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�سعد فوق مقر البلدية
 وهدد باإ�سرام النار يف ج�سده 

�ص 24

احلــــرارة تقتل
 3 اأ�سخـا�ش يف خن�سلة

فر�ضت حظر� للتجول ب�ضبب �رتفاعها �لقيا�ضي

�ضجلت م�ضالح قطاع ال�ضحة بوالية خن�ضلة، عدة حاالت لوفيات ب�ضبب �ضربات 
ال�ضم�س نتيجة االرتفاع الكبري يف درجات احلرارة يف انتظار تاأكيد ذلك من طرف 
درجة  جتاوزت  حيث  و�ض�ضار،  واملحمل  خن�ضلة  بلدية  من  بكل  وهذا  االأطباء 
التزام منازلهم،  ال�ضكان على  اأجرب  40 درجة ما  االأيام االأخرية  احلرارة خالل 

فيما امتنع البع�س منهم عن االلتحاق بعملهم تفاديا ل�ضربات ال�ضم�س...

اأطباء يُدقون ناقو�س اخلطر حول تزايد حاالت ال�سرطان
اأجمع الباحثون واملخت�ضون امل�ضاركون يف الأيام الوطنية الرابعة لأمرا�ص اجلهاز اله�ضمي التي احت�ضنتها باتنة على مدار 
يومني على اأن تزايد حالت الإ�ضابة ب�ضرطان اجلهاز اله�ضمي باجلزائر  يعود اإىل الإقبال الكبري على الوجبات ال�ضريعة 

خالل ال�ضنوات الأخرية والتي لها انعكا�ضات �ضلبية على �ضحتهم ل�ضيما عالقتها الوطيدة بظهور الأمرا�ص ال�ضرطانية 
ومنها �ضرطان اجلهاز اله�ضمي وحتديدا القولون وامل�ضتقيم...

�الأيام �لوطنية الأمر��ض �جلهاز �له�ضمي بباتنة

�سبب تزايد حاالت االإ�سابة ب�سرطان اجلهاز اله�سمي باجلزائر ح�سب اخلرباء   يعود للإقبال الكبري على الوجبات ال�سريعة
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تنزانيا  اجلزائر – 



عبد العايل بلحاج

تعلم يا احلفاف يف �سعر اليتامى
قبل اأ�سهر، انت�سر عرب مواقع التوا�سل االجتماعي مقطع 
فيديو ملغني "ملهي" جزائري وهو يتعلم"احللقة"، وكان 
البلدان  اإحــدى  من  اللجئني  االأطفال  من  طفل  �سحيته 
جتارب،  كفاأر  امللهي"  "مغني  اتخذه  والــذي  االإفريقية، 
اأن مقطع الفيديو قد القى ا�ستياء كبريا من طرف  واأذكر 
اجلزائريني الذين اآملهم ا�ستغلل "الجئ" من اأجل ت�سوير 
كنوع  رمبــا  اأدر،  ال  اأخــرى  مهنة  ميتهن  وهــو  ملغني  فيديو 
من  ممكن  قــدر  اأكــرب  وحتقيق  االأنــظــار  جلب  حماولة  من 

امل�ساهدات.
مع  تعاطفوا  الذين  اجلزائريني  من  فالكثري  ب�سراحة، 
الطفل اللجئ ال يعلمون اأنهم يف نظر الكثري من املوظفني 
اأن  اأي�سا  ال�سدد  واأذكر يف هذا  "الجئون" وفئران جتارب، 
�سديقا يل قد حدثني عن موقف حدث معه يف مقر حالة 
مدنية الإحدى البلديات، وقال باأنه طلب ا�ستخراج �سهادة 
من  الأكــر  اأخرته  حتى  متاطل  كانت  املوظفة  لكن  ميلد 
"املخزنة"  معلوماته  على  العثور  حتاول  وهي  �ساعة  ربع 
عندما  اأنه  وقال  بالبلدية،  اخلا�سة  املحلية  ال�سبكة  على 
مو�سوعا  كان  "منوذجا" يدويا  متلأ  اأن  منها  طلب  تاأخرت 
"ا�ستعمال  على  اأ�سرت  لكنها  االنتظار  من  وتريحه  اأمامها 
ما  وال  بامليكرو  نديرهالك  اليوم  اأواه   " قائلة  احلا�سوب" 
"اإر�ساء رغبتها  نروح�ص"، مبعنى اأن املوظفة كانت غايتها 
يف التعلم" ال اإر�ساء املواطن بتقدمي خدمة له يف اأقل وقت 

ممكن خا�سة واأنه كان م�ستعجل.
قلت اأن الكثري من اجلزائريني هم اأ�سبه بالطفل اللجئ، 
باحلا�سوب  للعمل  املــوؤهــلــني  غــري  املــوظــفــني  مــن  فالكثري 
فئران  املواطنني  من  اتخذوا  قد  التكنولوجيا  وا�ستغلل 
وعلى  م�ساحلهم  ح�ساب  على  ويتدربون  يتعلمون  جتــارب 
كليات  من  بكثري  يحدث  ما  غــرار  على  "وقتهم"،  ح�ساب 
خدمة  تكون  اأن  يفرت�ص  كان  حني  ففي   ،1 باتنة  جامعة 
ب�ستى  لتحقيقها  وال�سعي  االأ�سمى  الغاية  هــي  الطالب 
الطرق حتى واإن كانت تقليدية اإال اأن الكثري من املوظفني 
نعلنو�ص  "ما  يقول  ول�سان حالهم  يتعنتون  باتوا  باجلامعة 
هي  االأ�سمى  غايتهم  اأن  اأي  ال�سيت"،  يف  اإال  النقاط  على 
اإ�سباع رغبتهم يف الظهور كعباقرة وكمعلوماتيني حتى واإن 
ت�سبب ذلك يف التاأخر يف الك�سف عن نقاط ومعدالت الطلبة 
الذين بات ينطبق عليهم املثل القائل "تعلم يا احلفاف يف 
�سعر اليتامى" وب�سيغة اأخرى "تعلم يا البوجادي يف نقاط 

الطلبة".
مرحلة  اإىل  االنتقال  تقرر  موؤ�س�سة  اأيــة  اأن  اأظــن  كنت 
م�سابقة  عــن  تعلن  اأن  مــن  البــد  التكنولوجيا  ا�ستغلل 
التكنولوجيا  ال�ــســتــغــلل  مــوؤهــلــني  اأ�ــســخــا�ــص  لتوظيف 
اأخرى  اإىل  مرحلة  من  االنتقال  يتم  وهكذا  واملعلوماتية، 
ب�سهولة،  املواطنني  م�سالح  وق�ساء  يتما�سى  ومبا  مبرونة 
لكن الظاهر هو اأن اأغلب املوؤ�س�سات يف اجلزائر باتت توظف 
واإن  اأية وظيفة حتى  ي�سغل  توؤهله الأن  "من هب دب" ثم 
فاإنه  وبالتايل  ومهاراته،  المكانياته  منا�سبة  غري  كانت 
بوابة  عرب  ف�ساء"  "رائد  ي�سبح  اأن  "الزالبجي"  باإمكان 

اجلزائرية". "االإدارة 

و�ضــوح

يت�سدر اجلزائري، عبد الفتاح جبلون بن علي، خريج جامعة اأوك�سفورد الربيطانية دفعة الطيارين، ليكون 
بذلك اأول جزائري يتح�سل على املرتبة االأوىل يف هذه اجلامعة املرموقة.وينحدر اأ�سل عبد الفتاح من 
والية الوادي، وخلل م�ساره التعليمي متيز بذكائه حيث كان من بني االأوائل على م�ستوى الوالية عقب 

متكنه من ح�سد معدل 17 يف �سهادة البكالوريا.

يف الذكرى الـ 27 الغتياله، �سدد نا�سر جنل الرئي�ص االأ�سبق، حممد بو�سياف، يف مرا�سلة لوزير العدل 
1992، معتربا نتائج  29 جوان  ملبا�سرة التحقيق يف ق�سية اغتيال رئي�ص الدولة ال�سابق يف عنابة يوم 
لعقود  دام  الذي  الع�سابات  حكم  ظل  يف  ورائهم  ومن  اجلناة  حتدد  ومل  مزورة  �سابقة  املقدمة  التحقيق 
ومتت يف اأطار �سيا�سي ويف ظل ظروف معينة.واإعادة فتح امللف االأ�سود لقاتل اأبي هو "االختبار احلقيقي 

ال�ستقللية الق�ساء بعد 22 فيفري يكون بك�سف اجلناة واملتورطني الفعليني بعد حترر حقيقي للق�ساة.

دعا وزير ال�سكن واملدينة والعمران، كمال بلجود، 
�سكناتهم  مفاتيح  على  حت�سلوا  الذين  املواطنني 
�ساغرة،  تركها  وعدم  وقت  اأقرب  يف  اإليها  التوجه 
وتاأ�سف كمال بلجود لوجود عدد كبري من ال�سكنات 
ال  املواطنني  وكــاأن  �ساغرة،  تزال  ال  التي  املوزعة 

املكتتبون  ميار�سه  الذي  ال�سغط  رغم  يحتاجونها 
الوزير  اأكد  كما  االآجــال،  اقرب  يف  عليها  للح�سول 
اأن ال�سكنات واالأحياء التي يتم توزيع ال�سكنات بها 

جاهزة من كل النواحي وبكل ال�سروريات.

ك�سف الفرن�سي، كلود لوروا، مدرب منتخب الطوغو، 
االحتاد  من  بدعوة  م�سر  يف  تواجده  هام�ص  على 
الذي  بامل�ستوى  انبهاره  عن  القدم،  لكرة  االإفريقي 
ُيقدمه املنتخب الوطني اجلزائري يف "كان م�سر"، 
املدرب  مع  مبهرا  اأ�سبح  اجلزائر  "م�ستوى  وقــال: 
جمال بلما�سي، اأعجبت باالأداء اأمام كينيا، وتابعت 

فريقا  ــدت  وج حيث  االأخـــرية،  ال�سنغال  مــبــاراة 
منظما الأبعد احلدود”، واأ�ساف �ساحب لقب ن�سخة 
املنتخب  هوية  بخ�سو�ص  الكامريون،  مع   1988
االإفريقية،  بالبطولة  للتتويج  ُير�سحه  الــذي 
قائل: "اأعتقد اأن باأن "اخل�سر" باإمكانهم التناف�ص 

على اللقب االإفريقي الثاين يف تاريخهم.

تناقلت ال�سحافة االإيطالية، اأن ال�سفري اجلزائري 
ال�سابق بروما، عبد احلميد �سنو�سي بريك�سي، قام 
ب�سراء مزرعة جنوبي البلد لي�ستقر فيها، ووفقا 
مبنطقة  تقع  املزرعة  فاإن  االإيطالية،  لل�سحافة 
"با�سرتول دي لوريتو" وهي مدينة �سغرية جنوب 

اإيطاليا.
على  ترتبع  ال�سفري،  �سعادة  اقتناها  التي  املزرعة 

اإطار  كا�ستثمار يف  5 هكتار، ح�سل عليها  م�ساحة 
الزراعية"  "ال�سياحة  بـ  اإيطاليا  يف  يعرف  ما 
حيث  لل�سياح،  خم�س�سا  فندقا  املزرعة  وتت�سمن 
امل�سوؤول  يج�سد  اأن  االإيطالية  ال�سلطات  تتطلع 
املنطقة،  يف  كبريا  ا�ستثمارا  ال�سابق  اجلزائري 
كونها  م�سوؤولني،  قبل  من  اإقبال  حمل  منها  يجعل 

."VIP" ت�سمن خدمات

هي قيمة اجلباية البرتولية التي مت حت�سيلها خلل الثلثي 
االأول من العام اجلاري، واملقدرة بـ: 648.63 مليار دج ) حوايل 
5.5 مليار دوالر( بارتفاع قدره 3 باملائة مقارنة بنف�ص الفرتة 
من �سنــة 2018.اأما بالن�سبــة للجباية العاديــة امل�سجلة خلل 
الثلثــي االأول مــن 2019، فقد بلغــت 807.15 مليار دج مقابل 
2018 بارتفاع  733.15 مليــار دج خــلل الثلثــي االأول مــن 

�سنوي قدر بـ 10 باملائة.
وبلغت اجماال  اإيــرادات امليزانية  )النفطية والعادية( التي 
مت حت�سيلها  خلل الثلثي االأول من 2019،  1.455.78 مليار 

دج مقابل 1.362.41 مليار دج ) + 7 باملائة(.
واأو�ســح نف�ــص امل�سدر اأن اجلباية النفطيــة التي مت حت�سيلها 
يف 2018 كانــت 2.349.7مليــار دج بانخفا�ص قدره 40 باملائة 
مقارنــة ب�سنة 2017 يف حــني ارتفعت اجلباية العادية بحوايل 
60 باملائة منتقلة من  2.630 مليار دينار اىل 3.964.26 دج.

بطاقة حمـــــــــراء

قال: عبد العزيز رحابي 
)وزير الإعالم الأ�سبق(
مهمة..  خ��ط��وة  املف�سدين  ..."حب�س 

والأهم ا�سرتجاع الأموال املنهوبة".

املنجل  فلندع  راج��ل...  يا  قلنا: 
يعمل عمله.

auresbook

تفاجــاأ العديــد مــن الطلبــة بكليــة االإعــلم واالت�ســال 
بجامعة باتنة 1 بعد االإعلن عن نتائج امتحانات ال�سدا�سي 
الثاين، فقد اأكد الكثري منهم على ان ما حدث هو اأمر البد من 
التحقيــق فيه من طــرف االإدارة خا�سة بعــد ت�سخيم نقاط 
البع�ــص ممن الطلبــة املعروفني مب�ستواهم املتــدين وغيابهم 
امل�ستمــر عــن اجلامعــة وزبــر نقاط طلبــة اآخريــن معروفني 
بان�سباطهــم، وقد ا�ستــاء الطلبة من هذا الظلم يف الت�سحيح 
معتربيــن بع�ــص االأ�ساتــذة غــري موؤهلــني الن يتولــوا مهنــة 
التدري�ــص يف اجلامعــة اإذا كانوا يعتمــدون يف الت�سحيح على 
تقنية "�سادي بــادي" وتخمني النقاط وو�سعها دون اللجوء 

للنظر يف االأوراق ال على مبداأ لكل ذي حق حقه.

دوالر مليار   5.5
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رغم اأن هذه البالوعة املك�سوفة على حالها منذ عدة �سهور اإال اأن ذلك مل يحرك اجلهات 
الو�سية من اأجل تغطيتها، فهل تنتظر وقوع حادث معني حتى تقوم بواجبها.

ال�سورة من حملة 3

االإن�سان بحكم جمال�سته ل�سديقه وكرة احلديث 
معه ت�سبح له نف�ص االأخلق وال�سفات والت�سرفات، 
الأن النف�ص الب�سرية جبلت على الكلم واالختلط، 

فبذلك تتاأثر باالآخرين وتوؤثر بهم، ويتاأثر ال�سديق 
ب�سديقه �سواء كان جلي�سا �ساحلا اأو طاحلا، واالأمثال 
ال�سعبية دعت اىل ح�سن اختيار االأ�سدقاء فقد قيل 

علقات  من  فالكثري  قدك"،  والب�ص  ندك  "خالط 
ال�سداقة  اخلاطئة قد توؤدي اإىل  ماال يحمد عقباه 

وت�سبب االإيذاء وامل�ساكل التي تغ�ص حياة االإن�سان 
وجتعلها جحيما وت�سحبه نحو الهاوية بدل انقاذه 

والوقوف معه يف اأحلك الظروف، ب�سبب اختيار 
فا�سل يف تكوين ال�سداقة احلقيقية، وقد قيل اأي�سا 

من  "�ساحب  اأخرى  رواية  �ساحب" ويف  "ال�ساحب 
قدك واعرف اللي �سدك وام�سي مع ندك اللي يعرف 

قيمة بوك وجدك".
ت�سرب مثل هذه االأمثال لتبيان الروابط العميقة 

التي يجب اأن يوؤ�س�ص عليها االإن�سان �سداقته، 
فال�سداقة احلقيقية ال بد اأن ترتبط ب�سفات 

ال�سدق واحلكمة والعقل واملروءة واالأمانة وح�سن 
االأخلق بدل م�ساحبة االإن�سان الذي ال يعرف 

ال�سديق وال يكرتث به  اإال يف منفعة ُيح�سلها، اأو 
خدمة ي�ستفيدها منه، وتعد مثل هذه الت�سرفات 

بغي�سة ال متت باأي �سلة بال�سداقة احلقيقة 
واملتينة، ب�سبب طغيان اال�ستغلل واجل�سع، بل 

ويوجد من االأ�سدقاء من يتاأثر ب�سديقه حد تقليده 
لت�سرفاته  فقد قيل "قويل �سكون �ساحبك نقولك 

�سكون اأنت"، فح�سن اختيار ال�سديق من اأ�سا�سيات 
التعامل اجليد مع احلياة التي يجد فيها ال�سديق 

�سديقه وقت ال�سيق وامل�ساندة، والعلقات االأخرى 
جمرد م�سيعة للوقت الأنها ال تخدم �ساحبها بل 

ت�ستغله وت�سبب له االأذى.
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يبدو اأن موظفا مبديرية ال�سجل التجاري بوالية باتنة قد �سنع اال�ستثناء بطيبته، ففي الوقت 
الذي يكر�ص فيه اأغلبية املوظفني البريوقراطية بوجهها االأ�سود اأبى هو اإال اأن يعرتف للمواطنني 
باأن كل الوثائق جاهزة عك�ص ما يدعي بع�ص املوظفني ويعتذر لهم عن كل العبث يف املديرية، فمتى 

�ست�سحوا �سمائر املوظفني ويكون املوظف الطيب قدوة لهم؟

بكل 



ي������������رى رئ����ي���������ص 
ح���������زب ال���ت���ج���م���ع 
م���ن اأج�����ل ال��ث��ق��اف��ة 
وال����دمي����ق����راط����ي����ة، 
حم�ضن بلعبا�ص، اأن من 
احلب�ص  اإي��داع��ه��م  مت 
خمتلفة  بتهم  املوؤقت 
ت�������دور ك���ل���ه���ا ح���ول 
امل�����ض��ا���ص ب��ال��وح��دة 
رفعوا  مم��ن  الوطنية 

اجلمعة  مب�ضريات  الوطنية  غري  الراية 
19، �ضاهموا يف اإعالء معنويات و�ضاأن  ال� 

اجلزائريني.
وقال حم�ضن بلعبا�ص، يف من�ضور له عرب 
التوا�ضل  موقع  على  ال�ضخ�ضية  �ضفحته 
الذين  ''فاي�ضبوك''،''كل  الجتماعي 
مع  �ضاهموا  ال�ضجن  اإىل  ال��ي��وم  ح��ول��وا 
يف  ال��ث��وري��ة  امل�����ض��ريات  يف  امل�ضاركني  ك��ل 

و�ضاأن  معنويات  اإعالء 
اجلزائريني ويف اإعادة 
يف  للجزائر  العتبار 

ال�ضاحة العاملية''.
اأن  املتحدث،  واعترب 
بني  �ضا�ضع  فرق  هناك 
ال�ضجن  يف  ي���زج  م���ن 
لرت���ك���اب���ه ج���رائ���م 
طريق  عن  اقت�ضادية 
يحول  وم���ن  ال��ف�����ض��اد 
اإىل ال�ضجن لدفاعه على قناعاته. جتدر 
اإيداع القيادية والنائب  اأنه مت  الإ�ضارة، 
وزو،  ت��ي��زي  ب��ولي��ة  ال��ولئ��ي  باملجل�ص 
�ضمرية م�ضو�ضي، عن الت�ضكيلة ال�ضيا�ضية 
احلب�ص  بلعبا�ص،  حم�ضن  يقودها  التي 
املوؤقت، بتهمة امل�ضا�ص بالوحدة الوطنية، 
 ،19 اإثر اعتقالها يف م�ضريات اجلمعة ال� 

حاملة الراية غري الوطنية.

حم�ضن بلعبا�س يعرب عن امتعا�ضه 
من عملية اعتقال اإحدى منا�ضالت حزبه

مراد  بئر  مبحكمة  التحقيق  قا�ضي  اأم��ر 
بورقعة  اأحمد  بو�ضع  الأح��د،  اأم�ص  راي�ص 
احلب�ص  ره��ن  بورقعة  بالأخ�ضر  امل��ع��روف 

املوؤقت.
وجاء يف بيان لوكيل اجلمهورية لدى حمكمة 
البتدائي  التحقيق  ''ثر  راي�ص:  مراد  بئر 
املفتوح من قبل ال�ضبطية الق�ضائية التابعة 
الق�ضائي  للتحقيق  الإقليمية  للم�ضلحة 
ملدينة اجلزائر بخ�ضو�ص وقائع ذات طابع 
بورقعة  خل�ضر  للمدعو  من�ضوبة  ج��زائ��ي 
اأم��ام  فيه  امل�ضتبه  تقدمي  الأح���د  ي��وم  مت 
بئر  حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل  ال�ضيد 
ملف  اأح��ال  �ضماعه  بعد  ال��ذي  راي�ص  م��راد 
من  التحقيق  قا�ضي  ال�ضيد  على  الإجراءات 
اأجل تهمتي امل�ضاهمة وقت ال�ضلم يف م�ضروع 
الغر�ص منه اإ�ضعاف الروح املعنوية للجي�ص 
اإ���ض��رارا ب��ال��دف��اع ال��وط��ن��ي، واإه��ان��ة هيئة 
عليها  واملعاقب  املن�ضو�ص  الأفعال  نظامية 
قانون  من  و146  مكرر   144  ،75 باملادتني 

العقوبات''.
التحقيق  قا�ضي  اأن  امل�ضدر،  نف�ص  واأو�ضح 
بعد �ضماعه للمتهم لدى احل�ضور الأول قرر 

اإ�ضدار اأمرا باإيداعه احلب�ص املوؤقت.
بتقم�ص  تتعلق  تهما  ب��ورق��ع��ة،  وي��واج��ه 
ا�ضم �ضي خل�ضر ن�ضبة لرابح مقراين القائد 
ا�ضت�ضهد  ال��ذي  الرابعة  للولية  احلقيقي 
خل�ضر  ا�ضم  حتت  والتخفي  ال��ث��ورة،  خ��الل 
مبنطقة  الفرن�ضي  اجلي�ص  يف  وامل��ح��ارب��ة 
 -1954 �ضنتي  ب��ني  م��ا  الفرن�ضية  الآل���ب 
1956 حيث عاد اإىل اأر�ص الوطن يف عطلة 

ليلتحق بالثورة.
بورقعة  ''اأح��م��د  امل�ضدر:  نف�ص  وي�ضيف 
الأحزاب  بع�ص  �ضفوف  يف  بن�ضاله  معروف 
املتذبذبة  مبواقفها  املعروفة  ال�ضيا�ضية 
الق�ضايا  يتعلق  فيما  خ��ا���ض��ة  وامل��ت��غ��رية 
الذين  الأ�ضخا�ص  من  وهو  للوطن  امل�ضريية 
ال�ضخ�ضية  امل��ادي��ة  املكا�ضب  بع�ص  حققوا 

ح�ضب املواقف''.

ال�ضنع  جزائرية  طيار  دون  طائرات  قامت 
الأ�ضبوع  خ��الل   "55 طراز"اجلزائر-  م��ن 
عدة  بتنفيذ  اجل����اري،  ج���وان   م��ن  الأخ���ري 
تدمري  بغر�ص  جوية  ا�ضتطالعية  طلعات 
موا�ضلة  الإره��اب��ي��ة،  للجماعات  اأه����داف 
العتاد  لهذا  امل��ي��داين  ال�ضتخدام  لعمليات 
املتطور يف عمليات مكافحة الإرهاب وحماية 
بيان  به  اأف��اد  ما  ح�ضب  الوطنية،  احل��دود 

لوزارة الدفاع الوطني.
بتوجيهات  و"عمال  اأن���ه  البيان  يف  وج���اء 
الدفاع  وزير  نائب  الفريق  ال�ضيد  وتعليمات 
الوطني، رئي�ص اأركان اجلي�ص الوطني ال�ضعبي 
با�ضتعمال  تكتيكية  مهام  بتنفيذ  املتعلقة 
طائرات دون طيار، وموا�ضلة للعمليات املنفذة 
العتاد  لهذا  امل��ي��داين  ال�ضتخدام  اإط���ار  يف 
الإرهاب  مكافحة  عمليات  يف  خا�ضة  املتطور 
خالل  ن��ف��ذت  الوطنية،  ح��دودن��ا  وحماية 
الأ�ضبوع الأخري من هذا ال�ضهر، طائرات دون 
طراز"اجلزائر-  من  ال�ضنع  جزائرية  طيار 
نهارية  جوية  ا�ضتطالعية  طلعات  55"عدة 

للجماعات  اأه���داف  تدمري  بغر�ص  وليلية 
الإرهابية".

"ا�ضتهلت املهمة التي نفذت باحرتافية  وقد 
متكنت  جوي  ا�ضتطالع  بتنفيذ  عالية،  ودقة 
خ��الل��ه الأط��ق��م الأر���ض��ي��ة ل��ل��ط��ائ��رات من 
�ضوئها  على  مت  اآنية  بيانات  على  احل�ضول 
لتبا�ضر  تدمريها،  امل��راد  الأه���داف  حتديد 
جوية  طلعات  طيار  ب��دون  ط��ائ��رات  اإث��ره��ا 
التي  العملية  وه���ي  الأهداف"،  وت��دم��ري 
با�ضتعمال تقنيات ومنظومات  "نفذت بنجاح 
الطائرات دون طيار التي تتالئم مع العمل يف 
الظروف الليلية والنهارية يف اجتاه الأهداف 

املحددة"، يو�ضح امل�ضدر ذاته.
الأر�ضية  الأطقم  اأن  اإىل  البيان  اأ�ضار  كما 
يف  نفذت  التي  العمليات  هذه  خالل  "اأظهرت 
مثل  تنفيذ  يف  عاليا  حتكما  جيدة،  ظ��روف 
جناعتها  الطائرات  اأثبتت  كما  املهام،  هذه 
القتالية والعملياتية يف تنفيذ هذا النوع من 
ودقة"،  بفعالية  الأهداف  وتدمري  العمليات 

م�ضيفا اأن العملية "ل تزال متوا�ضلة".

اإيداع خل�ضر بورقعة احلب�س املوؤقت

طائرات "اجلزائر- 55"" دون طيار
تدمر اأهداف اجلماعات الإرهابية

توا�سل عمليات ال�ستخدام امليداين عرب طلعات ا�ستطالعية

اأكد من�ضق املنتدى الوطني 
للحوار والوزير والدبلوما�ضي 
الأ�ضبق عبد العزيز رحابي 
اأن الهدف من املنتدى املفتوح 
الذي �ضيتم تنظيمه ال�ضبت 
كيفية  على  التفاق  القادم 
بت�ضور  الأزم��ة  اخل��روج من 
�ضنقرتح  ح��ي��ث   ، م���وح���د 
يف  دقيقة  ميدانية  اآل��ي��ات 
م�ضداقية  �ضمان  مقدمتها 
على  �ضت�ضرف  التي  الهيئة 
تنظيم ومراقبة كل مراحل 
على  النتخابية  العملية 
الدولة  موؤ�ض�ضات  اأن  اعتبار 

تفتقد اإىل ال�ضرعية.
رحابي  العزيز  عبد  وق��ال 
"اإن  ل��الإذاع��ة  ت�ضريح  يف 
جناح هذه املبادرة امل�ضرتكة 
واملجتمع  الأح������زاب  ب���ني 
من  جت��اوب��ا  يتطلب  امل���دين 

اأط��راف احلوار مبا  قبل كل 
يجب  ال��ت��ي  ال�ضلطة  فيها 
ع��ل��ي��ه��ا ات���خ���اذ اج�����راءات 

تهدئة تبعث بالثقة لأنه يف 
حال عدم �ضماع �ضوت الغري 
وتقدمي  املناخ  توفري  وعدم 

تنظيم  ي�ضتحيل  ال�ضمانات 
النتخابات حتى يف غ�ضون 

ال�6 اأ�ضهر".   
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الربملانية  املجموعات  روؤ���ض��اء  �ضحب 
املجل�ص  مكتب  اأع�ضاء  الرئي�ص  ن��واب 
الوطني ال�ضعبي الثقة من معاذ بو�ضارب 
قرارات  جميع  واإلغاء  للمكتب  كرئي�ص 
 27 يف  املنعقد  الأخ��ري  املكتب  اجتماع 
بال�ضتقالة  ومطالبته  الفارط  جوان 
ال�ضعبي  امل��ج��ل�����ص  رئ��ا���ض��ة  م��ن  ف����ورا 
املوؤ�ض�ضة  ا�ضتقرار  الوطني حفاظا على 

الت�ضريعية والوطن.
حيث جاء يف بيان ملكتب املجل�ص اأم�ص 
بتاريخ  اجتماع  عقد  مت  اأن���ه  الأح���د 
طبقا  عادي  غري  اجتماع  يف  جوان   30

لأحكام املادة 18 من القانون الداخلي 
للمجل�ص ونظرا لتطور امل�ضتجدات التي 
مير بها املجل�ص موؤخرا اأثرت على ال�ضري 
ان�ضدادا  وخلقت  للمجل�ص،  احل�ضن 
الربملانية  والكتل  هياكله  م�ضتوى  على 
وتوجه نحو املجهول تقرر �ضحب الثقة 

من معاذ بو�ضارب.
البيان  على  الوقعة  الكتل  بني  وم��ن 
وكتلة  الوطني  التحرير  جبهة  كتلة 
وحزب  الدميقراطي،  الوطني  التجمع 

تاج والأحرار و احلركة ال�ضعبية.

رحابي: "�ضنقرتح اآليات فعلية للخروج من الأزمة"
كتل املولة والأحرار ت�ضحب الثقة 

من بو�ضارب كرئي�س للربملان

ق. و

ق. و

ق. و

الوطني

ترى املنظمة الوطنية لأبناء ال�ضهداء 
الوحيدة''  ''الو�ضيلة  يبقى  احل��وار  اأن 
لإيجاد حلول ت�ضتجيب اإىل واقع موجود 
بالعمل على التوفيق بني اأحكام الد�ضتور 
اجلميع  عليها  يتفق  �ضيا�ضية  وال��ي��ات 
بتنظيم  تعلق  ما  �ضيما  اإق�ضاء''  ''دون 

النتخابات الرئا�ضية املقبلة.
ويف بيان اأ�ضدرته عقب اجتماع اأمانتها 
الوطنية يومي 24و25 من ال�ضهر احلايل، 
هو  ''احل����وار  اأن  على  املنظمة  اأك���دت 
الكفيلة  احللول  لإيجاد  الوحيد  املخرج 
ال�ضغوطات  كل  من  وطننا  حت�ضن  التي 
موجود  واقع  اإىل  وت�ضتجيب  الدولية، 
الد�ضتور  اآلية  بني  التوافق  على  تعمل 

واآليات �ضيا�ضية يتفق عليها اجلميع دون 
اإق�ضاء، خا�ضة ما تعلق مبرحلة تنظيم 

النتخابات الرئا�ضية''.
للجي�ص  ''م�ضاندتها  املنظمة  واأك���دت 
التحرير  جي�ص  �ضليل  ال�ضعبي  الوطني 
الوطني  الدفاع  وزير  نائب  راأ�ضه  وعلى 
ال�ضعبي،  الوطني  اجلي�ص  اأرك��ان  رئي�ص 
على  �ضالح  قايد  اأحمد  الفريق  املجاهد 
اقرتاحات  من  به  ويقوم  قدمه  ما  كل 
واحلفاظ  امل�ضريات  لتاأمني  وتوجيهات 
ع��ل��ى اجل��م��ه��وري��ة يف اإط����ار الأح��ك��ام 
املرجو،  للواقع  وم�ضايرتها  الد�ضتورية 
وحماربة الف�ضاد واملف�ضدين واحلاقدين 

على بالدنا''.

احلوار هو املخرج الوحيد 
لإيجاد حلول لالأزمة

ق. و

ق. و ق. و

اأوقفت مفارز للجي�ص الوطني ال�ضعبي، يوم 
ال�ضبت بكل من مترنا�ضت، عني قزام و برج 
باجي خمتار 23 منقبا عن الذهب، ح�ضب 
ما اأفاد به يوم الأحد بيان لوزارة الدفاع 

الوطني.
واأو�ضح ذات امل�ضدر انه "يف اإطار حماربة 
التهريب واجلرمية املنظمة، اأوقفت مفارز 

للجي�ص الوطني ال�ضعبي، يوم 29  يونيو 
من  بكل  متفرقة  عمليات  اإثر   ،2019

مترنا�ضت وعني قزام وبرج باجي خمتار23 
منقبا عن الذهب وحجزت 178 مولدا 

كهربائيا و 9 مطارق �ضغط، بالإ�ضافة اإىل 
�ضاحنتني  ومركبتني  رباعيتي الدفع".

من جهة اأخرى، اأوقفت مفرزة للجي�ص 
الوطني ال�ضعبي بب�ضار "تاجر خمدرات 

بحوزته 5.9 كيلوغرام من الكيف املعالج، 
فيما اأحبطت وحدات حلر�ص ال�ضواحل 

حماولت هجرة غري �ضرعية ل� 46 �ضخ�ضا 
كانوا على منت قوارب تقليدية ال�ضنع وذلك 

خالل عمليات منف�ضلة بكل من القالة 
وعنابة و�ضكيكدة".

توقيف 23 منقبا 
عن الذهب باأق�ضى

 جنوب الوطن

ق. و



�الأيام �لوطنية الأمر��ض �جلهاز �له�ضمي بباتنة

تقدم اأزيد من 4600 م�سرتك 
يف �سندوق ال�سمان االجتماعي 
"كا�سنو�ص"   االأجـــــراء  لــغــري 
بوالية باتنة خلل �سهر جوان 
ا�سرتاكاتهم  لت�سديد  املن�سرم  
مليار   2 مــن  اأزيـــد  بلغت  الــتــي 
�سنتيم وذلك تفاديا  للزيادات 
اليوم  من  اإبتداء  تنطلق  التي 
تاريخ  من  باملائة   5 بـ  واملقدرة 
 1 اإليها  اأين ي�ساف  اال�ستحقاق 

باملائة �سهريا.
وحـــ�ـــســـب مـــ�ـــســـدر مـــ�ـــســـوؤول 
االجتماعي  ال�سمان  ب�سندوق 
عـــدد  اأن  االأجــــــــــراء،  لـــغـــري 
منذ  ال�سندوق  يف  امل�سرتكني 
جوان   31 غاية  اإىل  جانفي 
األف   22 بـ  2019 بلغ عددهم 
ال�سندوق  اأن  كــمــا  مــ�ــســرتك، 
االجتماعي  ل�سمان  الوطني 

اأم�ص  ا�ستقبل  االأجـــراء  لغري 
ت�سديد  يف  الراغبني  امل�سرتكني 
ا�سرتاكاتهم حتى خارج مواقيت 
دفع  واحلرفني  للعمال  ليت�سنى 
عملهم  دوام  بعد  م�ستحقاتهم 
كل  قدم  ال�سندوق  فغن  وعليه 
للدفع  مل�سرتكيه  الت�سهيلت 
ــادة  زي الأي  خ�سوعهم  وعـــدم 

كانت.
عـــدد  اأن  بـــالـــذكـــر  ـــر  جـــدي
الوطني  ال�سندوق  م�سرتكي 
األف   47 بـ  لغري االأجراء يقدر 
ال�سندوق  اأن  كــمــا  مــ�ــســرتك، 
فرتة  يف  متــديــد  اأي  يــقــدم  لــن 
ملنت�سبيه  اال�سرتاكات  ت�سديد 
اأين �سيكون على كل م�سرتك مل 
يتقدم خلل الفرتة املمتدة من 
1 جوان اإىل 31 جوان املن�سرم 

�سيخ�سع للزيادات.

الوالئية  ال�سلطات  ا�سطرت 
م�سار  تــغــيــري  اإىل  ــة،  ــن ــات ــب ب
مركونة  ــق  ــري ط ازدواجــــيــــة 
باإقليم بلدية تازولت، يف بع�ص 
حتفظات  ب�سبب  وذلك  املحاور 
م�سالح حماية املواقع االأثرية 
اإجناز  ا�ستحالة  اأكــدت  والتي 
التي  النقاط  بع�ص  يف  الطريق 
�سبق واأن اكت�سف فيها اآثار منها 

لوحات ف�سيف�سائية نادرة.
فريد  ــــوايل  ال واأعـــطـــى  هـــذا 
االأ�سغال  بعث  اإ�ــســارة  حممدي 
م�سار  تغيري  بعد  جــديــد،  مــن 
املـــحـــاور،  بــعــ�ــص  ــق يف  ــري ــط ال
اإىل  احلفلت  قاعة  من  خا�سة 
اخلا�ص  االأمني  احلاجز  غاية 

م�سافة  على  وذلــك  بال�سرطة 
اأعطى  فيما  كيلومرت،   3 تقارب 
اأوامـــر بــاإعــداد درا�ــســة اأخــرى 
على  اجتنابي  طريق  مل�سروع 
من  انطلقا  كلم،   3.2 م�سافة 
و�سوال  الوطني  الــدرك  حاجز 
اإىل الطريق االجتنابي ال�سرقي 

على م�سافة تقدر بـ3.2 كلم.
مقاولتني  اأن  بالذكر  جــديــر 
امل�سروع  ـــاز  اإجن على  تعكفان 
تطوعيا بغلف مايل يقدر بـ40 
اإحلاح  بعد  وذلك  �سنتيم،  مليار 
اإجناز  �ــســرورة  على  املواطنني 
ازدواجية الطريق بعد  م�سروع 
اأن خلف الع�سرات من ال�سحايا 

يف حوادث مرور مروعة.

"كا�سنو�س"  يف  منت�سب  األف   22
خــــالل 6 اأ�سهـــر

ازدواجية  م�سـار  "االآثار" ُتغيـر 
طريق "مروكونة" بتازولــت

�ضميحة. ع  

واأو�سح الربوفي�سور كمال بوزيد، 
االأورام  طـــب  م�سلحة  رئــيــ�ــص 
ومــاري  بيار  مبركز  ال�سرطانية 
با�سا  م�سطفى  مب�ست�سفى  كــوري 
اجلامعي باجلزائر العا�سمة، باأن 
جديدة  حــالــة  اآالف   7 حـــوايل 
ت�سجل  ال�سرطانية  لــلأمــرا�ــص 
ــاأن  ب ــا  ــردف م ــر،  ــزائ ــاجل ب �سنويا 
اأ�سبح  القولون وامل�ستقيم  �سرطان 
عند  االأول  �سنة2015  مــنــذ 
الن�ساء  عند  ــاين  ــث وال ــال  ــرج ال
وهو ي�سهد زيادة م�ساعفة واحلل 
الوحيد يف مواجهة هذا االرتفاع 

املبكر  الــتــ�ــســخــيــ�ــص  يف  يــكــمــن 
للمر�ص 

باملنا�سبة  املخت�ص  ذات  واعترب 
للك�سف  التح�سي�سية  احلملة  اأن 
ــقــولــون  ــان ال ــرط ــس ــبــكــر عـــن � امل
وامل�ستقيم التي انطلقت من بجاية 
اإيجابية  كانت  منوذجية  كوالية 
ت�سافر  بف�سل  االآن  حلد  وجنحت 
التجربة  بهذه  املعنيني  كل  جهود 
مبا فيهم االأطقم الطبية وامتدت 

هذه احلملة التي  تندرج  يف ذ

ملكافحة  الوطني  املخطط  طــار 

اإىل   2019  /  2015 ال�سرطان 
ومن  واالأغـــواط،  عنـابة  واليتي 
�سبتمرب  �سهر  تنطلق  اأن  املنتظر 
اأن  على  بــاتــنــة،  بــواليــة  املقبل 
واليات  كل  اإىل  ذلك  بعد  تتو�سع 

الوطن. 
الطبية  الوطنية  االأيـــام  وتعد 
اله�سمي-ح�سب  اجلهاز  الأمرا�ص 
الأطباء  العلمية  جمعية  رئي�ص 
الكرمي  عبد  بباتنة  االأورا�سيني 
فوزميناين- تقليدا علميا باجلهة 
اخلــربات  لتبادل  تنظم-وفقه- 
والتجارب الطبية حيث تخ�س�ص 

كل �سنة جلزء من اجلهاز اله�سمي 
يف  العلمية  امل�ستجدات  ملناق�سة 
ت�سيبه  الــتــي  االأمـــرا�ـــص  عـــلج 

وطرق الوقاية منها.
معر�ص  تنظيم  جرى  اأنه  يذكر   
والتجهيزات  ـــة  ـــلأدوي ل عــلــمــي 
الــطــبــيــة املــ�ــســتــخــدمــة يف عــلج 
ال�سيما  عنها،  والك�سف  االأمرا�ص 
وامل�ستقيم  الــقــولــون  �ــســرطــانــات 
العلمية  التظاهرة  هام�ص  على 
التي احت�سنتها قاعة املحا�سرات 
االإ�سلمية  العلوم  بكلية  الكربى 

بجامعة احلاج خل�سر.

واأ�سار يف ذات ال�ساأن ال�سكان اإىل �سرورة 
ال�ساحلة  املياه  �سبكة  وتو�سيع  جتديد 
و�سعيتها  يف  العاجل  والنظر  لل�سرب  
جراء  اإلــيــه  ــت  اآل ومــا  املــزريــة،  احلالية 
اهرتائها وعدم اإمكانية �سخها للمياه ودعا 
ا�ستغلل  اإىل  ال�سياق  ذات  يف  امل�ستكون 
منبع العوينات الطبيعي و�سرورة تاأهيله 
وجتهيزه  من خلل اإن�ساء خزان متو�سط 

احلجم ليعود بالنفع على اجلميع.
ذراع  م�ستة  �سكان  اأ�سار  اأخــرى  جهة  من 
اأثرت  اأخرى  نقائ�ص  وجود  اإىل  الطويل 
على يومياتهم املليئة باملتاعب وزادت من 
الكبرية،  والعزلة  املريرة  املعاناة  حجم 
ابتدائية  مدر�سة  اإىل  املنطقة  فافتقار 
ابتدائية  برتميم  املطالبة  اإىل  بهم  دفع 
التي  ـــزاراري  ال حممد  حجازي  ال�سهيد 
الع�سرية  ــنــوات  �ــس مــنــذ  مغلقة  ظــلــت 
اأبناء  اأمام  اأبوابها  فتح  الإعادة  ال�سوداء 
التنقل  م�سقة  يتكبدون  الذين  املنطقة 
وبولفراي�ص،  لقرين  قريتي  مدار�ص  اإىل 
وبعد اإيفاد جلنة من اأجل اإعداد بطاقة 
الرتميم  ـــادة  اإع مل�سروع  وفنية  تقنية 
هذه  فــتــح  الــ�ــســكــان  ينتظر  ـــلح  واالإ�ـــس
بداية  مع  الوحيدة  التعليمية  املوؤ�س�سة 

املو�سم الدرا�سي املقبل.
كما ينتظر ال�سكان من وايل باتنة توفري 
مب�ستة  واال�ستقرار  احلــيــاة  �ــســروريــات 
تقنية  درا�سة  اإعــداد  بعد  الطويل  ذراع 
املخت�سة  للم�سالح  واإيداعها  اإجنازها  مت 
با�ستكمال م�سروع الربط  بالغاز الطبيعي 
منطقة  مــ�ــســارف  مــن  �سبكته  املــمــتــدة 
العوينات �سرق م�ستتة بومعراف ومنطقة 
م�ستة  �سرق   �سمال  خو�سري  اأوالد  دوار 

كبريا  امل�ستة  �سكان  اأمــل  ليبقى  لقرين، 
رفع  اأجــل  مــن  الــواليــة  وايل  يف  وقائما 
الغنب عنهم  وتلبية مطالبهم التي اأرهقت 

خناق  عليها  اأطبق  التي  املنطقة  قاطني 
التهمي�ص واللمباالة من طرف ال�سلطات 

منذ اأمد طويل.

تزايد حاالت  اأن  باتنة على مدار يومني على  التي احت�ضنتها  اله�ضمي  الرابعة الأمرا�س اجلهاز  الوطنية  االأيام  الباحثون واملخت�ضون امل�ضاركون يف  اأجمع 
االإ�ضابة ب�ضرطان اجلهاز اله�ضمي باجلزائر  يعود اإىل االإقبال الكبري على الوجبات ال�ضريعة خالل ال�ضنوات االأخرية والتي لها انعكا�ضات �ضلبية على �ضحتهم 

ال�ضيما عالقتها الوطيدة بظهور االأمرا�س ال�ضرطانية ومنها �ضرطان اجلهاز اله�ضمي وحتديدا القولون وامل�ضتقيم .

نا�ضد �ضكان م�ضتة ذراع الطويل ببلدية اأوالد فا�ضل يف والية باتنة، وايل الوالية بالتدخل  من اأجل اإن�ضافهم والنظر يف مطالبهم، وح�ضب مواطنو هذه املنطقة 
ال تزال اأكرث من 50 عائلة تعاين من نق�س يف التغطية ب�ضبكة املياه ال�ضاحلة لل�ضرب، حيث تزامن الو�ضع مع احلاجة امللحة لهذه املادة اال�ضتهالكية مع 

مو�ضم ال�ضيف.

اأطبــاء يُدقون ناقو�س اخلطر حول تزايـد حاالت ال�سرطان 

م�ستة "ذراع الطويـل" بعيدة عن اأعني امل�سوؤولني

حمليات الإثنني 20 يونيو 2969/ 01  جويلية 2019 املوافق لـ 28 �شوال 041440

�ضميحة. ع

نا�ضر.م
حفيظ�ة. ب

فيما قام 4600 م�ضرتك بت�ضديد ��ضرت�كاتهم

بعد حتفظات م�ضالح حماية �ملو�قع �الأثرية على �مل�ضروع

�ضورة لالبتد�ئية �ملغلقة منذ �لع�ضرية �ل�ضود�ء

�ضميحة. ع  

طلبــة يغلقون كلية العلوم والتكنولوجيــا
حتت  من�سوون  طلبة  اأمــ�ــص،  �سن 
"الت�سامن  الطلبي  التنظيم  لواء 
والية  مكتب  ـ  الطلبي"  الوطني 
على  احتجاجية  حــركــة  باتنة، 
والتكنولوجيا  العلوم  كلية  م�ستوى 
بجامعة باتنة 2، حيث قاموا بغلق 
على  منهم  احتجاجا  الكلية  اأبواب 
التي  والنقائ�ص  امل�ساكل  من  جملة 
تتخبط فيها الكلية والتي مل جتد 

طريقا اإىل احلل بالطرق الودية.
تلقت  الــتــنــظــيــم  ــان  ــي ب وحــ�ــســب 
اأن  منه،  ن�سخة  نيوز"  "االأورا�ص 
من  جملة  و�ــســط  تعي�ص  الكلية 
ا�ستكمال  عدم  غــرار  على  امل�ساكل 
املــواد  يف  خا�سة  الــدرا�ــســي  املــقــرر 
بـ"املا�سرت"  واملتعلقة  االأ�سا�سية 
امل�سروع  تكملة  ــدم  ع عــن  ناهيك 
�سقوط  اإىل  اأدى  ــا  مم الــ�ــســنــوي، 

اأغلبية الطلبة يف م�سكل عدم وجود 
املتبقي  الوقت  املوؤطر كون  االأ�ستاذ 
غــري كــــايف، كــمــا اأ�ـــســـاف حمـــرروا 
البيان اأن الطالب يعاين من تكثيف 
وح�سو الدرو�ص يف االآونة االأخرية 
ما  االأ�ــســبــوع،  ــذا  ه ــلل  خ خا�سة  
اأغلبية  اإجنــــاز  عـــدم  يف  ت�سبب 
كما  التطبيقية،  الأعمالهم  الطلبة 
اأن مواقيت االمتحانات هي االأخرى 

مل  االإدارة  كون  الطالب  تخدم  ال 
تراعي م�سلحته.

ويف ظل هذه امل�ساكل قرر الت�سامن 
الوطني الطلبي الدخول يف حركة 
اأجل دفع  احتجاجية مفتوحة من 
االإدارة اإىل و�سع حد لهذه امل�ساكل 
واأن  خا�سة  الطلبة  يعي�سها  التي 
ــــواب احلــــوار قــد اأغــلــقــت اأمـــام  اأب

الطالب.

جامعة باتنة 2



عني  مبدينة  املقيمني  املواطنني  ع�سرات  اأم�ص،  قام 
مليلة بوالية اأم البواقي، باالحتجاج اأمام مقر دائرة 
عن  الــفــوري  االإعـــلن  ب�سرورة  مطالبني  مليلة  عني 
�سكن   716 ح�سة  من  للم�ستفيدين  اال�سمية  القائمة 

عمومي اإيجاري.
املحتجني اأكدوا على الظروف املعي�سية املزرية التي 
اأثقلت  التي  الكراء  اأعباء  خا�سة  فيها  يتخبطون 
كل  االأقل  على  �سنتيم  مليون   15 يتجاوز  مبا  كاهلهم 
�سنة، ومنهم من يقيم على م�ستوى بيوت ه�سة ال تليق 

للحياة االآدمية بها.
القائمة  اإعـــلن  مــن  اأ�سهر  اأربــعــة  بهد  ذلــك  يــاأتــي 
وهي  املــا�ــســي،  مــار�ــص  �سهر  خــلل  االأوىل  اال�سمية 

االحتجاجات  من  الع�سرات  �ساحبتها  التي  العملية 
ب�سبب  البلدية،  مقر  وحــرق  وطنية  طرقات  وغلق 
القائمة  بها  ــاءت  ج التي  والــتــجــاوزات  اخلــروقــات 
اال�سمية التي ت�سمل اأ�سماء �سباب وفتيات مل يتجاوز 
�سنهم 19 �سنة، فيما مت اإق�ساء اأ�سخا�ص قاموا باإيفاد 

ملفات ال�سكن ملدة تتجاوز 15 �سنة.
على  االأول  املــ�ــســوؤول  مــوؤخــرا  ــام  ق فقد  ــارة،  لــلإ�ــس
والئية  جلنة  باإيفاد  بالوالية  التنفيذي  اجلــهــاز 
اال�سمية  القائمة  ــداد  اإع اأجــل  من  م�ستقلة  �سكنية 
للم�ستفيدين، والتي اأ�سحت املطلب الرئي�سي والعاجل  
لها  انتظارهم  طــول  بعد  مليلة،  عني  مدينة  ل�سكان 

جتاوز الـ6 �سنوات.

م���������������حمد. ع

�ل�ضقي باملياه �لقذرة يتو��ضــل

�حتجاجا على �الإق�ضاء و�لتهمي�ض 

ي�ضهد قطاع ال�ضحة بوالية خن�ضلة، واقعا مرا خا�ضة على م�ضتوى املوؤ�ض�ضات اال�ضت�ضفائية والعيادات اجلوارية، 
ب�ضيدليات  االأدوية  وندرة  املتدنية  الطبية  اخلدمات  اإىل  اإ�ضافة  بالتجهيزات،  املتعلقة  اجلمة  النقائ�س  ب�ضبب 

امل�ضت�ضفيات وتعطل االأجهزة الطبية على غرار اأجهزة االأ�ضعة وال�ضكانري وغريها.

لهذه  الــقــا�ــســدون  املـــواطـــنـــون 
فتحوا  االإ�ست�سفائية  املوؤ�س�سات 
ــني واأكــــدوا  ــوؤول ــس ــ� الــنــار عــلــى امل
بالوالية  ال�سحة  اأن  االألف  للمرة 
ال  االأمـــر  بـــاأن  م�سيفني  مري�سة، 
ما  ال�سحية  بقدر  بالهياكل  يتعلق 
انعدام  من  باملمار�سات  علقة  له 
االأطباء  بع�ص  لدى  املهني  لل�سمري 
واملوظفني وعدم التكفل بحاجيات 
الــعــديــد من  تــوؤكــد  املــريــ�ــص، كما 
يف  لي�ص  امل�سكل  اأن  اإىل  املــ�ــســادر 
الطبي  التاأطري  يف  ــا  اإمن الهياكل 
واإن  مالية  منا�سب  لغياب  الب�سري 
هذه  ــدراء  م بع�ص  يتعمد  وجــدت 
يف  و�سعها  اإىل  ال�سحية  املوؤ�س�سات 
حدث  ما  وهو  جدا"  "�سري  خانة 
املوؤ�س�سات  ــدى  ــاإح ب �سهور  ومــنــذ 
باملوؤ�س�سة  وبال�سبط  اجلــواريــة 
حممد  عيادي  ال�سهيد  اجلــواريــة 
الطاهر ببلدية �س�سار اأين مت اإ�سهار  
منا�سب  بـ03  املخربيني  مل�سابقة 
م�سارك   200 مــن  اأزيــــد  وتــقــدم 

لو�سع ملفاتهم لدى اإدارة  العيادة 
دون  لكم  اال�ستلم  و�سول  وت�سليم 
الإجرائها،  ا�ستدعاوؤهم  يتم  اأن 
عيادة االأمومة والطفولة �ساحلي 
من  االأخــــرى  هــي  تــعــاين  بلقا�سم 
اكتظاظ رهيب دون اأن جتد بوادر 
التي تعاين منها منذ  امل�ساكل  حلل 
ال�سحة  قطاع  واقــع  اأمــا  �سنوات، 
بالبلديات فحدث وال حرج يف ظل 
فيها  يغرق  التي  الكثرية  النقائ�ص 
خا�سة على م�ستوى قاعات العلج 

التي يبقى الكثري منها جمرد هيكل 
دون روح. 

املــ�ــســوؤول  اأن  بــالــذكــر  جـــديـــر 
بت�سليم  وعد  الوالية  على  االأول 
الثلثة  اال�ست�سفائية  املوؤ�س�سات 
وبوحمامة  �س�سار  دوائــر  من  بكل 
واأوالد اأر�سا�ص واملحمل مطلع هذه 
اإىل  ي�سري  الواقع  اأن  اإال  ال�سائفة 
النور  ترى  لن  املوؤ�س�سات   هذه  اأن 
تقاذف  ظل  يف  العاجل  القريب  يف 

امل�سوؤوليات بني اجلميع.

قطاع ال�سحة بحاجة اإىل  "ثورة" بخن�سلة

طالبو ال�سكن يحتجون يف عني مليلـة

م�ضاكل باجلملة وم�ضابقات توظيف يف خانة "�ضري جــد�"

نددو� بتاأخر �الإفر�ج عن  �لقائمة

والنظافة  الــ�ــســحــة  ــرت  ــس ــا� ب
مع  بــالــتــعــاون  �سطيف  ببلدية 
وكذا  الوالئية  امل�سالح  من  عدد 
حماربة  اأجل  من  حملة  االأمنية 
ظاهرة �سقي املحا�سيل الزراعية 
وقفت  حــيــث  ـــذرة،  ـــق ال ــاه  ــي بــامل
خمالفات  على  اللجنة  اأع�ساء 
ــدام  اإق حــد  اإىل  و�سلت  خطرية 
هذه  �سقي  على  الفلحني  بع�ص 
التي  املــذابــح  بــدمــاء  املحا�سيل 
ببلدية  بــو�ــســلم  واد  يف  ت�سب 

�سطيف.
الــكــبــرية التي  املــخــاطــر  ورغـــم 
ت�سكلها هذه الظاهرة على �سحة 
الفلحني  بع�ص  اأن  اإال  املواطنني 
بعد  احلمراء  اخلطوط  جتاوزوا 
اأن كانوا يقومون ب�سقي املحا�سيل 
مياه  مع  املختلطة  القذرة  باملياه 
االآونــــة  يف  لــيــتــم  بــو�ــســلم  واد 
املحا�سيل  بع�ص  �سقي  االأخـــرية 
بدماء املذابح املختلطة مع املياه، 
ــذي اجــرب م�سالح  وهــو االأمـــر ال

اللجنة الوالئية على اإحالة هذه 
العدالة  على  مبا�سرة  الق�سايا 

بالنظر خلطورتها.
يتم  اأن  تقرر  ــر  اأخ جانب  ومــن 
املحا�سيل  اإتــــلف  يف  ــروع  ــ�ــس ال
اإثبات �سقيها  الزراعية التي يتم 
ــذرة وهـــذا كــاإجــراء  ــق بــاملــيــاه ال
ا�ستجابة  عـــدم  ــل  ظ يف  ـــي  ردع
املوجهة  ــذارات  ــلإع ل الفلحني 
اآالت  على  احلــجــز  اأن  كما  لهم 
تاأثري على  اأي  له  يكن  ال�سقي مل 
يف  املياه  هــذه  ا�ستغلل  توا�سل 
ال�سقي حيث قام بع�ص الفلحني 
الرئي�سية  الــقــنــوات  بتعطيل 
من  القريبة  ال�سحي  لل�سرف 
ل�سمان  بــو�ــســلم  واد  جمــــرى 
متوينهم باملياه، ليتم اللجوء اإىل 
وهو  للمحا�سيل  الكلي  ــلف  االإت
يكبد  اأن  �ساأنه  من  ــذي  ال االأمــر 
خل�سائر  املــخــالــفــني  الــفــلحــني 
كبرية خا�سة يف حال االإ�سراع يف 

تنفيذ قرارات االإتلف. 

بلدية  �سكان  من  الع�سرات  احتج 
�سطيف  واليــة  جنوب  حــدادة  بئر 
االإق�ساء  عــلــى  ــص  ــ� االأم �سبيحة 
خمتلف  تعرفه  ــذي  ال والتهمي�ص 
البلدية، حيث قام  وم�ساتي  اأحياء 
طوال  البلية  مقر  بغلق  املحتجون 
نهار االأم�ص مانعني دخول املوظفني 
ثاين  يف  البلدي  املجل�ص  واأع�ساء 
وقفة احتجاجية يف ظرف اأقل من 

�سهر واحـد.
وجدد املحتجون القادمون من عدد 
�ساتة  اأوالد  غرار  على  املناطق  من 
وذراع الو�سط ف�سل عن باقي اأحياء 
ب�سرورة  املتعلقة  مطالبهم  املدينة 
الطبيعي  ــاز  ــغ ال ب�سبكة  ــط  ــرب ال
الــذي عــرف تاأخرا  املــ�ــســروع  وهــو 

املجاورة  املناطق  اأغلب  كون  فادحا 
ا�ــســتــفــادت مــن هــذه اخلــدمــة منذ 
مدة، كما طرح املحتجون ان�سغاالت 
اأخرى متعلقة باإق�ساء هذه املناطق 
من اأي برامج تنموية اأو �سكنية منذ 

فرتة لي�ست بالق�سرية.
رئي�ص  مقابلة  املحتجون  ورف�ص 
املجل�ص  اأعــ�ــســاء  وبــاقــي  البلدية 
حتركهم  عدم  ب�سبب  وهذا  البلدي 
للن�سغاالت  اال�ستجابة  اأجــل  من 
خلل  ال�سكان  رفعها  التي  واملطالب 
ال�سابقني  االحتجاجية  الوقفة 
املرة ب�سرورة تدخل  مطالبني هذه 
اإنهاء  اأجل  من  الوالئية  ال�سلطات 
تتعر�ص  الذي  واالإق�ساء  التهمي�ص 

له اأغلب مناطق هذه البلدية. 

حما�سيل زراعية ُت�سقـى
 بدماء املذابح ب�سطيف 

�سكان بئر حدادة يغلقون
 مقر البلديــة 

احلرارة تقتل
 3 اأ�سخـا�س يف خن�سلة

�سجلت م�سالح قطاع ال�سحة 
لوالية خن�سلة، عديد حاالت 

الوفيات ب�سبب �سربات ال�سم�ص 
واالرتفاع الكبري يف درجات 

احلرارة وذلك ح�سب توقعات 
م�سالح القطاع يف انتظار تاأكيد 

ذلك من طرف االأطباء وهذا 
بكل من بلدية خن�سلة واملحمل 

و�س�سار، حيث جتاوزت درجة  
احلرارة خلل االأيام االأخرية 

40 درجة ما اأجرب ال�سكان على 
التزام منازلهم، فيما امتنع 
البع�ص منهم عن االلتحاق 

بعملهم تفاديا ل�سربات 
ال�سم�ص.

هذا ولقيت �سيدة تبلغ من 
العمر 37 �سنة حتفها بعد 

تعر�سها لل�سم�ص مبدينة 
خن�سلة، كما فارق �سيخ يبلغ 

من العمر 62 �سنة احلياة 
ب�سحراء بلدية املحمل 

ب�سبب احلرارة ال�سديدة، كما 
لقيت فتاة مري�سة مبر�ص 

ال�سكري تبلغ من العمر 22 
�سنة م�سرعها قبل و�سولها 

للم�ست�سفى بعد تعر�سها 
ل�سربة �سم�ص اإثر م�ساعفات 
يف مر�سها، من جهتها م�سالح 

قطاع ال�سحة بوالية خن�سلة 
حذرت من التعر�ص الأ�سعة 
ال�سم�ص التي تعرف ارتفاع 

غري طبيعي خلل هذه االأيام 
خا�سة بالن�سبة للأطفال 

وامل�سنني واأ�سحاب االأمرا�ص 
املزمنة املهددين مب�ساعفات 

قد توؤدي بحياتهم.
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�سطيف
خن�سلة

اأم البواقي

معاوية. �ص

م. ع
عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

فر�ضت حظر� للتجول 
ب�ضبب �رتفاعها �لقيا�ضي

بن �ضتول. �ص
بقيمة 65 مليار �ضنتيم  

بعد حتويل ملفاتهم �إىل "كناب �إميو" م�سوؤولة  مــ�ــســادر  اأمـــ�ـــص،  ك�سفت 
اأم  الــ�ــســيــاحــة بـــواليـــة  ــة  ــري ــدي مب
من  القطاع  ا�ستفادة  عن  البواقي، 
م�سروع التو�سع ال�سياحي على م�ستوى  
نعمان  و�ــســوق  الــبــواقــي  اأم  بلديات 
والزرق، وذلك من خلل  خلق مناطق 
للن�ساط ال�سياحي، اأين ر�سد لعمليات 
وربطها  ال�سياحية  املناطق  تهيئة 
غلف  احليوية  ال�سبكات  مبختلف 
وذلك  �سنتيم،  مليار   65 يقدر  مايل 
هكتار   125 اإىل  ت�سل  م�ساحة  على 

موزعة على م�ستوى ثلث بلديات.
ا�ستقبال  يرتقب  ال�سياق،  ذات  ويف 
ع�سرات امللفات من قبل رجال االأعمال 
بالتو�سع  املعنية  البلديات  مبختلف 
ال�سياحي، من اأجل اال�ستثمار يف قطاع 
ال�سياحة يف ظل االمتيازات امل�سطرة 
ال�ستقطاب  املعنية  اجلهات  قبل  من 
ذلك  ياأتي  بالوالية،  االأعمال  رجال 
ال�سخمة  ال�سياحية  الربامج  �سمن 
التي ا�ستفادت منها والية اأم البواقي 
خلل ال�سنوات االأخرية املا�سية، اأين 

املخطط  على  امل�سادقة  موؤخرا  مت 
�ساأنه  من  والــذي  للوالية  ال�سياحي 
ر�سم معامل قطاع ال�سياحة بالوالية 
خلل  به  بالعمل  املبا�سرة  واملتوقع 

االأيام القليلة املقبلة.
الوالية  تتمتع  اأخــــرى،  جهة  مــن 
الرابعة مب�ساحات معتربة من غابات 
لكنها  اأنواعها،  مبختلف  اال�ستجمام 
قبل  من  جيدا  امل�ستغلة  غري  تبقى 
مـــردود  جــعــل  مــا  عليها،  الــقــائــمــني 
باملقارنة  جدا  �سئيل  بها  ال�سياحة 
من  عليها  و�سعت  التي  الرهانات  مع 

ال�سياحة  قطاع  على  القائمني  قبل 
جناح  �سجل  وقـــد  هـــذا  ــة،  ــوالي ــال ب
مدينة عني مليلة، يف جمال اال�ستثمار 
البلدية  �سكان  طالب  اأين  ال�سياحي، 
للجهات  العاجل  التدخل  ب�سرورة 
الدخول  ت�سعرية  خلف�ص  الو�سية 
اأ�سحت  ــي  ــت ال ــة  ــي ــائ امل لــلــحــديــقــة 
تعرف  والتي  للمدينة،  مهم  مك�سب 
العائلت مبختلف  توافد يومي ملئات 

الواليات ال�سرقية املجاورة.

 2013 ــــدل  ع مــكــتــتــبــو  يــنــتــظــر 
ال�سندوق  �سكنات  اإىل  واملــحــولــون 
ــتــوفــري واالحـــتـــيـــاط  ــل الـــوطـــنـــي ل
بلديات  مــن  بــكــل  اإميو"  "كناب 
وقجال  باي  �سالح  ال�سخنة،  حمام 
املتعلقة  ملــطــالــبــهــم  ــتــجــابــة  اال�ــس
يف  ـــراع  واالإ�ـــس �سكناتهم  بــا�ــســتــلم 
باملواقع  اخلارجية  التهيئة  اأ�سغال 
الوعود  على  بــنــاءا  ــذا  وه الثلثة 
حممد  اجلديد  الــوايل  قدمها  التي 
للمواقع  زيارته  هام�ص  على  بلكاتب 
ال�سكنية حيث قدم تعليمات �سارمة 
من  االنتهاء  اأجــل  من  عدل  لوكالة 
اأقرب  اأ�سغال التهيئة اخلارجية  يف 
احل�س�ص  هذه  توزيع  اأجل  من  وقت 
وهذا  العاجل  القريب  يف  ال�سكنية 

بعد �سنوات من االنتظار.
حدد  الوايل  فاإن  املكتتبني  وح�سب 

موعد ا�ستلم ال�سكنات قبل الدخول 
املدر�سي القادم اإال اأن وترية االأ�سغال 
ــارت  ــايل اأث اجلــاريــة يف الــوقــت احل
خماوفهم من اإمكانية تاأجيل ا�ستلم 
�سكناتهم وهو ما جعلهم يطالبون من 
متابعة  �ــســرورة  املحلية  ال�سلطات 
حلد  تنطلق  مل  والتي  االأ�سغال  �سري 
االآن، علما اأن هذه املواقع مت ربطها 

بجميع ال�سبكات منذ فرتة.
ــة عدل  ــال ومـــن جــانــبــه مــديــر وك
اأن  اأكد  ر�سا ب�سريي  ب�سطيف حممد 
واخلارجية  التهيئة  اأ�سغال  انطلق 
حم�سة  ــــة  اإداري ــراء  ــاإج ب مرتبط 
دفــرت  عــلــى  ــول  ــس ــ� احل يف  متمثلة 
وهو  امل�سروع  بهذا  خال�ص  �سروط 
ـــــداده على  ــرت الـــذي يــتــم اإع ــدف ال
يتم  اأن  قبل  وهذا  املركزي  امل�ستوى 
املنح  اإجـــراءات  يف  بعدها  ال�سروع 

احلل  اأن  يعني  مــا  ــو  وه ــنــاد  واالإ�ــس
رغم  العاجل  القريب  يف  يكون  لــن 
احرتام  على  الوكالة  مدير  تاأكيد 
الوايل  طرف  من  املمنوحة  االآجــال 

ال�ستكمال االأ�سغال.

ومكتتبو عدل 2 يحتجون
 اأمام مقر الوالية 

كما نزل الع�سرات من مكتتبي عدل 
2 للحتجاج اأمام مقر والية �سطيف 
وهذا ب�سبب تاأخر االأ�سغال اجلارية 
الكربى  الكنية  املواقع  من  عدد  يف 
الن�ساء،  وبــئــر  تــيــنــار  غـــرار  عــلــى 
باالإ�سراع  املحتجون  طــالــب  حيث 
حمتجون  ــرح  ط فيما  االأ�ــســغــال  يف 
اآخرون مطالب ب�سرورة الرتاجع عن 
بعيدة  �سكنية  مواقع  اإىل  ترحيلهم 

عن م�سقط راأ�سهم واأماكن عملهم. 

م�ساريع الإنعا�س ال�سيــاحة يف 3 بلديات

مكتتبو "عدل" ب�سطيف ينتظرون الفــرج 

بن �ضتول. �ص
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م�س�ريع ترى النور بعد �سنوات من الإنتظ�ر ب�أم البواقي

واأخريا مركز جامعي بعني مليلة
للعلوم  اجل��ام��ع��ي  امل���رك���ز  دخ����ول  ي��ن��ت��ظ��ر 
حيز  مهيدي"  ب��ن  الطاهر  والتكنولوجيا" 
اأبوابه  �ضتفتح  اأي��ن  جويلية،   5 يوم  اخلدمة 
البكالوريا  نتائج  عن  الإع��الن  بعد  مبا�ضرة 
مزاولتهم  املرتقب  اجل��دد  الطلبة  ل�ضتقبال 
هذا  املركز،  م�ضتوى  على  اجلامعية  لدرا�ضتهم 
جامعية  اإقامة  م�ضروع  ا�ضتالم  كذلك  و�ضيتم 
الف�ضل  يتم  مل  وال��ت��ي  �ضرير،   500 ب�ضعة 
رفقة  الذكور  فئة  اإيواء  اإمكانية  بعد يف مدى 
مركزين،  اإىل  احلي  تق�ضيم  خالل  من  الإن��اث 
واإما اأن يتم نقل الذكور اإىل القامة اجلامعية 
مبدينة اأم البواقي وذلك بتوفري حافالت نقل 
للطلبة يوميا، اأين يتوقع الف�ضل يف ذلك نهاية 

�ضهر جويلية املقبل.
القت�ضاد  الت�ضيري  معهد  ا�ضتالم  و�ضيتم  هذا 
بيداغوجي،  مقعد   2000 ب�ضعة  البواقي  باأم 
مقعد   1000 ب���  ال��ري��ا���ض��ة   م��ع��ه��د  وك����ذا  
تن�ص  وملعبني  م�ضبح  بالإ�ضافة   بيداغوجي، 
وريا�ضات خمتلف على م�ضتوى معهد الريا�ضة 
وفيما  جويلية،.   5 ي��وم  ي�ضتلم  اأن  واملتوقع 
يخ�ص معهد العلوم الإن�ضانية يرتقب ا�ضتالمه 
قبل نهاية ال�ضنة اجلارية، فيما جتري حاليا 
بعني  الجتماعي  الطبي  املعهد  جتهيز  عملية 
اإنهاء  ليتم  الريا�ضة  معهد  وك��ذا  البي�ضاء، 

الأ�ضغال لي�ضلم جاهزا يوم 5 جويلية .

مركز بريدي باملحطة الربية لنقل امل�سافرين
التجهيزات  م��دي��ر  اأك���د  امل��و���ض��وع،  ذات  يف 
امل�ضافرين  لنقل  الربية  املحطة  اأن  العمومية، 
اخلدمة  حيز  �ضتدخل  البواقي  اأم  مبدينة 
اأن  بعد  ال��ق��ادم  جويلية   5 ي��وم  م��ن  اب��ت��داء 
مبختلف  اخلا�ضة  الأ�ضغال  من  النتهاء  مت 
وخمارج  مداخل  �ضتكون  التي  البلدية  الطرق 
مدينتي  باجتاه  طريقني  وت�ضمل  احلافالت 
عني البي�ضاء وعني ببو�ص، طريق اآخر يف طور 
حتوي  التي  املناطق  خمتلف  لتفادي  الجناز، 
العمومية  املوؤ�ض�ضات  وك��ذا  �ضكنية  جتمعات 
خمتلف  م�ضتوى  على  املروري  ال�ضغط  لتفادي 
نقل  حمطة  و�ضت�ضمل  ه��ذا  البلدية،  الطرق 
14 حمل، وكذا مكتب بريدي  امل�ضافرين على 
بنكية،  ووكالة  املكتب،  مكان  اختيار  مت  اأي��ن 
ومكاتب خم�ض�ضة ملختلف وكالت ال�ضياحية، 
درا�ضة  عملية  حاليا  جت��ري  اأي��ن  ومطعمني، 
�ضتكون  والتي  م�ضتحقيها  على  املحالت  توزيع 
البواقي  اأم  ولي���ة  �ضباب  لفائدة  جميعها 
خرجاته  خالل  الولية  وايل  اأكده  ما  ح�ضب 
امليدانية الأخرية للمحطة الربية، يف املقابل، 
مل يتم الف�ضل بعد يف كيفية ا�ضتغالل اأر�ضية 
حمطة النقل ال�ضابقة، وكذا تعوي�ص اأ�ضحاب 
املحطة  م�ضتوى  على  املتواجدين  الأك�ضاك 

ال�ضابقة خالل الأ�ضهر القليلة القادمة.

ا�ستالم مركز بريدي بعني فكرون
وتكنولوجيات  الربيد  قطاع  ا�ضتفاد 

ال�ضنة  خ��الل  والت�����ض��ال  الإع����الم 
املا�ضية من اجناز 6 مكاتب للربيد، 
مت ا�ضتالم 4 مكاتب بريدية، فيما 
ا�ضتالم مكتب بعني فكرون  ينتظر 
�ضيتم  فيما  املقبل،  5 جويلية  يوم 

م�ضتوى  على  اآخر  بريد  مكتب  ا�ضتالم 
يف  كبري  ت��اأخ��ر  ع��رف  وال���ذي  اجلحفة  ح��ي 
واملتوقع  الجناز  مكان  تغيري  ب�ضبب  الجن��از  

ا�ضتالمه بعد �ضهر كاأق�ضى تقدير.

م�سروع 60 �سكن جامعي مهدد بالتلف
جامعي  ���ض��ك��ن   60 اجن����از  م�����ض��روع  ي��ع��رف 
الإهمال  من  حالة  "اجلحفة"  حلي  املحاذي 
بعد تعر�ص امل�ضروع للتجميد بعد اأن جتاوزت 
30 باملائة ، بالرغم من  ن�ضبة الأ�ضغال به ال� 
اأجل  من  التعليم  ل��وزارة  امل�ضتمرة  املرا�ضالت 
رفع التجميد ملدة 4 �ضنوات لكنها تلقى الرف�ص 
يف كل مرة، اأين كان اآخر طلب برفع التحميد 
من  للتحذير  بال�ضور  مرفوق  اأ�ضبوعني  منذ 
�ضنوات   4 من  لأزي��د  الجن��از  تاأخر  خطورة 
بناء  بها  مت  التي  البناء  مواد  لتلف  ي��وؤدي  ما 
للهدم يف حال مت  ما يعر�ضها  امل�ضروع،  اأر�ضية 

ا�ضتمرار التجميد للم�ضروع.

م�ست�سفى جديد باأم البواقي قريبا
عملية  م��ن  ال��ب��واق��ي  اأم  مدينة  ا���ض��ت��ف��ادت 
مت  فيما  �ضرير،   240 م�ضروع  اجن��از  درا�ضة 
�ضنوات، يف ظل منح  رف�ص ت�ضجيله منذ ثالث 
الأولية لإمتام م�ضاريع قطاع ال�ضحية اجلاري 
مالية  مبالغ  وتخ�ضي�ص  وك��ذا  الأ�ضغال،  بها 
عني  بلديات  م�ضتوى  على  امل�ضت�ضفيات  لتهيئة 
�ضيتم  فيما  الباقي،  واأم  البي�ضاء  وعني  مليلة 
ح�ضب   2020 �ضنة  مطلع  امل�ضروع  ت�ضجيل 
الأخرية  زيارته  خالل  ال�ضحة  وزير  اأكده  ما 

ملدينة اأم البواقي.

مقر مديرية التجارة بوؤجل بعد ف�سخ ال�سفقة
ا�ضتفادت  فقد  التجارة،  قطاع  يخ�ص  وفيما 
مديرية التجارة من م�ضروع اجناز مقر جديد 
املقاولة  مع  ال�ضفقة  ف�ضخ  مت  فيما  للمديرية 
فيما  اإداري��ة،  لأ�ضباب  امل�ضروع  باجناز  املكلفة 
اإمت��ام  تاأجيل  ليتم  التجميد  امل�ضروع  ط��ال 

امل�ضروع اىل حني رفع التجميد .

التدفئة بغاز الربوبان خالل ال�ستاء القادم
يتوقع النطالق بعمليات الربط بغاز الربوبان 
املوؤ�ض�ضات  م��ن  معترب  ع���دد  ع��رب  ت��دري��ج��ي��ا 
لولية  التابعة  البلديات  مبختلف  الرتبوية 
الطاقة،  مديرية  مع  بالتن�ضيق  البواقي،  اأم 
واملتوقع اأن يتم اإمداد الربنامج لل�ضطر الثاين 
على  الأول  امل�ضوؤول  اأكد  املقابل  يف  والثالث. 

اجلهاز 

التنفيذي 
اأن  البواقي  اأم  بولية 
خالل  اخلدمة  حيز  �ضيدخل  امل�ضروع 

الدخول املدر�ضي املقبل.

م�ست�سفى لتهيئة  مليار   100
 جديد بعني مليلة

لولية  العمومية  التجهيزات  مدير  اأك��دت 
م�ضتوى  على  الأ�ضغال  ن�ضبة  اأن  البواقي،  اأم 
 65 ال�  �ضرير جتاوزت   240 م�ضت�ضفى  م�ضروع 
% بطراز عايل يتوقع ا�ضتالمه بعد �ضنة، بعد 
قام  اأي��ن  الأ�ضغال،  ك��ربى  من  النتهاء  مت  اأن 
ال�ضتالم  موعد  ي��وم  بتحديد  ال�ضحة  وزي��ر 
الذي لن يتعدى اإىل غاية خالل ف�ضل ال�ضيف 
�ضنتيم  مليار   100 تخ�ضي�ص  مت  اأي��ن   املقبل، 
والتي  املتطورة  التجهيزات  باأحدث  لتجهيزه 
بولية  ال�ضحة  جم��ال  يف  نوعية  قفزة  تعد 
وكذا   IRM ال���  اأجهزة  بتوفري  البواقي،  اأم 
الأكرب  الهاج�ص  اأ�ضحيا  الذين  ال�ضكانار  جهاز 
دائم  ب�ضكل  توفره  عدم  ب�ضبب  املر�ضى  اأم��ام 
ولية  بلديات  م�ضت�ضفيات  اأغلب  م�ضتوى  على 
القائمني  موؤخرا  قام  املقابل،  يف  البواقي.  اأم 
على قطاع ال�ضحة بولية اأم البواقي باإعداد 
اأخ�ضائيني  طلب  مت  من��وذج��ي  ���ض��روط  دف��رت 
باليد  التدعيم  وطلب  ع�ضرية،  وجتهيزات 
املعدات  ت�ضري  جم��ال  يف  املخت�ضة  العاملة 

الطبية املتطورة.
التي  ال�ضحية  امل�ضاريع  باقي  يخ�ص  وفيما 
فتخ�ص  ال��ب��واق��ي،  اأم  ولي��ة  منها  ا�ضتفادت 
اأين  كر�ضة  بعني  �ضرير   60 اجن���از  م�ضروع 
وكذا  باملائة،  ال�60  الأ�ضغال  ن�ضبة  جت��اوزت 
والذي  120�ضرير بعني فكرون  م�ضروع اجناز 
بلغت ن�ضبة الجناز به ال� 65 باملائة واملتوقع 

ا�ضتالمهم بعد �ضنة تقريبا.

ت�سليم عيادة طبية 
ب�سوق نعمان خالل اأيام

ا�ضتفادت مدينة �ضوق نعمان من م�ضروع عيادة 
متعددة اخلدمات والتي �ضيتم ا�ضتالمها يوم 5 
جويلية املقبلة، يف انتظار تدعيمها بالطاقات 
مبدينة  ال�ضحة  قطاع  واأن   خا�ضة  الب�ضرية 
من  جملة  م��ن  وي��ع��اين  مري�ص  نعمان  ���ض��وق 

النقائ�ص التي راح �ضحيتها ع�ضرات املر�ضى.

 ا�ستالم مركز ثقايف ا�سالمي بعقبة بن نافع
اأم  مدينة  ا���ض��ت��ف��ادت  مت�ضل،  �ضعيد  على 
البواقي من �ضرح اإ�ضالمي �ضخم على امل�ضتوى 

باملركب  الأمر  ويتعلق  الوطني، 
اين  نافع،  بن  عقبة  الإ�ضالمي 
الثقايف   املركز  ا�ضتالم   يرتقب 
ي�ضمل  وال��ذي  جويلية،   5 ي��وم 
19 ق�ضم، للدرا�ضة، بالإ�ضافة لقاعة كبرية 

للمحا�ضرات تت�ضع ل�300 مقعد.

ثالث م�ست�سفيات جديدة تنتظر الت�سجيل
من جهة اأخرى، انتهت الدرا�ضة على م�ضتوى 
انتظار  يف  ال�ضحة  ب��ق��ط��اع  م�����ض��اري��ع  ث���الث 
م�ضت�ضفى  م�ضروع  وت�ضمل   الت�ضجيل،  عملية 
م�ضروع  البواقي، وكذا  باأم  �ضرير   240 ب�ضعة 
وكذا  ال�ضلعة  ببلدية  �ضرير   60 ب�   م�ضت�ضفى 

م�ضروع60 �ضرير ب�ضوق نعمان.

جرذان داخل قاعات الوالدة
قاعات  اأغلب  ت�ضهدها  التي  الفو�ضى  ظل  يف 
الولدة بولية اأم البواقي، مت موؤخرا تكوين 
جلنة ولئية برئا�ضة مدير ال�ضحة بولية اأم 
مبختلف  املراكز  عمل  على  للوقوف  البواقي، 
البي�ضاء  وع��ني  ف��ك��رون  بعني  امل�ضت�ضفيات 
بطاقات  واإع��داد  البواقي،  واأم  مليلة   وعني 
مبعدات  وحتديثها  امل��راك��ز  لرتميم  تقنية 
اأق�ضام الولدة، وتاأهيلها  متطورة خا�ضة منها 
جيدة.هذا  ظ��روف  يف  املواطنني  ل�ضتقبال 
بال�ضبه  اخلا�ضة  املدر�ضة  ا�ضتغالل  ويتوقع 
ا�ضتغالل  ليتم  امل�ضت�ضفى  لتو�ضعة  الطبي 
املدر�ضة وترميمها ورفع ال�ضغط على م�ضت�ضفى 

بومايل بعني البي�ضاء.

ترقب ترميم كلي
 لـ 102 ابتدائية باأم البواقي

عدد  م�ضتوى  على  الأ�ضغال  موؤخرا  انطلقت 
فرتة  انتهاء  ف��ور  البتدائية  املوؤ�ض�ضات  م��ن 
المتحانات، بعد اأن مت اإعداد جميع البطاقات 
التقنية لرتميم 102 مدر�ضة على م�ضتوى ولية 
للمدر�ضة  الكلي  للرتميم  وتهدف  البواقي،  اأم 
والربط  املركزية  التدفئة  حت�ضني  خالل  من 
بالطاقات املتجددة، اأين يرتقب اجناز مالعب 
املدار�ص البتدائية وذلك على  جوارية داخل 
م�ضتوى ال�ضطر الأخري لربامج الرتميم للمدر�ص 
لبتدائية، من جهة اأخرى طالب موؤخرا �ضكان 
حتويل  اق��رتاح  ب�ضرورة  الزيتون  عني  بلدية 
عني  اإىل مدينة  البواقي  اأم  من  جممع مدر�ضي 
الزيتون، بعد مرا�ضلة وزارة املالية، حيث قامت 
هذه الأخرية بطلب اجناز ملف جممع مدر�ضي 
خالل  ت�ضجيله  يرتقب  الزيتون،  بعني  جديد 
ال�ضطر الثاين اخلا�ص بالغالف املايل ل�ضندوق 

ال�ضمان واجلماعات املحلية.

التهيئة  الإمتام  �سنتيم  ماليري   5
اخلارجية ملدر�سة الفنون

اجناز  م�ضروع  ط��ال  ال��ذي  ال��ت��اأخ��ري  ظ��ل  يف 

البواقي،  اأم  بولية  اجلميلة  الفنون  مدر�ضة 
مدرية  قبل  من  �ضابقا  م�ضرية  كانت   والتي 
التجهيزات  ملديرية  حتويلها  ليتم  الثقافة 
الهيكل  م��ن  الن��ت��ه��اء  مت  اأي����ن  ال��ع��م��وم��ي��ة، 
اخلارجي والأجنحة البيداغوجية والأق�ضام، 
ليتم تقدمي اإعادة التقييم للتهيئة اخلارجية 
 5 غ��الف  م��ن  ال�ضتفادة  مبوجبها  مت  وال��ت��ي 
خالل  ا�ضتالمها  يتوقع  اأي��ن  �ضنتيم،  ماليري 
عملية  حاليا  جتري  اأين  املقبل،  جانفي  �ضهر 
ليتم  اخلارجي،  ال�ضور  م�ضتوى  على  الأ�ضغال 
الثقافة  مديرية  قبل  من  بعد  فيما  ت�ضريها 

لولية اأم البواقي.

قاعات باملاليري اأبوابها مو�سدة
اأم  بولية  النائية  البلديات  اأغلب  تعرف 
وتربوية  �ضحية  م�ضاريع  اإمت��ام  البواقي، 
خمتلفة لكن اأبوابها مو�ضدة يف ظل انعدام 
اأين  بها،  للعمل  املوؤهلة  الب�ضرية  الطاقة 
ميتنع اأغلب املوظفني ملزاولة عملهم داخل 
امل�ضاتي واملدا�ضر وهو ما اأرق حياة املواطنني 
وهو  النائية،  البلديات  مبختلف  املقيمني 
م�ضاريع  اجن��از  عن  التوقف  ي�ضتدعي  ما 
مغلقة  ابوابها  تبقى  كربى  مالية  باأغلفة 

ل�ضنوات طويلة.

�سكنات وظيفية لقطاع االأمن 
قريبا مب�سكيانة

عدد  من  ا�ضتفاد  الآخ��ر  هو  الأم��ن  قطاع 
وك��ذا  بالتو�ضعة  املتعلقة  امل�ضاريع  م��ن 
انطالق  يتوقع  اأين  جديدة،  مراقد  بناء 
اأ�ضغال  يف  العمومية  التجهيزات  مديرية 
م�ضروع  تو�ضعة مقر اأمن دائرة عني مليلة، 
�ضكنات  مع  الدائرة  اأمن  مقر  اجناز  وكذا 
بعني  للعزاب  ومرقد  مب�ضكيانة،  وظيفية 
بالهن�ضري  للعزاب  م��رق��د   وك��ذا  ف��ك��رون، 
ومرقد  ب�ضيقو�ص  اأم���ن  وم��ق��ر  تومغني 

للعزاب ب�ضيقو�ص.

ا�ستالم م�سبح ن�سف اأوملبي بعني البي�ساء
عني  مبدينة  ال�ضباب  مئات  خ��ريا  ا�ضتب�ضر 
م�ضتوى  على  الأ�ضغال  انتهاء  بعد  البي�ضاء، 
البي�ضاء  عني  مبدينة  اأوملبي  الن�ضف  امل�ضبح 
املدينة  �ضباب  اأم��ا  اأبوابه  يفتح  اأن  واملتوقع 
الأ�ضغال  تزال  ل  فيما  املقبل،  جويلية   5 يوم 
اأوملبي  الن�ضف  امل�ضبح  م�ضتوى  على  متوا�ضلة 
 2013 منذ  متوقفا  كان  وال��ذي   مليلة،  بعني 
ب�ضبب انعدام الأر�ضية، اأين جتاوزت الأ�ضغال 
الأ�ضغال  �ضتنطلق  فيما  باملائة،  ال�30  ن�ضبة 
مغطى  ج��واري  ملعب  م�ضتوى20  على  قريبا 
بلديات  م�ضتوى  على  ال�ضطناعي  بالع�ضب 
زواي  واأولد  ال�ضهداء،  بئر  و  نعمان،  �ضوق 
التجهيزات  مديرية  اإ�ضراف  حتت  واحلرملية 

العمومية.

فيما تبقى �أخرى متوقفة حلد �ليوم

ك�ضف موؤخرا مدير التجهيزات العمومية بوالية اأم البواقي "بعاب�ضة نور 
الداخل،  5 جويلية  لعدد من امل�ضاريع يوم  ت�ضليم قطاعه  الدين"، عن 
ال�ضباب  وقطاع  العلمي،  والبحث  العايل  التعليم  قطاع  �ضمن  تندرج 
والريا�ضة، وقطاع الربيد واملوا�ضالت، وكذا قطاع الثقافة وقطاع الرتبية 

وكذا قطاع النقل.

ياأتي ذلك بعد اأن طال هذه امل�ضاريع التاأخر ل�ضنوات طويلة الأ�ضباب مالية 
امل�ضرفة  املقاوالت  من  معترب  عدد  اإيقاف  اإىل  اأدى  ما  اإداري��ة،  واأخرى 
التعامل معها من  والتي يحظر  ال�ضوداء  القائمة  عليها وو�ضعها �ضمن 
قبل املوؤ�ض�ضات العمومية على امل�ضتوى الوطني وا�ضتبدالها باأخرى وذلك 

لعدم احرتامها لالآجال املحددة املتفق عليها بدفرت �ضروط امل�ضاريع.

ــــــــــــول. �ــــــض ــــــــــــت ــــــــــــض بــــــــــــــــن �



تاأمينات

اأن  االآيل،  الدفع  خلدمات  االقت�ضادية  املنفعة  جممع  مدير  م�ضعودان،  جميد  ال�ضيد  �ضرح 
عمليات الدفع االلكرتوين يف اجلزائر �ضت�ضجل ارتفاعا معتربا يف 2019 بف�ضل "اجلهود" 

املبذولة من طرف هيئة ال�ضبط لتطوير القطاع.

الكوارث  الفالحني يف حالة  بتعوي�س  ي�ضمح  للتاأمني  قانوين  اإطار  الفالحي اىل �ضرورة و�ضع  للتعاون  الوطني  ال�ضندوق  اأكد 
لقاء وطني جمع  بن حبيل�س، خالل  الفالحي، �ضريف  للتعاون  الوطني  لل�ضندوق  العام  املدير  قال  املناخية كاجلفاف، حيث 

املجال�س املهنية لل�ضعب الفالحية، اأنه من ال�ضروري و�ضع اإطار قانوين للتاأمني و دعمه بالقدرات املالية الالزمة.

اأكد اأم�س االأول، وزير العمل والت�ضغيل وال�ضمان االجتماعي تيجاين ح�ضان هدام باجلزائر، اأن ا�ضالح املنظومة الوطنية لل�ضمان 
االجتماعي �ضرورية وبا�ضراك كل الفاعلني دون اق�ضاء، على غرار اخلرباء وال�ضريك االجتماعي.

اإقت�صادالإثنني 20 يونيو 2969/ 01  جويلية 2019 املوافق لـ 28 �شوال 071440
�سرورة و�سع اإط�ر ق�نوين للت�أمني �سد الكوارث املن�خية

تيج�ين ح�س�ن: اإ�سالح منظومة ال�سم�ن الجتم�عي �سرورية 
وب�إ�سراك كل الف�علني دون اإق�س�ء

نحو رفع ح�سة اجلزائر من كمية �سيد �سمك التونة

توقع زي�دة معتربة لعملي�ت
 الدفع اللكرتوين يف 2019

للتعاون  الوطني  ال�ضندوق  اأن  امل�ضوؤول  واأ�ضاف 
الفالحي قد حت�ضل على العتماد لت�ضويق منتوج 
التاأمني على اجلفاف، لكن مل تتمكن من ت�ضويقه يف 
اىل  م�ضريا  املنتوج"،  لهذا  موجه  تاأطري  غياب  ظل 
اإمكانيات تقنية  التاأميني تتطلب  املنتوج  "هذا  اأن 

و مالية كبرية.
و�ضعت  قد  كانت  العمومية  ال�ضلطات  ان  يذكر 
الطبيعية  الكوارث  على  للتاأمني  جهاز   2003 يف 
الأم���الك  اأ���ض��ح��اب  ال���ذي يحمي  و  )ك���ات-ن���ات( 
املهني �ضد  او ال�ضتعمال  لل�ضكن  العقارية املوجهة 
اجنراف  في�ضانات،  )زلزل،  الطبيعية  الكوارث 

الرتبة(. 
جميع  لإق�ضاء  اأ�ضفه  عن  حبيل�ص  بن  واأع��رب   
، من هذا  املخاطر الزراعية ، مبا يف ذلك اجلفاف 
اأث��رت  ق��د  املناخية  املخاطر  اأن  م��ذك��را  اجل��ه��از، 
ب�ضكل كبري يف تذبذب الإنتاج الفالحي بل وحتى 
للبالد، ومن جانبه، قال  الغذائي  الأمن  يف تهديد 
، عز  املهني ل�ضعبة احلليب  رئي�ص املجل�ص الوطني 
 ، ، خالل مداخلته يف هذا الجتماع  الدين تامني 
اإن املجل�ص ي�ضعى جلعل التاأمني الفالحي يف قطاع 

الألبان اجباريا .
جعل  يف  التفكري  ب�ضدد  باأنهم  املتحدث  واأ�ضاف 

التاأمني الفالحي )امل�ضوؤولية املدنية( اأمرا الزاميا 
على كافة امل�ضتفيدين من نظام الدعم احلكومي يف 
�ضعبة احلليب، لفتا اإىل اأن ال�ضعبة تعر�ضت خالل 
قطعان  م�ضت  اأم��را���ص  ع��دة  ب��ربوز  املا�ضي  الهام 
املا�ضية، لفتا باأن غالبية املربني املت�ضررين كانوا 

غري موؤمنني.
منتج   28.000 من  اأك��ر  ال�ضعبة  هذه  وحت�ضي 
�ضمنهم   من   ، الدعم  نظام  من  م�ضتفيد  للحليب 
بقرة   315.000 و  احلليب  جامعي  من   2.090

حلوب  و 116 ملبنة، من جانبه، اأكد مدير ال�ضبط 
حممد  ال��ف��الح��ة،  ب����وزارة  ال��ف��الح��ي��ة   والتمية 

خروبي، على اأهمية التاأمني يف تطوير القطاع.
هكتاًرا   450 اأتلفت  ق��د  احل��رائ��ق  ب���اأن  وذك���ر  
انطلق  الذي  والدر�ص   احل�ضاد  مو�ضم  بداية  منذ 
الفالحني  ب��اأن عدد  واأك��د   يوًما،   20 منذ ح��وايل 
ما  ج��دا،  �ضعيف  التاأمني  �ضركات  ل��دى  املكتتبني 

يعر�ضهم خل�ضائر كبرية يف حالة احلرائق.

حول  اللقاء  على  ا�ضرافه  لدى  الوزير  واأو�ضح 
ال�ضمان الجتماعي، اأن "ا�ضالح املنظومة الوطنية 
الأو���ض��اع  متليها  ���ض��رورة  الجتماعي  لل�ضمان 
والدميوغرافية،  والجتماعية  القت�ضادية 
يف  وال�ضتثمار  الأراء  تبادل  اأهمية   على  موؤكدا 
خربة املهنيني واخلرباء وال�ضركاء الجتماعيني.

ال���ض��الح يقت�ضي يف  ه��ذا  اأن  ه��دام  واأك���د  ه��ذا 
و�ضيعة  وت��ق��ي��ي��م  ت�ضخي�ص  الوىل  امل��رح��ل��ة 
املنظومة من اأجل حتديد النقائ�ص والختاللت، 
اأو  التقني  املجال  يف  �ضواء  وت�ضحيحها  لتقوميها 
وخ��ربات  جت���ارب  على  الط���الع  م��ع  الت�ضريعي، 
دول اأخرى تتبنى نف�ص املنظومة، وذلك مبرافقة 
منظمة العمل الدولية واجلمعية الدولية لل�ضمان 

الجتماعي.
يهدف  املنظومة  ه��ذه  ا�ضالح  اأن  الوزير  واأب��رز 
و�ضمان  تطويرها  اىل  ترمي  اآل��ي��ات  و�ضع  اىل 
دميومتها، وذلك بالتفكري يف تو�ضيع م�ضادر متويلها 

على  العمل  مع  املالية،  توازناتها  على  واملحافظة 
تطبيق اآليات حديثة يف الت�ضيري وتعزيز الرقابة 
املنظومة لكي ت�ضمل خدمات  والتح�ضيل وتو�ضيع 
اأجل  من  املواطن  لحتياجات  ت�ضتجيب  جديدة 

حت�ضني اخلدمات ورفع التمويل.
هذه  اأن  ه���دام  ال�ضيد  اأك���د  اأخ���رى  جهة  وم��ن 
�ضمحت  حم��ط��ات  و  م��راح��ل  ع��رف��ت  امل��ن��ظ��وم��ة 
له  املوؤمن  ينعم  متجان�ضة  منظومة  اىل  بالو�ضول 
�ضمح  النوعي  تطورها  واأن  مبزاياها  اجتماعيا 
حيث  من  للمواطنني  وا�ضعة  تغطية  ب"�ضمان 
الأداءات املختلفة، كما اأنها تعد منظومة متكاملة 
الفئات  لكل  اجتماعية  تغطية  ت�ضمن  و�ضاملة 

وكافة ال�ضرائح واملجالت.
املنظومة  هذه  ع�ضرنة  اأن  هدام  ال�ضيد  واأ�ضاف 
نظام  تعميم  خالل  من  اجلميع  من  بالتقرب  �ضمح 
ال�ضفاء،  بطاقة  وا�ضتحداث  الغري  قبل  من  الدفع 
ال�ضفاء  اللكرتونية  البطاقة  نظام  اأن  م��ربزا 

لتعميم  املبذولة  اجلهود  جلية  ب�ضورة  يعك�ص 
التكنولوجيا يف ت�ضيري م�ضالح ال�ضمان الجتماعي 
منذ �ضنة 2007 ، معتربا اأنه النظام الوحيد على 
الدول  بع�ص  وحتى  والعربي  الفريقي  امل�ضتوى 

املتطورة.
التي  املالية  ال�ضعوبات  الوزير فانه رغم  وح�ضب 
اىل  دائما  تتدخل  الدولة  فان   ، القطاع  يعي�ضها 
�ضب  اأجل  من  الجتماعي  ال�ضمان  هيئات  جانب 
2ر3  ع��دده��م  ف��اق  ال��ذي��ن  املتقاعدين  معا�ضات 

مليون، يف حينها ودون تاأخري.
ومن جهته اأكد رئي�ص الفدرالية الوطنية لعمال 
اأهمية  على  غاملي،  م�ضطفى  الجتماعي،  ال�ضمان 
الجتماعي،  لل�ضمان  الوطنية  املنظومة  ا�ضالح 
م�ضريا اىل اأن الفدرالية "�ضتكون حا�ضرة ملرافقة 
هذه ال�ضالحات" م�ضيفا اأن ال�ضريك الجتماعي 
و�ضمان  املنظومة  هذه  تقوية  يف  دوم��ا  �ضي�ضاهم 

دميومتها خالل ال�ضنوات القادمة.

�ضيتم العمل واملطالبة برفع ح�ضة اجلزائر 
من �ضيد �ضمك التونة بداية من حملة ال�ضيد 
لل�ضنة القادمة، خا�ضة بعد ا�ضتكمال �ضيد كل 
ح�ضة اجلزائر لهذه ال�ضنة ويف وقتها املحدد 
وامل�ضموح به قانونا، ح�ضبما ك�ضف عنه اليوم 
والتنمية  الفالحة  وزير  ببومردا�ص  ال�ضبت 

الريفية وال�ضيد البحري، �ضريف عماري.
اأعطى  بعدما  له  ت�ضريح  يف  ال��وزي��ر  وق��ال 
الوطنية  للتظاهرة  الر�ضمي  النطالق  اإ�ضارة 
ميناء  من   2019 الزرقاء  ال�ضدود  و  للموانئ 
حملة  ب��اأن  ال��ولي��ة،  �ضرق  البحري  زم��وري 
قبل  اكتملت  التي  املو�ضم  لهذا  التونة  �ضيد 
اأوانها با�ضطياد كل الكمية املربجمة للجزائر 
بطلب  للعمل  وحتفزنا  بذلك  نعتز  جتعلنا 
لل�ضنة  ال�ضيد  حملة  خالل  احل�ضة  هذه  رفع 

القادمة.
واأ�ضاف الوزير يف هذا الإطار باأن "اأخر حملة 
ل�ضيد التونة لهذه ال�ضنة كانت يوم اخلمي�ص 
20 يونيو املا�ضي با�ضطياد كل ح�ضة اجلزائر 
ال�ضتعانة  1437 طن من خالل  املقدرة ب  و 
�ضيد  يف  متخ�ض�ضة  جزائرية  باخرة   22 ب 

اأعوان  اأطرها )البواخر(  الوطن  التونة عرب 
مهنيني و�ضيادين كلهم من اجلزائر.

ال�ضنة  لهذه  ال�ضيد  حملة  اأن  يعني  وه��ذا 
انتهاء  قبل  اأي��ام   10 اكتملت  الوزير  ح�ضب 
املهلة املحددة قانونا و هذا ما ي�ضجعنا ي�ضدد 
لهذا  ال��دع��م  م��ن  امل��زي��د  توفري  على  ال��وزي��ر 
و�ضع  بغر�ص  املعنية  الآليات  وتعزيز  القطاع 
جمال  يف  ال�ضتثمار  لت�ضجيع  اأكر  ت�ضهيالت 
اإجناز و�ضيانة �ضفن �ضيد التونة كما هو احلال 
مع موؤ�ض�ضة كريناف اخلا�ضة ل�ضيانة واإجناز 
ال�ضفن مبيناء زموري البحري التي كانت حمل 

زيارة الوزير.

قيمة  اأن   امل�ضوؤول  ذات  اأك��د  ال�ضدد،  هذا  يف 
العمليات �ضرتتفع �ضهرا بعد �ضهر و نحن نتوقع 
اجلارية  ال�ضنة  خالل  معتربة  زي��ادة  ت�ضجيل 
ل�ضيما مع رفع العراقيل التي حتول دون انت�ضار 

�ضيغة الدفع الأيل على امل�ضتوى الوطني.
يذكر  التحفيزية  الج������راءات  ب��ني  م��ن  و 
الدفع عن طريق  اأر�ضية  ت�ضهيل الن�ضمام اىل 
حقوق  تخفي�ص  خ��الل  من  ل�ضيما  النرتنيت 
دج   50000 اىل  تراجعت  التي  ال�ضتفادة 
 500000 مقابل  واح��دة(  مرة  للدفع  )قابلة 
ذلك  اأن  ا�ضاف  ما  قوله،  ح�ضب  قبل،  من  دج 
ي�ضمح بزيادة عدد امل�ضرتكني يف هذه املنظومة 
ثالثني  حوايل  اىل  ال�ضنة  هذه  ارتفع  الذي  و 

متعامال مقابل �ضتة يف �ضنة 2016 .
من جهة اأخرى، منح جممع املنفعة القت�ضادية 
لولوج  تراخي�ص  موؤخرا  اليل  الدفع  خلدمات 
"جتار الكرتونيني جدد و  الأر�ضية اىل خم�ضة 
خمت�ضني يف بيع املنتوجات الكرتونيا مع القب�ص 
عند الت�ضليم اأو على م�ضتوى نقطة بيع ما، ومن 
جهة اأخرى، اأطلق املجمع حملة حت�ضي�ضية نظم 
اجلزائرية  املواقع  ممثلي  مع  اجتماعا  خاللها 
املتخ�ض�ضة يف التجارة اللكرتونية حول اأهمية 

النخراط يف منظومة الدفع اللكرتوين.
يجهلون  كانوا  املمثلني  اأن  املتحدث  ا�ضاف  كما 
القانون  اأن  من  بالرغم  الفر�ضة  ه��ذه  وج��ود 
ي�ضمح بذلك منذ مايو 2018 غري اأنهم اأعربوا 
عن اأملهم يف ال�ضتفادة من اجراءات الت�ضهيل، 
باأن  قناعته  عن  م�ضعودان  ال�ضيد  اأع��رب  وقد 
ال�ضتئناف القادم للدفع اللكرتوين بالبطاقة 
الوطنية  ال�ضركة  مبوقع  البنوك  ب��ني  فيما 
للنقل اجلوي، +اخلطوط اجلوية اجلزائرية+ 
للباعة  املنظومة  يف  التدريجي  والن��دم��اج 
للدفع  املتزايد  التطور  �ضي�ضاهمان يف  الكرتونيا 

الأيل يف اجلزائر.
القطاعات  و  متت  التي  العمليات  بخ�ضو�ص  و 
76.601 �ضفقة  اأن  امل�ضوؤول اىل  اأ�ضار  املعنية، 
�ضنة  من  الوىل  اخلم�ضة  ال�ضهر  خ��الل  متت 
اأي بزيادة  150،48 مليون دج  2019 بقيمة  
يناير-مايو  بفرتة  مقارنة  باملئة   5 ن�ضبتها 
من  الفرتة  بنف�ص  مقارنة  باملئة   71 و   2018

�ضنة 2017 .
ال�ضفقات  ا�ضا�ضا يف  الزيادة  ومت ت�ضجيل هذه 
التي متت يف جمال تقدمي اخلدمات )احلجز يف 
الفنادق و تكاليف الفيزا...( التي اطلقت �ضهر 

�ضفقة  بلغت1.321  التي  و  املن�ضرم  فرباير 
ال�ضجالت   ( الداري���ة  اخل��دم��ات  اىل  ا�ضافة 
لل�ضمان  ال��وط��ن��ي  ال�����ض��ن��دوق  و  ال��ت��ج��اري��ة 
�ضجلت  التي  الأج����راء(  للعمال  الجتماعي 

ارتفاعا بن�ضبة 181 باملئة. 
و يف رده عن �ضوؤال حول ال�ضعوبات التي تعيق 
هذا الندماج، تطرق ال�ضيد م�ضعودان اإىل نق�ص 

العر�ص ب�ضاأن الإيواء املحلي يف اجلزائر.
"التجار  اأن  اأو����ض���ح  ال�����ض��ي��اق  ه����ذا  يف  و 
ن�ضاطهم  اإط��الق  قبل  ملزمون  اللكرتونيني" 
الرمز  على  باحل�ضول  النرتنت  عرب  التجاري 
املركز  ل��دى  الن��رتن��ت  ع��رب  للبيع  املخ�ض�ص 
يف  مواقعهم  اإي��واء  و  التجاري  لل�ضجل  الوطني 
اجلزائر مع ا�ضم املجال مزود بتو�ضعة "ديزاد" 

اأو "كوم".
التجارة  يف  الل��ك��رتوين  ال��دف��ع  وبخ�ضو�ص 
حمطات  عدد  اأن  امل�ضوؤول  ذات  اأك��د  امل��ج��اورة، 
الدفع اللكرتونية قيد ال�ضتغالل قد ارتفعت 
بثالثة اأ�ضعاف منتقلة من 5.094 �ضنة 2016 

اإىل 15.397 نهاية 2018.
اأجل  للتجار   2019 املالية  قانون  منح  و  هذا 
اإىل غاية نهاية ال�ضنة اجلارية ل�ضراء حمطات 
من  امل��واط��ن  متكني  ق�ضد  اللكرتونية  ال��دف��ع 
املحالت  خمتلف  يف  التجهيزات  هذه  ا�ضتعمال 
التجارية واملراكز التجارية ونقاط البيع، كما 
هذا  اأه��داف  عن  بعيدون  نحن  م�ضعودان  �ضرح 
الدفع  ملحطات  الزائد  ال�ضعر  ب�ضبب  الإج��راء 
اللكرتونية و توفرها يف ال�ضوق، و لأجل جتاوز 
مرافقة  البنكي  القطاع  ق��رر  ال�ضعوبة،  ه��ذه 
يف  اللكرتونية  الدفع  حمطات  �ضناعة  تطوير 
اجلزائر ل�ضالح املتعاملني اخلوا�ص و العموميني 
يف  امل�ضاهمة  و  ال�ضوق  يف  العر�ص  متديد  ق�ضد 

تخفي�ص �ضعره، ي�ضيف ذات امل�ضوؤول.
جممع  قبل  م��ن  امل��ق��ررة  التح�ضينات  وح��ول 
املنفعة القت�ضادية خلدمات الدفع الآيل، اأعلن 
لل�ضبكات  املقبل  التو�ضيل  عن  م�ضعودان  ال�ضيد 
بطاقة  �ضتكون  اإذ  الربيدية،  و  البنوك  بني  ما 
الدفع ما بني البنوك مقبولة بعد ب�ضعة اأ�ضابيع 
و�ضتكون  اجل��زائ��ر  لربيد  الآل��ي��ة  امل��وزع��ات  يف 
املوزعات  يف  مقبولة  بدورها  الذهبية  بطاقة 

الآلية للبنك.
الإج��راء  ه��ذا  يتعلق  امل�����ض��وؤول،  ذات  وح�ضب 
مبحطات الدفع اللكرتونية، و يتم الربط بني 
البطاقات  تغيري  اإىل  احلاجة  دون  ال�ضبكتني 
احلالية، ويذكر اأن جممع املنفعة القت�ضادية 
خلدمات الدفع الآيل هي هيئة تنظيم و تقيي�ص 
نظام الدفع الآيل مابني البنوك، وتاأ�ض�ص املجمع 
الدفع  اإىل ترقية  اأ�ضا�ضا  يهدف  و   2014 �ضنة 
الدفع  و�ضائل  ا�ضتعمال  تعميم  خالل  من  الآيل 
منخرط  ع�ضوا   19 من  يتكون  و  الل��ك��رتوين 

)18 بنك و بريد اجلزائر(.
منخرط  غري  كع�ضو  اجلزائر  بنك  وي�ضارك 
كذا  و  الدفع  و�ضائل  و  اأنظمة  اأمن  على  لل�ضهر 
ال�ضاأن  ه��ذا  يف  ال�ضارية  املعايري  ودق��ة  انتاج 
املنفعة  جممع  وي�ضري  ال�ضاري،  للتنظيم  طبقا 
العالقة  الآيل  الدفع  خلدمات  القت�ضادية 
املعايري  و  القواعد  �ضن  خالل  من  الأع�ضاء  بني 
الدفع  ن�ضاط  تاأطري  ق�ضد  لهم  الإج��راءات  اأو 
البنوك والتاأكد من احرتامها من  الآيل ما بني 

قبل الأع�ضاء.

منظمة اأوبك
اجلزائر ت�سعى لتحقيق "ال�ستمرارية" 

يف توازن اأ�ســـــواق النفـط
ال�ضتمرارية  حتقيق  اإىل  اجلزائر  ت�ضعى 
اأوبك  خارج  و  اأوبك  منظمة  م�ضاعي  اإطار  يف 
التي �ضرع فيها منذ �ضنة 2016 للحفاظ على 
اليوم  به  �ضرح  ح�ضبما  النفط،  �ضوق  ت��وازن 
الطاقة،  وزي��ر  العا�ضمة،  باجلزائر  ال�ضبت 

حممد عرقاب.
هام�ص  على  ل��ه،  ت�ضريح  يف  ال��وزي��ر  واأف���اد 
الهدف  اأن  �ضكنات،  مفاتيح  ت�ضليم  حفل 
هذه  على  التح�ضل  كيفية  يف  يكمن  الرئي�ضي 
ال�ضتمرارية لتوفري الو�ضائل التي متكننا من 
الأهمية  ذات  امل�ضاريع  وكل  الإنتاج  تطوير 

لقطاعات الطاقة يف هذه الدول.
وح�ضب الوزير، فاإن دول منظمة اأوبك وخارج 
ال���وزاري  الج��ت��م��اع  خ��الل  �ضتبحث  اأوب����ك، 
بالعا�ضمة  يوليو   1 ي��وم  املرتقب   176 ال 
ا�ضتقرار  حتقيق  "كيفية  فيينا  النم�ضاوية 

ال�ضوق مبا ينا�ضب املنتج وامل�ضتهلك.
ال�ضيد  او�ضح  التفاق،  احرتام  مدى  وحول 
عرقاب اأن هذا امل�ضروع ناجح ويحظى بالتفاق 
مت  بحيث  الأع�ضاء،  ال��دول  ط��رف  من  التام 
يف  ال�ضتمرار  على  �ضابق  وق��ت  يف  الت��ف��اق 
تنفيذه حتى نهاية ال�ضنة اجلارية، كل وزراء 

اأوبك و خارج اأوبك متفقني على هذا املبداأ.
و�ضي�ضارك ال�ضيد عرقاب، الذي ي�ضغل اأي�ضا 
من�ضب نائب رئي�ص منظمة اأوبك، يف الجتماع 
الوزاري ال�ضاد�ص )اأوبك - خارج اأوبك( الذي 
اأن  املتوقع  ومن  املقبل،  يوليو   2 يوم  �ضينعقد 
تدر�ص هذه اللقاءات التطورات التي ت�ضهدها 
اتخاذ  من  للتمكن  اآفاقها  و  النفطية  ال�ضوق 
ا�ضتقرار  �ضمان  �ضاأنها  م��ن  التي  ال��ق��رارات 
املنظمة  التزامات  مع  تتطابق  والتي  الأ�ضعار 

و حلفائها.



قالت م�سادر مطلعة، اإن املفاو�سات 
بني الفرقاء الفنزويليني، قد ت�ستاأنف 

االأ�سبوع املقبل، يف جزيرة باربادو�ص 
مبنطقة الكاريبي، واأ�سارت امل�سادر 

التي تتابع املفاو�سات بني ممثلي 
الرئي�ص الفنزويلي نيكوال�ص مادورو، 
وزعيم املعار�سة خوان غوايدو الذي 

اأعلن نف�سه رئي�سا موؤقتا، اإىل احتمال 
ا�ستئناف املباحثات من حيث توقفت، يف 

باربادو�ص، بح�سب اأ�سو�سيتد بر�ص.
وذكر اأحد امل�سادر، ف�سل عدم الك�سف 
عن هويته، اأن باربادو�ص مكان يف�سله 

االأطراف الإجراء املفاو�سات حاليا، 
لكن يجري بحث التفا�سيل، وقد 

يتم نقل املفاو�سات اإىل الرنويج يف 
اآخر حلظة، ي�سار اإىل اأن مفاو�سات 

بني احلكومة الفنزويلية واملعار�سة، 
جرت نهاية ال�سهر املن�سرم، بو�ساطة 

نرويجية.
وال�سبت، اعرتفت منظمة الدول 

االأمريكية )OAS(، برئي�ص الربملان 
الفنزويلي خوان غوايدو الذي اأعلن 
نف�سه رئي�سا موؤقتا لفنزويل كممثل 

دائم لبلده يف املنظمة، و�سبق ملعظم 
دول اأمريكا اللتينية اأن اعرتفت 

بخوان غوايدو رئي�سا موؤقتا لفنزويل 
عقب اإعلنه تويل مهام الرئا�سة يف 

البلد يوم 23 جانفي املا�سي. 
كما اعرتف الرئي�ص االأمريكي دونالد 

ترامب بـ "غوايدو" رئي�سا انتقاليا 
لفنزويل، وتبعته كندا ودول من 

اأمريكا اللتينية واأوروبا، فيما اأيدت 
بلدان بينها رو�سيا وتركيا واملك�سيك 

وبوليفيا �سرعية الرئي�ص احلايل 
نيكوال�ص مادورو.

الفرق�ء الفنزويليون 
اإىل ط�ولة املف�و�س�ت 

مــــرة اأخرى

ك�ضفت م�ضادر اأن حمكمة اإ�ضرائيلية اأ�ضدرت قرارا يتيح �ضرعنة مبان اأقامها م�ضتوطنون يهود على اأرا�س فل�ضطينية خا�ضة، واأ�ضدر قا�س يف املحكمة 
اللوائية يف القد�س قرارا يتيح ا�ضتخدام اإجراء ي�ضفي ال�ضرعية على مبان اأقامها م�ضتوطنون على اإرا�س فل�ضطينية يف م�ضتوطنة "عايل زهاف" القريبة 

من قرية كفر الديك مبحافظة �ضلفيت و�ضط ال�ضفة الغربية.

حكم ق�سائي ي�سرعن مبان ا�ستيطانية على اأرا�س فل�سطينية خا�سة

اخلدمات االأ�سا�سية باليمن على �سفري االنهيار التام

لأول مــــــرة..
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اجلمعة،  العراقية،  االأمـــن  ــوات  ق فــرّقــت 
الب�سرة  حمــافــظــة  يف  بــالــقــوة  تــظــاهــرة 
ـــاول خــللــهــا حمتجون  ــلد ح ــب ال جــنــوبــي 
امللزم  وقال  حملي،  م�سوؤويل  منزل  اقتحام 
عمليات  قيادة  �سمن  العراقي  اجلي�ص  يف 
الع�سرات  اأن  نايف،  خلف  حممد  الب�سرة، 
رئي�ص  منزل  اأمام  احت�سدوا  املتظاهرين  من 
البزوين  �سباح  الب�سرة  حمافظة  جمل�ص 

وحاول بع�سهم اقتحامه.
اتهموا  املتظاهرين  اأن  املتحدث  واأو�ــســح 
رئي�ص جمل�ص املحافظة واالإدارة املحلية يف 
والتق�سري  االإدارة  و�سوء  بالف�ساد  الب�سرة 
اأن قوة  اأ�سار نايف  يف تقدمي اخلدمات، كما 

اأمنية مكلفة بحماية منزل البزوين اأطلقت 
املتظاهرين  لتفريق  الــهــواء  يف  الر�سا�ص 

ومنعهم من اقتحام املنزل.
ومنذ االأ�سبوع املا�سي، تتوا�سل االحتجاجات 
الب�سرة  حمافظة  ونواحي  اأق�سية  بع�ص  يف 
التيار  انقطاع  ــة  اأزم �سد  بالنفط،  الغنية 
احتجاجات  مهد  والــبــ�ــســرة،  الكهربائي، 
 9 منذ  متقطع  نحو  على  متوا�سلة  �سعبية 
و�سط  حمافظات  يف  املا�سي،  متــوز  يوليو/ 
ال�سيعية،  الغالبية  ذات  الــبــلد  وجنوبي 
وفر�ص  العامة  اخلدمات  بتح�سني  للمطالبة 

العمل وحماربة الف�ساد.

هذا  االإجـــــراء  اإن  "هاآرت�ص"  وذكــــرت 
االإ�سرائيلية  ال�سلطات  معمول به من قبل 
هي  هــذه  لكن  �سهور  عــدة  منذ  ال�سفة  يف 
االإجـــراء  فيها  يكون  التي  االأوىل  املــرة 
االإجراء  وين�ص  الق�سائي،  بحكم  مدعوما 
على  اال�ستيطاين  البناء  مت  اإذا  اأنه  على 
من  نية  بح�سن  خا�سة  فل�سطينية  اأرا�ــص 
معرفتهم  عدم  عن  ناجت  امل�ستوطنني  قبل 
اأرا�سي  ولي�ست  خا�سة  االأرا�سي  هذه  باأن 
ال�سرعية  الرتخي�ص  منح  فيمكن،  دولــة 

لهذه املباين.
ي�سع  املحكمة  قرار  فاإن  هاآرت�ص  وح�سب 
االحتلل  ل�سلطات  يتيح  قانونيا  اأ�سا�سا 

مبنى  األفي  من  اأكــر  �سرعنة  ال�سفة  يف 
فل�سطينية  اأرا�ص  على  اأقيمت  ا�ستيطاين 
اإن  حكمه  قرار  يف  القا�سي  وقال  خا�سة، 
التي  االأرا�سي  على  �ساٍر  املذكور  االإجــراء 
بنى م�ستوطنو امل�ستوطنة عليها، ويحق لهم 

ممار�سة كافة حقوقهم يف هذه االأرا�سي.
للحكومة  تعليمات  احلــكــم  �سمل  كــمــا 
�سرعنة  اإجراءات  تنهي  باأن  االإ�سرائيلية 
هذه املباين حتى نهاية �سهر اأيلول املقبل، 
لقانون  بديل  ي�ستخدم  ـــراء  االإج ــذا  وه
اخلا�سة  الفل�سطينية  االأرا�سي  م�سادرة 
املحكمة  اأمــام  البحث  قيد  يــزال  ال  الــذي 
العدل  وزارة  وترجح  االإ�سرائيلية،  العليا 

االإ�سرائيلية اأن يتم رف�ص القانون من قبل 
املحكمة، لذلك تلجاأ �سلطات االحتلل اإىل 

االإجراء املذكور كبديل لهذا القانون.
االأمر  فر�ص  على  امل�سادرة  قانون  وين�ص 
الفل�سطينيني  االأرا�سي  ملك  على  الواقع 

عرب  ا�ستيطانية،  من�ساآت  عليها  املقامة 
مايل  تعوي�ص  وعر�ص  م�سادرتها  اإقــرار 
معطيات  وح�سب  االأ�سليني،  اأ�سحابها  على 
)غري  االإ�سرائيلية  االآن"  "ال�سلم  حركة 
يف  امل�ستوطنني  عــدد  ي�سل  حــكــومــيــة(، 
األف   630 من  اأكر  اإىل  الغربية  ال�سفة 
م�ستوطنة،   132 يف  يعي�سون  م�ستوطن 
اأن  على  املتحدة  االأمم  قـــرارات  وتن�ص 
املحتلة  االأرا�سي  املقامة على  امل�ستوطنات 
القد�ص  فيها  مبــا  الــغــربــيــة،  ال�سفة  يف 
ال�سورية  اجلــوالن  ومرتفعات  ال�سرقية، 

املحتلة غري �سرعية.

املتحدة  االأمم  منظمة  اأمـــ�ـــص،  قــالــت 
اخلــدمــات  اأن  )يــونــيــ�ــســف(،  لــلــطــفــولــة 
�سفري  على  بــاتــت  اليمن،  يف  االأ�سا�سية 
البلد  التام مع دخول احلرب يف  االنهيار 
عامها اخلام�ص، وذكرت املنظمة، يف تقرير 
اليمــن  فــي  ال�سراع  دخــول  مع  اأنــه  لها، 
رواتــب  دفــع  تــوقــف  اخلامــ�ص،  عامــه 
حكومـي،  موظـف  مليــون   1.25 مــن  اأكر 
واالأخ�سائيـون  ــاء  ـــ االأطــب فيهـم  مبـــــن 
فــي  العاملني  مـن  وغريهـم  االجتماعيـون 
عاميــن  مــن  اأكثــر  منــذ  العــام  القطــاع 

ون�ســف.
واأ�سافت املنظمة، يف التقرير، اأن انقطاع 
تخفي�ص  اأو  اإغـــــلق  اإلــى  اأدى  املرتبات 
احليويـة  املرافـق  بعـ�ص  عمـل  �ساعات 
ومرافـق  ــدار�ــص  وامل ال�سحية  كاملن�ساآت 
مــن  وغــريهــا  ال�سحـي  والــ�ــســرف  املــيـــــاه 

اخلدمــات االجتماعيــة االأ�سا�سية.

ولفت اإىل اأن اخلدمـات العامـة االأ�سا�سـية 
التـام،  االنهيـار  �سـفري  علـى  الــبــلد،  يف 
حيـث لـم يعـد هنـاك �سـوى 51 باملئـة مـن 
تعمل  تزال  ما  ال�سحية  املرافــق  اإجمالـي 
نقــ�ص  مــن  تعاين  اأنهــا  رغــم  كامل  ب�سكل 

حاد فــي االأدوية واملعدات واملوظفني.
ب�سكل  االأمهــات  وفيــات  معــدل  وارتفــع 
وفيــات  خمــ�ص  مــن  احلــرب،  خلل  حاد 
حالــة   12 اإىل   ،2013 عــام  اليــوم  فــي 
وبنّي  التقرير،  ح�سب   ،2018 يف  وفــاة 

لهــا  املجــردة  ــام  االأرق هذه  اأن  التقرير، 
عواقــب اأخــرى، فعندمــا متــوت االأم فــاإن 
ذلــك يزيــد ب�ســكل كبيــر مــن خطــر وفــاة 
الذيــن  االأطفال  اأن  اإىل  واأ�سار  اأطفالهــا، 
يواجهــون  مــا  غالبـًا  اأمهاتهم  فقــدوا 

فر�سـة �سئيلة للبقـاء.
واحـد  طفـل  ميـوت  اأنــه  التقرير  ــاد  واأف
ال�سهر  خـــلل  طفـل   30 ــل  ك بيـن  مـــــن 
فقد  الذي  فالر�سيع  والدتهم،  من  االأول 
ب�سـكل  عاليـة،  وفاتـه  خماطـر  تكون  اأمه 
ب�سـكل  اأو  التغذيـة  �سـوء  ب�سـبب  مبا�سـر 
التعـر�ص  زيـادة  خـلل  مـن  مبا�سـر  غيـر 
واالأمهـات،  االأطفال  عـن  ونيابـة  للعـدوى، 
النـزاع  اأطـراف  كافـة  يوني�سـف  طالبت 
ــف احلـــرب،  ــوق واملــجــتــمـــــع الـــدولـــــــي، ب
ال�سحية  الرعاية  نظام  على  واحلفاظ 
اإىل  اإ�سافة  املوارد،  وزيادة  اخلدمة،  قيد 

حت�سني ال�سلوكيات املعززة لل�سحة.

قوات الأمن تفرق تظ�هرة ب�لقوة يف الب�سرة

االأول،  اأم�ص  م�ساء  االإ�سرائيلية  ال�سرطة  اعتقلت 
القد�ص  و�سط  العي�ساوية،  بلدة  يف  اثنني،  فل�سطينيني 
املحتلة، واأفاد �سهود عيان اأن ال�سرطة اعتقلت ال�سابني 
ال�سرقي  املدخل  عند  ي�ستقلنها  كانا  �سيارة  داخل  من 

للبلدة.
م�سددة  ع�سكرية  حملة  �سمن  اخلطوة  هذه  وتاأتي 
العي�ساوية  بلدة  على  االإ�سرائيلية  القوات  تفر�سها 
اعتقلت  ال�سبت،  وفجر  التوايل،  على  الثاين  لليوم 
يف  االأقل  على  فل�سطينيا   19 االإ�سرائيلية،  ال�سرطة 

البلدة ذاتها.
مركبات  من  عدد  وحتطيم  تك�سري  احلملة  و�سملت 
عقوبات  اإطار  يف  مالية  خمالفات  وحترير  املواطنني، 
احلملة  وتاأتي  ال�سكان،  على  تفر�سها  جماعية 
على  اإ�سرائيلية  قوات  اإقدام  اأعقاب  يف  االإ�سرائيلية، 
قتل �ساب فل�سطيني، اخلمي�ص املا�سي، خلل اقتحامها 

البلدة.
وكانت حمكمة ال�سلح االإ�سرائيلية بالقد�ص قد رف�ست 
�سابقا طلب عائلة ال�سهيد حممد �سمري عبيد )30 عاًما( 
االإ�سرائيلية  ال�سرطة  واأمهلت  ابنها،  جثة  ت�سليمها 
�سرطة  ونقلت  الطلب،  من  موقفها  لتحديد  �ساعة   48
الطبي  معهد  اإىل  عبيد،  جثة  االإ�سرائيلية  االحتلل 

ال�سرعي االإ�سرائيلي اأبو كبري جنوب تل اأبيب.
بعد  بالر�سا�ص  قتل  عبيد  اأن  ال�سرطة  ادعت  وبينما 
�سهود عيان  نارية جتاه عنا�سرها، قال  األعابا  اإطلقه 
�سدر  على  ر�سا�سات  ثلث  اأطلق  عنا�سرها  اأحد  اإن 

عبيد، من م�سافة قريبة جدا بدم بارد. 

�سيا�سات  على  ال�سفراء  ال�سرتات  احتجاجات  ت�ستمر 
33 على  الرئي�ص الفرن�سي اإميانويل ماكرون، للأ�سبوع الـ 
واأ�سافت  البلد،  ت�سرب  التي  احلر  موجة  رغم  التوايل، 
م�سادر عليمة اأن ن�سطاء ال�سرتات ال�سفراء نظموا، ال�سبت، 
"كلي�سي" اإىل  مظاهرة احتجاجية �ساروا فيها من �ساحة 

�ساحة "بورت دي بانتني" يف العا�سمة باري�ص.
وردد امل�ساركون يف املظاهرة االحتجاجية هتافات تنتقد 
العنف الذي متار�سه ال�سرطة الفرن�سية �سد املتظاهرين، 
من جهتها، اأوقفت ال�سرطة الفرن�سية 18 �سخ�سا �ساركوا 
يف مظاهرات احتجاجية مماثلة جرى تنظيمها يف مناطق 
العديد  و�سهدت  الفرن�سية،  بالعا�سمة  وليل  ورين  رمي�ص 

من املدن الفرن�سية مظاهرات مماثلة.
يف  �سارك  الفرن�سية،  الداخلية  وزارة  ملعطيات  ووفقا 
املظاهرات يف اأنحاء البلد 5 اآالف و769 متظاهًرا، وهو 
 ،2018 نوفمرب   17 منذ بدء االحتجاجات يف  اأقل عدد 
ت�سهد  اأ�سهر،   7 ومنذ  �سخ�ص،  األف   282 به  �سارك  الذي 
فرن�سا، يف اأيام ال�سبت من كل اأ�سبوع، احتجاجات ينظمها 
الوقود،  اأ�سعار  رفع  �سد  ال�سفراء"  "ال�سرتات  اأ�سحاب 
حيث  عنف  اأعمال  تخللتها  املعي�سة،  تكاليف  وارتفاع 

ا�ستخدمت ال�سرطة القوة �سد املحتجني.

الهندو�ص بال�سرب على �ساب م�سلم  اعتدت جمموعة من 
يف والية اأوتار برادي�ص الهندية، ب�سبب رف�سه نزع قبعته 
واأو�سحت  رام"،  للإله  التحية  "األقي  بعبارة  والتلفظ 
و�سائل اإعلم حملية، اأن ال�ساب حممد تاج البالغ من العمر 
اأثناء عودته من �سلة اجلمعة  16 عاما، تعر�ص لل�سرب 

يف منطقة كانبور بالوالية املذكورة.
تاج  طريق  قطعوا  الهندو�ص،  من  جموعة  اأن  واأ�سافت 
التحية  "األقي  بعبارة  والتلفظ  قبعته  نزع  منه  وطلبوا 
طلباتهم،  تلبية  امل�سلم،  ال�ساب  رف�ص  وعندما  رام"،  للإله 

انهالوا عليه بال�سرب.
ويف حديث له، قال تاج، اأن اأفراد املجموعة كانوا ي�ستقلون 
ِقبلهم، وذكر  واأنه تعر�ص ل�سرب مربح من  نارية،  درجات 
تاج اأن املجموعة الذت بالفرار حني جتمع النا�ص لنجدته، 

م�سريا اأن ال�سرطة فتحت حم�سرا بخ�سو�ص االعتداء.

ال�سرطة اال�سرائيلية تعتقل 
فل�سطينيني اثنني يف القد�س

ال�سرتات ال�سفراء تتظاهر لالأ�سبوع 
الـ33 على التوايل يف فرن�سا

هندو�س يعتدون بال�سرب
 على �ساب م�سلم يف الهند

حــول

الوكاالت  

العــامل

دولـي

ق. د

ق. د

ق. د

ق. د

ــي دونـــالـــد ترامب  ــك ــري الــرئــيــ�ــص االأم اأمـــ�ـــص،  ــل  و�ــس
جمموعة  قمة  انق�ساء  بعد  مبا�سرة  اجلنوبية  كوريا 

بزعيم  والتقى  اليابان،  يف  تها الع�سرين  ر جا
الفا�سل  اخلـــط  عــلــى  الــ�ــســمــالــيــة 

بينهما. 
اأن  ــادر عــلــيــمــة  ــس ــ� وقـــالـــت م
املنطقة  اإىل  تــوجــه  تــرامــب 
تف�سل  التي  ال�سلح  املنزوعة 
ال�سمالية  ــتــني  ــكــوري ال بـــني 
واجلنوبية، حيث جتّول هناك، 

قبل اأن يلتقي بالزعيم الكوري 
اأون  ال�سمايل وي�سافح كيم جونغ 

اأول  وهو  ال�سمالية،  كوريا  داخــل 
دخول لرئي�ص اأمريكي للدولة التي 

�سابت العلقات بينها وبني وا�سنطن 

توترات على مدار �سنوات.
الذي  العاجل  خربها  ال�سبكة  وعنونت 
اإىل  20 خطوة  اأوردته ترامب يدخل 
جونغ  كيم  وي�سافح  ال�سمالية  كوريا 
"اأ�سو�سييتد  وكــالــة  ونقلت  اأون، 
قوله  كيم  عن  االأمريكية،  بر�ص 
ترامب  دونالد  الرئي�ص  زيارة  باأن 
ــا  كــوري اأرا�ــــســــي  اإىل  ــرية  ــقــ�ــس ال
بيننا،  العلقات  حت�سن  ال�سمالية 
اأول  كــونــه  تــرامــب  بخطوة  ــاد  ــس واأ�
ال�سمالية،  يزور كوريا  اأمريكي  رئي�ص 
وو�سف االأمر باأنه عمل �سجاع وحازم، 
اأنا  كيم:  خماطبا  ترامب  قال  وبدوره 
اإىل  الفا�سل"  "اخلط  بتخطي  فخور 

كوريا ال�سمالية، وفق الوكالة ذاتها.
ق. د

يوني�صف

 ترامب اأول رئي�س اأمريكي يزور كوريا ال�سمالية
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كوت ديفوار- ناميبيا

جنوب اإفريقيا- املغرب

ال�سنغال- كينيا 
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البطولة الإفريقية للأمم )الطبعة 32(

)21 جون-19 جويلية(م�صر 2019 

تانزانيا  اجلزا\ئر 

"ال���������ك���������ان"حكـــــــــــــــــــــــاية اإعداد: اأ�سامة �ساكر/ اأمري رامز جاب الله

املنتخب  الـــيـــوم،  �ــســهــرة  يـــواجـــه، 
منتخب  نظريه  اجلــزائــري  الوطني 
اجلولة  حل�ساب  لــقــاء  يف  تــانــزانــيــا 
الثالثة واالأخرية من دور املجموعات 
باأر�ص  اجلارية  اإفريقيا  اأمم  لكاأ�ص 
لقاء  و�سيحت�سن  م�سر،  الفراعنة 
ال�سلم  ملعب  تانزانيا  �سد  اخل�سر 
ــقــاءات  ل بــهــذا  لتختتم  بــالــقــاهــرة 
ت�سدرتها  التي  الثالثة  املجموعة 
عقب  الثانية  جولتها  يف  اجلــزائــر 
ثاين  وحتقيق  بال�سنغال  االإطــاحــة 

نقاط  اخل�سر    ر�سيد  لي�سري  فــوز 
جعلتها تغرد يف الريادة.

الناخب  اأ�سبال  ح�سم  من  وبالرغم 
لتاأهلهم  بلما�سي  جــمــال  الــوطــنــي 
هذه  من  النهائي  الثمن  القادم  للدور 
اخل�سراء  الكتيبة  اأن  اإال  املناف�سة 
لها على  الثالث  الفوز  لتحقيق  تتطلع 
اأخرى  نقاط  ثلثة  وح�سد  التوايل 
نقاط،  الكاملة   بالعلمة  والتاأهل 
لتمرير ر�سائل عديدة يف هذا العر�ص 
القاري وتاأكيد قوة املنتخب ونيته يف 

للظفر  وحتى  االأدوار  الأبعد  الو�سول 
وال  كــان  طاملا  الــذي  الــقــاري  باللقب 
يزال مطلبا جماهريا، كل هذا يجعل 
رفقاء املاي�سرتو �سفيان فيغويل ياأملون 
وموا�سلة  اإيجابية  نتيجة  بتحقيق 
وال�سري  االنت�سارات  �سكة  يف  ال�سري 

بخطى ثابتة نحو الهدف املن�سود.
من جهته املنتخب التانزاين اجلريح 
والذي مني بهزميتني متتاليني اأمام كل 
جولة  اأول  يف  ال�سنغايل  املنتخب  من 
جولة،  ثــاين  يف  الكيني  واملنتخب 

�سغوطات  دون  مــن  اللقاء  �سيدخل 
له  بالن�سبة  �سكلية  املقابلة  و�ستكون 
ر�سمية،  ب�سفة  اأق�سي  اأنــه  باعتبار 
النتيجة،  �سغط  عن  بعيد  يجعل  ما 
اأمــام  جيد  م�ستوى  لتقدمي  وي�سعى 
حمرز  �سورة  يف  بالنجوم  يعج  فريق 
ويظهر  وغــريهــم،  ومــانــدي  وفيغويل 
هذا  يف  له  لقاء  اآخــر  يف  طيب  بوجه 
منتخب  ليحزم  االإفــريــقــي  العر�ص 
تــانــزانــيــا بــعــدهــا حــقــائــبــه مــغــادرا 

املناف�سة من دورها االأول.

ك�سف جنم الربميرليغ العب مان�سي�سرت 
اجلزائري  الوطني  املنتخب  وقائد  �سيتي 
م�سار  يف  حتول  نقطة  اأبــرز  حمرز  ريا�ص 
اخل�سر بعد ثلثة �سنوات عجاف عرفت 
تقهقرا وا�سحا يف نتائج اخل�سر وتراجعا 
كارثيا، واعترب حمرز اأن بلما�سي اأعاد 
الروح للمنتخب وخا�سة من اجلانب 
التكتيكي وقال اأن املنتخب الوطني 
اجلانب  من  يعمل  مل  اجلزائري 
التكتيكي منذ الفرتة التي كان 
كري�ستيان  الريا�سيات  اأ�ستاذ 
على  فيها  يــ�ــســرف  غــوركــيــف 
ليتجاهل  الــفــنــيــة،  الــعــار�ــســة 

بت�سريحه هذا كل من رايفات�ص الذي مل 
املدرب  و  الوطني  املنتخب  يف  طويل  يعمر 
يف  االإق�ساء  وراء  كان  الذي  ليكان�ص  جورج 
وكذا  الغابون   كــان  من  االأول  ــدور  ال

الــذي  مــاجــر  رابـــح  ال�سابق  الــوطــنــي  الــنــاخــب 
وعو�ص  اخل�سر  مع  �سالته  االآخــر  هو  يجد  مل 
بجمال بلما�سي املدرب ال�ساب الذي اأعاد ترتيب 
بيت املنتخب واأعاد الروح للمنتخب وبات يحقق 

اأطيب النتائج.

اجلمر  ــن  م ـــر  اأح عــلــى  اجلـــزائـــري  اجلــمــهــور  ينتظر 
موؤخرا  التحق  ــذي  ال ديــلــور  اأنـــدي  الــلعــب  الإكت�ساف 
قليلة  دقائق  �سوى  ي�سارك  مل  والذي  الوطني  باملنتخب 
فقط يف املواجهتني ال�سابقتني و�ستكون الفر�سة مواتية 
مهاجم  امكانيات  على  للوقوف  اخل�سر  الأن�سار  اليوم 
مونبيلي خا�سة اأن بلما�سي ك�سف قبل اأيام باأنه �سيجري 
يكون  وقد  االأ�سا�سية  الت�سكيلة  على  التغيريات  بع�ص 

ديلور اأ�سا�سيا اليوم.
املهاجم ديلور �سهرة وا�سعة يف فرتة ق�سرية جدا  ونال 
اأي  الوطني دون  بالفريق  االإلتحاق  اإ�سراره على  ب�سبب 
ما  االإداريـــة  الوثائق  بكل  بنف�سه  تكفل  حيث  �سروط 

فر�ص على الفاف و بلما�سي اإىل اإدراج ا�سمه يف القائمة 
بعد  به  ي�ستنجد  اأن  قبل  االإفريقية  للبطولة  املو�سعة 
ف�سيحة اللعب بلقبلة، للتذكري اأن اللعب اأندي ديلور 
والده فرن�ص واأمه وجده من اأ�سول جزائرية من مدينة 
م�ستغامن وهو من مواليد �سنة  و ين�سط يف من�سب 
اأبرزها  م�سريته  يف  اأنــديــة  يف   ولعب  حربة،  ــص  راأ�
اأجاك�سيو ونيم وميتز وتور وكان وويغان االجنليزي كما 
خا�ص جتربة ق�سرية يف املك�سيك، و�سارك خلل املو�سم 
احلايل يف  مباراة مع مونبيلييه يف الليغ  و �سجل  
منتخب  مع  وحيدا  لقاء  وخا�ص  اأخرى،  �سنع   و  هدفا 

فرن�سا الأقل من  �سنة و كان �سد الواليات املتحدة.

الوطني  املنتخب  اأن�سار  على  تذاكر  بتوزيع  اجلزائري،  الكرة  باحتاد  م�سوؤولون  قام 
االإثنني،  اليوم  اأمام تنزانيا،  مل�ساندة منتخب بلدها  القاهرة، وذلك  اإىل  التي و�سلت 
ويحتل  االأفريقية،  االأمم  كاأ�ص  ببطولة  الثالثة  للمجموعة  الثالثة  اجلولة  �سمن 
املنتخب اجلزائري، املركز االأول يف املجموعة بر�سيد  نقاط، فيما تاأتي تنزانيا يف 
املركز االأخري بدون اأي نقاطـ، وكان الع�سرات من االأن�سار امللتحقني قبل يومني بالقاهرة 
ملتابعة املباراة الثالثة اأمام منتخب تانزانيا ولقاء الدور ثمن النهائي، وجدوا �سعوبات 
يف احل�سول على التذاكر ب�سبب اعتماد النظام االإلكرتوين ما دفع باالإحتاد اجلزائري 

اإىل اقتناء تذاكر وتوزيعها على املنا�سرين.

حقق املنتخب املوريتاين يف اأول م�ساركة ببطولة 
عقب  االأوىل  هي  تاريخية  نقطة  اإفريقيا  اأمم 
تعادله اأمام منتخب اأنغوال �سلبا اأم�ص االأول ال�سبت 
املجموعة  مباريات  من  الثانية  اجلولة  بر�سم 
اخلام�سة وحت�سن اأداء املنتخب املوريتاين ال�سقيق 
مقارنة باملباراة االأوىل اأمام منتخب مايل خا�سة 
على  احلفاظ  ا�ستطاع  الــذي  الدفاعي  ال�سق  يف 
على  ال�سقيق  املنتخب  بذلك  ليبقي  مرماه  نظافة 
والذي  القادم  للدور  التاأهل  يف  كاملة  حظوظه 
�سيكون اإجنازا تاريخيا غري م�سبوق يف حاله فوزه 
لقاء  يف  التون�سي  املنتخب  اأمام  االأخرية  باملباراة 
عربي عربي حيث �سريفع ر�سيده اإىل اأربعة نقاط 
اأمام  االأنغويل  املنتخب  تعادل  اأو  هزمية  ب�سرط 

منتخب مايل.

ع�سية  ــواري  ــف االإي املنتخب  على  لــزامــا  �سيكون   
اأمام منتخب نامبيا الذي ودع  اليوم الفوز مبباراته 
البطولة عقب خ�سارتني اأمام املغرب وجنوب اإفريقيا 
يف  النقاط،  من  خاليا  ر�سيدا  ميلك  حيث  واملغرب، 
املقابل �سيلعب منتخب " االأفيال" مباراة رد االإعتبار 
التاأهل  اأجل  من  الثلثة  بالنقاط  الظفر  اأجل  من 
يف  ديــفــوار  كــوت  منتخب  ويتواجد  الــقــادم  لــلــدور 
ال�سابقني  جنومه  رحيل  بعد  جديدة  بناء  مرحلة 

يف  تر�سيحاتهم  مــن  الفنيون  ا�ستبعده  حيث 
الفوز بالبطولة وحتى الو�سول للمربع الذهبي، 
ويتناف�ص االإيفواريون على املركز الثاين رفقة 
مواجهة  تنتظره  الذي  افريقيا  جنوب  منتخب 

معقدة �سد املنتخب املغربي.

يف  مقابلة  اإفريقيا  جنوب  منتخب  تنتظر 
غاية ال�سعوبة اأمام املت�سدر منتخب املغرب 
بعد  النهائي  ثمن  للدور  تاأهله  �سمن  الذي 
ناميبيا وكوت ديفوار  اأمام منتخبي  فوزين 
رونارد  الثعلب  مدربه  يجري  اأن  ويرتقب 
االأ�سا�سي  الت�سكيل  التعديلت على  بع�ص 
ملباريات  حت�سبا  الركائز  بع�ص  باإراحة 
لبع�ص  الفر�سة  ومــنــح  ــادم  ــق ال ـــدور  ال

االأوليني  املبارتني  مبتابعة  اكتفت  التي  االأ|�سماء 
 " منتخب  �سيكون  املقابل  يف  االإحتياط،،  دكة  من 
البافانا بافانا" جمرب على حتقيق الفوز اأو التعادل 
ل�سمان مروره وتفادي اخلروج املبكر حيث ميلك 

واحدة  نقطة  وتكفيه  نقاط  ثلث  ر�سيده  يف 
والفوز  الثالث  املركز  �ساحب  كاأف�سل  للتاأهل 
وزحزحة  االأوىل  باملرتبة  يظفر  يجعله 

اأ�سود االأطل�ص للمركز الثاين.

ــط، جنــم منتخب  ــراب قــال نــور الــديــن اأم
الفوز  هو  االأطل�ص  اأ�سود  هدف  اإن  املغرب، 
اجلولة  لقاء  يف  اليوم  اإفريقيا،  جنوب  على 
ــة بـــدور  ــع ــراب ــثــة، مـــن املــجــمــوعــة ال ــثــال ال
املجموعات بكاأ�ص اأمم اأفريقيا، من اأجل حتقيق 
املوؤمتر  يف  اأمرابط،  واأ�ساف  الكاملة،  العلمة 
على  "نحن  ــد  االأح اأم�ص  التقدميي  ال�سحفي 
هدفنا  اأفريقيا،  جنوب  ملواجهة  اجلاهزية  اأمت 
املجموعات،  بــدور  لنا  الثالث  االنت�سار  حتقيق 
ذلك"،  لتحقيق  جهدنا  ق�سارى  نبذل  اأن  ويجب 
ووا�سل "قدمنا مباراتني جيدتني من حيث االأداء 
علينا  لكن  ديفوار،  وكــوت  ناميبيا  اأمــام  والنتيجة 
على  نح�سل  كي  اأفريقيا  جنوب  اأمــام  الفوز  حتقيق 
بجانب  البطولة،  من  املقبلة  املراحل  يف  قوية  دفعة 
يف  للإ�سابة  "تعر�ست  وك�سف  ال�سدارة"،  يف  التاأهل 
ديفوار  كوت  مبواجهة  االأخــرية  الدقائق  يف  الكاحل 

لكنني حتاملت على نف�سي وا�ستكملت اللقاء، حالتي االآن 
ويحتل  التعايف"،  اأجــل  من  �ساعة   24 واأمامي  حت�سن  يف 
منتخب املغرب �سدارة املجموعة الرابعة بر�سيد 6 نقاط، 
ويليه منتخب كوت ديفوار بـ3 نقاط، ثم جنوب اإفريقيا 
املجموعة  ترتيب  ناميبيا  تتذيل  بينما  الر�سيد،  بنف�ص 

بدون ر�سيد.

مواجهة  ت�ستقطب  اأن  املــنــتــظــر  ــن  م
من  غفريا  جمهورا  وتانزانيا  اجلــزائــر 
العا�سمة  يف  بقوة  املــتــواجــدة  اأنــ�ــســاره 
تون�ص  جماهري  اإىل  اإ�ــســافــة  امل�سرية 
اجلاليات  وبع�ص  وموريتانيا  واملــغــرب 
حماربي  االإفريقية التي اأعجبت باأداء 
وي�سنع  البطولة،  هــذه  يف  ال�سحراء
اإىل  و�سوله  منذ  اجلــزائــري  اجلمهور 
انتباه  لفتت  ممــيــزة  اأجــــواء  الــقــاهــرة 
ب�سبب  املــ�ــســاركــة  املنتخبات  جــمــاهــري 

وطريقته  الــوطــنــيــة  لـــلألـــوان  ع�سقه 
اجليدة  ومعرفته  الت�سجيع،  يف  اخلا�سة 
لكرة القدم، وكان له دور حا�سم يف اللقاء 
ال�سينغال من خلل  اأمام منتخب  املا�سي 
املباراة، كما  وقوه مع رفاق بليلي طيلة 
نال اجلمهور اجلزائري الثناء يف املباراة 
بادر  حينما  كيينا  منتخب  اأمــام  االأوىل 
اإىل تنظيف املدرجات يف نهاية املباراة و 
وهي ال�سور اجلميلة التي نقلتها خمتلف 

والوكاالت وو�سائل االإعلم.

عرفت ح�سة االإ�ستئناف اأم�ص 
يو�سف  الثنائي  غــيــاب  االأول 
حيث  براهيمي  ويا�سني  بليلي 
يف  االإرهـــــاق  مــن  االأول  عــانــى 
بع�ص  من  ابراهيمي  عانى  حني 
ال�سنغال  مواجهة  قبل  االآالم 
نهائية  ب�سفة  يتعافى  مل  حيث 
الناخب  جعل  مــا  اإ�سابته  مــن 
مينحه  بلما�سي  جمال  الوطني 
اأن  قبل  نهائيا،  ليتعافى  راحة 
يــ�ــســارك يف احلــ�ــســة االأخـــرية 

حني  يف  اأم�ص،  م�ساء  املربجمة 
للمتاألق  راحـــة  بلما�سي  منح 
اإىل ما بعد لقاء  يو�سف بليلي 
تانزانيا ب�سبب االإرهاق البدين 
نظريا  ــذا  وه منه  يعاين  ــذي  ال
ــي بــذلــهــا يف  ــت لــلــمــجــهــودات ال
هذه  وال�سنغال  كينيا  مقابلتي 
هدف  فيها  �سجل  التي  االأخرية 
اليوم  وغيابه  للخ�سر  الــفــوز 

تاأكد ر�سميا.

اليوم  �سهرة  الترينغا"  "اأ�سود  يلتقي 
الفوز  حتقيق  على  وعينه  كينيا  مبنتخب 
تكبدها  التي  القا�سية  اخل�سارة  لتعوي�ص 
اجلزائر  منتخب  اأمام  الثانية  اجلولة  يف 
حيث ميلك يف ر�سيده ثلثة نقاط فقط 
رفاق  يجرب  ما  للتاأهل،  �سامنة  غري  وهي 

�سايدو ماين على رفع �سعار 
عن  البــديــل   "

االإنت�سار" الإ�ستعادة الثقة املهزوزة وهيبة 
من  ــان  ك بعدما  تــاأثــرت  الــتــي  املنتخب، 
النهائي  اللقاء  لتن�سيط  املر�سحني  اأقوى 
واملناف�سة على التاج االإفريقي، يف مقابل 
ا�ستعاد  الــذي  كينيا  منتخب  يبحث  ذلك 
املــثــري على  فـــوزه  الــتــاأهــل بعد  اآمــالــه يف 
ح�ساب تانزانيا عن التعادل على االأقل 
للتاأهل كاأف�سل �ساحب مركز 
ثالث اأو الفوز ل�سمان 

املــــرتــــبــــة 

الثانية خلف املنتخب اجلزائري، املقابلة 
�ستكون جديرة باملتابعة ورغم اأن التاريخ 
واالإمكانيات والنجوم التي تدعم منتخب 
تر�سح ال�سينغال للفوز اإال  "اأ�سود الترينغا

اأن مفاجاآت كرة القدم تبقى واردة جدا.

 / تـــــــــــــونـــــــــــــ�ـــــــــــــص   مـــــــــــــــــــــــــــــــايل- 
 / اأنــــــــــــــغــــــــــــــوال  مـــــــــوريـــــــــتـــــــــانـــــــــيـــــــــا- 

 / ــــــــــــا  ــــــــــــان غ ــــــــــــــــرون-  ــــــــــــــــام ــــــــــــــــك ال
 / الـــــــبـــــــنـــــــني  بـــــــيـــــــ�ـــــــســـــــاو-  ـــــا  ـــــي ـــــن ـــــي غ

املواجهة و�ضكلية  ال�ضدارة  ح�ضم  رغم  جديد  فوز  عن  يبحثون  اخل�ضر

نقطة تاريخية ملنتخب موريتانيا اأمام اأنغول

الفوز اأو التعادل
 لـ "الأفيال" على الأقل 

للمرور للدور القادم

التعادل  اأو  الفوز  حتمية  بافانا" اأمام  "البافانا 
�ضد اأ�ضود الأطل�س 

جاهزون لتحقيق الفوز الثالث على التوايل

جمهور قيا�ضي مرتقب اليوم  ملنا�ضرة 
اأمام تانزانيا اخل�ضر

باليلي وبراهيمي غابا عن ح�ضة 
الإ�ضتئناف 

بلما�ضي م�ضر على حتقيق الفوز الثالث لتاأكيد 
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نتائج اجلولة الثانية

نتائج اجلولة الثانية

الــــــــــــرتتــــــــــــيــــــــــــب 

الــــــــــــرتتــــــــــــيــــــــــــب 

حمرز يتجاهل ليكن�س ورايفات�س وماجر
 وين�ضف بلما�ضي

اأندي ديلور اليوم اأمام تانزانيا  املكافح الأن�ضار ينتظرون اكت�ضاف 

الفاف متنح تذاكر مباراة تانزانيا على الأن�ضار

تانزانيا  اأمام  مرتقبة  تغيريات  للخ�سر  االأ�سا�سية  الت�سكيلة  تعرف  اأن  يرتقب 
الأ�سباب متعددة اأبرزها البطاقات ال�سفراء التي تلقاها ركيزتي الدفاع بن العمري 
نا�سر وبوجناح وقديورة وبن �سبعيني  اإراحة ماندي وبن بن  اإىل  اإ�سافة  وعطال 
الذين �سيجل�سون على دكة االإحتياط من اأجل اإراحتهم بعد اجلهود الكبرية التي 
اآخرين  للعبني  الفر�سة  �سيمنح  حيث  وال�سنغال،  كينيا  مبارتي  خلل  بذلوها 
ميلكون بدورهم اإمكانات كبرية والذين �سيكونون اأمام فر�سة كرب الإقناع بلما�سي 
وتاأكيد اأحقيتهم يف التواجد �سمن الت�سكيلة االأ�سا�سية، يف حني �سيوا�سل الناخب 
بلما�سي االإعتماد على احلار�ص مبوحلي، الذي ي�سكو نق�ص املناف�سة ب�سبب عوده 
املتاأخرة من االإ�سابة، حيث يبقى بحاجة ملزيد من املباريات، وت�سري بع�ص امل�سادر 
والي�سرى  اليمنى  �سيدعمون اجلهتني  وفار�ص  زفان  فاإن  الفني  الطاقم  املقربة من 
من الدفاع، وحلي�ص وتاهرت يف املحور، يف حني �سيلعب عبيد وبوداوي وونا�ص يف 
الو�سط الدفاع، كما �سيقحم يف اخلط االأمامي الثلثي ديلور و�سليماين وبراهيمي، 
ورغم التغيريات التي �سيحدثها بلما�سي فاإنه اأكد باأن الهدف يبقى دائما البحث عن 
الفوز والنقاط الثلثة، ويبدو من خلل االأ�سماء املر�سحة للعب مواجهة تانزانيا 
/ �سيقف خللها املدرب  / فاإن طريقة اللعب �ستعرف تغيريات باعتماد طريقة 
يف  عليها  االإعتماد  الإمكانية  معها  اللعبني  وجتاوب  فعاليتها،  مدى  على  بلما�سي 

املواجهات القادمة يف حال انعدام احللول الهجومية.

اأنَّ لقاء  ــوار،  ــف ــوت دي اإبــراهــيــمــا كــامــارا مـــدرب ك اأكـــد 
من  الثالثة  باجلولة  ناميبيا  اأمام  االإثنني  اليوم  فريقه 
يت�سم  اأفريقيا،  اأمم  كاأ�ص  لبطولة  املجموعات  دور 
بال�سعوبة، وقال اإبراهيما يف املوؤمتر ال�سحفي، الذي 
حتقيق  هو  االأ�سا�سي  هدفه  اأنَّ  االأحــد،  اأم�ص  عقد 
الدور  اإىل  الرابعة  املجموعة  من  وال�سعود  الفوز 
لي�ص  فريقه  هــدف  اأنَّ  كــامــارا،  واأو�ــســح  التايل، 
بعيًدا  الذهاب  ا  اأي�سً بل  فقط  وال�سعود  الفوز 
د كامارا،  يف البطولة، ورمبا الفوز باللقب، واأكَّ
ت�سكيل  يف  التغيريات  بع�ص  �سيجري  اأنَّــه 
ناميبيا،  اأمــام  اليوم  ديفوار  كوت  منتخب 
حتي  الفريق  يف  جــديــد  ــدم  ب و�سيدفع 
لتقدمي  اآخرين  للعبني  الفر�سة  مينح 
�سريكز  اأنه  اإىل  واأ�سار  مميز،  م�ستوي 
يف الت�سكيل على ال�سق الهجومي من 
اأجل الفوز باملباراة وح�سد الثلث 
�سريجي  غياب  اإىل  الفًتا  نقاط، 
ب�سبب  الغد؛  مباراة  عن  اأورييه 

االإ�سابة.

من  براهيمي  يا�سني  اخل�سر  ميدان  متو�سط  معاناة  من  وبالرغم 
االأول  اأم�ص  اأكــد  بلما�سي  جمال  املــدرب  اأن  اإال  خفيفة  اإ�سابة 

ابراهيمي  املهاجم  على  �سيعتد  باأنه  ال�سحفي  املوؤمتر  خلل 
بعد تعافيه حيث بدا جاهزا للقاء املرتقب اأم�سية اليوم 

اأمام تانزانيا و�سيعو�ص زميله املهاجم بليلي وينتظر 
ابراهيمي  اللعب  من  الكثري  الوطني  الناخب 

الذي ميلك خربة كبرية مع اخل�سر حيث 
لعب اكر من  مواجهة باالألوان 

الوطنية. ن�ضعى من اأجل 
الفوز والذهاب 
بعيدا يف البطولة

برنامج اليوم )اجلولة الثالثة(
املجموعة 

) الثالثة)

املجموعة 

) الرابعة)

رغم التغيريات املنتظرة يف اخلطوط الثالثة

املدرب ابراهيم كامارا
 )منتخب كوت ديفوار(

نور الدين اأمرابط )جنم املنتخب املغربي(:

اأكد �سيبا�ستيان مينييه، املدير الفني 
ي�ستطيع  فريقه  اأن  كينيا،  ملنتخب 
الفوز على منتخب ال�سنغال باجلولة 
بكاأ�ص  املجموعات  دور  من  الثالثة 
يف  مينييه  وقال  االأفريقية،  االأمم 
اأمام  "املواجهة  �سحفية  ت�سريحات 
ميتلكه  ملا  ال�سعوبة،  قمة  يف  �ستكون  ال�سنغال 
املناف�ص من عنا�سر مميزة، باالإ�سافة اإىل ت�سدر منتخب 

باملنتخبات  اخلا�ص  الدويل  االحتاد  لت�سنيف  ال�سنغال 
لنا  �سبق  ولكن  املباراة،  "ندرك قوة  واأ�ساف  االأفريقية"، 

الفوز على منتخب غانا خلل الت�سفيات، وميكننا اأن نكرر 
"نحلم  كينيا  مــدرب  وتابع  ال�سنغال"،  منتخب  اأمــام  ذلك 

لدينا  ما  اأق�سى  و�سنبذل  النهائي  ثمن  لــدور  بالو�سول 
على  اللعبني  بني  تعهد  وهناك  ذلك،  حتقيق  اأجل  من 

حتقيق ذلك والتاأهل خلف منتخب اجلزائر".
الثالث  املركز  يف  يتواجد  كينيا  منتخب  اأن  يذكر 

ال�سنغال  منتخب  ر�سيد  بنف�ص  مبجموعته 
من النقاط ولكن يتفوق االأخري بفارق 

هدف.

احلاج  االأ�ــســبــق  ال�سنغايل  النجم  اأ�ــســاد 
تعرفه  ــذي  ال املحكم  بالتنظيم  �سيوف 
بطولة اأمم اإفريقيا مب�سر بداية من حفل 
القرعة اإىل حفل االإفتتاح معتربا ذلك اأمر 
طبيعيا باعتبار اأن الدولة املنظمة هي م�سر 

الكبرية التي متلك تقاليد يف هذا ال�سان، ولها 
منتخب  خ�سارة  وعن  القدم  لكرة  عا�سق  جمهور 

حوره بلده اأمام اجلزائر قال اأ�سطورة الكرة ال�سنغالية خلل 
اأن الهزمية واردة يف قامو�ص كرة القدم وميكن  " كوورة مع موقع 
التعوي�ص يف املقابلة القادمة اأمام املنتخب الكيني حيث اأن ال خيار 
لل�سنغال غري الفوز م�سيفا اأن منتخب بلده ميلك اأح�سن العنا�سر 
هذه  لقب  حتقيق  على  �سديد  اإ�سرار  ولديه  اأوروبــا  يف  املحرتفة 

�سيح�سد  النهائية  املحطة  بلغ  اإذا  ال�سنغال  اأن  الن�سخة وقال 
وعن  الكامرون  اأمام  نهائي   خ�سارة  لتعوي�ص  اللقب 

النجم  ر�سح  التتويج  على  القادرة  للمنتخبات  توقعاته 
بلده  ومنتخبات  املنظم  البلد  �سيوف  االأ�ــســبــق 

املرو�سة  غري  االأ�سود  اإىل  اإ�سافة  واجلزائر 
الكامرون وقال اأنها االأقوى واالأ�سر�ص 

حتى اللحظة.

الالعبون تعاهدوا على الفوز اأمام 
منتخب ال�ضنغال القوي

لو يبلغ ال�ضنغال املحطة
 النهائية �ضيح�ضد اللقب

املدرب �سيبا�ستيان 
مينيه )منتخب كينيا(

اأ�سطورة الكرة
 ال�سنغالية يك�سف:

بلما�ضي يوؤكد 
جاهزية براهيمي 

وقد يقحمه كاأ�ضا�ضي 
اأمام تانزانيا 



كوت ديفوار- ناميبيا

جنوب اإفريقيا- املغرب

ال�سنغال- كينيا 
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) البطولة الإفريقية للأمم )الطبعة 
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تانزانيا  اجلزا\ئر –  
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املنتخب  الـــيـــوم،  �ــســهــرة  يـــواجـــه، 
منتخب  نظريه  اجلــزائــري  الوطني 
اجلولة  حل�ساب  لــقــاء  يف  تــانــزانــيــا 
الثالثة واالأخرية من دور املجموعات 
باأر�ص  اجلارية  اإفريقيا  اأمم  لكاأ�ص 
لقاء  و�سيحت�سن  م�سر،  الفراعنة 
ال�سلم  ملعب  تانزانيا  �سد  اخل�سر 
ــقــاءات  ل بــهــذا  لتختتم  بــالــقــاهــرة 
ت�سدرتها  التي  الثالثة  املجموعة 
عقب  الثانية  جولتها  يف  اجلــزائــر 
ثاين  وحتقيق  بال�سنغال  االإطــاحــة 

نقاط   6 اخل�سر   ر�سيد  لي�سري  فــوز 
جعلتها تغرد يف الريادة.

الناخب  اأ�سبال  ح�سم  من  وبالرغم 
لتاأهلهم  بلما�سي  جــمــال  الــوطــنــي 
هذه  من  النهائي  الثمن  القادم  للدور 
اخل�سراء  الكتيبة  اأن  اإال  املناف�سة 
لها على  الثالث  الفوز  لتحقيق  تتطلع 
اأخرى  نقاط  ثلثة  وح�سد  التوايل 
نقاط،   9 الكاملة  بالعلمة  والتاأهل 
لتمرير ر�سائل عديدة يف هذا العر�ص 
القاري وتاأكيد قوة املنتخب ونيته يف 

للظفر  وحتى  االأدوار  الأبعد  الو�سول 
وال  كــان  طاملا  الــذي  الــقــاري  باللقب 
يزال مطلبا جماهريا، كل هذا يجعل 
رفقاء املاي�سرتو �سفيان فيغويل ياأملون 
وموا�سلة  اإيجابية  نتيجة  بتحقيق 
وال�سري  االنت�سارات  �سكة  يف  ال�سري 

بخطى ثابتة نحو الهدف املن�سود.
من جهته املنتخب التانزاين اجلريح 
والذي مني بهزميتني متتاليني اأمام كل 
جولة  اأول  يف  ال�سنغايل  املنتخب  من 
جولة،  ثــاين  يف  الكيني  واملنتخب 

�سغوطات  دون  مــن  اللقاء  �سيدخل 
له  بالن�سبة  �سكلية  املقابلة  و�ستكون 
ر�سمية،  ب�سفة  اأق�سي  اأنــه  باعتبار 
النتيجة،  �سغط  عن  بعيد  يجعل  ما 
اأمــام  جيد  م�ستوى  لتقدمي  وي�سعى 
حمرز  �سورة  يف  بالنجوم  يعج  فريق 
ويظهر  وغــريهــم،  ومــانــدي  وفيغويل 
هذا  يف  له  لقاء  اآخــر  يف  طيب  بوجه 
منتخب  ليحزم  االإفــريــقــي  العر�ص 
تــانــزانــيــا بــعــدهــا حــقــائــبــه مــغــادرا 

املناف�سة من دورها االأول.

ك�سف جنم الربميرليغ العب مان�سي�سرت 
اجلزائري  الوطني  املنتخب  وقائد  �سيتي 
م�سار  يف  حتول  نقطة  اأبــرز  حمرز  ريا�ص 
اخل�سر بعد ثلثة �سنوات عجاف عرفت 
تقهقرا وا�سحا يف نتائج اخل�سر وتراجعا 
كارثيا، واعترب حمرز اأن بلما�سي اأعاد 
الروح للمنتخب وخا�سة من اجلانب 
التكتيكي وقال اأن املنتخب الوطني 
اجلانب  من  يعمل  مل  اجلزائري 
التكتيكي منذ الفرتة التي كان 
كري�ستيان  الريا�سيات  اأ�ستاذ 
على  فيها  يــ�ــســرف  غــوركــيــف 
ليتجاهل  الــفــنــيــة،  الــعــار�ــســة 

بت�سريحه هذا كل من رايفات�ص الذي مل 
املدرب  و  الوطني  املنتخب  يف  طويل  يعمر 
يف  االإق�ساء  وراء  كان  الذي  ليكان�ص  جورج 
وكذا   2017 الغابون  كــان  من  االأول  ــدور  ال

الــذي  مــاجــر  رابـــح  ال�سابق  الــوطــنــي  الــنــاخــب 
وعو�ص  اخل�سر  مع  �سالته  االآخــر  هو  يجد  مل 
بجمال بلما�سي املدرب ال�ساب الذي اأعاد ترتيب 
بيت املنتخب واأعاد الروح للمنتخب وبات يحقق 

اأطيب النتائج.

اجلمر  ــن  م ـــر  اأح عــلــى  اجلـــزائـــري  اجلــمــهــور  ينتظر 
موؤخرا  التحق  ــذي  ال ديــلــور  اأنـــدي  الــلعــب  الإكت�ساف 
قليلة  دقائق  �سوى  ي�سارك  مل  والذي  الوطني  باملنتخب 
فقط يف املواجهتني ال�سابقتني و�ستكون الفر�سة مواتية 
مهاجم  امكانيات  على  للوقوف  اخل�سر  الأن�سار  اليوم 
مونبيلي خا�سة اأن بلما�سي ك�سف قبل اأيام باأنه �سيجري 
يكون  وقد  االأ�سا�سية  الت�سكيلة  على  التغيريات  بع�ص 

ديلور اأ�سا�سيا اليوم.
املهاجم ديلور �سهرة وا�سعة يف فرتة ق�سرية جدا  ونال 
اأي  الوطني دون  بالفريق  االإلتحاق  اإ�سراره على  ب�سبب 
ما  االإداريـــة  الوثائق  بكل  بنف�سه  تكفل  حيث  �سروط 

فر�ص على الفاف و بلما�سي اإىل اإدراج ا�سمه يف القائمة 
بعد  به  ي�ستنجد  اأن  قبل  االإفريقية  للبطولة  املو�سعة 
ف�سيحة اللعب بلقبلة، للتذكري اأن اللعب اأندي ديلور 
والده فرن�ص واأمه وجده من اأ�سول جزائرية من مدينة 
م�ستغامن وهو من مواليد �سنة 1991 و ين�سط يف من�سب 
اأبرزها  م�سريته  يف  اأنــديــة   10 يف  ولعب  حربة،  ــص  راأ�
اأجاك�سيو ونيم وميتز وتور وكان وويغان االجنليزي كما 
خا�ص جتربة ق�سرية يف املك�سيك، و�سارك خلل املو�سم 
احلايل يف 31 مباراة مع مونبيلييه يف الليغ 1 و �سجل 13 
منتخب  مع  وحيدا  لقاء  وخا�ص  اأخرى،   7 �سنع  و  هدفا 

فرن�سا الأقل من 20 �سنة و كان �سد الواليات املتحدة.

الوطني  املنتخب  اأن�سار  على  تذاكر  بتوزيع  اجلزائري،  الكرة  باحتاد  م�سوؤولون  قام 
االإثنني،  اليوم  اأمام تنزانيا،  مل�ساندة منتخب بلدها  القاهرة، وذلك  اإىل  التي و�سلت 
ويحتل  االأفريقية،  االأمم  كاأ�ص  ببطولة  الثالثة  للمجموعة  الثالثة  اجلولة  �سمن 
املنتخب اجلزائري، املركز االأول يف املجموعة بر�سيد 6 نقاط، فيما تاأتي تنزانيا يف 
املركز االأخري بدون اأي نقاطـ، وكان الع�سرات من االأن�سار امللتحقني قبل يومني بالقاهرة 
ملتابعة املباراة الثالثة اأمام منتخب تانزانيا ولقاء الدور ثمن النهائي، وجدوا �سعوبات 
يف احل�سول على التذاكر ب�سبب اعتماد النظام االإلكرتوين ما دفع باالإحتاد اجلزائري 

اإىل اقتناء تذاكر وتوزيعها على املنا�سرين.

حقق املنتخب املوريتاين يف اأول م�ساركة ببطولة 
عقب  االأوىل  هي  تاريخية  نقطة  اإفريقيا  اأمم 
تعادله اأمام منتخب اأنغوال �سلبا اأم�ص االأول ال�سبت 
املجموعة  مباريات  من  الثانية  اجلولة  بر�سم 
اخلام�سة وحت�سن اأداء املنتخب املوريتاين ال�سقيق 
مقارنة باملباراة االأوىل اأمام منتخب مايل خا�سة 
على  احلفاظ  ا�ستطاع  الــذي  الدفاعي  ال�سق  يف 
على  ال�سقيق  املنتخب  بذلك  ليبقي  مرماه  نظافة 
والذي  القادم  للدور  التاأهل  يف  كاملة  حظوظه 
�سيكون اإجنازا تاريخيا غري م�سبوق يف حاله فوزه 
لقاء  يف  التون�سي  املنتخب  اأمام  االأخرية  باملباراة 
عربي عربي حيث �سريفع ر�سيده اإىل اأربعة نقاط 
اأمام  االأنغويل  املنتخب  تعادل  اأو  هزمية  ب�سرط 

منتخب مايل.

ع�سية  ــواري  ــف االإي املنتخب  على  لــزامــا  �سيكون   
اأمام منتخب نامبيا الذي ودع  اليوم الفوز مبباراته 
البطولة عقب خ�سارتني اأمام املغرب وجنوب اإفريقيا 
يف  النقاط،  من  خاليا  ر�سيدا  ميلك  حيث  واملغرب، 
مباراة رد االإعتبار  االأفيال املقابل �سيلعب منتخب 
التاأهل  اأجل  من  الثلثة  بالنقاط  الظفر  اأجل  من 
يف  ديــفــوار  كــوت  منتخب  ويتواجد  الــقــادم  لــلــدور 
ال�سابقني  جنومه  رحيل  بعد  جديدة  بناء  مرحلة 

يف  تر�سيحاتهم  مــن  الفنيون  ا�ستبعده  حيث 
الفوز بالبطولة وحتى الو�سول للمربع الذهبي، 
ويتناف�ص االإيفواريون على املركز الثاين رفقة 
مواجهة  تنتظره  الذي  افريقيا  جنوب  منتخب 

معقدة �سد املنتخب املغربي.

يف  مقابلة  اإفريقيا  جنوب  منتخب  تنتظر 
غاية ال�سعوبة اأمام املت�سدر منتخب املغرب 
بعد  النهائي  ثمن  للدور  تاأهله  �سمن  الذي 
ناميبيا وكوت ديفوار  اأمام منتخبي  فوزين 
رونارد  الثعلب  مدربه  يجري  اأن  ويرتقب 
االأ�سا�سي  الت�سكيل  التعديلت على  بع�ص 
ملباريات  حت�سبا  الركائز  بع�ص  باإراحة 
لبع�ص  الفر�سة  ومــنــح  ــادم  ــق ال ـــدور  ال

االأوليني  املبارتني  مبتابعة  اكتفت  التي  �سماء  االأ
منتخب  �سيكون  املقابل  يف  االإحتياط،،  دكة  من 

جمرب على حتقيق الفوز اأو التعادل  البافانا بافانا
ل�سمان مروره وتفادي اخلروج املبكر حيث ميلك 

واحدة  نقطة  وتكفيه  نقاط  ثلث  ر�سيده  يف 
والفوز  الثالث  املركز  �ساحب  كاأف�سل  للتاأهل 
وزحزحة  االأوىل  باملرتبة  يظفر  يجعله 

اأ�سود االأطل�ص للمركز الثاين.

ــط، جنــم منتخب  ــراب قــال نــور الــديــن اأم
الفوز  هو  االأطل�ص  اأ�سود  هدف  اإن  املغرب، 
اجلولة  لقاء  يف  اليوم  اإفريقيا،  جنوب  على 
ــة بـــدور  ــع ــراب ــثــة، مـــن املــجــمــوعــة ال ــثــال ال
املجموعات بكاأ�ص اأمم اأفريقيا، من اأجل حتقيق 
املوؤمتر  يف  اأمرابط،  واأ�ساف  الكاملة،  العلمة 
على  نحن  ــد  االأح اأم�ص  التقدميي  ال�سحفي 
هدفنا  اأفريقيا،  جنوب  ملواجهة  اجلاهزية  اأمت 
املجموعات،  بــدور  لنا  الثالث  االنت�سار  حتقيق 
 ، ذلك لتحقيق  جهدنا  ق�سارى  نبذل  اأن  ويجب 
قدمنا مباراتني جيدتني من حيث االأداء  ووا�سل 
علينا  لكن  ديفوار،  وكــوت  ناميبيا  اأمــام  والنتيجة 
على  نح�سل  كي  اأفريقيا  جنوب  اأمــام  الفوز  حتقيق 
بجانب  البطولة،  من  املقبلة  املراحل  يف  قوية  دفعة 
يف  للإ�سابة  تعر�ست  وك�سف   ، ال�سدارة يف  التاأهل 
ديفوار  كوت  مبواجهة  االأخــرية  الدقائق  يف  الكاحل 

لكنني حتاملت على نف�سي وا�ستكملت اللقاء، حالتي االآن 
ويحتل   ، التعايف اأجــل  من  �ساعة  واأمامي   حت�سن  يف 
منتخب املغرب �سدارة املجموعة الرابعة بر�سيد  نقاط، 
ويليه منتخب كوت ديفوار بـ نقاط، ثم جنوب اإفريقيا 
املجموعة  ترتيب  ناميبيا  تتذيل  بينما  الر�سيد،  بنف�ص 

بدون ر�سيد.

مواجهة  ت�ستقطب  اأن  املــنــتــظــر  ــن  م
من  غفريا  جمهورا  وتانزانيا  اجلــزائــر 
العا�سمة  يف  بقوة  املــتــواجــدة  اأنــ�ــســاره 
تون�ص  جماهري  اإىل  اإ�ــســافــة  امل�سرية 
اجلاليات  وبع�ص  وموريتانيا  واملــغــرب 
"حماربي  االإفريقية التي اأعجبت باأداء 
وي�سنع  البطولة،  هــذه  يف  ال�سحراء" 
اإىل  و�سوله  منذ  اجلــزائــري  اجلمهور 
انتباه  لفتت  ممــيــزة  اأجــــواء  الــقــاهــرة 
ب�سبب  املــ�ــســاركــة  املنتخبات  جــمــاهــري 

وطريقته  الــوطــنــيــة  لـــلألـــوان  ع�سقه 
اجليدة  ومعرفته  الت�سجيع،  يف  اخلا�سة 
لكرة القدم، وكان له دور حا�سم يف اللقاء 
ال�سينغال من خلل  اأمام منتخب  املا�سي 
املباراة، كما  وقوه مع رفاق بليلي طيلة 
نال اجلمهور اجلزائري الثناء يف املباراة 
بادر  حينما  كيينا  منتخب  اأمــام  االأوىل 
اإىل تنظيف املدرجات يف نهاية املباراة و 
وهي ال�سور اجلميلة التي نقلتها خمتلف 

والوكاالت وو�سائل االإعلم.

عرفت ح�سة االإ�ستئناف اأم�ص 
يو�سف  الثنائي  غــيــاب  االأول 
حيث  براهيمي  ويا�سني  بليلي 
يف  االإرهـــــاق  مــن  االأول  عــانــى 
بع�ص  من  ابراهيمي  عانى  حني 
ال�سنغال  مواجهة  قبل  االآالم 
نهائية  ب�سفة  يتعافى  مل  حيث 
الناخب  جعل  مــا  اإ�سابته  مــن 
مينحه  بلما�سي  جمال  الوطني 
اأن  قبل  نهائيا،  ليتعافى  راحة 
يــ�ــســارك يف احلــ�ــســة االأخـــرية 

حني  يف  اأم�ص،  م�ساء  املربجمة 
للمتاألق  راحـــة  بلما�سي  منح 
اإىل ما بعد لقاء  يو�سف بليلي 
تانزانيا ب�سبب االإرهاق البدين 
نظريا  ــذا  وه منه  يعاين  ــذي  ال
ــي بــذلــهــا يف  ــت لــلــمــجــهــودات ال
هذه  وال�سنغال  كينيا  مقابلتي 
هدف  فيها  �سجل  التي  االأخرية 
اليوم  وغيابه  للخ�سر  الــفــوز 

تاأكد ر�سميا.

اليوم  �سهرة  الترينغا اأ�سود  يلتقي 
الفوز  حتقيق  على  وعينه  كينيا  مبنتخب 
تكبدها  التي  القا�سية  اخل�سارة  لتعوي�ص 
اجلزائر  منتخب  اأمام  الثانية  اجلولة  يف 
حيث ميلك يف ر�سيده ثلثة نقاط فقط 
رفاق  يجرب  ما  للتاأهل،  �سامنة  غري  وهي 

�سايدو ماين على رفع �سعار 
عن  البــديــل 

الإ�ستعادة الثقة املهزوزة وهيبة  االإنت�سار
من  ــان  ك بعدما  تــاأثــرت  الــتــي  املنتخب، 
النهائي  اللقاء  لتن�سيط  املر�سحني  اأقوى 
واملناف�سة على التاج االإفريقي، يف مقابل 
ا�ستعاد  الــذي  كينيا  منتخب  يبحث  ذلك 
املــثــري على  فـــوزه  الــتــاأهــل بعد  اآمــالــه يف 
ح�ساب تانزانيا عن التعادل على االأقل 
للتاأهل كاأف�سل �ساحب مركز 
ثالث اأو الفوز ل�سمان 

املــــرتــــبــــة 

الثانية خلف املنتخب اجلزائري، املقابلة 
�ستكون جديرة باملتابعة ورغم اأن التاريخ 
واالإمكانيات والنجوم التي تدعم منتخب 
اأ�سود الترينغا" تر�سح ال�سينغال للفوز اإال 

اأن مفاجاآت كرة القدم تبقى واردة جدا.

 1/  1 تـــــــــــــونـــــــــــــ�ـــــــــــــص  مـــــــــــــــــــــــــــــــايل- 
 0/0 اأنــــــــــــــغــــــــــــــوال  مـــــــــوريـــــــــتـــــــــانـــــــــيـــــــــا- 

 0/0 ــــــــــــا  ــــــــــــان غ ــــــــــــــــرون-  ــــــــــــــــام ــــــــــــــــك ال
 0/0 الـــــــبـــــــنـــــــني  بـــــــيـــــــ�ـــــــســـــــاو-  ـــــا  ـــــي ـــــن ـــــي غ

املواجهة و�ضكلية  ال�ضدارة  ح�ضم  رغم  جديد  فوز  عن  "اخل�ضر" يبحثون 

نقطة تاريخية ملنتخب موريتانيا اأمام اأنغول

الفوز اأو التعادل
على الأقل  الأفيال  لـ 

للمرور للدور القادم

التعادل  اأو  الفوز  حتمية  اأمام  بافانا البافانا 
�ضد اأ�ضود الأطل�س 

جاهزون لتحقيق الفوز الثالث على التوايل

جمهور قيا�ضي مرتقب اليوم  ملنا�ضرة " 
اخل�ضر" اأمام تانزانيا

باليلي وبراهيمي غابا عن ح�ضة 
الإ�ضتئناف 

بلما�ضي م�ضر على حتقيق الفوز الثالث لتاأكيد 
الطموحات وقوة "حماربي ال�ضحراء" 

املنتخب 
اجلزائري

املجموعة اخلام�سة

املجموعة ال�ساد�سة

الفارقعليهلهختفلناإ�ضم املنتخب
+42110523مايل

22020220تون�ص

22020110اأنغول

-12011143موريتانيا

الفارقعليهلهختفلناإ�ضم املنتخب
+42110202الكامرون

22020220غانا

22020220البنني

-12011022غينيا بي�ضاو

�ضراع من اأجل املركز الثاين  والتعادل يوؤهلهما �ضويا

نتائج اجلولة الثانية

نتائج اجلولة الثانية

الــــــــــــرتتــــــــــــيــــــــــــب 

الــــــــــــرتتــــــــــــيــــــــــــب 

حمرز يتجاهل ليكن�س ورايفات�س وماجر
 وين�ضف بلما�ضي

الأن�ضار ينتظرون اكت�ضاف " املكافح" اأندي ديلور اليوم اأمام تانزانيا 

الفاف متنح تذاكر مباراة تانزانيا على الأن�ضار

تانزانيا  اأمام  مرتقبة  تغيريات  للخ�سر  االأ�سا�سية  الت�سكيلة  تعرف  اأن  يرتقب 
الأ�سباب متعددة اأبرزها البطاقات ال�سفراء التي تلقاها ركيزتي الدفاع بن العمري 
نا�سر وبوجناح وقديورة وبن �سبعيني  اإراحة ماندي وبن بن  اإىل  اإ�سافة  وعطال 
الذين �سيجل�سون على دكة االإحتياط من اأجل اإراحتهم بعد اجلهود الكبرية التي 
اآخرين  للعبني  الفر�سة  �سيمنح  حيث  وال�سنغال،  كينيا  مبارتي  خلل  بذلوها 
ميلكون بدورهم اإمكانات كبرية والذين �سيكونون اأمام فر�سة كرب الإقناع بلما�سي 
وتاأكيد اأحقيتهم يف التواجد �سمن الت�سكيلة االأ�سا�سية، يف حني �سيوا�سل الناخب 
بلما�سي االإعتماد على احلار�ص مبوحلي، الذي ي�سكو نق�ص املناف�سة ب�سبب عوده 
املتاأخرة من االإ�سابة، حيث يبقى بحاجة ملزيد من املباريات، وت�سري بع�ص امل�سادر 
والي�سرى  اليمنى  �سيدعمون اجلهتني  وفار�ص  زفان  فاإن  الفني  الطاقم  املقربة من 
من الدفاع، وحلي�ص وتاهرت يف املحور، يف حني �سيلعب عبيد وبوداوي وونا�ص يف 
الو�سط الدفاع، كما �سيقحم يف اخلط االأمامي الثلثي ديلور و�سليماين وبراهيمي، 
ورغم التغيريات التي �سيحدثها بلما�سي فاإنه اأكد باأن الهدف يبقى دائما البحث عن 
الفوز والنقاط الثلثة، ويبدو من خلل االأ�سماء املر�سحة للعب مواجهة تانزانيا 
فاإن طريقة اللعب �ستعرف تغيريات باعتماد طريقة 2/4/4 �سيقف خللها املدرب 
يف  عليها  االإعتماد  الإمكانية  معها  اللعبني  وجتاوب  فعاليتها،  مدى  على  بلما�سي 

املواجهات القادمة يف حال انعدام احللول الهجومية.

اأنَّ لقاء  ــوار،  ــف ــوت دي اإبــراهــيــمــا كــامــارا مـــدرب ك اأكـــد 
من  الثالثة  باجلولة  ناميبيا  اأمام  االإثنني  اليوم  فريقه 
يت�سم  اأفريقيا،  اأمم  كاأ�ص  لبطولة  املجموعات  دور 
بال�سعوبة، وقال اإبراهيما يف املوؤمتر ال�سحفي، الذي 
حتقيق  هو  االأ�سا�سي  هدفه  اأنَّ  االأحــد،  اأم�ص  عقد 
الدور  اإىل  الرابعة  املجموعة  من  وال�سعود  الفوز 
لي�ص  فريقه  هــدف  اأنَّ  كــامــارا،  واأو�ــســح  التايل، 
بعيًدا  الذهاب  ا  اأي�سً بل  فقط  وال�سعود  الفوز 
د كامارا،  يف البطولة، ورمبا الفوز باللقب، واأكَّ
ت�سكيل  يف  التغيريات  بع�ص  �سيجري  اأنَّــه 
ناميبيا،  اأمــام  اليوم  ديفوار  كوت  منتخب 
حتي  الفريق  يف  جــديــد  ــدم  ب و�سيدفع 
لتقدمي  اآخرين  للعبني  الفر�سة  مينح 
�سريكز  اأنه  اإىل  واأ�سار  مميز،  م�ستوي 
يف الت�سكيل على ال�سق الهجومي من 
اأجل الفوز باملباراة وح�سد الثلث 
�سريجي  غياب  اإىل  الفًتا  نقاط، 
ب�سبب  الغد؛  مباراة  عن  اأورييه 

االإ�سابة.

من  براهيمي  يا�سني  اخل�سر  ميدان  متو�سط  معاناة  من  وبالرغم 
االأول  اأم�ص  اأكــد  بلما�سي  جمال  املــدرب  اأن  اإال  خفيفة  اإ�سابة 

ابراهيمي  املهاجم  على  �سيعتد  باأنه  ال�سحفي  املوؤمتر  خلل 
بعد تعافيه حيث بدا جاهزا للقاء املرتقب اأم�سية اليوم 

اأمام تانزانيا و�سيعو�ص زميله املهاجم بليلي وينتظر 
ابراهيمي  اللعب  من  الكثري  الوطني  الناخب 

الذي ميلك خربة كبرية مع اخل�سر حيث 
لعب اكر من 50 مواجهة باالألوان 

الوطنية. ن�ضعى من اأجل 
الفوز والذهاب 
بعيدا يف البطولة

برنامج اليوم )اجلولة الثالثة(
املجموعة 

الثالثة)20.00(

املجموعة 

الرابعة)17.00(

رغم التغيريات املنتظرة يف اخلطوط الثالثة

املدرب ابراهيم كامارا
 )منتخب كوت ديفوار(

نور الدين اأمرابط )جنم املنتخب املغربي(:

اأكد �سيبا�ستيان مينييه، املدير الفني 
ي�ستطيع  فريقه  اأن  كينيا،  ملنتخب 
الفوز على منتخب ال�سنغال باجلولة 
بكاأ�ص  املجموعات  دور  من  الثالثة 
يف  مينييه  وقال  االأفريقية،  االأمم 
اأمام  املواجهة  �سحفية  ت�سريحات 
ميتلكه  ملا  ال�سعوبة،  قمة  يف  �ستكون  ال�سنغال 
املناف�ص من عنا�سر مميزة، باالإ�سافة اإىل ت�سدر منتخب 

باملنتخبات  اخلا�ص  الدويل  االحتاد  لت�سنيف  ال�سنغال 
لنا  �سبق  ولكن  املباراة،  ندرك قوة  واأ�ساف   ، االأفريقية

الفوز على منتخب غانا خلل الت�سفيات، وميكننا اأن نكرر 
نحلم  كينيا  مــدرب  وتابع   ، ال�سنغال منتخب  اأمــام  ذلك 

لدينا  ما  اأق�سى  و�سنبذل  النهائي  ثمن  لــدور  بالو�سول 
على  اللعبني  بني  تعهد  وهناك  ذلك،  حتقيق  اأجل  من 

. حتقيق ذلك والتاأهل خلف منتخب اجلزائر
الثالث  املركز  يف  يتواجد  كينيا  منتخب  اأن  يذكر 

ال�سنغال  منتخب  ر�سيد  بنف�ص  مبجموعته 
من النقاط ولكن يتفوق االأخري بفارق 

هدف.

احلاج  االأ�ــســبــق  ال�سنغايل  النجم  اأ�ــســاد 
تعرفه  ــذي  ال املحكم  بالتنظيم  �سيوف 
بطولة اأمم اإفريقيا مب�سر بداية من حفل 
القرعة اإىل حفل االإفتتاح معتربا ذلك اأمر 
طبيعيا باعتبار اأن الدولة املنظمة هي م�سر 

الكبرية التي متلك تقاليد يف هذا ال�سان، ولها 
منتخب  خ�سارة  وعن  القدم  لكرة  عا�سق  جمهور 

حوره بلده اأمام اجلزائر قال اأ�سطورة الكرة ال�سنغالية خلل 
كوورة" اأن الهزمية واردة يف قامو�ص كرة القدم وميكن  مع موقع 
التعوي�ص يف املقابلة القادمة اأمام املنتخب الكيني حيث اأن ال خيار 
لل�سنغال غري الفوز م�سيفا اأن منتخب بلده ميلك اأح�سن العنا�سر 
هذه  لقب  حتقيق  على  �سديد  اإ�سرار  ولديه  اأوروبــا  يف  املحرتفة 

�سيح�سد  النهائية  املحطة  بلغ  اإذا  ال�سنغال  اأن  الن�سخة وقال 
وعن  الكامرون  اأمام   2002 نهائي  خ�سارة  لتعوي�ص  اللقب 

النجم  ر�سح  التتويج  على  القادرة  للمنتخبات  توقعاته 
بلده  ومنتخبات  املنظم  البلد  �سيوف  االأ�ــســبــق 

املرو�سة  غري  االأ�سود  اإىل  اإ�سافة  واجلزائر 
الكامرون وقال اأنها االأقوى واالأ�سر�ص 

حتى اللحظة.

الالعبون تعاهدوا على الفوز اأمام 
منتخب ال�ضنغال القوي

لو يبلغ ال�ضنغال املحطة
 النهائية �ضيح�ضد اللقب

املدرب �سيبا�ستيان 
مينيه )منتخب كينيا(

اأ�سطورة الكرة
 ال�سنغالية يك�سف:

بلما�ضي يوؤكد 
جاهزية براهيمي 

وقد يقحمه كاأ�ضا�ضي 
اأمام تانزانيا 



اأحمد اأمني.ب

اأحمد اأمني.ب

التون�سي  االإفريقي  النادي  اإدارة  اأكدت 
حتويل  م�ستحقات  بت�سوية  قامت  اأنها 
املهاجم ال�سابق ملولودية العلمة اإبراهيم 

التي تناهز  القيمة  �سنيحي وهي 
مت  حيث  اأورو  ــف  األ  460
احل�ساب  يف  املبلغ  حتويل 
العلمة  ملــولــوديــة  البنكي 
ويف  الفارطة،  االأيام  خلل 
املقابل نفت اإدارة املولودية 

مايل  مبلغ  اأي  على  ح�سولها 
مل  حيث  التون�سي  الفريق  من 

هذه  على  بعد  الفريق  يتح�سل 
القيمة املالية، وبررت اإدارة املولودية 

االأخبار املن�سورة من قبل و�سائل االإعلم 
ال�سحة  عــن  عــاريــة  بكونها  التون�سية 
امل�ستحقات  ق�سية  ت�سوية  بخ�سو�ص 
من  املمنوحة  املهلمة  نهاية  رغم  املالية 
اأجل  من  التون�سي  للفريق  الفيفا  طرف 
ت�سوية الق�سية قبل املرور اإىل اإجراءات 
عقابية قد ت�سل اإىل حد خ�سم النقاط 

من الفريق التون�سي.
�ستتخذها  التي  االإجــراءات  وبخ�سو�ص 
حت�سيل  بخ�سو�ص  ــة  ــودي ــول امل اإدارة 
اأكــدوا  امل�سريين  فــاإن  املالية  امل�ستحقات 
على مرا�سلة الفيفا جمددا من اأجل اإجبار 
امل�ستحقات  �سداد  على  التون�سي  الفريق 
وهذا يف ظل ف�سل كل احللول الودية التي 
لت�سوية  �سابق  وقت  يف  امل�سريون  به  قام 
�سنوات   5 قرابة  عليها  مر  التي  الق�سية 

كاملة.
مقربة  م�سادر  اأكدت  منف�سل  �سياق  ويف 

من اإدارة الفريق اأن رئي�ص النادي الهاوي 
االإدارة  جمل�ص  رئي�ص  وكذا  رقاب  �سمري 
امل�ستقيل عرا�ص هرادة �سيعودان من م�سر 
هذا الثلثاء بعد متابعة اللقاء 
الوطني  للمنتخب  الثالث 

يف كاأ�ص اأمم اإفريقيا.
ووافق عدد من امل�ساهمني 
الــتــجــاريــة  الــ�ــســركــة  يف 
ت�سكيل  عـــلـــى  ــة  ــي ــاب ــب ــل ل
خللفة  جديد  اإدارة  جمل�ص 
وينتظر  امل�ستقيلني،  االأع�ساء 
امل�ساهمون عودة هرادة من م�سر 
اجلمعية  عقد  موعد  حتديد  بغية 
اإدارة  جميئ  تر�سيم  اأجـــل  مــن  العامة 
من  التخوف  مع  الفريق  لقيادة  جديدة 
العامة  اجلمعية  عقد  تــاأخــري  احتمال 
ي�سرتط  حيث  املقبل،  ال�سهر  نهاية  اإىل 
هـــرادة  ا�ستقالة  تر�سيم  املــ�ــســاهــمــون 
العامة  اجلمعية  عقد  يف  ــراع  ــس االإ� مــع 
�سريعا  التح�سريات  يف  الــ�ــســروع  بغية 
يبق  مل  والتي  اجلديد  املو�سم  لبطولة 
ذات  ووعــد  طويل،  وقت  انطلقتها  على 
امل�ساهمني بتوفري ال�سيولة املالية اللزمة 
وكذا  العالقة  الديون  ت�سوية  اأجــل  من 
الف�سل  عــن  ف�سل  باالنتدابات  القيام 
لتفادي  وهذا  الفارط  املو�سم  العبي  مع 
باالنتدابات  القيام  من  الفريق  حرمان 
وح�سب  ال�سيفية،  التحويلت  فــرتة  يف 
منحت  البلدية  فــاإن  املتوفرة  املعلومات 
�سمانات لهوؤالء امل�ساهمني من اأجل تقدمي 

الدعم املايل اللزم لهم. 

بعد �سغور من�سب الرئي�ص بالن�سبة لفريق 
�سباب قاي�ص بعد ا�ستقالة الرئي�ص قيدوم 
الربيعي يف جمعية عامة ا�ستثنائية وبعد 
�سيما  القاي�سية  بيت  ي�سود  الذي  الغمو�ص 
النادي  لقيادة  الرت�سح  عن  اجلميع  عزوف 
على  بالقلق   " �سياربيكا   " اأنــ�ــســار  �سعر 
تعالت  املجهول  نحو  ي�سري  الــذي  فريقهم 
الظروف  امل�سوؤولني  م�سامع  وبلغ  االأ�سوات 
عديد  اأن  ناهيك  الفريق  يف  يتخبط  التي 
اللعبني قرروا املغادرة والتفاو�ص مع بع�ص 
�سم�ص  خملولة  الثنائي  �سورة  يف  الفرق 
األوان  اللذين اختارا  ماليك  الدين وتيغزة 
مناوي  بينما  خن�سلة،  احتــاد  اجلــار  فريق 
اخلــروب،  جمعية  فريق  اإىل  العودة  قــرر 
ونظرا وكما �سلف ذكر املعاناة التي يتخبط 
يف �سباب قاي�ص جراء ال�سائقة املالية التي 
تقدمي  الربيعي  قيدوم  الرئي�ص  اأجــربت 
نهاية  اأنه  االأخبار  اآخر  ك�سفت   ، ان�سحابه 
االأ�سبوع املا�سي قرر رئي�ص املجل�ص ال�سعبي 

ا�ستدعاء  توجيه  التهامي  بوعلي  الوالئي 
للمكتب امل�سري لفريق " �سياربيكا " يتقدمهم 
النقاط  طرح عديد  الذي  الرئي�ص قيدوم 
اأجل  من  وعودا  وتلقى  احلوار  طاولة  على 
م�ساعدته لكن االأخري وح�سب ذات امل�سادر 
الفريق  راأ�ــص  على  البقاء  اإطــلقــا  رف�ص 
واأعلنها الأع�ساء املكتب لكي ال يكون �سبب 
يف العواقب التي �ستلحق الفريق وهو موؤ�سر 
اأن الفريق ال يزال يتخبط يف م�ساكله وهو 
مديرية  تلجاأ  وقد  بلة  الطني  �سيزيد  ما 
ال�سباب والريا�سة تعيني مكتب م�سري موؤقت 
لتويل زمام امل�سوؤولية على الرغم اأنه طبعا 
اأن�سار "ال�سباب" قد يعار�سون هذه الفكرة 
، بينما يف املقابل عديد االأطراف اختارت 
وعر�سوا  حممود  رمادنية  امل�سري  �سخ�ص 
الرئي�ص  لتويل من�سب  الرت�سح  عليه فكرة 
خللفة  االأجـــدر  هــو  يعترب  اجلميع  ــه  الأن
قيدوم الربيعي هذا االأخري بدوره متنى اأن 

يتوىل رمادنية رئا�سة الفريق.
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اجلماعية  الــهــجــرة  توا�سلت 
هذه  �سطيف  وفـــاق  �سفوف  يف 
املدافع  ان�سم  حيث  ال�سائفة 
املـــحـــوري عــبــد الـــقـــادر بـــدران 
الريا�سي  الرتجي  �سفوف  اإىل 
حر  انتقال  �سفقة  يف  التون�سي 
نهاية  يف  الــلعــب  اأن  باعتبار 
عقده مع الوفاق، وخ�سرت اإدارة 
الوفاق الكثري من الناحية املادية 
تواجد  ظــل  يف  ال�سائفة  ــذه  ه
املطلوبني  اللعبني  مــن  الكثري 
بقوة يف �سوق التحويلت يف نهاية 
عقودهم حيث مل ي�ستفد الوفاق 
من اأموال حتويلهم على غرار كل 
من جابو، زغبة وبدران يف انتظار 
وعيبود  ربيعي  وجــهــة  اتــ�ــســاح 
املطلوبان بقوة من �سباب بلوزداد 
دون  وهــذا  جحنيط،  عن  ف�سل 
الذين  ال�سبان  اللعبني  ن�سيان 
اإىل  الكثري منهم االن�سمام  ف�سل 
الفرق العا�سمية على غرار علي 
املولودية  اإىل  املن�سم  �سحراوي 
والثنائي بورا�ص وبخة املن�سمان 

اإىل �سباب بلوزداد.

للوفاق  ال�سابق  امل�سري  ونــفــى 
التي  االإ�ساعات  كل  �سادي  وليد 
رئا�سة  حتدثت عن قبوله مهمة 
التجارية  ال�سركة  اإدارة  جمل�ص 
لـــلـــوفـــاق وخــــلفــــة الــرئــيــ�ــص 
اأعلن  الـــذي  اأعــــراب  امل�ستقيل 

بعد  الــوفــاق  مــن  ان�سحابه  عــن 
االأحــداث االأخــرية، وكما ذكرت 
االأورا�ص نيوز من قبل فاإن �سادي 
طرف  مــن  �سمانات  عــن  يبحث 
تويل  اأجل  من  املحلية  ال�سلطات 
الرئي�ص  رفــقــة  الــوفــاق  ت�سيري 

االأ�سبق عبد احلكيم �سرار، علما 
العا�سمة  يف  �سرار  وتــواجــد  اأن 
الوقت  يف  لــدوحــة  الــقــطــريــة 
املهمة يف وقت  من  الراهن �سعب 
اأن ال�سلطات الوالئية تبحث عن 

خمرج �سريع للأزمة احلالية.
ورف�ص اأن�سار الوفاق كل االأ�سماء 
التي مت تداولها يف ال�سارع خلل 
خلفة  اأجل  من  االأخرية  االأيام 
الرئي�ص ح�سان حمار، حيث اأكد 
االأطراف  بع�ص  اأن  على  االأن�سار 
الو�سعية  ــغــلل  ــت ــس ا� اأرادت 
الوفاق  رئا�سة  اأجل  من  احلالية 
رغم اأنهم غري قادرين على حتمل 
خا�سة  الثقيلة  امل�سوؤولية  هذه 
الكبرية  ــون  ــدي ال اأزمـــة  ظــل  يف 
وكان  الــنــادي،  عاتق  على  التي 
جديدة  وقفة  نظموا  االأن�سار 
اجلمعية  عقد  قبل  اأم�ص  اأم�سية 
جتمع  وقــبــلــهــا  اال�ــســتــثــنــائــيــة 
اأم�سية  الوالية  مقر  اأمام  املئات 
ال�سبت للمطالبة برحيل االإدارة 
التغيري  يف  واالإ�ــســراع  احلالية 

اجلذري. 

عزيز  الرئي�ص  الفارط  االأ�سبوع  نهاية  قدم 
عني  �سباب  فريق  رئا�سة  من  اال�ستقالة  علق 
الفريق،  فكرون، بعد مو�سم واحد من تراأ�سه 
فيما مت تن�سيب هيئة ال�ستقبال الرت�سيحات 
الرئي�ص  واأو�سح  الفريق  رئا�سة  يف  للراغبني 
خلل اجلمعية العامة املنعقدة مبقر الفريق، 
االن�سحاب،  وراء  الرئي�سية  االأ�سباب  بــاأن 
ونق�ص  ال�سعبة  العمل  ظــروف  يف  تتمثل 
مير  الفريق  جعل  مــا  املــالــيــة،  االإمــكــانــيــات 

يف ظل  االأخــرية،  االآونــة  يف  كبرية  ب�سعوبات 
غياب الدعم اللزم والكايف من قبل ال�سلطات 
املحلية والوالئية، باالإ�سافة اإىل غياب رجال 
املال عن امل�سهد الريا�سي عدا بع�ص االأ�سخا�ص، 
م�ساعدات،  تقدمي  جاهدين  حاولوا  الذين 
وجتدر  ذلــك،  اإىل  اخلزينة  عن  قليل  نف�ست 
االإ�سارة اأن اجلمعية العامة ح�سرها 33 ع�سو 
ومت خللها تقدمي التقريرين املايل واالأدبي 
االأغلبية  عليه  �سادق  والــذي  امل�سري  للمكتب 
باإ�ستثناء �سبعة اأع�ساء، ومت و�سف احل�سيلة 
باالإيجابية اإىل اأبعد احلدود وح�سب ما جاء 
الفريق  ت�سيري  مت  فقد  املعرو�ص،  التقرير  يف 
مليون  و300  مــليــري  خم�سة  قـــدره  مببلغ 
باملبلغ  �سدد  كما  ديون  بدون  وانتهت  �سنتيم، 
اأي�سا ديون �سابقة للإ�سارة، فقد مت خلل ذات 

االجتماع 
امللفات  �ست�ستقبل  للرت�سيحات،  جلنة  تن�سيب 
واملقبولة  املودعة  امللفات  عن  يعلن  اأن  على 
موعد  تعيني  انتظار  يف  االأ�سبوع،  هذا  خلل 
تنتهي  انــتــخــابــيــة،  عــامــة  جلمعية  جــديــد 
لل�سباب  اجلديد  الرئي�ص  هوية  عن  بالك�سف 
وبعد االنتهاء من اجلمعية العامة االنتخابية 
توجه اأن�سار ال�سباب، باإعداد غفرية من اأجل 
اأين  اإىل رئي�ص البلدية بوزيد،  ان�سغالهم  نقل 
اأجل  مــن  اأوال  بالتدخل،  وطالبوه  جتمعوا 

الرئي�ص  اإقــنــاع  وكــذا  �سريعا  البيت  ترتيب 
االأ�سبق للنادي ح�سان بكو�ص بالعودة لرئا�سة 

النادي.
ا�ستقالة  ينتظر  يكن  مل  اجلميع  اأن  كما 
ال�سارع  اأنق�سم  حيث  علق  عزيز  الرئي�ص 
خا�سة  ب�ساأنها  فكرون  عني  يف  الريا�سي 
مل  املا�سي  املو�سم  يف  ــري  االأخ هــذا  واأن 
يرتك النادي دون رئي�ص بعد ان�سحاب 
بالظروف  علمه  رغــم  و�سريه  اجلميع 
ال�سعبة وامل�ساكل املالية كما اأن ا�ستقالته 
اإ�سراره  اأن  اإال  البداية  يف  اجلميع  رف�سها 

على االن�سحاب كان �سيد املوقف. 
ال�سباب،  اأن�سار  ينتظر  ــه،  ذات ال�سياق  ويف 
�سريعا  اجلــديــد  الــرئــيــ�ــص  هــويــة  حتــديــد 
يف  تداولها  مت  التي  االأ�سماء  من  لــلقــرتاب 
حميط الفريق يف االأيام املا�سية، خا�سة واأن 
الوقت لي�ص يف �سالح اأ�سحاب اللونني االأبي�ص 
كبري  فريق  ت�سكيل  يتمنون  الذين  واالأ�سود، 
التناف�ص بقوة  يليق بطموحاتهم، وقادر على 
املحرتفة  الرابطة  اإىل  ال�سعود  ورقــة  على 
الثانية، والذي لن يكون �سهل على االإطلق يف 
وجود عدة اأندية ك�سرت عن اأنيابها مبكرا يف 
�سورة مولودية و�سباب باتنة واإحتاد خن�سلة، 

التي �سارفت على اإنهاء ملف االإ�ستقدامات.

ال�ساوية  اإحتــاد  بيت  يف  االأو�ــســاع  تــزال  ال 
م�ستجدات  اأي  حـــدوث  دون  مكانها  تـــراوح 
الفريق  لرئا�سة  الرت�سح  بخ�سو�ص  متعلقة 
بخطى  يتجه  االإداري  الفراغ  بهذا  فالفريق 
ثابتة اإىل النفق املظلم وك�سفت اأم�ص، م�سادر 
مقربة من جلنة الرت�سيحات اأنها مل ت�ستقبل 
اأي ملف تر�سح لرئا�سة الفريق، ب�سبب العزوف 
اجلماعي رغم متديد فرتة جمع الرت�سيحات، 
عن  البداية  منذ  توحي  كانت  املوؤ�سرات  فكل 
كان،  طــرف  اأي  من  للرت�سح  نية  وجــود  عــدم 
عدم  ظل  يف  اخلطر  يهدده  اأ�سبح  والفريق 

وجود رئي�ص �سرعي يقود �سفينته.
الرت�سيحات  جلنة  تــرى  ــه  ذات ال�سياق  ويف 
الغرق،  من  االإحتاد  الإنقاذ  الوحيد  احلل  باأن 
موؤقتة  جماعية  ت�سيري  جلــنــة  تعيني  هــو 
"ديريكتوار"، وهذا من اأجل اأن يت�سنى �سمان 
ت�سيري  على  ت�سرف  املحبني  مــن  جمموعة 

يبقى  ــك  ذل اإىل  لــلــنــادي  الــعــاديــة  الــ�ــســوؤون 
الواقع  ـــص  اأر� على  االقــــرتاح  ــذا  ه جت�سيد 
مرهون مبوافقة الهيئة املعنية التي يخول لها 
للإ�سراف  موؤقت  "ديريكتوار"  تعيني  القانون 
يعي�ص  ذلك  مع  باملوازاة  االإحتــاد  ت�سيري  على 

االأيام  هذه  البواقي  اأم  يف  الريا�سي  ال�سارع 
ت�سري  املعطيات  كل  اأن  كما  الغليان،  من  حالة 
م�ستوى  عــلــى  فــاعــلــني  ن�سطاء  حتـــرك  اإىل 
اإقناع  منها  الغر�ص  مــبــادرة  تقود  املدينة 
بالعودة  ياحي  املجيد  عبد  ال�سابق  الرئي�ص 
ــزوال،  ال من  العريق  الــنــادي  اإنــقــاذ  اأجــل  من 
مفتوحا  ال�سفراء  الكتيبة  م�سري  يبقى  فيما 
على كل االحتماالت وكانت مهلة اإيداع ملفات 
اأن  دون  اأم�ص  اأول  ع�سية  انتهت  قد  الرت�سح 
اأي  الرت�سيحات  بجمع  املكلفة  اللجنة  تتلقى 
ملف، مما يعني اأن حالة االن�سداد متوا�سلة يف 
اأن معاناته  املوؤ�سرات  النادي الذي توحي كل 
�ست�ستمر الأ�سابيع اأخرى والبد من االإ�سراع يف 
تعيني رئي�ص جديد يتوىل الرئا�سة، خا�سة يف 
هذا الظرف بالذات اأين تنتظر الفريق العديد 
من الرهانات، خا�سة الدخول يف التح�سريات 

حت�سبا للمو�سم اجلديد.

وفاق �سطيف 

�سباب عني فكرون

اإحتاد ال�ساوية 

مولودية العلمة 

�سباب قاي�س 

وين�ضم  الوفاق  "بدران" يغادر 
اإىل الرتجي الريا�ضي التون�ضي 

عالق ي�ضتقيل من رئا�ضة الفريق وبكو�س مطلب ال�ضالحف

انتهاء مهلة الرت�ضيحات والغمو�س ي�ضود بيت الإحتاد..!

الإفريقي التون�ضي يوؤكد ت�ضوية اأموال 
حتويل �ضنيحي واإدارة البابية تنفى ذلك

الرئي�س قيدوم م�ضر على الرحيل 
ويوؤكد عدم عودته لرئا�ضة "ال�ضياربيكا"

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

العاي�ص. �ص 

 رغم وعود رئي�ص املجل�ص ال�سعبي الوالئي..



 
�سلطت ال�سحف االإ�سبانية 

ال�سادرة اأم�ص، ال�سوء على مواجهة اأملانيا واإ�سبانيا 
يف نهائي كاأ�ص االأمم االأوروبية لل�سباب، وندم نيمار على رحيله عن 

البار�سا واقرتابه من العودة.

وعنونت �سحيفة "ماركا": "التعط�ص للنتقام".
واأ�سافت: "منتخب اإ�سبانيا حتت 21 عاما، من اأجل حتقيق 

اللقب االأوروبي اخلام�ص �سد اأملانيا، التي اأطاحت به قبل 
عامني من البطولة".

وتابعت: "بقيادة �سيبايو�ص، اللروخا ي�سعى 
لُيظهر اأنه اأف�سل منتخب يف البطولة".

وخرجت �سحيفة "موندو ديبورتيفو" بعنوان: 
نيمار". "�سري 

واأ�سافت: "بعد 6 اأ�سهر من رحيله عن بر�سلونة اإىل باري�ص، 
ندم نيمار على قراره، ويرى اأن البار�سا هو املكان املثايل 

ال�ستعادة م�ستواه".
وتابعت: ")�سوف تندم( هذا ما قاله والد نيمار له قبل 

انتقاله اإىل باري�ص  

ال�سفحة الرئي�سية ل�سحيفة "�سبورت": "تقدم يف �سفقة نيمار".وعلى 
واأ�سافت: "بر�سلونة وباري�ص �سان جريمان يقرتبان من االتفاق، لنقل نيمار اإىل كامب نو".

وتابعت: "النادي الفرن�سي يريد اأقل من 200 مليون يورو، وميكن اأن يكون هناك 
العبني �سمن ال�سفقة".

وا�ستكملت: "بر�سلونة يراقب الظهري االأي�سر مليلن، ريكاردو 
رودريغيز ".

انتقام 
"الروخا" 
وندم نيمار 

اأبرز اهتمامات 
ال�سحف 
االإ�سبانية

 ال�صحافة معـــــــــــــــــــــــر�ض

تتوا�ضل التقارير ال�ضحفية، التي تتحدث عن 
رغبة الربازيلي نيمار دا �ضيلفا، جنم باري�ص 

�ضان جريمان، يف العودة اإىل بر�ضلونة.
ديبورتيفو"  "موندو  ل�ضحيفة  ووف��ًق��ا 

العودة  نيمار رغب يف  فاإن  الإ�ضبانية، 
دخل  اأن  بعد  بر�ضلونة،  اإىل 

لعبني  م��ع  اأزم����ات  يف 
واأع�������ض���اء اجل��ه��از 
ال��ف��ن��ي وج��م��اه��ري 

�ضان جريمان.
اأن  اإىل  واأ����ض���ارت 
بعد  ت��اأث��ر  ن��ي��م��ار 

اإىل  الن����ت����ق����ال 
ال��ف��ري��ق ال��ب��اري�����ض��ي 

ويف  ال�ضخ�ضي  امل�ضتوى  على 
م�ضريته الحرتافية، حيث اأنه مل 
يعد يناف�ص على لقب دوري اأبطال 

على  وك���ذل���ك  اأوروب������ا 
الكرة الذهبية.

نيمار  ي��دع��م  وم���ا 
للعودة  ���ض��ع��ي��ه  يف 
نو" اأنه  "كامب  اإىل 
غرف  بثقة  يتمتع 

بر�ضلونة،  يف  املالب�ص 
وليونيل  بيكيه  جريارد  ل�ضيما 

مي�ضي ولوي�ص �ضواريز.
عائلة  اأن  الإ�ضبانية  ال�ضحيفة  واأو�ضحت 
نيمار مل تتكيف على العي�ص يف مدينة باري�ص، 
مرة  بر�ضلونة  اإىل  العودة  تريد  فهي  ولذلك 

اأخرى.
واأفادت باأن نيمار مل ي�ضع اأبًدا ريال 
مدريد كخيار اأول له يف املريكاتو، 
قمي�ص  ارت��داء  يرى  كان  اأن��ه  اإل 
�ضررا،  اأق��ل  كاحتمال  املرينغي 
العودة  اأمله يف  اإذا مل يحقق 

اإىل �ضفوف بر�ضلونة.
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اأن  اإي��ط��ايل،  �ضحفي  تقرير  اأك���د 
املتعلقة  ري��ال مدريد  ق��رارات  اأح��د 
�ضوب  ميالن  طريق  مهدت  باملريكاتو، 

اإبرام �ضفقة مميزة خالل النتقالت ال�ضيفية.
فاإن  الإي��ط��ايل،  مريكاتو"  "كالت�ضيو  ملوقع  ووفًقا 
لوكا�ص  خدمات  عن  التخلي  قرار  يف  تعنت  اآر�ضنال 
يغري  ق��د  لكنه  ال�ضيف،  ه��ذا  ميالن  اإىل  ت��وري��را 

موقفه قريًبا.
واأ�ضار اإىل اأن قرار ريال مدريد بتحديد 50 مليون 
اآر�ضنال  يحم�ص  �ضيبايو�ص،  داين  عن  للتخلي  يورو 
اإىل  يرحل  توريرا  وت��رك  ال�ضفقة،  اقتحام  على 

ميالن.
على  باحل�ضول  ا  اأي�ضً مهتًما  الرو�ضونريي  وك��ان 
 50 اأن  يرى  لكنه  ال�ضيف،  هذا  �ضيبايو�ص  خدمات 

مليون يورو رقم باهظ.
يذكر اأن ميالن عر�ص على اآر�ضنال �ضم توريرا مقابل 
4.5 مليون يورو على �ضبيل الإعارة، بالإ�ضافة اإىل 

و�ضع بند ل�ضرائه يف ال�ضيف املقبل.

ب��رازي��ل��ي،اأن  �ضحفي  تقرير  ك�ضف 
اأحد  ا�ضتعاد  ال�ضامبا  راق�ضي  منتخب 
لعبيه قبل مواجهة الأرجنتني، فجر 
الأربعاء، يف ن�ضف نهائي بطولة كوبا 

اأمريكا.
جهود  فقد  الربازيلي  املنتخب  وك��ان 
ربع  يف  باراغواي  اأمام  ريت�ضارلي�ضون 

الالعب  ا�ضتبعاد  مت  بعدما  النهائي، 
بالتهاب  اإ�ضابته  ب�ضبب  املباراة،  من 

الغدة النكافية.
فاإن  الربازيلي،  "لن�ص"  ملوقع  ووفًقا 
املنتظر  ومن  حت�ضنت،  الالعب  حالة 
اأن يعود اإىل تدريبات راق�ضي ال�ضامبا، 

ا�ضتعداًدا خلو�ص املباراة.

عن  ريت�ضارلي�ضون  عزل  مت  قد  وكان 
بقية اأع�ضاء الفريق يف اأحد الفندق 
خالل الأيام املا�ضية كاإجراء وقائي.

اجلهاز  اأن  الربازيلي  املوقع  واأو���ض��ح 
ال�ضامبا قام بتطعيم  لراق�ضي  الطبي 
جتنب  اأجل  من  الفريق،  اأف��راد  باقي 

اإ�ضابتهم بالفريو�ص.

ك�ضف تقرير �ضحفي بريطاين، عن 
التعاقد  يف  جوفنتو�ص  اق��رتاب 

دي  ماتيا�ص  الهولندي  م��ع 
اأياك�ص  م��داف��ع  ل��ي��خ��ت، 

اأم�����ض��رتدام، والإع���الن 
نهائية  ب�����ض��ف��ة  ع��ن��ه��ا 

خالل �ضاعات.
"اإك�ضربي�ص"  ل�ضحيفة  ووفًقا 

جوفنتو�ص  ف���اإن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة، 
دي  مع  ر�ضمًيا  التعاقد  عن  �ضيعلن 

ليخت �ضاحب ال� 19 عاًما، اليوم الإثنني.
واأ�ضارت اإىل اأن جوفنتو�ص تو�ضل لتفاق مع اأياك�ص 
 75 العجوز  ال�ضيدة  �ضيدفع  حيث  ال�ضفقة،  ب�ضاأن 

مليون يورو من اأجل احل�ضول على 
خدمات الدويل الهولندي.

العجوز  ال�����ض��ي��دة  و�ضي�ضع 
عقد  يف  ج��زائ��ًي��ا   �ضرًطا 
 150 بقيمة  ليخت  دي 
بالإ�ضافة  يورو،  مليون 
على  الالعب  ح�ضول  اإىل 

راتب �ضنوي يبلغ 12 مليوًنا.
كبري  ب�ضكل  ليخت  دي  و�ضاهم 
الدوري  بثنائية  اأياك�ص  تتويج  يف 
والكاأ�ص، وو�ضوله لن�ضف نهائي دوري اأبطال اأوروبا، 
دوري  نهائي  اإىل  هولندا  منتخب  مع  التاأهل  بجانب 

الأمم الأوروبية.

ك�ضف تقرير �ضحفي فرن�ضي، عن �ضعي ليفربول ل�ضتعادة 
الربازيلي فيليب كوتينيو، لعب بر�ضلونة، خالل  خدمات 

النتقالت ال�ضيفية احلالية.
وبح�ضب موقع "10Sport Le" الفرن�ضي، فاإن ليفربول 
ة بعدما اأكد فيليب اأنه لن  ي�ضعى ل�ضتعادة كوتينيو، خا�ضً
للريدز،  احرتاًما  يونايتد  مان�ض�ضرت  �ضفوف  يف  اأب��ًدا  يلعب 
ت�ضيل�ضي  بجانب  بخدماته  بالظفر  مهتما  ك��ان  وال���ذي 

موؤخًرا.
اأن بر�ضلونة ل ُيعار�ص فكرة رحيل كوتينيو،  واأ�ضارت اإىل 

والذي اعرتف منذ اأيام باأنه ل يعرف م�ضريه مع البار�ضا.
واأ�ضافت ال�ضحيفة: "يورجن كلوب املدير الفني لليفربول، 
اأجل  من  كوتينيو،  اأمثال  بالعبني  فريقه  لتعزيز  م�ضتعد 
لل�ضراع  اجلديد،  املو�ضم  يف  بقوة  �ضيتي  مان�ض�ضرت  مواجهة 

على لقب الربميريليغ.
لريال  الأي�ضر  الظهري  فريبو،  جونيور  اأن  التقرير،  واأف��اد 
وقد  الدفاع،  لتدعيم  ليفربول  اهتمامات  �ضمن  بيتي�ص، 

جذب نف�ص الالعب اأنظار بر�ضلونة موؤخًرا.

حاول اإنرت ميالن الإيطايل ب�ضتى الطرق، احل�ضول على 
جهود البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم مان�ض�ضرت يونايتد 

الإجنليزي هذا ال�ضيف.
مع  البقاء  ينوي  لوكاكو  اأن  �ضن"،  "ذا  �ضحيفة  وذكرت 
ميالن  اإن��رت  عن  رحيله  ف�ضل  ح��ال  يونايتد،  مان�ض�ضرت 

خالل فرتة النتقالت ال�ضيفية املقبلة.
وح�ضب ال�ضحيفة، فاإن لوكاكو لي�ص لديه اأي خيار �ضوى 
اأمام  احرتافيته  واإظهار  احلمر،  ال�ضياطني  رفقة  البقاء 
ف�ضل  حال  �ضول�ضكاير،  جونار  اأويل  الرنويجي  امل��درب 

رحيله اإىل النرياتزوري.
املتحدة  الوليات  يف  لوكاكو  ا�ضتمرار  املقرر،  من  وكان 
لق�ضاء اإجازته، بعدما خا�ص ت�ضفيات اليورو مع منتخب 
بالده، لكنه �ضيكون متواجًدا يف �ضالة الألعاب البدنية 

الإثنني  م��ن  ب��داي��ة  يونايتد،  مان�ض�ضرت  مت��اري��ن  مبقر 
املقبل.

رحيل  ميانع  ل  �ضول�ضكاير  اأن  اإىل  ال�ضحيفة  واأ�ضارت 
باأقل  الفريق  له مبغادرة  ي�ضمح  لن  النادي  لكن  لوكاكو، 

من 75 مليون جنيه اإ�ضرتليني.

مع  التعاقد  ل�ضباق  الأمل��اين  ميونخ  بايرن  ن��ادي  ان�ضم 
جنم جوفنتو�ص الإيطايل، الذي ي�ضعى مان�ض�ضرت �ضيتي 

ل�ضمه هذا ال�ضيف، وفًقا لتقرير �ضحفي.
اأن  ال�ضبت،  اليوم  مريكاتو"،  "كالت�ضيو  موقع  ذكر  فقد 
بتوقيع  للظفر  للتقدم بعر�ص  ي�ضتعد  البافاري  النادي 

الدويل الربتغايل، جواو كان�ضيلو.
واأفادت العديد من التقارير موؤخًرا، برغبة املان �ضيتي 
جنيه  مليون   60 مقابل  كان�ضيلو،  �ضفقة  ح�ضم  يف 

اإ�ضرتليني.
الأيام  يف  اأ�ضارت  قد  الإيطالية  ال�ضحف  بع�ص  وكانت 
املا�ضية، اإىل تعطل املفاو�ضات بني اليويف وال�ضيتي، ما 

�ضمح للبايرن بالتحرك ل�ضم الالعب.
بايرن ميونخ، رغم تعاقده مع  الرغبة من  وتاأتي هذه 
للظهري  وامتالكه  ب��اف��ارد،  بنيامني  الفرن�ضي  ال��دويل 

الأمين الأملاين جو�ضوا كيميت�ص.



�صطيف 
ب�صكرة 

برنامج "�سارك" لتبادل التجارب 
ال�سبانية يحط الرحال بباتنة

ا�ستفادة 550 طفال من الفئة املعوزة 
من برنامج املخيم ال�سيفي

مب�ساركة فعالة لـ20 جمعية عرب الوطن 

�سملت كل من وليتي ال�سلف واجلزائر العا�سمة..

عرف اليوم التكويني الذي نظمته اجلمعية 
بداية  الع�سلي  ال�سلل  ملكافحة  الباتنية 
لذوي  وا�سعة  م�ساركة  اجلـــاري،  االأ�ــســبــوع 
االحتياجات اخلا�سة على اختلف االإعاقات 
جتاربهم  م�ساركة  بهدف  منها  يعانون  التي 
ومواقفهم املختلفة يف جماالت احلياة العامة 
برنامج  اإطار  يف  ذلك  وياأتي  وغريها،  والعمل 
من  �سيدرا  جمعية  اأطلقته  الــذي  "�سارك" 
مع  بالتن�سيق  تعمل  والتي  العا�سمة  اجلزائر 

الوطن. واليات  خمتلف  من  جمعية   20
اجلمعية  من�سقة  ح�سب  "�سارك"  برنامج 
وتعزيز  حتفيز  على  يعمل  �سيدرا،  الوالئية 
ين�سط  العامة  احلياة  يف  ال�سباب  م�ساهمة 
بالتن�سيق مع ع�سرين جمعية من �ست واليات 
بجاية  وهــــران،  �سطيف،  بــاتــنــة،  اأبــرزهــا 
ح�سب  جمعية  كل  تطرح  حيث  والعا�سمة، 
جمالها، جتارب اأع�سائها ومنخرطيها و�سبابها 

اأو  تراثية  اجتماعية،  ثقافية،  كانت  �سواء 
تهتم بذوي االحتياجات اخلا�سة 

م�ستوى  رفـــع  عــلــى  تعمل  حــيــث  ــا،  ــريه وغ  
لت�سهيل  العامة  احلياة  يف  ال�سباب  ح�سور 
تنظيم  مع  عامة،  ب�سفة  وجتاربهم  مهامهم 
ور�سات تكوينية وتقدمي االأدوات االأ�سا�سية 
االأ�سعدة  خمتلف  على  اأنف�سهم  لتطوير 
وامل�ستويات �سمن برامج وخمططات متنوعة 
تقدم يف خمتلف الواليات، اأين عرفت والية 
الباتنية  اجلمعية  مــع  وبالتن�سيق  باتنة 
ذوي  جتربة  تقدمي  الع�سلي،  ال�سلل  ملكافحة 
االإعاقات  مبختلف  اخلا�سة  االحتياجات 
الع�سبي  امل�ستوى  وذات  احلركية  الب�سرية، 
من  املجتمع  يف  مهمة  �سريحة  تعترب  والتي 
خلل امل�ساركة واحلديث عن جتاربها املتعددة 
التي  والعراقيل  ال�سعبة  للمواقف  وحتديها 

تواجهها.

550 طفل من الفئة املعوزة  ا�ستفاد اأكر من 
من  املنحدرين  اخلا�سة  االحتياجات  وذوي 
ال�سيفية  املخيمات  اأن�سطة  من  ب�سكرة  والية 
هوؤالء  �ستمكن  والتي  املو�سم  لهذا  املربجمة 
خلل  ممتعة  برحلة  الظفر  مــن  االأطــفــال 
ف�سل ال�سيف الذي ترتفع فيه درجة احلرارة 

بواليتهم ال�سحراوية.
حيث ا�ستفادت والية ب�سكرة من هذه احل�سة 
ال�سيفي  للمخيم  الت�سامنية  العملية  اإطار  يف 
ــر  ــزائ واجل ال�سلف  لــواليــتــي   2019 ل�سنة 
الن�ساط  مديرية  عليها  ت�سرف  التي  العا�سمة 
ـــوزارة  ال لـــواء  حتــت  والت�سامن  االجتماعي 

الو�سية، حيث انطلقت الدفعة االأوىل املكونة 
25 جوان اجلاري و�سملت  250 طفل يوم  من 
اخلا�سة،  االحتياجات  ذوي  من  طفل   100
و150 من االأطفال االأيتام واملعوزين املنحدرين 
من خمتلف بلديات الوالية و�ست�ستمر رحلتهم 
30 من ذات  ح�سب م�سالح املديرية اإىل غاية 

ال�سهر.
طفل   150 �ست�سم  والتي  الثانية  الدفعة  اأما 
�ستنطلق يوم 12 جويلية املقبل اإىل غاية 30 
الثالثة  لتليها مبا�سرة الدفعة  ال�سهر،  من ذات 
اإىل  رحلتها  لت�ستمر  طفل   150 من  واملتكونة 
غاية العا�سر من اأوت املقبل، وهي املبادرة التي 
باتت ت�سكل اأهم تطلعات هذه الفئة املحرومة 
ب�سبب  ال�سيفية  اخلــرجــات  هـــذه  مــثــل  ــن  م
فتكون  �سائفة،  كل  املعي�سية  الظروف  �سعوبة 
وان  ال�سعادة  مع  يربطهم  الذي  باملوعد  اأ�سبه 
كانت موؤقتة فهي كافية الإخراجهم من واقعهم 
من  لفرتة  واالحتياج  احلر  جو  عن  واإبعادهم 
درا�سي  مو�سم  نحو  عزميتهم  وجتديد  الزمن 

جديد بعد �سغط مو�سم ما�ص.
لوالية  االجتماعي  الن�ساط  مدير  وح�سب 
ب�سكرة اإبراهيم زغمار فقد وفرت ذات امل�سالح 
ــات الــلزمــة، على  ــان ــك ــروف واالإم ــظ كــافــة ال
وغريها  املخيم  وحقيبة  النقل  و�سائل  غــرار 
مو�سم  الإجنـــاح  ال�سرورية  االحتياجات  مــن 
ال�سيفية  املخيمات  واأنــ�ــســطــة  اال�ــســطــيــاف 
الفئات  هذه  مبثل  املرتبطة  بالعطل  اخلا�سة 

اله�سة من املجتمع.

و�سط اأجواء تقليدية بامتياز .. 

رغم احلوادث املميتة والأمرا�س املعدية ..
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عادات حت�سري "الك�سك�س" جتمع حرائر االأورا�س

الربك واالأحوا�س مالذ اأطفال القرى ملواجهة احلرارة 

االورا�سية  العائلت  من  العديد  تزال  ما 
طالها  واإن  التي  عاداتها  ببع�ص  متم�سكة 
�سانحة  منا�سبة  كــل  مــع  حا�سرة  الــزمــن 
منذ  الــ�ــســارب  الثقايف  مبورثها  لتحتفي 
قــــدوم مو�سم  ــعــل  الـــزمـــن، ول مــن  عــقــود 
جملة  اإحياء  الأجــل  فر�سة  يعد  ال�سيف 
"الرببو�سة"  بفتل  املرتبطة  الطقو�ص  من 
ت�سميتها،  ـــــص  االأورا� ل�سكان  يحلو  كــمــا 
املحافظة  املدينة  بوزينة  منطقة  وتعد 
بح�سور  حا�سرة  وتقاليدها  عاداتها  على 
"تويزة" جميلة  �سكانها االأ�سيلني يف �سكل 
املنطقة،   " "فحلت  �ــســواعــد  ت�سنعها 
�سوب  العائلت  عديد  الرحال  ت�سد  حيث 
يف  الطبيعية  بــاملــنــاطــق  ــهــا  راأ�ــس م�سقط 
اإحياء  على  العمل  بهدف  واملدا�سر  القرى 
ومن  املندثرة  والتقاليد  الــعــادات  بع�ص 
التي  "بوزينة"  توجد  املناطق  هذه  اأبــرز 
جتمع العائلت والن�سوة يف جل�سة واحدة 
لتح�سري "الك�سك�ص" او "العولة" كما تف�سل 

الكثريات ت�سميتها.
فريد  م�سهد  و�سنع  التجمع  خــلل  ومــن 

�سمل  يلتم  احلا�سر،  وقتنا  يف  نوعه  مــن 
وحتى  بناتهن  مع  ال�سن  كبار  من  الن�ساء 
االأجيال  يجمع  مميز  جــو  يف  اأحــفــادهــن 
لتتزين  املوروثة  العادة  هذه  اإحياء  الأجل 
جتمع  خمتلفة  باأحاديث  اجلل�سات  هــذه 
ــاين  بــني احلا�سر واملــا�ــســي، ومــا بــني االأغ
ال�سعبية وال�سحكات والوالئم التي حت�سر 
حتتفي  الرببو�سة"  "فتل  الأجــل  خ�سي�سا 
والتفاف  ال�سن  كبار  بربكة  القعدات  هذه 
"الك�سك�ص"  طبق  تناول  وددن  ممن  بناتها 
ـــلل حت�سريه  مــن خ ــن  ــه ــدي اأي �ــســنــع  مــن 
لتكون  املــاألــوفــة،  التقليدية  بالطريقة 
قبل  مــن  الفتيل"  الإتقان"  اأي�سا  فر�سة 
اأن  املمكن  من  الــذي  الوقت  ويف  الفتيات، 
واال�ستجمام  التنزه  الأجل  البع�ص  يختاره 
االختيار  يكون  مــرحــة،  ـــات  اأوق وق�ساء 
توفري  وقــت  ــن  ــري الآخ بالن�سبة  ــل  ــث االأم
حت�سبا  للعائلة  الرببو�سة"  من  "العولة 
الذي  فاليوم  الحقة،  ــات  اأوق يف  لتناولها 
يوما  يعد  الك�سك�ص"  "لفتل  فيه  يجتمع 
ربات  طرف  من  فرد  كل  فيه  يظهر  مميزا 

و"�سطارته"،  مهاراته  والفتيات  البيوت 
منهن من يخ�سن جتربة عن قرب الأول مرة، 
فما بني اأخرى منغم�سة يف عملية "الفتيل" 
خطوات  بــاقــي  ا�ستكمال  يف  واأخـــريـــات 
الطريقة  هذه  مبثل  "الرببو�سة"  حت�سري 
التقليدية التي تف�سلها عديد ربات البيوت 
على تناول "الرببو�سة" املجهزة التي تباع 
احلديث  اأطــراف  تبادل  وبني  املحلت،  يف 
االجتماع  يحلو  الــذكــريــات،  وا�ــســرتجــاع 
التعاون  ي�سوده  جو  و�سط  ح�سره  من  لكل 
الإعداده بتقاليد مميزة كان لف�سل ال�سيف 
"الرببو�سة"  جفاف  الأجل  االأمثل  الوقت 
عند  حت�سريها  عملية  لتنتهي  املح�سرة، 
العائلت  بيوت  يف  لتبداأ  اإحــداهــن  بيوت 
ينق�سي  ال  اأن  بذلك  فيحر�سن  االأخريات، 
ال�سيف اإال وقد مت اإعداد احتياجات ربات 
لهذه  امتداد  يف  "الرببو�سة"  من  البيوت 
"بوزينة" وباقي مناطق  العادة يف منطقة 
االأورا�ص التي يتزامن حت�سريها مع مو�سم 
االأمــر  ي�ستدعي  مــا  والــوالئــم  ــص  ــرا� االأع

اجتماعا اأكر للم �سمل العائلت.

ــال  ــف واالأط الــ�ــســبــاب  مــن  الــكــثــري  يف�سل 
البعيدة  واالأريـــاف  القرى  من  املنحدرين 
مياه  اإىل  التوجه  ال�سياحية،  املناطق  عن 
وحتى  والــربك  الوديان  بع�ص  اأو  ال�سدود 
اأحوا�ص ال�سقي الفلحي ق�سد اال�ستجمام، 
نتيجة  مميتة  الرحلة  تكون  مــا  وكــثــريا 
و�سعوبة  االأماكن  هذه  يف  االأوحال  انت�سار 
املناطق يوميا  ال�سباحة بها، وحت�سي هذه 
ما  واآخرها  هوؤالء  �سفوف  يف  غرق  حاالت 
ح�سل اأم�سية اجلمعة املا�سية بعد غرق 3 
اأ�سخا�ص ينحدرون من بلدية عني الكبرية 
بوالية  اإيراغن  ب�سد  �سطيف  والية  �سمال 
طفلني  غـــرق  ت�سجيل  مت  كــمــا  جــيــجــل، 
ببلدية  الفارطة  االأ�سابيع  خلل  اآخرين 

قجال جنوب �سطيف.
املناطق  يف  والــ�ــســبــاب  االأطــفــال  ويــجــد 
هو  كما  ال�سواحل  عن  والبعيدة  الداخلية 
احلال يف بلديات �سطيف، اأنف�سهم جمربين 
ال�سقي  اأحوا�ص  يف  لل�سباحة  التوجه  على 
ملواجهة  ــدود  ــس ــ� وال ــــربك  وال الــفــلحــي 
�سعوبة  ظل  يف  خا�سة  املرتفعة  احلــرارة 
التنقل اإىل املدن ال�ساحلية ب�سبب التكلفة 
بالعمل  االرتباط  واأي�سا  جهة  من  املالية 
ــال  ــف االأط هــــوؤالء  ــن  م للكثري  بالن�سبة 
وال�سباب خا�سة منهم العاملني يف الور�سات 
الفلحية والذين ي�ستغلون فر�سة تواجد 
منهم  بالقرب  الفلحي  ال�سقي  اأحــوا�ــص 
بغية ال�سباحة فيها دون مراعاة للمخاطر 
الكبرية التي حتدق بهم حيث كثريا ما يتم 
ت�سجيل حوادث األيمة نتيجة انعدام اأدنى 

ظروف االأمن يف هذه االأماكن.
تلحق  التي  الكبرية  املخاطر  عن  وف�سل 
يف  ال�سباحة  عــنــد  والــ�ــســبــاب  االأطـــفـــال 
ــر ال يتوقف عند  فــاإن االأم هــذه االأمــاكــن 

م�ساكل  ظهور  اإىل  يتعداه  بل  احلــد  هــذا 
�سحية كبرية، ب�سبب تلوث املياه ونوعيتها 
تعلق  مـــا  ــة  خــا�ــس املــيــكــروبــيــولــوجــيــة، 
من  �سهل  يف  الفلحي  ال�سقي  بــاأحــوا�ــص 
ميار�ص  حيث  ال�سدود،  من  �سد  اأو  ال�سهول 
العديد من املواطنني ال�سباحة فيها بالقرب 
على  ترعي  التي  واملوا�سي  احليوانات  من 
�سفافها وخملفاتها وما حتمله من ح�سرات 
املخت�سني  بع�ص  وحتدث  للأمرا�ص،  ناقلة 
عن ت�سرب خملفات احليوانات من قوار�ص 
حاملة  تكون  قد  والتي  وما�سية،  وكــلب 
معدية  اأمرا�ص  للإن�سان  ت�سبب  لبكترييا 
خا�سة اجللدية منها اأو اله�سمية الناجتة 
عن �سرب جرعات من املياه امللوثة يف هذه 

املواقع.
ونتيجة النعدام وجهات يلجاأ اإليها اأطفال 
و�سباب هذه املناطق، حتولت هذه ال�سدود 

اأماكن  اإىل  رقابي  جهاز  غياب  يف  والــربك 
تلتهم  ما  وكثريا  منهم،  للعديد  ا�ستجمام 
اأعماقها املوحلة قا�سديها، ولهذا فاإن اأمال 
واملناطق  القرى  و�سباب  اأطفال  من  الكثري 
الريفية يف املدن الداخلية هو بناء �سدود 
يف اأماكن �سكناهم اأو بالقرب منها من اأجل 
التوجه اإليها خلل مو�سم اال�سطياف، كما 
ب�سرورة  اأي�سا  االأولياء  من  الكثري  يطالب 
اأغلب  يف  املوجودة  العمومية  امل�سابح  فتح 
دون  االأطــفــال  جميع  وجــه  يف  البلديات 
يقول  حيث  ال�سيف،  ف�سل  خلل  ا�ستثناء 
اإن�ساء هذه امل�سابح  العديد من االأولياء اأن 
ال�سماح  ــع  م االأطـــفـــال  وجـــه  يف  وغلقها 
اأمر  يبقى  باال�سرتاك  منهم  فقط  للبع�ص 
غري منطقي رغم امليزانيات ال�سخمة التي 
ا�ستهلكتها والتي كان من املفرو�ص اأن تكون 

يف خدمة جميع االأطفال دون ا�ستثناء. 

حفيظة.ب

نوارة.ب

نالت جائزة العرتاف بالمتياز ..

تتويج جامعة �سطيف 2 من طرف االإحتاد االأوروبي 
�سطيف  دباغني  ملني  حممد  جامعة  متكنت 
"االعرتاف  �ــســهــادة  على  احلــ�ــســول  مــن   2
االإحتــاد  طــرف  مــن  واملمنوحة  باالمتياز" 
االأوروبي وهذا نظري تن�سيقها املغاربي مل�سروع 
احلقوق  على  املبنية  املقاربة  "اأبدام" )وهو 
العربي(  املغرب  بلدان  يف  العايل  التعليم  يف 
جامعة  طــرف  مــن  كذلك  ــا  ــي اأوروب واملن�سق 

الريوخا االإ�سبانية.
مامي  اللطيف  عبد  نوال  االأ�ستاذة  واأكــدت 
وهي نائب مدير للعلقات اخلارجية اأن هذا 

حممد  جامعة  ن�سقته  الذي  العلمي  امل�سروع 
وتون�ص  اجلزائر  بني   2 �سطيف  دباغني  ملني 
ال�سنة  بداية  من  املمتدة  الفرتة  يف  واملغرب 
ال�سنة  نهاية  غاية  اإىل   2017 اجلامعية 
مب�سروع  كذلك  تــوج  قد   ،2019 اجلامعية 
على  املبنية  "املقاربة  يف  متخ�س�ص  درا�سي 
حقوق االإن�سان"، و�سيتم تدري�ص هذا امل�سروع 
يف كل من جامعة حممد ملني دباغني ب�سطيف 
من  ابــتــداء  االإيــطــالــيــة  بريغامو  وجامعة 

ال�سنة اجلامعية املقبلة.

ح�سب  العلمية  الــتــدابــري  هـــذه  وتــنــدرج 
بحث  م�سروع  اإطـــار  يف  اجلــامــعــة   مــ�ــســوؤويل 
من  )الوقاية  "برانات"  ي�سمى  جديد  دويل 
التطرف وحماربة االإرهاب وت�سجيع االإدماج 
"اأبدام" �سمح  م�سروع  اأن  علما  االجتماعي(، 
من  وجميعهم  مكونا  اأ�ستاذا   115 بتكوين 
جامعة حممد ملني دباغني )�سطيف 2( خلل 
قبل  من  تاأطريه  ومت  و2019   2017 �سنتي 
اأ�ساتذة من اإ�سبانيا واإيطاليا و�سوي�سرا �سمن 

�سيا�سة املرافقة البيداغوجية. 
عبد الهادي.ب

فوزية.ق

عبد الهادي.ب



بني يدي أية

القدوة والت�أ�سي به �سلى اهلل عليه و�سلم

اهلل ويل املوؤمنني
وما ينطق عن �لهوى

زاويةمن نور

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

الدعاء

�ملكتبة �لإ�سالمية
كتاب الوقت يف حياة امل�سلم

من اأقوال 
ال�صاحلني
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عرث عليها يف �سحراء جنوب الربازيل

بعد �سدفة نادرة..
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الي�ب�نيون يعودون ل�سطي�د 
احليت�ن بعد 30 ع�م�

اكت�س�ف حفري�ت لدين��سور انقر�ض
 قبل 85 مليون ع�م 

 اأ�سهـــــــــــــر عب�رات الب�ســـرية عر�سة للبيع

طفل يتحدى الإع�قة 
لي�سبح جنــم كـرة قدم

ي��ع��ي�����ص ال��ط��ف��ل ���ض��ان��ت��ي��غ��ي يف 
فريتاون،  �ضرياليون  عا�ضمة 
القدم  ك���رة  يلعب  اأن  وي��ح��ب 
ت�ضوه  ب�ضبب  عجزه  لكن  كثريا، 
يلعب  اأن  دون  ح����ال  خ��ل��ق��ي 

بقدميه.
جعل  بت�ضوه  �ضانتيغي  ولد  فقد 
ب�ضكل  تنثني  اأق��دام��ه  اإح���دى 
تنق�ضم  والأخ�������رى  ع��ك�����ض��ي، 
بهذه  امل�ضي  ميكنه  ول  لثنتني 
ي�ضتخدم يديه  فاأ�ضبح  احلالة، 

للعب كرة القدم مع اأ�ضدقائه.
يرك�ص ويتحرك ميينا وي�ضارا، 
خ�ضنة،  ت��راب��ي��ة  اأر�����ص  ع��ل��ى 

باليا،  ح��ذاء  بيديه  وي��رت��دي 
على  �ضاعده  للعبة  ع�ضقه  لكن 

جتاوز كل هذه العقبات.
مع  مقابلة  يف  �ضانتيغي  ق��ال  و 
وكالة رابتلي:"األعب كرة القدم 
لأن��ه��ا ال�����ض��يء ال��وح��ي��د ال��ذي 
املهاجم  ن���وه  ك��م��ا  ي�ضعدين"، 
اأهدافا  �ضجل  اأن��ه  اإىل  النا�ضئ 
كثرية واأن الالعب املف�ضل لديه 

هو حممد �ضالح.
يف  الإغ��اث��ة  عمال  اأح��د  ون�ضر 
اأوف  ليغا�ضي  اإليزابيث  موؤ�ض�ضة 
اخل��ريي��ة   "ELOH" ه����وب 
اململكة  يف  ل�ضانتيغي  فيديو 

الإنرتنت  على  وانت�ضر  املتحدة، 
حملة  اإن�ضاء  فتم  كبري،  ب�ضكل 
و�ضراء  الأم���وال  جلمع  خريية 
ولبا�ص  ا�ضطناعية  اأط����راف 

ليفربول للطفل.
ويعترب �ضانتيغي واحد من 850 
من  النوع  هذا  من  يعانون  طفال 
الإعاقة، والذي تدعمه منظمة 
اإنرتنا�ضيونال"  ه��وب  "وورلد 
يف ف��ري��ت��اون، وواح���د م��ن 10 
اأطفال مبتوري الأطراف الذين 
ال�ضحة  جمعية  ت�ضاعدهم 
موؤ�ض�ضة  مع  بال�ضراكة  العاملية 

البلد. يف   ELOH

�صدق 

ال ت�صدق
اأو

�سربة برق حتول �سجرة 
اإىل كتلة من اللهب

اأظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها على 
املن�ضات الجتماعية، موؤخرا، ما اأحدثته 

العا�ضفة الرعدية التي �ضربت وليتي 
اأوريغون ووا�ضنطن، غربي الوليات 

املتحدة.
ويف اأحد مقاطع الفيديو املثرية، بدت 

�ضجرة طويلة وهي حترتق بالنريان، من 
جراء العا�ضفة الرعدية التي �ضربت 

املنطقة فيما كانت الأمطار توا�ضل 
الهطول.

وحظي الفيديو بتفاعل وا�ضع، وانهالت 
عليه املئات من حالت الإعجاب، بعد 

فرتة ق�ضرية من ن�ضره.
ويقول اخلرباء اإن هذه الظاهرة لي�ضت 

غريبة، بل ماألوفة يف الوليات املتحدة، 
ل�ضيما حني تقع عا�ضفة الرعد يف ف�ضل 

ال�ضيف، و�ضط حرارة مرتفعة.
وذكرت خدمة الطق�ص الوطنية يف 

الوليات املتحدة، اأن ولية اأوريغون، 
�ضهدت ما بني 2500 و3 اآلف �ضربة 
عرد يف ال�ضاد�ص والع�ضرين من جوان 

اجلاري.
ويف ماي املا�ضي، �ضهدت ولية 

ما�ضا�ضو�ضت�ص حريقا يف �ضجرة ب�ضبب 
�ضربة رعد، وحني انتقل رجال الإطفاء 

اإىل موقع الكارثة، وجدوا اأن ال�ضجرة 
تفحمت ب�ضكل كبري من داخلها.

احليتان  �ضيد  �ضفن  ا�ضتعدت 
ال��ي��اب��ان��ي��ة اأم�������ص، ل��الإب��ح��ار، 
يف  متنها  على  اأطقمها  وجتمعت 
يوم  قبل  البالد  ب�ضمال  ميناء 
ل�ضيد  رح��ل��ة  اأول  ان��ط��الق  م��ن 
منذ  جتارية  لأغرا�ص  احليتان 

اأكر من 30 عاما.
املا�ضي  العام  اليابان  واأعلنت 
الدولية  اللجنة  من  ان�ضحابها 
ل�ضيد احليتان وا�ضتئناف ال�ضيد 
من  الأول  يف  جتارية  لأغرا�ص 
من  م��وج��ة  اأث����ار  مم��ا  جويلية 
على  وخماوف  العاملية  الإدانات 

اأعداد احليتان يف العامل.
اأك��ل  اأن  ال��ي��اب��ان ع��ل��ى  وت�����ض��ر 
ثقافتها  من  مهم  جزء  احليتان 
مهددة  لي�ضت  الأنواع  اأغلب  واأن 

بالنقرا�ص.
ل�ضيد  عاملي  تعليق  فر�ص  ومت 
لكن   1986 ع���ام  يف  احل��ي��ت��ان 
اأطلقت  ما  وقتها  ب��داأت  اليابان 
لأغرا�ص  احليتان  �ضيد  عليه 
البحث العلمي يف �ضمال املحيط 

الهادي والقطب اجلنوبي.
يبداأ  ال��ذي  ال�ضيد  و�ضيقت�ضر 
القت�ضادية  املنطقة  على  غدا 
ال��ي��اب��ان��ي��ة اخل��ا���ض��ة، وف���ق ما 

ذكرت و�ضائل اإعالمية عديدة.
خم�ص  تنطلق  اأن  امل��ق��رر  وم��ن   
يف  احليتان  ل�ضيد  �ضغرية  �ضفن 
وقت مبكر من �ضباح اليوم وهي 
را�ضية حاليا عند ر�ضيف هادئ 
يف طرف ميناء كو�ضريو بجزيرة 

هوكايدو اليابانية.

اك��ت�����ض��ف ب���اح���ث���ون ن���وع���ا ج����دي����دا من 
الربازيل،  جنوب  �ضحراء  يف  الدينا�ضورات 
عام،  مليون   85 قبل  انقر�ص  اأن��ه  يعتقد 
ي�ضمى  الذي  الدينا�ضور  كان  للعلماء،  ووفقا 
ر�ضيقًا  باران�ضوان�ضز”  “في�ضبي�ضورا�ص 
الدينا�ضورات  من  اأن��ه  ويعتقدون  و�ضريعًا، 

الآكلة للحوم، ح�ضبما ذكرت �ضبكة " �ضى ان 
ان الأمريكية".

من  باران�ضوان�ضز  في�ضبي�ضورا�ص  ويعترب 
الدينا�ضورات التي تتمتع بذراعني ق�ضرييتني 

وخمالب قوية.

فيديو  اأ�ضرطة   3 حتديد  مت   ،2008 عام  يف 
الوحيدة  الأ�ضلية  الت�ضجيالت  باعتبارها 
بوا�ضطة  القمر  على  هبوط  لأول  الباقية 
رحلتها  يف   11 اأب��ول��و  الف�ضائية  امل��رك��ب��ة 

التاريخية عام 1969.
ومن املتوقع اأن جتلب ت�ضجيالت وكالة الف�ضاء 
الأمريكية "نا�ضا" ماليني الدولرات عندما يتم 
عر�ضها للبيع يف مزاد علني يف جوان املقبل وفقا 

ملا ذكرته �ضحيفة الغارديان الربيطانية.
�ضاحنة  حمولة  ج��ورج  غ��اري  ا�ضرتى  فعندما 
كاملة من اأ�ضرطة الفيديو مقابل 218 دولرا 
من مزاد الفائ�ص احلكومي الأمريكي، منذ اأكر 
الأ�ضرطة هذه  40 عاما، ومن بني حمولة  من 
 ،11 اأبولو  لت�ضجيالت  اأ�ضرطة   3 هناك  كان 
اأن قيمة هذه الأ�ضرطة الثالث ل  وهذا يعني 

تتعدى حفنة من الدولرات.
65 عاما،  العمر  البالغ من  وكان غاري جورج، 

يخطط لبيع الأ�ضرطة الثالثة، امل�ضماة "اأبولو 
اإىل   )EVA  11  Apollo( اإيفا"   11
ا�ضتعمالها  اإعادة  اأجل  من  التلفزيون  حمطات 
قرر  احل���ظ،  حل�ضن  ل��ك��ن  عليها،  للت�ضجيل 

التم�ضك بهذه الأ�ضرطة الثالثة.
التي  الثالث،  الأ�ضرطة  هذه  بيع  املقرر  ومن 
اأرم�ضرتونغ  نيل  كلمات  على  اأحدها  يحتوي 
ال�ضهرية "هذه خطوة �ضغرية بالن�ضبة لالإن�ضان، 

يف  يوليو  يف  للب�ضرية"،  كبرية  واح��دة  قفزة 
من  حيث  نيويورك،  يف  للمزادات  �ضوذبيز  دار 

املتوقع اأن تتجاوز فيمتها مبلغ مليوين دولر.
وتت�ضمن املجموعة اأي�ضا لقطات لرائد الف�ضاء 
بتثاقل  مي�ضي  وهو  األدرين"،  "باز  الأمريكي 
على القمر ويزرع العلم الأمريكي على �ضطحه 

ويجمع العينات.
اأجراها  التي  للمكاملة  ت�ضجيل  فيها  يظهر  كما 
الرئي�ص الأمريكي ال�ضابق ريت�ضارد نيك�ضون مع 

الطاقم يف ذلك احلني.
اإنه  جورج  املتقاعد  امليكانيكي  املهند�ص  وقال 
ال�ضاحنة،  حمولة  �ضمن  ب��وج��وده��ا  فوجئ 
وجود  عن  فكرة  اأدن��ى  ل��دي  يكن  "مل  م�ضيفا 
اإىل  لبيعها  اأخطط  كنت  قيمة..  له  �ضيء  اأي 

حمطات التلفزيون فقط للت�ضجيل عليها".
)اأ�ضرطة(  8 بكرات  باع  اأنه  اإىل  واأ�ضار جورج 
ملحطات التلفزيون مقابل 50 دولرا لكل منها، 

اأ�ضرطة  اكت�ضف  ال��ذي  هو  وال��ده  اأن  مو�ضحا 
فيديو نا�ضا الثالثة.

بهذه  الحتفاظ  ج��ورج  قرر  الوقت  ذلك  ويف 
ذات  تكون  "قد  اأنها  اعتبار  على  الأ�ضرطة 
بالذات،  ال�ضبب  ولهذا  لذلك،  ما.  يوما  قيمة 
اأخرجتها واحتفظت بها ملدة 43 عاما.. هكذا 

جنت هذه الأ�ضرطة".
العام  يف  اعرتفت  "نا�ضا"  اأن  بالذكر  اجلدير 
على  العثور  م��ن  تتمكن  مل  باأنها    ،2006
اأبولو  للمركبة  الأ�ضلية  الفيديو  ت�ضجيالت 

القمر. على  هبطت  عندما   11
اإنه مل يكن لديه املعدات الالزمة  وقال جورج 
اأن بداأ احلديث  الأ�ضرطة، ولكن بعد  مل�ضاهدة 
وكالة  اإىل  اإرجاعها  وحماولة  نا�ضا  يف  عنها 
لأول  اللقطات  م�ضاهدة  باإمكانه  �ضار  الف�ضاء، 

مرة يف ا�ضتوديو خا�ص يف كاليفورنيا.

منوعات

قتلت بقرة رجال هنديا حاول �ضرقتها يف ولية كارناتاكا الهندية، 
ح�ضبما ذكرت �ضبكة �ضبوتنيك نقال عن �ضحيفة "ذا �ضتار" املاليزية، 
50 عاًما  العمر  يبلغ من  �ضرق رجل هندي يدعى جوفيندابا  حيث 

بقرة من اأحد املزارعني ، وبعد قطعه م�ضافة كيلومرتين، حاول الرجل 
دفع البقرة اإىل �ضاحنته، فما كان منها اإل اأن قامت بركله بقوة، تويف على اإثرها.

ويف �ضباح اليوم التايل، عر ال�ضكان املحليون على جثة جوفيندابا على م�ضارف القرية، 
واأظهر ت�ضريح اجلثة اأن �ضبب الوفاة كان �ضربة على الفخذ.

بقرة تقتل رجال ح�ول �سرقته� يف الهند
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جنحت مبيعات �سل�سلة هواتف 
يف   Series  Huawei P30
وحدة  مليني   10 حاجز  ك�سر 
ــا فــقــط، وهــذا  خــلل 85 يــوًم
اأ�سرع ب�سهرين كاملني من �سل�سلة 
 Huawei P20 ـــف  ـــوات ه
ذلك،  على  وعــلوة   .Series
جديًدا  قيا�سًيا  رقًما  ميثل  فهو 
عندما   Huawei لــ�ــســركــة 
يتعلق االأمر بحجم املبيعات يف 

غ�سون ثلثة اأ�سهر.
ــو، كانت  ــاي م نــهــايــة  بــحــلــول 
اإجمااًل  �سحنت  قد   Huawei
لقد  ذكي.  هاتف  مليون   100
مليون   100 حــاجــز  كــ�ــســرت 
اأ�سرع من  زمن  وحدة مباعة يف 
العام املا�سي، مما يدل على اأنها 

يف م�سار ت�ساعدي.
هناك املزيد من االأخبار حول 
 Huawei ــف  ــوات ه �سل�سلة 
ح�سل  فقد   ،Series  P30
 Huawei P30 الــهــاتــف 
Pro على جائزة اأف�سل هاتف 
 European ذكي من منظمة 
Hardware Awards، فقد 
مت و�سف تكنولوجيا الكامريات 

و   SuperSpectrum
اأنها  عــلــى   SuperZoom
اأكر  قبل  من  كــربى  اإبتكارات 

من 100 حمرر تقني.
و�ـــســـول �ــســلــ�ــســلــة هــواتــف 
 Series  Huawei P30
 10 بلغت  قيا�سية  مبيعات  اإىل 
 85 غ�سون  يف  وحـــدة  مــليــني 
يوًما لي�ص كل �سيء، فقد اأعلنت 
اأنها  ا  اأي�سً  Huawei �سركة 
مليون   100 �سحن  يف  جنحت 
ال�سحن  تقنية  يــدعــم  منتج 
 .SuperCharge ال�سريع 

ـــواتـــف  ـــه ــن ذلــــــك ال ــم ــس ــ� ــت ي
املحمولة  والبطاريات  الذكية 
تقنية  تدعم  التي  وال�سواحن 
ــع الــتــابــعــة  ــري ــس ــ� الــ�ــســحــن ال

لل�سركة.
 Huawei Watch حطمت
القيا�سي  الــرقــم  ــا  اأيــ�ــسً  GT
ك�سرت  فقد  للمبيعات،  ال�سابق 
مبيعاتها حاجز 2 مليون وحدة 
اأكتوبر  �سهر  يف  اإطلقها  منذ 
يجعلها  وهذا  املا�سي.  العام  من 
الذكية   Huawei �ــســاعــة 
االأكر �سعبية يف ال�سوق. وكانت 

�سحنت  قد   Huawei �سركة 
االأ�سهر  يف  وحـــدة  مــليــني   5
العام،  هذا  من  االأوىل  الثلثة 
الذي  للتقرير  وفًقا  االأقل  على 
 IDC سدر موؤخًرا من موؤ�س�سة�
ال�سوق،  بحوث  يف  املتخ�س�سة 
 Huawei �سركة  �ساعد  مما 
 %282 قدره  منو  على حتقيق 
من  الــفــرتة  نف�ص  مــع  مــقــارنــة 
لذلك،  ونتيجة  املا�سي.  العام 
ثالث  االآن   Huawei تعترب 
القابلة  للأجهزة  بائعة  اأكــرب 

للإرتداء يف العامل.
االأرجـــح،  على  تعلمون  وكما 
 Huawei الذكية  فال�ساعة 
بنظام  تعمل   Watch GT
 LiteOS ت�سغيل خا�ص يدعى
 WearOS بــنــظــام  ولــيــ�ــص 
ووفقا  جوجل.  ل�سركة  التابع 
اإختار  ال�سراء،  بعد  ما  لدرا�سة 
81 يف املئة من امللك احلاليني 
 Huawei الذكية  لل�ساعة 
هذه  ــراء  ــس �  Watch GT
االأخرية من اأجل عمر البطارية 

فيها الذي ي�سل اإىل اأ�سبوعني.

الذكية  بــالــهــواتــف  ـــر  االأم يتعلق  عندما 
القابلة للطي يف الوقت الراهن، فاإن الت�سميم 
ويغلق  ُيفتح  الذي  الهاتف  هو  �سيوًعا  االأكر 
تبنته  الذي  الت�سميم  هو  هذا  الكتاب.  مثل 
هواتفها  يف   Huawei و  �سام�سوجن  من  كل 
اأن  يبدو  ذلــك،  ومــع  للطي.  القابلة  الذكية 
واأجرت  الت�سميم  هذا  اأخذت  جوجل  �سركة 

عليه بع�ص التغيريات.
اإكت�سافها  مت  جــديــدة  ـــرتاع  اإخ بـــراءة  يف 
 ،LetsGoDigital موقع  قبل  من  موؤخًرا 
اإن�ساء  يف  تفكر  جــوجــل  �سركة  اأن  فيبدو 

هاتف ذكي قابل للطي ي�سم ما ي�سل اإىل اأربع 
�سا�سات. كما ترون يف الر�سومات التخطيطية 
يف  املج�سد  للطي  القابل  اجلهاز  فهذا  ــاه،  اأدن
من  ت�سميمه  ي�ستلهم  هذه  االإخــرتاع  بــراءة 
ال�سفحات  يتم تعوي�ص  اأنه  باإ�ستثناء  الكتاب 
يف هذه احلالة ب�سا�سات مرنة قابلة للت�سفح.

ينبغي  كــيــف  ــح  ــوا�ــس ال ــري  ــن غ م يـــزال  ال 
يعرف  اأحــد  فل  اجلهاز،  هذا  مثل  اإ�ستخدام 
القابلة  للأجهزة  الكاملة  االإمكانات  بالفعل 
ب�سكل  واحــد  اأي  اإ�ــســدار  يتم  مل  الأنــه  للطي 
ت�سلط  الــرباءة  فهذه  ذلك،  ومع  بعد.  ر�سمي 

ال�سوء على بع�ص االإمكانات اخلا�سة بكيفية 
ت�ساميم  الإبتكار  املرنة  ال�سا�سات  اإ�ستخدام 

غري تقليدية للمنتجات اجلديدة.
بـــراءة  تــــزال جمـــرد  هـــذه ال  ــًرا الأن  ــظ ن
اإخرتاع، فل يوجد ما يوؤكد ما اإذا كانت �سركة 
ال،  اأم  واقعة  حقيقة  جلعلها  تخطط  جوجل 
على الرغم من اأن �سركة جوجل اأكدت لنا يف 
االأجهزة  تكنولوجيا  ت�ستك�سف  اأنها  املا�سي 
علينا  يتعني  ــزال  ي ال  ولكن  للطي،  القابلة 
ذلك  عن  �سينتج  كان  اإذا  ما  ملعرفة  االإنتظار 

منتج حقيقي اأم ال.

التي  االإنــتــاج  لتقديرات  وفقا 
فيبدو   ،Cowen نــ�ــســرتــهــا 
رفع  على  تعمل  اآبـــل  �سركة  اأن 
 iPhone هواتف  اإنتاج  معدل 
التجاري  احلظر  من  للإ�ستفادة 
�سركة  منتجات  على  املفرو�ص 
احلكومة  قبل  مــن   Huawei
ـــع ذلــــك، فـــاإن  االأمــريــكــيــة. وم
�ستكون  االإنـــتـــاج  يف  الـــزيـــادة 

متوا�سعة اإىل حد ما.
تظهر تقديرات االإنتاج االأولية 
ال�سابق  يف  املخطط  من  كان  اأنــه 
من  وحــــدة  ــيــون  مــل  39 �ــســحــن 
اخلطة  ولكن   iPhone هواتف 
 40 اإنــتــاج  اإىل  تهدف  اجلــديــدة 

ذلك  يف  وال�سبب  ــدة.  وح مليون 
يعود باالأ�سا�ص اإىل اأن �سركة اآبل 
بع�ص  يف  الطلب  يف  زيــادة  ت�سهد 

مليون   30 ـــوايل  ح ـــواق.  ـــس االأ�
وحدة من هذه ال�سحنات �ست�سمل 
احلديثة،  الــثــلثــة  الـــطـــرازات 

كل  احلــال  بطبيعة  هنا  ونق�سد 
 iPhone و   iPhone XS من 
 ،iPhone XR و   XS Max
مليني   10 الـــ  �ستتاألف  حني  يف 
 iPhone الهاتفني  من  املتبقية 

.8  iPhone و   7
ــن حظر  ــم م ــرغ ولــكــن عــلــى ال
املحللون  حذر  فقد   ،Huawei
خماطر  تواجه  ال�سركة  اأن  من 
املتو�سط ب�سبب  املدى  كبرية على 
قد  ال�سيا�سي.  االإ�ستقرار  عــدم 
على  اجلمركية  الر�سوم  تــوؤثــر 
بــعــ�ــص االأجــــهــــزة املــ�ــســنــعــة يف 
هواتف  اإنتاج  عملية  على  ال�سني 

ومبيعاتها.  iPhone

وات�ساب يقدم 5 ميزات 
جديدة مل�ستخدميه

 Huawei Mate 20 Series سل�سلة هواتف�
EMUI 9.1 تقبل االآن الرتقية اإىل

ال�سهري  املــرا�ــســلــة  تطبيق  يظل 
"وات�ساب"، اأكر تطبيقات املرا�سلة 
هواتف  على  ا�ستخداًما  الفورية 
اأندرويد واآيفون، ول�سهرته الوا�سعة، 
اإ�سافة العديد  يعمل التطبيق على 
من�سته،  على  اجلديدة  امليزات  من 
املرا�سلة  تطبيقات  اأن  خــا�ــســة 
ــزات،  ــي االأخــــرى ال تــوفــر تــلــك امل
 Financial" ــع  ــوق م ويــعــر�ــص 
Express" الهندي اأحدث امليزات 
ن�سخته  يف  وات�ساب  يختربها  التى 

التجريبية.
في�سبوك: ق�س�ص  1.م�ساركة 

مل�ستخدميها  وات�ساب  �سركة  تتيح 
ــــة واتــــ�ــــســــاب  ــــال مــــ�ــــســــاركــــة ح
 "Whatsapp Status"
في�سبوك  ق�س�ص  عــلــى  مــبــا�ــســرة 
"Facebook Stories" ب�سغطة 
ــيــزة  امل هــــذه  واحــــــدة، خــــلل  زر 
 "API" واجهة  وات�ساب  ي�ستخدم 
ما يتيح عدم ربط احل�سابات ببع�ص 
امليزة  هذه  وتعمل  احلالة،  مل�ساركة 
و�سائل  تطبيقات  جميع  دمج  على 
متتلكها  التى  االجتماعى  التوا�سل 

في�سبوك.
املـــلـــف  ـــــورة  �ـــــس 2.حماية 

ال�سخ�سي: 

�سورة  حماية  ميزة  ت�سغيل  مت 
اأنـــدرويـــد، وتعمل  لــهــواتــف  املــلــف 
هذه امليزة على حماية �سورة امللف 
يتم  اأن  من  للم�ستخدمني  ال�سخ�سي 
قبل  من  بها  واالحتفاظ  تنزيلها 

االآخرين.
ال�سريعة  اال�ستجابة  رمــز   .3

 :"QR Code"
اال�ستجابة  ـــز  رم ــزة  ــي م تــتــيــح 
ال�سريعة "QR code" مل�ستخدمي 
اإىل  اإ�سافة جهات ات�سال  وات�ساب، 
 QR هواتفهم عن طريق م�سح رمز

االآخرين. للم�ستخدمني   Code
الليلي:  4.الو�سع 

الإ�سدار  وات�ساب  تطبيق  يعمل 
لنظام  من�سته  على  الليلي  الو�سع 
هذه  �ست�ساعد  اأنــدرويــد،  الت�سغيل 
املــيــزة عــلــى احلــفــاظ عــلــى عمر 
اأثناء  الذكية  الهواتف  بطارية 
�ستكون  كما  التطبيق،  ا�ستخدام 

مريحة لعني امل�ستخدمني.
االألبوم: 5.ت�سميم 

الفورية  املرا�سلة  من�سة  �ستبداأ 
الــ�ــســور  جتــمــيــع  يف  واتــــ�ــــســــاب 
على  ـــدة  واح فقاعة  يف  املــتــعــددة 

."WhatsApp Chats"

اليوم   Huawei �ــســركــة  قــامــت 
باإ�سدار حتديث EMUI 9.1 لكافة 
 Huawei هواتف  �سل�سلة  اأع�ساء 
ذلك  يف  مبــا   ،Series  20  Mate
 Huawei 20 و Huawei Mate
 Huawei و   Pro  20  Mate
 Huawei Mate و   20X  Mate
 .RS Porsche Design  20
اإ�ــســدار هذا  بعد  يتم  فلم  ذلــك،  ومــع 
 Huawei Mate التحديث للهاتف

.Lite  20
معه  يجلب  اجلديد  التحديث  هذا 
ت�سوير  و�ــســع  مثل  جــديــدة  مــيــزات 
 GPU Turbo وخا�سية  القمر، 
على  االألـــعـــاب  اأداء  لتعزيز   3.0
الهاتف، ف�سل عن تعيني نغمات فيديو 
على  وعلوة  حمددة.  اإت�سال  جلهات 

ا  اأي�سً يــقــوم  التحديث  فــهــذا  ذلـــك، 
اإىل  الهاتف  يف  امللفات  نظام  بتغيري 
من  الذي  االأمر  هو  وهذا   ،EROFS
االأداء  حت�سني  اإىل  ــوؤدي  ي اأن  �ساأنه 

واالإ�ستقرار. 
التحديث  جـــدول  ينتهي  وبــذلــك 
ل�سهر   Huawei ب�سركة  اخلــا�ــص 
يونيو، حيث �سي�سل التحديث اجلديد 
يوليو  �سهر  يف  ــر  اآخ هاتًفا   14 اإىل 
�سركة  �ستقوم  املجموع،  ويف  املقبل. 
 EMUI حتديث  بجلب   Huawei
يتعلق  وعندما  جهاًزا.   49 اإىل   9.1
Android Q، فقد  االأمر بتحديث 
اأنها   Huawei �سركة  لنا  ـــدت  اأك
ذكًيا  هاتًفا   17 اإىل  بجلبه  �ستقوم 
على االأقل، مبا يف ذلك �سل�سلة هواتف 

.Series  20  Huawei Mate

 Series Huawei P30 ضل�ضلة هواتف�
تك�ضر حاجز 10 ماليني وحدة يف غ�ضون 85 يوًما فقط

للطي قابل  ذكي  لهاتف  اإخرتاع  براءة  "غوغل" ت�ضجل 

Huawei بعد احلظر املفرو�س على �سركة

 ميتاز بت�سميم فريد من نوعه

اآبل ترفع معدل اإنتاج هواتف iPhone قلياًل 

اأبرزها حماية الربوفايل.. 



ب�سمة  و�سعن  اللواتي  بباتنة  الت�سكلييات  الفنانات  من   
وتخلق  تثري  بطريقة  الر�سم  عامل  يف  فريدة  وجد  مميزة 
الده�سة، كيف كانت اأوىل خطواتك نحو هذا الفن، حيث 

الوالدة من خا�سرة الري�سة؟
بداأت هذه الرحلة يف الق�ضم البتدائي، اآنذاك 
كانت ل تزال ال�ضبورة ال�ضوداء اخل�ضبية، لهذا 
ولد لدي حب علبة الطب�ضور اخلا�ضة مبعلمي 
باألوانها ال�ضت التي كانت تعترب كنزا من ذهب 
جلميعنا نحن التالميذ، لذا قررت يوما الت�ضلل 
والتالميذ  الأ�ضتاذ  جم��يء  قبل  الق�ضم  اإىل 
ال�ضبورة  يف  ب��ه��ا  للر�ضم  ال��ف��ر���ض��ة  واأن��ت��ه��ز 
ال�ضوداء، فاأ�ضبحت هذه عادتي، كنت اأ�ضتوحي 
ر�ضوماتي من كل ما جتده عيني مميزا من �ضور 
للمتو�ضط  انتقايل  وعند  والقما�ص،  القامو�ص 
وذلك  الر�ضم،  يف  �ضعلتي  العربية  اأ�ضتاذ  وجد 
غالف  على  امل��وج��ودة  الر�ضومات  خ��الل  م��ن 
زخرفاته  تلوين  مهمة  يعطيني  فكان  كرا�ضي، 
ليزين بها اإدارة املدر�ضة وهذا ما زاد يف دقتي 

ومرونتي يف التلوين ومزج الألوان.
الدخل  اأنتظر  كنت  كيف  اأي�ضا  اأنني  اأتذكر 
لأ�ضرتي  عليه،  اهلل  رح��م��ة  لأب���ي  ال�ضهري 
لوحاتي  لأر�ضم  والكرتون  الزيتية  الأل���وان 
توجد  وك��ان��ت  تقرت  يف  اأق��ط��ن  اآن���ذاك  كنت 
ك�ضديق  البائع  اأعترب  وكنت  وحيدة،  مكتبة 
يل، وكان اأي�ضا يف بيتنا املتوا�ضع مكتبة كبرية 
مليئة وغنية بالكتب املتعددة جمالتها، حيث 
بلوحاتها  ا�ضتمتعت  فنية  كتب  معظمها  كانت 
اأفهمها  اأكن  مل  التي  "بيكا�ضو"  لوحة  خا�ضة 
هذا  على  وبقيت  للده�ضة  مثرية  لكنها  جيدا 
العملي،  م�ضواري  وبداية  زواجي  حتى  املنوال 

�ضنة  من  بداية  الري�ضة  ام�ضاك  اأع��دت  ثم 
.2012

هل ميكن القول اأنك ع�سامية تلمذذت على يد  
احدى  خريج  اأنك  اأي�سا  القول  ميكن  "املعجزة"  وهل 
مدا�ش الر�سم، اأي مدر�سة ا�ستهوتك لرت�سمي بكل هذا 
اجلنون االبداعي من اخليال امللت�سق بالواقع واجلمال؟

خم�ض�ضا  وقتي  معظم  كان  حيث  ع�ضامية  اأنا 
للر�ضم والتاأمل واملالحظة، فكل حجر، غ�ضب، 

�ضكل اأعطيه ق�ضة من خميلتي.

حتف فنية تر�سمينها بلم�سات ابداعية، وباأدق التفا�سيل 
التي حلظناها خالل معر�ش الفن الت�سكيلي بباتنة 

خا�سة ما تعلق بر�سم الورود ، حدثنا عن املوا�سيع التي 
حتب اأن تكون مدللة ري�ستك، هل تتغري بتغري االأفكار اأم 

اأنك حتبني اأن تكون موا�سيع معينة وخمتارة بعناية؟
اأر�ضمها  وردة  فكل  جميل  ماهو  كل  اإىل  اأميل 
اأرى  اأو روحا رقيقة، حقيقة  جت�ضد �ضخ�ضية 

والنظر  فيها  والتعمق  ف�ضولية  بعني  الأ�ضياء 
اأحا�ضي�ص  عن  تعرب  لوحاتي  فكل  بدقة،  اإليها 
مناظر  من  خيايل  يف  حب�ضت  فكرة  اأو  ع�ضتها 
طبيعية اإىل اخلروج من حيز الأر�ص والتاأمل 

يف الف�ضاء. 

هل  حدث واأن قمت بجعل عا�سمة االورا�ش  "هدفا" 
لت�سكن داخل لوحاتك؟ 

كفنانة  فاأنا  باملوا�ضيع،  كثريا  غنية  لوحاتي 
وم��ادة  والتقني  العلمي  اجل��ان��ب  اإىل  اأم��ي��ل 
البا�ضتيل التي هي م�ضبعة بالألوان والتقنيات، 
فمو�ضوع الأورا�ص م�ضروع يف امل�ضتقبل ان �ضاء 

اهلل خا�ضة واأنه ثري مبناظر جد ملهمة.

يقول اأوج�ست رودان: " اإن الفن لي�ش اإال �سعوراً اأو 
عاطفة، ولكن بدون علم االأحجام والن�سب واالألوان، 

وبدون الرباعة اليدوية، ال بد اأن تبقى العاطفة – مهما 
كان قوتها – مغلولة اأو م�سلولة " ماذ ا عنك؟

الفن هو طريقة للتوا�ضل بني الفنان وحميطه، 
اأحا�ضي�ضه  اإدخ��ال  ميكنه  اليدوية  فبرباعته 
وعاطفته ليح�ضل على لوحة جميلة ومعربة، 
فاإذا مل ي�ضتطع الفنان اي�ضال اأفكاره عرب هذه 
املرحلة لي�ص الفنان فقط هو الذي على خطاأ 
فكل  الفنان،  لعمل  التاأمل  عند  اجلمهور  بل 
واحد منا تاأتيه فكرة اح�ضا�ص و�ضعور خا�ضة 
لذلك جند  الفنانني،  به تختلف عن غريه من 
تقع بني  النظر والختالف  الكثري من وجهات 

الفنانني واجلمهور.

هل �سبق واأن قدمت معار�ش للوحاتك الت�سكيلية خارج 
الوطن؟

ل، مل ي�ضبق يل اأن قدمت معار�ص خارج الوطن، 
ما اأمتناه يف امل�ضتقبل امل�ضاركة بفني والتعرف 

على اأ�ضخا�ص جدد وتعيري حميطي.

هل تعتقدين اأن الفنان الت�سكيلي ال يزال مغيبا فيما 
يخ�ش عدم ا�سراكه يف خمتلف املنا�سبات وحتى نق�ش 

املعار�ش التي حتت�سن ابداعاته؟
بل  الغائب  هو  الت�ضكيلي  الفنان  اأن  اأعتقد  ل 
يف  وم�ضاركته  ح�ضوره  ت�ضهل  التي  امل��راف��ق 
خمتلف هذه املنا�ضبات غري متوفرة، بل علينا 
الفنية  ال�ضاحة  يف  دائما  حا�ضرين  نكون  اأن 
املجال،  ب��ه��ذا  اجلمهور  وتعريف  باملعار�ص 
مرئية  ر�ضائل  عن  عبارة  الفنية  فاللوحات 

تكون  اأن  الأف�ضل  من  يتلقاها  ولكي  للمجتمع، 
املدينة،  و�ضط  اخلا�ضة  للفنون  قاعة  هنالك 
اإىل  �ضهال  والتوا�ضل  املبا�ضر  التاأثري  ليكون 

جانب دار الثقافة.

اإىل ماذا تطمح الفنانة غنية الو�سول اإليه عرب هذه 
الرحلة اجلمالية داخل األواحها التي ميكن القول عنها 

اأنها "اأكرث من مذهلة"؟
اأطمح اإىل تبادل الأفكار واإعطاء نظرة اأخرى 
واإبراز  فيها  والغو�ص  الطبيعة  حب  للمجتمع، 
يف  وامل�ضاهمة  ممكن،  حد  اأدق  اإىل  تفا�ضيلها 
القلم  يف�ضل  "فعندما  واملجتمع،  نف�ضي  تطوير 

تعرب الري�ضة" خا�ضة مع الأجيال اجلديدة.

هل حدث واأن قمت ببيع لوحاتك، اأم اأنك حتبني 
االحتفاظ بها؟

ل مل اأقم ببيع لوحاتي، فاأنا اأرى الفن كمجال 
للمتعة والرتفيه، لهذا مل اأنظر اإليه قط نظرة 
فلوحاتي  خالله،  من  امل��ال  جني  بها  اأ�ضتطيع 
اأنني �ضد  عزيزة اإىل قلبي ولكن هذا ل يعني 
ملا  منها،  البع�ص  بيع  ميكن  ب��ل  البيع،  فكرة 

ل..؟.

ماذا عن جديدك يف عامل الفن الت�سكيلي، وهل هنالك 
كلمة تخت�سرين بها كل امل�سافات التي تختزلينها عرب 

الري�سة؟
يف الأخري اأريد اأن اأنوه اإىل اأن اختيار موا�ضيع 
امل�ضافات  لخ��ت�����ض��ار  ب��واب��ة  ه��ي  ل��وح��ات��ي 
اللهية  الآيات  من  العديد  فهنالك  للم�ضاهد، 
والفريدة من نوعها ل يالحظها لن�ضغالتهم، 
ولوحاتي تقوم بدور التذكري، فالفن هو عاملي 

الذي اأبرز خالله عدة اأ�ضياء.

حوار: رقية حلمر

�أعالم ثقافية 
الكاتب امللحن واملغني الراحل "عبد اهلل قا�سيمي" 

اأجنبت مدينة العلمة �ضرق ولية 
الأ���ض��م��اء  م��ن  ال��ع��دي��د  �ضطيف 
الفنية التي �ضنعت التميز خالل 
اأعقبت ال�ضتقالل  ال�ضنوات التي 
على غرار الكاتب وامللحن واملغني 
عبد اهلل قا�ضيمي الذي ذاع �ضيته 
وال�ضبعينات  ال�ضتينات  فرتة  يف 
حيث كان ال�ضم الأبرز بالولية 
بالنظر  ال���ف���رتة  ت��ل��ك  خ����الل 
قام  الذي  املكثف  الفني  للن�ضاط 
التي  الق�ضرية  الفرتة  خ��الل  به 

ق�ضاها يف الو�ضط الفني.
العمالق  ال��رج��ل  ه���ذا  وام���ت���از 
عاي�ص  ف��ق��د  الفنية  مب��ي��ولت��ه 
اأمثال  ال�ضرقي  ال��ف��ن  عمالقة 
حم��م��د ع��ب��د ال����وه����اب، ف��ري��د 
الأط�����ر������ص، وامل���ل���ح���ن ري���ا����ص 
هي  العود  اآلة  وكانت  ال�ضنباطي 
العزف  يف  لديه  املف�ضلة  الآل���ة 
بالإ�ضافة اإىل اآلة الكمنجة وكان 
بهذه  ولهانا  وعا�ضقا  متحم�ضا 

املو�ضيقى الآتية من امل�ضرق.
ولكونه كان موؤلفا وملحنا ومغنيا 
ب��اأن  التفرد  ه��ذا  ل��ه  �ضمح  فقد 
الأغ��اين  من  غنيا  فهر�ضا  يكون 
اأغنيته  وعلى�ضبيل احل�ضر نذكر 
و"تالل  موين"  يا  "اآه  "ليلي"، 
وليدي" وغريها من الأغاين الذي 
ذاع �ضيتها يف ذلك الوقت، ونظرا 
كان  فقد  للمو�ضيقى  الكبري  حلبه 
ي���ودي اأغ��ان��ي��ه ب��اإخ��ال���ص وحب 

مي�ضك  عندما  كان  حيث  كبريين 
"ليلى" التي  اأغنية  العود ويوؤدي 
اأمامه  يقوم بو�ضفها وكاأنه يراها 
"مب�ضم  من خالل كلمات الأغنية 
ذهباين  خمبل  ال�ضالف،  �ضوداين 
عني  يا  ليلي  جناح،  جناح  طايح 

الطري يا نور عياين".
عامل  اع��ت��زل   1978 �ضنة  ويف 
الغناء لأ�ضباب غري معروفة وقد 
ال�ضن،  تكون مرتبطة بتقدمه يف 
وكذا  الفنانني  من  العديد  ويقول 
اأبناء املدينة الذين عاي�ضوا فرتة 
اأنه  قا�ضيمي  اهلل  عبد  ال��راح��ل 
درجة  اإىل  لبا�ضه  يف  اأنيقا  ك��ان 
املو�ضة  اأنه جنم من جنوم  تخال 
املجالت  اأغلفة  يزينون  الذين 
الكال�ضيكي  ال��ل��ب��ا���ص  يف  ���ض��واء 

بني  ميزج  كيف  يعرف  كان  حيث 
املالب�ص ذات ثالث طواقم وربطة 
العنق علي �ضكل فرا�ضة واحلذاء 
الأبي�ص  ال��ل��ون  ذو  الأي���ط���ايل 
بحمله  م�ضهورا  كان  كما  والأ�ضود 
حزام ال�ضوؤال، اأما اللبا�ص العربي 
فكان قمة يف الأناقة وهو يرتدي 

القندورة البي�ضاء ولواحقها.
قا�ضيمي  امل��رح��وم  ا�ضتهر  ك��م��ا 
وردوده  دم����ه  ب��خ��ف��ة  ك���ذل���ك 
ال�ضديد  وحبه  وكرمه  البديهية 
ملدينته حيث كان رمزا من رموزها 
�ضاهدا  املدينة  حيث يبقى و�ضط 
يزاول  وهو  الدائم  ح�ضوره  على 
عمله ككاتب عمومي على طاولة 
وكر�ضي يف الهواء الطلق مبت�ضما. 

ال�ساحة الدبية تتعزز باإ�سدار جديد 

تزامنا  باتنة  بلدية  اأ�ضدقاء  �ضباب  جمعية  تعكف 
والحتفالت املخلدة لعيد ال�ضتقالل 5 جويلية، على 
�ضيبة  حل�ضن  حتول" ملخرجها  "نقطة  ملحمة  عر�ص 

ومب�ضاركة 32 فنانا ح�ضبما اأدىل به املنظمون.
�ضباب  اأ�ضدقاء  جمعية  رئي�ص  بورا�ص  �ضمري  وق��ال 
باتنة اأن "نقط�����ة حتول" م�ضروع ف�ني ملحمي يب�رز 
ت�اريخ اجلزائر عرب كل احلقب الزمنية م�ركزا على 
الأورا�ص خا�ضة، لي�ضافر بنا عرب جميع الع�ضور مما  
قبل التاريخ اىل يومنا هذا، وا�ضعا اجنازات الدولة 
اأن  اأعني املتابع، م�ضيفا  اأمام  وتطور الوعي املجتمعي 
امل�ضروع الفني ي�ضافر بني ال�ضينما وامل�ضرح يف تركيبة 
كوريغرافية غنائية ملحمية، والن�ص يعود للدكتورة 
بن عيا�ص حنان، اأحلان  وتوزيع �ضامعي �ضعيد )�ضالح( 
موؤلف مو�ضيقى �ضينمائية وم�ضرحية  لعديد الأعمال 
نذكر منها "فيلم بن بولعيد، فيلم العقيد لطفي، فيلم 
والأعمال  امل�ضرحيات  وعديد  ال�ضبع،  القلعة  اأ�ضوار 

الوبريالية".
وجتري التح�ضريات لتوفري خمتلف الظروف املواتية 
هذه  اجناح  اأجل  من  امل�ضاركني  ملختلف  تدريبات  من 
اجلزائري،  التاريخ  ذاك��رة  �ضتخلد  التي  امللحمة، 

من  �ضحى  التي  واحلرية  ال�ضتقالل  بعيد  واحتفاء 
اأجلها مليون ون�ضف مليون �ضهيدا، كمفخرة للجزائر 
التي �ضتبقى �ضاخمة ورا�ضخة يف اأذهان العامل، وحبا 
تنطلق  التحريرية  ال��ث��ورة  مهد  ول��الأورا���ص  للوطن 
امللحمة لت�ضيد عرب رحكها فنا يغني للوطنية والوطن، 

وحتى ت�ضرق اجلزائر دائما.

�ضدر موؤخرا عن دار الكلمات للن�ضر والتوزيع جمموعة من 
بعنوان  قريدة  ال�ضالح  حممد  للكاتب  الأدبية  الن�ضو�ص 
"من وحي الروح" والتي تتناول موا�ضيع ون�ضو�ص خمتلفة 
حول احلياة وكيفية التعامل معها ومتابعتها وقراءتها من 
ومغامرات  واقعية  جتارب  جانب  اإىل  الكاتب،  نظر  وجهة 

خمتلفة لأبطال هذه الن�ضو�ص.
هذا وينحدر الكاتب حممد ال�ضالح قريدة من مدينة ورقلة 
�ضهادة  على  متح�ضل   1997 دي�ضمرب   30 موليد  من  وهو 
الكتابة  جتربة  خا�ص  التكنولوجية،  العلوم  يف  الي�ضان�ص 
جتمع  التي  الروح"  وح��ي  "من  اأعماله  باكورة  خ��الل  من 
موا�ضيع وعناوين متنوعة و�ضيقة، حيث ينتظر ان ي�ضارك 

هذا العمل �ضمن معر�ص الكتاب �ضيال ل�ضنة 2019.

"غنية بن �صديق" 
فنانة ت�سكيلية.. تخت�سر م�سافات الفن لرت�سم لوحات من االأحا�سي�س واخليال

امللحمة الغنائية "نقطة حتول" قريبا بباتنة

قريدة ال�سالح  حممد  الروح" للكاتب  وحي  "من 
 ن�سو�س حتاكي تفا�سيل احلياة 
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اأوقاتها، ك�ضديق حتكي له بع�ضا من فنها، لت�ضع ب�ضمتها ال�ضحرية ليمتزج اخليال بالواقع، من روح  ا�ضتطاعت اأن ت�ضع لها ب�ضمة مميزة يف عامل الر�ضم، وا�ضتغلت الأجله حيث تق�ضي معه جل 
املعار�س واللوحات التي كانت �ضفرية ل�ضغفها وحبها لالألوان والري�ضة، كانت الرحلة عرب االأروقة وعرب جماليات املناظر التي تتولد �ضاعة النظر اإليها واالإفراج عن اأ�ضرارها ومكنوناتها، تاأخذنا الفنانة 

الت�ضكيلية "غنية بن �ضديق" اإىل عواملها اخلا�ضة، حيث البداية وال�ضغف يف هذا احلوار:



حالق خا�ش
واحد خرج من م�ضت�ضفى املجانني يخدم حالق

 اأيا جاء الزبون الأول كي بدا 
يحففلو  �ضق�ضاه : ت�ضحق 

وذنك؟
الزبون ح�ضبوا ي�ضحك معاه: 

قالو ل
 املهبول قطع اأذن الزبون 

ورماها يف اخلارج.. الزبون 
مات من اخلوف

 عاود �ضق�ضاه : حتتاج الأذن 
الأخرى؟ الزبون قالوا 

برعب اإيه احلالق قطعها 
واعطاهالو؟!.

حلم
الأ�ضتاذ للتلميذ � وا�ص راك 

حتلم؟
التلميذ � نحلم ن�ضلك ع�ضر مالين يف ال�ضهر كيما بابا

الأ�ضتاذ � اعاله � باباك وا�ص يخدم
التلميذ � ل..حتى هو غري راه يحلم؟!.

نكت ق�سرية
� واحد حراق ل�ضبانيا بعد عام كلم 

باباه يف الد�ضرة قالوا بابا راين 
تزوجت وجاين اليدز عفانا اهلل منه 

قالوا باباه وعاله ما �ضميتو�ص على 
جدك العلواين؟! 

� واحد جمنون بالر�ضوم املتحركة مات 
باباه كتبلوا يف قربوا the and ؟!
� واحد جمنون ولدت مرتوا توام جن 

رجلها وقالها �ضكون اأب الطفل الثاين ؟!
� واحد ي�ضكن يف القرية دا الباك 
وباه يروح للجامعة خاف ي�ضحكو 

عليه قالتلو اأمو روح برك النهار اللول 
ي�ضحكو عليك والنهار الثاين ي�ضحكو 

عليك والنهار الثالث توالف وتروحلك 
العقدة قالها: مال حتى النهار الثالث 

ونروح؟!
� كاين زوج ركبوا تاك�ضي واحد �ضاق والآخر جذور ؟!

� واحد مدرب ريا�ضة جمنون عينوه يف مدر�ضة املعوقني راح 
معلومات م�سليةدرب اأول ح�ضة قفز حواجز؟!

الروح

اأمثال �سعبية

خريجوا  يــرتــديــهــا  ــتــي  ال الــقــبــعــة   •
امل�سلمني  الــعــرب  ابــتــكــرهــا  ــات  ــع ــام اجل
حتى  فوقها  امل�سحف  لو�سع  باالأندل�ص 
ذي علم  وفوق كل    :قوله تعاىل يطبق 

. عليم
احلديث  الطب  الكرمي  القراآن  �سبق   •
ب�سيخوخة  ميوت  ما  الأن   ، امليتة  بتحرمي 
�سامة  مــواد  ب�سبب  موته  يكون  مر�ص  اأو 

�سارة ت�سل اإىل من ياأكله.
تـــرتاوح  ــن  ــذي ال الــبــ�ــســر  ــن  م  %70  •

اأعمارهم بني 64 و110 هم من الن�ساء.
"م�سنع  لقب  الكبد  على  العلماء  • يطلق 
اأح�سى  االآن  وحتى  اجل�سم"  كيماويات 
خمتلفة  وظيفة   500 من  اأكــر  العلماء 

للكبد.
• الرجال الذين ين�سرون الكثري من �سور 
انقطاع  دون  متوا�سل  وب�سكل  ال�سيلفي 

غالبا ما يكون لديهم خلل نف�سي.
• درا�سة تو�سلت اإىل اأن ال�سخ�ص الذكي 

اأكر عر�سة للن�سيان من غريه.
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ا�سحك وال�سحك بال�س.. قبل ما يغلى وتقول يامن عا�س

جواب 
املحاجية

حاجيتك
 على املكنية 

بالراء و الراء 
كب�ص نطاح ، 

تخرج من الباب 
بل مفتاح ؟

حدث يف مثل هذا اليوم
الفاحت من �ضهر جويلية

خان  حممود  ابن  املجيد  عبد  ـ   1839
خلفا  العثماين  العر�ص  يتوىل  الــثــاين 
الأبيه ال�سلطان حممود الثاين حتت ا�سم 

عبد املجيد االأول.
الوطنية  املكتبة  تاأ�سي�ص  ـ   1862

الرو�سية.
توقع  الربيطانية  احلكومة  ـ   1930
ـــعـــراق مع  ــتــقــلل ال ــدة ا�ــس ــاه ــع عــلــى م
كانت  وقــد  االأول،  في�سل  امللك  حكومة 
ا�ستقلاًل  العراق  متنح  االتفاقية  هذه 

ا�سمًيا اأكر من كونه ا�ستقلاًل حقيقًيا.
بغداد. اإذاعة  حمطة  افتتاح  ـ   1936

ملطار  الــر�ــســمــي  ــاح  ــت ــت االف ـ   1948
الواقع يف جنوب غرب  الدويل  نيويورك 

مدينة نيويورك.
ديغول" يقوم   "�سارل  اجلرنال  ـ   1958
بالزيارة االأوىل اإىل اجلزائر بعد توليه 

من�سب رئي�ص اجلمهورية الفرن�سية.
ال�سومال  م�ستعمرة  ا�ستقلل  ـ   1960
الند  �سومال-  مع  وتوحدها  االإيطالية 
)م�ستعمرة ال�سومال الربيطانية( لت�سكل 

جمهورية ال�سومال الدميوقراطية.
يف  ـــني  ـــري ـــزائ اجل ـــــروج  خ ـ   1961
وحدة  للتعبريعن  الوطن  عرب  مظاهرات 
الرتاب اجلزائري و �سد التق�سيم وف�سل 

ال�سحراء عن البلد.
امل�سري  تقرير  ا�ستفتاء  اإجراء  ـ   1962

يف اجلزائر.
الوطني  الــبــنــك  تــاأ�ــســيــ�ــص  ـ   1966

اجلزائري.
معاهدة  على  توقع  دولة   60 ـ   1968
يف  النووية  االأ�سلحة  انت�سار  من  احلــد 

جنيف ب�سوي�سرا.
اإعادة هيكلة موؤ�س�سة االإذاعة  ـ   1986
اإىل  وتق�سيمها  اجلــزائــريــة   التلفزة  و 
الوطنية  املوؤ�س�سة   - هي  موؤ�س�سات  اأربــع 
للإذاعة  الوطنية  املوؤ�س�سة   - للتلفزة 
و  االإذاعـــي  للبث  الوطنية  املوؤ�س�سة   -
للإنتاج  الوطنية  املوؤ�س�سة  التلفزي- 

ال�سمعي الب�سري.
واأملــانــيــا  الــ�ــســرقــيــة  ــا  ــي ــان اأمل ـ   1990
ر�سميا،  اقت�سادياتهما  توحدان  الغربية 
اأملانيا ال�سرقية على  وذلك بعدما وافقت 

التعامل باملارك عملة اأملانيا الغربية.
بعد  ر�سميا  وار�سو  حلف  حل  ـ   1991

اجتماع يف براغ.
وال�سيا�سي  املــجــاهــد  ـــاة  وف ـ   1992
العا�سمة،  اجلزائر  يف  عمريات  �سليمان 
 63 يناهز  عمر  عــن  قلبية  �سكتة  ــر  اإث
حممد  الرئي�ص  اغتيال  بعد  يومني  عاما 

بو�سياف.
قطاع  اإىل  يعود  يا�سرعرفات  ـ    1994

غزة بعد 27 �سنة يف املنفى.

املادية  العقلية  ت�ضيطر  عندما   �
التعاي�ص  ميكن  ال�ضعب..كيف  على 

معها يا �ضي عالوة؟
حممد معيوف امل�ضيلة
ال�ضعب  ال��ع��ق��ل��ي��ة..وف��وت  ب���ّدل 
على  كانت  ك��ي  جنات  قالتها  كما 

ديدانها!!.
ع���الوة.. �ضي  ي��ا  افهمنا�ص  م��ا   �
عن  البعد  وّل  كنوز،  النا�ص  معرفة 

النا�ص غنيمة؟
�ضهيب فتو�ص جيجل
رمب�����ا ك�����رة ال�������ض���ح���اب ت�����وّدر 
ما  يل  ال�����ض��ي  خ��ي��اره��م..ت��و���ض��ح 

افهمتو�ص؟!.
زالت  ما  الدنيا  اأن  اأن�ضى  اأحيانا   �

بخري؟

خالد.ق قاي�ص
اأنك  زالت بخري فعال..اأم  ما  وهل 

تن�ضى فقط !!.
منك  متغ�ض�ص  الواحد  ك��ان  اإذا   �

وا�ص تقولوا يا �ضي عالوة؟
جنوى معو�ص �ضطيف
خيارات..  زوج  له..لديك  اأق��ول 
طماطم  حبة  ون�ص  ب�ضل  وحبة 
وحبات  م�ضر�ضمة  بطاطا  وحبة 

زيتون ديرهم �ضالطة؟!.
عيد  لح���ت���ف���الت  ���ض��ي��ك��ون   �
ال�ضتقالل نكهة خمالفة هذا العام 

يا �ضي عالوة..وا�ص رايك؟
اأحمد خويلد طولقة

الراأي ما قلته بال�ضبط..!!.

تخاريف 
�سي عالوة املو�سطا�ش

عندك تقطع اجلورنان

هههههه

�سي علوة ينتظر اأ�سئلتكم ليجيب عليها، �ساركونا بها 
modhik@yahoo.com :على الربيد االإلكرتوين
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حوحو ي�ضكر روحو
حكـــمة

الدميقراطية ال ت�صلح ملجتمع 
جاهل، الأن اأغلبية من احلمري 

�صتحدد م�صريك

عندما 
ت�ضطدم 
ال�ضناعة 
الأملانية 
بالعني 

اجلزائرية؟!

�سورة م�سحكة



ك�سفت اأم�ص، وزارة الرتبية 
الوطنية، اأن االإعلن عن نتائج 

�سهادة التعليم املتو�سط "البيام"، 
�سيكون اليوم االثنني، م�سيفة يف 
من�سور لها التويرت والفاي�سبوك، 

اأن النتائج �ستكون ابتداء من 
ال�ساعة الرابعة م�ساء، حيث باإمكان 

التلميذ االإطلع على النتيجة 
عرب موقع bem.onec.dz، كما 

تعلق النتائج يف املوؤ�س�سات الرتبوية 
�سيكون يف نف�ص اليوم ونف�ص 

التوقيت.
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عنرته. ح

�سكان ال�سريعة يحتجون ويغلقون الطريق

لقي طفل يبلغ من العمر 06 
�سنوات حتفه بعد �سقوطه 

مبجمع مائي مب�ستة ال�سلوقية 
ببلدية بن يحيى عبد الرحمان 

بوالية ميلة وهذا ح�سب 
ت�سريحات اأهل ال�سحية الذي 
لفظ اأنفا�سه االأخرية مب�سلحة 

اال�ستعجاالت الطبية بتاجنانت 
بعد اأن مت نقله من طرف م�سالح 

احلماية املدنية، فيما فتحت 
اجلهات االأمنية حتقيقا ملعرفة 

ملب�سات احلادثة. 

تب�صة

�صطيف

ميـــلة

ميـــلة

 45 ال�سريعــة،  بلديــة  �ســكان  اأقــدم 
كيلومــرت جنوب والية تب�ســة، على غلق 
الطريــق الوطنــي رقــم 83، احتجاجــا 
علــى تفاقــم اأزمة امليــاه التــي ا�ستمرت 
الأ�سابيع وزادت حدتها خلل االأ�سبوعني 
االأخريين، اأيــن تعرف البلديــة تذبذبا 
كبــريا يف عمليــة التزود باملــاء ال�سروب 
يف االآونة االأخــرية، حيث ي�ستعني �سكان 

البلدية بال�سهاريج.
هــذا وقــد حاولــت م�سالح االأمــن فتح 
الطريق الذي اأغلــق من طرف املحتجني 
با�ستعمــال احلجــارة لكــن دون جــدوى، 

اأ�ســروا علــى مقابلــة امل�سوؤولــني  حيــث 
عــن هــذه الو�سعية املزريــة، فيما اأكدت 
لهــذه  الرئي�ســي  ال�سبــب  اأن  م�سادرنــا 
االأزمــة هو عــدم ا�ستغــلل �سبكــة املياه 
اجلديدة املنجزة موؤخــرا مكان ال�سبكة 
القدميــة، حيث ي�سهد نف�ص احلي اأعمال 
تهيئــة علــى م�ستوى الطريــق خرج على 
اإثــره ال�ســكان مطالبــني بتغيــري املقاول 
احلايل ب�سبــب عدم قدرتــه على تهيئة 

الطريق بطريقة جيدة.
احتجــاج  الوقفــة  هــذه  و�سبــق  هــذا 
اآخــر علــى م�ستــوى الطريــق االإجتنابي 

املقابــل ملقــر البلديــة اجلديــدة حيــث 
اأقــدم ال�ســكان غلق الطريــق تعبريا عن 
غ�سبهــم لعــدم تزويدهــم بامليــاه، حيث 
دام االحتجــاج �ساعات طويلة اإىل حني 
تدخــل قــوات االأمــن واحلمايــة املدنية 
الإخمــاد النــار، فيما اأكد لنــا م�سدرنا اأن 
�سكان هــذا التجمع ال�ســكاين يعانون من 
م�ســكل عــدم �سعــود امليــاه اإىل طوابــق 
البنايات العليا وهذا ل�سعف تدفق املياه 
يف حــني اأكــد قاطنو الطابــق ال�سفلي اأن 
امليــاه ت�سلهم على �سكل قطرات ال تكفي 

ل�سد حاجاتهم.

�سجلت م�سالح احلماية املدنية لوالية 
�سطيــف خلل اليومــني الفارطني اندالع 
الزراعيــة  املحا�سيــل  يف  حريقــا   45
والغابــات مت اإخمــاد 33 حريقا منها يف 
بدايتهــا دون ت�سجيــل خ�سائــر كبــرية، 
وت�سببت احلرائق املتبقية "12 حريق" 
يف اإتلف حوايل 30 هكتارا من االأدغال 
واالأحرا�ــص وبع�ــص امل�ساحــات الغابيــة 
ف�ســل عــن م�ساحــات مــن الب�ساتــني بها 
حــوايل 1100 �سجــرة مثمــرة "ن�سفهــا 
اأ�سجــار زيتــون" و8 هكتــارات من حقول 

القمح وال�سعري.

كمــا ت�سبــب هــذه احلرائــق يف اإتــلف 
10 هكتارات من بقايا  210حزمة تنب، 
حقــول احلبــوب واحل�سائ�ــص، واإندلعــت 
لقــراج  عــني  ببلديــات  احلرائــق  هــذه 
"غابــة تازة، ود�سرة بني ع�سا�ص"، بني 
ورثيــلن )اأملــان بوكــر(، حمــام قرقــور 
)قريــة ال�ســوامل(، قنــزات )لعزيــب(، 
القلتــة الزرقــاء )ذراع زغل�ــص(، عــني 
اآرنــات )دوار الت�ســري(، جميلــة )م�ستــة 
براهمــة(، حمــام ال�سخنــة )دوار اأوالد 
الطايــة  ببلديتــي  وكــذا  ال�سحــوة( 

واالأوري�سيا.

وا�سطــدام  انحــراف  ت�سبــب 
�سيــارة بالطريــق الوطنــي رقــم 
اأو�سكورت ببلدية  100 مب�ستــة 
 3 تعر�ــص  يف  العيــد  �سلغــوم 
اأ�سخا�ــص اإىل جــروح متفاوتــة 
ويتعلــق االأمــر بــكل مــن "ب.ن" 
البالــغ من العمــر 56 �سنــة اإىل 
)ب/اأ(  وكــذا  اإغمــاء،  حالــة 
تعر�ــص  والــذي   ) �سنــة   19
الإ�سابــة علــى م�ستــوى املرفــق، 

لــه  والــذي  �سنــة   12 اأ(  و)ب. 
تقــدمي  ومت  بالراأ�ــص،  كدمــة 
االإ�سعافــات لل�سحايا بعني املكان 
ومت اإجلوؤهم مــن طرف م�سالح 
احلمايــة املدنيــة اإىل م�سلحــة 
االإ�ستعجــاالت م�ست�سفــى �سلغوم 
املاديــة  اخل�سائــر  اأمــا  العيــد، 
فتمثلــت يف حتطــم كلــي ل�سيارة 
مــن نــوع "قولف" حتمــل ترقيم 

والية ميلة. 

�صي االأورا�صي..

وجب الكالم

hamzalaribi005@gmail.com

حمزه لعريبي

اإعدادات العدالة
ينادي  اجلزائري  ال�سعب  كان  �سنوات،  طوال 
اأن  وعلى  القانون  بتطبيق  وينادي  بالعدالة 
من  وكان  القانون،  اأمام  �سوا�سية  النا�ص  يكون 
اأن تعاد هيبة  بني املطالب يف احلراك ال�سعبي 
واأال  الــقــانــون،  وهيبة  اجلــزائــريــة  الــعــدالــة 
يكون اأي �سخ�ص فوق القانون، لكن ومبجرد اأن 
"اآلة العدالة" و�سغلت احلا�سدة حتى  حتركت 
الدولة"  يف  �سامي  "اإطار  بني  تفرق  ال  باتت 
و�سعلوك، وال بني وزير اأول ورجل اأعمال حتى 
بداأت اأ�سوات من هنا وهناك تنادي اأن اطلقوا 
التي  العدالة  وكاأن  ذاك،  وحــرروا  هذا   �سراح 
يطلبها البع�ص من ال�سعب اجلزائري هي نف�سها 
فما  الع�سابة،  عهد  يف  تطبق  التي  العدالة 
اإذا كانت الع�سابة تغربل بالعدالة  الذي تغري 

والقانون وال�سعب يطالب بالغربلة اأي�سا؟
نبي الل حممد �سلى الل عليه و�سلم قال اأنه 
لو اأن فاطمة ابنته قد �سرقت لقطع يدها، مبعنى 
اأن النا�ص �سوا�سية اأمام القانون وال �سفيع الأحد 
اأمام القانون �سواء كان ن�سبا اأو رتبة اأو جاه اأو 
�سلطة، وما  دفع باجلزائريني لل�ستب�سار خريا 
يف العدالة اليوم هو اأنها مل تعد تفرق بني وزير 
اأو مري وال بني جرنال اأو رجل اأعمال، ومل تعد 
"يتحدى  ومعتوه  "يلغبب"  جماهد  بني  تفرق 
"العر�ص" اأو القبيلة، لكن فئة  الدولة" براية 
من ال�سعب باتت ترغب يف عدالة على طريقة 
اإعداداتها  وتغري  تربمج  الذكي"،  "الهاتف 
كل  الأدرجــوا  للبع�ص  اأتيح  ولو  املقا�ص  ح�سب 
القائمة  �سمن  والقبيلة"  "للعر�ص  ينتمي  من 
من  والأدرجــوا  العدالة  مت�سها  ال  التي  البي�ساء 
يف  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  يف  قادة  من  "اأرعبهم" 

القائمة ال�سوداء.
ونوؤمن  ن�سلم  عدالة  اإىل  بحاجة  اليوم  نحن 
ول�سالح  الوطن  ل�سالح  تتحرك  وعندما  بها، 
ي�سعنا  ال  فاإنه  الوطنيتني  واللحمة  ال�سيادة  
"مبجاهد"،  اأن ندعمها حتى لو تعلق االأمر  اإال 
الوطن  يف  نــفــرط  اأال  علينا  يحتم  فاملنطق 
اأو  "جماهد  مع  ونت�سامن  الوطن  ا�ستقرار  ويف 
�سوى  ل�سيء  ن�سب" ال  �ساحب  اأو  رتبة  �ساحب 
يف  حبا  بل  الوطن  يف  حبا  لي�ص  "يلغبب"  اأنــه 
الغنيمة  من  ي�ستفيد  عله  الواجهة  يف  الظهور 
واأعاد  للعدالة  الهيبة  اأعاد  من  ي�سقط  عندما 
التي  العدالة  فلتحيا  لهذا  للقانون،  االعتبار 
ت�سب يف م�سلحة الوطــــن ولت�سقط كل الرتب 
رتبة  اأعــلــى  فالوطـــــن  ن�سب،  كـل  ولي�سقط 

واأرقى ن�سب.

كي تقطعت االج�ساد مع الطيارة... 
واحد ما ح�ص بذيك احلرارة... والنار 

يل قطعت القلوب اجلبارة... احلديد 
غا�سهم والرجال راحت خ�سارة... 

البولون تلم والنا�ص بقات مرمية يف ذيك 
الغارة... وحبيتو ال�سعب يرتاجع بعد 

ماذاق ملرارة؟!...

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية املدنية بحمام دباغ، نهاية 
االأ�سبوع املا�سي، بالطريق الوطني رقم 20 الرابط بني واليتي 

قاملة وق�سنطينة، وبال�سبط عند مدخل بلدية جماز عمار، 
اثر وقوع حادث مرور خطري، متثل يف انحراف وانقلب �سيارة 

�سياحية، مما اأدى اإىل اإ�سابة �سائقها البالغ من العمر 43 �سنة، 
حيث  مت اإ�سعافه يف عني املكان من طرف اأعوان احلماية املدنية، 

كما تدخلت الوحدة الرئي�سية للحماية املدنية، مبدخل قرية 
حمام اأوالد علي بلدية الفجوج، بعد وقوع حادث مرور، متثل يف 

ده�ص �سيارة ل�سخ�ص مما اأدى اإىل اإ�سابة املدعو "ع.ح" البالغ من 
العمر67 �سنـة باإ�سابات وك�سور متعددة.

اأقدم اأم�ص، �ساب يف العقد الثاين من العمر على حماولة و�سع 
حد حلياته، بعد اأن يئ�ص من الظفر مبن�سب عمل، حيث �سعد فوق 

مقر بلدية عني ببو�ص، حامل معه قارورة بنزين مهددا باإ�سرام 
النار يف ج�سده وال�سبب يف ذلك هو عدم ظفره مبن�سب عمل يف 

اإطار عقود االإدماج االجتماعية، حيث دخل يف حالة ه�ستريية، 
غري ان بع�ص ا�سدقائه وجمع من ع�سريته ا�ستطاعوا اأن يثنوه عن 

فعلته وانقاذه من املوت املوؤكد، ليتم حتويله على جناح ال�سرعة 
من قبل احلماية املدنية  اإىل العيادة املتعددة االخت�سا�سات بعني 

ببو�ص.
ممثلوا البلدية اأكدوا اأن احل�سة التي منحت للبلدية �سئيلة 

ومل تغطي كل الطلبات واأمام هذه الو�سعية احلرجة مت االت�سال 
مبديرية الن�ساط االجتماعي للتكفل بهذا ال�ساب اأين مت منحه 

من�سب عمل.

تدخلت م�سالح الوحدة الرئي�سية للحماية املدنية مدعومة 
بالوحدة الثانوية حمام الدباغ نهاية االأ�سبوع املا�سي، مب�ستة 

كوملة بلدية بن جراح، اإثر ن�سوب حريق حما�سيل زراعية، حيث 
خلف اإتلف حوايل 56 هكتار من القمح ال�سلب القائم، 300 
�سجرة زيتون، 200 حزمة تنب، 54 قنطار قمح، و�ساحنة من 

نوع �سانكي 20 طن، فيما �ساهم التدخل ال�سريع والفعال الأعوان 
احلماية املدنية يف حماية حوايل 124 هكتار من القمح ال�سلب 

القائم وال�سعري، 200 �سجرية زيتون، منطقة غابية، �سكنات 
جماورة واآلة ح�ساد، كما ت�سبب حريق اآخر يف اإتلف حوايل 

هكتار من القمح ال�سلب القائم.

لقي اأم�ص، �ساب م�سرعه واأ�سيب �سقيقه بجروح متفرقة، يف 
حادث انحراف وانقلب �سيارة على م�ستوى الطريق الوطني رقم 
بلدية  باإقليم  وثلث  تيزقاغني  قرية  بني  الرابط  �سقه  يف   87

ثنية العابد، حيث مت نقل جثة ال�سحية اإىل م�سلحة حفظ اجلثث 
بامل�ست�سفى فيما مت اإ�سعاف اجلريح الذي اأ�سيب بجروح خطرية اإىل 

ذات امل�ست�سفى.

اإ�سابة �سخ�سني يف حادثي مرور

�ساب يحاول االنتحار  بعد اإق�سائه 
من التوظيف يف عني ببو�س

احلرائق تاأتي على 56 هكتار 
من حما�سيل القمح

هالك �ساب وجرح �سقيقه
غليان ب�سبب العط�س يف تب�سةيف انقالب �سيارة

�سقوط مميت لطفل 
يف جممع مائي 

اإتالف 30 هكتار من االأدغال 
و1110 �سجرة مثمرة 

العيد  ب�سلغوم  مرور  حادث  يف  جرحى   3
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االإعالن عن نتائج 
"البيـــام" اليوم
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