ال�سياطني  قمي�ص 

قادًما   2018 جانفي  يف 

�سفقة  يف  اآر�ــســنــال  مــن 

ــع االأرمــيــنــي  تــبــادلــيــة م

هريك خميتاريان، حيث 

ــاراة  ــب م  41 ـــالل  خ اإنــــه 

متكن من اإحراز 5 اأهداف 

فقط.

اختياًرا  �سان�سيز  ويعد 

�سول�سكاير  لـــدى  ثــالــًثــا 

الــيــونــايــتــد،  هـــجـــوم  يف 

االإجنليزي  الثنائي  بعد 

ـــورد  ـــف ـــس مــــاركــــو�ــــص را�

والــبــلــجــيــكــي رومــيــلــو 

لوكاكو.

حالًيا  �سان�سيز  ويــعــاين 

الركبة،  يف  اإ�ــســابــة  مــن 

يف  امل�ساركة  عن  �ستبعده 

مان�س�سرت  مــع  املــبــاريــات 

يونايتد ملدة 6 اأ�سابيع.

ميزانية فلكية 
رهن اإ�سارة 

زيدان يف ريال 
مدريــــد



اأزيد من 330 مليون لإنقاذ 
الطفلة �سرياز

رغبة  عن  �سرياز  الطفلة  والد  اأكد 

ــديــدة يف االلــتــحــاق  ــس ــ� ال ابــنــتــه 

للتعلم  ــا  ــه ــن م حــبــا  بـــاملـــدر�ـــســـة 

واالكت�ساف نظرا لن�ساطها وذكاءها 

ال�سحية  حالتها  لكن  املــفــرطــني، 

بالن�سبة  حلم  ــرد  جم ــك  ذل جعل 

حال  يف  التحقق  لــه  ميكن  اإلــيــهــا، 

للخ�سوع  تركيا  اإىل  �سرياز  تنقلت 

 80 بـ  جناحه  ن�سبة  قــدرت  لعالج 

اأعــادت  التي  الن�سبة  وهــي  باملئة 

االأمل لعائلة الطفلة بعد اأن فقدوا 

يكلف  اإذ  �سفاءها  يف  �سابقا  االأمــل 

330 مليون �سنتيم،  االأمر اأزيد من 

كما واأكد االأطباء املخت�سني هناك 

بعد االطالع على تقاريرها الطبية 

اأنها بحاجة اإىل حقن اخلاليا على 

ــادة  الإع ال�سوكي  النخاع  م�ستوى 

ثم  ومن  املت�سررة،  اخلاليا  جتديد 

عالج  من  االأقــل  على  ون�سف  �سهر 

تاأهيل  واإعــادة  وفيزيائي  طبيعي 

ح�سب  مبدئيا  بالروبوتات  حركي 

يدخل  هذا  كل  املري�سة،  ا�ستجابة 

�سمن برنامج عالجي مكثف ي�سمن 

الطفلة  متكن  كاملة  تاأهيل  اإعــادة 

من التحرك وامل�سي ب�سكل طبيعي.

عــائــلــة املــريــ�ــســة مل تــعــد قـــادرة 

العالج  تكاليف  جميع  تغطية  على 

ما  كل  كر�ست  اأن  بعد  مكلفة  اجلد 

فاإن  لهذا  �سابقا،  ذلك  لفعل  ميكن 

ا�ستغاثة  نداء  يوجه  الطفلة  والد 

وكــذا  اخلــري  وفــاعــلــي  للمح�سنني 

اجلمعيات اخلريية وجميع اجلهات 

املبلغ  جمع  يف  مل�ساعدته  املعنية 

املطلوب الذي �سيمكن هذه الرباءة 

و�سفاءها  حياتها  ا�ــســتــعــادة  مــن 

ب�سكل كلي.

والــد  مــع  الــتــوا�ــســل  اأو  لالت�سال 

اأو  اال�ستف�سار  بغية  �سرياز  الطفلة 

مرفقا  هاتفه  رقم  ن�سع  امل�ساعدة 

مع رقم ح�سابه الربيدي:

0773  47  27  88
 cle 0009505230 :  91

   Ccp

اأوالد �شي  ال�شت �شنوات واملنحدرة من مل�شان دائرة  "وا�س �شرياز" �شاحبة  الطفلة  تعي�س 
�شليمان بوالية باتنة، معاناة حقيقية منذ والدتها، ب�شبب ازديادها ببرثة على م�شتوى عمودها 
الفقري منعتها ممن العي�س وممار�شة حياتها ب�شكل طبيعي كباقي االأطفال، بحيث منعتها 
اإ�شابتها هذه من امل�شي اأو التحرك ب�شكل كلي، يف الوقت الذي ال بد لها من االلتحاق باملدر�شة 
ومبا�شرة تلقي درو�شها يف هذه ال�شن كغريها ممن هم يف مثل �شنها، كل هذا تعاين منه 
�شرياز رغم خ�شوعها لعمليتني جراحيتني على م�شتوى عمودها الفقري بتون�س كلفت العملية 
االأوىل والدها مبلغ 150 مليون �شنتيم والثانية 80 مليون �شنتيم دون جدوى بحيث كللت 

العمليتني بالف�شل وال تزال الطفلة غري قادرة على ا�شرتجاع حياتها الطبيعية.

نـــــداء
العالج �شيتم يف تركيا

بني الروح الوطنية واالندفاع الع�شوائي
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الراف�سة  املــ�ــســريات  حتــولــت 

لبع�ص  ـــادة  ع اإىل  للخام�سة 

ب�سكل  ميتنعون  ممن  التالميذ 

يومي عن الدخول اإىل اأق�سامهم 

�سكل  يف  ال�سارع  نحو  متوجهني 

جمموعات ي�سحكون وي�سرخون 

ويــــنــــادون هـــم اأيــ�ــســا بـــذات 

الوطنية  اأو  ال�سيا�سية  املطالب 

�سملت  بعدما  الــقــول  �سح  اإن 

ا�ستثناء،  دون  الفئات  جميع 

يدور  مبا  واع  بع�سهم  اأن  جتد 

جلل  ومدرك  اأحداث  من  حوله 

ال�سعب  بها  التي ينادي  املطالب 

اجلزائري، واآخرون هدفهم من 

نف�سه  عن  الرتفيه  هو  هذا  كل 

له  را�ــســد  كــاأنــه  للظهور  وحبه 

فال  واجبات،  عليه  كما  حقوق 

وال  الوطن  حب  يف  عليهم  لــوم 

حتكم فيهم بعدما انت�سرت فكرة 

احلراك بني جميع االأفراد. 

فاي�شبوكيون يدعون االأولياء ملراقبة 
اأبنائهم

رواد  نــا�ــســد  الــ�ــســيــاق  ذات  يف 

االجتماعي  التوا�سل  مــواقــع 

"فاي�سبوك"  موقع  راأ�سها  على 

مراقبة  ــرورة  ــس ــ� ب ـــاء  ـــي االأول

ــني مع  ــس ــدر� ــم ــت ـــم امل ـــاءه ـــن اأب

حماولة مرافقتهم اإىل املدر�سة 

ذلك،  اأمــكــن  اإىل  يومي  ب�سكل 

الأن ا�ستمرار الو�سع على حاله 

�سيعر�سهم ملخاطر كثرية  معهم 

بعهدها،  فيها  التحكم  ميكن  ال 

وعيهم  عـــدم  ــل  ظ يف  خــا�ــســة 

ــرا  ــوؤخ كــفــايــة مبـــا يــحــ�ــســل م

يف  امل�ساركة  هو  الوحيد  همهم 

ال�سعارات  وتــرديــد  املــ�ــســريات 

ب�سوت عايل لالإح�سا�ص ببع�ص 

النا�ص  اأعــني  جذب  مع  الن�سج 

امل�سوؤولية تقع  اأن  نحوهم، كما 

وجود  حــال  يف  ــيــاء  االأول على 

ـــات داخــــل هته  ـــزالق ان ــــة  اأي

مراقبة  من  بد  ال  لذا  امل�سريات 

اأمكن تفاديا حل�سول  الو�سع ما 

كوارث.

�سطيف  بوالية  العائالت  من  الكثري  تعانى 

لوجبات  ــيــومــي  ال الــتــحــ�ــســري  م�سكل  مــن 

يف  املتواجدين  للمر�سى  والع�ساء  الغذاء 

امل�ست�سفيات وهذا يف ظل النوعية الرديئة 

والتي  امل�سايف  داخل  لهم  املقدمة  للوجبات 

بتح�سري  تتكفل  اأن  العائالت  على  حتمت 

للمر�سى  وت�سليمها  الغذائية  الــوجــبــات 

يوميا، وهو االأمر الذي �سبب متاعب يومية 

لها يف ظل �سرورة التنقل مرتني يف اليوم من 

اأجل ت�سليم هذه الوجبات، وهذا اأمام رف�ص 

من  لهم  املقدمة  الوجبات  تناول  املر�سى 

مطعم امل�ست�سفيات.

املعاناة  فاإن  العائالت  من  العديد  نظر  ويف 

املري�ص  اإقامة  مــدة  طالت  حــال  يف  تــزداد 

اأفــراد  من  عــدد  ي�سطر  حيث  بامل�ست�سفى، 

التنقل  اأجل  من  عمله  يف  للتفريط  العائلة 

بالن�سبة  خا�سة  امل�ست�سفى  اإىل  اليومي 

ويف  الوالية  عا�سمة  عن  بعيدا  للقاطنني 

البلديات البعيدة والذين يكابدون جمهودات 

امل�ست�سفى،  اإىل  الو�سول  ــل  اأج مــن  كبرية 

اإىل  االأحــيــان  من  الكثري  يف  ي�سطرهم  مما 

املجاورة  املطاعم  من  جاهزة  وجبات  �سراء 

خطورة  مــن  حتمله  مــا  رغــم  للم�ست�سفى 

من  التخوف  ظــل  يف  املــريــ�ــص،  �سحة  على 

التي  الظروف  نتيجة  الغذائية  الت�سممات 

يتم فيها اإعداد هذه الوجبات.

امل�ست�سفى  ت�سيري  على  القائمون  واعــرتف 

اأن  ب�سطيف  النور  عبد  �سعادنة  اجلامعي 

دون  تبقى  للمر�سى  املــقــدمــة  الــوجــبــات 

وغري  رديــئــة  واأحــيــانــا  املــطــلــوب  امل�ستوى 

�سحية، هذا على الرغم من اجلهود املبذولة 

الرفع  خالل  من  الوجبات  نوعية  لتح�سني 

ف�سال  لــالإطــعــام  املخ�س�سة  امليزانية  مــن 

اأجل  من  موؤهلني  بطباخني  اال�ستنجاد  عن 

بالتن�سيق  وهــذا  الوجبات  على  االإ�ــســراف 

�سحية،  الوجبات  تكون  حتى  االأطباء  مع 

باب  فتح  اإىل  امل�ست�سفى  اإدارة  وت�سطر 

املر�سى  الأهايل  امل�سائية  الفرتة  يف  الزيارة 

من اأجل ت�سليمهم وجبات الع�ساء.

امل�ست�سفى  اأروقــــة  فـــاإن  اأخـــر  جــانــب  مــن 

الع�سرات  توافد  تعرف  ب�سطيف  اجلامعي 

الكثري  يف  يــتــولــون  والــذيــن  املح�سنني  مــن 

مــن االأحــيــان تــوزيــع وجــبــات جــاهــزة على 

املر�سى خا�سة يف اأيام نهاية االأ�سبوع، ف�سال 

بع�ص  ويقوم  االإفــطــار،  وجبات  توفري  عن 

املح�سنني بتوفري الوجبات الغذائية يف اأيام 

الذي  االأمــر  وهو  متوا�سلة  وب�سفة  معينة 

يف  اجلامعي  امل�ست�سفى  اإدارة  عليه  اأثنت 

اإعدادها  يتم  التي  الوجبات  حت�سن  انتظار 

عبد الهادي. بم�ستقبال. 

م�شاركة التالميذ يف امل�شريات يق�شم الراأي العام

عائالت تعاين لت�فري ال�جبات الغذائية
 للمر�شى يف امل�شت�شفيات 

بريكةنقاو�سمروانةاآري�سعني التوتةباتنةالتاريخ

االأربعاء 2019/03/13
بوم�سعل مونية/ نهج امل�سجد رقم 28، بارك 

اأفوراج 033249485
قوارف نا�سر

تاملي�ست ليندة

منينة كرميةلربارة عبد الكرميعنون عائ�سة033343180

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

راأ�س العيونبيطامجزار�سريانةعني جا�سرواد املاءمنعةوادي الطاقةاإي�سمولال�سمرةاملعذرتيمقادتازولتالبلدية

االأ�سبوع من 03/07/ 2019 

اإىل 2019/03/13
بلعقون ريا�ص

مغ�سو�س عبد الكرميتابليت نزيهة

033268491
لعمراوي نعيمة

033237231
�سويف اإليا�س

قاقي �سماعيل�سعبي لمية033349113
دبدوب حممد

033333464
بن غزال 

عذراء كهينة
منا�سر وليد

زعرور توفيق

033895071
دري�س يو�سف

033898123
خماري عمار

033370259
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البع�س اأنه من حق جميع الفئات التظاهر واإبراز الروح الوطنية للعلن حتى واإن كانت نظرتهم ال�شيا�شية تنق�شها اخلربة، يف حني يرى اآخرون اأن 
هذا الو�شع �شيت�شبب يف خلق نوع من الفو�شى بداية بالت�شرب املدر�شي الذي �شهدته معظم املدار�س خالل اليومني الفارطني، اإ�شافة اإىل تعر�س 

املتظاهرين ال�شغار اإىل اخلطر مثلما ح�شل مع الطفل الذي لقي حتفه اأول اأم�س خالل حماولته تعليق العلم اجلزائري.
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حتتاج الب�سرة يومًيا اإىل عنا�سر من احلماية 

باجلمال  نــابــ�ــســة  تــظــل  حــتــى  والــتــغــذيــة 

هى  الطبيعة  تــكــون  ودائـــًمـــا  واحلــيــويــة 

�ساحبة العطاء الدائم.

�سفوت:  �سما  التجميل  خبرية  تقول 

العنا�سر  اأقوى  من  الطبيعية  الزيوت 

وتنظف  للب�سرة  احلماية  حتقق  التى 

جتديدها  من  وتعزز  وتغذيها  اخلاليا 

معادلة  يف  االأهم  ولكن  الثالثني،  بعد  خا�سة 

لكل  املنا�سب  النوع  انتقاء  الزيوت  ا�ستخدام 

ب�سرة حتى نح�سل على اأق�سى فائدة، ومن هذه 

الزيوت االأنواع التالية:

االأنواع  اأقوى  من  اجلوجوبا  زيت   1-

الب�سرة  اأنـــــواع  جميع  تــالئــم  الــتــي 

وحتميها من ظهور التجاعيد ويرتكها 

رطبة، وي�ساعد يف تطهري اخلاليا من 

اجلراثيم 

للتغذية  االأف�سل  يجعله  متو�سط   قوام  ذو  فهو  املختلطة  الب�سرة  تالئم  التي  االأنواع  من  الورد  زيت   2-

واحل�سول على جلد مرن ويحارب اجلفاف.  

واآثارها  البثور  من  الب�سرة  تنقية  على  وي�ساعد  لالأك�سدة  مقاومة  خ�سائ�ص  ذو  الليمون  زيت   3-

املزعجة  

وي�ساعد  امل�سايف،  يف  احل�سرات  ولدغات  ال�سارة  ال�سم�ص  اأ�سعة  من  يحميها  ال�سيف  يف  اخلروع  زيت   4-

على اإزالة النم�ص 

وملعان  بريق  اجللد  ومينح  اللون  توحيد  على  الب�سرة  "E" ي�ساعد  فيتامني  على  يحتوي  اجلزر  زيت   5-

ملحوظ. 
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ن�ضائح جمـــــــالية
للعناية بالب�شرة مهما كان نوعها.. 

الزيوت الطبيعية تغذية يف امل�شاء وحماية بالنهار

مثاىل  ب�سكل  املكياج  ادوات  ا�ستخدام  ا�سبح 

للح�سول  املثالية  اخلطوات  ملعرفة  درا�سة  يتطلب 

تقول  ال�سدد  هــذا  وفــى  املحرتفني،  اإطــاللــة  على 

تكنيك  درا�سة  قبل  ن�سر"  "عهود  التجميل  خبرية 

اأداوت املكياج على كل فتاة تطبيق 5 خطوات مهمة 

و�ست�سفى على الب�سرة حيوية وجتعل نتيجة املكياج 

اأكرث اإبهاًرا وجمااًل.

الرتطيب  على  احلفاظ  امل�ساء  من  الفتاة  على 

ال�سامل للب�سرة، وذلك بو�سع الكرمي املالئم لنوعها، 

ال�سرورية  الفيتامينات  تناول  على  احلفاظ  مع 

حليوية الب�سرة خا�سة بعد الثالثني. 

وت�سيف خبرية التجميل اأن تنظيف الب�سرة علم 

كبري يجب اأن تدرك الفتاة اأنه ال يقف عند اإزالة 

على  يعتمد  ولكنه  فقط،  االأتربة  اأو  املكياج  اآثــار 

مراحل متعددة ل�سمان ترك م�سام الب�سرة نظيفة، 

و�سيكون  الوجه،  على  املكياج  عمر  من  يطيل  وهذا 

باإطاللة طبيعية. 

كما يجب اإدراك اأن خطوة جتفيف الب�سرة مهمة، 

وعند اعتياد القيام بها ب�سورة خاطئة تت�سبب فى 

والطريقة  لــه،  املبكر  والتهدل  اجللد  �سيخوخة 

ناعمة،  با�ستخدام فوطة  بالطبطبة  املثالية تكون 

امل�سلعة  غري  الرجاىل  "الفانلة"  ا�ستخدام  ويكون 

لتجفيف  االأف�سل  الطبيعى  القطن  من  امل�سنوعة 

الب�سرة واحلفاظ على �سحتها. 

"الكنتور"  بلم�سات  اال�ستعانة  للفتاة  ميكن 

فى  فقط  ولي�ص  ــــات،  االأوق جميع  فــى  الب�سيطة 

اإطاللة  يومًيا  منحها  على  قــادرة  وهى  املنا�سبات، 

مميزة وطبيعية، ولكن عليها معرفة التكنيك املالئم 

ل�سكل وجهها. 

املنا�سب  الفاوندي�سن  كرمي  ا�ستخدام  واأخــرًيا 

لو�سع  الالزمه  االأ�سا�سيات  من  يعترب  ب�سرتك  لنوع 

مكياج مثاىل بدون عيوب.

مكيــــــــــــاج

يجب  خطوات   5
اتباعها قبل 

و�شع املكياج

طريقة عمل كيكة ال�سوكولتة 

مطبخك

يحر�س العديد من االأ�شخا�س على اخل�شوع لنظام رجيم اأغلب الوقت 

رغبة منهم فى امتالك ج�شم متنا�شق، االأمر الذى يعيقهم فى كثري 

من االأحيان عن تناول احللويات ملا حتتوى عليه من �شعرات حرارية 

مرتفعة، اإال اأن هناك بع�س الو�شفات ال�شحية من احللوى التى ميكنك 

اإعدادها وتناولها دون اخلوف من تاأثريها على زيادة الوزن، تلك التى 

حتتوى على مكونات �شحية بدرجة كبرية، ونقدم لكم من خالل هذا 

املو�شوع طريقة عمل كيكة ال�شوكوالتة بالبودجن ال�شحية/ وذلك نقالاً عن 

موقع "فود نت ورك" من خالل خطوات �شهلة وب�شيطة.

املكونات:

قمح دقيق  كوب   1/3

خفيف بني  �سكر  كوب   3/4

كبار ومعلقتني  الكاكاو  م�سحوق  من  كوب   1/4
باودر بيكنج  ملعقة   2

الناعم امللح  من  �سغرية  ملعقة   1/2

بال�سوكوالتة ال�سعري  م�سحوق  من  كوب   1

الد�سم قليل  حليب  كوب   1/2
كبرية بي�سة  بيا�ص   1

الذائبة الزبدة  من  كبرية  ملعقة   2

الفانيليا من  �سغرية  مالعق   2
مغلى ماء  كوب   1/2

�سكر على الوجه "اختيارى "

تدبرية 

االهتمام باالأناقة واحلر�ص على 

الظهور مبظهر جذاب واأنثوى، من اأولويات كل فتاة، لذلك ينتبهن 

اإىل اأدق التفا�سيل، ويحر�سن على �سراء كل مكمالت االأناقة كاالإك�س�سوارات 

وال�ساعات والنظارات ال�سم�سية، فاأ�سبحت النظارة ال�سم�سية اإحدى القطع االأ�سا�سية 

التى تكمل املظهر، لكن قد ت�ساب العد�سات ببع�ص اخلدو�ص مما ت�سبح الروؤية غري 

وا�سحة، وحلل هذه امل�سكلة قدم موقع "ويكى هاو" جمموعة من احللول.

معجون اأ�سنان اأبي�ص اللون

ينبغى اأال يحتوى معجون االأ�سنان على النعناع اأو اجليل اأو خوا�ص تبيي�ص االأ�سنان، اإذ يعد 
معجون االأ�سنان االأبي�ص العادى اأكرث فاعلية فى تنظيف عد�سات النظارة، بينما قد ي�سبب 

معجون االأ�سنان الذى يحتوى على خ�سائ�ص معينة تلًفا اأكرث للعد�سات.

 كمية قليلة من معجون االأ�سنان

احر�ص على ا�ستخدام اأقل كمية كى ال تلطخ النظارات بكمية مفرطة، وتعد الكرات 

القطنية اأكرث فاعلية الأنها ترتك اأقل بقايا، وال تخلف ن�سائل اأن�سجة وراءها.

افرك اخلد�ص بالكرة القطنية

مرر الكرة القطنية بحركات دائرية ملدة 10 ثوان على كل خد�ص، �ست�ساعد تلك احلركة 

على تلميع اخلدو�ص من العد�سات.

ا�سطف معجون اال�سنان من العد�سات

�سع النظارات اأ�سفل مياه باردة جارية الإزالة معجون االأ�سنان، واأدر العد�سات اأ�سفل املياه 
ل�سمان غ�سل كل معجون االأ�سنان، وانتبه جيًدا الأي معجون عالق فى الزوايا ال�سغرية 

عند التقاء العد�سات باالإطار.

افرك املعجون بقطعة قما�ص ناعمة خالية من الوبر

ال ت�ستخدم اأي قما�ص مت�سخ اأو خ�سن الأنه قد ي�سيف خد�ًسا اآخر اإىل 

النظارات ال�سم�سية، ا�ستخدم اإ�سبعك ال�سبابة اأو االإبهام وافرك 

قطعة القما�ص حول اخلد�ص بحر�ص الإزالة اأى بقايا رطبة اأو 

معجون االأ�سنان، وانتبه وال ت�سغط ب�سدة على العد�سات 

كى ال تك�سرهم عن طريق اخلطاأ.

اأ�شلحى الن�شارة ال�شم�شية
 مبعجون الأ�شنان يف 5 خطوات



متكن االمن اللبناين يف بلدة االأن�سار من حترير 

�ساب )من ذوي االحتياجات اخلا�سة( احتجزه 

والده )مواليد عام 1964 لبناين( منذ اأكرث من 

عامًا.  20

بعد 20 �سنة من ال�سجن خلف جدران قبو بارد، 

 )1995 العام  )مواليد  اأحمد  يومني  قبل  خرج 

مركز  يت�سلمه  ريثما  عّمه  ابــن  اأحــ�ــســان  اإىل 

الق�ساء  اإ�سارة  على  بناًء  االجتماعية  ال�سوؤون 

االأمنية  القوى  اأوقفت  اأن  بعد  وذلك  املخت�ّص، 

الوالد �ص.�ص بناًء على اإ�سارة الق�ساء املخت�ص.

يعاين  ابنه  اأن  الــوالــد  ــر  اأق معه،  وبالتحقيق 

منذ  ج�سدية  اإعاقة  ومن  النمّو،  يف  �سعف  من 

لروؤيته  حت�سر  مل  املطّلقة  والدته  واأن  والدته، 

عن  غيابه  اأثــنــاء  يف  واأنـــه   ،1995 الــعــام  منذ 

ال�ساب  ي�سعان  كانا  وزوجته احلالية،  املنزل هو 

حني  اإىل  املنزل  بــاب  عليه  ويقفالن  القبو،  يف 

عودتهما.

حيث  القبو  اأو  الغرفة  اأو  "املتّخت"  اأن  وتبني 

منذ  اإ�ــســاءة  مــن  خــال  ل�سنوات،  الطفل  �سجن 

�سنوات عّدة.

غري اأن رواية االأب ناق�ستها الوالدة التي ُحرمت 

من روؤية ابنها و�سقيقته )لديها ولدان من طليقها 

�ص.�ص( طوال ع�سرين عامًا، كما اأكدت اأن اأحمد 

مل يولد كما قيل ومعه اإعاقة ج�سدية.

عندما  اأ�سهر  اأربعة  العمر  من  يبلغ  اأحمد  وكان 

افرتق والداه.

بلدية  له  وُتقّدم  حــدادًا،  �ص.�ص  والــده  ويعمل 

االأن�سار م�ساعدة مالية لتعليم ابنته من زوجته 

اجتماعية  م�ساعدات  برنامج  �سمن  من  الثانية 

تقّدمها البلدية لذوي املداخيل املحدودة.

من  يخرج  ومل  النا�ص  عن  بعيدًا  اأحمد  وعا�ص 

قليلة،  ــّرات  مل اإال  فيه  ُو�سع  الــذي  "ال�سجن" 

"بع�ص  اإىل  اأ�ــســارت  لكنها  والــدتــه.  ــادت  اأف كما 

قائلة  ق�سيته"،  اإظهار  يف  االإعالمي  الت�سخيم 

"اإنه كان يزور �سقيقته كاتيا يف بريوت من وقت 

َور  اإىل اآخر بعد اأن تزّوجت، وكنت اأراه عرب ال�سُ

التي تر�سلها يل كاتيا".

ال�سووؤن االجتماعية ت�سدر بيانا

)مهمتها  االجتماعية  ال�سوؤون  وزارة  اأن  يذكر 

بيانًا  اأ�ــســدرت  كانت  كهذه(  بحاالت  االهتمام 

املجتمع  هّز  الذي  للخرب  فيه  اأ�سفت  يومني  قبل 

الق�سية  تتابع  بــداأت  اأنها  واأعلنت  اللبناين"، 

ذوي  ال�ساب  ملعاينة  منها  فريق  �سيتوجه  بحيث 

وتاأمني  بالالزم  والقيام  اخلا�سة  االحتياجات 

اإحـــدى  يف  ا�ستقباله  خـــالل  مــن  لــه  احلــمــايــة 

املوؤ�س�سات املتعاقدة مع الوزارة.

انتهاك  اأي  اكت�سفوا  متى  املواطنني  دعــت  كما 

اأحد من ذوي االحتياجات اخلا�سة تبليغ  بحق 

اأقرب مركز للوزارة، وتوؤكد اأن رقي الدول يتمثل 

مبدى احت�سانها للم�ست�سعفني فيها".

جرمية ب�سعة تهز لبنان..
 طفل ي�سجنه اأبوه 20 عامًا

يف  طائرة  تقود  امراأة  اأول  اأنطونيو  اأدمريا  اأ�سبحت 

االإخبارى،  نيوز(  )اأفريكا  موقع  وذكــر  موزمبيق. 

بني  امل�ساواة  عدم  معدالت  اأعلى  لديها  موزمبيق  اأن 

عامل  اقتحمت  اأدمـــريا  واأن  الــعــامل،  فــى  اجلن�سني 

الرجال فى هذه املهنة.

وكانت اأدمريا قد و�سلت اإىل م�ستوى الطريان التجارى 

فى �سركة اخلطوط فى موزمبيق عام 2012 ، وكانت 

متار�ص مهمتها مبفردها جنبا اإىل جنب الرجال.

الربازيل  فى  فــاىل  األتو  االإقليمى  امل�ست�سفى  �سهدت 

"�سيزار" رجل مري�ص  م�سهدا لن ين�ساه اأحد، حيث اأن 

دخل امل�ست�سفى لتلقى العالج ملعاناته من م�سكلة �سحية، 

ونظرا ل�سوء حالته ال�سحية مت اإدخاله غرفة العناية 

املركزة، و�سرعان ما مت اكت�ساف جمموعة من الكالب 

تنتظره خارج امل�ست�سفى.

ووفقا ل�سحيفة "ديباتى" املك�سيكية، فاإن املوظفني فى 

على  تنتظر  الكالب  من  جمموعة  �ساهدوا  امل�ست�سفى 

الباب الرئي�سى للم�ست�سفى فى انتظار �ساحبهم �سيزار 

العناية  من  خروجه  عند  ب�سغف  ا�ستقبلوه  حيث   ،

املركزة.

واأو�سحت ال�سحيفة اأن �سيزار، يعتنى بهذه املجموعة 

من الكالب، رغم اأنه ال ميتلك الكثري من االأموال ، وفى 

كثري من االأحيان كان يتخلى عن طعامه لتغذيتهم.

واأ�سافت ال�سحيفة اأن موظفى امل�ست�سفى قدموا للكالب 

املري�ص  �سيزار  ل�ساحبهم  قدموا  كما  الــالزم،  الطعام 

قبل خروجه من امل�ست�سفى.

 116 العمر  من  تبلغ  اأنها  يهم  ال 

اأبناء  خلم�سة  االأم  فهذه  عاما، 

تلعب لعبة االألواح اال�سرتاتيجية 

"عطيل" وتدر�ص احل�ساب وعلوما 
اإىل  باالإ�سافة  يــوم،  كل  اأخــرى 

وفقا  ال�سوكوالتة،  تع�سق  اأنــهــا 

ل�سحيفة ذي �سن الربيطانية.

وكاين تاناكا امراأة لي�ست عادية 

اإطالقا، فقد ولدت قبل موعدها، 

اأي اأنها ولدت طفلة خداج، هزمت 

تعي�ص  وهاهي  القولون،  �سرطان 

القيا�سي  الــرقــم  على  لتح�سل 

غيني�ص  مــو�ــســوعــة  يف  الــعــاملــي 

يف  حيا  �سخ�ص  "اأكرب  باعتبارها 

العامل".

وقالت مو�سوعة غيني�ص لالأرقام 

االأكرب  هي  تاناكا  اإن  القيا�سية 

 9 يف  و�سل  بعمر  العامل  يف  �سنا 

عاما   116 اإىل  اجلـــاري  مــار�ــص 

و66 يوما.

امراأة  كاأكرب  بها  اأنه اعرتف  غري 

�سنا على قيد احلياة يف 30 يناير 

ت�سليمها  حفل  وح�سر   ،2019
اأ�سرتها  القيا�سي  الرقم  �سهادة 

علبة  لها  وقدم  املدينة،  وعمدة 

�سريعا  ففتحتها  ال�سوكوالتة  من 

وبداأت يف تناولها، وعندما �سئلت 

عما اإذا كانت تريد املزيد فقالت 

علبة.  100
فقد  غيني�ص،  مو�سوعة  وبح�سب 

يناير  من  الثاين  يف  تاناكا  ولدت 

1903، وكانت ال�سابعة بني اأبناء 
كوماك�ست�سي وكوما اأوتا.

 وتزوجت كاين تاناكا من هيديو 

 1922 يــنــايــر   6 يـــوم  ــا  ــاك ــان ت

واأجنبت له 4 اأبناء وتبنت طفال 

اأعمال  يف  وانــخــرطــت  خام�سا، 

زوجها  ا�ستدعي  اأن  بعد  االأ�سرة 

احلــرب  يف  للم�ساركة  للجي�ص 

ال�سينية اليابانية عام 1937.

اإىل  نوبو  االأكـــرب  ابنها  وان�سم 

القوات  بيد  اأ�سريا  ووقع  اجلي�ص 

اأن  قبل   1943 عام  ال�سوفيتية 

يفرج عنه بعد 4 اأعوام.

وتعي�ص كاين تاناكا حاليا ب�سالم 

يف  والتمري�ص  للنقاهة  دار  يف 

فوكواأوكا يف جزيرة كيو�سو.

ال�ساد�سة  يف  يوميا  وت�ستيقظ 

درو�سا  تاأخذ  امل�ساء  ويف  �سباحا، 

مثل  خمــتــلــفــة  ــات  ــوع ــس ــو� م يف 

احل�ساب.

يف  �سنا  رجــل  اأكــرب  اأن  اإىل  ي�سار 

ما�ساكو  الــيــابــاين  كـــان  ــامل  ــع ال

يناير   20 يوم  تويف  الذي  نوناكا 

و179  عاما   113 عــن   2019
يوما.

يق�سي الكثري من النا�ص الكثري 

ما  العمل،  اأماكن  يف  الوقت  من 

يجعل زمالء الوظيفة الواحدة 

ال  ما  وهذا  للفرد  ثانية  اأ�سرة 

يحبذه اخلرباء دائما.

ميل،  ديلي  �سحيفة  وذكـــرت 

اأو  اأن مكان العمل ي�سم �سخ�سا 

غري  �سعورا  ي�سببان  �سخ�سني 

مريح الأكرث املوظفني.

النف�سية  اخلــبــرية  واأ�ـــســـارت 

االأمــريــكــيــة، مــاريــا بــارتــا، من 

جوهر  اأن  اإىل  ـــيـــويـــورك،  ن

االأ�سخا�ص  هوؤالء  اأن  هو  االأمر 

بـ  يذكرونا  ما  غالبا  املزعجني 

"رب" االأ�سرة الذي يعلمنا كيف 
نت�سرف يف احلياة، وبـ "االأخت" 

بت�سرفاتها  غ�سبنا  تثري  التي 

وتلميحاتها املزعجة.

النف�سية  الطبيبة  واأكــــدت 

مل  التي  العائلية  امل�سكالت  اأن 

طوال  علينا  تــوؤثــر  حلها  يتم 

بهذا  االعـــرتاف  لكن  حياتنا. 

ــى حل  ــل ــاعــدنــا ع االأمـــــر يــ�ــس

ويجب  االجتماعية.  امل�ساكل 

اأن يوؤخذ كل �سخ�ص ي�سبب لنا 

ملاذا  االإزعــاج على حدة ونحلل 

ي�سبب وجوده لنا االإزعاج ومبن 

يذكرنا.

ـــام بـــكـــل هـــذه  ـــي ـــق وبـــعـــد ال

ال�سهل  من  �سي�سبح  التحليالت 

وباالبتعاد  بال�سلوك  التحكم 

مبن  العمل  ــالء  زم ت�سبيه  عــن 

ال�سلبية،  بامل�ساعر  يــذكــرنــا 

امل�سبقة  لــالأفــكــار  ن�سمح  واأال 

مع  عالقاتنا  على  بال�سيطرة 

الزمالء.

ملاذا "نكره" زمالء العمل 
وكيف نتخل�س من هذا ال�سعور؟
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اأكرب امراأة يف العامل 
مازالت تدر�س الريا�ضيات !!

ال ت�صدق�صدق 

�أو

وزير �ضوري 
كان ياأتي اإىل وزارته

 راكبًا احلمار !!

املبكي  املــ�ــســحــك  جمــلــة  نــ�ــســرت 

تاريخنا  ــن  م “ق�س�ص  زاويــــة  يف 

حمري  عن  حتدثت  مــادة،  الهزيل”، 

 ، عقود  عرب  ق�س�سها  النا�ص  تناقل 

اأبرزها كانت حمارة اأحد الوزراء.

وجــاء يف املـــادة، اأن اأحــد اأركــان 

ــدي،  زه ــالل  ج بدم�سق،  احلــكــومــة 

ــــرًا لــلــمــال، لديه  والــــذي كـــان وزي

ياأتي كل يوم  حمارة جميلة بي�ساء 

�ساحة  يف  احلكومي  ال�سرايا  اإىل 

املرجة راكبًا عليها.

دخلت  قــد  ال�سيارات  تكن  مل  و 

بعد اىل �سوريا، حيث كان “احلمار” 

ذاك  يف  املعتمدة  النقل  و�سائل  من 

اإىل  احلمري  ببع�ص  دفــع  ما  احلــني، 

واجهة ال�سهرة .

اأحد  زهــدي،  جالل  الوزير  وكــان 

بركات  �سبحي  حــكــومــة  اأعــ�ــســاء 

الثانية )10 كانون االول 1924 – 

، والتي كانت حتت   )1925 اآب   31
االنتداب الفرن�سي.

الــتــي ن�سرت  ـــادة  امل ــاء يف  ــا ج وم

 9 االحــد  ال�سادر   1012 العدد  يف 

1962، اأن الوزير كان  كانون االول 

يربط حمارته على الباب الرئي�سي 

لل�سرايا، وكان النا�ص ي�ستدلون على 

ال�سرايا  اأو عدم وجــوده يف  وجــوده 

هناك  مربوطة  وجدوها  فاإذا  منها، 

ا�ستدلوا على وجود الوزير.

ــر  وهـــذا االأمــــر كـــان يــزعــج وزي

عن  اإخفاءها  يحاول  فكان  املالية، 

بالباب  فريبطها  املراجعني  اأنــظــار 

احلكومي،  الــ�ــســرايــا  ــن  م اخلــلــفــي 

من  ي�سحكون  دم�سق  اأهل  كان  ولكن 

اأن  للحمار  اأنى  ولكن  ويقولون،  ذلك 

يختفي وال�سيما عندما ينهق.

�سديق  ــــدم  اأق ــار  ــم احل ويــعــتــرب 

هــذه  يف  يــنــافــ�ــســه  وال  ــان  ــس ــ� ــالإن ل

اإذ  الــكــلــب،  اإال  املتينة  الــ�ــســداقــة 

وم�ساعده  رفيقه  الــقــدم  منذ  كــان 

يعمل  الـــذي  واحلــّمــال  ال�سخ�سي 

على  اإال  يح�سل  وال  الــيــوم  طـــوال 

زهيد”. “اأجر 
العربية  ال�سعوب  ت�ستعمل  وفيما 

احلــزب  يــّتــخــذه  للتحقري،  احلــمــار 

�سعارًا  االأمـــريكـــي  الــدميــوقــراطــي 

وال�سرب  الــعــنــاد  على  لــلــداللــة  لــه 

واحلكمة.

ويف اأوروبا، خ�سو�سًا يف بريطانيا، 

الكاملة  بحقوقه  احلــمــار  يحظى 

مع  تتما�سى  عادلة  “مكافاأة”  وبـــ 

طبيعة عمله املتعبة، كما يعترب من 

لها  ي�سمح  التي  القليلة  احليوانات 

بالتنقل بحرية يف املتنّزهات.

كثرية  اأفــــالم  يف  احلــمــار  وظــهــر 

اأدى  الــذي  “�سريك”  فيلم  اأبــرزهــا 

فيه،  والــذكــّي  املخل�ص  احلمار  دور 

املمثل اإيدي موريف.

يركبون  حاليًا  الــوزراء  اأن  يذكر 

بعد  “ليكز�ص”  نـــوع  مــن  �ــســيــارات 

ومت   ، الــنــقــل  و�ــســائــل  ــورت  ــط ت اأن 

اال�ستغناء عن احلمري يف التنقل.

كالب تنتظر �ساحبها املري�س اأمام م�ست�سفى بالربازيل 
بعد دخوله العناية املركزة

للم�ساواة بني اجلن�سني.. 
اأول امراأة تقود طائرة 

يف موزمبيق



غوغل تغلق تطبيق األو....... 

اأطلقت �سركة �سام�سونغ يف ماليزيا، احتفااًل 

 Galaxy "10 اإ�ص  "غاالك�سي  هاتف  بطرح 

الهاتف  مــن  وحــــدات   10 ــد،  ــدي اجل  S10
الـ25  جتــاوز  ارتــفــاع  اإىل  لت�سل  ال�سماء  يف 

ذلك  من  لالأر�ص  �سور  التقاط  مع  كيلومرتًا 

االرتفاع.

فيها  تقوم  التي  االأوىل  املــرة  هــذه  وتعد 

�سركة �سام�سونغ ماليزيا باإطالق هواتف ذكية 

يف الف�ساء، كما اأن هذه هي املرة االأوىل التي 

الذكية  الهواتف  ل�سناعة  �سركة  فيها  تقوم 

ب�سيء مثل هذا يف ماليزيا.

هواتف   10 ماليزيا"  "�سام�سوجن  وو�سعت 

ببالون  Galaxy S10 يف مق�سورة مربوطة 
80،000 قدم يف  ارتفاع  اإىل  البالون  لريتفع 

التقط  الذي  الهاتف،  وارتفع  ماليزيا.  �سماء 

�سورًا من ذلك العلو، اإىل م�ستوى ميكن التمييز 

بني نهار االأر�ص وظالم الف�ساء.

طلبت  والت�سويق،  املتعة  من  نوع  والإ�سفاء 

ح�سروا  الذين  متجرها  اأع�ساء  من  �سام�سونغ 

كل  به  �سيهبط  الذي  باملكان  التنبوؤ  االإطالق، 

من الهواتف الع�سرة عند عودتها اإىل االأر�ص. 

وكـــان عــلــى املــ�ــســاركــني حتــديــد املــوقــع على 

اأقرب  يف  الهاتف  هبط  حال  ويف  اخلريطة، 

مكان للموقع املتنباأ فاإن اأقرب ع�سرات مواقع 

.Galaxy S10 سيفوزون بهاتف�

اأطلقت �سركة �سام�سونغ يف ماليزيا، احتفااًل 

 Galaxy "10 اإ�ص  "غاالك�سي  هاتف  بطرح 

يف  الهاتف  من  وحــدات   10 اجلديد،   S10
ال�سماء لت�سل اإىل ارتفاع جتاوز الـ25 كيلومرتًا 

مع التقاط �سور لالأر�ص من ذلك االرتفاع.

فيها  تــقــوم  الــتــي  االأوىل  املـــرة  ــذه  ه وتــعــد 

�سركة �سام�سونغ ماليزيا باإطالق هواتف ذكية 

يف الف�ساء، كما اأن هذه هي املرة االأوىل التي 

الذكية  الهواتف  ل�سناعة  �سركة  فيها  تقوم 

ب�سيء مثل هذا يف ماليزيا.

هواتف   10 ماليزيا"  "�سام�سوجن  وو�سعت 

ببالون  مربوطة  مق�سورة  يف   Galaxy S10
يف  قدم   80،000 ارتفاع  اإىل  البالون  لريتفع 

التقط  الذي  الهاتف،  وارتفع  ماليزيا.  �سماء 

�سورًا من ذلك العلو، اإىل م�ستوى ميكن التمييز 

بني نهار االأر�ص وظالم الف�ساء.

طلبت  والت�سويق،  املتعة  من  نوع  والإ�سفاء 

ح�سروا  الذين  متجرها  اأع�ساء  من  �سام�سونغ 

كل  به  �سيهبط  الذي  باملكان  التنبوؤ  االإطالق، 

من الهواتف الع�سرة عند عودتها اإىل االأر�ص. 

ــع على  ــوق ـــان عــلــى املــ�ــســاركــني حتــديــد امل وك

اأقرب  يف  الهاتف  هبط  حــال  ويف  اخلريطة، 

اأقرب ع�سرات مواقع  مكان للموقع املتنباأ فاإن 

.Galaxy S10 سيفوزون بهاتف�

ك�سف ت�سريب جديد اأنه من املتوقع اأن تطلق 

عام  منت�سف  املعزز  للواقع  نظارة  اآبل  �سركة 

التي  ال�سائعات  من  عدد  بعد  وذلك   ،2020
على  تعمل  ال�سركة  اأن  عــن  احلــديــث  بـــداأت 

نظارة من هذا النوع منذ عام 2017.

وقال املحلل البارز مينج-ت�سي كو، واملعروف 

بت�سريباته الدقيقة فيما يتعلق باأخبار �سركة 

اآبل، اإنه يتوقع اأن تبداأ ال�سركة اجلولة االأوىل 

من ت�سنيع نظارة الواقع املعزز التي تو�سع على 

الراأ�ص قبل نهاية عام 2019 احلايل.

ُي�سار اإىل اأن احلر�ص الذي اأبدته �سركة اآبل 

اإطالق  بعد  خا�سًة  املعزز،  الواقع  جمال  على 

اآيفون،  هواتف  يف  الربجمية  املزايا  من  عدد 

مر  على  التقارير  من  العديد  ظهور  اإىل  اأدى 

تعمل  ال�سركة  اأن  تدعي  املا�سية  ال�سنوات 

غرار  على  املعزز  للواقع  نظارة  تطوير  على 

نظارة  اأو  احلالية  االفرتا�سي  الواقع  نظارات 

اإن  كو  يقول  واالآن  التقنية.  هذه  تدعم  عني 

يعتقد  مما  اأقــرب  وقــت  يف  ت�سل  قد  النظارة 

النا�ص.

لنظارة  ال�سامل  االإنتاج  اإن  ا  اأي�سً كو  وقــال 

الواقع املعزز املرتقبة من اآبل قد يبداأ يف الربع 

االأخري من عام 2019، على الرغم من اأنه من 

املقرتح اأن متتد هذه املرحلة اإىل الربع الثاين 

�سيتم  متى  املعروف  غري  ومن   .2020 عام  من 

اإطالق اجلهاز، ولكن توقيت الت�سنيع ي�سري اإىل 

وقت ما خالل عام 2020.

الإ�سدار  الزمني  اجلــدول  ــاإن  ف لكو،  ووفــًقــا 

يدعو  يــكــون  اأن  ميكن  املــعــزز  الــواقــع  نــظــارة 

�سهر  ففي  ن�سبًيا.  وقريًبا  ما  حد  اإىل  للتفاوؤل 

تطلق  اأن  ا�ستبعد  تقرير  ُن�سر   ،2018 مــاي 

وذلك   ،2021 عام  اأواخــر  قبل  النظارة  اآبــل 

خالل  يتم  اأن  �سابقة  تقارير  توقعت  اأن  بعد 

�سهر�سبتمرب 2020.

اآبل  نظارات  من  االأول  اجليل  اإن  كو  وقــال 

عر�ص،  ك�سا�سة  اإال  تعمل  لــن  املــعــزز  للواقع 

على  املــعــاجلــة  عمليات  يف  تعتمد  �ــســوف  اإذ 

م�ساهدة  ذلك  يف  مبا  بها،  يقرتن  اآيفون  هاتف 

باالإنرتنت واخلدمات  ات�ساالت  ال�سور وتوفري 

امل�ستندة اإىل املوقع مثل “نظام حتديد املواقع 

كان  اإذا  ما  الوا�سح  غري  ومن   .GPS ”العاملي

طريق  عن  بالهاتف  النظارة  تو�سيل  �سيتم 

�سلكًيا اأو ال�سلكًيا.

وُيعتقد اأن اإطالق نظارة تعتمد على هواتف 

بدرجة  وزًنـــا  ــف  اأخ �سيجعلها  للعمل  اآيــفــون 

الواقع  بنظارات  مقارنًة  االأقــل  على  كبرية، 

منها  عــدد  اأ�سبح  التي  احلالية  االفــرتا�ــســي 

م�ستقاًل كلًيا وال يحتاج اإىل اأي حا�سب اأو هاتف 

يت�سل به، ويجعلها اأ�سبه بع�ص نظارات الواقع 

 Daydream درمي”  “دي  مثل  االفرتا�سي 

من جوجل التي حتتاج اإىل و�سع هاتف داخلها 

للعمل.

باإطالق  غوغل  قامت   2016 عام  يف 

وتطبيق   Allo الــدرد�ــســة  تطبيق 

Duo واأ�سبح االأخري  املكاملات الفيديو 

اإ�سافة  ومت  كــبــرية  �سعبية  �ــســاحــب 

مل  ـــو  األ ولــكــن  لــه  ال�سوتية  املــكــاملــات 

ي�ستطيع املناف�سة.

غوغل  اأعلنت  املا�سي  الــعــام  نهاية 

وذلك  األـــو  تطبيق  بغلق  �ستقوم  اإنــهــا 

على  العمل  على  اأكــرب  ب�سكل  للرتكيز 

Messages وذلك بعد دعمه  تطبيق 

تطبيق  �ستجعله  التي   RCS خلدمات 

املتقدمة  الدرد�سة  لتطبيقات  م�سابه 

وفي�سبوك  وتيليجرام  وات�ساب  مثل 

االأحدث  اجليل  هي   RCS و  ما�سنجر 

من الر�سائل الن�سية.

�سيتم  األــو  تطبيق  اأن  ك�سفت  غوغل 

مار�ص   12 يــوم  نهائي  ب�سكل  اإغــالقــه 

اأي اليوم �سيتم اإغالق التطبيق   2019
على  قـــادر  تــكــون  ولــكــن  نهائي  ب�سكل 

اإ�ستخدامه بعد ذلك.

اأطلقت �سركة غوغل، بالتعاون مع 

االأمريكية  والف�ساء  الطريان  اإدارة 

واملــنــظــمــة   NASA "نا�سا" 
ــاث الــنــوويــة  ــح ــالأب االأوروبــــيــــة ل

CERN، اإىل جانب اأكرث من 100 
متحف حول العامل، خدمة جديدة 

 Once Upon a Try بــا�ــســم 

اأف�سل  للم�ستخدمني  تــوفــر  الــتــي 

وذلك  العامل،  يف  ا�ستك�ساف  رحلة 

با�ستخدام اأحدث التقنيات، مبا يف 

ذلك الواقع املعزز.

التي  اال�ستك�ساف  رحلة  وتــبــداأ 

 Once Upon خدمة  توفرها 

لق�سم  التابعة  اجلديدة،   a Try
غوغل"  مــن  والــفــنــون  "الثقافة 
 ،Google Arts & Culture
"االنفجار  مـــع  اخلــلــق  ــة  ــداي ــب ب

العظيم"، ولكن هذه املرة مع تقنية 

اللحظات  ُت�سرح  اإذ  املعزز،  الواقع 

االأوىل للكون مع فيديو، اإىل جانب 

الذي   Big Bang AR تطبيق 

"غوغل  متجر  مــن  تنزيله  ميكن 

بالي" الأجهزة اأندرويد ومتجر "اآب 

�ستور" الأجهزة اآبل املحمولة.

"االنفجار  ــم  قــ�ــس يـــوفـــر  ــا  ــم ك

مبا  املعلومات،  من  عــددًا  العظيم" 

نع الكون؟"، و�سرحًا  يف ذلك "مم �سُ

عن  معلومات  ثــم  اجلــزئــيــات،  عــن 

االأ�سئلة  من  لبع�ص  واإجابة  الكون، 

الكربى، اإ�سافة اإىل معلومات اأخرى 

بكل ما يتعلق بالكون واخللق.

ثم توا�سل اخلدمة رحلة االإن�سان 

حددت  التي  االخــرتاعــات  باأ�سهر 

االأوىل  ـــام  االأي منذ  احلــيــاة  �سكل 

مثل  االأر�ــص،  كوكب  على  للب�سرية 

اخرتع  و"من  الورق؟"  اخرتع  "من 
تقنية  و"اأول  االأ�سنان؟"  فر�ساة 

غريت  اأفكار  و"9  االإطالق"،  على 

العامل".

 Once Upon وتتناول خدمة

العلماء  اأ�سهر  �سري  اأي�سًا   a Try
"رواد  ذلـــك  يف  ــا  مب ــني،  ــرتع ــخ وامل

كما  العلوم"،  و"اأبطال  الطب" 

للحديث  ق�سمًا  اخلدمة  خ�س�ست 

على  والــعــرب  امل�سلمني  ف�سل  عــن 

علوم الف�ساء، وذلك من خالل ق�سم 

ال�سماء". يف  "العربية 
وقالت غوغل يف ق�سم "العربية يف 

ال�سماء" اإن رواد الفلك يف احل�سارة 

مرا�سد  ببناء  قــامــوا  االإ�سالمية 

والنجوم  املــجــرات  و�سموا  قــويــة، 

اإىل  واأ�سارت  القمر.  على  وال�سمات 

164 جنمًا من جنوم ال�سماء ال  اأن 

تزال حتتفظ باأ�سمائها العربية.

اأفـــردت  الف�ساء،  يخ�ص  وفيما 

الــ�ــســركــة قــ�ــســمــًا يــ�ــســم اأكــــرث من 

من  للف�ساء  ــورة  �ــس  127،000
االأمريكية  الف�ساء  وكالة  اأر�سيف 

ال�سفر  خدمة  توفر  كما  "نا�سا"، 
تقنية  طــريــق  عــن  الــفــ�ــســاء  اإىل 

الواقع االفرتا�سي.

ق�سم  يوجد  الـــذري،  العامل  ويف 

ال�سينية،  واالأ�سعة  للميكروبات، 

وتقنية  اجلــزيــئــيــة،  والــفــيــزيــاء 

ــدد من  اإىل ع بــاالإ�ــســافــة  الــنــانــو، 

ويف  املـــجـــال.  هــــذا  يف  الــبــحــوث 

ق�سمًا  غــوغــل  خ�س�ست  النهاية 

ذلك  يف  مبــا  امل�ستقبل،  لتقنيات 

املريخ،  كوكب  على  احلياة  اإمكانية 

و "كيف �سيبدو العامل يف 2050؟"، 

وم�ستقبل  الــروبــوتــات،  وم�ستقبل 

الطعام.

 Once Upon ُي�سار اإىل خدمة

ال�سور،  من  الكثري  يوفر   a Try
ومقاطع  ــف،  ــاح ــت امل يف  ــــالت  ورح

العلمية،  واملـــقـــاالت  ــو،  ــدي ــي ــف ال

والرحالت االفرتا�سية، باالإ�سافة 

اإىل جمموعات متخ�س�سة.
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�شام�ش�نغ حتتفل باإطالق ه�اتفها 

الف�شاء" اجلديدة "من 

اإت�س تي �شي تك�شف 

عن م�عد و�ش�ل حتديث Pie له�اتفها

غوغل تطلق �أكرب معر�ض علمي 
على �لإنرتنت بالو�قع �ملعزز

جديد �صركة اآبل ملنت�صف عام 2020



باتنة

حــوار

جمانة بن راحلة، �ساحبة الرابعة ع�سر ربيعا، �سبتمربية، من عائلة �ساهمت يف �سقل موهبتي ومل يغفوا لها جفن اإل والفرحة 
بادية على واجهها، اكت�سفت موهبتها الفطرية منذ كانت تخط الر�سائل الورقية وترتكها عند املكتب اأو على طاولة الفطار، ليطيب 

�سباحهم بحروفها الربيئة، ومن وقتها بداأت الغو�س بني الطيات وال�سطور، جتاهد لقلب ال�سفحة وطوي الكتاب، جزائرية حد النخاع، 
تقطن بولية ب�سكرة، فهي القائلة: "لطاملا كنت اأهرب اإىل الكتابة يف حني يجتمع العامة على خلق تعويذات تفقد ال�سابق والالحق 

ثقته بنف�سه، لطاملا غازلت احلروف بينما كابد الخرون عناء ت�سويه �سمعة اأحدهم، لطاملا كانت الثمانية والع�سرين حرفا مهربي 
وملجئي، حتى بت اأرتكز على الفا�سلة والنقطة، منذ �سنتني اأردفت موهبتي كلمتها للعامة، زاولت الن�سر على مواقع التوا�سل 
الجتماعي ولطاملا كانت معظم التعليقات متدين باليجابية والطاقة التي جترين من عنقي لإكمال ال�سوط ونيل الفوز والفالح".

ب�ضكرة
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للن�سوج  مبكرة  �سن  لالأغلبية  يبدو  �سنة   14•
لتعاطي  �سنا مميزة جدا  اأراه  الكتابي، يف حني 
الكتابة، متى قررت جمانة اأن ت�سبح كاتبة، كيف 

ح�سمت هذا الأمر؟
كراأي �سخ�سي ان�سبه يل وحدي!  ل عالقة 

بب�ساطة  لأنها  ن�سجها  اأو  بالكتابة  للعمر 

واأودية  الأحرف  �ساللت  بني  الغرق  ت�سبه 

الذي  امللجاأ  دوم��ا  كانت  الكتابة  ال�سطور، 

اقت�سيت منه حاجتي و�سلبت مطالبي منه، 

اأميل نحوه كلما  الذي  ال�سند  الكتابة كانت 

ا�ستدت بي زحمة الأيام.

 زاولت الكتابة كموهبة فطرية منذ نعومة 

ح�سانها  امتطيت  ما  �سرعان  لكن  اأظافري، 

باملنا�سبة  الآن،  من  عامني  قبل  الفولذي 

دخويل لعامل الكتابة اأحدث تغيريا جذريا 

كلما  احللل  اأبهى  يلب�سني  واأخذ  حياتي  يف 

اأنهيت قافية ق�سيدة ما.

له  ك��ان  الأ���س��ري  حميطك  اأن  اأي�سا  •اأعتقد 
اأحد  اأن  الآن  اأتخيل  كاتبة،  كونك  يف  الف�سل 
مولعان  وال��دك  اأو  والدتك  لأق��ل  عائلتك  اأف��راد 
احلقيقة  بع�س  هنالك  هل  والكتابة،  بالقراءة 

فيما قلته توا؟
بالطبع ، دوما ما كان والداي الدافع واملحفز 

الرئي�سي لأخطو يف �سبل الكتابة ومل يرغبا 

قط يف اأن ابتعد عنها حتى اأنهما يحذراننا 

اأنها الأك�سجني اخلا�س  من مغادرتها كما لو 

بي !

كاتبة  كانت  اأمي  بالطبع،  اجلوارح  لم�ست 

حمرتفة يف �سابق عهدها، اأما عن اأبي فتقف 

اأجد  ملحادثته  اأجل�س  حاملا  عنده  الكلمات 

كًم هائال من املعلومات ويف خمتلف املجالت، 

بالفعل اأجدين ال�سفر بدونهما، لأن غيابهما 

للمثابرة  ودفعي  م�ساندتي  عن  توقفهما  اأو 

يف الكتابة اأكرث واأكرث قد يدفعني اإىل ترك 

مفارقتها  ولكن  متاما  تركها  لي�س  الكتابة، 

لوقت ق�سري .. رمبا..

حتبذين  هل  لكتابة  الفيزيائي  الفعل  عن  •ماذا 
الكتابة على الورق اأم با�ستخدام احلا�سوب؟

بيا�س  مداعبة  ولكن  واملكان،  املزاج  ح�سب 

الورقة وجمالية �سطحها الأمل�س ورائحتها 

واأعتقد   .. اأكرث   ت�ستقطبني  تلك  املنبعثة 

كونها  اأكرث  تاأ�سرين  الورق  على  الكتابة  اأن 

اأكرث  الب���داع  يف  اجلاحمة  الرغبة  تولد 

وتبعث ح�س الفخر يف النف�س.

حاولت  الذي  ما  اأعمالك،  اأوىل  عن  •حدثينا 
ن�سو�سها  اأوىل  يف  جمانة  عن  عنه،  تكتب  اأن 

الق�س�سية؟
يف احلقيقة اأحاول الكتابة عن الكثري، عن 

منهم  والياأ�س  احل��زن  يتخذ  الذين  اأولئك 

يحتلهم  الذين  اأول��ئ��ك  عن  دائ��م��ا،  مقطنا 

الدنيا  خبايا  عن  كاهلهم،  فيثقل  املر�س 

عن  الوفري،  احل��زن  ترافق  التي  وال�سعادة 

كل ما هو خمفي يف جوف القلب ومل ي�ستطع 

العامة البوح به، ولكن هذه الفرتة جتذبني 

يف  اأغو�س  لأج��دين  التحفيزية،  املقالت 

ع�سقها واأتالوح يف �سابع غرامها.

ذلك  األي�س  واجلمال،  ال�سعادة  عن  •تكتبني 
احلزن،  ث��وب  عنه  يخلع  اأن  كاتب  لكل  مدعاة 
الأ�سياء  لكتابة  الأوان  حان  اأنه  معي  ترين  األ 

اجلميلة واملزهرة؟
اأ�سوغها  اأوافقك متاما، ولكن املوا�سيع التي 

احلزن  جمال  عن  اأي�سا،  اجلمال  عن  حتكي 

مبحاذاة  ف��رتات��ه  وعي�س  تقبله  ووج���وب 

الفرج  ق��رب  يف  رغ��ب��ة  وال�����س��ل��وان  ال�سرب 

العامل  فرحة  عن  اأكتب  والفرح،  والر�ساء 

بقلب  يائ�س  ولهان،  عا�سق  مفكر،  بوجود 

للكتابة عن  الوقت مل يحن  �سجاع،  حمارب 

مبثابة  هو  حرف  كل  لأن  املزهرة  الأ�سياء 

واح��دة  �سقية  اإىل  حتتاج  نا�سجة  زه��رة 

اليانعة  تلك  فتقطف  الرتبة  ق��وة  لتنخر 

وتزين نا�سية احلزين.

التي  تلك  �سواء  اأعمالك  بع�س  عن  •حدثيني 
داخل  تقبع  التي  تلك  اأو  اجلرائد،  يف  ن�سرتها 

اأوراقك؟
اأما عن اأعمايل �ساألفها لك ..�ساركت بخاطرة 

"اأيها الليل " يف كتاب جامع �سادر عن  جملة 
الكاتب اجلديد، وبالق�سة الق�سرية "هذيان 

ت�سدر  اأخ���رى  وب��خ��اط��رة  اأي�����س��ا،  عربي" 

بالإ�سافة  املجلة،  لنف�س  جامع  كتاب  �سمن 

جملة  م��ن  الأول  ال��ع��دد  يف  م�ساركتي  اإىل 

حلد  ن�سجت  اأن��ن��ي  اإىل  ي��ق��راأ،  اجل��زائ��ري 

خمتلفة  ق�س�سا  حتكيان  روايتني  ال�ساعة 

غرفتي  تخلو  ل  قد  متفردة،  ل�سخ�سيات 

ل�ساعات  ولو  القلم  وحرب  ال��ورق  بعرثة  من 

الف�سية  بالأعمال  لي�ست  ..ه��ي  معدودات 

يف  الفخر  لتولد  كافية  ولكنها  ال��الآم��ع��ة 

عمقي وحتثني على املثابرة اأكرث فاأكرث اإىل 

اأن تثمر فاكهتي ويحني موعد ح�سادها.

كاتبة جمانة، هل  م�سروع  لنقل  •ماذا عن جديد 
�سن�سهد ا�سدار لك يف القريب؟

كثريا،  ال�سوؤال  هذا  يخد�سني  احلقيقة  يف 

وما مينعني اأكرث هو اأن الكتابة اليوم باتت 

والكل  يكتب  ا�سبح  فالكل  الع�سر  مو�سة 

اأحد  �ساأن  من  اأقلل  ل  اأنا  موهبة،  ذو  ا�سبح 

العنان  اأطلق  اأن  ال�ستعداد  كل  واأ�ستعد 

الُزبى،  ال�سيل  بلغ  ولكن  كان!  اي  مل�ساعدة 

كتاب  ا���س��دار  على  مقبال  اأ�سبح  اجلميع 

جند  ل  قد  وباطني،  ظاهري  كبت  فحواه 

كتابا ل يخلو من األفاظ �سوقية واإن كرمها 

ما  دوم��ا  اهلل"،  "عفاكم  حتتها  كتب  اأك��رث 

ن�سدت ل�ستقاللية حرويف، �سيكون يل يوما 

ابتغيتها  التي  باللمعة  و�سيحظى  مولود  ما 

طويال ولكن لي�س الن ! لي�س يف الفرتة التي 

بني  حرفا  والع�سرين  الثمانية  فيها  تتاآكل 

الأيادي اخلاطئة.

الأوىل  خطاه  يخطو  كاتب  لأي  يكون  ما  •عادة 
التي  اخلا�سة  كتبه  لأقل  اأو  الكتاب  من  معجبيه 
عنك  م��اذا  �سديقته،  وتكون  يقراأها  اأن  يحب 
ل  الذي  العدد  تقرئي يف ظل هذا  اأن  ملن حتبني 

يح�سى من الكتاب، هل ال�سباب يف املقدمة؟
جل  م��ع  اأتكيف  ل  �سخ�س  اأن���ا  ب�سراحة 

الأوىل  ال�سفحة  اأطالع  الكتاب،  حمتويات 

والثانية واإن مل يرقني اأعود به اإىل الدرج 

عن  اأم��ا  بالطبع،  لنهايته  اأهلهل  اأن  بعد 

اأجدين  ل  �سراحة  اليوم  ال�سباب  الكتاب 

اجنذب لأي منهم ، ولكن يظل هناك "اأمين 

حممد حمادي " فاأ�سلوبه واأفكاره توؤدي بك 

بوبكر"،  رفيدة   " املبدعة  واأي�سا  للهذيان، 

وعندما نعود اإىل زمام الأمور لنم�سكها اقراأ 

ملن تتطفل كلماته على �سرقة ماأدبة قلبي، 

مثل اأدهم ال�سرقاوي، اأمين العتوم والكتاب 

هيلني  براون،  جاك�سون  مثل  اأكرث  الأجانب 

كيلر، مارتن لوثر كينغ ..

لها  �سيكون  حتما  التي  اجلزائر  مبدعات  •كاأحد 
عن  م��اذا  متاما،  مثلك  ومزهر  م�سرق  م�ستقبل 

طموحاتك التي تنتظر اأن تتحقق يوما ما؟
اخلريية  الأع��م��ال  وركيزتها  ه��ي،  ك��ث��رية 

جمعية  ا�سم  يل  �سيخلد  ما  يوما  باملجمل، 

ذي  ك��ل  م�ساعدة  اإىل  و�ست�سعى  خ��ريي��ة 

ملر�سى  خا�سة  ذاه���ب،  وح��ق  غ��ائ��ب  ���س��اأن 

وانني  بحق  اليهم  اجنذب  كوين  ال�سرطان 

لأنني  والنفي�س  بالنف�س  لفدائهم  م�ستعدة 

ولكن  الكيمياوي،  جرعة  وجع  الآن  اأعلم 

وت�سقط  �سنفوز  �سنفلح،  �سنهزم،  اأننا  وعد 

حتفيزية  م�سرت�سالت  اجل��رث��وم��ة،  تلك 

كثرية، للذين مل يحالفهم احلظ يف معرفة 

امل�سرى ال�سائب، ملن غلبهم احلزن واحتلتهم 

التك�سرية.

اأخ���دم  اأن  اأع���م���ايل  ���س��ت��ك��ون  باملخت�سر 

خليفة  وخري  �سلف  خري  اأكون  اأن  جمتمعي، 

وخري قدوة لكل ما لم�سته حرويف اأو با�سر 

التمعن يف ويف مالحمي التي ت�سرح كل ما مل 

يتفوه به ثغري.

ختامية •كلمة 
م�سرعة  وتهرب  لتتالطم  الكلمات  تخونني 

انتحارية  فهي  املق�سلة  من  عتقها  خ�سية 

من  لكل  مناجاة  و  اخرية  ككلمة  بالمتياز، 

خباياه،  عن  عرب  قلبك،  من  اكتب  يكتب! 

اأن  قبل  وج��ع  فالكتابة  حمولته،  اف���رغ 

تخدم  اأن  اإىل  دوم��ا  ا�سعى  موهبة،  تكون 

الدائم  وامل��اأوى  ال�سند  كن  بحروفك،  املرء 

املها،  الدنيا  اذاقته  من  كل  يحتوي  ال��ذي 

اأثرا يف هذا  اأترك  اأرجوك  مل تخلق عبثا، 

اآخر  يف  ال�ساطع  النور  لتكن  املظلم،  العامل 

تتغلغل  التي  ال�سم�س  اأ�سعة  لتكن  املنفى، 

التالعب  اعتزل  اأو  اأثر  ذا  كن  النوافذ،  من 

باحلروف واملوت بني ال�سطور والدفن و�سط 

الطيات، كن ذا اأثر !

املهرجان  ف��ع��ال��ي��ات  اأم�����س  اأول  اختتمت 

الدويل لل�سياحة الدينية يف طبعته الثانية 

عقبة  ال�سابع  ال���دويل  امللتقى  واأ���س��غ��ال 

لتكوين  الوطني  باملعهد  الفهري  نافع  بن 

بب�سكرة،  عقبة  �سيدي  الدينية  الط��ارات 

امللتقى  على  القائمون  اب��داه  ارتياح  و�سط 

فعاليات  انطلقت  حيث  به،  امل�ساركون  وكذا 

التاريخيتني  الثقافيتني  ال��ت��ظ��اه��رت��ني 

بالتزامن يوم العا�سر مار�س مب�ساركة عديد 

وخ��ارج  داخ���ل  م��ن  والأ���س��ات��ذة  الباحثني 

الرتاب الوطني ومن دول عربية واإ�سالمية 

ليكون مبثابة املوعد الهام الذي يوؤ�سل لهذا 

والثقافية  الدينية  التظاهرات  من  النوع 

والتاريخية يف اآن واحد.

واأ�سرف على افتتاح امللتقى الذي جاء حتت 

ال�ساملة  والتنمية  احل�سارة  "فقه  عنوان 

وزارة  م�ست�سار  الراهنة"  املتغريات  ظل  يف 

مدير  بح�سور  والأوق��اف  الدينية  ال�سوؤون 

وايل  من  وباإ�سراف  والعمرة  احل��ج  دي��وان 

اأك��د  حيث  املحلية،  وال�سلطات  ال��ولي��ة 

على  التظاهرتني  افتتاح  وخ���الل  الأول 

التي  املنطقة  واأهمية  املوعد  هذا  اأهمية 

كبريا  اق��ب��ال  �سهدتا  اأن  بعد  احت�سنته 

وحققتا  وال��دويل  املحلي  ال�سعيدين  على 

جناحا م�سهودا، كما ت�سعى فعاليات امللتقى 

اإىل  املتتالية  ال�سبع  الطبعات  خالل  ومن 

ال�سهام يف ن�سر الرتاث الديني والثقايف يف 

منطقة الزيبان خ�سو�سا واجلزائر عموما، 

وربط  واأبطالها  املنطقة  باأعالم  والتعريف 

املرجعية  تعزيز  وكذا  بتاريخهم  الأجيال 

ال��دي��ن��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة وم��واج��ه��ة الأف��ك��ار 

ا�سكالية  درا�سة  اإىل  يهدف  اإذ  املتطرفة، 

النهو�س احل�ساري ال�سالمي لالإجابة على 

يف  الجتماعية  بالأزمات  املتعلقة  الأ�سئلة 

العامل ال�سالمي.

اختتام فعاليات املهرجان وامللتقى الدوليني عقبة بن نافع الفهري بب�شكرة

ربيعا  14 عمر  يف  الأدبي  البداع  تداعب  ب�شكرة  من  كاتبة  راحلة" م�شروع  بن  "جمانة 

نوارة. ب

ح���وار: رقي�ة حل��مر

ميه�بي ي�ؤكد ت�شليم اأزيد تظاهرة تهدف لتاأ�شيل الرتاث الديني والتاريخي بالزيبان
من 10 اآلف بطاقة فنان عرب ال�طن

اأكد وزير الثقافة، عز الدين ميهوبي، اأول 

اأم�س خالل زيارة عمل اإىل ولية جيجل 

ت�سليم اأزيد من 10 اآلف بطاقة فنان على 

م�ستحقيها عرب الوطن.

واأو����س���ح  ال��وزي��ر ب���دار ال��ث��ق��اف��ة اعمر 

اأو�سديق حيث اأ�سرف على ت�سليم عدد من 

حملية  فنية  وجوه  على  الفنان  بطاقات 

الفنان  بطاقة  من  ال�ستفادة  "تعميم  اأن 

م�سيفا  الفنانني"،  جميع  لي�سمل  متوا�سل 

امتيازات  م�ستقبال  لهم  "�ستكون  ب��اأن��ه 

اأخرى".

واأ�ساد ال�سيد ميهوبي اأي�سا بكل الإجنازات 

التي حققتها اجلزائر يف املجال الثقايف و 

تى املجالت الأخرى يف ال�سنوات الأخرية 

خا�سة "مع ا�ستتباب الو�سع الأمني وقانون 

�سرورة  على  موؤكدا  الوطنية"،  امل�ساحلة 

العرتاف واملحافظة على هذه املكت�سبات 

و"جعل اجلزائر فوق كل اعتبار".

وزار الوزير بدار الثقافة معار�س متنوعة 

العربي  واخل����ط  الت�سكيلية  ل��ل��ف��ن��ون 

اجلناح  عن  ف�سال  التقليدية  وال�سناعات 

الثقافية  النخبة  واإ����س���دارات  الأدب���ي 

واق��ع  ح��ول  عر�سا  تلقى  كما  بجيجل، 

لإلقاءات  بعده  لي�ستمع  بالولية  قطاعه 

�سعرية لبع�س املواهب ال�سابة.

مرا�سم  على  اأي�سا  ميهوبي  ال�سيد  واأ�سرف 

ال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى ات��ف��اق��ي��ة ت��ع��اون م��ا بني 

واخلدمات  للثقافة  املحليتني  املديريتني 

املواهب  وت�سجيع  اجلامعية تهدف لإبراز 

يف الو�سط اجلامعي بالإ�سافة اإىل التواأمة 

يف الربامج الثقافية.

زيارته  م�ستهل  يف  اأك��د  قد  الوزير  وك��ان 

الفعل  دعم  "�سرورة  على  الولية  لهذه 

الثقايف واجلمعيات الفاعلة بهذه الولية" 

بعديد  قال-  –كما  تفتخر  واأنها  ل�سيما 

والتاريخية  والثقافية  الأدبية  الرموز 

ذائعة ال�سيت داخل وخارج الوطن اأمثال 

وحممد  عبا�س  وفرحات  دودو  العيد  اأبو 

ال�سديق بن يحيى.

كما عاين وزير الثقافة يف اأوىل حمطاته 

م�سروع اإجناز املكتبة الرئي�سية للمطالعة 

العمومية باملدخل ال�سرقي ملدينة جيجل 

بن�سبة  بور�سته  الأ�سغال  تقدمت  وال��ذي 

املئة. يف  ق. ث90 



فط�سئت ط�ساأة
دخل رجل على طبيب فقال له :

اأمتع اهلل بك اإين اأكلت البارحة من حلوم هذه اجلوازل 

، فط�سئت ط�ساأة فاأ�سابني وجع ما بني الوابلة اإىل داأية 

العنق فلم يزل يربو و ينمو حتى خالط 

اخللب و ال�سرا�سيف فهل عندك دواء 

يل؟

فقال الطبيب : نعم خذ خربقا و 

�سلفقا و �سربقا فزهزقه و ز�سزقه و 

اغ�سله و ا�سربه

قال الرجل : مل اأفهم ما قلت

قال الطبيب : يعني اأنا اللي فهمت 

مر�سك

اأ�سرب "دوليربان" و ا�سكت علينا!!.

بني عقليتني
عندهم:

دخل �سبي اأوروبي يبلغ من العمر 10 �سنوات اإىل مقهى 

وجل�س على الطاولة، فو�سعت النادلة كاأ�سا من املاء اأمامه.

ف�ساأل ال�سبي: بكم الآي�سكرمي بالكاكاو؛ اأجاإبته: ب� 5 

يورو

فاأخرج ال�سبي يده من جيبه واأخذ يعد.

النقود ف�ساألها مرة اأخرى ح�سنا، وبكم الآي�سكرمي لوحده 

فقط 

فاأجابته بفظاظه: ب� 4 يورو

فعد ال�سبي نقوده وقال �ساآخذ الأي�سكرمي العادي.

اأنهى ال�سبي الأي�سكرمي ودفع ح�ساب الفاتورة 

وغادر املقهى، وعندما عادت النادلة اإىل 

الطاولة

اأغرورقت عيناها بالدموع اأثناء م�سحها 

للطاولة، لقد حرم ال�سبي نف�سه من 

الآي�سكرمي بالكاكاو

حتى يوفر يورو يكرم به النادلة.

عندنا:

دخل فتى يبلغ من العمر 10 �سنوات اىل مطعم " 

فا�ستفود تاع احلومة" جل�س على الطاولة جاه ال�سارفور 

قالو وا�س حتب ياولد، قالو عندك فريت اأومالت؟ قال 

ال�سارفور: كاين فريت اأومالت عادي ب� 70 دينار وكاين 

فريت اأومالت ب� 100 دينار.

قالو: اعطني تاع 100 دينار

ملا رجع ال�سارفور با�س ينظف الطاولة وي�سلك فجاأة 

اغرورقت عيناه بالدموع، ما القى ل دراهم..ل الفتى.. ل 

فريت اأومالت؟!.
معلومات م�سلية

الر�سا�سة

اأمثال �سعبية

يحرق  امل�سي  اأن  اإىل  تو�سلت  درا�ــســة   •
الدهون اأكرث من الرك�ص.

االأمــاكــن  يف  الــوقــت  مــن  الكثري  ق�ساء   •
ي�سعف  و  الب�سر  تلف  اإىل  ـــوؤدي  ي املغلقة 

النظام املناعي.

 1.800 حوايل  يبلغ  العامل  م�سلمي  • عدد 
يعي�سون يف  18% منهم فقط  و  ن�سمة،  مليار 

العامل العربي.

• لفظ احلياة و املوت وم�ستقاتهما تكررا يف 
القراآن الكرمي 145 مرة بالت�ساوي.

ميالدي   1889 العام  يف  املذياع  اخرتع   •
ي�سل  مل  لكن  االأملــاين،  هريتز  هري  يد  على 

االخرتاع اإىل ذروته النهائية اإاّل بعد وفاته 

بعامني.

املولود وجد  لتحديد جن�ص  اختبار  • اأقدم 
ويعود  م�سر  يف  ـــربدي  ال ورق  على  مكتوبا 

و�سفت  حيث  املــيــالد،  قبل  عاما   1350 لـــ 

احلامل  بــول  يــوؤخــذ  ــاأن  ب الطريقة  الــورقــة 

وت�سقى به حبتي قمح و�سعري، اأذا نبت ال�سعري 

اأوال  القمح  نبت  اأذا  واأمــا  ولــد  فاملولود  اأوال 

فاملولودة اأنثى 
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جواب 
املحاجية

حاجيتك

 على دابة 

دويبة كحلة 

غريبة تلحق 

القوافل بال 

حوافر 

حدث يف مثل هذا اليوم
الثالث ع�سر من �سهر مار�س

ـ وقوع غزوة بدر الكربى والتي متثل   624
اأول حرب يف االإ�سالم.

مرة. الأول  االإجنيل  طباعة  ـ   1462
كوكب  يكت�سف  هري�سل  ويليام  ـ   1781
النظام  يف  ال�سابع  الكوكب  ليكون  اأورانو�ص 

ال�سم�سي.

املتحدة  للواليات  يرمز  اأ�سبح  ـ   1852
بالعم �سام.

 43 يحب�ص  الفرن�سي  اجلي�ص  ـ   1957
بــاأوالد  مبزرعة  للخمر  براميل  يف  مدنيني 

حيث  بلعبا�ص  �سيدي  منطقة  يف  ميمون 

لقيوا حتفهم ب�سبب االختناق.

اأول  الثاين  احل�سن  املغرب  ملك  ـ   1963
رئي�ص دولة يزور اجلزائر بعد ا�ستقاللها.

يلتقي  بلة  بــن  اأحــمــد  الرئي�ص  ـ   1964
باجلرال �سارل ديغول بباري�ص.

ي�سادق  احلكومة  و  الثورة  جمل�ص  ـ   1969
على قانون اخلدمة الوطنية.

التنمية  و  الفالحة  بنك  اإن�ساء  ـ   1982
الريفية.

ت�ستقبل  مري  الف�سائية  املحطة  ـ   1986
اأول زائريها، وهما رائدا ف�ساء �سوفياتيني.

يف  خــا�ــص  مطعم  اأول  افــتــتــاح  ـ   1987
مو�سكو.

حتت  العامل  يف  نفق  اأطول  تد�سني  ـ   1988
البحر يربط بني جزيرتي هون�سو وهوكايدو 

يف اليابان على امتداد 53 كيلومرتا.

2008  ـ اأ�سعار الذهب يف بور�سة نيويورك 
التجارية بلغت 1000 دوالر لالأوقية للمرة 

االأوىل.

ال�سالم حبا�سي  ـ وفاة املجاهد عبد   2008
مب�سحة  التاريخية  الـ22  جمموعة  اأحــد 

اإثر  عاما   83 يناهز  عمر  عن  بق�سنطينة 

مر�ص ع�سال.

بتوظيف  يلزم  رئا�سي  مر�سوم  ـ   2009
املعاقني باملوؤ�س�سات العمومية واخلا�سة.

لــربوفــيــ�ــســور  جــديــد  ــار  ــك ــت اب ـ   2012
بجعل  ي�سمح  حبة"   "بلقا�سم  اجلــزائــري 

بالفيديو  املراقبة  لبيانات  التحتية  البنية 

اأكرث ذكاء.

املالديف  جــزر  رئي�ص  اإدانــــة   -  2015
متعددة  اإرهابية  بتهم  ن�سيد  حممد  ال�سابق 

واحلكم عليه بال�سجن 13 �سنة.

االأقــل  على  �سخ�سا   34 مقتل   -  2016
�سيارة  تــفــجــري  يف  اآخـــريـــن   125 وجــــرح 

مفخخة و�سط العا�سمة الرتكية اأنقرة.

منتجع  �ساطئ  على  م�سلح  هجوم   -  2016  

غراند ب�سام يف �ساحل العاج ي�سفر عن مقتل 

�سخ�ص.  16
2018 - الرئي�ص االأمريكي دونالد ترامب 
يقيل وزير اخلارجية ريك�ص تيلر�سون ويعني 

مايك بومبيو خلفا له.

الع�سيان  على  عالوة  �سي  يا  تعليقك  ما   �

املدين؟

فوزي بوذينة باتنة

كبري  ح��د  اإىل  بان"  "بالُع�سْ �سبيه  ه��و 

يف  ال��ي��اء  ح��رف  م��ن  نقطة  ه���روب  اأن  اإل 

"الع�سبان"  يف  واختفاءها  "الع�سيان" 
متنكرة على �سكل حرف باء ُيعقدها اأكرث.. 

بالرية  الكر�سة  حت�سي  اأنك  معنى  ما  لأنه 

والكبدة وامل�سران وتزيدلها احلم�س م�سّمخ 

راح تخلط  اإذا كنت  والدب�سة مقطعة..اإل 

جد مياها!؟.

� وقت الهرابيب قد حان يا �سي عالوة؟

ع.حامدي ميلة

خ��ل��ي��ك م���ع ال��ف��ق��اق��ري ي���ا راج����ل راه���م 

حمتاجني لدعمك اللوج�ستي!؟.

التحالب  اأن  ع���الوة  �سي  ي��ا  تعلم  ه��ل   �

ظاهرة متجذرة منذ اجلذور الأوىل للجذر 

الرئي�سي عندنا؟

فاحت الزبري خن�سلة

كانت اجلدات تهدهد اأبناءهن بقولهن..

يا �سعد امو يا �سعد امو جاب كمي�سة يف كمو 

اعطى ملرتو وخاّل امو قال لها خّبي يا مرتي 

وانت..لو  انا  تعاركني  والدتي  ت�سوفك  ل 

التهدهيدة  هذه  بداية  تاريخ  تعرف  كان 

لأيقنت اأن التحالب جزائري الأ�سل!؟.

� ما معنى ال�سدفة يا �سي عالوة؟

كلثوم مدور احلامة

م��ع��ن��اه��ا ت��ن��وي ح��اج��ة وت��ل��ق��ى حاجة 

اأخ����رى..ورب  حاجة  الأخ���ري  يف  وتتلقى 

�سدفة نافعة!؟.

معار�س  تكون  ومتى  م��وايل  تكون  متى   �

ب�سراحة؟

رحمة �سناف ب�سكرة

ع����ادة م��ا اأك����ون م����وايل ع��ن��دم��ا اأك���ون 

اأكون  عندما  معار�س  اأكون  واأحيانا  موايل 

حمتاجة  وّل  ال��در���س  معار�س..فهمتي 

درو�س خ�سو�سية!؟. 

تخاريف 
�سي عالوة املو�سطا�ش

عندك تقطع اجلورنان

هههههه

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

modhik@yahoo.com :على الربيد االإلكرتوين
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ي�����ّدو  ����س���رب���ات���و  يل 

م����������ا ت�����وج�����ع�����و������س

�سورة م�سحكة

حكـــمة

�سفينة  ب��������ن��������اء  مي������ك������ن  ال 
قدمية ب����اأخ���������س����اب  ج������دي������دة 

هذا هو ال�سبب الرئي�سي يف التحويل املبا�سر

 اإىل ق�سم الك�سور والر�سو�س ؟!



ب�شبب الغ�ض وخمالفة القوانني 

عثـر عليها غارقة يف دمائها يف ال�شارع

خالل �شهر فيفري
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�ضطيف

بوالية  التجارة  مديرية  اأ�ــســدرت 

�سطيف خالل �سهر فيفري املنق�سي 43 

قرار غلق اإداري يف حق التجار املخالفني 

للت�سريعات املعمول بها، حيث مت اإ�سدار 

قرارات غلق يف حق 7 اأ�سحاب حمالت 

مبراقبة  املتعلق  اجلــانــب  يف  جتــاريــة 

اإىل  باالإ�سافة  الغ�ص،  وقمع  النوعية 

باملمار�سات  يتعلق  فيما  غلق  قرار   36
التجارية امل�سادة للمناف�سة.

ــب احلــ�ــســيــلــة املـــقـــدمـــة من  ــس ــ� وح

حم�سر  عدد  بلغ  فقد  املديرية  طرف 

يف  حم�سر   180 الق�سائية  املتابعات 

جمال مراقبة وقمع الغ�ص اإ�سافة اإىل 

باملمار�سات  يتعلق  فيما  حم�سر   342
املــواد  كمية  بلغت  فيما  الــتــجــاريــة، 

املـــحـــجـــوزة طــيــلــة الــ�ــســهــر الــفــارط 

تناهز  مالية  بقيمة  طن   2.44 نحو 

دينار.  694478

املخالفات  ــاأهــم  ب يتعلق  فيما  ـــا  اأم

مل�ستهلك  امل�سجلة فهي تتعلق مبخادعة 

�سالحية  مــدة  اأو  تــاريــخ  بخ�سو�ص 

املراقبة  اإجــــراء  عـــدم  ــع  م ــنــتــوج،  امل

عر�سه  ــل  ــب ق لــلــمــنــتـــــوج  الـــذاتـــيـــة 

ممار�سة  اإىل  باالإ�سافة  لال�ستهالك، 

الن�ساط القار دون �سجل جتاري وعدم 

االأ�سعار  احرتام  عدم  وكذلك  التوترة 

املقننة.

متكنــت م�سالــح اأمن واليــة �سطيف، 

خــالل �سهر فيفري الفــارط من حجز 

املــواد  مــن  قنطــار  و6.3  اأطنــان   04
اال�ستهالكيــة )خ�ســر وفواكه( والتي 

معرو�ســة  اأو  منقولــة  �ســواء  كانــت 

ب�ســكل غــري قانوين كما حجــزت اأكرث 

مــن 1847 كلــغ مــن اللحــوم )بي�ساء 

وحمــراء( كانت موجهــة للبيع بطرق 

غري �سرعية اإىل جانب حجز 415 كلغ 

من اللحــوم غري ال�ساحلة لال�ستهالك، 

ناهيــك عــن حجــز 758 وحــدة مــن 

التــي  املعــدات والتجهيــزات  خمتلــف 

كانت تعر�ص للبيع بطرق غري قانونية 

اأي على االأر�سفة وقارعة الطريق. 

حجز 4 قناطري من اللحوم الفا�سدة

بن �ستول. �ص

مدينــة  بو�ســط  يحيــاوي  حــي  اهتــز 

�سطيف، ليلــة اأول اأم�ص على وقع جرمية 

قتل ب�سعــة، حيث تعر�ست فتــاة تبلغ من 

العمر 30 �سنــة لطعنات خنجر من طرف 

�سابــان جمهــوال الهويــة بعدمــا كانــت يف 

الطريق ب�سدد العودة اإىل منزلها.

مت  فاإنــه  املتوفــرة  املعلومــات  وح�ســب 

العثــور علــى ال�سحيــة مــن طــرف بع�ــص 

مواطنــي احلي ملقاة على قارعة الطريق 

وهي ت�ســارع املوت، ليتم نلقهــا على جناح 

ال�سرعة اإىل م�ست�سفى �سعادنة عبد النور 

ب�سطيــف، حيــث لفظــت هنــاك اأنفا�سهــا 

االأخرية متاأثرة بهذه الطعنات التي كانت 

قاتلة، وتبقى اأ�سباب تعر�سها لهذا الفعل 

ال�سنيــع جمهولــة، يف حني فتحــت م�سالح 

االأمن حتقيقا معمقا ك�سف مالب�سات هذه 

احلادثة االأليمة والتو�سل اإىل اجلناة.

غلق 43 حمل جتاري ب�سطيف

جمهولون يطعنون فتاة 
حتى املوت ب�سطيف

�صي االأورا�صي..

وجب الكالم

hamzalaribi005@gmail.com
حمزه لعريبي

ما احلــل؟
ال�سارع  اإىل  اخلروج  اجلزائري  ال�سعب  اأبناء  قرر  عندما 

بوتفليقة  العزيز  عبد  تر�سح  اإلغاء  وهو  وا�سحا  الهدف  كان 

لهم  ي�سمح  ال  اجلزائريني  كربياء  الأن  ذلك  خام�سة  لوالية 

يعد  مل  �سخ�ص  "جماعة" با�سم  "اأ�سخا�ص" اأو  يحكمهم  باأن 

�سنوات  بعد  اجلزائريون  فانتف�ص  املنطق،  "موجودا" بحكم 
ال�سمت وال�سرب وقالوا ب�سوت واحد ويف م�سريات راقية  من 

مليونية و�سلمية اأن ال �سوت يعلو على �سوت ال�سعب وال اإرادة 

تراجع  بعد  اإال  للحراك  تراجع  ال  واأن  ال�سعب  اإرادة  فوق 

ال�سعب  اأبناء  نظر  يف  اجلزائر  الأن  الرت�سح  عن  بوتفليقة 

اجلزائري لي�ست عاقرا وال تفتقر اإىل الرجال االأكفاء حتى 

ت�سري "بالوكالة"، وهذا مطلب م�سروع.

اأو  اأو من كان يقرر با�سمه تراجع  عبد العزيز بوتفليقة 

تاأجيل  قــرروا  اأو  وقــرر  الرت�سيح،  اأو  الرت�سح  عن   تراجعوا 

تنظيم  اأجل  من  م�سمى  غري  اأجل  اإىل  الرئا�سية  االنتخابات 

ال�ساحة  يف  الفاعلة  االأطراف  كل  اإليها  تدعى  وطنية  ندوة 

كل  ليديل  الوطنية  ال�سخ�سيات  وكل  اجلزائرية  ال�سيا�سية 

من  البالد  خــروج  يف  ي�سهم  باتفاق  الدولة  وتخرج  بدلوه 

بها  الو�سول  ت�سمن  بطريقة  فيه  تتخبط  الذي  "العفن" 
العزيز  عبد  خروج  وت�سمن  االأمــان  بر  اإىل  �سل�سة  بطريقة 

"دهاليز  عرب  ال  "للجزائر"  الوا�سع  الباب  من  بوتفليقة 

املرادية".

ظل  يف  منطقيا  حال  �سخ�سيا  اأراه  القرار"  "�سناع  قــرار 

انعدام حلول اأخرى تر�سي ال�سعب وتر�سي "الدولة"، وحني 

بل  اال�ستقالل  منذ  موؤ�س�سا  نظاما  نعني  فاإننا  الدولة  نقول 

وحتى قبل اال�ستقالل ب�سنوات ولي�ص النظام املمثل يف بع�ص 

دون  البالد  وماآ�سي  ماآ�سيه  �سبب  ال�سعب  يراهم  "اأ�سخا�ص" 
اأدنى اإدراك منه باأن "الدولة" لي�ست "بيتا جاهزا" ينقل يف 

"�ساحنة احلراك" من مكان اإىل اآخر، قرار الدولة قلت اأنني 
اأراه من وجهة نظري ال�سخ�سية منطقيا بناء على قاعدة من 

اأن اخلروج من معركة ما خا�سة  قواعد احلرب والتي تقول 

انت�سار  "ع�سوائية غري منظمة" باأقل االأ�سرار هو  اإذا كانت 

حتى واإن كانت املكا�سب قليلة، ولنا يف اإحدى غزوات الر�سول 

الكرمي در�ص ومثال على اأن الن�سر هو احلفاظ على املكا�سب 

اأكرب  اأف�سل من الطمع وال�سعي وراء غنائم  مهما كانت قليلة 

ودفع الثمن "غاليا".

بع�ص الراف�سني لقرار "الدولة" اأراهم اليوم اأ�سبه ب�سيخ 

القرية  اأبناء  اجتمع  عندما  اجلنوبية  الواليات  اإحــدى  يف 

مرة  لر�سد هالل رم�سان ومل يتمكن غريه من روؤيته، فمدحوه 

كبري  انت  احلاج،  يا  ال�سحة  يعطيك  "واهلل  قائلني  وجاملوه 

وب�سرك �سعيف و�سفتو خري منا"، فنطق وقال لهم "هاو ليكم 

واحد اآخر"، اأظن اأن الراف�سني لقرار "الدولة" االآن م�سابون 

خرجوا  قد  كانوا  منهم  فالكثري  "بالوحام"  اأ�سبه  بحالة 

ليحتفلوا بقرار "الدولة"، حتى بع�ص "ال�سيا�سيني املخ�سرمني 

منهم" لكن �سرعان ما تراجعوا عندما ظهرت بع�ص االأبواق يف 

بع�ص و�سائل االإعالم وعرب بع�ص ال�سفحات  من وراء البحار 

اجلميع  احلا�سية" فرتاجع  وحيلة  "خدعة  اأ�سمته  ملا  تروج 

ال�سوارع  اإىل  التايل  اليوم  �سباح  يف  وعــادوا  االحتفال  عن 

دون  لكن  اأخرى  مرة  قرارها  عن  الدولة"  "برتاجع  ينادون 

"اأدنى فكرة" عن احللول البديلة، فالراف�سون لقرار الدولة 
هم االآن "يطالبون باأ�سياء ال يعلمون ما هي" وال يعلمون ماذا 

يريدون، وهنا حت�سرين ق�سة زميلة يف اأيام الثانوية عندما 

كانت اأ�ستاذة اللغة العربية ت�سرح در�سا عن "احلب العذري" 

يف ال�سعر اجلاهلي وقالت اأن "الع�ساق" يف ذلك الوقت يحبون 

لغاية ما لي�ست معلومة فنطقت الزميلة قائلة "رمبا يبحثون 

رمبا  الع�سفور؟  لن  لل�سعب  �سيوفر  فمن  الع�سفور"،  لن  عن 

من  االأمــواج  ركــوب  هــواة  عند  اأو  البحار"  "وراء  متوفر  هو 

املواطنة". يف  "االأخوة  باالأحرى  "االإخوان" اأو 

يحياو والد بالدي... با�سم 

الدميقراطية نادي... ما تخرب مات 

ف�سد ما تعادي... على موقفك خليك 

ثابت ما حتادي.... كنت ومازلت 

اح�سن مثال الوالدي... �سعوب كثرية 

رفعتلك قبعة التقدير واالحرتام 

وبا�سمك تنادي...

متكن اأعوان اجلمــارك مبطار 8 ماي 1945 خالل 

مراقبــة رحلــة دوليــة قادمــة مــن مدينــة باري�ــص 

الفرن�سية، من حجــز ب�ساعة حمظورة كانت بحوزة 

م�سافــر متمثلــة يف 168 كب�سولة من نــوع بريقابلني 

56 كب�سولة من نوع  اإىل حجــز  اإ�سافــة  300 ملــغ 
لرييكة 300 ملغ. 

األقت م�ساء اأم�ص، م�سالح الدرك الوطني مبدينة عني 

امليلة بالتن�سيق مع نظريتها مبدينة تالغمة، القب�ص 

علــى فتــاة مل تتجــاوز �ســن الـ15�سنة، بتهمــة حيازة 

وترويج باملخدرات، بعــد اأن مت توقيفها متلب�سة رفقة 

�سخ�ــص يف العقد الثالث من العمر على منت �سيارة، اأين 

عرث داخل ال�سيارة علــى 30 قارورات خمر وكمية من 

املخدرات ت�سل اإىل 300 غرام خمباأة  داخل حمفظة 

الأدوات التجميــل كانــت ب�ســدد توزيعهــا علــى داخــل 

مدينة عني امليلة وعني كر�سة و�سوق نعمان.

م�سالــح الدرك الوطني تلقــت معلومات موؤكدة تفيد 

بــاأن الفتــاة كانــت ب�ســدد �ســراء كميــات معتــربة مــن 

املخــدرات مبدينــة عــني امليلــة، قبــل اأن تتــم عملية 

القب�ــص عليها، فيما با�سرت حتقيقاتها املكثفة للك�سف 

عــن هويــة باقــي اأفــراد ال�سبكــة التــي ترتاأ�سهــا فتاة 

قا�سر.

اأح�ســت م�سالــح االأمــن العمومي باأمــن واليــة خن�سلة، 

ت�سجيــل 13 حــادث مــرور ج�سمــاين خلــف 14 جريــح، 

م�سجلــة ارتفاعــا طفيفــا يف حــوادث املرور مقارنــة ب�سهر 

جانفــي املا�سي بزيــادة فاقــت 4 حــوادث، باالإ�سافة اإىل 

ت�سجيل 59 جنحة مرورية عرب كامل اإقليم االخت�سا�ص، 

كما مت ت�سجيل 964 غرامة جزافية وو�سع 3 مركبات يف 

احلظرية بخ�سو�ص ممار�ســة ن�ساط نقل االأ�سخا�ص بدون 

رخ�سة.

م�سالــح اأمــن الواليــة اأرجعت �سبــب هذه احلــوادث اإىل 

العن�ســر الب�ســري ب�سكل رئي�سي تعــددت بني عدم احرتام 

ال�سرعــة القانونية وعــدم انتباه ال�سائــق داخل االأحياء 

وعدم انتبــاه ال�سائق عند خروجه من مــكان التوقف، ثم 

تليها اأ�سباب متعلقة باملركبة ثم املحيط بدرجة اأقل.

اأم البواقــي

خن�شـــلة

�شطيف

توقيف فتاة قا�سر 
تقود �سبكة خمدرات 

ج�سماين مرور  حادث   13
 خـــال �سهر 

حجز 224 قر�س مهلو�س
 مبطار �سطيف

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

بن �ستـول. �ص

معاوية. �ص

خن�ضلة
الأمن ُيح�ّس�س 
�سائقي مركبات 
الوزن الثقيل 

نظمت امل�سلحة الوالئية 

لالأمن العمومي بخن�سلة، 

حملة حت�سي�سية لفائدة 

�سائقي مركبات الوزن 

الثقيل  والنقل اجلماعي 

وذلك على م�ستوى املخرج 

الغربي ملدينة خن�سلة 

وكذا حمور الدوران عدل 

بالقطب اجلامعي اجلديد، 

لتوعيتهم وحت�سي�سهم 

مبخاطر خمالفة قواعد 

واأحكام تاأمني احلمولة، عدم 

احرتام امل�سلك املخ�س�ص 

لل�سري والوقوف والتوقف 

الع�سوائي مع تقدمي ن�سائح 

تتعلق ب�سرورة التقيد 

بقواعد ال�سالمة املرورية 

واحرتام اأحكام قانون املرور 

مع توزيع مطويات حيث 

عرفت العملية التح�سي�سية 

ا�ستح�سانا و جتاوبا كبريين 

من قبل م�ستعملي الطريق، 

احلملة كانت عرب حماور 

الطرق الرئي�سية والفرعية 

بتقدمي الن�سائح واالإر�سادات 

لفائدة �سائقي الوزن الثقيل.
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ر�سيد. ح


