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الأهلي يعــود بالزاد 
كامال من الربج ويوا�سل 

التغريد يف ال�ســدارة

  31 �أهلي برج بوعريريج  ـ  �أهلي مدينة باتنة  23/ 

يتواجدون حتت �ضغط رهيب و"ميـر" �ض�ضار ثاين املغ�ضوب عليهم

منتخبون يف عني الإع�ســار!
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عمال مركب الن�سيج 
يوا�سلون اإ�سرابهم

مواطنون يلجوؤون 
اإىل ترقيع الطرقات 
باأنف�سهم يف بوزيـنة

م�ستة "ال�سبيالت" 
بربيكة دون نقــل

اأزيد من 140 �سكن 
يتعر�ض للتخريب 
واالهمال مب�سكيانة

�سائقو �سيارات اأجرة 
ي�سربون عن الطعام

 "F1" اأ�سحـاب �سكنـات
يطالبون بالرتحيل

مطالبني برفع الأجور واملردودية..

و�سفوا  املجل�س ال�سعبي البلدي بالعاجز

ال�سكان عربوا عن ا�ستيائهم 
وتذمرهم من الو�سع

حتولت لوكر ملمار�سات م�سبوهة

احتجاجا على عدم اإلتزام
 الو�سايا بوعودها

معاناة متوا�سلة مند 18 �سهر بعني وملان

باتنة

يتواجد العديد من املنتخبني املحليني �سغطا رهيبا يف ظل احلراك ال�سعبي الذي ت�سهده البالد منذ 22 فيفري املا�سي ب�سبب عدم اتخذاهم 
الأي موقف جتاه االأو�ساع الراهنة خا�سة املنتمني منهم اإىل اأحزاب املواالة، حيث احتج اأم�س الع�سرات من مواطني بلدية �س�سار يف والية 

خن�سلة، للمطالبة برحيل رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي ب�سبب تدهور الو�سع التنموي البلدية بعد اأزيد من 15 �سنة من الت�سيري الذي 
و�سفه املحتجون بالكارثي...
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�سورة  من االأر�سيف
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ب�سرى �سارة حتملها كل جمعة مباركة 
على كل افراد ال�سعب اجلزائري 

لتتوا�سل النجاحات املحققة، وتتحقق 
املطالب رويدا رويدا فمن مطلب 

اإلغاء تر�سح الرئي�ص لعهدة خام�سة 
اإىل رحيل االخ�سر االبراهيمي اإىل 

ا�ستقالة اأويحي متهيدا لتحقيق مطالب 
اأخرى على راأ�سها اإلغاء قرار تاأجيل 

االنتخابات، وكلها ت�سب يف اطار �سيا�سة 
خذ وطالب، الأنها ال�سيا�سة االأجنع يف 

دميقراطية ابتكرها �سعب حمب للحرية 
والتغيري.

فمازالت االآمال من�سبة نحو تغيري 
جذري وانقالب جديد بنوعية فريدة 
ومالمح �سلمية مميزة ت�ستحق اأن تنال 
جائزة نوبل لل�سالم، وتعزز ثقة العامل 
يف "حكم ال�سعب" ومتكن �سعوب العامل 
من اإعادة النظر يف قراراتها ورغباتها 

وطريقة رفع مطالبها "لل�سلطة" 
واملت�سلطني على حقوقه "امله�سومة" 

منذ ع�سور غابرة ومل ال قد يعيد النظر 
يف " ربيعه العربي" وهو يتلقى درو�سا 

باملجان كل نهاية اأ�سبوع يف طريقة رفع 
املطالب واالإ�سرار عليها ب�سيغة "البقية 

تاأتي".
وقد كانت تلك نف�سها �سيا�سة ذوي 

العقول الراجعة خالل حقب زمنية 
ما�سية فر�ست ظلما وقهرا ال متناهيني 

على نف�ص الف�سيلة "ال�سعبية"، التي 
قدمت للبالد رجاال رف�سوا الذل 
وانتف�سوا �سد العار  واال�ستعمار 

و"الدمار"، وقدموا ر�ساالت يف العزمية 
واالإ�سرار وفر�ص رجاحة القرار، 

ومنهم اأ�سد االورا�ص العربي بن مهيدي 
الذي ترك ابت�سامة "�سلمية" غام�سة 

يف اأذهان كل من عاي�ص تلك احلقبة 
الزمنية، وعلم العامل اأن وراء كل 

ابت�سامة هناك رجل �سنديد ياأبى اأن 
يك�سر ظهره وظهر اأبناء بلده. 

نوارة بوبري

خـــذ وطالب...
 والبقيــــة تاأتي...

بطاقة حمـــــــــراء

قــال: جلول حجيمي
)املن�سق الوطني لتن�سيقية الأئمة(

ال�رصاعات  عن  بنف�سها  نــاأت  "امل�ساجد   ...
ال�سيا�سية خالل احلراك ال�سعبي".

روحك،  ثبت  راج���ل...  ي��ا  قلنا: 
بغيت يبطلو ال�صالة؟

auresbook

تناقلت اأم�ص عديد ال�سفحات "الباتنية" 
عرب موقع التوا�سل االجتماعي "فاي�سبوك" 

قائمة قيل اأنها ملمثلني عن احلراك ال�سعبي عرب 
خمتلف واليات الوطن، وقيل اأي�سا اأنهم دخلوا 

يف مفاو�سات مع "ال�سلطة"، وقد نال رئي�ص 
جمعية بوالية باتنة ن�سيبه من الكالم غري 

الالئق من طرف املتهورين الذين اتهموه بخيانة 
احلراك ودخوله يف مفاو�سات مع ال�سلطة دون 

م�سورة اأحد ليتبني بعد ذلك اأن القائمة ال 
عالقة لها باحلراك واأنها لهيئة وطنية ت�سكلت 

يف العام املا�سي، فمتى �سيكف الفي�سبوكيون  
يف والية باتنة عن "اتهام النا�ص" قبل تبني 

احلقائق؟

ا�ستفــاد حــوايل 7.000 �سيــاد عــرب الوطــن خــالل ال�سنــة 
املنق�سيــة من دورات تكوينية يف ال�سيد الربي من اأجل امل�ساهمة 
يف التح�سي�ــص وحمايــة احليوانــات الربيــة املحميــة واملهــددة 
باالنقرا�ــص، ح�سبمــا علــم لــدى رئي�ــص الفيدراليــة الوطنيــة 
لل�سياديــن، الــذي اأفــاد اأن هــذه الــدورات التكوينيــة التــي مت 
تنظيمهــا مــن طــرف ذات الفيدرالية وحتــت اإ�ســراف حمافظات 
الغابــات لعدد مــن واليات الوطن متثلت اأ�سا�ســا يف تعريف هوؤالء 
ال�سياديــن مبختلــف القوانــني املنظمــة واملتعلقة بال�سيــد، على 
غــرار قانون ال�سيــد 07-04 املــوؤرخ يف �سنــة 2004، والتعريف 

باحليوانات املحمية واملهددة باالنقرا�ص.
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والذين  الوطني،  التحرير  جبهة  حزب  حمافظو  اأعلن 
معاذ  لقيادة  رف�سهم  بتيبازة،  ال�سبت  يــوم  اجتمعوا 
دعمهم  ومعلنني  العتيد،  للحزب  وهيئته  بــو�ــســارب 
هوؤالء  اأ�ــســدره  بيان  يف  جــاء  حيث  ال�سعبي،  للحراك 
عقب نهاية اجتماعهم، اأنهم يباركون ويدعمون احلراك 
ال�سعبي، ويتربوؤون من ت�سريحات معاذ بو�سارب وهيئته 
مع  تعامل  اأي  يرف�سون  اأنهم  اإىل  باالإ�سافة  التن�سيقية، 

موفدي هذه الهيئة للواليات.

املغربية  الدبلوما�سية  رف�ست  العادة،  غري  على 
والتعليق  للجزائر  الداخلي  ال�ساأن  يف  اخلو�ص 
اأزيد من  عن احلراك الذي ت�سهده اجلزائر منذ 
ثالثة اأ�سابيع، فالدبلوما�سية املغربية التي كانت 
بدلوها  لــالإدالء  فر�سة  اأية  ا�ستغالل  على  ت�سر 
وتتحر�ص  بــل  للجزائر  الداخلية  الــ�ــســوؤون  يف 
عن  ومتتنع  "ت�ستعقل"  اأن  املــرة  هذه  قــررت  بها 
التي  واالأو�ساع  احلراك  عن  التعليق  اأو  التدخل 

اخلارجية  وزيــر  قال  اأن  بعد  اجلزائر  ت�سهدها 
املغربية  اململكة  اأن  بــوريــطــة  نا�سر  املــغــربــي 
ال�سوؤون  يف  التدخل  بعدم  موقفا  اتــخــذت  قــد 
جملة  بك  اأفــادت  ما  ح�سب  للجزائر  الداخلية 
املغربية  اململكة  دفع  الذي  فما  اآفريك"،  "جون 
للدرو�ص  جت�سيدا  هــل  املــوقــف  هــذا  تتخذ  الأن 
اأن يف  اأم  تعلمتها من اجلزائر  التي  الدبلوما�سية 

�سمتها "اإن"؟

مت   اأنه  للريغبي  اجلزائرية  االحتادية  رئي�ص  اأفاد   
قبول االحتاد الدويل للعبة طلب اجلزائر االإنخراط 
وك�سف  للريغبي،  الدولية  الهيئة  يف  م�سارك  كع�سو 
اأنه يجب تلبية عدة معايري  لالن�سمام اإىل االحتاد 
الناحية  من  جيد  ت�سيري  "اإثبات  يف  تتمثل  الدويل 
ا�سرتاتيجية  خمططات  وامتالك  واملالية،  االإدارية 
ــة  ــادي االحت عــلــى  الريغبي".ويتوجب  لــتــطــويــر 
اجلزائرية للريغبي، انتظار �سنتني من اأجل الرت�سح 

لنيل الع�سوية الدائمة يف الهيئة الدولية.

للريغبي  العامل  كاأ�ص  من  التا�سعة  الن�سخة  وجتري 
فرن�سا  حتت�سن  بينما  بــالــيــابــان،   2019 ل�سنة 
الطبعة العا�سرة املقررة عام 2023، والتي �سطرتها 
االحتادية اجلزائرية كهدف ملحاولة تاأهيل ت�سكيلة 
"اخل�سر" للم�ساركة فيها الأول مرة يف تاريخ اجلزائر.
يف وقت مازالت فيه الريا�سات االأكرث اقباال من قبل 
اإعادة  اىل  وحتتاج  دنيا  م�ستويات  يف  اجلزائريني 
كرة  را�سها  وعلى  حتتية   بنى  وحى  وتاأطري  هيكلة 

القدم.

منذ بداية احلراك ال�سعبي قبل اأزيد من ع�سرين يوما اأ�سبحت االإ�ساعة مادة د�سمة تتغذى بها �سفحات على موقع 
اأطراف جمهولة  لها  اإ�ساعات تروج  ين�ساقون خلف كل  اأ�سبح اجلزائريون  التوا�سل االجتماعي فاي�سبوك، حيث 
ما  فاآخر  "االأماين واالأحالم"،  اأ�سا�سها االحتماالت وحتى  الراأي وتبنى على  باتت تتحكم يف �سناعة  اأن  لدرجة 
بلغته االإ�ساعة من قوة تاأثري على "عقول كثري من اجلزائريني" هو انت�سار معلومة مفادها اأن بريد اجلزائر �سي�سخ 
ما قيمته خم�سة ماليني �سنتيم ل�سالح كل من ميلك ح�سابا بريديا جاريا، مل يتوقف االأمر عند هذا احلد بل اإن 
اأغلب  الذي تربزه  االأمر  املبلغ  �سي�سرفون  الكثري من اجلزائريني راحوا يخططون كيف  اأن  االأمر هو  الطريف يف 
التعاليق يف خمتلف املجموعات وال�سفحات، فاإىل متى �سيبقى اجلزائريون رهائن "لالإ�ساعة" والر�سائل املجهولة؟

لعل ما مييز هذا املثل هو ا�ستفراده باإيحاء مزدوج 
بني كونه عبارة �سريحة تتعلق بن�سيحة لفار�ص مبتدئ 

حتى يعتني بجواده كل االعتناء لكون االأكل وال�سرب 
وحدهما ال ي�سمنان ح�سانا قويا �سّباقا باأف�سل اأداء 

فقد يكون لل�سرج تاأثري قوي يف ردات الفعل التي يقوم 
بها فاإذا كان مريحا انعك�ص اإيجابا اأما اإذا كان �سببا يف 

تاأذي احل�سان فاإنه لن يقدم اأح�سن ما عنده..
اأما االإيحاء ال�سمني الذي جاء يف هذا املثل البليغ 

والذي ُي�ستعمل يف مو�سعه حينا وغري مو�سعه اأحايني 
كثرية فتعلقه بانعدام رغبة الدميومة واال�ستمرارية 

�سواء فيما يخ�ص عالقة مقد�سة كالزواج اأو عالقة 
اجتماعية كال�سداقة اأو عالقة عمل وما اإىل ذلك من 
العالقات التي تربط املجتمع بع�سه ببع�ص اأو بحاكم 
و حمكوم، وذلك اأن هناك من يعترب تغيري الوجوه نوع 
من التجديد والتنفي�ص وراحة ما بعدها راحة..رغم 
اأن اأجدادنا قالوا "ال خري يف بّدال الوجوه" باعتباره 

يفتقر اإىل "الوفاء" و"االإخال�ص" والوالء واالنتماء..
يف حني اإلزامية التغيري "�سرورة" يتطلبها "التداول" 

يف عالقة "احلاكم واملحكوم" ل�سمان التكافوؤ يف الفر�ص 
والتنويع..فقيل "تبديل ال�سروج فيه راحة" تلك 

الراحة التي ت�سمن اال�ستقرار العام للبالد والعباد 
ومتت�ص يف نف�ص الوقت حّدة االحتقان التي ت�سببها 

�سابهها.. ال�سمولية" وما  "االأنظمة 
ويعود اأ�سل املثل " تبديل ال�سروج فيه راحة" اإىل 

رجل كان يدعي الفرو�سية وركوب اخليل ومعرفته 
االحرتافية بكل ما يخ�سها..لكنه مل ينتبه اإىل اأهمية 

بتغيريه  يهتم  ال  جعله  ما  للح�سان  "ال�سرج" بالن�سبة 
فكان اأن اأحدث جرحا عميقا على ظهر ح�سانه، فت�سبب 

له يف اأمل �سديد وحمى فاأخذه اإىل "�سائ�ص" ذو خربة 
لي�ساأله عن حال ح�سانه وما اآل اإليه..وعندما تفح�ص 

اأن ال�سرج مل يتم تغيريه منذ  "ال�سائ�ص" احل�سان وجد 
مدة وهذا ما اأّثر يف �سحة احل�سان واأدائه فقال له 

وحل�سانك.. لك  راحة" راحة  فيه  ال�سروج  " تبديل 
وهنالك اأدرك الرجل فظاعة ما فعل..

املثل  هذا  راحة"..ي�سرب  فيه  ال�سروج  " تبديل 
ل�سرورة التغيري..حتى اأن البع�ص ي�ستخدمه عند 

يكون  بال�سرج..وقد  املراأة  الطالق" بت�سبيه  "قرار 
ال�سرج مركبا اأو منزال اأو مكانا..ويف كل االأحوال قد 

يكون لهذا املثل م�سرب يف ظرف معني يقت�سيه بينما ال 
يليق اال�ست�سهاد به يف ظرف اآخر.  

هذه البالوعات وبعد اأن كانت 
ممتلئة باالتربة تدخلت 

اجلهات الو�سية وقامت 
بتنظيفها بعد اأن اأ�سارت اليها 
ُتركت  نيوز" لكنها  "االورا�ص 
دون تغطية مثلما ت�سري  اإليه 

ال�سورة منذ مدة معتربة 
لتبقى ت�سكل خطرا على 

ال�سائقني.
ال�سورة من حي الريا�ص غري 

بعيد من مقر "كا�سنو�ص" 
بباتنة.



. .

ب�سرى �سارة حتملها كل جمعة مباركة 
على كل افراد ال�سعب اجلزائري 

لتتوا�سل النجاحات املحققة، وتتحقق 
املطالب رويدا رويدا فمن مطلب 

اإلغاء تر�سح الرئي�ص لعهدة خام�سة 
اإىل رحيل االخ�سر االبراهيمي اإىل 

ا�ستقالة اأويحي متهيدا لتحقيق مطالب 
اأخرى على راأ�سها اإلغاء قرار تاأجيل 

االنتخابات، وكلها ت�سب يف اطار �سيا�سة 
خذ وطالب، الأنها ال�سيا�سة االأجنع يف 

دميقراطية ابتكرها �سعب حمب للحرية 
والتغيري.

فمازالت االآمال من�سبة نحو تغيري 
جذري وانقالب جديد بنوعية فريدة 
ومالمح �سلمية مميزة ت�ستحق اأن تنال 
جائزة نوبل لل�سالم، وتعزز ثقة العامل 
ومتكن �سعوب العامل  حكم ال�سعب يف 
من اإعادة النظر يف قراراتها ورغباتها 

لل�سلطة وطريقة رفع مطالبها 
امله�سومة واملت�سلطني على حقوقه 

منذ ع�سور غابرة ومل ال قد يعيد النظر 
وهو يتلقى درو�سا  ربيعه العربي يف 

باملجان كل نهاية اأ�سبوع يف طريقة رفع 
البقية  املطالب واالإ�سرار عليها ب�سيغة 

. تاأتي
وقد كانت تلك نف�سها �سيا�سة ذوي 

العقول الراجعة خالل حقب زمنية 
ما�سية فر�ست ظلما وقهرا ال متناهيني 

، التي  ال�سعبية على نف�ص الف�سيلة 
قدمت للبالد رجاال رف�سوا الذل 
وانتف�سوا �سد العار  واال�ستعمار 

، وقدموا ر�ساالت يف العزمية  الدمار و
واالإ�سرار وفر�ص رجاحة القرار، 

ومنهم اأ�سد االورا�ص العربي بن مهيدي 
غام�سة  �سلمية الذي ترك ابت�سامة 

يف اأذهان كل من عاي�ص تلك احلقبة 
الزمنية، وعلم العامل اأن وراء كل 

ابت�سامة هناك رجل �سنديد ياأبى اأن 
يك�سر ظهره وظهر اأبناء بلده. 

نوارة بوبري

خـــذ وطالب...
 والبقيــــة تاأتي...

عبد الرحمان �سايبي 

ال�سوؤون اخلارجية  اأم�س، وزيرة  قامت يوم 
كامي�سا  مايل،  جلمهورية  الدويل  والتعاون 
اإىل اجلزائر بدعوة  ر�سمية  بزيارة  كامارا، 
ال�����س��وؤون  وزي���ر  االأول  ال���وزي���ر  ن��ائ��ب  م��ن 

اخلارجية، رمطان لعمامرة.
اإط��ار  �سمن  ت��ن��درج  التي  ال��زي��ارة  وت���دوم 
تعزيز العالقات املتميزة لل�سداقة والتعاون 
على  ومايل،  اجلزائر  بني  القائمة  واجل��وار 
للطرفني  �ست�سمح  حيث  كاملني،  يومني  مدار 
ال�سلم  اتفاق  تنفيذ  لواقع  تقييم  باإجراء 

عن  املنبثق  م��ايل  يف  الوطنية  وامل�ساحلة 
م�سار اجلزائر.

“التعاون  بدرا�سة  ال��زي��ارة  �ست�سمح  كما 
امل��ب��ادالت  تعميق  وط���رق  و�سبل  الثنائي 
اإعطاء   اأج��ل  من  والتجارية  االقت�سادية 

ُبعد اأكرب لل�سراكة اجلزائرية املالية”.
للوزيرين  فر�سة  الزيارة  هذه  �ستمثل  كما 
حول  البلدين  بني  الت�ساور  تقاليد  لتوطيد 
االهتمام  ذات  والدولية  االإقليمية  امل�سائل 

امل�سرتك.

املدنية،  اأم�س، م�سالح احلماية  ك�سفت يوم 
 88  ،2018 196 �سخ�سا يف �سنة  عن غرق 
�سخ�سا منهم يف ال�سواطئ املمنوعة، ح�سبما 

اأفاد به بيان مل�سالح احلماية املدنية.
واأ�ساف نف�س امل�سدر، اأنه مت خالل ت�سجيل 
76118 تدخل الإنقاذ 50548 �سخ�س من 
عني  يف   19910 اإ�سعاف  مت  حيث  ال��غ��رق، 

املكان و 88 حالة وفاة منها 50 يف ال�سواطئ 
املمنوعة.

املجمعات  ق��ي  ال�سباحة  يخ�س  وف��ي��م��ا 
حالة   105 ت�سجيل  مت  املائية،  وال���ربك 
احلمالت  رغ���م  اأط���ف���ال  غالبيتها  وف����اة، 
قبل  نظمت  التي  والتوعوية  التح�سي�سية 

وخالل كل فرتة مو�سم اال�سطياف .

لعمامرة ي�ستقبل وزيرة اخلارجية املالية

196 غريقا يف �سنة 2018

تت�سارع عقارب �ل�ساعة يف توقيت �لوزير �لأول نور �لدين بدوي لإخر�ج "توليفة" �لطاقم �لتنفيذي �لذي �سيعتمد على كفاء�ته �لتكنوقر�طية لتقدمي �أدنى خارطة 
من �لآمال لل�سارع، قبل جميئ جمعة جديدة مر�سحة ل�ستقبال �سيول ب�سرية ك�سابقاتها، �لأمر �لذي يدفع حكومة بدوي مل�سابقة �لزمن باإحد�ث "دكليك" مينحها 

على �لأقل لفت "�سمع" �ملتظاهرين يف بادرة �سلح قبل ��سرتد�د باقي �لثقة. 

االأول  ال��وزي��ر  ت�سريحات  اإىل  بالعودة 
اأول  نور الدين بدوي اخلمي�س املن�سرم يف 
و�سائل  عرب  العام  ال��راأي  على  له  اإطاللة 
�سارفت  ق��د  ب��دوي  مل�سات  تكون  االإع���الم 
التي  حكومته  قائمة  الإعالن  نهايتها  على 
كما قال اأنه �سيك�سف عنها بداية االأ�سبوع 
اجلاري، واأنها �ست�سم كفاءات تكنوقراطية 
ال�ساحة  اإىل  جميئها  وظ���روف  تتوافق 

ال�سيا�سية.
الدين  نور  االأول،  الوزير  �سرع  وقد  هذا، 
ال�سوؤون  الوزير االأول، وزير  بدوي، ونائب 
م�ساورات  يف  لعمامرة  رمطان  اخلارجية، 
"كفاءات  ت�سم  جديدة  حكومة  لت�سكيل 
�سيا�سي"  انتماء  دون  اأو  بانتماء  وطنية 
اجلمهورية،  رئي�س  توجيهات  �سوء  على 
اأم�س  علم  ح�سبما  بوتفليقة،  العزيز  عبد 

االأحد من م�سدر جد مطلع.
واأو�سح ذات امل�سدر اأن احلكومة اجلديدة 
دون  اأو  بانتماء  وطنية  "كفاءات  �ست�سم 
معترب  ب�سكل  و�ستعك�س  �سيا�سي  انتماء 
للمجتمع  ال��دمي��غ��راف��ي��ة  اخل�سو�سيات 

اجلزائري". 
ب��دوي  عقدها  عمل  جل�سة  ومت��ح��ورت 
احلكومة  بنية  ح��ول  ال�سيما  ولعمامرة 

املقبلة.
امل�ساورات  اأن  اإىل  ذات��ه  امل�سدر  واأ���س��ار 
املدين  املجتمع  ملمثلي  �سُتو�سع  اجل��اري��ة 
ال�سيا�سية  وال�سخ�سيات  والت�سكيالت 
الراغبة يف ذلك بغية التو�سل اإىل ت�سكيل 

وا�سع". ب�سكل  منفتحة  "حكومة 
ومن املتوقع اأن يعطي االإعالن عن حكومة 
ال�سارع  يف  ي��دور  ملا  عميقة  ق��راءة  ب��دوي 
مع  اأنف�سهم  املحتجني  تعاطي  خ��الل  م��ن 
"�سادة  �سيكون  حيث  ال�سلطة،  مقرتحات 

ممثلني  باختيار  اأك��ر  مطالبني  ال�سارع" 
ج��اءت  م��ا  اإذا  خ�سو�سا  ل��ل��ح��وار،  عنهم 
يف  احلكومة  حقائب  تتوىل  التي  الوجوه 
الذي ي�سع عن�سر  ال�سارع  م�ستوى تطلعات 
"التجديد" كاأحد اأبرز خياراته للتفاو�س 

وقبول احلوار. 
نور  حكومة  ع��ن  الك�سف  �سياأتي  مثلما 
من  ي�سري  غري  ج��زء  الإن��ه��اء  ب��دوي  الدين 
اأحزاب  حتاول  التي  ال�سيا�سوية  املناورات 
اإىل  املعار�سة وخارجها �سمها  وتكتالت يف 
حوار  مائدة  اإىل  اجللو�س  حال  يف  جانبها 
�سامل يقول بدوي اأنه ال بديل عنه لر�سم 
فيها  ي�����س��ارك  جماعية  ط��ري��ق  خ��ارط��ة 

اجلميع من اأجل جزائر الغد اجلديدة.
يف  املتنامية  ال��ع��دي��دة  امل��ط��ال��ب  ورغ���م 
تعيني  على  االت��ف��اق  بخ�سو�س  ال�����س��ارع 
ممثلني للحراك، ما يزال االأخري مرتددا يف 
ح�سم قائمة متثيله بني �سخ�سيات وطنية 
وحقوقية ميكن االتكال عليها لنقل �سوت 

املتظاهرين اإىل موائد احلوار املقبلة. 
طاقم  عن  االإع��الن  ياأتي  اأن  املتوقع  ومن 
ال�ساعات  غ�سون  يف  اجل��دي��دة  احلكومة 
�سيتم  كيف  وان��ت��ظ��ار  ال��ق��ادم��ة،  القليلة 

متابعني  واأن  خا�سة  اأ�سمائها،  مع  التعاطي 
�ستمثل  اأنها  املرتقبة  احلكومة  على  علقوا 
احلدود الق�سوى لنوايا ال�سلطة يف الدخول 
خم��ارج  ب��اإي��ج��اد  ينتهي  ج��اد  ح���وار  اإىل 
الذهاب  ومنه  احلالية،  لالأزمة  حقيقية 
اجلمهورية  لبنات  اأول  و�سع  اإىل  فعليا 
الثانية التي �ستت�سح اأكر من خالل م�سودة 
الندوة الوطنية اجلامعة لكل اجلزائريني 
قبل نهاية ال�سنة اجلارية ح�سبما تعهدت 
به ال�سلطة، والتي تعهدت اأي�سا باالن�سحاب 
من  لل�سلطة  �سل�س  انتقال  عرب  امل�سهد  من 
�ساأنه اأن ي�سع البالد يف ماأمن من االأخطار 
املحدقة وبعيدا عن الدوائر التي يزعجها 

كثريا البناء املوؤ�س�ساتي يف اجلزائر.
ا�ستعادة  م�ساألة  اأن  على  متابعون  ويجمع 
الثقة بني ال�سارع وال�سلطة قابلة للتحقيق 
طاملا اجلميع يبحث عن خمارج الأزمة باتت 
تهدد ا�ستقرار الوطن ولي�س االأ�سخا�س اأو 
تلعب  اأن  على  ذلك  يف  معولني  املوؤ�س�سات، 
اأن  اأقّله  هاما،  دورا  الع�سكرية  املوؤ�س�سة 
ال�سامن  ال��زاوي��ة  حجر  "الع�سكر"  يكون 
لالنتقال املقبل، والتحول ال�سيا�سي العميق 

يف اجلزائر. 

م�ساورات حثيثة لت�سكيل احلكومة اجلديدة 
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الفريق قايد �سالح يف زيارة عمل 
اإىل ب�سار اليوم 

تن�سيب اجلرنال "بن داود"
مديرا لالأمن اخلارجي

حجز اأكرث من ن�سف قنطار من املخدرات 
بتيارت والغزوات 

الوطني،  ال��دف��اع  وزي��ر  نائب  يقوم 
رئ��ي�����س اأرك������ان اجل��ي�����س ال��وط��ن��ي 
�سالح،  قايد  اأحمد  الفريق  ال�سعبي، 
الناحية  اإىل  وتفتي�س  عمل  بزيارة 
من  بداية  بب�سار،  الثالثة  الع�سكرية 
اجلاري،  مار�س   21 غاية  اإىل  اليوم 

ح�سبما اأفاد به بيان للوزارة.

الفريق  اأن  امل�سدر،  نف�س  واأ���س��اف 
“تنفيذ  على  �سي�سرف  �سالح  قايد 
املرحلة  ملراقبة  يهدف  بياين  مترين 
االأوىل من التح�سري القتايل، ويتفقد 
ل��ق��اءات  وي��ع��ق��د  ال���وح���دات،  بع�س 
توجيهية مع اإطارات واأفراد الناحية 

الع�سكرية الثالثة”.

ن�سب يوم اأم�س، اللواء عبد احلميد بن داوود مديرا لالأمن اخلارجي خلفا للواء يو�سف بوزيت 
الذي اأحيل على التقاعد.

و�سغل اللواء بن داود عدة مهام يف جهاز املخابرات، اأهمها م�سوؤول االأمن الداخلي ومكافحة 
اجلو�س�سة مبديرية اال�ستعالم واالأمن )الديارا�س( �سابقا اإىل غاية 2015.

ال�سعبي،  الوطني  للجي�س  اأوقفت مفارز 
متفرقة  ع��م��ل��ي��ات  اإث����ر  االأول  اأم�����س 
ال��ذه��ب  ع��ن  منقبا   11 ب��ت��م��را���س��ت، 
ك�سف  جهاز  وحجزت  اثنني،  ومهربني 
ومطرقتي  كهربائيا  ومولدا  املعادن  عن 
���س��غ��ط وم��رك��ب��ت��ني رب��اع��ي��ت��ي ال��دف��ع، 
امل��واد  م��ن  ط��ن   )0،4( اإىل  باالإ�سافة 
ما  ح�سب  للتهريب،  املوجهة  الغذائية 
اأفادت به وزارة الدفاع الوطني يوم اأم�س 

يف بيان لها.
ويف �سياق مت�سل، اأوقفت مفرزة للجي�س 
ال��وط��ن��ي ال�����س��ع��ب��ي وع��ن��ا���س��ر ال���درك 
الع�سكرية  بالناحية  بتيارت  الوطني، 

ال��ث��ان��ي��ة، ت��اج��ري خم����درات ع��ل��ى منت 
 )17،6( ب���  حمملة  �سياحية  مركبة 
كيلوغرام من الكيف املعالج، فيما �سبط 
كيلوغرام   )32،4( ال�سواحل  حر�س 
بالناحية  ب��ال��غ��زوات  امل���ادة  نف�س  م��ن 

الع�سكرية الثانية.
م�سرتكة  م��ف��ارز  اأي�����س��ا  اأوق���ف���ت  ك��م��ا 
تيارت  من  بكل  ال�سعبي  الوطني  للجي�س 
�سرعي  غري  مهاجر   )18( ق��زام،  وعني 
اإحباط  مت  فيما  خمتلفة،  جن�سيات  من 
 )03( ل�  �سرعية  غري  هجرة  حماولة 
الع�سكرية  بالناحية  بوهران  اأ�سخا�س 

الثانية"، ي�سيف امل�سدر ذاته.
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املديرية العامة 
لالأمن الوطني 
تنفي زيادات
 يف الأجـــور

نفت املديرية العامة لالأمن 
الوطني نفيا قاطعا اإ�سدار بيان 

�سحفي روج له عرب بع�س و�سائط 
التوا�سل االجتماعي وقنوات 

تلفزيونية خا�سة، مفاده زيادة يف 
اأجور م�ستخدمي االأمن الوطني.
وجاء يف  بيان  خللية االت�سال 

باملديرية العامة لالأمن 
الوطني، حتتفظ املديرية 

بحق املتابعة الق�سائية �سد 
مروجي هذه االأخبار الكاذبة 

واملغلوطة، وتوؤكد اأن التوا�سل مع 
م�ستخدميها م�سمونا دائما عرب 

قنواتها الر�سمية الداخلية.



ميهوبي  الدكتور  هو  من  •بداية 
ال�شريف ؟

ميهوبي،  ال�سريف  الــدكــتــور 
اأكرث  ميلك  لــه  جامعي  اأ�ستاذ 
من 20 �سنة خربة يف التدري�ص 
وخم�سة  اجلزائرية  باجلامعة 
اأخرى بدولة االإمارات العربية 
تكليفه  يتم  اأن  قبل  املتحدة، 
املركز  هـــذا  وت�سيري  بـــــاإدارة 
اجلامعي الذي كان قبل حوايل 
جامعية  ملحقة  �ــســنــوات   3
�سنوات  ثــمــاين  وبــعــد  ــوم  ــي وال
مركزا  بات  عليه  االإ�سراف  من 

جامعيا.

املركز  ا�شتقاللية  بعد  تغري  •ماذا 
عن جامعة باتنة 

ي�سم  البداية  يف  كــان  املركز 
اإىل  اإ�سافة  فقط،  طالب   400
اأ�ستاذ،  و52  عامل   20 حوايل 
لكن مع مرور ال�سنوات بلغ عدد 
اأ�ستاذ   100 حوايل  االأ�ساتذة 
لكل  واحد  اأ�ستاذ  يعادل  ما  اأي 
التحدي  رفــع  مــع  طــالــب،   37
الوطنية بحدود  الن�سبة  لبلوغ 
نهاية  25 طالب مع  لكل  اأ�ستاذ 
بالن�سبة  ـــا  اأم  ،2019 �سنة 
حاليا،  املتاحة  للتخ�س�سات 
معاهد  ثـــالث  عــلــى  فــيــحــتــوي 
االإن�سانية  العلوم  معهد  وهــي 
االأدب  ومعهد  واالجتماعية 
واللغات ومعهد احلقوق والعلوم 
ت�سل  حــني  يف  االقــتــ�ــســاديــة، 
للمركز  اال�ستيعابية  الــقــدرة 
اجلامعي حوايل 3700 طالب.

اجلامعي  املركز  دمج  عن  •ماذا 
باملحيط االقت�شادي ؟

عــمــلــنــا جــاهــديــن مـــن اأجـــل 
موؤ�س�سات  مــع  اتفاقيات  عقد 
ــة، ويف  ــي ــاف ــق اجــتــمــاعــيــة وث
مع  ـــات  ـــي ـــاق ـــف ات مــقــدمــتــهــا 
للمركز  املـــجـــاورة  اجلــامــعــات 
 ،2 و   1 بــاتــنــة  جامعتي  مــثــل 
امل�سيلة  جامعة بجاية، جامعة 
توطني  اأجــل  مــن   ،2 و�سطيف 
خمابر  منلك  ال  التي  امل�ساريع 
ناحية  من  وثانيا  املركز  يف  لها 
التكوين والتاأطري واالتفاقيات 
طلبتنا  مبقدور  حيث  العلمية 
التوا�سل مع هذه اجلامعات من 
تكوينات  على  احل�سول  ــل  اأج
الــتــخــرج و الــتــاأهــيــل، اأمـــا من 
االقت�سادية  املوؤ�س�سات  ناحية 
واالجتماعية اجتهدنا من اأجل 
املوؤ�س�سات  من  جمموعة   و�سع 
اأجــل  مــن  الطلبة  مــتــنــاول  يف 
بها  الــتــخــرج  م�ساريع  تــقــدمي 
هذه  خ�سو�سية  اختالف  على 

ال�سركات.

•كيف هي عالقة املركز اجلامعي 

بالتنظيمات الطالبية ؟
اجلامعي  للدخول  بالن�سبة 
تام،  بهدوء  مت  اجلارية  لل�سنة 
االحتجاجات  بــدايــة  اأن  غــري 
ــة  ــوي ــت ــس ــ� قـــبـــل الـــعـــطـــلـــة ال
من  انتهاءها  عقب  وا�ستمرارها 
الطالبية،  التنظيمات  طــرف 
مناق�سة  فـــرتة  يف  ــا  ــن ــول ودخ
حول  التنظيمات  جميع  ــع  م
مطالبهم حماولني االجتهاد يف 
ما اعتربناه واقعي ويف  حتقيق 
مع  حاليا،  حتقيقه  مــقــدورنــا 
ال�سعي ال�ستكمال بقية املطالب، 
مالحظتنا  وبـــعـــد  اأنـــــه  غـــري 
التي  االحتجاجية  لــالأو�ــســاع 
الطلبة  و  الدرا�سي  امل�سار  ت�سر 
املحكمة  خـــالل  مــن  تــدخــلــنــا 
بعدم  حكمت  الــتــي  االإداريــــة 
مع  ـــراب،  ـــس االإ� هـــذا  �سرعية 
عالقة  ـــدم  ع عــلــى  تــركــيــزي 
اجلزائي  باجلانب  احلكم  هذا 
املركز  حلماية  حكم  هو  واإمنــا 
واإعادة  به  الدرا�سة  و�سريورة 
ولكن  اإليه،  الدرا�سية  احلياة 
احلوار  ا�ستمرارية  على  نوؤكد 
مع هذه التنظيمات على اعتبار 
حيوي  اجتماعي  �سريك  اأنها 
خالل  ومــن  اجلامعي  املركز  يف 
تقدمينا جلميع الت�سهيالت لهذه 
تقدمي  خــالل  مــن  التنظيمات 
االأن�سطة،  يف  االإعانة  املكاتب، 
والتن�سيق يف خمتلف املنا�سبات 

واالأن�سطة.

والتخ�ش�شات  امل�شاريع  هي  •ما 
اجلديدة املقرر اإ�شافتها ؟

بالن�سبة للتخ�س�سات اجلديدة 
لفتح  لدينا  املقدمة  وامل�ساريع 
واالت�سال  ـــالم  االإع تخ�س�ص 
االإن�سانية  الــعــلــوم  معهد  يف 
يلقى  ـــذي  ال التخ�س�ص  وهـــو 
الطلبة،  طــرف  مــن  كبري  طلب 

م�سروع  حت�سري  اإىل  باالإ�سافة 
ي�سمن  علمي  معهد  فتح  يخ�ص 
الريا�سيات  تخ�س�ص  داخــلــه 
وبالن�سبة  االآيل،  واالإعـــــالم 
اجلامعي  املركز  يعرف  للهياكل 
اال�ستيعاب  قـــدرة  يف  �سعف 
عليه،  الكبري  االإقــبــال  نتيجة 
جعلتنا  الــتــي  الو�سعية  ــي  وه
خالل  من  تو�سعته  اإىل  ن�سعى 
تــقــدمي مــ�ــســروع ا�ــســتــفــادة من 
300 م�سكن  مقر متواجد بحي 
مت  الــذي  الطلب  وهــو  بربيكة 
املوافقة عليه ليتم ترميم املقر 

وال�سروع يف ا�ستغالله.

االرتقاء  مقومات  ع��ن  •حدثنا 
وجهة  م���ن  اجل��ام��ع��ي  ب��امل��رك��ز 

نظركم؟
موؤ�س�سة  م�سروع  لدينا  نحن 
 2023 اإىل   2018 من  ينطلق 
لنظرة  تــقــدميــنــا  خــــالل  مـــن 
ــى امــتــداد  ا�ــســتــ�ــســرافــيــة عــل
منا�سبا  نراه  ملا  �سنوات  خم�سة 
يحتاج  والتي  اجلامعي  للمركز 
انطالقا  تطويرها  اإىل  املركز 
من االإمكانيات املوجودة لتكون 
جانب  مــن  هــي  املهمة  النقاط 
املــقــاعــد  الــتــو�ــســعــة يف عــــدد 
البيداغوجية للمركز اجلامعي 
 7000 ــــوايل  ح اإىل  لــنــ�ــســل 
 2023 �سنة  بداية  مع  طالب 
االإداري  للتاأطري  اأن  نــرى  كما 
يف  مــهــم  دور  والــبــيــداغــوجــي 
من  اجلامعي  باملركز  النهو�ص 
خالل طلب التدعيم، كما ن�سري 
تخ�س�سات  فتح  �ــســرورة  اإىل 
جمال  تخ�ص  جــديــدة  علمية 
البيئة والتنمية والعمران وهي 
يف  �ست�ساهم  التي  التخ�س�سات 
االجتماعية  احلــيــاة  تطوير 

املحيطة باملركز اجلامعي.

الطرقات  اإحــدى  و�سعية  دفعت 
و�سعية  يف  تتواجد  التي  املهرتئة 
احلفر  غــزتــهــا  اأن  بــعــد  مــزريــة 
واملطبات ببلدية بوزينة يف والية 
املواطنني  مــن  جمموعة  بــاتــنــة، 
باإمكانياتهم  التكفل برتقيعها  اإىل 

اخلا�سة واملحدودة.
العملية  هــذه  اأن  قالوا  املعنيون 
املجل�ص  وقــــوف  ظـــل  يف  جــــاءت 
يف  كــاالأطــر�ــص  الــبــلــدي  ال�سعبي 
الزفة وعدم ا�ستجابته ل�سكاويهم 
اأجل  من  وتكرارا  مــرارا  املرفوعة 
الذي  الطريق  وتعبيد  التدخل 
بوتة"  "اأوالد  منطقتي  يــربــط 
و"اأنواندي" على م�سافة 2 كيلومرت، 

حيث تنت�سر احلفر واملطبات على 
حركة  عرقلة  يف  مت�سببا  طوله، 
التي جتد �سعوبة كبرية  املركبات 
يف جتاوزه خا�سة القا�سدين منهم 
من  املحمل  وجــبــل  نـــريذي  �سهول 

اأجل التمتع بروعة الطبيعة.
ال�سلطات  تدخل  ال�سكان  وياأمل 
املعنية من اأجل وتاأخذ على عاتقها 
م�سوؤولية اإعادة تاأهيل ما تبقى من 
"اأورير"  بني  يربط  الذي  الطريق 
اويحة"  "علي  مبنطقة  مــــرورا 
وو�سوال اإىل قرية تاقو�ست والذي 
يتواجد هو االآخر يف و�سعية اقل 

ما يقال عنها اأنها مزري.

معطوبني  من  ال�سعبي  الوطني  اجلي�ص  متقاعدو  نظم 
بباتنة  �سلمية  مــ�ــســريات  احلــقــوق،  وذوي  وجــرحــى 
اأعلنوا خاللها ت�سامنهم وم�ساندتهم للحراك  وخن�سلة 
تطالب  خمتلفة  �سيا�سية  �سعارات  رفعوا  حيث  ال�سعبي 
لقوانني  الد�ستوري  املجل�ص  احرتام  وب�سرورة  بالتغيري 
من  ال�سديد  ا�ستيائهم  عــن  عــربوا  كما  اجلمهورية، 
العالقة  م�ساكلهم  حل  يف  الو�سية  ال�سلطات  جتاهل 
ال�سعب  مع  واحدا  رجل  وقوفهم  موؤكدين  �سنوات،  منذ 
الذين  املتقاعدين  جلميع  العجز  منحة  برفع  وطالبوا 
ومنح  ـــب  روات وت�سوية  كاملة  15�سنة  ــدة  م عملوا 
الع�سكريني املتقاعدين واجلرحى  وامل�سطوبني واإعادة 
اإحالتهم  مت  والذين  امل�سطوبني  ملفات  جميع  درا�سة 

القاعدي  االأجــر  يف  والنظر  التاأديبية  املجال�ص  على 
للمتقاعدين وغريها من املطالب.

وقفة  االأئمة  من  جمموعة  اأم�ص،  نظم 
ال�سوؤون  مديرية  مقر  اأم  احتجاجية 
اإمام  مع  ت�سامنا  باتنة،  بوالية  الدينية 
والذي  م�سكن   300 بحي  االأرقــم  م�سجد 
بالتع�سف  للقطاع  الــوالئــي  املدير  اتهم 
طلبه  رف�سه  بعد  املوظفني  بني  والتمييز 
من�سبه  مــن  ا�ستقالته  بقبول  املتعلق 
اأجل  من  الذكر  ال�سالف  للم�سجد  كاإمام 

االلتحاق بوالية تب�سة اأ�ستاذا بجامعتها 
بعد جناحه يف امل�سابقة، ورفع املحتجون 

بينها  من  �سعارات  الوقفة  الذين ح�سروا 
قبول  قبل  املوظفني  بــني  للتمييز  "ال 
حق  املن�سب  من  "اال�ستقالة  اال�ستقالة"، 
املثابر"  لالإمام  املدير  لظلم  "ال  م�سروع"، 
لقرار  الراف�سة  ال�سعارات  من  وغريها 
على  مار�سها  التي  وال�سغوطات  املــديــر 
االإمام املعني والذي و�سفوه بغري القانوين 

خا�سة اأن اال�ستقالة حق كل موظف. 

الن�سيج  م�سنع  عــمــال  اأمــ�ــص  دخـــل 
العمل  اإ�سراب عن  بباتنة، جمددا يف 
اجلهات  جتــاوب  عدم  على  احتجاجا 
واأن  �سبق  التي  مطالبهم  مع  الو�سية 
رفعوها من قبل ونظموا ب�ساأنها وقفات 
برفع  اأ�سا�سا  واملتعلقة  احتجاجية 

العمال  من  الع�سرات  وخــرج  ــور،  االأج
الن�سيج  مركب  مقر  اأمــام  اأم�ص  �سباح 
بعا�سمة الوالية يف وقفة احتجاجية 
ال�سغط  اأجـــل  ــن  م ح�سبهم  جـــاءت 
حت�سني  اأجــل  من  م�سوؤويل  على  اأكــرث 
اأجورهم  من  والرفع  املالية  و�سعيتهم 

ذات  اأن  بالذكر  جدير  ــة،  ــردودي وامل
عدة  املا�سي  االأ�سبوع  �سهد  قد  املركب 
العمال  قبل  من  احتجاجية  وقفات 
اأ�سروا على �سرورة اال�ستجابة  الذي 

ملطالبهم من اأجل ا�ستئناف العمل.

يعاين �سكان م�ستة ال�سبيالت بربيكة 
من م�سكلة حقيقية توؤرق حياتهم 

اليومية تكمن يف انعدام و�سائل النقل 
احل�سري باخلط الرابط ما بني و�سط 

املدينة ومراكز �سكناهم خا�سة واأن 
امل�ستة املذكورة تقع مبنطقة �سبه 

معزولة عن باقي املراكز احل�سرية 
املتاخمة ملدينة بريكة وهو االآمر 
الذي يدفع �سكان م�ستة ال�سبيالت 

اإىل اخلروج مبكرا لاللتحاق مبنا�سب 
عملهم كما ي�سطر القاطنون بامل�ستة 

اإىل الرتجل عدة اأمتار من اأجل 
االلتحاق مبواقف احلافالت املوجودة 
باالأحياء املجاورة الإيجاد و�سيلة نقل 
�سواء حافلة اأو �سيارة "فرود" لنقلهم 

اإىل و�سط املدينة ب�سبب اأن اأ�سحاب 
�سيارات "جي5" التي تقلهم ال تو�سلهم 

اإىل و�سط املدينة بل تكتفي فقط 
بو�سعهم يف حي 11 دي�سمرب الذي هو 

اأي�سا يبعد عن و�سط املدينة كثيـرا.
وهو االأمر الذي بات يوؤرقهم خا�سة 

بالن�سبة لالأطفال املتمدر�سني اأو 
االأ�سخا�ص املر�سى وامل�سنني الذين 

يقطعون م�سافات للو�سول اإىل مكان 
توقف احلافالت باالأحياء املحاذية 
ولهذا فان ال�سكان يطالبون ب�سرورة 

تدخل م�سالح البلدية من خالل 
توفري حافلتني اأو اأكرث من اجل النقل 

املدر�سي واإدراج خط نقل يربط بني 
مقر �سكناهم و و�سط بريـكة.

و�سفوا املجل�س ال�سعبي البلدي بالعاجز

يف وقفات �سلمية بباتنة وخن�سلة

ت�سامنا مع زميل لهم ُرف�ست ا�ستقالته

مطالبني برفع الأجور واملردودية..

ك�شف مدير املركز اجلامعي بريكة الدكتور "ميهوبي ال�شريف" يف حوار مع "االأورا�س نيوز" اأن املركز 
اأ�شحى منارة علمية ت�شاهي كربى اجلامعات الوطنية رغم حداثة ن�شاأته، بالنظر اإىل التخ�ش�شات التي 

يتيحها، م�شيفا اأنه ي�شعى اإىل عقد اتفاقيات مع موؤ�ش�شات اجتماعية وثقافية، اإ�شافة اإىل اتفاقيات مع 
اجلامعات املجاورة للمركز مثل جامعتي باتنة 1 و2، جامعة بجاية، جامعة امل�شيلة و�شطيف 2 من 

اأجل توطني العديد امل�شاريع وكذا دعم التكوين والتاأطري.
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معاناة متوا�ضلة مند 18 �ضهر بعني وملان

بعد تراجع الن�ضاط يف ال�ضنوات الأخرية

جلنة حتقيق وزارية للوقوف على الو�ضعية 

احتجاجا على عدم اإلتزام الو�ضايا بوعودها

حتولت لوكر ملمار�ضات م�ضبوهة

يتواجد العديد من املنتخبني املحليني �شغطا رهيبا يف ظل احلراك ال�شعبي الذي ت�شهده البالد منذ 22 فيفري 
املا�شي ب�شبب عدم اتخذاهم الأي موقف جتاه االأو�شاع الراهنة خا�شة املنتمني منهم اإىل اأحزاب املواالة، حيث 
احتج اأم�س الع�شرات من مواطني بلدية �ش�شار يف والية خن�شلة، للمطالبة برحيل رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي 
ب�شبب تدهور الو�شع التنموي البلدية بعد اأزيد من 15 �شنة من الت�شيري الذي و�شفه املحتجون بالكارثي، كما كانت 
املياه،  فاتورة  ي�شددوا  الذين مل  للمواطنني  البلدية  من  وثائق  ا�شتخراج  بعدم  املتعلقة  التي  االأخرية  التعليمية 

القطرة التي اأفا�شت الكاأ�س، ما يجعل "مري" �ش�شار ثاين املغ�شوب عليهم بعد رئي�س بلدية خن�شلة ال�شابق.

طالب الع�سرات من اأ�سحاب �سكانت 
الغرفــة الواحــدة )ف1( ببلديــة 
عــني وملان جنوب والية �سطيف من 
ال�سلطات الوالئية النظر يف مطلب 
ترحيلهــم اإىل �سكنــات الئقــة بعد 
اخلطــاأ الــذي وقع اأثنــاء ت�سليمهم 
منهــا،  ا�ستفــادوا  التــي  ال�سكنــات 
وح�ســب ممثلني عن ال�ســكان فاإن ما 
ح�ســل هــو اأن هــوؤالء ا�ستفادوا من 
�سقــق بغرفتــني اإال اأنهــم تفاجــاأوا 
عند ا�ستالم هذه ال�سكنات اأنها ذات 

غرفة واحدة.
علــى  الق�سيــة  ال�ســكان  وطــرح 
ال�سلطــات البلديــة التــي وعدتهم 
منذ 18 �سهر بالرتحيل نحو �سكنات 
جديدة اإال اأن االأمر مل يتحقق اإىل 
غاية االآن حيث تبقى هذه الوعود 
جمــرد حــرب علــى ورق وهــذا على 
الرغــم مــن الو�سعيــة املزرية التي 

تتواجــد فيها هــذه العائــالت التي 
تقطن ح�ســب تعبري اأحد املحتجني 
يف علــب كربيــت خا�ســة بالن�سبــة 
للعائــالت التي متلك عــدد كبري من 
االأفــراد وهــو االأمــر الــذي كان له 

تاأثري �سلبي على معي�ستهم.
املحليــة  لل�سلطــات  بالن�سبــة  اأمــا 
فهي تعرتف باخلطاأ الذي ح�سل يف 
عمليــة التوزيع ال�سابقة حيث اأكد 
رئي�ــص بلدية عــني وملــان بلمداين 
اأن الق�سيــة �سيتــم معاجلتهــا بعــد 
اإيجــاد حل للم�ســكل االأخر املتمثل 
ي�سغلــون  الذيــن  االأ�سخا�ــص  يف 
امل�ساكــن التي كان مــن املفرو�ص اأن 
يتــم منحهــا للعائــالت التــي تقطن 
يف م�ساكــن الغرفــة الواحــدة، وهو 
امل�ســكل الذي يتطلــب بع�ص الوقت 
فقط من اأجــل ت�سويتــه بالتن�سيق 

مع باقي ال�سلطات املحلية. 

املتعاملــني  مــن  جمموعــة  نــزل 
بلديــة  علــى  زوارا  ال�سينيــني 
العلمة �ســرق واليــة �سطيف حيث 
جمعهــم لقاء مع ممثلــي جتار �سارع 
دبــي بالعلمــة ومتعاملــني اآخريــن 
مــن خمتلف واليــات الوطــن وهذا 
مــن اأجل اإيجــاد ال�سيغــة املنا�سبة 
لتو�سيــع دائرة املنتــوج ال�سيني يف 
االأ�ســواق الوطنيــة وهــذا يف ظــل 
الرتاجــع الن�سبــي امل�سجــل خــالل 
عمليــات  يف  الفارطــة  االأ�سهــر 
دولــة  كانــت  اأن  بعــد  اال�ستــرياد 
ال�ســني مبثابة املورد االأول ملختلف 
ال�سلع املعرو�ســة بال�سارع التجاري 

بدبي.
عديــد  املحليــون  التجــار  وطــرح 
امل�ســاكل التــي كانــت وراء تراجــع 
االإقبــال علــى املنتــوج ال�سينــي يف 
االآونة االأخرية علــى غرار م�ساكل 
اال�سترياد ف�سال عــن م�سكل ارتفاع 

االأ�سعار بالن�سبــة للعديد من املواد 
مقارنــة باأ�سعــار ال�سلــع املنتجة من 
دولــة اأخــرى مما جعــل العديد من 
التجار يف�سلــون اإقتناء املنتوجات 

الرتكية. 
التجــار  اأبــدى  جانبهــم  مــن 
ال�سينيون اهتمامهم الكبري بال�سوق 
اجلزائرية التي تعترب االأكرب على 
م�ستــوى القــارة االإفريقيــة حيــث 
ت�ساهم ال�سني ح�سب ممثلة التجار 
ونوعيــة  جــودة  ذات  مبنتوجــات 
خا�ســة مــن ناحيــة االأ�سعــار التي 
تبقــى تناف�سيــة ال�سيمــا يف جمال 
البناء اخلــردوات والكهرباء ف�سال 
عــن باقــي املجــاالت، حيــث ياأمــل 
هوؤالء املتعاملــون يف احل�سول على 
ت�سهيــالت مــن اأجــل ولــوج ال�ســوق 
املحلية بقوة اأكرب يف الفرتة املقبلة 
مــن اأجــل ا�سرتجــاع مكانــة املنتوج 

ال�سيني يف ال�سوق الوطنية. 

البلديــات  مــن  العديــد  تعــاين 
اجلنوبيــة لواليــة �سطيــف يف االأيام 
لوبــاء  حمــري  انت�ســار  مــن  الفارطــة 
احل�سبة واحل�سبــة االأملانية املعروف 
با�ســم بوحمرون والــذي م�ص بلديات 
بــاي  �سالــح  اأزال،  عــني  وملــان،  عــني 
والر�سفــة وباقي البلديات اجلنوبية 
مــن الواليــة، وهــو االأمر الــذي جعل 
امل�سالح ال�سحية تعلن حالة الطوارئ 

من اأجل جمابهة الو�سعية. 
وال�ســكان  ال�سحــة  وزارة  واأوفــدت 
واإ�ســالح امل�ست�سفيــات جلنــة حتقيــق 
مكونة من مفت�ســني واأطباء خمت�سني 
ال�سحيــة  املرافــق  خمتلــف  لزيــارة 
الكائنــة ببلدية عــني وملــان الواقعة 
باملنطقــة اجلنوبيــة لواليــة �سطيف 
وهــذا ق�ســد الوقــوف علــى االنتقال 
ال�سريع لوباء البوحمرون، وهذا اإثر 

ت�سجيل قرابة 150 حالة يف اأو�ساط 
التالميــذ واالأطفال، مــع االإبقاء على 

الطبية. املراقبة  حتت  حالة   15
ومت ت�سطري برنامج اإ�ستعجايل ق�سد 
ال�سيطرة على هذا الوباء اخلطري، مع 
ح�ســره والتحكم يف احلاالت امل�سجلة 
احتمــال  وكــذا  تفاقمهــا  لتفــادي 
ت�سجيــل وفيات، كمــا مت عقد اإجتماع 
طــارئ مــع مديــرة ال�سحــة وال�سكان 
لواليــة �سطيف مبقــر املديرية وهذا 
واإطــارات  امل�سالــح  روؤ�ســاء  بح�ســور 
املديرية اإ�سافة اإىل مدراء املوؤ�س�سات 
والهيــاكل ال�سحية الواقعة باملنطقة 
اجلنوبية، ق�سد االإطالع على خمتلف 
التلقيــح  جــدول  ومعاينــة  امللفــات 
مــن  املر�ــص  اأ�سبــاب عــودة  ومعرفــة 
جديد رغم االإجــراءات االحرتازية 

التي مت اتخاذها يف وقت �سابق.

 "F1" اأ�سحـاب �سكنـات
يطالبون بالرتحيل 

�سينيون يبحثون تو�سيع
 دائرة منتوجهم بالعلمة 

البوحمرون يوا�سل الزحف 
على جنوب �سطيف

�سائقو �سيارات اأجرة ي�سربون عن الطعام 

اأزيد من 140 �سكن يتعر�ش للتخريب والهمال مب�سكيانة

يتواجدون حتت �ضغط رهيب و"ميـر" �ض�ضار ثاين املغ�ضوب عليهم

ففــي قطاع ال�سكن ال يــزال منذ �سنوات 
االجتماعــي  ال�سكــن  مــن  امل�ستفيــدون 
ا�ستــالم  ينتظــرون  ب�س�ســار  االيجــاري 
مفاتيــح �سكناتهــم التــي ا�ستفــادوا منها 
بالقطــاع  اخلا�ــص  الربنامــج  اإطــار  يف 
للخما�سي املا�سي، حيث اأن اأغلبهم يعاين 
مــع االإيجــار و�سيــق امل�ساكــن العائليــة، 
مما دفعهم يف كل مــرة االت�سال مب�سالح 
دائــرة �س�ســار لطلــب تو�سيحــات حــول 

تاأخر عملية ت�سليم مفاتيح �سكناتهم.
ويف ظــل �سعــف اأداء املجل�ــص ال�سعبــي 
مــن  الع�ســرات  تغــرق  �س�ســار،  لبلديــة 
التجمعات ال�سكنية احل�سرية والريفية 
يف م�ساكل تنموية كثرية �سببت لل�ساكنة 
�سبكــة  تدهــور  نتيجــة  خانقــة  عزلــة 
الطرقــات ال�سيمــا باملحــاور الرئي�سيــة 
وامل�سلــك الريفيــة، اإ�سافــة اإىل الغيــاب 
التــام ملختلف مظاهر التنميــة والتهيئة 
احل�سريــة ونقائ�ص متعــددة يف خمتلف 
للمواطنــني  اليوميــة  احليــاة  نواحــي 

الذين ي�ستكون العزلــة وتدهور امل�سالك 
والطرقــات واإنعــدام خمتلــف ال�سبــكات 
واملرافــق العمومية التي من �ساأنها �سمان 
حيــاة كرمية ل�سكان البلدية وقراها، يف 
ظــل غياب �سبــه تــام لالإنــارة العمومية 
التــي حرمــت �ســكان املنطقــة التنقل يف 
الفرتة الليلية واأجربتهم التزام منازلهم 

مع حلول الظالم.
العائــالت  مــن  الع�ســرات  تعــاين  كمــا 
ببلديــة �س�ســار مــن  التاأخــر الكبــري يف 
ربــط منازلهم ب�سبــكات الكهرباء  والغاز 
منــذ �سنوات طويلــة وال تــزال ت�ستعمل 
ليومنــا هــذا ال�سمــوع لالإنــارة وهــو مــا 
معانــاة  يف  واأدخلهــم  حياتهــم  نغ�ــص 

يومية ت�ســاف اإليها م�ساكل اأخرى كثرية 
كالتهيئــة احل�سرية، اأما يف قطاع املوارد 
املائية فال�سكان يعتمدون على ال�سهاريج 
ل�سراء املياه التي ت�ستوجب اأعباء مالية 
مــن  العائلــة  حاجيــات  لتوفــري  يوميــة 
املــاء ال�سروب، اأمــا م�سكل غيــاب قنوات 
ال�سرف ال�سحي فهو يوؤرق يوميات بع�ص 

التجمعات ال�سكنية.
الوقفــة االحتجاجية ل�ســكان البلدية 
طالبــوا فيهــا ب�سرورة اإنهــاء مهام رئي�ص 
كان  املحتجــني  ح�ســب  الــذي  البلديــة 
�سببــا مبا�سرا يف تعطــل م�ساريع التنمية 
بالبلدية منذ �سنــوات يف �س�سار مطالبني 

بتدخل وايل الوالية نوي�سر كمال.

عــرّب الع�ســرات من �ســكان مدينة 
م�سكيـانة بواليــة اأم البواقي، عن 
ا�ستيائهــم ال�سديــد ب�سبب تعر�ص 
ما يزيد عــن 140 �سكن اجتماعي 
لالإهمــال والتخريــب بعــد تخلــي 
اأزيــد  منــذ  امل�ســروع  عــن  املقــاول 
مــن �سنــة الأ�سبــاب ماليــة بعــد اأن 
جتاوزت ن�سبة االإ�سغــال به الـ70 

يف املائة.

ال�سكنــات  هــذه  واأ�سحــت  هــذا 
املخربة وكرا للممار�سات امل�سبوهة 
من قبل منحرفــني وذوي ال�سوابق 
العدلية، حيــث طالب امل�ستفيدون 
منهــا ب�ســرورة التدخــل العاجــل 
ال�سكــن  مبديريــة  للم�سوؤولــني 
مــن اأجــل الوقــوف علــى عمليــات 
التخريــب التــي طالــت �سكناتهــم 
والتــي ظلــوا ينتظــرون ا�ستالمهــا 

ملدة تتجاوز الـ 9 �سنوات.
ر�سميــة  �سكــوى  املعنيــون  ورفــع 
اجلهــاز  علــى  االأول  للم�ســوؤول 
للوقــوف  بالواليــة  التنفيــذي 
علــى حجــم اخل�سائــر التي حلقت 
اتخــاذ  انتظــار  يف  ب�سكناتهــم 
االإجــراءات القانونيــة مــن قبــل 
وبعــث  بالواليــة  القــرار  �سنــاع 

االأ�سغال قريبا.

�سيــارات االأجــرة  �سائقــي  دخــل بع�ــص 
مبدينــة خن�سلــة، يف اإ�سراب عــن الطعام 
اأمــام مديريــة النقــل للواليــة يف خطوة 
ال�سلطــات  التــزام  عــدم  عقــب  جــاءت 
املحلية ح�سب املحتجني بتنفيذ وجت�سيد 
كل املطالــب املرفوعــة يف اللقــاءات التي 
جمعتهم مب�سوؤويل القطاع وحل م�ساكلهم 

املهنية.
 وطالبــوا ب�ســرورة التدخــل العاجل من 

اأجل و�سع حــد للت�سرفات غــري امل�سوؤولة 
ح�سبهم من اجلهــات الو�سية، اإ�سافة اإىل  
م�ســاكل كثــرية �ساهمت يف خلــق الفو�سى 
لــدى �سائقــي �سيارات االأجــرة مما ت�سبب 
احل�ســري،  النقــل  ملهنــي  كبــري  ركــود  يف 
املحتجــون اأكدوا موا�سلتهم لالإ�سراب عن 
الطعــام اإىل غاية تدخــل مديرية النقل 

وحل جميع م�ساكلهم املطروحة.

حمليــات الإثنني 07  مغر�س 2969/ 18  مار�س 2019 املوافق لـ 11 رجب 051440

منتخبون يف عني الإع�ســار!

ر. ح/ م. �س

ر�سيد. ح

بن �ستول. �س

مليار ون�سف لتهيئة 
اأحياء عني الطويلة 

مت تخ�سي�ص غالف مايل 
معترب يقدر مبليار ون�سف 

�سنتيم من اأجل اإعادة تهيئة 
�سبكة الطرقات ببع�ص اأحياء 

مدينة عني الطويلة، بعد 
زيارة  العمل والتفقد التي 

قام بها وايل الوالية "كمال 
نوي�سر" والتي اأعطى خاللها 

وعودا باإطالق م�ساريع اأخرى 
مت�ص جانب التهيئة احل�سرية 

بعد ال�سكاوي التي تقدم بها 
ال�سكان.

 امل�سوؤول االأول بالوالية 
اأعطى اإ�سارة االنطالق 

الأ�سغال تهيئة وحت�سني املحور 
الرئي�سي بعدها تنقل اإىل 

بع�ص االأحياء ولتي تعاين 
جملة من امل�ساكل على غرار  

حي االأحالم باجلهة ال�سرقية 
من املدينة، اأين اأمر بت�سجيل 

عملية تهيئة احلي والذي 
ي�سم اأكرث من 150 عائلة، كما 
كانت له زيارة لبع�ص  االأحياء  

بعا�سمة الوالية  وبال�سبط 
وعد  حيث  م�سكن،   300

قاطنيه بالتكفل مب�ساكلهم.
لالإ�سارة فقد مت خالل 

الزيارة منح اإ�سارة انطالق 
م�سروع للتح�سني احل�سري 

وكذا انطالق اأ�سغال االإنارة 
العمومية ل200 نقطة 

اإ�ساءة خا�سة بتقاطع الطرق 
املحورية.

خن�شــلة

ر�سيد. ح / معاوي�ة. �س

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

حممد. ع

�شطيف فيما اأعطى الوايل وعودا 
باإطالق م�ضاريع اأخرى

�سباب ينا�سدون مدير العمل اأم البواقــي
والت�سغيل لإن�سافهم باأم البواقي

رفــع اأم�ــص عــدد مــن ال�سبــاب امل�ستفيــد مــن خمتلــف برامج 
الت�سغيــل بواليــة اأم البواقــي، �سكــوى ر�سمية يطالبــون فيها 
ب�ســرورة تدخل اجلهات املعنية، من اأجــل تقلي�ص مدة العمل 
يف ظل ال�سغط املمار�ص عليهم من قبل اأرباب العمل ومتييزهم 
عــن باقي املوظفني اأ�سحاب املنا�سب الدائمة، هذا وقد �سملت 
املطالــب اإلزام الهيئات املخت�ســة مبنحهم منا�سب عمل دائمة 
خا�سة واأن اأغلبهم تفوق عقودهم االأربع �سنوات، حيث تلقوا 
وعــود من قبل امل�سوؤوليـن بالوكالة  برت�سيمهم يف منا�سبهم يف 
حال توفر منا�سب عمل، يف املقابل منحت لغريهم وهو ما اأثار 
ا�ستيائهــم، مطالبــني اجلهــات املعنيــة بالتدخــل العاجل قبل 

حتويل ملفاتهم للجهات الق�سائية اأمال يف اإن�سافهم.
بن �ستول. �س



م�ساحة ا�سهارية

اإنتاج حقول الغاز الوطنية
 يرتاجع بـ 40 يف املائة

�سيما  الغاز،  من  اجلزائر  �سادرات  تهاوت 
املادة  هذه  لنقل  املخ�س�سة  االأنابيب  عرب 
اإىل ال�سفة االأخرى، ب�سكل كبري، يف فيفري 
مقارنة  امل��ائ��ة  يف   40 وبن�سبة  املن�سرم، 
ما  ح�سب   ،2017 �سنة  من  نف�سها  بالفرتة 
نقلته و�سائل اإعالمية، حيث اأ�سارت اإىل اأّن 
اإنتاج حقول الغاز اجلزائرية تقّل�س خالل 

هذا الفرتة.

ويعترب تراجع حقول الغاز الوطنية �سربة 
غري  العمومية  اخلزينة  �ستتحملها  اإ�سافية 
يف  املحروقات  اأ�سعار  برتاجع  املتعلقة  تلك 
تعاين  اأنها   اعتبار  على  الدولية،  ال�سوق 
امل�ساعي  جميع  من  الرغم  على  تعافيها  يف 
اإن��ع��ا���س��ه��ا عرب  ال��ع��م��ل ع��ل��ى  اإىل  ال��رام��ي��ة 
اأوبك  منظمة  من  املنتجة  الدول  تخفي�س 

ومن خارجها حجم وم�ستويات االإنتاج.

بعدما كان 8 باملائة

الإنتاج الفالحي: 

لإ�سهاماتها الكبرية يف جمال الهند�سة املعمارية اليكولوجية وامل�ستدمية

موؤرخة   2019-01 رقم  التعليمة  وحتدد 
2019 - و التي تعدل وتتمم  14 فيفري  يف 
بنظام  املتعلقة   2004 يف  ال�سادرة  التعليمة 
باملائة    12 ب���   - االإج��ب��اري��ة  االحتياطات 
قاعدة  م��ع  ب��امل��ق��ارن��ة  االح��ت��ي��اط��ات  ن�سبة 
ابتداء  للبنوك  االإجمالية  االحتياطات 
اجلزائر  بنك  وكان   ،2019 فيفري   15 من 
ن�سبة  برفع   2018 جانفي  خ��الل  ق��ام  ق��د 
 8 اإىل  باملائة   4 االحتياطات االإجبارية من 

باملائة.
 2015 �سنتي  امل�سجلة  االنخفا�سات  وبعد 
و2016 فاإن ال�سيولة املالية عرفت ا�ستقرارا 
عمليات  يف  االن��ط��الق  بعد  ن�سبية  ب�سفة 
من  اب��ت��داء  ال�سيولة  ل�سخ  املفتوح  ال�سوق 
كبريا  ارتفاعا  عرفت  قد  و   ،2017 مار�س 
بعد   2017 نوفمرب  م��ن  اب��ت��داء  ذل��ك  بعد 
بلغت  حيث  تقليدي،  غري  التمويل  تفعيل  
اأي  دج  مليار   1.380،6 البنكية  ال�سيولة 
باملائة   68.2 ن�سبة  حتقيق  اإىل  و�سل  بنمو 
 2016 �سنة  نهاية  بلغه  ما  وذلك مقارنة مع 
821 مليار دج، وحت�سبا لرتاكم  حيث قدر ب� 
ال�سيولة البنكية و لتفادي اأية دفعات توؤدي 
�سنة  قام  اجلزائر  بنك   فاإن  الت�سخمي  اإىل 
 4 من  االإجبارية  االحتياطات  برفع   2018

باملائة اإىل 8 باملائة.
النقدية  ال�سيا�سة  اإدارة  وا�ستطاعت  هذا 
حول  البنكية  ال�سيولة  ا�ستقرار  حتقيق 

وج��وان  جانفي  ب��ني  م��ا  دج  مليار   1.500
2018 ، ومبقت�سى التعليمية اجلديدة لبنك 
اجلزائر فيجب على البنوك  ابتداء من 15  
باملائة من   12 ب�  الفارط االحتفاظ  فيفري 
ودائع الزبائن )بدال من 8 باملائة حلد االآن(  
بدون ا�ستعمالها. وهذا ما �سيوؤدي اإىل تراجع 
االحتياطات احلرة للبنوك و  بالتايل حتقيق 

القدرة على احتواء ال�سيولة البنكية.
 2016 م��اي  خ��الل  اجلزائر  بنك  ك��ان  كما 
يف  ج��ذري��ة  تقل�سات  خلفية  ع��ل��ى  اأق����دم 

و  البرتولية  االأزمة  بفعل  البنكية  ال�سيولة  
ن�سبة االحتياطات   العاملية بتخفي�س  املالية 
 8 اإىل  باملائة   12 من  للبنوك  االإج��ب��اري��ة 
باملائة، وخالل �سهر اأوت 2017 مت تخفي�س 
اإىل  باملائة   8 م��ن  جديد  م��ن  الن�سبة  ه��ذه 
�سمح  االإجراء قد  باملائة، حيث كان هذا    4

للبنوك من �سخ �سيولة اأكرب يف ال�سوق.
من  دج  مليار   360 �سخ  مت  فقد  وبالفعل 
مليار  و347   2016 �سنة  البنكية  ال�سيولة 

دج  اأخرى �سنة 2017.

ات�سم املو�سم الفالحي خالل 2017-2016 
بتباين من حيث كمية االإنتاج مقارنة باملو�سم 
 ،)2016-2015( �سبقه  ال��ذي  الفالحي 
الفالحية  ال�سعب  م��ن  الكثري  عرفت  حيث 
الديوان  به  اأف��اد  ما  ح�سب  االإنتاج  يف  وف��رة 

الوطني لالإح�سائيات.
يف  زي��ادة  �سهدت  التي  املنتوجات  اأه��م  وم��ن 
والبقول،  احل��ب��وب،  ال��دي��وان  يذكر  املنتوج 
التني،  ج��ان��ب  اإىل  وال��ت��م��ور  واحل��م�����س��ي��ات، 
اأخ��رى  فالحية  منتوجات  ع��رف��ت  ح��ني  يف 
املوجهة  الزراعية  املحا�سيل  مثل  تراجعا 
الفواكه  الغذائية،  لل�سناعات  اأولية  كمادة 
اإنتاج  اأو نواة  فيما عرف  املحتوية على بذور 
اخل�����س��روات ال��ط��ازج��ة ا���س��ت��ق��رارا، وخ��الل 
احلبوب  منتوج  قدر   ،2017-2016 مو�سم 
قنطار،مقابل  مليون  703ر34  ال�ستاء  ملو�سم 
الفرتة  نف�س  خالل  قنطار  مليون   34.300
باملئة،   1 بزيادة  اأي   ،2016-2015 ملو�سم 

الوفرة يف  اإىل  الطفيف  التح�سن  ويعزى هذا 
اإنتاج القمح ال�سلب الذي بلغ 19.910 مليون 
19.400 مليون  2017، مقابل  قنطار خالل 
قنطار يف 2016، اأي بزيادة 3 باملئة، ويرجع 
ذلك اأي�سا اإىل زيادة اإنتاج ال�سعري الذي �سجل 
مليون   9.700 بلغ  حيث  باملئة  ب5  ارتفاعا 

قنطار مقابل 9.199 يف 2016.
اإنتاج القمح اللني، فقد تراجع  وفيما يخ�س 
مليون   5.025 بلغ   حيث  11باملئة،  بن�سبة  
قنطار يف مو�سم 2016 مقابل 4.455 مليون 
قنطار خالل 2017، وح�سب بيانات الديوان  
فاإن االإنتاج الوطني من احلبوب يت�سكل اأ�سا�سا 
اللني  والقمح  باملئة(،   57( ال�سلب  القمح  من 
)13 باملئة(، وال�سعري) 28 باملئة(،  وقد قفز 
حيث  باملئة    39 ب  للبقول  الزراعي  االإنتاج 
 106.773 1.073 مليون قنطار، مقابل  بلغ 

قنطار فقط  خالل املو�سم الذي قبله.
وح�سب معطيات الديوان الوطني لالإح�ساء، 

الزيادات  اىل  اأ�سا�سا  ترجع  الوفرة  هذه  فاإن 
امل�سجلة يف انتاج العد�س )90 باملئة( ، والتي 
بلغت 191.387 قنطار، الفا�سولياء اجلافة 
الذي زادت ب 69 باملئة حيث بلغت 797 .14 
قنطار اإىل جانب احلم�س الذي ارتفع اإنتاجه 

ب36 باملئة حيث بلغ 293.356 قنطار.
ارتفاعا  كذلك  احلم�سيات  اإنتاج  عرف  وقد 
�سنة  ق��ن��ط��ار  م��ل��ي��ون   13.440 ب��ل��غ  ح��ي��ث 
 12+( 2016 12.032 �سنة  2017 مقابل 
باملائة(، وقد �سجل اكرب ارتفاع يف االإنتاج يف  
140ر10  قرابة  بلغ  الذي  الربتقال  فاكهة 
مبنتوج   متبوعا   )%14+( قنطار   مليون 
 2.054 م��ن  ب��اأك��ر  )كلمنتني(  اليو�سفي 
مليون قنطار)7%( ثم نوع اآخر من اليو�سفي 
)مندرين( ب 452.217 قنطار )+7باملائة( 
والليمون الذي بلغ اإنتاجه 777.572 قنطار 

)+5 باملائة(.

العامني  ال��ق��ن��ا���س��ل��ة  ج��م��ع��ي��ة  ب�����ادرت 
املعمارية  املهند�سة  بتكرمي  بنيويورك 
نظري  ي��زي��د  ح��م��رون  ليلى  اجل��زائ��ري��ة 
الهند�سة  جم��ال  يف  الكبرية  اإ�سهاماتها 
وامل�ستدمية،  االي��ك��ول��وج��ي��ة  امل��ع��م��اري��ة 
العامة  للقن�سلية  ب��ي��ان  اأك���ده  ح�سبما 

اجلزائرية بنيويورك.
�سهادة  يزيد  حمرون  ليلى  ت�سلمت  وقد 
العامني  القنا�سلة  جمعية  م��ن  اع���رتاف 
مبنا�سبة  نظم  حفل  خ��الل  ب��ن��ي��وي��ورك 
�سارك  والذي  للمراأة  العاملي  اليوم  اإحياء 
و  الدبلوما�سي  ال�سلك  ع��ن  ممثلني  فيه 
ووزيرة  امل�سيف  البلد  و�سلطات  القن�سلي 
الت�سامن الوطني واالأ�سرة وق�سايا املراأة.

واأو�سح البيان ذاته اأن املهند�سة املعمارية 

امل���زدوج���ة اجل��ن�����س��ي��ة )اجل���زائ���ري���ة-
املدر�سة  م��ن  وامل��ت��خ��رج��ة  االأم��ري��ك��ي��ة( 
املعمارية  للهند�سة  التقنيات  متعددة 
�سهادة  على  متح�سلة  باجلزائر  والعمران 
حتكم من مركز الدرا�سات العليا يف التاريخ 
وحفظ االآثار بباري�س وما�سرت يف امل�سائل 

جامعة  من  العامة  وال�سيا�سات  احل�سرية 
لتطبيق  املبادرين  من  اأنها  كما  دوالوي��ر، 
يهدف اإىل ترقية ا�سرتاتيجيات املحافظة 
وموؤلفة  الرتاثية  وامل��واق��ع  املعامل  على 
اأخطار  ح��ول  البحثية  االأع��م��ال  عديد 
احل�سري  الن�سيج  يف  الطبيعية  الكوارث 
التغريات  مع  العامة  ال�سيا�سات  وتكييف 

املناخية.
العام  القن�سل  اأ���س��ادت  ال�سدد  ه��ذا  يف 
بوقادوم  �سابرية  بنيويورك  للجزائر 
رئي�سة  ب�سفتها  األقتها  التي  الكلمة  يف 
القنا�سلة  جلمعية  االإفريقية  املجموعة 
بدلتها  التي  باجلهود  بنيويورك  العامني 
على  املحافظة  يف  اجلزائرية  املهند�سة 

الرتاث والتزامها املدين واملجتمعي.
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بنك اجلزائر يرفع من ن�سبة الحتياطي الإجباري 
للبنوك اإىل 12 باملائة

تباين يف مردود مو�سم 2016 -2017 
مقارنة باملو�سم ال�سابق  

القنا�سلة العامون لأمريكا يكرمون مهند�سة جزائرية

اأقدم بنك اجلزائر على رفع ن�شبة االحتياطي  االإجباري للبنوك من 8 باملائة اإىل 12 باملائة، ح�شبما جاء يف تعليمة جديدة 
ن�شرت  يف املوقع االإلكرتوين للبنك.

بور�سة املناولة تقرتب من التوقيع
 مع جممعي �سوناطراك و�سونالغاز

للمناولة  اجلزائرية  البور�سة  وقّعت 
على  املا�سية،  ال�سنة  خالل  وال�سراكة، 
جممعات  م��ع  اإط���ار  ات��ف��اق��ي��ات  خم�سة 
�سناعية عمومية، تهدف لت�سهيل التحاق 
باأ�سواق  واملتو�سطة  ال�سغرية  املوؤ�س�سات 

هذه املوؤ�س�سات ال�سناعية الكربى.
اجلزائر  لبور�سة  العام  االأم��ني  وق��ال 
على  توكال،  رم�سان  وال�سراكة  للمناولة 
لل�سالون   5 ال�  الطبعة  فعاليات  هام�س 
"�ساني�ست  للمناولة  املنعك�س  الوطني 
على  خ�ست  االتفاقيات  ب��اأّن   ،"2019
لالإ�سمنت  ال�سناعي  املجمع  ال��ت��وايل 
امليكانيك  وجم��م��ع  )ج��ي��ك��ا(  اجل��زائ��ر 
العمومي وجممع التجهيزات الكهربائية 
وجممع  واإل��ك��رتون��ي��ك  والكهرومنزلية 
ال�سلب  واحل��دي��د  املعدنية  ال�سناعات 
الوطنية  املوؤ�س�سة  وك���ذا  )امي��ي��ت��ال(، 

لل�سيارات ال�سناعية.
املوؤ�س�سات  ه��ذه  بتزويد  االأم��ر  ويتعلق 
الكربى، ح�سب طلباتهم، بقوائم املناولني 
املحليني الذين باإمكانهم تلبية حاجياتهم 
فيما يخ�س قطع الغيار واللوازم ال�سناعية 
امل�سنعة حمليا، بينما اأ�سار امل�سوؤول ذاته 
حاليا  هي  اأخرى  اإطار  اتفاقيات  اأّن  اإىل 
�سوناطراك  جممعي  م��ع  االإع���داد  قيد 
يتعلق  فيما  املتحدث  مو�سحا  و�سونلغاز، 
اجلزائرية  البور�سة  باإ�سرتاتيجية 

 1000 ت�سم  التي  وال�سراكة،  للمناولة 
التحاق  ت�سهيل  اإىل  ت�سعى  باأّنها  مناول، 
االأول��وي��ة  ذات  بالن�ساطات  اأع�سائها 
ال�سناعية  ال�����س��رك��ات  بها  ت��ق��وم  ال��ت��ي 
خا�سة  واخلا�سة(  )العمومية  الكربى 
امليكانيك  �سناعة  جمال  يف  تن�سط  التي 
االإ�سرتاتيجية  هذه  وت�سمح  والطاقة، 
املناولني  �سبكة  ب��ني  ال��ت��ع��اون  بتكثيف 
الوطنيني واملوؤ�س�سات ال�سناعية الكربى، 
املناولني  ب��ني  التناف�سية  تعزيز  ق�سد 
الوطني  االندماج  ن�سبة  وبرفع  املحليني 
باالإ�سافة  االإنتاج،  كلفة  تقلي�س  وك��ذا 
التي  ال�سناعية  الغيار  قطع  حتديد  اإىل 
باجلزائر  ت�سنيعها  ميكن  والتي  ت�ستورد 

اأو ت�سنع حمليا ولكن غري معروفة.
لدى  تقني  م�ست�سار  اأف���اد  جهته،  وم��ن 
البور�سة اجلزائرية للمناولة وال�سراكة، 
�سعبان عبد الرزاق، اأّنه خالل ب�سعة اأ�سهر 
من تطبيق هذه االتفاقيات، �سمحت لعدد 
على  باحل�سول  الوطنيني  املناولني  من 
عمومية،  �سناعية  جممعات  مع  اأ�سواق 
وذكر على �سبيل املثال جممع جيكا الذي 
ومتو�سطة  �سغرية  موؤ�س�سات  عدة  اأدم��ج 
جزائرية يف �سبكة املمونني بقطع الغيار 
ت�سنيع  لوحدات  ال�سرورية  ال�سناعية 

لالإ�سمنت.

بعد اأن وقعت خم�سة اتفاقيات خالل ال�سنة املا�سية 



مناه�سني  حمتجني  اإن  منظمون  قــال 
اأورتيجا  دانييل  نــيــكــاراجــوا  لرئي�ص 
ــص،  ــ� اأم اأول  الـــ�ـــســـوارع  اإىل  خـــرجـــوا 
ال�سجناء  كافة  �سراح  باإطالق  مطالبني 
االأزمة  حدة  من  يزيد  مما  ال�سيا�سيني، 
منذ  بالبالد  تع�سف  التي  ال�سيا�سية 

العام املا�سي.
واأبلغ �سهود باأن بع�ص املحتجني، الذين 
بالعا�سمة  خمتلفة  مناطق  يف  جتمعوا 
يد  عــلــى  لل�سرب  تــعــر�ــســوا  ــاجــوا،  مــان
الــ�ــســرطــة، الــتــي تــفــر�ــص حــظــرا على 
احتجاجات ال�سوارع منذ نوفمرب ت�سرين 
م�سورة  مقاطع  واأظهرت  املا�سي.  الثاين 
لالحتجاجات جرى تداولها على مواقع 
ال�سرطة  قيام  االجتماعي  التوا�سل 
يف  ال�سرطة  ودافــعــت  مدنيني،  ب�سرب 
م�ساء  من  متاأخرة  �ساعة  يف  �سدر  بيان 
حمتجني   107 اعتقال  عن  اأم�ص  اأول 
�ساركوا يف احتجاجات غري  اإنهم  وقالت 
يجري  اإنه  قال  البيان  لكن  بها،  م�سرح 
طلب  بعد  اعتقلوا  من  كل  �سراح  اإطالق 

من ممثل للفاتيكان يف البالد. 

�سراح  حكوميون  مــ�ــســوؤولــون  ــق  ــل واأط
50 �سجينا يوم اجلمعة  جمموعة ت�سم 
للمعار�سة  مطالب  اأعــقــاب  يف  املا�سي 
قبل  املعتقلني  من  املزيد  عن  بــاالإفــراج 
فيما  ال�سيا�سية،  املــحــادثــات  موا�سلة 
�سراح  اأطلقت  قد  الداخلية  وزارة  كانت 

مئة اآخرين يف فيفري. 
الدولة  يف  فيما تفجرت االحتجاجات 
البداية  الو�سطى يف  اأمريكا  الواقعة يف 

حكومة  ــت  ــرك حت عــنــدمــا  اأفـــريـــل  يف 
رعاية  مزايا  خلف�ص  الي�سارية  اأورتيغا 
حتولت  االحتجاجات  لكن  اجتماعية. 
اأو�سع �سد  منذ ذلك احلني اإىل معار�سة 
عام  منذ  البالد  يــراأ�ــص  الــذي  اأورتيغا 

 .2007
وقتل اأكرث من 320 �سخ�سا منذ اأفريل 
وال يزال اأكرث من 600 معتقلني، بح�سب 

تقديرات جلماعات حلقوق االإن�سان. 

اإذا مل يقر الربملان اتفاق اخلروج من الحتاد الأوروبي

اندلع احتجاجات مناه�سة حلكومة نيكاراجوا 
ق. د

ق. د

ق. د

حذرت رئي�شة الوزراء الربيطانية ترييزا ماي اأع�شاء الربملان من اأنهم اإذا مل يوافقوا على اتفاقها للخروج من االحتاد االأوروبي بعد رف�شهم له مرتني، 
فاإن عملية اخلروج قد تواجه تاأجيال طويال وقد ت�شمل امل�شاركة يف انتخابات الربملان االأوروبي. 

اأعلن يف العا�سمة نواك�سوط، عن 
وفاة الرئي�ص االأ�سبق ملوريتانيا، 

حممد حممود ولد اأحمد الويل، عن 
عمر ناهز 76 عاما . 

وحكم ولد اأحمد الويل موريتانيا 
يف الفرتة ما بني 19791980- ، 
وتنازل عن احلكم للرئي�ص حممد 
خونه ولد هيداله، معتزال امل�سهد 

ال�سيا�سي، وعاد للح�سور يف تن�سيب 
الرئي�ص ال�سابق �سيدي حممد 
ولد ال�سيخ عبد اهلل، كما ظهر 
مع الرئي�ص احلايل حممد ولد 

عبد العزيز يف اأن�سطة �سيا�سية، 
والتحق ولد اأحمد الويل وهو من 
مواليد مدينة جتكجه، باجلي�ص 

عام 1960، ك�سابط من طرف 
القوات الفرن�سية العاملة اآنذاك 
يف موريتانيا، وتوىل عدة حقائب 

يف اجلي�ص يف فرتة الرئي�ص املختار 
ولد داداه.

ويف عام 1978، مل يكن من �سمن 
املوؤ�س�سني "للجنة الوطنية لالإنقاذ 

الوطني"، التي اأنهت بـ"انقالب 
�سلمي" �سلطة الرئي�ص املختار ولد 

داداه يف جوان عام 1978، بقيادة 
امل�سطفى ولد حممد ال�سالك، 

والذي كان ي�سغل من�سب قائد 
اجلي�ص اآنذاك، لكنه ان�سم اإليها 
الحقا لي�سبح اأحد اأهم واأن�سط 

اأع�سائها، كما توىل عدة حقائب يف 
احلكومة الع�سكرية بعد االنقالب، 
وان�ساأ مع كل من اأحمد ولد بو�سيف 

وحممد خونه ولد هيداله، ما يعرف 
بـ"اللجنة الع�سكرية للخال�ص 

الوطني"، ليتوىل يف جوان عام 
بعد  موريتانيا،  رئا�سة   1979
ا�ستقالة امل�سطفى ولد حممد 

ال�سالك، ب�سبب تبعات اأزمة "حرب 
ال�سحراء".

وفاة رئي�س
 موريتانيا الأ�سبق 

ق. د

نيوزيلندا تعلن اأنها لن ت�سلم 
�سفاح امل�سجدين لأ�سرتاليا 

املفاو�سات  مــن  ون�سف  عامني  وبعد 
االنف�سال،  ب�ساأن  االحتاد  مع  امل�سنية 
ال تزال النتيجة النهائية غري وا�سحة 
حيث تت�سمن اخليارات تاأجيال طويال 
اأو اخلروج باالتفاق الذي تو�سلت اإليه 
حتى  اأو  اتفاق  دون  اخلــروج  اأو  مــاي 
حددت  كما  جديد،  ا�ستفتاء  اإجـــراء 
مهلة  االحتاد  من  اخلروج  الأن�سار  ماي 
االتفاق  على  الت�سديق  اإمــا  وا�سحة، 
الذي تو�سلت اإليه بحلول قمة املجل�ص 

اأو مواجهة  21 من مار�ص  االأوروبي يف 
تاأجيل لعملية اخلروج ملا بعد 30 جوان 
وهو ما �سيفتح الباب اأمام احتمال ف�سل 

عملية االنف�سال برمتها. 
كما حذرت رئي�سة الوزراء �سراحة من 
اأن بريطانيا �ستكون م�سطرة للم�ساركة 
ـــان االأوروبــــــي  ـــربمل ال ــات  ــاب ــخ ــت ان يف 
املتوقعة يف نهاية ماي اإذا جرى متديد 
حمادثات اخلروج لفرتة اأطول، قائلة 
اإىل  العودة  هو  االقــرتاح  كان  اإذا  اأنــه 

اتفاق  على  والتفاو�ص  االأول  املربع 
لفرتة  ــدا  ــدي مت يعني  فــهــذا  ــد،  ــدي ج
يلزم  اأن  املوؤكد  �سبه  من  بكثري-  اأطول 
اململكة املتحدة بامل�ساركة يف انتخابات 
م�سيفة  مـــاي،  يف  ــــي  االأوروب الــربملــان 
الربيطاين  ال�سعب  ذهــاب  فكرة  اأن  
اأع�ساء  النتخاب  االقرتاع  مراكز  اإىل 
للربملان االأوروبي بعد ثالث �سنوات من 
االحتاد  من  اخلروج  ل�سالح  الت�سويت 
هذا  �سيكون  مرغوبة،  غري  فكرة  هي 

اأكرب رمز اإىل الف�سل ال�سيا�سي اجلماعي 
للربملان.

حث االأمني العام لالأمم املتحدة اأنطونيو 
الوفاء  على  االأطــراف  جميع  غوتريي�ص، 
وقف  برتتيب  والتم�سك  بالتزاماتها، 
�ــســمــال غربي  اإدلـــــب،  ــار يف  ــن ال اإطــــالق 

�سوريا.
اأول  متاأخر،  وقت  يف  بيان  يف  ذلك  جاء 
عامها  ب�سوريا  االأزمـــة  دخــول  مع  اأمــ�ــص، 
ال�سديد  قلقه  عن  اأعــرب  حيث  التا�سع، 
خالل  اإدلب،  يف  اال�ستباكات  زيادة  ب�ساأن 
اأن  م�سيفا  املا�سية،  القليلة  االأ�سابيع 
غرب  و�سمال  �سرق،  �سمال  يف  ال�سوريني 
البالد، ما زالوا يتعر�سون خلوف دائم من 
وقوع كارثة اإن�سانية اأخرى، واأكد اأن وقف 
�سرورية  خطوة  اإدلــب،  يف  النار  ــالق  اإط
كما  البالد،  م�ستوى  على  لوقفه  متهيدا 

"احرتام  �سرورة  على  العام  االأمني  �سدد 
القانون االإن�ساين الدويل احرتاما كامال، 

وحماية حقوق االإن�سان، عند التفكري يف 
الع�سكرية  العمليات  اأ�سكال  من  �سكل  اأي 

من اأي جهة، اأو التخطيط لها اأو تنفيذها، 
واأغلبهم  االأبــريــاء،  املدنيون  اأن  واأردف 
ثمن  اأعلى  دفعوا  واالأطفال،  الن�ساء  من 
ال�سارخ  التجاهل  ب�سبب  النزاع،  هذا  يف 
والقانون  ــاين،  ــ�ــس االإن ـــدويل  ال للقانون 

الدويل حلقوق االإن�سان.
�سوريا،  يف  ــاين  ــ�ــس االإن ال�سعيد  وعــلــى 
امل�ساعدات  و�سول  اأن  "غوتريي�ص"  اأ�سار 
يحتاج  حيث  حا�سما،  يزال  ال  االإن�سانية 
احلماية  اإىل  �سخ�ص  مــلــيــون   11.7
اإتاحة  �سرورة  على  م�سددا  وامل�ساعدة، 
حال  يف  عاجل،  ب�سكل  معزز  دويل  دعــم 
بجدية  التحرك  النزاع  ــراف  اأط اأرادت 
التطلعات  يلبي  �سيا�سي  حل  اإيجاد  نحو 

امل�سروعة جلميع ال�سوريني.

النيوزيلندية  الوزراء  رئي�سة  اأعلنت 
منفذ  اأن  اأمــ�ــص  اأرديـــــرن  جا�سيندا 
م�سجدي  عــلــى  االإرهــــابــــي  ــهــجــوم  ال
مدينة كراي�ست ت�سريي�ص �سيحاكم يف 
الأ�سرتاليا  ت�سليمه  يتم  ولن  نيوزيلندا 

بلده. 
واأ�سافت يف موؤمتر �سحفي اأنهم ب�سدد 
وهذه  ال�سالح  حيازة  قوانني  مراجعة 
القوانني يجب اأن تتغري، كماا �سيبحثون 
ال�سالح،  حلــيــازة  اجلــديــة  الــقــوانــني 
م�سرية اإىل اأن جثامني ال�سحايا �ست�سلم 
لذوي اأ�سحابها، على اأن ت�سلم جميعها 

لغاية يوم غد، موؤكدة اأن مكتبها تلقى 
دقائق  قبل  امل�سلح  من  بيانا  اجلمعة 
اأنها  وقــالــت  االعـــتـــداء،  ح�سول  مــن 
متلقيا   30 من  اأكــرث  من  واحــدة  كانت 

دقائق  ت�سع  قبل  اأر�سل  الــذي  للبيان 
يت�سّمن  ومل  ــداء،  ــت االع ح�سول  مــن 
حمددة،  تفا�سيل  اأو  موقع  اأي  البيان 
خالل  االأمــن  اأجهزة  اإىل  اإر�ساله  ومت 

دقيقتني من ا�ستالمه.
نيوزيلندا  �سرطة  مفو�ص  اأعلن  فيما 
مايك بو�ص اأم�ص ال�سبت ارتفاع ح�سيلة 
�سحايا الهجوم اإىل 50 �سخ�سا، موؤكدا 
ذمة  على  فقط  واحد  �سخ�ص  اعتقال 
التحقيق،  ومت توجيه تهمة القتل اإىل 
تارانت  برينتون  االأ�ــســرتايل  املواطن 

املوقوف حتى الـ5 من اأفريل.

دولــي 08

قتال  تركيني  جنديني  اإن  الرتكية  الدفاع  وزارة  قالت 
واأ�سيب ثمانية اآخرون اأول اأم�ص يف ا�ستباك خالل عمليات 

يف �سمال العراق. 
واأ�سافت الوزارة يف بيان اأن �ستة م�سلحني من بينهم امراأة 
الرتكي  اجلي�ص  وي�ستخدم  العمليات،  خالل  حتييدهم  مت 
اإ�سابة  اأو  اعتقال  اأو  قتل  اإىل  لالإ�سارة  التحييد  تعبري 

امل�سلحني. 
مواقع  على  جوية  �سربات  متكرر  ب�سكل  تركيا  وت�سن 
مع  العراق  �سمال  يف  املحظور  الكرد�ستاين  العمال  حلزب 
�سعي الرئي�ص الرتكي رجب طيب اأردوغان اإىل اإنهاء وجود 

عنا�سر احلزب قرب حدود بالده. 

املتطرفة،  املواقع  ملراقبة  "�سايت" االأمريكي،  اأكد مركز 
"تلغرام" م�سوؤوليته  تطبيق  عرب  اأعلن  داع�ص  تنظيم  اأن 
قبل  جثته  على  بالده  �سلطات  عرثت  تون�سي،  اإعدام  عن 

�سهر. 
ت�سجيل  ن�سر  التنظيم  اأن  االأمريكي،  املركز  واأو�سح 
اإنه  وقال  رجل،  راأ�ص  لقطع  مغيلة  جبل  يف  التقط  فيديو 
تنظيم  فاإن  "�سايت"،  وبح�سب  خملويف،  االأخ�سر  حممد 
اال�ستخبارات  الأجهزة  جا�سو�ص  باأنه  الرجل  اتهم  داع�ص 

التون�سية.
ومت�سط قوات االأمن التون�سية منطقة جبل مغيلة لتعقب 
امل�سلحني املتح�سنني فيها، اإذ اأعلنت وزارة الدفاع التون�سية، 
على  املا�سي  فيفري  يف  املنطقة  يف  عرثت  االأمن  قوات  اأن 

جثة رجل يحمل اال�سم ذاته "املبني" يف الفيديو.

 36 واإ�سابة  مدنيني   4 مبقتل  اإعالمية  و�سائل  اأفادت 
يف  "داع�ص"  تنظيم  خملفات  من  لغم  بانفجار  اآخرين 

منطقة ال�سوال بريف ديرالزور. 
من  جمموعة  يد  على  مدنيني   4 قتل  �سابق  وقت  ويف 
ال�سوانة  منطقة  اإىل  ت�سللت  "داع�ص"  تنظيم  فلول 
جمموعة  اأن  ذكرت  كما  ال�سرقي،  اجلنوبي  حم�ص  بريف 
اإىل  و�سيارة،  نارية  دراجة  م�ستقلة  ت�سللت،  امل�سلحني  من 
تدمر،  مدينة  غرب  جنوب  كم   25 نحو  ال�سوانة  منطقة 
اإحدى ور�سات �سناعة االأجبان ما  واأقدمت على مهاجمة 

اأ�سفر عن مقتل 4 مدنيني.

مطار  اإغالق  عن  اأم�ص،  النيوزيلندية  ال�سرطة  اأعلنت 
مدينة دنيدن جنوبي البالد، عقب تلقي بالغ بوجود طرد 

م�سبوه على مدرجه. 
من  فريق  اإىل  اإ�سافة  عنا�سرها  اإن  ال�سرطة  وقالت 
طبيعة  لتحديد  احلادث  مكان  اإىل  و�سلوا  اخلرباء، 

الطرد.
وح�سب و�سائل اإعالم حملية، فقد قامت ال�سرطة باإخالء 

املطار وفر�ست طوقا اأمنيا حوله.

قتل ما ال يقل عن ثالثة اأ�سخا�ص واأ�سيب ثمانية اآخرون 
تفجري  اإثر  �سكته  عن  قطار  انحراف  جراء  باك�ستان،  يف 

عبوة نا�سفة زرعت على م�ساره. 
عن  اأ�سفر  احلادث  اأن  حملية،  تلفزيونية  قناة  وذكرت 
اإن  م�سيفة  وانقالبها،  ال�سكة  عن  مقطورات   5 خروج 
اإىل مدينة كويتا يف جنوب  القطار كان متوجها يف رحلة 

غرب باك�ستان واأن التفجري وقع قرب دائرة نا�سر اآباد.

مقتل جنديني تركيني واإ�سابة 
ثمانية يف �سمال العراق

راأ�ش  قطع  "داع�ش" يتبنى 
مواطن تون�سي 

قتلى وجرحى بانفجار لغم من 
خملفات داع�ش يف ريف ديرالزور

ال�سرطة النيوزيلندية تغلق مطار 
دنيدن اإثر بالغ عن طرد م�سبوه

قتلى يف تفجري �سكة قطار يف باك�ستان 

حــول

الوكاالت  
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العــامل

ماي حتذر من تاأجيل طويــــــــل 

غوتريي�س يدعو اإىل تر�سيخ وقف اإطالق النار 
يف اإدلــب ال�ســورية

ق. د



      قال اهلل تعاىل: 

بني يدي أية

ال�ســدق يف حياة ر�سول اهلل

ل يحل دم امرئ م�سلم
وما ينطق عن �لهوى

زاويةمن نور
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هذه ال�سفحة حتتوي على اأحاديث نبوية واآيات قراآنية فال تهينوها

الدعاء

�ملكتبة �لإ�سالمية
كتاب اأحكام املواريث

من اأقوال 
ال�صاحلني



دفاع تاجنانت 

املدرب ملني بوغرارة يوؤكد:

مولودية باتنة 

جولة الـ24 من بطولة ق�ضم ما بني الرابطات

كــرة �ليـد 

خرجته  مــن  باتنة  مدينة  اأهــلــي  فريق  عــاد 
بوعريريج  برج  البيبان  عا�سمة  اإىل  االأخــرية 
على  وامل�ستحق  الثمني  الفوز  بعد  الكامل  بالزاد 
اجلولة  حل�ساب  لقاء  يف  املحلي،  االأهلي  ح�ساب 
رابطة  الثاين،  الق�سم  بطولة  من  ع�سر  الثامنة 
باتنة اجلهوية، و�سهد اللقاء يف بدايته انطالقة 
يف  الــزوار  لينجح  الطرفني،  جانب  من  متكافئة 
النقاط  يف  الــفــارق  ويعمقون  منطقهم  فر�ص 
االأوىل  املرحلة  الباتني  االأهلي  لينهي  مبكرا، 

متقدم بنتيجة 17 نقطة مقابل 12 نقطة.
بو�سو�سو  حممد  املــدرب  اأ�سبال  بعدها  ووا�سل 
جمريات  على  �سيطرتهم  حيون  اأ�سرف  واملدرب 
�سباك  ــــوا  ودك الــثــانــيــة  املــرحــلــة  يف  ــقــاء  ــل ال
الربايجية بالعديد من النقاط معمقني الفارق، 
الــتــدارك  يف  املحلي  ــي  االأهــل ـــاوالت  حم ورغـــم 
اأح�سن  اأن خربة رفقاء  اإال  النتيجة  والعودة يف 
�سنعت  الدين  بــدر  �سبع  بن  املقابلة  يف  العــب 
ومهم  ثمني  فوز  وقع  على  اللقاء  وانتهى  الفارق 

مقابل  نقطة   31 بنتيجة  باتنة  مدينة  الأهلي 
نقطة.  23

ثمينتني  بنقطتني  االأهلي  يظفر  الفوز  وبهذا 
�سدارة  يف  تبقيه  نقطة   34 ر�سيده  يف  وي�سبح 
�ست�سفر  ما  انتظار  يف  جولة،   18 بعد  الرتتيب، 
التناف�ص  واأن  خا�سة  املتبقية،  اجلــوالت  عنه 
خلطف  املتطلعة  الفرق  من  العديد  بني  ا�ستد 

تاأ�سرية ال�سعود وحتقيق الهدف املن�سود.
يجدر الذكر اأن املالحقني اإحتاد اجليل ال�ساعد 
عني  رائــد  �سد   مقابلته  يف  االأهــم  حقق  قاي�ص 
التوتة، �ساأنه �ساأن اأمل �سيدي عقبة الفائز اأي�سا 
و�سافة  يف  ليبقيا  اأزال،  عني  �سباب  ح�ساب  على 
اأهلي  الــرائــد  على  اخلناق  م�سددين  الرتتيب 

مدينة باتنة.
ويف �سياق ذي �سلة، تعود اأم�سية اليوم الكتيبة 
متعددة  بالقاعة  التح�سريات  الأجواء  الباتنية 
حت�سبا  بباتنة،  نوفمرب  اأول  باملركب  الريا�سات 

ملقابلة �سباب عني اأزال نهاية االأ�سبوع اجلاري.

تــوا�ــســل تــ�ــســكــيــلــة دفـــاع 
حت�سرياتها  تاجنانت 

امل�سريية  للمباراة 
ــــي تــنــتــظــر  ــــت ال

الـــفـــريـــق هـــذا 
اأمام  اخلمي�ص 
ال�سيف �سباب 
حيث  بلوزداد 
عادت ت�سكيلة 
الـــــــــدفـــــــــاع 

ـــــواء  اأج اإىل 
بعد  التدريبات 

ـــــة قــ�ــســرية  راح
ــم  ــاق ــط مــنــحــهــا ال

عقب  للفريق  الفني 
الفارطة  اجلــولــة  مــبــاراة 

وحت�سر  بجاية،  مولودية  ــام  اأم
ت�سكيلة الدفاع مبعنويات مرتفعة لهذه املباراة 
رغم ال�سربة القا�سية التي تلقاها الفريق بعد 
تاأكد غياب و�سط امليدان املورتاين يايل دالهي 
مبنتخب  اإلتحاقه  ب�سبب  ال�سباب  لقاء  عن 
الــذي جــاء يف وقــت غري  الغياب  بــالده وهــو 
يبحث  الذي  الفني  للطاقم  بالن�سبة  منا�سب 

عن البديل املنا�سب لتعوي�ص هذا الالعب. 
الفنية  العار�سة  عن  االأول  امل�سوؤول  ــد  واأك
اليامني بوغرارة اأن م�سري الفريق وقدرته على 
حتقيق البقاء يف الرابطة االأوىل �سيتحدد على 
�سوء اللقاءين القادمني داخل الديار اأمام كل 
من �سباب بلوزداد و�سبيبة القبائل حيث يبقى 
من ال�سروري حتقيق الفوز يف هذين اللقاء من 

منطقة  مــن  نهائيا  اخلـــروج  ــل  اأج
مفاجاأت  اأي  وتفادي  اخلطر 
ـــوالت  �ـــســـارة يف اجل غـــري 
البطولة،  من  ــرية  االأخ
اأن  بوغرارة  واإعــرتف 
املهمة لن تكون �سهلة 
الــدفــاع  اأن  بــحــكــم 
ـــيـــواجـــه اأحــــد  �ـــس
بال�سقوط  املهددين 
اأحــد  اإىل  اإ�ــســافــة 
للتتويج  املر�سحني 
ذلك  ورغـــم  باللقب 
الفريق ال ميلك  اأن  اإال 
حتقيق  �سوى  اأخر  خيارا 
الفوز وتفادي التعرث يف هذا 

املنعرج احلا�سم 
لقاء  الوطنية  الــرابــطــة  وبــرجمــت 
�سبيبة  اأمــــام  الــبــطــولــة  مــن  ال25  ــة  اجلــول
مبلعب  املقبل  اأفريل   2 االإثنني  يوم  القبائل 
لهوى اإ�سماعيل وهذا يف ظل التغيريات املتكررة 
الوطنية،  الرابطة  قبل  مــن  الربنامج  على 
احل�س�ص  ــالل  خ الفريق  تــدريــبــات  وعــرفــت 
بعد  و�سايب  �سيحاتي  الثنائي  عودة  الفارطة 
منها  يعانيان  كانا  التي  االإ�سابة  من  تعافيهما 
علما اأن �سيحاتي غاب عن لقاءات الفريق منذ 
تقوم  اأن  املنتظر  ومن  العودة،  مرحلة  بداية 
بت�سوية  املقبلة  ال�ساعات  خالل  الدفاع  اإدارة 
منحة التعادل املحقق يف اجلولة الفارطة اأمام 
معنويات  رفع  اأجل  من  وهذا  بجاية  مولودية 

الالعبني. 

مولودية �لعلمة 

   31 �أهلي برج بوعريريج  ـ �أهلي مدينة باتنة  23/ 
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الأهلي يعود بالزاد كامال من الربج 
ويوا�سل التغريد يف ال�سدارة

بلوزداد  �سباب  اأمام  ُيلعب  "البقاء 
و�سبيبة القبائل"

البوبية تقرتب من ح�سم ال�سعود.. قاملة ت�سقط 
مبيدانها والب�سبا�ض والقرارم بخطى ثابتة نحو ال�سقوط 

واالأ�سود  االأبي�ص  اللونني  اأ�سحاب  يوا�سل 
تلوى  جولة  االإيجابية  النتائج  حتقيق 
بن  خليل  املدافع  رفقاء  جنح  اإذ  ــرى،  االأخ
اأم�ص  ع�سية  الكامل  الزاد  ح�سد  يف  عيفة 
االأول مبيدانهم واأمام اأن�سارهم على ح�ساب 
ال�سيف اأوملبي املقرن بنتيجة هدفني لهدف 
الرتتيب  �سدارة  يف  البوبية  لتبقى  واحد، 
ال�سعود  ح�سم  نحو  ثابتة  بخطى  وت�سري 
الرابطات  بــني  مــا  ق�سم  جحيم  ومــغــادرة 
للعودة للق�سم الثاين هواة ومن ثم التفكري 

يف العودة للمكانة الطبيعية تدريجيا.
هذا وبعد الفوز االأخري وتعرث ترجي قاملة 
نقطة   13 النقاط  ــارق  ف ي�سبح  مبيدانه 
كاملة، بحيث تال�ست حظوظ الو�سيف اأكرث 
وخرج من ال�سباق بن�سبة كبرية، يف انتظار 

احل�سم يف ما تبقى من عمر البطولة.
يجدر الذكر اأن ر�سيد املولودية وبعد مرور 
توقف  حني  يف  نقطة   58 بلغ  جولة   24

ر�سيد الو�سيف عند 45 نقطة.
ت�سكيلة  الــيــوم  تعود  ـــرى،  اأخ جهة  ومــن 
حت�سبا  التح�سريات  الأجــــواء  املــولــوديــة 
ع�سية  الــربــاح  احتـــاد  �سد  الــقــادم  للقاء 
بباتنة،  نوفمرب  اأول  مبلعب  اخلمي�ص،  يوم 
لهذه  العبيه  لتح�سري  بــوريــدان  وي�سعى 

املقابلة.
ويف �سياق ذات �سلة، وح�سب م�سدر مقرب 
من بيت الفريق فاإن االإدارة والطاقم الفني 
الالعبني  بع�ص  ت�سرفات  على  �ساخطون 
اآخر  يف  ت�سرفوا  ــذي  وال من�سبطني  الغري 
يف  زمــالئــهــم  مــع  �سلبية  بطريقة  مــبــاراة 
الفريق  ركائز  اأحد  ليبقى  امليدان،  اأر�سية 

من اأبرز املهددين بالعقوبة.
وعلى �سعيد اآـخر، من املنتظر اأن تنعقد يف 
اأفريل  �سهر  مطلع  اأو  اجلاري  ال�سهر  نهاية 

القادم اجلمعية العامة اال�ستثنائية لعر�ص 
احل�سيلة املالية والـاأدبية يف فرتة الرئي�ص 
 6 ح�سيلة  لعر�ص  وكــذا  زعطوط  ال�سابق 
اأ�سهر التي اأ�سرف فيها زيداين ومكتبه على 

ت�سيري النادي.
البوبية  اأن�سار  يح�سر  اأخــرى  جهة  ومــن 
لالحتفال بالذكر الـ57 من تاأ�سي�ص النادي 
اجلــاري،  مار�ص  �سهر  من  لـ26  وامل�سادفة 
االأن�سار  يح�سر  ال�سعود  مــع  وتزامنا  اذ 

الحتفاالت �سخمة.

ملولودية  الفني  الطاقم  برمج 
ـــاراة وديــــة هــذا  ـــب الــعــلــمــة م
ال�سهيد  ــب  ــع ــل مب ـــاء  ـــالث ـــث ال
باتنة  �ــســبــاب  اأمــــام  �سفوحي 
وهذا  زواال  الثالثة  من  بداية 
الفريق  اإ�ــســتــعــدادات  اإطـــار  يف 
القادمة  حت�سبا ملقابلة اجلولة 
من البطولة اأمام اأمل بو�سعادة، 
اإىل  الفني  الطاقم  نية  وتتجه 
ودي  لقاء  بربجمة  االإكــتــفــاء 
ــوع وهــــذا من  ــب ــس واحــــد كــل اأ�
الالعبني  تعر�ص  تفادي  اأجــل 
الإ�ــســابــات قــبــل الـــعـــودة اإىل 
املربجمة  الر�سمية  املناف�سة 

يوم 3 اأفريل القادم.
ووا�سل املدافع املحوري حممد 
تدريبات  ــن  ع غــيــابــه  جــاهــل 
التي  االإ�سابة  ب�سبب  الفريق 
تاأكيد  رغــم  وهــذا  منها  يعاين 
تعايف  عــلــى  الــطــبــي  ــطــاقــم  ال
االإ�سابة  مــن  نهائيا  الــالعــب 
مـــع و�سط  ـــو احلــــال ذاتــــه  وه
فراحي  ر�سيد  الدفاعي  امليدان 
ــاب بـــدوره عــن ح�سة  الـــذي غ

الوقت  يف  وهـــذا  االإ�ستئناف، 
ـــدرب  ــه م ــي ـــــذي �ــســيــغــيــب ف ال
عن  مهري  الغني  عبد  احلرا�ص 
الفرتة  يف  الفريق  حت�سريات 
اإىل  تــوجــهــه  ب�سبب  املــقــبــلــة 
تاأدية  اأجل  من  املقد�سة  البقاع 

منا�سك العمرة.
وتدر�ص اإدارة املولودية متديد 
م�سي�ص  علي  الفني  املدير  عقد 
ـــذا يف ظل  املــو�ــســم الــقــادم وه
العمل الكبري الذي قام به املعني 
يف املديرية الفنية منذ اإنطالق 
املــو�ــســم ف�سال عــن جنــاحــه يف 
قيادة الفريق االأول بعد رحيل 
ال�سيد،  وجدي  ال�سابق  املدرب 

من�سب  يف  م�سي�ص  بقاء  اأن  غري 
خالل  للفريق  رئي�سي  مـــدرب 
يبقى  ــقــادم  ال املــو�ــســم  بطولة 
رغبة  ظل  يف  للغاية  م�ستبعدا 
مدرب  مع  التعاقد  يف  امل�سريين 
جديد وهذا مهما كانت النتائج 
التي �سيحققها الفريق يف نهاية 
املــو�ــســم اجلــــاري وهـــذا ف�سال 
العمل  يف  م�سي�ص  رغــبــة  ــن  ع
اأخر  جانب  ومــن  فني،  كمدير 
بالن�سبة  ــتــقــادات  االإن تــوالــت 
من�سوري  الــبــدين  للمح�سر 
االإنــهــيــار  خلفية  عــلــى  وهـــذا 
البدين للت�سكيلة خالل املباراة 
ال�سابقة اأمام رائد القبة حيث 

مطالبا  الفني  الطاقم  يبقى 
وت�سطري  ح�ساباته  مبراجعة 
برنامج مكثف لتدارك النقائ�ص 
من  الت�سكيلة  منها  تعاين  التي 

الناحية البدنية.
ونفت اإدارة مولودية العلمة اأن 
تكون قد فر�ست اأي �سغط على 
اأجل  من  االإحتــاديــة  م�سوؤويل 
احل�سول على اإجازات الالعبني 
اأيت عبد  الرزاق،  اجلدد )عبد 
جاء  حيث  وبــودومــي(  املــالــك 
وم�ص  الفاف  طــرف  من  القرار 
�سطيف  ــاق  وف العلمة،  اأنــديــة 
واإحتـــاد احلــرا�ــص وهــذا عك�ص 
االإ�ــســاعــات الــتــي حتــدثــت عن 
عرا�ص  الفريق  رئي�ص  تدخل 
بحكم  الق�سية  هذه  يف  هــرادة 
اأنه ع�سو يف الرابطة الوطنية 
اليوم  وتف�سل  ــادم،  ــق ال لــكــرة 
جلنة االإن�سباط التابعة للفيفا 
النادي  ت�سوية  عدم  ق�سية  يف 
مل�ستحقات  التون�سي  االإفريقي 
حتويل املهاجم ال�سابق للبابية 

اإبراهيم �سنيحي. 

ــة  ــع ــراب ـــة ال اأ�ـــســـفـــرت اجلـــول
ما  ق�سم  بطولة  من  والع�سرون 
جمموعته  يف  ــات  ــط ــراب ال ــني  ب
ع�سية  اأجريت  والتي  ال�سرقية 
رائد  موا�سلة  عن  االأول،  اأم�ص 
الرتتيب مولودية باتنة حتقيق 
وال�سري  االإيــجــابــيــة  الــنــتــائــج 
ال�سعود،  نــحــو  ثــابــتــة  بخطى 
الو�سيف  �سقوط  ظل  يف  خا�سة 
تــرجــي قــاملــة مبــيــدانــه واأمـــام 

لتحقيق  املتطلع  �سد  اأنــ�ــســاره 
ــوت  ــاق ـــني ي ــاب ع ــب ــس الـــبـــقـــاء �
ليخرج  رد،  دون  هــدف  بنتيجة 
ال�سرب االأ�سود من �سباق ال�سعود 
وتبقى بذلك البوبية تغرد على 

انفراد يف اأعلى هرم املجموعة.
اأكرث  ومن جهة، ا�ستد التناف�ص 
ــرق مــوؤخــرة الــرتتــيــب اإذ  بــني ف
االأهــم يف هذه  منها  حققت فرق 
و�سعية  تاأزمت  حني  يف  اجلولة، 

ـــرار جنم  فـــرق اأخــــرى، عــلــى غ
اأمام  بهزمية  مني  الذي  القرارم 
عنابة  حمراء  االآخــر  اجلريح 
من  ويــخــرج  يرتقي  بـــداأ  الـــذي 
ليبقى  الرتتيب،  متذيلي  دوامة 
يف  يعاين  اأي�سا  الب�سبا�ص  جنم 
بعدما  وهذا  االأخري  قبل  املركز 
�سباب  ــــام  اأم معقله  يف  ــزم  ــه ان
بوجلبانة الذي ارتقى اإىل املركز 
الفرق  من  كان  اأن  بعد  اخلام�ص 

املهددة، �ساأنه �ساأن جنم بوعقال 
بثالثية  االأهـــــم  حــقــق  ــــذي  ال
ــان،  ــذرع ال �سباب  �سد  نظيفة 
النتيجة  بنف�ص  تب�سة  ووفـــاق 
اأمام م�ستقبل الروي�سات، لتختتم 
بتعادل  اجلــولــة  هــذه  ــاءات  ــق ل
احلجار �سد �سباب ميلية من دون 
بلقاء  الرزنامة  لت�سوى  اأهــداف، 
الرباح  ـــاد  واحت الــفــجــوج  ن�سر 

ع�سية اأم�ص.

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب اأمري. ج

اأمري رامز. ج

اأمري رامز. ج

وتقرتب الأهم  حتقيق  "البوبية" توا�سل 
 من مغادرة جحيم ما بني الرابطات 

"الكاب"  "البابية" تواجه 
هذا الثالثاء مبلعب �سفوحي



ر�بطة باتنة �جلهوية

ر�بطة ق�سنطينة �جلهوية 

�سباب ميلة 

من  والع�سرين  الــواحــدة  اجلولة  اإنق�ست 
حيث  باتنة  لرابطة  ال�سريف  الق�سم  بطولة 
يوا�سل فريق مولودية وادي ال�سعبة انفراده 
على  �ساحقة  بنتيجة  فوزه  عقب  بال�سدارة 
من  ر�سيده  مدعما  نارة  �سباب  فريق  ح�ساب 
عني  ترجي  مالحقه  على  متقدما  النقاط 
احتاد  ح�ساب  على  بــدوره  الفائز  التوتة 
تيمقاد ولو كان ذلك ب�سعوبة ليعزز حظوظه 
يف لعب ورقة ال�سعود على بعد اأربعة نقاط 
نحو  زحفه  بريكة  �سباب  فريق  يوا�سل  كما 
املقدمة موؤكدا حت�سن نتائجه خا�سة خالل 
اأول  مناف�سه  ق�سف  حيث  الــعــودة  مرحلة 
اأم�ص بخما�سية نظيفة منفردا بذلك باملركز 
بفريق  متبوعا  نقطة   38 بر�سيد  الثالث 
ح�ساب  على  ــدوره  ب الفائز  التوتة  قدماء 
كا�ستال ثنية العابد مبقيا بدوره على كامل 
احلظوظ يف ال�سعود رغم �سعوبة املامورية 
ب�سبب عدم ا�ستقرار نتائجه وحداثة عهده 
فريقي  ركون  اجلولة  عرفت  كما  بالبطولة 

وجنم وادي املاء واأحالم دوار الدي�ص للراحة 
ب�سبب ان�سحاب مناف�سيهما من املناف�سة حيث 
وال�ساد�سة  املرتبتني اخلام�سة  يتموقعان يف 
نقاط  و�سبع  �ست  اإىل  يت�سع  الفارق  جعل  ما 
اجلوالت  يف  ماموريتها  من  ي�سعب  ما  كاملة 

القادمة لتقلي�ص الفارق واالإقرتب اأكرث من 
ريادة الرتتيب حيث يبقى كل �سيئ ممكنا يف 
اجلوالت القادمة التي �ستعرف تناف�سا مثريا 
مر�سحة  تزال  ال  التي  ال�ستة  االأندية  بني 

لل�سعود.

النقاط  فارق  تازوقاغت  جنم  فريق  عمق 
عن مالحقه اإىل نقطتني عقب عودته بتعادل 
ثمني من تنقله ال�سعب اإىل عني جا�سر رغم 
بلك  ليوؤكد  االأخري  لهذا  ال�سعبة  الو�سعية 
فيما  ال�سعود  بطاقة  خطف  يف  طموحاته 
ي�سارع  يبقى  الذي  ال�سباب  و�سعية  تعقدت 
من اأجل البقاء وتفادي ال�سقوط الثاين على 
فريق  املبا�سر  املالحق  انهزم  فيما  التوايل 
مولودية بريكة يف خرجته اإىل الزوي اأمام 
االأمل املحلي بهدفني لهدف لكنه بقي حمافظا 
قبل  ال�سعود  اأجــل  من  حظوظه  كامل  على 
�ست جوالت من اختتام البطولة، كما �سقط 
بدوره فريق �سباب احلمادية ثالث الرتتيب 
ر�سيده  ليتجمد  االأوملــبــي  اأمــام  امل�سيلة  يف 
كاملة  نقاط  اأربــع  بعد  على   44 النقطة  يف 
�سريانة  �سبيبة  فريق  و�سرب  املت�سدر،  من 
على  فاز  حيث  ميدانه  فوق  بقوة  جانبه  من 
كاملة  ــداف  اأه باأربعة  اليا�سري  جنم  فريق 
منطقة  عن  بعيدا  ال�سابع  للمركز  لريتقي 

اخلطر فيما عاد فريق جامعة باتنة بنقطة 
�سل�سلة  بعد  جمانة  اإىل  خرجته  من  ثمينة 
معنوية  نقطة  وهــي  املتتالية  الهزائم  من 
انتهت  الذي  الوقت  اآخر، يف  �سيئا  اأكرث منها 
اإحتاد  فريقي  بالنزول  املهددين  مباراة  فيه 

الدو�سن واحتاد طولقة ل�سالح املتذيل الذي 
بنتيجة  فــاز  بعدما  قوية  ا�ستفاقة  حقق 
امل�سيلة  مولودية  فاجاأت  كما   3 مقابل   5
اأ�سحاب االأر�ص اأمل بريكة وعادت بالنقاط 

الثالثة لتقفز للمركز الرابع يف الرتتيب.

لرابطة  التابعة  االإن�سباط  جلنة  �سلطت 
ق�سنطينة اجلهوية عقوبات ثقيلة يف حق 
يف  الن�سط  وملان  عني  جنم  العبي  من  عدد 
خلفية  على  وهــذا  االأول  اجلهوي  بطولة 
ت�سرفاتهم يف املباراة التي فاز فيها النجم 
حيث  امليلية  �سباب  ال�سيف  ح�ساب  على 
اأني�ص  بجاوي  الثنائي  من  كل  اإيــقــاف  مت 
وغرامة  ــاءات  ــق ل  3 يف  ح�سام  ــري  ــرب وب
كما  العــب،  لكل  دج   3000 بقيمة  مالية 
االأمني  حممد  بهلويف  الالعب  معاقبة  مت 
مت  بينما  3000دج،  وغــرامــة  بلقاءين 
لقاء  يف  اأيوب  حممد  �سبلي  الالعب  اإيقاف 

واحد.
بوقاعة  رائد  االإن�سباط  جلنة  وعاقبت 

دج   5000 بقيمة  مالية  غرامة  بتوجيه 
الداربي  لقاء  يف  امل�سريين  ت�سرفات  ب�سبب 
فر�ست  بينما  اإيفا�سن،  تالة  ــاد  اإحت ــام  اأم
مليون   1.5 بقيمة  مالية  غرامة  اللجنة 

النا�سط  �سكرة  بــازر  فريق  حق  يف  �سنتيم 
يف  املــدرب  غياب  ب�سبب  الثاين  اجلهوي  يف 
�سباب  بال�سيف  الفريق  جمع  الذي  اللقاء 

فرجيوة.
تقدمي مباريات اجلولة ال26 اإىل يوم االأربعاء 
لق�سنطينة  اجلهوية  الرابطة  اأحــدثــت 
ال26  اجلولة  مباريات  موعد  على  تغيريا 
املجموعة  ــاين  ــث ال ــوي  ــه اجل بــطــولــة  ــن  م
ال�سبت  يــوم  مــقــررة  كانت  والــتــي  الثانية 
القادم 23 مار�ص حيث مت تقدميها اإىل يوم 
تك�سف  ومل  ــاري،  اجل مار�ص   20 االأربــعــاء 
اأن  الرابطة عن �سبب تقدمي اجلولة علما 
من  فقط  الثانية  باملجموعة  يتعلق  االأمــر 

البطولة. 

يف  النا�سط  ــال  ــط االأب ق�سر  �سباب  فقد 
لرابطة  الــثــاين  اجلــهــوي  الق�سم  بطولة 
حتقيق  يف  حــظــوظــه  اأغــلــب  ق�سنطينة 
بقاء  رغــم  الق�سم  هــذا  بطولة  يف  البقاء 
يحتل  حيث  املو�سم  نهاية  عن  جــوالت   5
العام  الرتتيب  يف  االأخرية  املرتبة  ال�سباب 
بر�سيد 25 نقطة منا�سفة مع فريق اإحتاد 
الرئي�ص  اأ�سبال  ماأمورية  وتبدوا  امليلية، 
اأ�سبه  بدرالدين ميباركي يف حتقيق البقاء 
التي  ال�سعبة  الرزنامة  ظل  يف  بامل�ستحيلة 
ف�سال  القادمة  املباريات  يف  الفريق  تنتظر 
بل  بــاأيــديــه  لي�ص  الــفــريــق  م�سري  اأن  عــن 
تتناف�ص  التي  الفرق  باقي  بتعرث  مرتبط 
مولودية  غــرار  على  الهبوط  تفادي  على 
ال�سباب  اأن  علما  القنار،  و�سباب  الطاهري 
ثقيلة  هزمية  الفارطة  اجلولة  يف  تلقى 
مقابل  دون  برباعية  التالغمة  جنم  اأمــام 
مبواجهة  ــاء  ــع االأرب هــذا  معنيا  و�سيكون 
حمام  �سباب  فريق  البطولة  مت�سدر  فريق 
بالنظر  للغاية  �سعبة  مقابلة  يف  ال�سخنة 
حتقيق  عــن  يبحث  الـــذي  املناف�ص  لــقــوة 

ال�سعود هذا املو�سم.
ويف نظر رئي�ص ال�سباب ميباركي فاإن ال�سبب 
الرئي�سي يف الو�سعية التي مير بها الفريق 
تعود بالدرجة االأوىل اإىل حرمان الفريق 
االإن�سداد  نتيجة  العمومية  االإعــانــات  من 
ببلدية  الفارطة  ال�سنة  منذ  ح�سل  الذي 
ق�سر االأبطال وهو االأمر الذي جعل الفريق 
من  حرمانه  خــالل  من  غاليا  الثمن  يدفع 
االإعانات ال�سرورية وهذا ف�سال عن توا�سل 
للتنقل  الفريق  ي�سطر  حيث  امللعب  م�سكل 
املجاور من  اإىل ملعب عني وملان  يف كل مرة 
اأجل اإجراء التدريبات واملقابالت الر�سمية 
الفريق  على  كثريا  اأثــر  الــذي  ــر  االأم وهــو 
غياب  عن  ف�سال  وهذا  املالية  الناحية  من 
الدعم من طرف املحبني من اأبناء املنطقة، 
باالإ�ستقالة  ميباركي  الرئي�ص  تلويح  ورغم 
واالإن�سحاب من النادي اإال اأنه اأكد اإمكانية 
مكانته  اإىل  ال�سباب  اإعـــادة  على  العمل 
احلقيقية ولعب االأدوار االأوىل يف البطولة 
خالل املو�سم القادم وهذا يف حال معاجلة 

امل�ساكل احلالية واإنتخاب اإدارة متكاملة. 

طالب العبو هالل �سلغوم العيد بت�سوية 
قبل  وهــذا  العالقة  املالية  امل�ستحقات 
البطولة  من  القادمة  اجلولة  مــبــاراة 
اخلروب  اإىل  الهالل  تنقل  تعرف  والتي 
ملواجهة اجلمعية املحلية، وياأمل العبو 
الفريق يف ت�سوية جزء من م�ستحقاتهم 
يف  وهـــذا  اخلــرجــة  هــذه  قبل  العالقة 
الوقت الذي تعاين فيه خزينة النادي 
من اأزمة مالية خانقة يف الوقت الراهن 
ب�سبب قلة االإعانات املمنوحة من طرف 
الرئي�ص  يقوم  حيث  املحلية،  ال�سلطات 
من  حثيثة  مب�ساعي  خملويف  اإبراهيم 
اأجل ت�سوية جزء من امل�ستحقات املالية 
تدخر  لن  االإدارة  اأن  على  تاأكيده  مع 
جهدا يف حل هذا امل�سكل خا�سة يف ظل 
املتبادلة بني الالعبني وامل�سريين  الثقة 

نهاية  عقب  الفوز  منح  ت�سوية  بدليل 
املباريات مبا�سرة.

وتعود اأم�سية اليوم ت�سكيلة الهالل اإىل 
املطولة  الراحة  بعد  التدريبات  اأجواء 
يف  لالعبني  الفني  الطاقم  منحها  التي 
ظل توقف البطولة واإ�ستحالة برجمة 
ب�سبب  االأ�سبوع  نهاية  مع  ودية  مباراة 
جعل  ممــا  الــفــرق  مــن  العديد  ــذار  ــت اإع
هذا  تاأثري  من  متخوفا  الفني  الطاقم 
االأمر على جاهزية الت�سكيلة ملباراة يوم 
ال�سبت خا�سة اأن االأمر يتعلق مبواجهة 
التوقف  فرتة  اأن  ولو  البطولة،  و�سيف 
�سمحت للفريق باإ�سرتجاع خدمات عدد 
من الالعبني امل�سابني على غرار بن قرة 

وعوينة باالإ�سافة اإىل كراميية. 
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العودة  من  ميلة  �سباب  متكن 
تنقله  من  ثمني  بتعادل 

ملــــواجــــهــــة اإحتــــــاد 
لقاء  يف  احلــجــار 

ال24  اجلـــولـــة 
ــن بــطــولــة ما  م
الرابطات  بني 
املـــجـــمـــوعـــة 
ال�سرقية حيث 

املباراة  اإنتهت 
ــتــيــجــة  عـــلـــى ن

ال�سلبي  الــتــعــادل 
ال�سباب  مكن  الــذي 

من احلفاظ على املرتبة 
ال�ساد�سة رفقة اأوملبي املقرن 

ثم  ومن  فريق  لكل  نقطة   31 بر�سيد 
تلقاها  التي  املفاجئة  الهزمية  تــدارك 
حمراء  اأمام  الفارطة  اجلولة  يف  النادي 
اأمــام  �سيكون  ال�سباب  اأن  علما  عنابة، 
فر�سة �سمان البقاء ر�سميا يف لقاء نهاية 
االأ�سبوع اجلاري اأمام وفاق تب�سة واملربمج 

يوم اخلمي�ص مبلعب ميلة البلدي.
وفاجاأ رئي�ص ال�سباب �سابر بن حمادية 
من  احلــجــار  مــبــاراة  نهاية  بعد  اجلميع 
تعر�ص  اأنه  وقوله  لالأن�سار  توجه  خالل 
للخيانة من طرف بع�ص االأطــراف خالل 

املباراة ال�سابقة اأمام حمراء 
ــي اإنــهــزم  ــت عــنــابــة وال
م�سيفا  الفريق  فيها 
بـــريـــئ من  ـــــه  اأن
كــــل مــاحــ�ــســل 
اأي�سا  ومــوؤكــدا 
اأنه لن يت�سامح 
ــع كل  متــامــا م
مـــــن تـــالعـــب 
بــــقــــمــــيــــ�ــــص 
الـــــفـــــريـــــق يف 
الإتخاذه  ــارة  اإ�ــس
يف  ردعية  لقرارات 
املقبلة  االأيـــام  غ�سون 
من  الفريق  يتمكن  اأن  بعد 
ر�ساه  ــدم  ع ظــل  يف  الــبــقــاء  تر�سيم 
بن  اأكــد  اأخــر  جانب  ومــن  ماح�سل،  على 
على  اأخر  ملو�سم  البقاء  يف  رغبته  حمادة 
راأ�ص الفريق خا�سة اأنه ميلك االإمكانيات 
لتحقيق  الفريق  قيادة  اأجل  من  الالزمة 
وهو  املــ�ــســتــوى،  هــذا  يف  النتائج  اأفــ�ــســل 
االأمر الذي تفاعل معه االأن�سار بطريقة 
بالعمل  اإعرتافهم  ظل  يف  وهذا  اإيجابية 
مكن  والـــذي  �سنوات  منذ  املنجز  الكبري 
بني  مــا  ق�سم  اإىل  الــو�ــســول  مــن  ال�سباب 

الرابطات يف ظرف ق�سري.

�سباب ق�سر �لأبطال 

هالل �سلغوم �لعيد

البقاء من  "ال�سيبيام" تقرتب 
 وبن حمادة يعد باإجراءات ردعية

بدري. ع بدري. ع

بدري. ع

عبد الهادي. ب

تناف�ض مثري بني اأندية املقدمة 
واملوك يحافظ على الريادة

عقوبات ثقيلة يف حق جنم عني وملان

ال�سقوط يهدد ال�سباب والأزمة 
املالية تع�سف باحلظوظ املتبقية 

اأزمة امل�ستحقات تهدد م�ستقبل 
الهالل قبل التنقل اإىل اخلروب

الرائد جنم تازوقاغت يحافظ على ال�سدارة م�ستغال 
هزمية املالحقني وا�ستفاقة قوية للمتذيل احتاد الدو�سن

اأ�سامة. �ص

�ساكر. اأ



اأن  بريطاين،  �سحفي  تقرير  ك�سف 
بجناح  للت�سحية  م�ستعد  مدريد  ريال 
مع  التعاقد  اأجــل  من  امللكي،  الفريق 
الدويل البلجيكي اإيدين هازارد، جنم 

فريق ت�سيل�سي، يف املو�سم املقبل.
الربيطانية،  "�سن"  ل�سحيفة  ووفًقا 
فاإن الفرن�سي زين الدين زيدان، مدرب 
مع  مبادلة  عقد  يريد  مدريد،  ريــال 
الويلزي  برحيل  تق�سي  ت�سيل�سي 

غاريث بيل مقابل قدوم هازارد.
متاأكد من  زيدان غري  اأن  اإىل  واأ�سارت 
اأن بيل لديه م�ستقبل مع النادي امللكي، 
يهدف  الفرن�سي  املـــدرب  اأن  خا�سة 
االإجنليزي  اجلناح  مع  ا  اأي�سً للتعاقد 
مان�س�سرت  �سفوف  من  �سرتلينغ،  رحيم 

�سيتي.
مع  عقده  ينتهي  الــذي  هــازارد  ويعد 
اأبرز  اأحد  املقبل،  املو�سم  يف  ت�سيل�سي 
ال�سيف  منذ  مــدريــد  ريـــال  اأهــــداف 
اإدارة  ت�سنفه  كانت  حيث  املــا�ــســي، 
املر�سحة  االأ�ــســمــاء  كــاأحــد  املرينغي 
لتعوي�ص رحيل الربتغايل كري�ستيانو 

رونالدو اإىل جوفنتو�ص.

الكرة  خــبــري  ــو،  ــالغ ب جيليم  ـــال  وق
ال�سعب  "من  بال�سحيفة:  االإ�سبانية 
على ريال مدريد اإمتام عملية بيع بيل، 
النادي  اأن  كما  املرتفع،  راتبه  ب�سبب 
اإ�سرتليني  مليون   75 يطلب  قد  امللكي 

للتخلي عن خدماته".
 30 عــمــره  �سيكون  "بيل  واأ�ـــســـاف: 
قد  لذلك  املقبل،  يوليو/متوز  يف  عاًما 
يفكر مان�س�سرت يونايتد اأكرث من مرة، 
النجم  مع  للتعاقد  االأمــوال  دفع  قبل 

الويلزي".
"اإذا  ت�سريحاته:  بــالغــو  واخــتــتــم 
التوقيع  يف  رغبة  ت�سيل�سي  لدى  كان 
�سفقة  خالل  ذلك  ف�سيكون  بيل،  مع 
باأن  اأ�سعر  لكنني  هــازارد،  مع  تبادلية 
ريال  تــرك  يريد  ال  الويلزي  النجم 

مدريد".
اإىل  انتقل  الويلزي غاريث بيل،  وكان 
�سفوف ريال مدريد، يف �سيف 2013، 
قادما من فريق توتنهام هوت�سبري، يف 
�سفقة بلغت قيمتها 100 مليون يورو، 
ملدة 6 �سنوات، لي�سبح ال�سفقة االأغلى 

يف تاريخ النادي امللكي.

حار�ص  خيا،  دي  ديفيد  االإ�ــســبــاين  عــاد 
قائمة  اإىل  يــونــايــتــد،  مان�س�سرت  مــرمــى 
ب�سفقات  ريال مدريد، اخلا�سة  اهتمامات 

املريكاتو ال�سيفي املقبل.
"مريور" الربيطانية، فاإن  ووفًقا ل�سحيفة 
الفني  املدير  زيدان،  الدين  زين  الفرن�سي 
لريال مدريد، خ�س�ص 75 مليون اإ�سرتليني 
من ميزانية ال�سفقات بال�سيف املقبل، من 

اأجل التعاقد مع دي خيا.
التي  االأ�سماء  من  خيا  دي  اأن  واأو�سحت 
للعودة  حولها،  الفريق  بناء  زيدان  يريد 
اإىل القمة يف املو�سم اجلديد، عقب تراجع 

النتائج وخ�سارة االألقاب هذا املو�سم.
غري  زيـــدان  اأن  اإىل  ال�سحيفة  ــارت  ــس واأ�
تيبو  البلجيكي  احلــار�ــص  ـــاأداء  ب معجب 
كــورتــوا مــع املــرينــغــي، ولــذلــك فــاإنــه قرر 

البحث عن بديل له.
ودفع زيدان باحلار�ص الكو�ستاريكي كيلور 

مبباراة  االأ�ــســا�ــســي  الت�سكيل  يف  نــافــا�ــص 
�سيلتا فيغو اأم�ص ال�سبت، التي تعد االأوىل 

للمدرب الفرن�سي يف واليته الثانية.
ب�ساأن  اأزمـــة  مــن  حالًيا  خيا  دي  ويــعــاين 
ينتهي  والذي  اليونايتد  مع  عقده  جتديد 
مل  احلــار�ــص  اأن  حيث  املقبل،  املو�سم  يف 
 350 تــقــا�ــســي  عــلــى  االآن  حــتــى  ــق  ــواف ي
بالعقد  اأ�سبوعي  كراتب  اإ�سرتليني  األــف 

اجلديد.

�سحفي  تقرير  اأ�ساد 
بالعالقة  ــاين،  ــب ــس اإ�
التي جتمع زين الدين 
الفني  املدير  زيــدان، 
لريال مدريد، بالعبه 

اإي�سكو.
�سحيفة  وذكــــــــرت 
االإ�سبانية،  "ماركا" 
الدفع  قرر  زيــدان  اأن 
الت�سكيلة  يف  باإي�سكو 
�سيلتا  اأمام  االأ�سا�سية 
ــمــن عــدد  فــيــغــو، �ــس
الذين  الــالعــبــني  مــن 
يتمتعون بثقة املدرب 
كيلور  مثل  الفرن�سي 

نافا�ص ومار�سيلو.
واأكدت ال�سحيفة اأن اإي�سكو كافاأ مدربه يف 
يف  هدًفا  اأحرز  بعدما  برنابيو،  �سانتياغو 
املرينغي  فوز  يف  و�ساهم  فيغو  �سيلتا  �سباك 

بنتيجة )0-2(.
واأ�سارت اإىل اأن العالقة اجليدة بني زيدان 
 ،2017-2016 مو�سم  اإىل  تعود  واإي�سكو 
اأداء  اأف�سل  االإ�سباين  الالعب  عندما قدم 

له على االإطالق حتت قيادة "زيزو".
وانــطــلــق تــوهــج اإيــ�ــســكــو مــع زيــــدان منذ 
بيل  غاريث  الويلزي  تعر�ص  اإثر  مو�سمني 
االأخري  اأن  اإىل  باالإ�سافة  وقتها،  الإ�سابة 
مل يكن منا�سًبا خلطة املدرب الفرن�سي التي 
اعتمدت على وجود رباعي يف خط الو�سط، 

وهو ما رجح كفة النجم االإ�سباين.
واأو�سحت اأن مباراة �سيلتا فيغو هي االأوىل 
االإ�سباين  الــدوري  يف  اإي�سكو  يبداأها  التي 

مــنــذ اخلــ�ــســارة اأمـــام 
بنتيجة  بــر�ــســلــونــة 
ــر/ ــوب ــت اأك يف   5-1
املا�سي  اأول  ت�سرين 
جولني  قــيــادة  حتــت 

لوبيتيغي.
ودافـــــــع زيـــــــدان يف 
ال�سحفي،  مـــوؤمتـــره 
عن  املا�سي،  اجلمعة 
اأن  ـــًدا  ـــوؤك م اإيــ�ــســكــو 
يخ�سع  لــن  الــالعــب 
لــلــتــحــقــيــق، واأنـــــه 
�سانتياغو  يف  يتواجد 
كرة  للعب  بــرنــابــيــو 

القدم فقط.
التحقيق  يــعــود  وكـــان 
من  الفريق  مع  االجتــاه  اإي�سكو  رف�ص  اإىل 
قبل  برينابيو،  �سانتياغو  اإىل  فالديبا�ص 
دور  يف  اأياك�ص  اأمام  االإياب  مباراة  خو�ص 
الـ16 بدوري اأبطال اأوروبا بعد ا�ستبعاده 

من القائمة.
مع  اإي�سكو  م�سري  زيـــدان  ــودة  ع واأنــقــذت 
املو�سم  هذا  تهمي�سه  مت  اأن  بعد  املرينغي، 
من قبل املدرب ال�سابق �سانتياغو �سوالري، 
وو�سعه ب�سكل دائم على مقاعد البدالء اأو 

يف املدرجات.
اأن  مــوؤكــدة  تقريرها  ال�سحيفة  واأمتـــت 
املو�سم  هذا  اخلام�ص  هدفه  �سجل  اإي�سكو 
اأمام �سيلتا فيغو، ومن االآن ف�ساعًدا �سيكون 
بقلعة  زيـــدان  خطط  يف  اأ�سا�سًيا  جـــزًءا 

�سانتياغو برنابيو.

كري�ستيانو  الــربتــغــايل  النجم  ت�سبب 
يف  جوفنتو�ص،  فريق  ــداف  ه ــالــدو،  رون
قبل  االإيطايل  بالدوري  مفاجئة  اأزمــة 
ملعب  على  جنوى،  ــام  اأم فريقه  مباراة 
لويجى فراري�ص �سمن مناف�سات اجلولة 

الـ28 من الكالت�سيو.
فاإن  مريكاتو"،  "كالت�سيو  ملوقع  ووفًقا 
األيغري،  ما�سيمليانو  االإيــطــايل  قــرار 
با�ستبعاد  جلوفنتو�ص،  الفني  املــديــر 
اخلا�سة  الفريق،  قائمة  مــن  رونــالــدو 
مبباراة جنوى، اأ�سعل فتيل اأزمة حقيقية 

بني اجلماهري.
راحة  منح  قــراره،  من  األيغري  ويهدف 
اأحــرز  اأن  بعد  لكري�ستيانو،  اإ�سافية 
اأتلتيكو  �سباك  يف  "هاتريك"  ثالثية 
الـ16  دور  اإياب  مناف�سات  �سمن  مدريد، 
ال�سيدة  منحت  اأوروبـــا،  اأبطال  بــدوري 
نهائي  ربــع  اإىل  العبور  بطاقة  العجوز 

البطولة القارية.
باأقليم  جوفنتو�ص  جماهري  وح�سرت 
الفريق  اإىل جماهري  ليغوريا، باالإ�سافة 
امل�ست�سيف، اإىل مقر نادي جنوى وهددت 

رونالدو  غياب  حال  يف  التذاكر،  باإعادة 
عن امل�ساركة يف اللقاء املرتقب.

يذكر اأن جوفنتو�ص ي�سيطر على �سدارة 
نقطة،   75 بر�سيد  االإيــطــايل،  ــدوري  ال
اأقـــرب  اأمــــام  كــامــلــة  نقطة   18 بــفــارق 
مالحقيه فريق نابويل، بينما ياأتي جنوى 

يف املركز الـ13 بر�سيد 30 نقطة.
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االإجنليزية  ال�سحف  ركزت 
ال�سادرة اأم�ص ، على تاأهل مان�س�سرت �سيتي املثري للجدل، 

اإىل ن�سف نهائي م�سابقة كاأ�ص االحتاد االإجنليزي لكرة القدم.
حتى   2-0 بنتيجة  �سيتي  مان�س�سرت  على  متقدما  �سيتي  �سوانزي  وكان 
اأحرز الربتغايل برناردو �سيلفا هدفا، ثم احت�سب  69 عندما  الدقيقة 
احلكم ركلة جزاء ل�سالح ال�سيتي بعد اإعاقة غري وا�سحة لرحيم 
هدف  اأغويرو  �سريجيو  االأرجنتيني  ي�سجل  اأن  قبل  �سرتلينغ، 

الفوز من راأ�سية لتثبت االإعادة التلفزيونية اأنه كان مت�سلال.
املباراة، حيث يلجاأ  ومل يتم اال�ستعانة بتقنية الفيديو يف هذه 
ت�سارك  التي  الفرق  مالعب  يف  فقط  االإجنليزي  االحتاد  اإليها 
االأوىل  الدرجة  يف  يلعب  �سوانزي  باأن  علما  "الربميريليغ"،  يف 

)ت�سامبيون�سيب(.

وخرجت �سحيفة "ديلي ميل" بعنوان "�ساعق"، حيث اأ�سارت اإىل �سعقتني، 
االأوىل تتمثل يف اإهدار املنتخب االإجنليزي تقدمه 0-31 ليتعادل مع نظريه 
اال�سكتلندي 38-38 يف دوري االأمم الـ 6 للرجبي، والثانية تاأهل مان�س�سرت 

�سيتي، فقالت "ال فار، ال فرحة ل�سوانزي بهروب مان�س�سرت �سيتي".
 

اأما �سحيفة "ديلي اإك�سربي�ص"، فقد خرجت بعنوان يقول "يف الرباعية نثق"، يف 
اإ�سارة اإىل احتفاظ مان�س�سرت �سيتي باأمل اإحراز 4 األقاب هذا املو�سم بعد النجاة 

من موقعة �سوانزي.
ونقلت ال�سحيفة يف خرب اآخر ت�سريحات جنم الكرة االإجنليزية ال�سابق ديفيد بيكهام التي 

توقع فيها اأن يح�سل مدرب مان�س�سرت يونايتد اأويل جونار �سول�سكاير على من�سبه ب�سكل دائم.
 

واأ�سارت �سحيفة "ديلي �ستار" اإىل تاأهل مان�س�سرت �سيتي بعنوان "فريق الرباعية"، 
واأكدت يف خرب اآخر اأنه على ريال مدريد دفع 200 مليون جنيه اإ�سرتليني 

كري�ستيان  توتنهام  العب  خدمات  على  احل�سول  اأجل  من 
اإريك�سن.

�سحف اإجنلرتا 
تربز تاأهل 
مان�س�سرت 

�سيتي اجلديل

 ال�صحافة معـــــــــــــــــــــــر�ض

ك�سف تقرير �سحفي 
اإجنليزي، اهتمام ناديي 

مان�س�سرت يونايتد ومان�س�سرت 
�سيتي بالظفر بخدمات 

جنم بر�سلونة، خالل فرتة 
االنتقاالت ال�سيفية املقبلة.
وبح�سب �سحيفة "ذا �سن" 

االإجنليزية، فاإن قطبي 
مدينة مان�س�سرت مهتمان 

بالتعاقد مع الفرن�سي �سامويل 
اأومتيتي مدافع البلوغرانا.
واأ�سارت ال�سحيفة، اإىل اأن 

اإدارة بر�سلونة م�ستعدة 
للتخلي عن خدمات الفرن�سي، 
واال�ستماع اإىل العرو�ص التي 

�ست�سل اإليه يف ال�سيف.
وتابعت: "بر�سلونة ميكنه 

التخلي عن اأومتيتي لتوفري 
االأموال حل�سم �سفقة ماتيا�ص 

دي ليخت مدافع اأياك�ص، 
ليكون �سراكة جديدة مع 

مواطنه و�سديقه فرينكي دي 
يوجن الذي �سين�سم للبار�سا يف 

ال�سيف".
ُيذكر اأن اأومتيتي عانى هذا 

املو�سم من عدة اإ�سابات 
يف الركبة، ورغم ذلك مت 

ا�ستدعاوؤه ملنتخب بالده يف 
مع�سكر �سهر اجلاري على 
ح�ساب زميله يف البار�سا 

كليمونت لينجليت.



املئات  ــروج  خ �س�سار  بلدية  �سهدت 
ل�سيا�سة  املناه�سني  املــواطــنــني  مــن 
احتجاجات  يف  البلدية  ذات  رئي�ص 
مظاهر  ــى  ــم ــس اأ� تــخــلــلــتــهــا  �ــســلــمــيــة 
�سكان  ر�سمه  الــذي  والرقي  التح�سر 
ال�سلوكات  من  جملة  ب�سبب  البلدية 
بحيث  التجمع،  خــالل  تطبيقها  مت 
ــن الــ�ــســبــاب على  اأقــــدم جمــمــوعــة م
للمحتجني  املــيــاه  ــــارورات  ق تــقــدمي 
الـــذي ت�سهده  الــدافــئ  ــو  يف ظــل اجل
وكذا  االأخريين،  اليومني  يف  الوالية 
من  البلدية  �ساحة  وتنظيف  جمع 
املنت�سرة  والقمامة  الف�سالت  خمتلف 
اأجـــل تقدمي  ــن  م املـــكـــان، وذلـــك  يف 

�سكان  ــاري عــلــى  ـــي وحــ�ــس راق وجـــه 
قام  بحي  اأجمع،  والــواليــة  املنطقة 
املتظاهرين منذ بداية االحتجاجات 
البلدية  رئي�ص  لــقــرارات  الراف�سة 
اأرجاء  بتنظيف  بتنحيته  واملطالبة 
لها،  املـــجـــاورة  ــوارع  ــس ــ� الــبــلــديــة وال
من  كبرية  اإ�سادة  ال�سلوك  هذا  ليلقى 
النا�سطني على  وكذا  املواطنني  طرف 
الذين  االجتماعي  التوا�سل  �سبكات 
ال�سور  ن�سر  على  للحظة  يتوانوا  مل 
باأكرث  عليها  معلقني  ذلك  تثبت  التي 
العبارات ت�سجيعا و�سكرا ملا يعمل على 
تقدميه �سباب اليوم من مواقف �سّدت 

العامل واأبهرته.

وقد عرفت هذه الظاهرة االإيجابية 
ــراب  ــرب كــامــل ت انــتــ�ــســارا وا�ــســعــا ع
اجلـــزائـــر مــنــذ انــطــالق املــ�ــســريات، 
بحيث عكف ال�سباب املتظاهرين على 
من  وا�سعة  تنظيف  حمالت  تنظيم 
من  واالأزقـــة  ال�سوارع  تنظيف  اأجــل 
وامل�سريات،  املظاهرات  خملفات  كل 
نظيفة  ال�سوارع  تــرك  بهدف  وذلــك 
الحقا  تنظيفها  عملية  ت�سهيل  مــع 
الر�سميني  النظافة  اأعــوان  طرف  من 
عديد  يف  باالأمر  فرحتهم  اأبدوا  ممن 
امل�سرفني  جلميع  ممتنني  املنا�سبات 
اإىل  حتــولــوا  الــذيــن  التنظيف  على 

مثال ال بد من االقتداء به.

الأحداث الأخرية يف البالد تلقي ب�ساللها على م�ستواهم الدرا�سي 
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بريكةنقاو�سمروانةاآري�سعني التوتةباتنةالتاريخ

�سنة بالل ج�سر حي زموري، طريق �سل�سبيل االإثنني 2019/03/18
-033308616

مرغمي كرمي 
033358065

اأو�سن فاطمة 
033845198

مراح حافظ بلحاوي عبد احلكيم�سعبان �سارة
033396395

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 03/14/ 2019 
اإىل 2019/03/20

زاهي وريدة 
033321585

فا�سل رم�سان 
033211270

�سعدي م�سعود 
033268527

كيتوين حممد 
033373633

�سيف اهلل مزا�س �سهرزاد بورزان لويزة 
�سافية 

بوزميتا عبد 
الفاحت033333505

بولوني�س �سمري 
033245125

زردومي ن�سيمة يو�سف عماد
033895071

نوي�س �سافية 
033898460

خنتي نوال

قيقبةق�سباتاأوالد �سي �سليمان �سفيانزانة البي�ساءاأوالد �سالمتاخلمتبوزينةثنية العابدتكوتعني ياقوتاأوالد فا�سلالبلدية

االأ�سبوع من 03/14/ 2019 
�ساحلي دوريامرزوق عبد املوؤمناإىل 2019/03/20

033985461
تيطاوين �سادية 
033340498

لو�سيف اأ�سماءمعن�سري �سماحجمادبة هجرية بن فيفي جميلة
033289312

قا�سي زوينة
033876271

عريوة يا�سني
033375332

بن مربي اأ�سماء 
033373433

حوفاف فتيحة 
033383008

دوادي �سم�س الدين 

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

التي  االإ�ــســرابــات  ب�سل�سلة  تــاأثــرا  االأطـــوار  اأكــرث 
ــراك  احل وكـــذا  ــدة  م منذ  الرتبية  قــطــاع  �سهدها 
حتى  الفئات  خمتلف  م�ساركة  عرف  الذي  ال�سعبي 
بحيث  والثانوي،  املتو�سط  الطورين  هما  التالميذ، 
بعد  ال�سيء  بع�ص  التالميذ  يف  التحكم  ميكن  ال  قد 
جتاوز الطور االبتدائي الذي يتطلب مرافقة عائلية 
طوال الوقت، اإذ ميكن الأي حدث اأو تغرّيات حتدث 
الطورين  لتالميذ  الدرا�سي  امل�ستوى  على  التاأثري 
مع  ال�سباحة  يبا�سرون  اأن  بعد  ذكرهما  ال�سابق 
التيار ويرتكون كل ما هو اأهم يف حياتهم من درا�سة 
وحت�سيل علمي، خا�سة واأن اجلزائر �سهدت موؤخرا 
خروج العديد من التالميذ اإىل ال�سارع منددين هم 
كغريهم  بالتغيري  ومطالبني  البالد،  باأحوال  اأي�سا 
اأن تعمدوا عدم  بعد  الرا�سدين، وقد جاء هذا  من 
يف  ال�سارع  اإىل  والتوجه  اأق�سامهم  اإىل  الــدخــول 
�سكل جمموعات من اأجل التظاهر ب�سكل �سبه يومي 
فبع�سهم  منهم،  فرد  بكل  تتعلق  خمتلفة  الأغرا�ص 
رغب يف تقليد الكبار واإ�سماع �سوته هو االآخر، فيما 

يدخلوا  ال  كي  االأحـــداث  كل  خلف  اآخـــرون  اجنــر 
بامل�سريات  متحججني  يدر�سوا  وال  اأق�سامهم  اإىل 
املدر�سي  بالت�سرب  اأهل االخت�سا�ص  ما يدعوه  وهو 
الذي مت االإخطار عنه يف وقت م�سى بعد اأن �سهدت 

بع�ص املدار�ص ترك التالميذ الأق�سامهم ب�سكل كلي 
الأ�سباب اجتماعية، وتكرر االأمر حاليا لكن الأ�سباب 

اأخرى.
اجتياز  على  املقبلني  التالميذ  نتائج  وعرفت  هذا 

�سهادة البكالوريا تدنيا ف�سيعا يف النتائج الف�سلية، 
"الريا�سيات  الــثــالث  العلمية  ـــواد  امل يف  خا�سة 
بنتائج  ينذر  ــذي  ال االأمـــر  والعلوم"،  والفيزياء 
اأكد  بحيث   ،2019 البكالوريا  �سهادة  يف  كارثية 
�سيمنع  حاله  على  الو�سع  ا�ستمرار  اأن  اأ�ــســاتــذة 
يخولهم  الــذي  املعدل  على  احل�سول  من  الكثريين 
ال�سبب  كان  هذا  كل  البكالوريا،  �سهادة  يف  النجاح 
التي  املختلف  ــداث  االأح هو  ح�سوله  يف  الرئي�سي 
�سهدتها البالد موؤخرا، ثم تاأتي م�سوؤولية االأ�ساتذة 
ممن مل يتمكنوا من تلقني التالميذ الدرو�ص الالزمة 
التي جتعلهم ي�ستوعبون منهاجهم الدرا�سي يف وقت 
وما  ح�سل  ما  لكل  �سحية  التلميذ  ليكون  معقول، 
ثمن  يدفع  الــذي  الوحيد  املت�سرر  اأنهم  اإذ  يح�سل 
لذا  عام،  ب�سكل  والبالد  خا�سة  القطاع  به  مير  ما 
ال بد من بذل املزيد من اجلهود من الطرف االأ�سرة 
الرتبوية وكذا التالميذ اأنف�سهم وحتى االأولياء من 
اأجل تدارك الو�سع وحماولة اإنقاذ ما ميكن اإنقاذه 

يف الوقت الراهن.

معـــدلت كارثيـــة يتح�سل عليها التالميـــذ 

مروى.ق

يبدو اأن جل ما �شهدته اجلزائر من اأحداث موؤخرا على غرار احلراك ال�شعبي الذي توالت خرجاته منذ اأزيد من �شهر، وكذا االإ�شرابات النقابية التي انطلقت منذ مدة بعد جتاهل الوزارة ملطالبهم 
املتكررة كل �شنة درا�شية تقريبا، كل هذا كان له التاأثري ال�شلبي على التح�شيل العلمي للتالميذ خا�شة على الطورين املتو�شط والثانوي، ممن �شحبتهم موجة الت�شرب املدر�شي نحو التفريط يف 
درا�شتهم ب�شكل اأدى اإىل احل�شول على نتائج كارثية، بحيث مل يتمكن ن�شف التالميذ من جتاوز عتبة املعدل، االأمر الذي جعل االأ�شرة الرتبوية وكذا العائالت يدقون ناقو�س اخلطر خا�شة فيما يتعلق 

بالتالميذ املقبلني على اجتياز �شهادة البكالوريا املهددين بالر�شوب يف نهاية املطاف.

ترب�ش تكويني لل�سيادين الهواة ب�سطيف

الرتب�ص  فعاليات  الفارط  اخلمي�ص  اأم�سية  انطلق 
بقاعة  الــرتفــيــهــي  ال�سيد  جمـــال  يف  التكويني 
وهو  بالباز،  العلمي  الرتفيه  مبركز  املحا�سرات 
امل�سابقة  هام�ص  على  تنظيمه  مت  الذي  الرتب�ص 
رعاية  حتت  املنظمة  الرتفيهي  لل�سيد  الوطنية 
ال�سباب  ــة  ــري ــدي م طـــرف  ومـــن  �ــســطــيــف  وايل 
للجميع،  للريا�سة  الوالئية  والرابطة  والريا�سة 
16 مار�ص وتتخلله ور�سات  اإىل   13 الفرتة من  يف 
حيث  االأوري�سيا،  ببلدية  الزايري  ب�سد  تكوينية 
املجال ومت  اأجانب يف  التكوين خرباء  اأ�سرف على 
تق�سيم امل�سرتكني اإىل ثالثة اأفواج حتى ي�ستوعب 

امل�ساركني كل املعارف واملعلومات املقدمة لهم.
للم�ساركني يف  التي مت توجيهها  الن�سائح  ومن بني 
هذا الرتب�ص التكويني �سرورة اإختيار مكان وزمان 
بقع  عن  البحث  خالل  من  بدقة  االأ�سماك  �سيد 
امل�سطحات املائية التي يكرث فيها تواجد االأ�سماك، 
مع جتنب ال�سيد يف االأماكن التي يكرث فيها تواجد 
ال�سخور واملنحدرات، ومن اأجل احل�سول على �سيد 

عن  بعيدا  الوقوف  املخت�سني  ح�سب  ينبغي  وفري 
باالإ�سافة  ال�سيد  اأثناء  ال�ساطئ  اأو  القارب  حافة 
اإىل اإختيار الطعم املنا�سب والتحلي بال�سرب اأثناء 
اخلطوات  مــن  العديد  عــن  ف�سال  ال�سيد  عملية 

التقنية الالزمة قبل وبعد �سيد االأ�سماك.  
ومل تقت�سر امل�ساركة يف هذا الرتب�ص على ال�سباب 
الراغبني  ال�سغار  االأطفال  اأي�سا  م�ست  بل  فقط 
يف  تطبيقيا  تكوينا  تلقوا  والذين  ال�سيد  تعلم  يف 
ال�سيد،  اأ�سا�سيات  تلقينهم  خالل  من  املجال  هذا 
االأجــانــب  ـــرباء  اخل مــن  مبا�سر  بــاإ�ــســراف  وذلـــك 
جناح  يف  �ساهموا  والــذيــن  اأوروبــــا  مــن  الــقــادمــني 
فرتة  منذ  نوعه  من  االأول  التكويني  الرتب�ص  هذا 
وميداليات  �سهادات  توزيع  مت  وباملنا�سبة  طويلة، 
التكوين  من  امل�ستفيدين  االأطفال  على  م�ساركة 
وايل  طــرف  من  املكونني  ــرباء  اخل تكرمي  مت  كما 
للوالية  العام  واالأمـــني  مع�سكري  نا�سر  �سطيف 
وباقي ال�سلطات املحلية والذين �سجلوا ح�سورهم 

عبد الهادي.بلفعاليات هذه امل�سابقة. 
معاوية.�ص

�سلوكات ح�سارية ر�سمت اأبهى 
�سورة عــن املـــواطنني

خالل احتجاجات �سد رئي�س بلدية �س�سار



من  االأمــهــات  بع�ص  تعانى 
خالل  �سواء  اأطفالها،  �سغب 
فى  يقابله  �سىء  بــاأى  اللعب 
اأو  لعبة  اأى  ك�سر  اأو  املــنــزل 
يت�سبب  ــا  مم املــنــزل،  اأثــــاث 
تتجه  وقد  االأم،  وتوتر  قلق 
ا�ستخدام  اإىل  االأمهات  بع�ص 
االأطفال،  تربية  فى  العنف 
على  �سلبيًا  يوؤثر  الذى  االأمر 
هذه  من  وللتخل�ص  نف�سيتهم، 
-p "  امل�سكلة، يجب اتباع بع�ص الن�سائح التى نتعرف عليها فى ال�سطور القادمة، وفقًا ملا ذكره موقع

."renting.firstcry
ن�سائح للتعامل مع الطفل امل�ساغب:

- توازن بني الن�ساط والراحة:
يجب على االأم اأن توازن بني حاجة الطفل فى اللعب، والراحة، حيث يف�سل اأن تعطيه ق�سطا من 
فى  اإجباره  الوقت  نف�ص  وفى  للخطر  يعر�سه  وال  العمرية  مرحلته  مع  يتنا�سب  مبا  والن�ساط  اللعب 

احل�سول على ق�سط من الراحة.
- احلاجة اإىل اال�ستقالل:

يجب على االأم اأن تتمتع بال�سرب عند تربية الطفل امل�ساغب، فاإذا وجدته يرتدى مالب�ص غريبة 
غري الزى الر�سمى للمدر�سة، يجب اأن تتفهم �سرورة اإعطائه ق�سطا من اال�ستقالل واحلرية فى اختيار 
واحلرية فى اختيار ما ينا�سبه، ولكن فى نف�ص الوقت يجب اأن تفهمه بالهدوء اإن ما يختاره غري منا�سب 

وعليه اإعادة املحاولة فى اختيار االأن�سب .
- التعامل بحكمة مع �سراخ االأطفال:

يجب على االأم اأن تتعامل بحكمة مع �سراخ االأطفال، وتتفهم ما ي�سعر به من خوف وحزن اأو اإحباط، 
وتتعامل معه بحكمة، دون ا�ستخدام العنف معه.

- ال تغ�سب:
اإذا كان الطفل يحب املزح مع االأب باإخفاء حذائه اأو مفاتيح �سيارته، يجب على االأب اأو االأم تفهم 

باأن الطفل فى هذه احلالة يريد ق�ساء اأطول وقت ممكن للعب مع الوالدين. 
- �سلوك الوالدين يوؤثر على االأطفال:

يجب اأن يتفهم الوالدين اأن االأطفال يتاأثرون بهم، لذلك يجب اأن يراعوا األفاظهم و�سلوكهم، حتى 
ال ين�ساأوا ب�سلوك مت�ساوى.

حــــواء الإثنني 07  مغر�س 2969/ 18  مار�س 2019 املوافق لـ 11 رجب 171440

الأمــــــــــــومة
ابنك �سقي .....

                  5 ن�سائح للتعامل معاه

جمال  يف  "النجم"  ــّون  ــك امل ـــه  اإن عــنــه  يــقــولــون 
الرتطيب واحلفاظ على �سباب الب�سرة. اإنه احلم�ص 
على  بقدرتها  جزيئاته  تتمّيز  الــذي  الهيالوريني 
احتبا�ص املاء يف االأن�سجة ف�ساًل عن اإ�سفاء االإ�سراق 
فوائده  جميع  على  تعّرفوا  الب�سرة.  على  واالكتناز 

فيما يلي.
ما هو احلم�ص الهيالوريني؟

الب�سرة،  يف  طبيعي  ب�سكل  تتواجد  جزيئة  هو 
منها  متعددة  عوامل  نتيجة  ينخف�ص  اإنتاجها  ولكن 
تعب الب�سرة، التقّدم بالعمر، والتعر�ص لالعتداءات 
الأن  بحاجة  ب�سرتنا  ُت�سبح  ولــذلــك  اخلــارجــّيــة. 
نعّو�ص عن هذا النق�ص يف احلم�ص الهيالوريني عرب 
حاجتنا  توؤّمن  التي  احلقن  اأو  االأم�سال،  الكرميات، 

منه.
ما هو م�سدره؟

يتم  بحيث  حــيــوانــيــًا،  مــ�ــســدره  ــان  ك املــا�ــســي  يف 
الهيالوريني من خالل طحن  احل�سول على احلم�ص 
نباتيًا  م�سدره  فاأ�سبح  الــيــوم  اأمــا  الــديــك،  عــرف 
اإذ  القمح،  مثل  احلبوب  من  عليه  احل�سول  ويتم 
عملّية  لــدى  احلم�ص  هــذا  باإنتاج  البكترييا  تقوم 
تــخــمــري الــقــمــح ويــتــّم ا�ــســتــخــراجــه واإخــ�ــســاعــه 
امل�ستح�سرات  ا�ستعماله يف  للمعاجلة والتنقية قبل 

التجميلّية.
ما هو تاأثريه على الب�سرة؟

مبفعولها  الهيالوريني  احلم�ص  جزيئات  ُتعرف 
الكبرية  لقدرتها  نظرًا  االإ�سفنجة  ملفعول  املماثل 
على امت�سا�ص ال�سوائل. اإذ ت�ستطيع كل جزيئة منه 
اأن متت�ّص املاء اأكرث باألف مرة من حجمها. وهذا ما 
يك�سبه قدرته املرطبة ملختلف االأن�سجة )الب�سرة، 

العينني،واالأغ�سية...(.
املاء  حفظ  يف  الهيالوريني  احلم�ص  ي�ساهم 
اأما  اجلفاف،  من  يحميها  مما  الب�سرة  �سطح  على 
يعمل على  لزجًا  يكّون حملواًل  فهو  يف عمق اجللد 
تعبئة امل�ساحة الفارغة بني األياف الكوالجني. وهو 
بذلك يوؤّثر على �سكل الب�سرة، ومتانتها، وتركيبتها 
كونه يرّطب، يعيد اللكتناز، يزيد النعومة، ويحافظ 
على املتانة. كما اأنه ي�سّكل على �سطح الب�سرة غ�ساًء 
الطبيعّية  الوظيفة  حت�سني  يف  ي�ساهم  مّطاطيًا 

احلامية للب�سرة.
كيف جنده يف امل�ستح�سرات التجميلّية؟

-S ه الهيالوريني  للحم�ص  العلمي  اال�سم  واإن 
يتّم  ما  غالبًا  ولكن   ،dium Hyaluronate
االإ�سارة اإىل وجوده ب�سكل وا�سح على اأغلفة عبوات 

امل�ستح�سرات التجميلّية.
ملاذا نتكّلم عادًة عن الوزن اجلزيئي عندما نتناول 

مو�سوع احلم�ص الهيالوريني؟
احلم�ص  جــزيــئــة  حــجــم  اأن  اإىل  ـــك  ذل ــود  ــع ي
الهيالوريني يحدد تاأثريها، فاإذا كان وزنها اجلزيئي 
لتعالج  ال�سرة  �سطح  عاليًا تبقى هذه اجلزيئة على 
احليوية.  وفقدان  ال�سغرية،  والتجاعيد  اجلفاف، 
فهي  منخف�سًا  اجلزيئي  حجمها  يكون  عندما  اأمــا 
االإنتاج  حتفيز  على  لتعمل  الب�سرة  عمق  اإىل  ت�سل 

الطبيعي لهذا احلم�ص يف االأن�سجة.
اأو  كــرمي،  �سكل  على  احلم�ص  هذا  ن�ستعمل  متى 

حقن، اأو مكّمالت غذائية؟
الكرميات  يف  الهيالوريني  احلم�ص  ا�ستعمال  اإن 
واالأم�سال ي�سمن و�سوله اإىل املكان املطلوب، اأي اإىل 
واإىل عمقها  اإذا كانت جزيئته كبرية  الب�سرة  �سطح 
التجميلية  احلقن  اأمــا  �سغرية.  جزيئته  كانت  اإذا 
ا�ستعمالها  فيقت�سر  هيالورونيًا  حم�سًا  تت�سمن  التي 
حقن  املخّولني  التجميل  واأطباء  اجللد  اأطباء  على 
هذه املادة يف نقاط ا�سرتاتيجّية من الوجه لتكبري 
ال�سفاه والوجنتني اأو تعبئة التجاعيد. اأما مفعولها 
فيدوم لفرتة ترتاوح بني 3و18 �سهرًا. اأما بالن�سبة 
اأو  حبوب  �سكل  على  الهيالوريني  احلم�ص  لتناول 
على  فعالية  اأي  االآن  حتى  ُيظهر  فلم  م�سروبات 
اأو اختبارات تظهر  الب�سرة. والوجود الأي درا�سات 
املكّمالت  تناول  من  الب�سرة  جتنيها  التي  الفوائد 

الغذائية الغنّية بهذا احلم�ص.

جمـــــــالك

املكّون الذي يجب 
توّفره يف الكرميات 

التــــجميلّية

طريقة عمل الب�سكويت بخطوات �سهلة
مطبخك

الب�شكويت من احللوى اخلفيفة واملقرم�شة وهو �شنف مثايل ميكن تناوله يف وجبة 

االإفطار، اأو ميكن اأخذ القليل منه يف العمل، وهو مف�شل جدا لالأطفال، وميكن عمله يف 

املنزل بطريقة �شهلة جدا، لكن هناك بع�س ال�شيدات يجدن �شعوبة يف عمله، ولذلك قدم 

موقع "ويكي هاو" طريقة ب�شيطة وهي كاالآتي:

املكونات:
االأغرا�ص متعدد  الدقيق  من  كوب   2

باودر بيكنج  اخلبز  م�سحوق  من  �سغرية  مالعق   3
ملعقة �سغرية من امللح

نباتي زيت   1/3

حليب كوب   2/3

الطريقة:

اأجل تقليل مدة الطهي بينما  •تت�سمن هذه الو�سفة ا�ستخدام درجة حرارة عالية للخبز من 

تنتظرين من اأجل ت�سخني الفرن، ميكنك البدء يف اخلطوات التالية لتوفري الوقت.

العجني. الت�ساق  من  منعا  اخلبز  ورق  ا�ستخدام  ميكنك  اأو  دهنية  مبادة  ال�سينية  •ادهني 

اخلطيهم  ثم  كبري  وعاء  يف  وال�سكر  وامللح  باودر(  )بيكنج  اخلبز  وم�سحوق  الدقيق  •ا�سيفي 
معا حتى ميتزجوا جيدا.

بل  معا  املكونات  هذه  تقلبي  ال  احلليب،  اإليه  ا�سيفي  ثم  منف�سل  وعاء  يف  الزيت  •ا�سكبي 

ا�سكبيها يف الوعاء الذي يحتوي على املكونات اجلافة.

برفق،  وال�سائلة  اجلافة  املكونات  من  كل  ملزج  يديك  اأو  اليدوي  ال�سلك  امل�سرب  •ا�ستخدمي 

كرة  لديك  ي�سبح  حتى  اأومرتني  مرة  بالعجن  قومي  ثم  بالدقيق  مغطى  �سطح  اإىل  العجني  انقلي 
من العجني.

•اختاري �سمك الب�سكويت املطلوب على نف�ص ال�سطح املنثور عليه الدقيق، افردي العجني حتى 

العجني  ي�سبح  اأن  هو  املهم  يديك،  اأو  الن�سابة  ا�ستخدام  ميكنك  �سم،   1-2 �سمك  بني  ما  اإىل  ي�سل 
مفرودا ب�سكل مت�ساو.

5 �سم للقطعة، اغم�سي  الب�سكويت لتقطيع العجني املفرود لدوائر بعر�ص  •ا�ستخدمي قطاعة 

اخلبز  وعاء  اإىل  املقطع  الب�سكويت  انقلي  االلت�ساق،  لتجنب  اأوال  الدقيق  يف  الب�سكويت  قطاعة 

واتركي ما ال يقل عن م�سافة 2 �سم لت�سمني ان تخبز كل القطع بالت�ساوي.

احلرارة  ت�ستخدمني  الأنــك  نظرا  لكن  دقيقة،   10-12 حــوايل  عــادة  هذا  ي�ستغرق   

العالية، ينبغي ان تتفقدي الفرن بعد حوايل ثمان دقائق فقط.

ال�ساي  من  كوب  مع  تناوله  ميكنك  بعدها  يربد،  حتى  ودعيه  الفرن  من  الب�سكويت  •اخرجي 
ال�ساخن.

الأن االأعني امللونة تعترب من عالمات جمال االأنثى، اجتهت اأغلب الفتيات الرتداء 
جذابا، لكن هناك بع�ص االأخطاء التي يجب جتنبها حفاظا على �سالمة العني ومنعا الإ�سابتها باأي �سرر، وهي نقال عن العد�سات الال�سقة لي�ص يف املنا�سبات فقط، بل حتى يف احلياة اليومية املعتادة، وهذا ملنح العني مظهرا 

موقع"بولد �سكاي" كاالآتي:
ـ ارتداء العد�سات لفرتات طويلة جدا:

معظم االأ�سخا�ص يرتدون العد�سات الال�سقة ل�ساعات طويلة، وهذا يوؤثر على العني وقد ي�سيبها بنوع من االلتهاب.
 ا�ستخدام العد�سات باأيدي رطبة 

يجب جتفيف اليدين جيدا قبل مل�ص العد�سات، الأن املياه قد حتتوي على  بع�ص البكترييا اأو امليكروبات ال�سارة التي ميكن 
نقلها على العد�سة ثم اإىل العينني . 

ـ  النوم بالعد�سات الال�سقة :
االأ�سخا�ص الذين ينامون بالعد�سات الال�سقة هم عر�سة لالإ�سابة بالتهابات العني املزمنة، ت�سل لدرجة فقدان النظر يف 

بع�ص االأحيان .
ـ اإعادة ا�ستخدام حملول العد�سات الال�سقة :

حملول العد�سات الال�سقة يعد مطهرا جيدا، لكن تركه و اإعادة ا�ستخدامه مرة اأخرى حلمايتها هي فكرة 
�سيئة، الأن البكترييا ميكنها اأن تن�ساأ على املطهر وتتكاثر عند ا�ستخدامه مرة اأخرى .

ـ تبادل العد�سات:
من اخلطاأ ارتداء عد�سات �سخ�ص اآخر، الأنه من املمكن اأن يكون هذا ال�سخ�ص 

م�سابا بح�سا�سية يف عينه، وعن طريق العد�سات من املمكن اأن 
تنتقل العدو اإليك.

جتنبيها  مدمرة  �أخطاء   5
عند �رتد�ء �لعد�سات �لال�سقة



من�سات  على  اإلــهــام  م�سدر  اإىل  امـــراأة  حتولت 
ما يقرتب  بعدما خ�سرت  التوا�سل االجتماعي، 
ن�سبيا  ق�سري  وقت  يف  وح�سلت  وزنها  ثلثي  من 

على ج�سد ر�سيق.
وبح�سب ما نقلت �سبكة "اإي بي �سي" االإخبارية 
 136 تــزن  كانت  التي  املـــراأة  فــاإن  االأمريكية، 
كيلوغراما،   83 خ�سارة  يف  جنحت  كيلوغراما، 
ابتداء  فقط  احلمية  على  اعتمدت  اإنها  وقالت 
حلول  اأي  اإىل  تلجاأ  ومل   ،2018 يناير  مــن 

اأخرى.
 34 العمر  من  تبلغ  التي  ويلز،  موجي  وقالت 
اإنها  فرجينيا،  وي�ست  واليــة  يف  وتقطن  �سنة 
"كانت تخ�سى اأن متوت قبل اأن ت�ستطيع يوما اأن 

تلتقط �سورة بجانب ابنيها"، حيث كانت زيادة 
وزنها ت�سعرها باحلرج وتدفعها لتجنب عد�سات 

الكامريات.

اأنها  العقار،  جمال  يف  تعمل  التي  ويلز  واأ�سافت 
قللت  اأنها  كما  ال�سكر،  من  خالية  حمية  اتبعت 
من ا�ستهالك الكربوهيدرات، ويف غ�سون ال�سهر 

االأول، خ�سرت 10 كيلوغرامات.
اأ�سلوبها يف احلمية يركز على كل  اأن  واأو�سحت 
يوم على حدة، فيما مل تكن ت�سغل بالها مبا ميكن 
خ�سارته على املدى البعيد: "اأنا اأركز فقط على 

ال�ساعات االأربع والع�سرين من اليوم".
وحني ت�ستهي ويلز طعاما، كانت حتاول اأن تقنع 
اليوم  يف  وتاأكله  عليه  �ستح�سل  باأنها  نف�سها 
املوايل، وهكذا ا�ستمرت يف اإخ�ساع نف�سها حلمية 

قا�سية.
متار�ص  ويــلــز  �ــســارت  الــهــدف،  حققت  وبعدما 
الريا�سة ب�سكل منتظم، كما عمدت اإىل م�ساركة 
�سورها على موقع "في�سبوك" حتى تكون حافزا 

ملن يعانون زيادة يف الوزن.

ال�سجن مدى احلياة لأمريكية 
"جل�ست" على ابنة عمها

اأ�سدرت حمكمة اأمريكية حكما بال�سجن 
تزن  متقاعدة،  امراأة  بحق  احلياة  مدى 
قتلت  بعدما  كيلوغراما،   140 من  اأكرث 
�سنوات   9 العمر  من  البالغة  عمها  ابنة 

بوالية فلوريدا االأمريكية.
ــدر احلــكــم بــحــق فــريونــيــكــا بـــوزي،  و�ــس
اأن  بعد  عــامــا،   66 العمر  مــن  البالغة 
ديريكا  ال�سغرية  عمها  ابــنــة  �سحقت 
ليندزي، نتيجة جلو�سها عليها، ملدة ت�سل 

اإىل 6 دقائق.
 146 اإىل  فـــريونـــيـــكـــا  وزن  ويـــ�ـــســـل 
ديريكا  وزن  يزيد  ال  بينما  كيلوغراما، 
ذكرته  ملــا  وفــقــا  كيلوغراما،   31 على 

�سحيفة "ديلي �ستار" الربيطانية.
وقال االأطباء اإن االإ�سابات التي تعر�ست 
اإليها ديريكا هي اأ�سواأ ما �سهدته عيونهم 

طوال 20 عاما.
�سيا،  اآمــي  الــعــام،  اأمــا حمامية االدعـــاء 
ا�ستمرت  التي  املحاكمة  خــالل  فقالت 
كانت  بينما  "توفيت  ديريكا  اإن  يومني 
مقعد  على  متمددة  املعي�سة  غرفة  يف 
ووجهها اإىل االأ�سفل، فيما تدلت ركبتيها 
جل�ست  قد  املتهمة  وكانت  االأر�ــص،  على 

عليها اأثناء ذلك".
تزن  باأنها  اعرتفت  املتهمة  اأن  واأ�سافت 
ديريكا  واأن  كيلوغراما،   146 من  اأكــرث 

فتاة �سغرية يف التا�سعة من عمرها.
باالإ�سافة اإىل ذلك، كانت الطفلة ديريكا 
لها  تعر�ست  مربح  �سرب  اآثار  من  تعاين 
عندما كانت يف ح�سانة غري�ص وجيم�ص 
�سميث، اللذين تبنياها �سابقا، كما كانت 
تتعر�ص لل�سرب على يد فريونيكا عندما 

كانت ت�سيء الت�سرف.
 ويف اأكتوبر 2017، ا�ستيقظت فريونيكا 
البالغة  غري�ص،  من  هاتفي  ات�سال  على 
من العمر 71 عاما، تطلب منها "تاأديب" 

اأ�ساءت  بعدما  �سلوكها،  و�سبط  ديركا 
البالغة من  ال�سغرية،  االأخرية ل�سقيقتها 

العمر 8 اأعوام.
تقرر  كانت  فريونيكا  اإن  �سيا  اآمي  وقالت 
�سرب االأطفال ما اإن تطاأ قدميها االأر�ص 
كانت  حيث  فرا�سها،  من  تنه�ص  اأن  ،بعد 
لت�ساعد  نحيفا  واأنبوبا  م�سطرة  تتناول 

غري�ص �سميث "بتاأديب" ديريكا.
على  ديريكا  اأجـــربت  وفاتها،  يــوم  ويف 
اال�ــســتــلــقــاء عــلــى املــقــعــد ووجــهــهــا اإىل 

االأ�سفل وقدميها متدليتان عن املقعد.
الو�سعية،  هــذه  على  اأجــربت  اأن  وبعد 
ديريكا،  ظــهــر  عــلــى  فــريونــيــكــا  جل�ست 
وتــوفــيــت االأخــــرية لــعــدم قــدرتــهــا على 

التنف�ص.
مل  لكنها  مرتني،  ديريكا  �سراخ  و�سمع 
ب�سرطة  فات�سلت فريونيكا  تعد تتنف�ص، 
والية  يف  اإ�سكامبيا،  مقاطعة  يف  النجدة 

فلوريدا االأمريكية.
ويف امل�ست�سفى، وبعد ت�سريح جثتها، تبني 
كدمات  من  اأي�سا  تعاين  كانت  ديريكا  اأن 
الطبيب  و�سفها  موؤخرتها،  على  عديدة 
"كدمات فوق كدمات فوق  ال�سرعي باأنها 

كدمات".
وقال حمامي فريونيكا اإن االأخرية كانت 
�سبط  على  �سميث  اآل  م�ساعدة  حتــاول 
�سلوك الطفلة، و"اأنها مل تق�سد اأذيتها".

اإىل جانب احلكم على فريونيكا بال�سجن 
اأ�ــســدر الــقــا�ــســي حكما  مـــدى احلــيــاة، 
بال�سجن على جيم�ص �سميث )64 عاما( 
املا�سي  دي�سمرب  يف  �ــســنــوات   10 ملـــدة 
ي�سدر  مل  بينما  ديريكا،  وفاة  يف  لــدوره 
معاناتها  ب�سبب  غــريــ�ــص،  على  حكما 
لكنها  وجــ�ــســديــة،  عقلية  ــص  ــرا� اأم مــن 
�سفائها  بعد  جنائية  باتهامات  �ستواجه 

من اأمرا�سها.

ال مفاجاأة ت�ساهي املفاجاأة التي 
عندما  اأمريكي  لرجل  حدثت 
قرر الذهاب اإىل املرحا�ص، فقد 
داخل  يجري  ما  ب�سيء  فوجئ 
ولونه  اأرجل  "التواليت" باأربعة 

اأخ�سر.
من  ما�سيا"  "جوزيه  وعــــاد 
املرحا�ص  اإىل  ودخـــل  اخلـــارج 
وجــود  ليكت�سف  ال�ستخدامه 
�سحلية خ�سراء داخل املرحا�ص، 
بح�سب ما ن�سرته �سحيفة "ديلي 

ميل" الربيطانية. 
واأ�سرع "جوزيه" ليهاتف جلنة 

ــدا لــالأ�ــســمــاك واحلــيــاة  ــوري ــل ف
اأن  اأخــربه  املوظف  لكن  الربية 
ــداءات  ن مــع  تتعامل  ال  وكالته 
ــذه  ـــات مـــن ه ـــوان اإنـــقـــاذ احلـــي
رجال  مهاتفة  ليقرر  الطبيعة، 

االإطفاء الإنقاذه.
من  االإطــفــاء  رجــال  وا�ستجاب 
لالإطفاء  لودرديل  فــورت  اإدارة 
ــوا حمام  واالإنـــقـــاذ حــيــث دخــل
املرحا�ص  غطاء  ورفعوا  الرجل 
ووجدوا ال�سحلية حتوم يف املاء، 
ليتم ا�ستخراجها واإنقاذ الرجل 

من م�سري جمهول.

داخل املرحا�ض.. اأمريكي يتلقى 
مفاجاأة من العيار الثقيل
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�صيدة تروي ق�صتها مع 'الإجناز اخلارق'
ال ت�صدق�صدق 

�أو

اأم تتخل�ص من طفلها 
املعاق ب�ضخ دمائها

 يف فمه داخل امل�ضت�ضفى!!

�سممت اأم ابنها املعاق البالغ من 
العمر خم�ص �سنوات ب�سخ دمها يف 

ج�سده وهو يرقد عاجًزا يف �سرير 
بامل�ست�سفى.

وبح�سب �سحيفة "مريور"، اعرتفت 
اإليزابيث مالون ب�سخ دمائها يف فم 
واأنف ابنها، مربرة ذلك باأنها فعلت 

هذا االأمر للفت انتباه االأطباء اإىل 
ابنها.

و�سورت االأم البالغة من العمر 29 
عاما جرميتها عرب كامريات املراقبة 

مب�ست�سفى مقاطعة فريفاك�ص، بوالية 
فرجينيا االأمريكية، وهي تقوم 

بفعلتها ال�سنيعة جتاه ابنها املعاق.
فيما اأ�سيب االأطباء بحرية الأن 

الطفل الذي ال ي�ستطيع التحدث 
ب�سبب اإعاقته ، مل يتح�سن اأثناء 
و�سعه يف غرفة العناية املركزة.

وقال ممثلو االدعاء للمحكمة اإن 
احلقنة التي �سختها اأمه، ت�سببت 

يف اإ�سابة الطفل بالتهابات وحمى 
�سديدة.

واأثارت ال�سكوك حول االأم يف 
اأبريل املا�سي عندما ر�سدت ممر�سة 
حقنة يف غالف قمي�ص االأم ومنديل 

ملطخ بالدماء يف احلمام.
وتظهر لقطات الفيديو االأم وهي 

ت�سخ دمها بفم واأنف ابنها، وت�سع 
لعبة حم�سوة بالقرب من ج�سده قبل 

اأن يهرع املوظفون لعالجه.

ملنتخب  الكراكيت  فريق  االإلهية  العناية  اأنقذت 
مباريات  ثالث  خلو�ص  ي�ستعد  كان  الذي  بنجالد�ص 

�سد املنتخب املحلي يف نيوزيلندا. 
كان  "فريقنا  في�سبوك:  عرب  الفني  املدير  كتب 
يتجه نحو امل�سجد الأداء �سالة اجلمعة، الهجوم وقع 
قبل اأن ي�سل فريقنا للمكان"، موؤكدا اأن جميع اأع�ساء 
الفريق ب�سحة جيدة ومل يطلهم اأي مكروه وطماأنوا 

بني  ال�سبت  يوم  املقررة  املباراة  واألغيت  متابعيهم، 
ل�سمان  للكريكيت  ونيوزيلندا  بنجالدي�ص  منتخبي 

اأمن الالعبني.
�سهدت  كراي�ست�سري�ص  مدينة  اأن  بالذكر  جدير 
هجوما عن طريق اإطالق نار على م�سجدين خمتلفني، 
االأول يف م�سجد ب�سارع دينز، والثاين يف م�سجد ب�سارع 

لينوود.

مدرب منتخب بنغالد�ش: التاأخر 
عن �سالة اجلمعة اأنقذنا من املوت يف نيوزيلندا

اأوزيل  م�سعود  �سابقا،  اأملانيا  ومنتخب  اأر�سنال  جنم  وجه 
دعوة خا�سة للرئي�ص الرتكي رجب طيب اأردوغان حل�سور 
�سيف  غول�سه  اأمينة  الرتكية  احل�سناء  على  قرانه  عقد 
هذا العام، اإذ من املتوقع ح�سور عدة �سخ�سيات للم�ساركة 

يف مرا�سم حفل زفاف �ساحب القدم الي�سرى ال�ساحرة.
و"اأحوال  الربيطانية،  "مريور"  �سحيفة  من  كل  ون�سرت 
من  وهــو  اأوزيـــل،  م�سعود  اأن  املعار�سة  الرتكية  تركية" 
اأ�سول تركية، وخطيبته اأمينة غول�سه، وهي ملكة جمال 
دعوة  و�سلماه  اأردوغان،  اجلمعة،  التقيا،  �سابقة،  تركية 

من اأجل ح�سور حفل زفافهما.
ون�سر حزب العدالة والتنمية احلاكم �سورة جتمع اأوزيل 
مطار  يف  اأردوغـــان  لقائهما  اأثــنــاء  واأمينة  عاما(   30(

اأتاتورك مبدينة اإ�سطنبول.
اإذا كان الرئي�ص الرتكي �سيلبي دعوة جنم  ومل يتبني ما 

اأر�سنال اأم ال.
اأوزيـــل  فيها  يلتقي  الــتــي  االأوىل،  املـــرة  هــذه  ولي�ست 
�سورة  التقط  ال�سابق  االأملــاين  الــدويل  فكان  باأردوغان، 
مع الرئي�ص الرتكي، قبل بطولة كاأ�ص العامل لكرة القدم 
رو�سيا، فتعر�ص النتقادات وا�سعة بحجة عدم والئه  يف 
املطلق الأملانيا، وا�سطر بعدها اإىل اعتزال اللعب دوليا مع 

منتخب "املان�سافت".
اإنه  وحينها قال العب الو�سط ال�سابق باملنتخب االأملاين 
غري نادم على التقاطه ال�سورة. واأ�ساف يف بيان، ن�سره يف 
�سفحته على تويرت، اأنه خمل�ص لكل من اأ�سوله الرتكية 

واالأملانية.

وكان اأوزيل ومواطنه اإلكاي غوندوغان، وكالهما من اأ�سل 
والتقطا  املا�سي،  مايو  لندن يف  اأردوغان يف  التقيا  تركي، 
على  االأول  كتب  موقعني،  قمي�سني  و�سلماه  �سورة،  معه 

قمي�سه "اإىل رئي�سي".
غرار  "على  يــقــول:  االإجنــلــيــزي  اأر�ــســنــال  العــب  وم�سى 
بلد  من  اأكرث  اإىل  تعود  اأ�ساليف  جذور  النا�ص،  من  العديد 
عائلتي  متلك  اأملانيا،  يف  وترعرت  ن�ساأت  بينما  ــد.  واح
اأملاين  اأحدهما  قلبان:  لــدّي  تركيا.  يف  را�سخة  جــذورا 

واالآخر تركي".
واأكد اأوزيل اأنه التقى للمرة االأوىل اأردوغان عام 2010، 
بعد اأن �ساهد الرئي�ص الرتكي وامل�ست�سارة االأملانية اأنغيال 
مريكل مباراة جمعت بني اأملانيا وتركيا. ومذاك تقاطعت 
خمتلف  يف  عدة  مرات  الرتكي  بالرئي�ص  الالعب  عالقة 

اأنحاء العامل.
وتابع "اأعلم اأن �سورتنا معا ت�سببت بانتقادات �سديدة يف 
اتهامي  النا�ص  لبع�ص  ميكن  وقت  ويف  االأملانية،  ال�سحف 
ال  معا  التقطناها  التي  ال�سورة  فاإن  باخلداع،  اأو  بالكذب 

حتمل اأي نوايا �سيا�سية".
واأقر اأن التقاط ال�سورة مع الرئي�ص الرتكي هو ومواطنه 
وزميله يف املنتخب غوندوغان، قبل اأيام قليلة من اإعادة 
انتخاب اأردوغان رئي�سا لرتكيا: "ال عالقة له بال�سيا�سة 
اأو باالنتخابات، بل االأمر عبارة عن احرتام اأعلى من�سب 

يف موطن عائلتي".
"وظيفتي هي العب كرة قدم  اأن  اأخرى على  مرة  و�سدد 
ول�ست ب�سيا�سي، ومل يكن اجتماعنا بهدف الرتويج لغايات 

�سيا�ص

اأوزيل واأردوغان.. 

 دعوة زفاف قد ت�ستفـــز االأملان



ــوري  ــف ــل ال ــس ــرتا� ــة ال ــدم ــنــت خ اأعــل
ــن زيــــادة عدد  تــيــلــغــرام اخلــمــيــ�ــص، ع
م�ستخدميها مبقدار 3 ماليني خالل يوم 
التي  الفرتة  خالل  وذلــك  فقط،  واحــد 
يف  مبا  في�سبوك،  خدمات  فيها  �سهدت 
التابعان  الفوري  الرتا�سل  تطبيقا  ذلك 
لها، م�سنجر ووات�ساب، ف�ساًل عن خدمة 
هو  انقطاًعا  ان�ستغرام،  ال�سور  م�ساركة 

االأول من نوعه.
ل�سان  ــى  عــل ــــــالن  االإع هــــذا  وجـــــاء 
ن�سر  اإذ  دوروف،  بافل  تيلغرام،  موؤ�س�ص 
اخلدمة  �سمن  الر�سمية  قناته  عــرب 
جديد  م�ستخدم  ماليني   3 "اأرى  قائاًل: 
ا�سرتكوا يف تيلغرام خالل الـ 24 �ساعة 

املا�سية".
خ�سو�سية  لدينا  "ح�سن!  واأ�ــســاف: 
ــة غـــري حمــــدودة  ــاح ــس ــ� حــقــيــقــيــة وم

للجميع".
االأوىل  املرة  لي�ست  هذه  اأن  اإىل  ُي�سار 
م�سائب  من  تيلغرام  فيها  ت�ستفيد  التي 
اخلدمة  �سهدت  اإذ  ووات�ساب،  في�سبوك 
اإقــبــاال   2014 فــيــفــري  �سهر  ــــر  اأواخ
وذلك  امل�ستخدمني،  قبل  مــن  جنونيا 
على  اال�ستحواذ  في�سبوك  اإعــالن  ُبعيد 

وات�ساب مقابل 19 مليار دوالر اأمريكي.
واأظهرت تعليقات م�ستخدمي تيلغرام 
التطبيق  اخــتــاروا  اأنهم  وقتئذ  اجلــدد 
علمهم  عقب  وات�ساب  لتطبيق  كبديل 
عليه.  "في�سبوك"  ا�ستحواذ  ب�سفقة 
انعدام  من  امل�ستخدمون  يخ�سى  كان  اإذ 
اخل�سو�سية عقب انتقال خدمة الرتا�سل 

الفوري للعمل حتت اإدارة في�سبوك،
اجليدة  غــري  ال�سمعة  ب�سبب  وذلــك 
التي حتظى بها ال�سبكة االجتماعية يف 

هذا ال�ساأن.
اخلمي�ص،  ــوم  ــي ال فــيــ�ــســبــوك،  ــن  ــل اأع
اإ�سالح  بعد  العمل  اإىل  املــوقــع  عـــودة 
عدد  بــاخلــوادم.وكــان  متعلقة  م�ساكل 

م�ستخدمي  مــن 
حول  في�سبوك 

العامل...
املقابل،  ويف 
تطبيق  ــر  ــوف ي
تـــــيـــــلـــــغـــــرام 
اخلــ�ــســو�ــســيــة 

ــث اأكـــــد مـــطـــوراه  ــي ملــ�ــســتــخــدمــيــه، ح
اأول  التطبيق  اإطـــالق  عند  الرو�سيان 
مرة لنظامي اأندرويد واآي اأو اإ�ص يف عام 
حتويل  هو  الرئي�سي  هدفهم  اأن   2013

خدمة الرتا�سل الفوري اإىل منظمة غري 
ربحية.

خدمة  تقدمي  اإىل  املــطــوران  ويهدف 
تتطلب  اأو  االإعــالنــات  تــقــدم  ال  اآمــنــة 
بل  امل�ستخدمني،  من  �سهرية  ا�سرتاكات 
تربعاتهم  على  االأول  املقام  يف  تعتمد 
م�ساهمة  اإىل  اإ�سافة  لال�ستمرارية، 
عملية  يف  امل�ستخدمني  مــن  املخت�سني 
مفتوح  التطبيق  يعد  حيث  التطوير، 

امل�سدر.
موقع  عــرب  تيلغرام  مــطــورا  وي�سدد 
التطبيق الر�سمي، اأن الر�سائل التي يتم 
وقادرة  م�سفرة،  التطبيق  عرب  تبادلها 
ل�سمان  وذلك  ذاتًيا،  نف�سها  تدمري  على 
عـــدم اإطــــالع طـــرف ثــالــث غــري مر�سل 

وم�ستقبل الر�سالة عليها.
جتدر االإ�سارة اإىل اأن تيلغرام ال تعلن 
الن�سطني،  م�ستخدميها  عدد  عن  كثرًيا 
 2018 مــار�ــص  �سهر  يف  اأعلنت  ولكنها 
اأنها تلك اأكرث من 200 مليون م�ستخدم 
يف  مليون   100 بـ  مقارنًة  �سهرًيا،  ن�سط 

الربع الرابع من 2013.

PC 
Xbox one

“بودكا�شت”

م�صائب في�صبوك عند تيلغرام فوائد.. 
بيوم  م�صتخدم  ماليني   3

لغوغل  التابعة   Jigsaw م�سّرعة  اأطلقت 
على  تعتمد  كــروم  مبت�سفح  خا�سة  اإ�سافة 
التعليقات  على  للتعرف  اال�سطناعي  الذكاء 
ظهورها  ومنع  وحجبها  وامل�سيئة  املزعجة 

للم�ستخدم.
باأنها  وتتميز   Tune االإ�ــســافــة  تــدعــى 
اأو  ــاج  االإزع “تقبل  من  م�ستويات  عدة  توفر 
 Zen االإ�ساءة” اإن �سح التعبري، ففي و�سعية
بالكامل،  التعليقات  �ستلغي  فاإنها   mode
 quiet وهناك م�ستويات متدرجة اأخرى مثل
و blaring التي متيز بني اأنواع خمتلفة من 

االإ�ساءة مثل التهجم املبا�سر و االإهانة.
ــدر  ــ�ــس ــة امل ــوح ــت ــف تــعــتــمــد االإ�ـــســـافـــة م

ــى الـــواجـــهـــة الــربجمــيــة  ــل ع
كان  الــتــي   Perspective
 Counter Abuse فريق 
Technology يف غوغل قد 
امل�سرعة  مع  بالتعاون  طورها 
كربى  وا�ستخدمتها   Jigsaw
تاميز  نيويورك  مثل  ال�سحف 

التعليقات  اإدارة  يف  لتختربها  والــغــادريــان 
على مواقعها.

يف  مــازالــت  االإ�ــســافــة  اأن  بالذكر  اجلــديــر 
نتائجها  لذا قد ال تكون  التجريبية  املرحلة 
حل  اأنها  تعني  ال  وبالطبع  للغاية،  دقيقة 
امل�سموم  املــحــتــوى  ــل  ك ــن  م للتخل�ص  ــد  ــي اأك

وامل�سيء، بل هي طريقة تظهر قوة ا�ستخدام 
التقنية والذكاء اال�سطناعي يف فهم املحتوى 
امل�سيء والتعرف عليه وحجبه قبل اأن يظهر 

للم�ستخدم.
تدعم االإ�سافة حاليًا التعرف على التعليقات 
و  بوك  وفي�ص  يوتيوب  مثل  املواقع  كربى  من 

تويرت وكل املواقع التي ت�ستخدم نظام.

 Xbox ست�سمح مايكرو�سوفت االآن مل�ستخدمي�
 Xbox ببث األعاب اأجهزة احلا�سب على One
ا�ستخدام  اإمكانية  مع  بهم  اخلا�سة   One
وحدات التحكم للعب بها. حيث �سيتيح تطبيق 
مايكرو�سوفت  مــن   Wireless Display
اإمكانية لعب األعاب Steam اأو اأي األعاب اأخري 

.Xbox One على اأجهزة
 Wireless Display تطبيق  وي�ستخدم 
بني  اتــ�ــســال  الإنــ�ــســاء   Miracast خا�سية 
وميكنك   ،Xbox One وجــهــاز  ــب  احلــا�ــس
 winkey با�ستخدام   Xbox بجهاز  االت�سال 
بث  اأو  للعب  خمتلفة  اأو�ساع  توجد  كما   .+ P
التطبيق  ويعترب  اجلهاز،  على  الفيديو  مقاطع 
 ،Xbox مثايل اإذا كنت ترغب بث الفيديو على
حممية  حمتويات  بث  من  تتمكن  لن  ذلك  ومع 

مثل نتفلك�ص.
لقد كان تطبيق Wireless Display متاح 
ولكن  خمتلفة،  باأ�سماء  اأ�سهر  لعدة  للمختربين 
 Xbox مت اإ�سداره ر�سمًيا جلميع مالكي اأجهزة
ت�سميتها  مت  التي  االأ�سماء  �سمن  ومن   .One
 ،Connect on Windows لهذا التطبيق؛
 ،Surface Hub لـ  خم�س�ص  تطبيق  كان  اإذ 
دعم  اإلــيــه  اأ�سافت  قــد  مايكرو�سوفت  وكــانــت 
ــن خالل  ــة املــفــاتــيــح والــقــلــم م ــوح الــفــارة ول
واالآن،  باجلهاز،  والتحكم  لالت�سال  التطبيق 
الإ�سدار  التحكم  وحدة  دعم  ال�سركة  اأ�سافت 

.Xbox
مدخالت  التطبيق  يدعم  ال  لالأ�سف،  ولكن 
بث  من  تتمكن  فلن  لذا  املفاتيح،  ولوحة  الفارة 
األعاب الـ PC على Xbox وا�ستخدام املدخالت 

ذلك  يتغري  قد  احلــايل.  الوقت  يف  التقليدية 
مــوؤخــًرا  مايكرو�سوفت  قــامــت  حيث  ــا،  الحــًق
 Xbox لـ  بتقدمي دعم لوحة املفاتيح والفارة 
One يف اأواخر العام املا�سي لعدد من االألعاب.

توزيع  جمال  يف  الرائدة  اأنغامي،  اأعلنت 
املو�سيقى ح�سب الطلب يف ال�سرق االأو�سط، 
ال�سوتية  ــات  ــدون امل خــدمــة  اإطــالقــهــا  عــن 
�سكاًل  متثل  بدورها  والتي  “بودكا�ست”، 
ال�سوتية  اخلدمات  من  لال�ستفادة  جديًدا 
الــعــديــد من  ــول  مــنــوع ح بتقدمي حمــتــوى 

املوا�سيع.
مدون   40 مع  تعاونت  اأنها  اأنغامي  وتقول 
وطرحت  فئات  عدة  من  خمتلف  بودكا�ست 
حول  تتحدث  بودكا�ست   250 مــن  اأكـــرث 
مناحي خمتلفة من احلياة؛ مثل الريا�سة، 
احلياة،  اأ�ساليب  املجتمع،  التكنولوجيا، 

واملو�سيقى، وغريها.
دخولها  ــن  ع ــا  اأيــ�ــسً الــ�ــســركــة  ــنــت  واأعــل
�سراكات مع جملة تامي اآوت، بجانب جمالت 
�سبورت  يورو  بازار،  هاربرز  بزن�ص،  اآريبيان 
باالإ�سافة   ،360 و�سبورت  جمالِك،  اآرابيا، 
اإىل قناة فتافيت، لتكون هذه املوؤ�س�سات من 

اأوائل الذين ين�سرون املحتوى ال�سوتي على 
خدمة البودكا�ست.

وعّقب، رامي زيدان، من اأنغامي: “نحن يف 
اأنغامي نركز على توفري ت�سكيلة متنوعة من 
املحتويات الرتفيهية مل�ستخدمي من�ستنا، يف 
�سكل جتربة �سمعية غنية تقع املو�سيقى يف 
قلبها. و�سوف توفر مقاربتنا التي تركز على 
ال�سوتية  امللفات  من  ت�سكيلة  امل�ستخدمني 
ـــالأذواق  ل تلبيتنا  ا�ــســتــمــرار  ت�سمن  الــتــي 
على  ــز  ــرك وت ال�سخ�سية  واالهــتــمــامــات 
منطقة  من  املدونات  ومبدعي  امل�ستخدمني 

ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا”
مبدعي  جماعة  “تتميز  ا:  اأي�سً واأ�ساف 
وتقدم  مبِدَعة  بكونها  املحلية  البودكا�ست 
منطقة  يف  للم�ستهلكني  منا�سبة  حمتويات 
مينا باللغتني العربية واالإجنليزية. ُيذَكر 
املــدونــات  بــث بع�ص  يــجــري  يـــزال  اأنـــه ال 
تي  اإ�ــص  اإم  اأمــثــال  �سنوات،  منذ  ال�سوتية 

اإم  اإف  واأماييا  َكلت�سرز  وكريننج  اآر  اإف  دي 
منها  العديد  اأن  مالحظة  مع  دبــي،  والِفــن 
يكت�سب املزيد من الزخم اأمثال فينيا ميديا 
الكثري  وغريهم  نّوا�ص  ورنــا  ميت�ص  وبا�سل 
طرح  اإىل  ن�سعى  نحن  الواقع،  ويف  الكثري. 
بنا.  اخلا�سة  املو�سيقية  املــدونــات  بع�ص 
خالل  املجال  هذا  يف  رحلتنا  انطلقت  ولقد 
منتدى ال�سرق االأو�سط للمدونات ال�سوتية 
اأننا  املا�سي، وكلي ثقة يف  العام  اأقيم  الذي 
�ساحة  نطاق  تو�سيع  يف  مًعا  ننجح  �سوف 
املدونات ال�سوتية يف منطقة مينا من اأو�سع 

اأبوابها”.
من  اأكـــرث  تطبيقها  يف  اأنــغــامــي  ومتتلك 
يعني  ممــا  م�سجل،  م�ستخدم  مليون   70
�سهولة  بكل  ال�سوتيني  املــدونــني  و�ــســول 
اأن  الكبرية من اجلمهور. كما  القاعدة  لهذا 
اأكرث من مليار ت�سفح  التطبيق يح�سل على 

�سهري و45 مليون م�ستمع �سنوي.

تطبيق  مـــن  ــب  ــس ــا� ح يــخــلــو  ال 
وفتح  ل�سغط  ال�سهري   WinRar
ال�سهر  ويف  املــ�ــســغــوطــة،  املــلــفــات 
كانت  فيه  ثغرة  اكت�سفت  املا�سي 
موجودة منذ اليوم االأول الإطالقه 
19 عامًا تتيح للقرا�سنة ن�سر  قبل 
اأجهزة  يف  اخلبيثة  برجمياتهم 
على  ال�سركة  وعملت  امل�ستخدمني، 
مل  هــذا  لكن  االأمنية،  الثغرة  �سد 
من  الثانية  املــوجــة  انت�سار  مينع 

الربجميات اخلبيثة.
 Check Point �سركة  ك�سفت 
الثغرة اأول مرة، و�سرحت اليوم كيف 
من  الربنامج  القرا�سنة  ي�ستخدم 
اإعطاء الحقته لربجمياتهم  خالل 
فتح  يتم  عندما  بالتايل  اخلبيثة 
ن�سر  يتم  �سغطها  وفك  امللفات  تلك 

الربجميات اخلبيثة تلقائيًا.
تن�سيب  يــتــم  ــــه  اأن واأو�ـــســـحـــت 
جملد  يف  اخلــبــيــثــة  الــربجمــيــات 
ليتم ت�سغيلها مع  التلقائي  الت�سغيل 
بدون  للحا�سب  ت�سغيل  عملية  كل 

علم امل�ستخدم.
الثغرة  اكت�ساف  عند  اأنه  امل�سكلة 
بالفعل  بـــداأو  قــد  القرا�سنة  كــان 
مت  حــيــث  ل�ساحلهم  با�ستغاللها 
م�ستوى  على  قر�سنة  حمالت  �سن 
معلومات  جــمــع  تــ�ــســتــهــدف  دويل 

ا�ستخباراتية.
لالأمن  مكايف  �سركة  اكت�سفت  و 
 100 من  اأكرث  هناك  اأن  واحلماية 
ميكن  خبيثة  وبــرحمــيــة  طريقة 
باالإ�ستفادة  ا�ستخدامها  للقرا�سنة 
من اخللل االأمني الذي كان موجودًا 
ي�ستهدف  واأغلبها   WinRAR يف 

الواليات املتحدة.
نظرًا الأن الربنامج ال يحمل ميزة 
االإ�سدار  فــاإن  التلقائي،  التحديث 
 5.70 الرقم  واالآمــن ذي  االأحــدث 
جانفي  نهاية  ــداره  اإ�ــس مت  والـــذي 
من  وتثبيته  تنزيله  يتم  مل  املا�سي 
الربنامج  م�ستخدمني  غالبية  قبل 
 500 من  اأكرث  عددهم  يبلغ  الذين 

مليوم م�ستخدم.
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غوغل تطلق اإ�سافة كروم للتخل�س 
من التعليقات امل�سيئة

اكت�ساف اأكرث 
من 100 

برجمية خبيثة 
ت�ستغل ثغرة 
WinRAR
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للمطالعة  الرئي�سية  املكتبة  مدير  ك�سف 
على  بوديار،  املجيد  عبد  ال�سيد  العمومية 
الثقايف  املهرجان  �ستحت�سن  باتنة  والية  اأن 
املحلي القراءة يف احتفال يف الفرتة املمتدة 

من 23 اإىل غاية 28 مار�س اجلاري.
يف  املهرجان  برنامج  اأن  املتحدث  ذات  واأف��اد 
طبعته التا�سعة �سيكون حتت �سعار "القراءة 
للم�ستقبل"،  ...واإعداد  احلا�سر  يف  ...متعة 
والتي �ستجوب فيها القافلة خمتلف املوؤ�س�سات 
ببلدية  تافلة  متو�سطة  الرتبوية على غرار 
اأوالد  العمومية  املطالعة  ومكتبة  حيدو�سة، 
بولهيالت  ببلدية  ال�سباب  ودار  �سليمان،  �سي 

ومكتبة املطالعة العمومية �سقانة.
اليوم  ف�سيعرف  ال��ت��ظ��اه��رة  ب��رن��ام��ج  وع��ن 
للمطالعة  الرئي�سية  باملكتبة  االفتتاحي 
ال�سيوف  ا���س��ت��ق��ب��ال  ب��ب��ات��ن��ة  ال��ع��م��وم��ي��ة 
وتد�سني  املكتبة  داخل  امل�ساركني  واالأطفال 
وال�سور  الكتاب  كمعر�س  املختلفة،  املعار�س 
اليدوية  لالأ�سغال  ومعر�س  الفوتوغرافية، 
الطبعة  يف  امل��ن��ج��زة  االأط���ف���ال  ور���س��وم��ات 
قدمي  ���س��ري��ط  ع��ر���س  يتخلله  ال�����س��اب��ق��ة، 

الر�سمي  االع��الن  ليتم  ال�سابقة،  للطبعات 
الربنامج  وي�ستاأنف  التظاهرة،  انطالق  عن 
املكتبة،  براعم  ط��رف  من  اأن�سودة  بتقدمي 
وعر�س ترفيهي "املناف�سة" مع املهرج �سو�سو، 
التعليمية  الور�سات  فعاليات  خاللها  تطلق 

واأي�سا  الذهني  احل�ساب  وور�سة  والرتفية 
خا�سة  وور���س��ة  اليدوية،  االأ�سغال  ور�سة 
اآخر  وف�ساء  االأورا����س،  وتراثيات  بالق�سة 

للقراءة واملطالعة العمومية.
للمهرجان  ال��ت��ا���س��ع��ة  ال��ت��ظ��اه��رة  وت��ع��م��د 
الثقايف املحلي القراءة يف احتفال الأن تكون 
واأنها  خا�سة  ال�سابقة،  للطبعات  ا�ستمرارية 
القراءة  االأطفال يف عامل  ادماج  اإىل  ت�سعى 
من خالل خمتلف الور�سات واملعار�س املقدمة، 
وا�سراك الطفل فيها، ودعم خمياله من خالل 
االأجواء الرتفيهية التي ي�سعى املهرجان اإىل 
الغنائية،  والعرو�س  كامل�سرحيات  تقدميها 
والعمل على ت�سجيع االأطفال البراز مواهبهم 
من  املهرجان  يتيحه  ما  وهو  عنها،  والتعبري 
على  ج�سده،  الذي  و�سعاره  برناجمه  خالل 
لق�ساء  للطفل  اآخر  ف�ساء  الطبعة  تكون  اأن 
من  وفري  قدر  على  واحل�سول  الربيع  عطلة 
االأطفال  وجعل  م�سلية،  بطريقة  املعلومات 
القراءة  جمال  يف  عديدة  مهارات  يكت�سبون 

واملطالعة ح�سب املنظمني.

يف  اجلزائريني  الكتاب  احت��اد  فرع  يف  ممثلة  ب�سكرة  والي��ة  �ساركت 
فعاليات ملتقى اأدباء الطفل الدورة ال�ساد�سة وطنيا والثانية مغاربيا، 
ملعتمدية  التابعة  باملوردين  االبتدائية  املدر�سة  احت�سنتها  والذي 
م�ساكن من والية �سو�سة بدولة تون�س، ممثلة بكل من الكاتب حممد 
الكامل بن زيد وجموعي اأنفيف والناقد عبد اهلل اليل مع جمموعة 
ح�سب  اليوم  فعالياته  �ستختتم  اأين  ب�سكرة،  من  الكتاب  براعم  من 

املنظمني.
اأوت��ار  على  وطني  يا  حبك  "لنعزف  �سعار  حتت  ج��اء  ال��ذي  امللتقى 
االإبداع "، عرف تقدمي برنامج متنوع من العرو�س امل�سرحة على غرار 
م�سرحية "القطة لوؤلوؤ" للم�سرح اجلهوي بب�سكرة ف�سال عن امل�ساركة 
التي  للتظاهرة  الثاين  اليوم  الطفل" يف  "اأدب  حول  ندوة  تاأثيث  يف 
الطفل  "اأدب  بعنوان  مداخلة  اجل��وادي  خالد  املتفقد  خاللها  يقّدم 
تاأثري  " مدى  بعنوان  ثانية  مداخلة  تليها  والرهانات" ،  الراهن  بني 
ال�سارع( يف ثقافة الطفل"،  املدر�سة-  املتداخلة )االأ�سرة-  االأطراف 
يقّدمها االأ�ستاذ عبد اهلل اليل، اإىل جانب م�سرحية "اأنا اأي�سا يل دور" 
ابتدائية  ملدار�س  ب�سو�سة، يتخللها عرو�س خمتلفة  املوردين  ملدر�سة 
من جهات متعددة، كالو�سالت املو�سيقية من الرتاث ال�سويف وور�سات 

يف الق�سة واملطالعة.
القرية،  �سوارع  يجوب  كرنفال  عر�س  امللتقى  انطالقة  عرفت  وقد 
توؤثثه دمى عمالقة وفرق للمو�سيقى ال�سعبية واملو�سيقى النحا�سية، 
عن  للقا�سرين  اجلهوية  اجلمعية  الإنتاجات  معر�س  تد�سني  ت��اله 
احلركة الع�سوية ومتعددي االإعاقة ب�سو�سة " ARIM "، باالإ�سافة 

اإىل تكرمي املوؤ�س�سة االأمنية ممثلة يف �سلك احلر�س الوطني، من قبل 
التالميذ امل�ساركني يف التظاهرة.

املهتمني  الكّتاب  من  ثّلة  تكرمي  للملتقى،  اخلتامي  اليوم  يف  و�سيتّم 
ة  بالطفل وعدد من املرّبني ف�سال عن الفائزين يف م�سابقة اإنتاج الق�سّ

الق�سرية.
العديد  قدم  ب�سكرة  لوالية  الكتاب  احتاد  فرع  اأن  بالذكر  اجلدير 
اإىل  ودعى  الطفل،  ب��اأدب  ٌتعني  عربية  ومب�ساركات  املهرجانات  من 
ة باأدب الّطفل،  �سرورة االهتمام بهذا االأدب وتخ�سي�س جائزة خا�سّ
لهم،  ت�سجيعا  وتكرميهم  لالأطفال  م�سابقة  وتنظيم  مادّيا،  وتثمينها 

وتفعيل م�ساهمة االأطفال واإ�سراكهم يف اإثراء مثل هذه الفعاليات.

ورابطة  ال�سباب  موؤ�س�سات  دي��وان  ينظم 
لل�سباب  والثقافية  العلمية  الن�ساطات 
عني  ال�سباب  بيت  جمعية  مع  بالتن�سيق 
الق�سري  للفيلم  الوطنية  االأي��ام  الكبرية 
اإىل   16 م��ن  املمتدة  ال��ف��رتة  يف  لل�سباب 
"�سباب  �سعار  حتت   2019 مار�س   20
الرعاية  حتت  وه��ذا  اإبداع"  –اأخالق- 
من  وب��اإ���س��راف  �سطيف  ل��وايل  ال�سامية 
اإطار  ويف  والريا�سة،  ال�سباب  مديرية 

االإحتفاالت املخلدة لذكرى عيد الن�سر.
هاوي  �سباب  التظاهرة  هذه  يف  وي�سارك 
واليات  عرب  ال�سبانية  باملوؤ�س�سات  نا�سط 
من  اأك��ر  م�ساركة  ينتظر  حيث  ال��وط��ن، 
ل�سباب من خمتلف واليات  30 عمل فني 
ذات  املوا�سيع  عديد  تناول  مع  الوطن، 
حيث  واإهتماماتهم  ال�سباب  بق�سايا  �سلة 
نهار  االأي��ام  لهذه  الر�سمي  االإفتتاح  كان 
الكبرية  بعني  ال�سينما  بقاعة  االأم�����س 

بعر�س االأفالم امل�ساركة يف املناف�سة طيلة 
قيمة  جوائز  ر�سد  ومت  التظاهرة،  اأي��ام 
اجلائزة  ت�سل  حيث  االأوائ���ل  للفائزين 
وجائزة  �سنتيم  ماليني   10 اإىل  االأوىل 
املرتبة الثالثة يف حدود 8 ماليني �سنتيم، 
واجلائزة الثالثة بقيمة 6 ماليني �سنتيم 
يف حني جائزة جلنة التحكيم تقدر مببلغ 

�سنتيم. مليون   4

تنظيم  يتم  التظاهرة  هذه  هام�س  وعلى 
ال�سمعي  ن��وادي  لفائدة  تكويني  ترب�س 
ال�سباب  موؤ�س�سات  م�ستوى  على  الب�سري 
اإ�سافة  �ساب،   30 منها  ي�ستفيد  بالوالية 

اإىل برنامج �سياحي ترفيهي.
تاأطري  اإىل  ال��ت��ظ��اه��رة  ه���ذه  وت��ه��دف   
وت��ك��وي��ن ال�����س��ب��اب وخ��ل��ق ج��و اإب��داع��ي 
وتناف�سي بني امل�ساركني وتنمية مواهبهم، 
وال�سعي ملرافقة ال�سباب لتطوير ممار�سة 
ال�سينمائي  واالإن��ت��اج  الب�سري  ال�سمعي 
تبادل  اإىل  اإ�سافة  ال�سباين،  الو�سط  يف 
ال�سباب  بني  وامل��ع��ارف  واخل��ربات  االأراء 
ج�سر  وخلق  الوطن  والي��ات  خمتلف  من 
من  الوطني  احل�س  ورفع  بينهم،  للتوا�سل 
للتعبري،  كو�سيلة  ال�سورة  ا�ستعمال  خالل 
ال�سياحة  وتطوير  تعميم  اإىل  اإ�سافة 

ال�سبانية الداخلية يف اأو�ساط ال�سباب. 

الزمان"  اآخ��ر  "اإىل  اجل��زائ��ري  الفيلم  ن��ال 
جائزة  م��وؤخ��را  �سويخ  يا�سمني  للمخرجة 
مهرجان  يف  فيلم  الأح�����س��ن  غ��وم��اروغ��ان��دا 
طبعته  يف  الفي�سباكو  ال�سينمائي  واغادوغو 
26، وهو فيلم يروي اأحداث ق�سة حب بداأت 
من "مقربة"  حيث تنعدم احلياة ليولد حب 
غري مكتمل فيطرح عدة اأفكار حول العادات 
العالقات  وطبيعة  االجتماعية  والتقاليد 
االنتقادات  مواجهة  يف  و�سعه  ما  االإن�سانية 
العادات  بع�س  على  ولرتكيزه  ال�سبب  لهذا 
املراأة  تظلم  التي  تلك  وخا�سة  فيها  املبالغ 
الفيلم  متكن  حيث  اخل�سو�س،  وج��ه  على 
الذي يعد اأول فيلم طويل للمخرجة يا�سمني 

اخراجا وتاأليفا من نيل 15 جائزة اىل حد 
عرا�س  جميلة  املمثلة  من  كل  اأبطاله  االآن، 
وجياليل بوجمعة وحممد بن بكرتي واإميان 
خمرجة  اأك��دت  كما  تيكرين،  وحممد  ن��وال 
قد  الفني  العمل  ه��ذا  اأن  يا�سمني  الفيلم 
يالم�س  اأن��ه  وخا�سة  الكثريين  اعجاب  نال 
يعد  اأنه  كما  الب�سيطة،  االجتماعية  احلياة 
من  كثري  يف  اجلزائر  مثلت  التي  االأف��الم  من 

املحافل الدولية ال�سينمائية.
اأخرجت  اأن  �سويخ  يا�سمني  للمخرجة  و�سبق 
فيلمني ق�سريين "الباب" )2006( و"اجلن" 
)2010( و كذا �سل�سلة تلفزيونية بثت �سنة 

اجلزائري. التلفزيون  طرف  من   2015

العر�س  بباتنة  اجلهوي  امل�سرح  عرف 
ال�سريف االأول مل�سرحية "اأوهام الغابة" 
اأنتجها م�سرح  املوجهة لالأطفال والتي 
تعاونية  مع  بالتعاون  اجلهوي  باتنة 
اأول  وتعد  والفنون،  للثقافة  الربيع 

اإنتاج للمو�سم امل�سرحي 2019.
امل�سرحية التي اأخرجها الفنان ع�سام 
وامل��خ��رج  للكاتب  ن�����س  ع��ن  خ��ن��و���س 
مطرود،  قا�سم  ال��ع��راق��ي  امل�سرحي 
عرفت متابعة جمع غفري من االأطفال 
الذين ا�ستمتعوا بالعر�س مع اأوليائهم، 
وتفاعلوا معه طوال �ساعة من الزمن، 
ق�سة  حت��ك��ي  ال��ت��ي  امل�سرحية  وه���ي 
عار�سا  بالغابة  يحل  جوال  حكواتي 
احليوانات  من  �سكانها  على  خدماته 
يرف�سون  و  ب��ه  ي�����س��ت��ه��زوؤون  لكنهم 
االإ�سغاء اإىل حكاياته التي راأوا باأنها 
مف�سلني  االأح��داث  وجتاوزتها  قدمية 
حينها  االإل��ك��رتون��ي��ة،  االأل��ع��اب  عنها 
يلقنهم  اأن  وق���رر  احل��ك��وات��ي  ح���زن 
در�سا على طريقته اخلا�سة مب�ساعدة 
ثعلب  هيئة  يف  فتنكر  حكيم  ط��ائ��ر 
موهما  بالغابة  حم��ال  وف��ت��ح  خ��ي��اط 
�سرتة  اأح��ل��ى  �سيخيط  ب��اأن��ه  �سكانها 
اأح��داث  وت��ت��واىل  بالع�سل  ياأتيه  ملن 
يف  اجلميع  ليكت�سف  امل�سرحي  العر�س 
الفخ  يف  اأوقعهم  غرورهم  باأن  النهاية 
مقابل  وه��م��ا  باعهم  احل��ك��وات��ي  واأن 
ح�سوله على الع�سل اللذيذ، وملا طلبت 
احليوانات يف االأخري من احلكواتي اأن 
حكاياته  من  جميلة  بحكاية  يتحفها 
هم  وكانوا  للتو  انتهت  باأنها  اأجابهم 

اإىل  اإ�سارة  يف  ي��دروا  اأن  دون  اأبطالها 
انطالء احليلة عليهم.

امل�سرحية ع�سام خنو�س  وقال خمرج 
لروح  اه���داء  الغابة"،  "اأوهام  ب���اأن 
له  ك��ان  ال���ذي  ب��وزي��د  حميو  الفقيد 
م�سرح  ع��امل  يف  ومميزة  خا�سة  مل�سة 
الطفل الذي ال يزال �سمعة م�سيئة يف 
م�سرح باتنة، كما جاء العمل امل�سرحي 
ال�ساحة  الأث�����راء  غابة"  "اأوهام 
والية  يف  الطفل  خا�سة  امل�سرحية 
تعاونية  خاللها  ت�سعى  والتي  باتنة، 
اإىل  بباتنة  والفنون  للثقافة  الربيع 
االأبطال  هم  االأطفال  وجعل  انعا�سها 
هذه  مثل  له  �ستوجه  الذي  واجلمهور 
امل�سرحيات الهادفة والرتبوية حتاكي 
ر�سائل  واإي�سال  م�سلي  ب�سكل  الطفل 
العر�س  ج�سده  م��ا  وه��و  ل��ه  جميله 

امل�سرحي.
ع�سام  الفنان  اأن   بالذكر  اجل��دي��ر 
بجمعية  امل�سرحي  م�ساره  بداأ  خنو�س 
بعدها  ليحتك  احلر  للم�سرح  امل�سرية 
بهذه  امل�����س��رح��ي��ة  ال���وج���وه  ب��ع��دي��د 
م�سرح  قواعد  اأر���س��ت  التي  اجلمعية 
الثمانينيات  نهاية  بباتنة  الطفل 
من  املا�سي  القرن  ت�سعينيات  وطيلة 
لبوخ  اللطيف  عبد  املرحومني  اأمثال 
)ط��اط��ي��ف( وحم���ي ال���دي���ن ب��وزي��د 
بن  الدين  عز  الفنان  وك��ذا  )حميو( 
�سعيد، وليكون هو االآخر ب�سمة مميزة 
يف م�سرح الطفل وا�ستمرارية ملن رحلوا 

وتركوا االأثر.

باتنة حتت�سن الطبعة التا�سعة للمهرجان
 الثقايف املحلي القـراءة يف احتفال 

ب�سكرة ت�سارك يف ملتقى الأدباء ال�سغار ب�سو�سة

�سطيف حتت�سن فعاليات الأيام الوطنية للفيلم الق�سري  �سويخ  الزمان"  ليا�سمني  اآخر  "اإىل 
يتوج بجائزة غوماروغاندا لأح�سن 
فيلم مبهرجان واغادوغو ال�سينمائي

م�سرح باتنة يقدم العر�س 
ال�سريف مل�سرحية "اأوهام الغابة" 

لفائـــدة الأطفال
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تبهليل
قالك واحد طلع فوق باطيمة عالية جدا

اأيا �ساف واحد من بعيد
كلما قرب بانلو قاعد 

يكبار
هبط �سلم عليه وح�سنو

قالو هذاك الراجل
تعرفني خو؟

قالو اإيه نعرفك من يل 
كنت �سغييييييري وكربت 

وانا ن�سوف فيك؟!!.

�ل�سرعة �لق�سوى
م�سابقة �سارك فيها 

فرن�سي و ياباين وعربي،
ال�سوؤال هو : ماهو اأ�سرع �سيء يف الوجود؟

الفرن�سي : ال�سوء

الياباين : التفكري
�سهال العربي : االإ

�سهال؟ �ساألوا العربي عال�س االإ
�سهال  قال لهم اإذا جاك االإ

اهلل ي�سرت مايبقا�س عندك 
الوقت ال با�س تفكر وال با�س 
ت�سعل ال�سوء نتاع املرحا�س؟.

�سريحة 
واحد عيط مل�سلحة الزبائن
وقالو األو عندي م�سكل خويا

املوظف: نعم خويا تف�سل
 la قالو خويا ال�سغري ابلع

نتاعي   puce
املوظف: اأديه للطبيب اعال�س تعيطلنا؟

قالو اإيه خليني نكملك..اأنا بغيت ن�سق�سيك
اإذا هدر خويا ينق�سلي من لكريدي؟؟ 

معلومات م�سلية

الربا

اأمثال �سعبية

• يوجد اأكرث من 140 مليون من االأغنام يف 
بلد  اأي  من  االأكرث  هي  تعترب  والتي  اأ�سرتاليا 

اآخر حول العامل.
حيث  لليونان  هــو  وطــنــي  ن�سيد  اأطـــول   •

يحتوي على 158 بيت.
متاما  مظلمة  غرفة  يف  العميق  الــنــوم   •
ي�ساعد على زيادة القدرات االإبداعية ومينح 

الدماغ راحة اأكرب.
اإفريقيا  • هناك درا�سة قاموا بها يف جنوب 
 80 خالل  اأنه  اأثبتت  نعامة   200،000 على 
يف  راأ�سها  بد�ص  منهن  نعامة  اأي  تقم  مل  عاما 

الرمال.
ال�سهرية   M&M'S حلوى  يف  احلرفني   •
ماأخوذة من ال�سخ�سني اللذان قاما بامل�ساركة 
و   MARS ــا  ــم وه ـــرة  م الأول  �سنعها  يف 

.MuRRIe
يوميا  التمر  من  حبات   3 اأملانية  درا�سة   •
العظام،  ه�سا�سة  من  الوقاية  على  ت�ساعد 

ومعاجلة "فقر الدم" وتقوي املناعة.
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ا�سحك وال�سحك بال�س.. قبل ما يغلى وتقول يامن عا�س

جواب 
املحاجية

حاجيتكم على 
املبدي بالراء 
والراء انهانا 

عنو القدير يل 
خطاه عا�ص 

بخري ويل راح 
معاه طاح يف بئر

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

االأول  جــورج  اليونان  ملك  اغتيال  ـ   1913
على  يخلفه  ق�سطنطني  وابــنــه  �سالونيك،  يف 

العر�ص.
واليابان. ال�سني  بني  احلرب  انتهاء  ـ   1932

تدخل  فــرانــكــو  اجلــــرال  قــــوات  ـ   1939
يف  انت�ساره  بعد  مدريد  االإ�سبانية  العا�سمة 

احلرب االأهلية.
رقم  الــواليــة  ت�سبح  هـــاواي  جــزر  ـ   1959

خم�سني من الواليات االأمريكية.  
بني  اإيفيان  اتفاقات  على  التوقيع  ـ   1962
ممثلي احلكومة املوؤقتة للجمهورية اجلزائرية 

و احلكومة الفرن�سية.
الدويل. القاهرة  مطار  افتتاح  ـ   1963

لالإ�سالح  الوطني  الــديــوان  اإن�ساء  ـ   1963
الزراعي.

يحدد  مر�سوما  ت�سدر  احلــكــومــة  ـ   1963
معايري املمتلكات ال�ساغرة و ا�ستغاللها.

األيك�سي  ال�سوفياتي  الف�ساء  رائــد  ـ   1965
ليونوف يقوم باأول خروج يف الف�ساء.

للجزائر  ــب  ــط ال مــعــهــد  اإنــ�ــســاء  ـ   1965
العا�سمة.

جلرف  للجنوب  �سد  ــرب  اأك تد�سني  ـ   1969
الرتبة.

مت  جزائرية  باخرة  اأول  اإطــالق  ـ   1975
البحرية  ــات  ــس ــور� ال م�ستوى  عــلــى  اإجنـــازهـــا 

للمر�سى الكبري.
1980 ـ الكيان ال�سهيوين يرف�ص بناء جامعة 

عربية يف القد�ص.
اأملانيا  يف  حرة  انتخابات  اأول  اإجراء  ـ   1990

ال�سرقية.
البطالة  على  لتاأمني  �سندوق  اإن�ساء  ـ   1993

من قبل احلكومة.
للكيان  التابعة  احلــدائــق  �سلطة  ـ   2004
الرحمة  مقربة  �سور  من  جزء  تهدم  ال�سهيوين 
رفات  حتوي  والتي  االأق�سى  للم�سجد  املحاذية 

قبور لل�سحابة والتابعني والعلماء امل�سهورين.
�سيا�سية  اأحـــزاب  �سبعة  اعتماد  ـ   2012

جديدة.
2012 ـ على هام�ص معر�ص اجلزائر لل�سيارات 
من  اإفريقيا  الثانية  املرتبة  حتتل  اجلــزائــر 
وت�سجل  اإفريقيا  جنوب  بعد  اال�سترياد  حيث 
�ــســيــارة يف الثالث  مــلــيــون  اأزيــــد مــن  ا�ــســتــرياد 

�سنوات االأخرية.
احلــوار  مــوؤمتــر  جل�سات  اأول  بــدء   -  2013
�سنعاء  اليمنية  العا�سمة  يف  ال�سامل،  الوطني 

حتت �سعار "باحلوار ن�سنع امل�ستقبل".
يف  باردو  متحف  على  اإرهابي  هجوم   -  2015
�سخ�سا   24 مقتل  عن  ي�سفر  العا�سمة  تون�ص 
مرتكبي  وكـــذا  وتون�سيان  �سائح   20 بينهم 

الهجوم.
عبد  �ــســالح  على  القب�ص  ــقــاء  اإل  -  2016
 13 هــجــمــات  يف  فيهم  امل�ستبه  اأهـــم  الــ�ــســالم 

نوفمرب 2015 يف باري�ص يف بروك�سل.

� ه��ل ت��وؤم��ن ب��وج��ود خم��ل��وق��ات يف 
الف�ساء اخلارجي يا �سي عالوة؟

اأمري ح�سام مهناوي خن�سلة
مبخلوقات  ف��ق��ط  اأوؤم�����ن  ال..اأن�����ا 

الف�ساء الداخلي؟!.
� ال تغرك ال�سحبة يل تدوم عوام 
و�سنني، موقف ب�سيط يفتح لك العني، 
اأن ملخري يف �سحابك �سنع يف  وتعرف 

ال�سني؟
علي بوجالل ب�سكرة

�سحابي  يف  مل��خ��ري  هلل  احل��م��د  اأن���ا 
�سناعة جزائرية اأ�سيلة..�سوف انت 
ت�ستورد  خالك  يل  اخللل  راه��و  وين 

من ال�سني وخملي �سلعة لبالد!!.
� �ساتي نخرج الزكاة وما لقيت�س ملّن 
ندها فهل اأنت من م�ستحقيها يا �سي 

عالوة؟

اأكرم دبا�س اأم البواقي
اأن����ا م���ن ال��ع��ام��ل��ني ع��ل��ي��ه��ا ي���ا �سي 

اأكرم؟!.
حياتها  ط���وال  االأغ��ن��ام  تعي�س   �
خائفة من الذئب ثم ياأكلها الراعي، 
كن على حذر يا �سي عالوة ممن متنحه 

الثقة وتظنه �سديقك وهو عدوك؟
�سلمى بن خليفة �سوق اأهرا�س
تخاف  ال  احل��ق��ي��ق��ة  يف  االأغ���ن���ام 
اأمر  هذا  اأن  ت��درك  فهي  توؤكل..  اأن 
توؤكل  اأن  م��ن  تخاف  حمتم..لكنها 
الذئب  بني  الفرق  يكمن  وهنا  حية 

والراعي يا اللة �سلمى؟!.
� كي يقولك غليان يف عدة قطاعات..

ماذا يتبادر اإىل ذهنك؟
بدر الدين يو�سفي خن�سلة

نطفي النار..؟!!.

تخاريف 
�سي عالوة املو�سطا�ش

عندك تقطع اجلورنان

هههههه

�سي عالوة ينتظر اأ�سئلتكم ليجيب عليها، �ساركونا بها 
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يل قر�ساتو اللفعة 
يخاف من حلبل

�سورة م�سحكة

حكـــمة

الإن�سان البطيء يف اإعطاء الوعود، 
عليها احل��ف��اظ  يف  م�سداقية  اأك���ر 

زاوية 
روؤياك 

حتدد ما 
تراه؟!
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�ضطيف

�ص. ب

متكن اأعوان ال�سرطة الق�سائية باأمن 
دائرة العلمة �سرق والية �سطيف من فك 
�سهدتها  التي  الب�سعة  اجلرمية  خيوط 
املدينة  �سبيحة يوم 21 فيفري املا�سي، 
والتي راح �سحيتها �سائغي مبحله الكائن 
بحي هواري بومدين حيث قام جمهولون 
على  الق�سابية  وو�سع  بحبل،  بربطه 

راأ�سه وقتله بدم بارد 
الق�سائية  الــ�ــســرطــة  اأعــــوان  وفــتــح 
حتقيق  اجلــرميــة  وقـــوع  ــور  ف بالعلمة 
�سعوبة  ورغـــم  الب�سعة،  احلــادثــة  يف 
التحقيق وعدم وجود اأي دليل مادي اإال 

اأنهم اأ�سروا على الو�سول اإىل اجلناة بكل 
الو�سائل املتاحة، وهو ما اأدى يف االأخري 
اإىل فك خيوط اجلرمية والو�سول اإىل 
واأكد  ومهنية،  اإحرتافية  بكل  القتلة 
القتل  حادثة  اأن  االأمــن  م�سالح  بيان 
الثالث  العقد  يف  اأ�سخا�ص   04 بها  قام 
من  ال�سرطة  متكنت  حيث  العمر،  مــن 
توقيف اثنني منهم اأحدهما من مدينة 
35 �سنة واالأخر  العلمة يبلغ من العمر 
من مدينة نقاو�ص عمره 32 �سنة ، بينما 
حالة  يف  االآخـــران  ال�سريكان  يــزال  ال 
بريكة  مدينة  من  ينحدران  وهما  فرار 

اإحالتهما  مت  واملوقوفان  باتنة،  والية 
حمكمة  ــدى  ل اجلــمــهــوريــة  وكــيــل  على 
احلب�ص  باإيداعها  اأمــر  ــذي  وال العلمة 
االإ�سرار  �سبق  مع  العمدي  القتل  بتهمة 

والرت�سد. 

اجلنائيــة  الفرقــة  اأعــوان  حجــز 
بامل�سلحة الوالئيــة لل�سرطة الق�سائية 
الأمن والية �ســوق اأهرا�ص 9322 قر�سا 
مهلو�ســا وذلــك يف عمليتــني منف�سلتــني، 
واأو�ســح املكلف باالت�سال بذات امل�سالح، 
يتعلــق  االأمــر  بــاأن  مردا�ســي  كــرمي 
باالإطاحــة بجماعــة اإجرامية تخت�ص 
واالجتــار  وتوزيــع  ونقــل  تخزيــن  يف 
مــواد  وتهريــب  العقليــة  باملوؤثــرات 

�سيدالنية تهدد ال�سحة العمومية.
متابعــة  اأن  امل�ســدر  ذات  واأ�ســاف 
حتــركات اأ�سخا�ــص م�ستبــه فيهــم �سمن 
باملوؤثــرات  تتاجــر  اإجراميــة  �سبــكات 
اأهرا�ــص  �ســوق  و�ســط مدينــة  العقليــة 
بعــد جلبهــا مــن خــارج الــرتاب الوطني 
باأحــد  وتوقيفهــم  بهــم  االإطاحــة  مت 
الواليــة،  لعا�سمــة  ال�سعبيــة  االأحيــاء 
�سخ�ســني  �سبــط  ال�سيــاق  هــذا  يف  ومت 
يف عقدهمــا الثــاين والثالــث مــن العمر 
متلب�ســني، اأي ب�ســدد بيع كميــة من هذه 
املوؤثــرات التــي قــدر عددهــا بــــ5962 

قر�ســا مهلو�سا كان موجهــا للرتويج ليتم 
حتويل امل�ستبه فيهمــا اإىل مقر الفرقة، 
ح�ســب ذات امل�ســدر، م�ســريا اإىل اأنــه مت 
تقــدمي املوقوفــني اأمــام نيابــة حمكمة 
�ســوق اأهرا�ص حيث �ســدر يف حقهما اأمر 

اإيداع باحلب�ص.
فرقــة  اأوقفــت  ثانيــة  عمليــة  ويف 
 3 الواليــة  باأمــن  والتدخــل  البحــث 
اأ�سخا�ــص اآخرين تــرتاوح اأعمارهم بني 
يتاجــرون  كانــوا  �سنــة  و33  �سنــة   27
باملوؤثــرات العقليــة لتحجز علــى اإثرها 
3360 قر�ــص مهلو�ــص، وتعود حيثيات 
الق�سية اإىل يــوم اخلمي�ص املا�سي حيث 
مت توقيــف امل�ستبــه فيهم باأحــد اأحياء 
مدينــة �ســوق اأهرا�ــص على مــن مركبة 
مت العثــور ب�سندوقها اخللفي على كي�ص 
قر�ســا  بـــ3360  معبــاأ  كان  بال�ستيكــي 
مهلو�ســا، ح�ســب ذات امل�ســدر، م�سيفا اأن 
امل�ستبــه فيهــم اأحيلوا لقا�ســي التحقيق 
الــذي اأ�سدر اأمر اإيــداع باحلب�ص يف حق 

امل�ستبه فيه الرئي�سي.

ميلة 

بن �ستول. �ص

�صي االأورا�صي..

وجب الكالم

hamzalaribi005@gmail.com

حمزه لعريبي

الأر�ش لل�ســعب..
وما حتت الأر�ش "للمنافقني"
خالل  للجزائريني  ال�سلمية  االنتفا�سة 
اجلزائريني  ال�سا�سة  "عقلية"  ك�سفت  قد  �سهر 
لي�ص  طويلة،  �سنوات  خالل  تفكريهم  وطريقة 
"معدن"  ك�سف  قد  احلــراك  اإن  بل  فقط  هــذا 
من  كثري  عن  القناع  واأ�سقط  ال�سا�سة  من  الكثري 
باأن  توحي  بطريقة  يتحدثون  كــانــوا  الــذيــن 
معرفة  اأكرث  اجلزائريني  "ال�سلطة" وامل�سوؤولني 
كثريا  اأن  حتى  ال�سعب،  من  اأكرث  االأمــور  بخبايا 
من اأبناء ال�سعب قد �سدقوا من خالل ما ت�سوقه 
بع�ص و�سائل االإعالم باأن "ال�سا�سة" هم اأ�سخا�ص 
خارقني "قراو علم الغبار" واأنهم اأحر�ص النا�ص 

على م�سلحة الوطن من اجلزائريني.
مبجرد اأن اأطلق اجلزائريون العنان حلراكهم 
"ال�سارع"  اأن ا�ستوىل اجلزائريون على  ومبجرد 
خوفا  اإليه  ينزل  اأن  �سيا�سي  الأي  ميكن  ال  الذي 
عبدة  من  "كثري  بداأ  ال�سعب" حتى  غ�سب  "من 
ال�سابقة  ت�سريحاتهم  عن  املنا�سب" يرتاجعون 
على  بها  يظهرون  كانوا  التي  اأفكارهم  ويلغون 
فمن  وال�سيا�سة"،  الفل�سفة  يف  "عمالقة  اأنهم 
"متثال عزيز اجلزائر"  كانت تدعو اإىل ت�سييد 
اأن  "الأ�سيادها" بعد  اأن ال عزة  اكت�سفت موؤخرا 
"اأ�سياده  يفاو�ص  كان  ومن  �سيدا،  ال�سعب  اأ�سبح 
�سرا" بات متاأكدا من اأن ال مفاو�سات ناجحة اإال 
مبباركة ال�سعب، ومن كان يفتي بقول اأن التفكري 
حرام  بوتفليقة"  العزيز   "عبد  غري  رئي�ص  يف 
وال  فتاويه  له  ت�سفع  ومل  ــص  االأر� ابتلعته  قد 
�سلم  اأنه  املفتي" اأم  "دور  تنازل عن  اأنه  ندر هل 
قال  ومن  ال�سعب،  فتوى  من  اأقــوى  فتوى  ال  باأن 
احلكم  يف  �سي�ستمر  بوتفليقة  العزيز  عبد  اأن 
حقيقة  اأيقظته  قد  و�ساد�سة  خام�سة  لعهدة 
اإىل  مرور  وال  ال�سرعة  مقب�ص  ال�سعب هو  اأن ال 
ال�سرعة التالية اإال بقرار منه، فكبحت بال�سعب 
كل املطامع، واأوقفت بال�سعب كل املخططات وكل 
كمن  االأر�ــص  فــوق  طغى  من  واأ�سبح  املــوؤامــرات 
ابتلعته االأر�ص واكت�سفنا اأن ال �سيا�سي ثابت على 
راأي وال �سيا�سي واثق من اأفكاره واإيديولوجياته 
اأفكارهم  من  واثقني  ال�سا�سة"  "اأ�سباه  كان  ولو 
ال�سارع  اإىل  الــنــزول  لــقــرروا  فل�سفاتهم  ــن  وم
كانوا  الــتــي  النرية"  "اأفكارهم  عــن  ــاع  ــدف وال
ي�ستميتون من اأجل ت�سويقها اإىل ال�سعب خدمة 
الأ�سيادهم، فاأين رجولة من كان يدعي الرجولة 
واأين ثبات من كان يدعي ال�سمود واأين وفاء من 
كان يذرف الدموع مبجرد ذكر الرئي�ص واأين من 
كان "يقول اأن ال�سعب فرحان" باخلام�سة؟ رمبا 

مل ي�ستيقظوا بعد، فلننتظر.

م�ساريع عظيمة والنتيجة ما تب�سر.. 
تنمية حملية عقيمة ما فاقت�ص حتت 

ال�سفر... اجنازاتها مازالت ت�سري بخطى 
�سقيمة جمرد ورق مليان باحلرب... ماليري 
راحت يف ال�سيمة وحتت االنقاذ ومبخطط 

اجناز ج�سر... ما�سفنا�ص حاجة �سلمية 
خايفني من ال�سكن ما ي�ستقر...

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية املدنية لدائرة 
الروا�ســد مــن اأجــل نقــل جثــة �سخ�ص وجــد متويف 
مب�سكنــه العائلــي مــن م�ستــة اأوالد الديــب ببلديــة 
الروا�سد، ومت نقل ال�سحية )ق/ع( البالغ من العمر 
49 �سنــة ومت نقله مــن طرف احلماية املدنية اإىل 

م�سلحة حفظ اجلثث مب�ست�سفى وادي النجاء.
كمــا متكنــت م�سالــح احلمايــة املدنيــة مــن اإخماد 
حريق �سيارتني داخل مراآب ملنزل غري اآهل بال�سكان 
وهــذا ب�سارع حريزي بلقا�سم ببلدية اأحمد را�سدي، 
واأ�سفــر احلريــق عــن حريــق كلــي ل�سيــارة مــن نــوع 
"فول�سفاغن با�سات" وحريق كلي ل�سيارة جتارية من 
نوع "بيجو 404"، ومت اإنقاذ املنزل مع عدم ت�سجيل 

اأي خ�سائر ب�سرية، ويبقى �سبب احلريق جمهول. 

تعر�ــص �سبيحــة اأم�ــص االأحــد �سرطيــان حلــادث 
مــرور مميــت مبفرتق الطــرق ملعــب زرداين ح�سونة 
حيــث لفظ اأحدهما اأنفا�سه بعــني املكان بينما حول 
االأخــر  للعناية  املركــزة بالنظر خلطــورة اإ�سابته، 
ال�سرطيان القادمــان من والية �سوق اأهرا�ص باجتاه 
مقــر عملهما باأمــن اأم البواقي وكانــا على من �سيارة 
�سياحيــة خا�ســة تعر�ســا حلادث مــرور عند مفرتق 
الطــرق و�ســط املدينــة، حيــث فتحت م�سالــح االأمن 
حتقيــق يف احلادثــة فيمــا مت نقــل املتــويف مل�سلحــة 

حفظ اجلثث مب�ست�سفى حممد بو�سياف.

ت�سبب حــادث اإ�سطدام بني قطار لنقل املحروقات به 
15 عربــة يعمل على خــط ال�سكة احلديدية �سطيف 
حمرو�ــص  غــري  مبمــر  �سياحيــة  و�سيــارة  وق�سنطينــة 
لل�سكــة احلديديــة بالقــرب مــن الطريــق الوطني رقم 
اأوالد �سمايــل والتالغمــة ببلدية  بــني  الرابــط   100
التالغمــة واليــة ميلة، حيــث �سجلت م�سالــح احلماية 
املدنيــة اإ�سابة 3 ثالثة اأ�سخا�ص لهم اإ�سابات متفاوتة 
اخلطــورة وتــرتاوح اأعمارهم بــني 08 و 58 �سنة حيث 
مت تقدمي االإ�سعافات االأولية لهم بعني املكان ومت نقلهم 
اإىل م�سلحــة االإ�ستعجــاالت مب�ست�سفــى التالغمــة، اأما 
اخل�سائر املادية فتمثلت يف حتطم كلي ل�سيارة �سياحية 

من نوع ني�سان �ساين حتمل ترقيم والية اجلزائر. 

م�سرع �سرطي واإ�سابة اآخر
 يف حــادث مرور

اإ�سابة 3 اأ�سخا�ش يف اإ�سطدام 
قطــــار ب�سيـــارة 

العثور على جثة كهل واإخماد 
حريق داخل مراأب منزل

متكن عنا�سر اأمن دائرة 
فرجيوة باأمن والية ميلة من 
تفكيك جمعية اأ�سرار تتكون 
من 03 اأ�سخا�ص خمت�سة يف 

ال�سرقة مع ا�سرتجاع كمية من 
امل�سروقات مبيلة،و تعود تفا�سيل 
الق�سية اإىل ت�سجيل م�سالح اأمن 
دائرة فرجيوة ل�سكوى من طرف 

مواطن تعر�ص ل�سرقة م�سكنه 
واإ�ستهدف فيها مبلغا ماليا قدره 
 60 قيمته  وما  دج   100.000

مليون �سنتيم من املجوهرات، 
وعلى اإثر ذلك با�سر املحققون 

اأبحاث مو�سعة وحتريات دقيقة 
مكنتهم من التو�سل اإىل حتديد 

هوية اأفراد ال�سبكة البالغ 
عددهم 03 اأ�سخا�ص ترتاوح 
اأعمارهم بني 19 و28 �سنة ، 

ليتم توقيف اإثنني من امل�ستبه 
فيهم واإقتيادهما اإىل مقر اأمن 

الدائرة.
ومكن التحقيق مع امل�ستبه 
فيهما بالتن�سيق مع النيابة 

املخت�سة بفرجيوة التي 
ا�ست�سدرت اأمرا بتفتي�ص 

م�سكنيهما من اإ�سرتجاع املبلغ 
امل�سروق، باالإ�سافة اإىل �سوارين 

وقالدة ذهبية �سلمت ملالكها، 
فيما ال يزال امل�ستبه فيه الثالث 
يف حالة فرار، وبعد اإجناز ملف 

جزائي �سد امل�ستبه فيهما ، قدما 
مبوجبه اأمام نيابة حمكمة 

فرجيوة التي اأمرت بو�سعهما 
رهن احلب�ص. 
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