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فيما عادت املرتبة االأوىل للتلميذ 
19.69 اإليا�س" مبعدل  "زياين 
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الزراعية و177 �شجرة مثمرة
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دخول م�شروع الطاقة 
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حيز اخلدمـــة

اإخماد 34 حريقا خالل 24 �شاعة

املنطقة ال�شناعية 
بـ "اأوالد �شابر"
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النريان اأتفلت جمموعة من القبور
 وا�شتياء كبري و�شط املواطنني

�ص 24

حما�شيــل احلبوب مهددة 
بالتلف يف اأم البواقي

ب�ضبب عجـز وحدات التخزين

ظهرت  الوطن،  �شرق  والي��ات  يف  والدر�س  احل�شاد  حملة  انطالق  مع 
ا�شكالية تخزين حما�شيل احلبوب التي يتوقع الفالحون، اأن تفوق اأرقامها 
هذا املو�شم ما مت جنيه يف موا�شم �شابقة، �شيما فيما يتعلق مبادة ال�شعري 
التي توليها وزارة الفالحة، اهتماما كبريا يف هذا املو�شم، وال يزال م�شكل 

تخزين املحا�شيل مطروحا يف والية اأم البواقي...

باتنة حتت ال�ضغط العايل!  CHU
يرى �لعـديد من �الأطباء وحتى �ملو�طنني �أن قطاع �ل�صحة بوالية باتنة، بات بحاجة �إىل ثورة حقيقية، فالنمو 

�لدميغر�يف �لكبري �لذي �صهدته عا�صمة �الأور��س خالل �ل�صنو�ت �الأخرية، مل ير�فقه تطور يف �لهياكل �ل�صحية، فمن غري 
�ملعقول ح�صب هوؤالء �أن تتوفر والية مليونية ور�بعة وطنيا من حيث �لكثافة �ل�صكانية على م�صت�صفى جامعي و�حد فقط 

ي�صتقبل باالإ�صافة �إىل مر�صى �لوالية مر�صى من 5 واليات �أخرى... 

يلبي طلبات اأكثـر من مليون ن�ضمة، يف انتظار م�ضت�ضفى جديد

�سغط كبري ي�سهده امل�ست�سفى اجلامعي بباتنة

�س 05

�س 04



عبد العايل بلحاج

نكاية يف "الفريق"
 ال حبا يف الوطن

حت�سرين موؤخرا نكتة �سخ�ص ذهب اإىل �سديقه 
زورا  معه  ي�سهد  الأن  م�ستعدا  كان  اإذا  عما  ف�ساأله 
من  مبلغا  اأعطى  قد  اأنــه  ويدعي  القا�سي  اأمــام 
اإليه بعدة مدة  يعيده  اأن  اآخر على  ل�سخ�ص  املال 
�سديقه  ال�سخ�ص  ووعـــد  يفعل،  ومل  فانق�ست 
فنطق  منه،   طلب  ما  فعل  هو  اإن  املبلغ  بن�سف 
رجعهملك�ص؟"  ما  مــازال  "عاله  قائال  ال�سديق 
هو  من  هناك  بــاأن  النكتة  هذه  مغزى  ون�ست�سعر 
ويتفاعل  بل  وي�سدقها  كذبة  يكذب  الأن  م�ستعد 
اأجل  من  فقط  حقيقة  وكاأنها  جوارحه  بكل  معها 

اأن يحظى مب�سلحة ما.
ال�سعبي موؤخرا من طرف  ما يحدث يف احلراك 
تفاعل  جمــرد  لي�ص  مــا  �ــســرذمــة  لنقل  اأو  فئة 
طرف  من  تقم�ص  اإنه  بل  ما،  كذبة  مع  باجلوارح 
الكثري من املغفلني لدور املثقفني الواعني واملفكرين 
واملنا�سلني زورا لي�ص حبا للوطن وال ن�سرة لق�سية 
ما اأو توجه ما بل نكاية يف �سخ�ص ما ونحن نعلم اأن 
الفريق احمد قايد �سالح هو اأكرث من بات عر�سة 
مب�سالح  م�ص  الأنــه  بل  لتخاذله  لي�ص  لالنتقاد، 
الع�سابة  تخلف  الأن  تخطط  ما" كانت  "�سرذمة 
خمططاتها  بعرثت  عندما  اأرادت  ما  لها  يكن  فلم 
و�سجن مهند�سوها، ونكاد اليوم نرى اأ�سخا�سا  اأف�سد 
الفريق احمد قايد �سالح خمططاتهم نكاد نراهم 
يتحالفون مع ال�سيطان حتى ي�سقطوه ويخلو لهم 

اجلو ملمار�سة لعبتهم ومترير م�سروعهم.
ـــزم الــيــوم بـــاأن الكثري مــن الــنــا�ــص ال  ـــاد اأج اأك
مل  منهم  الكثري  اإن  "بورقعة" بل  هو  من  يعرفون 
ورد  اأن  ومبجرد  لكن  با�سمه،  حياتهم  يف  ي�سمعوا 
�سارعوا  حتى  الهام  اأو  العاجل  ال�سريط  يف  ا�سمه 
اإىل معاتبة الفريق احمد قايد �سالح ويطالبون 
�سيئا،  عنه  يعرفون  ال  الذي  "بورقعة"  بتحرير 
�سراع  مبثابة  اأ�سبح  الــيــوم  االأمـــر  اأن  يعني  مــا 
املوؤ�س�سة  ترافقهم  الذين  الوطنيني"  "جناح  بني 
وهم  خمططاتهم"  اأف�سدت  "من  وبني  الع�سكرية 
�سيء  كــل  معرفة  يــدعــوا  الأن  م�ستعدون  الــيــوم 
وال�سخ�سيات  التاريخ  تفا�سيل  كل  على  واالإطالع 
التاريخية، وميكن حتى اأن يت�سامنوا مع "ال�سابة 
�سباح" اأو ال�سابة وردة اإن ورد ا�سمهما يف �سريط 
من  حراك  يف  اليوم  نحن  فهل  كمتهمتني،  العاجل 
وتربئة  بهذا  هذا  �سرب  اأجل  من  اأم  الوطن  اأجل 
من  فقط  حمتاال  ل�سا  �سارقا  كان  واإن  وذاك  هذا 
اأجل النيل من الفريق احمد قايد �سالح وحماولة 

زعزعته الإخالء ال�ساحة "للمربدعني"؟

و�ضــوح

تتعاىل االأ�سوات هذه االأيام تنادي ب�سرورة اإعادة فتح ملف املجاهدين املزيفني، وهذا بعد اأن ادىل خل�سر 
املافيا  هو  "النظام  باأن  فيها  قال  اجلاري  جوان   26 بتاريخ  االأر�سيدي،  مبقر  نارية  بت�سريحات  بورقعة 
الوحيدة فوق االأر�ص التي لديه د�ستور ووزراء و�سفراء"، وو�سفه للجي�ص الوطني ال�سعبي بـ "امليلي�سيات" 
اجلزائرية  للثورة  خائًنا  كان  واأنه  باحلركي  ونعتوه  "بورقعة"  �سد  اتهامات  اإىل  اجلميع  توجه  حيث 
وعمياًل لال�ستعمار الفرن�سي وما و�سفه للجي�ص الوطني ال�سعبي بـ "امليلي�سيات" اإال دلياًل دامًغا على عمالته 
وخيانته، واأن املا�سي الن�سايل للخ�سر بورقعة كان يحارب يف اجلي�ص الفرن�سي مابني 1954 و1956 وعاد 

اإىل اجلزائر يف عطلة عام 1956.

اأكد وزير العدل حافظ االأختام، �سليمان براهمي، اأن معاقبة امل�سوؤولني ورجال االأعمال الفا�سدين وحده 
لي�ص كافيا اإذا مل يتم اإ�سرتجاع اأموال ال�سعب املنهوبة التي مت تهريبها نحو البنوك اخلارجية،مو�سحا، 
خالل ندوة مكافحة الف�ساد وحماية االقت�ساد الوطني يف املدر�سة العليا للق�ساة، اأم�ص، اأن جرائم الف�ساد 
بيد من حديد ملحاربة  ال�سرب  معلنا عن  ال�سرر،  االإرهاب متاما وال تختلف عنها من حيث  هي كجرائم 
هذه الظاهرة التي تهدد كيان الدولة وا�ستقرارها وتعر�سها خلطر االإفال�ص. ووعد الوزير بالعمل على 
بالتحقيقات  اأ�سحابها  املعنية  وامل�ساريع  االقت�سادية  املوؤ�س�سات  على  واحلفاظ  حلماية  االآليات،  اإيجاد 
واالإجراءات الق�سائية حيث قال " ندرك مدى حجم امل�سوؤولية و�سنعمل طبقا للقوانني للت�سدي لظاهرة 

الف�ساد وا�سرتجاع االأموال املنهوبة".

ــارب  ــس ــو� مـــعـــاذ ب
ـــاءات  ـــب اأحـــــد ال
املطلوب  الثالثة 
�سيغادر  تنحيها 
''طوعا  من�سبه 
كــرهــا''،  قرار  اأو 
ــاإبــعــاده  نــهــائــي ب
مـــــــــن املــــــوقــــــع 
ي�سغله  الـــــــذي 
ــذ االإطـــاحـــة  مــن
ــــص  ــــ� ــــي ــــرئ ــــال ب
للغرفة  ال�سابق 

للربملان   ال�سفلى 
اجلزائري �سعيد بوحجة، حتى ولو ا�ستلزم االأمر 

التمرد جمددا، وغلق مقر املجل�ص.
فقد اجتمع روؤ�ساء الكتل من اأحزاب االأمبيا، تاج، 
الإجبار  اآلية  اإيجاد  اأجل  من  ــرار،  واالأح االأفــالن، 

ال�سعبي  املجل�ص  رئي�ص 
بو�سارب،  معاذ  الوطني، 
رف�سه  بعد  التنحي  على 

اخلروج طوعا.
يف حني قالت م�سادرنا اأن 
حزب  له  دعا  االجتماع 
اأمينه  وحتديدا  االأفالن 
جميعي،  حممد  ــام،  ــع ال
ــارب،  ـــري، بــو�ــس الــــذي خ
ا�ستخدام  اأو  باال�ستقالة 

القوة معه.
وح�سب ذات امل�سادر فاإن، 
ا�ستقالة  اأعترب  جميعي 
اجلزائريني  الثقة  الإعــادة  رابحة  ورقة  بو�سارب 
والذين �سيعتربون اأن احلزب العتيد هو من اأ�سقط 
اأحد الباءات املرفو�سة �سعبيا، ويعول ذات امل�سوؤول 
على دخول مع املعار�سة وك�سب ثقتها هي االأخرى.

هي ن�سبة النجاح يف �سهادة التعليم املتو�سط دورة 
2019، قــد قــدرت هذه الن�سبــة من عدد م�سجلني 
عددهم 21667 تلميذا، وعدد حا�سرين 21446، 
ليقــدر عــدد الناجحني بـــــ 12872 تلميــذا، ح�سب 

الديوان الوطني لالمتحانات وامل�سابقات.
مــن  اليا�ــص  زيــاين  النجيــب  التلميــذ  وحت�ســل 
متو�سطــة زيغــود يو�ســف بعني علــى اأعلــى معدل يف 
الواليــة 19.69، فيمــا قــدر عــدد التالميــذ الذين 
حت�سلــوا علــى معدل جنــاح يفــوق 19 مــن 20، 22 
تلميــذا، فيما قدر عدد التالميذ الذين حت�سلوا على 

معدل 18 بــ 223 تلميذا.

قال: رابح ماجر
 )النخب الوطني ال�سابق(
بالتاج  "اخل�رض"  ت��ت��وي��ج  ..."اأمتنى 

الإفريقي".

قلنا: يا راجل... من قلبك وال من 
البالطو؟

auresbook

نتائــج  لــكل طالــب االطــالع علــى  انــه يحــق  رغــم 
االمتحانــات وحتــى الطعن فيها اذا مــا مل يقتنع بها اإال 
ان بع�ص اال�ساتــذة بجامعة باتنة 1 مل يتيحوا فر�سة 
للطلبــة مــن اجــل اعــادة النظــر يف اوراقهــم، ذلك الأن 
اال�ساتــذة رمبــا "حمو�ســني" وال وقــت لديهــم للنظر يف 
ان�سغــاالت الطلبــة، فمتــى �ستتحــرك االدارة لتتدارك 
الو�سع وجتيد انتقاء اال�ساتذة من ذوي ال�سمري احلي؟

%60.02
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ال�سوؤال املطروح... ماذا 
ب�ساأن من مل يقراأ االإعالن؟ 
اما كان يفرت�ص ان توقف 
عملية التوزيع ثم اال�سعار 

بدل االعالن؟

ي�سرب هذا املثل يف احليلة واملكر، وفعل 
ال�سيء غري املعتاد لغر�ص يف نف�سه، فحينما يقدم 
ال�سخ�ص املاكر على اإحداث االأذى بنف�سه، فالبد 

اأن يكون هناك �سيًئا وراء فعلته تلك، وهذا ما 
فعله �ساحب املثل، والذي يدعى ق�سري، وق�سة 

املثل هي اأنه كان للملك جذمية االأبر�ص ابن اأخت 
يدعى عمرو بن عدي، كان يحبه كثرًيا، ويقربه 
منه، وملا قتلت الزباء جذمية؛ ثاأر منه الأنه قتل 
اأباها، قرر عمرو اأن ينتقم خلاله، ويقتل الزباء، 

وكانت الزباء قد �ساألت كاهنا عن اأمر هالكها، 
وكيف �سيكون؛ فاأخربه اأنه �سيكون على يد عمرو 

بن عدي، فاحتاط لذلك، واأخذت حذرها منه، 
واأ�سار �سخ�ص من حا�سية عمرو عليه، ويدعى 

ق�سري، اأن يجدع اأنفه وي�سربه بال�سياط، حتى 
يرتك اأثًرا بج�سده، وبعدها يذهب ق�سريا اإليها 

مدعًيا اأن عمرو غ�سب عليه، ويق�سد بجدع 
االأنف هنا قطعه، ولكن رف�ص عمرو اقرتاح 

ق�سري، ففعل ق�سري بنف�سه ما قال، والأن العرب 
تعرف ق�سري، ومدع خبثه، اأدركوا اأنه ما فعل 

بنف�سه ذلك اإال الأمر ما، ومن يومها وهذا املثل 
م�سربا بينهم، حينما يظنوا مباكر �سيًئا، ذهب 

ق�سري بعدها اإىل الزباء، فراأته على حاله، باأنف 
جمدوع وج�سد م�ساب، فظنت اأن عمرو غ�سب 

عليه، واأن ق�سري �سينتقم منه، فوثقت به و�سمته 
اإىل رجالها، وظل ق�سري يحتال عليها حتى مكن 

عمرو منها، فدخل عليها وقتلها، مازال هذا املثل 
يردد حتى االآن يف االأو�ساط العربية؛ حينما 

يقدم اأحد اخلبثاء على اأمر ما، اأو حينما ي�سك 
اأحدهم ويرتاب يف اأمر االأخر، ولعل هناك بع�ص 

احلكم واالأقوال التي تت�سابه مع هذا املثل يف 
االإتيان باملكر واخلديعة، وغ�ص النا�ص ومنها 
هذه الكلمات، ت�ستطيع اأن تخدع بع�ص النا�ص 
بع�ص الوقت، ولكنك ال ت�ستطيع اأن تخدع كل 

النا�ص طوال الوقت، ال تخدعك دموع التما�سيح ، 
فالتم�ساح يذرف الدموع بعد اأن يلتهم فري�سته.
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حادثة طريفة ح�سلت ام�ص مبديرية ال�سرائب بوالية باتنة، ويتعلق االمر مبواطن دخل بغر�ص 
�سراء ق�سيمة فاذا به ي�سطدم بالبريوقراطية املعتادة يف االدارة اجلزائرية االمر الذي دفع به 
الن يدخل يف حالة هي�ستريية ويبداأ بال�سراخ ما حتم على موظف ادخاله اىل املكتب لتهدئته لكن 
الذي حدث هو ان املوظفني وبعد دخوله مبا�سرة �سمعوا تالوة ل�سورة البقرة وعندما خرج اخربهم 

انه كان يقوم باإرقاء املوظف النه م�سكون، وحلد االآن مل يفهم من كان م�سكونا الراقي ام املرقى؟

بكل 



ق�صاء  ملجل�س  �جلــز�ئــيــة  �لــغــرفــة  �أد�نــــت 
تيبازة، �صيدة �الأعمال �صعيدة نغزة، ب�صنتني 
وتعوي�س  مالية  وغــر�مــة  نافذتني  حب�س 

للم�صتثمرين �الإ�صبان.
 ،2012 �صنة  �إىل  �لق�صية  وقائع  وتعود 
�إىل  �ال�صبان  �مل�صتثمرين  بع�س  دخــل  �أيــن 
�الأ�صغال  جمال  يف  �ال�صتثمار  ق�صد  �جلز�ئر 
�لعمومية وكان �أول �ت�صال لهم بالكنفدر�لية 
معروفة  كهيئة  �لعمل  الأربــاب  �جلز�ئرية 
يف  �لدخول  نغزة  �صعيدة  عليهم   فاقرتحت 
 ingénéria صر�كة معهم لتاأ�صي�س �صركة�
group 4 �لعمل كمكتب در��صات م�صرتك.

�ملناق�صة،  جل�صة  د�خل  من  م�صادر  وح�صب 
ومبجرد  �الإ�ــصــبــان،  �مل�صتثمرين  �أن  �ت�صح 
مــغــادرتــهــم �جلـــز�ئـــر وبــعــد حــــو�يل �صنة 
�كت�صفو� �أن �صعيدة نغزة قامت ب�صحب كامل 
مبلغ ر�أ�صمال �ل�صركة دون تربير، مما دفعهم 
ذ�كرين  �لق�صاء  �إىل  �للجوء  ثم  لال�صتف�صار 
يوما  ت�صتغل  مل  �أ�ص�صوها  �لتي  �ل�صركة  �أن 

جمرد  كانت  بل  م�صروع  �أي  على  حت�صل  ومل 
نغزة  قامت  ذلــك  ومــع  ـــورق،  �ل على  �صركة 
�ل�صركة  ر�أ�صمال  مبلغ  كامل  ب�صحب  �صعيدة، 
�مل�صرية  باعتبارها  لها  �صهري  �جر  وحتديد 

دون مو�فقة �أو علم �ل�صركاء.
وقد �صبق �أن عينت �لغرفة �جلز�ئية ملجل�س 
لتحديد  �ملحا�صبة  يف  �خلرب�ء  �أحد  تيبازة، 
�ملبلغ �مل�صتوىل عليه و�لقول �إن كان مربر� �أم 
ال وهو ما �أعتمد عليه �لق�صاة الإد�نة �صعيدة 
على  �لغ�س  بطريق  �ال�صتيالء  بتهمة  نغزة 
قانون  263من  للمادة  طبقا  �ل�صركة  �أمو�ل 

�لعقوبات .
�أن  �آخر  ��صباين  مل�صتثمر  �صبق  فقد  لالإ�صارة 
باإيد�ع  �صعيدة،�نتهت  نغزة  مع  �صركة  �أ�ص�س 
�نتهت  �أحممد  �صيدي  حمكمة  �أمــام  �صكوى 
ــرب�ت  و�خل �لتحقيق  مــن  �صنو�ت  �أربـــع  بعد 
�إىل �إد�نتها بعقوبة �حلب�س وغر�مة مالية و 

تعوي�س بقيمة ما يقارب 15مليار �صنتيم.

اإدانة �صعيدة نغزة بعامني حب�س نافذة 

�لوزير  �إن  خا�صة،  �إعالمية  م�صادر  قالت 
��صتقالته  �صيقدم  بــدوي،  �لدين  نور  �الأول، 
متهيد�  �جلــاري  �الأ�صبوع  خالل  من�صبه  من 
�لهيئة  و��صتدعاء  جديدة  حكومة  لت�صكيل 

�لناخبة الختيار رئي�س للجمهورية.
بدوي  ��صتقالة  فاإن  �مل�صادر،  نف�س  وح�صب 
تكون و�صعت على طاولة رئي�س �لدولة عبد 
�الإعالن  وتاأجل  �أيــام،  منذ  �صالح  بن  �لقادر 
جديدة  �صخ�صية  �ختيار  �نتظار  يف  عنها 
لتقود �حلكومة، خ�صو�صا �أن �الأمر �صيتز�من 
وتعيني  �لــنــاخــبــة  �لهيئة  ��ــصــتــدعــاء  ــع  م

�صخ�صية م�صتقلة.

�لتغيري  طبيعة  �إىل  �ملــ�ــصــدر  ي�صر  ومل 
�حلقائب  مي�س  �أم  �صامال  كان  �إن  �حلكومي 

�ل�صيادية وبع�س �لوزر�ء �ملرفو�صني �صعبيا.
وينتظر �أن يلقي رئي�س �لدولة عبد �لقادر 
عيدي  ذكرى  ع�صية  هاما  خطابا  �صالح  بن 
�لدخول  فيها  يعلن  و�ل�صباب  �ال�صتقالل 
�ل�صيا�صية  �الأحــــز�ب  مــع  وطــنــي  حـــو�ر  يف 
هيئة  لت�صكيل  �ملدين  �ملجتمع  يف  و�لفاعلني 
متهيد�  �النتخابات،  على  لالإ�صر�ف  م�صتقلة 
رئي�س  الختيار  �لناخبة  �لهيئة  ال�صتدعاء 

جديد للجمهورية.

هيئة  �أعــــ�ــــصــــاء  ـــــا  دع
�لروؤ�صاء باملجل�س �ل�صعبي 
�ملجل�س  رئي�س  �لوطني، 
معاذ بو�صارب �إىل "تقدمي 
�لفورية"  ــتــه  ــتــقــال ��ــص
قبل  �ملجل�س  رئا�صة  مــن 
�لربملانية  �لدورة  �ختتام 

�ملقررة �ليوم �لثالثاء.
و�أو�صح بيان للهيئة �صدر 
عــقــب �جــتــمــاعــهــا ،�أمــ�ــس 
�أنه  �ملجل�س  مبقر  �الثنني 
"نظر� للتطور�ت �حلا�صلة 

�الن�صد�د  �إىل  �أدت  و�لتي  �ل�صعبي  �ملجل�س  يف 
وجميع  �ملجل�س  لعمل  �لنهائي  و�لتعطيل  �لتام 
حتقيق  يف  �ل�صعبية  �ملطالب  و�أمـــام  هياكله 
رزنامة  من  يحتاجه  وما  �لدميقر�طي  �النتقال 
قو�نني تخدم م�صلحة �ل�صعب و�لوطن وتعجيل 
�لبالد  تعرفها  �لتي  �ل�صيا�صية  �الأزمــة  باإنهاء 
�ل�صعبي ومطالب هيئة  وتلبية ملطالب �حلر�ك 

لهذه  ــة  ــدم وخ �لــروؤ�ــصــاء 
ال  وحتى  �لنبيلة  �ملوؤ�ص�صة 
�أزمة  رهينة  �ملجل�س  يبقى 
�الأ�ــصــبــاب  لــهــذه  خمتلقة 
جمتمعة فاإننا ندعو �ل�صيد 
و  �لــتــعــقــل  �إىل  ــارب  ــص ــو� ب
�لفورية  ��صتقالته  تقدمي 
قبل  �ملجل�س  رئــا�ــصــة  مــن 
�ختتام �لدورة �لربملانية".
هذه  بيان  على  وقــع  وقــد 
�لهيئة 7 روؤ�صاء جمموعات 
رئي�س  نــو�ب  و5  برملانية 

�ملجل�س و6 روؤ�صاء جلان د�ئمة باملجل�س.
يذكر �أن نو�ب باملجل�س �ل�صعبي �لوطني منعو� 
�نعقاد جل�صة علنية يف وقت �صابق من نهار �أم�س، 
جلنة  تقرير  على  للت�صويت  خم�ص�صة  كانت 
نو�ب  ع�صوية  �إثبات  حول  �لقانونية  �ل�صوؤون 

جدد، حيث قامو� بغلق �أبو�ب قاعة �جلل�صات.

�إىل  �جلز�ئرية،  �الإ�صالمية  �لك�صافة  دعت 
“�صرورة �لتعجيل” بتنظيم �نتخابات رئا�صية 
�صامل  حــو�ر  وتنظيم  �الآجــــال''  ''�أقــــرب  يف 
و�ملجتمعية  �ل�صيا�صية  �لفعاليات  كل  يجمع 

بهدف تقريب وجهات �لنظر.
�صدر  لها  بيان  يف  �ملنظمة  ذ�ت  و�أو�ــصــحــت 
�الثنني  �أم�س  �لوطني،  جمل�صها  دورة  عقب 
�لرئا�صي  ��صتحقاق  بتنظيم  ''�لتعجيل''  �أن 
�إىل  م�صرية  �الأزمــــة،  مــن  �خلـــروج  �صاأنه  مــن 
تنظميها  ي�صهل  ــا  م ـــل  ''ك حت�صري  �ــصــرورة 
خلق  خالل  من  �صفافيتها  و  جناحها  وي�صمن 
للن�صو�س  ومر�جعة  مالئمة  �صيا�صية  �أجو�ء 
هيئة  �إن�صاء  ال�صيما  لها  �لناظمة''  �لقانونية 

م�صتقلة لتنظيم و�الإ�صر�ف على �النتخابات.
�جلز�ئرية  �الإ�صالمية  �لك�صافة  �صددت  كما 
''حو�ر �صامل'' يجمع كل  على �صرورة تنظيم 
فعاليات �ل�صيا�صية و�ملجتمعية ''بدون �إق�صاء'' 
يهدف �إىل تقريب وجهات �لنظر وخلق تو�فق 
و جتاوز كل ما من �صاأنه متزيق وحدة �ل�صعب 

�جلز�ئري و�حلياد عن �الأهد�ف �الأ�صا�صية.
من جهة �أخرى، ''نوهت'' ذ�ت �ملنظمة بالدور 
يف  �ل�صعبي  �لوطني  �جلي�س  به  يقوم  �لــذي 
جت�صيد  يف  �ل�صعب  ومر�فقة  �لوطن  حماية 
طموحاته ب�صدق، موؤكدة �أن �جلز�ئر �صتجتاز 
هذه �ملرحلة �حلرجة ''و�حدة موحدة قوية 

ومتم�صكة بثو�بتها''.

تغيري حكومي و�صيك.. وبدوي اأول املغادرين

هيئة الروؤ�صاء بالربملان تدعو 
 بو�صارب اإىل اال�صتقالة "الفورية"

الك�صافة االإ�صالمية تدعو اإىل ''التعجيل'' 
بتنظيم انتخابات رئا�صية

�أكد وزير �لعدل حافظ �الأختام، 
معاقبة  �أن  بــر�هــمــي،  �صليمان 
�ملــ�ــصــوؤولــني ورجـــــال �الأعـــمـــال 
�إذ�  كافيا  لي�س  وحده  �لفا�صدين 
�ل�صعب  ــو�ل  �أم ��صرتجاع  يتم  مل 
نحو  تهريبها  مت  �لتي  �ملنهوبة 
�إياهم  �لبنوك �خلارجية، م�صبها 

باالإرهابيني.
ــح بــر�هــمــي، خــالل ندوة  و�أو�ــص
ــة �لــفــ�ــصــاد وحــمــايــة  ــح ــاف ــك م
�ملدر�صة  يف  �لوطني  �القت�صاد 
جر�ئم  �أن  �أم�س،  للق�صاة،  �لعليا 
�الإرهـــاب  كــجــر�ئــم  هــي  �لف�صاد 
حيث  من  عنها  تختلف  وال  متاما 
�ل�صرر، معلنا عن �ل�صرب بيد من 
حديد ملحاربة هذه �لظاهرة �لتي 
و��صتقر�رها  �لدولة  كيان  تهدد 

وتعر�صها خلطر �الإفال�س.
''ندرك  ذ�ته:  �ل�صياق  يف  وقال 
و�صنعمل  �مل�صوؤولية  حجم  مــدى 

لظاهرة  للت�صدي  للقو�نني  طبقا 
�لــفــ�ــصــاد و��ــصــرتجــاع �الأمــــو�ل 
عليه  �صريكز  ما  وهــذ�  �ملنهوبة، 
�لق�صاء، �صنو��صل م�صار حماربته 
منابعه  كــل  �جتثاث  غاية  �إىل 

�ل�صعب  �إليه  ي�صطلع  ما  وحتقيق 
و�ل�صالعني  �ملــتــالعــبــات  لك�صف 
�لـــــر�ء غري  عـــرب  ــاد  ــص ــ� ــف �ل يف 

�مل�صروع''.
ــر  وزي تعهد  �أخـــــرى،  جــهــة  ــن  م

و�ل�صبل  �الآليات  باإيجاد  �لعدل 
�ملوؤ�ص�صات  حماية  �صاأنها  من  �لتي 
ـــع  ـــاري ـــص ـــ� ـــة و�مل ـــادي ـــص ـــ� ـــت �الق
بالتحقيقات  �أ�صحابها  �ملعنية 

و�ملتو�جدين يف �ل�صجن حاليا.
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�أعلن �لنائب �لعام باملحكمة �لعليا يف بيان له تلقي �لنيابة �لعامة لدى �ملحكمة �لعليا من �لنائب 
�لعام لدى جمل�س ق�صاء �جلز�ئر ملف �الإجر�ء�ت �ملتبعة يف ق�صية ح�صان عرباوي )KIA( �صد 

�أربعة وزر�ء ب�صبب �أفعال يعاقب عليها �لقانون.
�ملتابعة  �إجـــر�ء�ت  �صتبا�صر  �لعليا  �ملحكمة  لدى  �لعامة  �لنيابة  فــاإن  نف�صه  �مل�صدر  وح�صب 

�لق�صائية وفقا لالأ�صكال و�الأو�صاع �ملن�صو�س عليها يف قانون �الإجر�ء�ت �جلز�ئرية.

وزير العدل ي�صبه الفا�صدين باالإرهاب 

4 وزراء اأمام امل�صت�صار املحقق
"kia" يف ق�صية 

ق. و

ق. و

ق. و

الوطني

ك�صف رئي�س جمل�س �ل�صورى �لوطني، جلبهة 
�أن  خـــالف،  بــن  خل�صر  و�لتنمية،  �لــعــد�لــة 
فعاليات قوى �لتغيري، �صتجتمع غد� �الأربعاء، 
من �أجل �مل�صادقة على عمل �للجان �لفرعية، 

ب�صفة نهائية.
و�أو�صح بن خالف، �أنهم �صي�صرعون يف �إعد�د 
�لقائمة �ال�صمية �لنهائية، وتوجيه �لدعو�ت 
جويلية   6 ــدوة  ن �صيح�صرون  ملــن  �لر�صمية 
بعني  للفندقة  �لوطنية  باملدر�صة  �ملقبل، 
عقده  �ملزمع  �الأربعاء،  �جتماع  عقب  �لبنيان، 

مبقر جبهة �لعد�لة و�لتنمية ببابا ح�صن.
�صُت�صلم لهم يف  �أن �لرخ�صة  وتوقع �ملتحدث، 
�آخر حلظة كما هو معتاد بالن�صبة ملثل هكذ� 

ن�صاطات �صيا�صية تخ�س �ملعار�صة.
و�أ�صار  �مل�صدر، �إىل �أن عدة م�صاور�ت ولقاء�ت 
لفعاليات  �ملكونة  �الأحــز�ب  ما بني  قد عقدت 
للقاء مع �صركائها من  �لتغيري، ��صتعد�د�  قوى 
و�ل�صخ�صيات  و�لنقابات  �الأخــرى  �الأحــز�ب 
�لوطنية، وعلى هذ� �الأ�صا�س، �صتلتقي فعاليات 
قوى �لتغيري، �لتي  تت�صكل من جبهة �لعد�لة 
وحركة  �حلــريــات  طالئع  وحــزب  و�لتنمية 

�لبناء �لوطني وحركة �لنه�صة وحزب �لفجر 
�جلــديــد وحـــزب �حلــريــة و�لــعــد�لــة وحزب 
و�الجتماعية،  �لدميقر�طية  �لقوى  �إحتــاد 
حزب  غـــر�ر  على  �ملــعــار�ــصــة،  يف  ب�صركائها 
54، وحركة جمتمع  جيل جديد، حزب عهد 
ومت  �لعمال،  وحــزب  �الر�صيدي  وكــذ�  �ل�صلم 
�مل�صتقلة  �لنقابات  غالبية  لت�صمل  تو�صيعها 
و�ملوؤطرة  �لفاعلة  �ملدين  �ملجتمع  ومتثيليات 
من  لتمكينها  �ملــدين  �ملجتمع  بقوى  يعرف  ملا 
ت�صور�تها  حول  و�قرت�حاتها  نظرتها  تقدمي 
�أجل �خلروج بخارطة  �لقادمة، من  للمرحلة 
بالن�صبة  �أمـــا  �الأزمــــة،  طــريــق و�حـــدة حلــل 
�لت�صكيلة،  لل�صخ�صيات �لوطنية، فقد و�صعتها 
�لفرتة �الأخرية  �صاهمت يف  لت�صمل �صخ�صيات 
باقرت�حاتها حلل �الأزمة �ل�صيا�صية �لتي متر 
�ل�صابق  �لدبلوما�صي  �لبالد، ويف مقدمتها،  بها 
�أحمد طالب �الإبر�هيمي، �لذي كان قد وجه 
قيادة  خاللها  من  خاطب  �الأمــة،  �إىل  ر�صالة 
ت�صور�ته  عن  معلنا  �لوطني،  �ل�صعبي  �جلي�س 
و�حللول �لتي  ير�ها منا�صبة لفك �الأزمة �لتي 

متر بها �لبالد.

املعار�صة جتتمع هذا االأربعاء

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

متكنت مفرزة للجي�س �لوطني 
�ل�صعبي بالتن�صيق مع عنا�صر �لدرك 
�لوطني يوم �الأحد بوالية تب�صة من 

�إلقاء �لقب�س على �الإرهابي �ملدعو 
باجلماعات  �لتحق  �لذي  فوزي"،  "�أ. 

�الإرهابية �صنة 2017 ، ح�صب ما �أفاد 
به �ليوم بيان لوز�رة �لدفاع �لوطني.

و�أو�صح ذ�ت �مل�صدر �أنه "يف �إطار 
مكافحة �الإرهاب وبف�صل �ال�صتغالل 

�جليد للمعلومات، متكنت مفرزة 
للجي�س �لوطني �ل�صعبي بالتن�صيق مع 

عنا�صر �لدرك �لوطني، يوم 30 جو�ن 
على  �لقب�س  �إلقاء  من  بتب�صة،   2019

�الإرهابي "�أ. فوزي"، �لذي �لتحق 
باجلماعات �الإرهابية �صنة 2017".

ويف �إطار "حماربة �لتهريب 
و�جلرمية �ملنّظمة، �أوقفت مفارز 

للجي�س �لوطني �ل�صعبي، �إثر عمليات 
متفرقة بكل من مترن��صت وجانت، 

)38( منقبا عن �لذهب وحجزت 
)18( مولد� كهربائيا و)12( مطرقة 
�صغط وثالثة )03( �أجهزة ك�صف عن 
�ملعادن، باالإ�صافة �إىل مركبتني )02( 

رباعيتي �لدفع".
من جهة �أخرى، "�أوقف عنا�صر 
�لدرك �لوطني، بالبليدة، تاجر 

خمدر�ت بحوزته )11،9( كيلوغر�م 
من �لكيف �ملعالج، فيما �أوقف حر�س 

�ل�صو�حل بالقالة، غطا�صني )02( 
بدون رخ�صة وحجزو� معد�ت غط�س 

و�صيد بحري".

اإلقاء القب�س على اإرهابي 
بوالية تب�صة

ق. و

املحكمة العليا
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بلدية الزرو

مثل يوم اأم�ص، نحو 33 �سخ�سا 
مبحكمة  التحقيق  قا�سي  اأمام 
وثائق  تــزويــر  بتهم  مــروانــة، 
يف  املـــزور  وا�ستخدام  اإداريــــة 
فيها  تــورط  خمتلفة،  �سهادات 
ودائـــرة  بلدية  مــن  مــوظــفــون 
موظفني  جــانــب  اإىل  ــة  ــروان م
بذات  الفالحة  بنك  بوكالة 

البلدية.
املتورطون كانوا يقومون باإن�ساء 
ملفات اإدارية باأ�سماء اأ�سخا�ص 
مزيفني واآخرين متوفني بهدف 
ال�سعبة  بالعملة  ح�سابات  فتح 
تعود  حيث  الــفــالحــة،  ببنك 

القب�ص  اإىل  الق�سية  حيثيات 
وثائق  بحوزته  �سخ�ص  على 
العا�سمة  بــاجلــزائــر  مــــزورة 
من  ينحدر  اأنـــه  تبني  والـــذي 
اأن  قبل  ـــاء،  امل وادي  منطقة 
و�سدور  االأمر  يف  التحقيق  يتم 
عرث  الذي  بيته  بتفتي�ص  قرار 
فيه على وثائق وملفات عديدة 
الق�سية  ملف  وبفتح  مـــزورة، 
تبني  ـــن  االأم م�سالح  قبل  مــن 
املوظفني  من  كبري  عدد  تورط 
�سدور  انتظار  يف  واالأ�سخا�ص، 
حول  التحقيق  قا�سي  قـــرار 

الق�سية.

مت اأم�ص، تن�سيب  جهاز الرتل 
املتنقل ملكافحة حرائق الغابات 
والنخيل  الزراعية  واملحا�سيل 
بوالية  اجلــاري  ال�سيف  ملو�سم 

باتنة.
التن�سيب  مــرا�ــســيــم  وحــ�ــســر 
الوحدة  التي متت على م�ستوى 
عني  املدنية  للحماية  الثانوية 
باتنة،  واليـــة  وايل  الــتــوتــة، 
مدير  ــــذا  وك ــدي  ــم حم ــد  ــري ف
هذا  للوالية،  املدنية  احلماية 

الرتل،11  هذا  جلهاز  وخ�س�ص 
اآلية اإطفاء و675 عون تدخل 
وبــتــعــداد بــ�ــســري مـــا يــعــادل 
الــرتــب  مبــخــتــلــف  عــــون   45
لــهــم مهام  ــف، وكــلــت  ــائ ــوظ وال
اإمكانية  مع  بالوالية  التدخل 
ــل لــ�ــســالــح الـــواليـــات  ــدخ ــت ال
ت�ستدعيه  ملــا  وفــقــا  املــجــاورة 
خطر  ملــواجــهــة  ـــرورة،  ـــس ـــ� ال
احلرائق مع حلول املو�سم الذي 

ينتهي ب�سهر اأوت املقبل.

بوالية  النقل  مديرية  قامت 
باتنة، مبنح 1319 رخ�سة نقل 
ل�سمان  خوا�ص  لناقلني  موؤقتة 
الواليات  نحو  املواطنني  نقل 
ال�سياحية طوال ف�سل ال�سيف، 
 11 كما مت يف ذات االإطار منح 
رخ�سة دائمة وذلك يف اإطار ما 
ي�سمى باملخطط االأزرق، ومت يف 
الوجهات  حتديد  االإطــار  ذات 
ال�سواطئ  نحو  �ستكون  والتي 

املعدنية  واحلمامات  املحرو�سة 
وال�سياحية،  فيما كانت واليتي 
جــيــجــل و�ــســكــيــكــدة مــن اأكــرث 
ــن قبل  الـــواليـــات املــطــلــوبــة م
بلديات  من  املنحدرين  الناقلني 
مروانة،  التوتة،  عني  بريكة، 
وباتنة،  تــازولــت  جا�سر،  عني 
الظرفية  الرخ�ص  مت�ص  فيما 
املقدرة بـ1319 جل البلديات. 

ف�ضيحة تهز بنك "بدر" مبروانة

تن�ضيب الرتل املتنقل
 ملكافحة احلرائق بباتنة 

ظرفية  نقل  رخ�ضة   1319
لنقل املواطنني نحو ال�ضواطئ

فوزية. ق

املجهودات  تلك  اأحد  اأي  ينكر  ال 
القائمني  خمتلف  يبذلها  الــتــي 
بباتنة،  اجلامعي  امل�ست�سفى  على 
خا�سة من ناحية التكفل باملر�سى 
اجلراحية  الــعــمــلــيــات  واإجـــــراء 
لكن  االأع�ساء،  بــزراعــة  املتعلقة 
الدولة  تر�سدها  التي  امليزانية 
يف  اأ�ــســ�ــص  ـــذي  ال للهيكل  �سنويا 
تبقى  املا�سي،  القرن  ثالثينيات 
كربى  م�ست�سفيات  الإجنــاز  كافية 
ــزال  ــال ي ومبــوا�ــســفــات عــاملــيــة، ف
بوالية  االآن  ــد  ح اإىل  املــريــ�ــص 

االعتماد  ب�سبب  ميـــوت  بــاتــنــة 
وال  واحـــد،  "�سكانري"  جهاز  على 
تزال م�سلحة اال�ستعجاالت ت�سري 
لالأ�سعة  وحــيــد  بــجــهــاز  عــرجــاء 
بالرنني  الت�سوير  جهاز  غرار  على 
املغناطي�سي "IRM"، فيما تنتظر 
العمليات اجلراحية خا�سة  بع�ص 
الدقيقة  باالأمرا�ص  املتعلقة  تلك 
اإجرائها،  اأجل  من  عديدة  �سهورا 
جراحة  عمليات  تاأجيل  مت  حيث 
املقبل  �سبتمرب  �سهر  اإىل  العيون 
اخلــا�ــص  اجلــهــاز  ــف  ــوق ت ب�سبب 

بعمليات املاء االأبي�ص.
وح�سب اأطباء بامل�ست�سفى، اأن هذا 
االأخري يتواجد حتت �سغط رهيب، 
والهائل  الكبري  العدد  اإىل  بالنظر 
يق�سدونه  الــذيــن  املــر�ــســى  ومـــن 
اأو  باتنة،  واليــة  من  �سواء  يوميا 
مــن واليــــات جمــــاورة عــلــى غــرار  
وادي  تب�سة،  ب�سكرة،  خن�سلة، 
�سوف وحتى من والية اأم البواقي، 
م�سيفني اأن املرفق بات عاجزا عن 
نق�ص  ب�سبب  املر�سى  بكل  التكفل 
والطاقم  املــتــاحــة  ــيــات  االإمــكــان

هوؤالء  ح�سب  ي�ستلزم  ما  الطبي، 
للتخل�ص  جديد  م�ست�سفى  اإجنــاز 
من هذا ال�سغط الذي ينعك�ص �سلبا 

على اخلدمات املقدمة للمر�سى.
ــاء  ــب اأط  8 اأن  ــر  ــذك ــال ب ــر  ــدي ج
االأ�سبوع  جنــحــوا  امل�ست�سفى  مــن 
يف  الوطنية  امل�سابقة  يف  املا�سي 
حيث  الطب،  تخ�س�سات  خمتلف 
اأ�ستاذ  رتــبــة  اإىل  ترقيتهم  مت 
 22 ترقية  حني  يف  وبروفي�سور، 
طبيب اإىل رتبة اأ�ستاذ م�ساعد بعد 

جناحهم يف ذات امل�سابقة.

دورة  املتو�سط  التعليم  �سهادة  نتائج  ك�سفت 
جوان 2019، عن حتقيق 22 تلميذا بوالية 
باتنة، لنتائج باهرة بعد حت�سلهم على معدل 
االأوىل  املرتبة  عادت  فيما   ،20 من   19 فاق 
زيغود  متو�سطة  من  اليا�ص"  "زياين  للتلميذ 

يو�سف بعني التوتة مبعدل 19.69.
وح�سب بيان ملديرية الرتبية لوالية باتنة، 
اأن الوالية �سجلت ن�سبة جناح قدرت بـ 60.02 
اأ�سل  12872 تلميذ من  يف املائة، بعد جناح 
االمتحانات،  الإجراء  تقدم  تلميذ   21446

باملائة،   68.89 بـ  القبول  ن�سبة  حيث قدرت 
على  حت�سلوا  الذين  التالميذ  عدد  قدر  فيما 
معدل جناح يفوق 19 من 20، 22 تلميذا، اأما 
 18 عدد التالميذ الذين حت�سلوا على معدل 

فقد بلغ عددهم 223 تلميذا.
�سهادة  يف  مــعــدل  اأكـــرب  اأن  بــالــذكــر  جــديــر 
دورة  خالل  باتنة،  بوالية  املتو�سط  التعليم 
"�سـارة  العام املا�سي، كان من ن�سيب التلميذة 

بو�سامة" مبعدل 19.76.

"تاكليلت الظهرية"  بلغ �سرب �سكان م�ستة 
التابعة لبلدية الزرو منتهاه ح�سب ما �سرح 
اأن اأكدوا  به العديد من �سكان املنطقة بعد 
الريفية  للكهرباء  االفتقار  م�سكلة  ــاأن  ب
�سيقت عليهم اخلناق وباتت تهدد ن�ساطاتهم 
الفالحية الذي تعترب م�سدر الرزق الوحيد 
الذي يعيل ع�سرات العائالت يف امل�ستى التي 

تعاين التهمي�ص على كل امل�ستويات.
وعدم  الريفية  للكهرباء  االفتقار  م�سكل 
�سمن  الظهرية"  "تاكليلت  م�ستة  اإدراج 
امل�ساتي  بتزويد  اخلا�سة  امل�ساريع  برنامج 
جعل  بالكهرباء  الــفــالحــي  الــطــابــع  ذات 

وهم  االأمرين  يعانون  باملنطقة  الفالحني 
اأرا�سيهم  جفاف  كابو�ص  يوميا  يعي�سون 

وزوال ن�ساطهم الفالحي.
واإ�سافة اإىل ذلك نا�سد الفالحون ال�سلطات 
ـــــراءات  االإج ت�سهيل  ــرورة  بــ�ــس املــحــلــيــة 
ــار  االآب حفر  تراخي�ص  ملنحهم  االإداريــــة 
ما  الإنقاذ  العاجل  القريب  يف  االرتــوازيــة 
التي  الفالحية  اأرا�سيهم  من  اإنقاذه  ميكن 
بالت�سحر،  يهددها  ال�سقي  مياه  نق�ص  بات 
وموت االأ�سجار املثمرة يف املنطقة التي تعد 
منتجة بامتياز للخ�سر والفواكه واحلبوب، 
الن�ساط  تعترب  الــفــالحــة  واأن  خــا�ــســة 

عليه  يعتمد  الــذي  الوحيد  االقت�سادي 
تف�سي  ظل  يف  عائالتهم  الإعالة  الفالحون 
حياتهم  على  اخلــنــاق  �سيق  الــذي  الفقر 

املعي�سية.
قرى  من  كغريها  تبقى  وامل�سالك  الطرق 
مل  اأزمــة  يف  تغرق  باتنة  بلديات  وم�ساتي 
جتد طريقها للحل حيث تبقى هذه االأخرية 
التهيئة  مــ�ــســاريــع  عــن  الــبــعــد  كــل  بــعــيــدة 
وال�سيانة والتزفيت الذي من �ساأنه ت�سهيل 
اإ�سافة  للمواطنني  بالن�سبة  التنقل  عملية 
اإىل منح جمالية لهذه املناطق التي تغرق يف 

التخلف على كافة االأ�سعدة.

يرى الع�ديد من االأطباء وحتى املواطنني اأن قطاع ال�شحة بوالية باتنة، بات بحاجة اإىل ثورة حقيقية، فالنمو الدميغرايف الكبري الذي �شهدته عا�شمة االأورا�س 
خالل ال�شنوات االأخرية، مل يرافقه تطور يف الهياكل ال�شحية، فمن غري املعقول ح�شب هوؤالء اأن تتوفر والية مليونية ورابعة وطنيا من حيث الكثافة ال�شكانية 

على م�شت�شفى جامعي واحد فقط ي�شتقبل باالإ�شافة اإىل مر�شى الوالية مر�شى من 5 واليات اأخرى.  

م�ضت�ضفى باتنة اجلامعي حتت ال�ضغط العايل!

بباتنة امتياز  "البيام" بدرجة  يف  ناجحا  تلميذا   242

م�ضتة "تاكليلت الظهرية" تنتظر ن�ضيبها من التنمية
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�صميحة. ع

�ميان. ج

حفيـظة. ب

نا�صر. م

نا�صر. م

مثول 33 �ضخ�ضا اأمام قا�ضي التحقيق بتهم التزوير

يتكون من 11 اآلية اإطفاء و675 عون تدخل 

منحتها مديرية النقل بباتنة



اأم البواقــي

�س.ب

 عني الــروى

الفالحون طالبوا برفع التجميد عن حفر االأنقاب  

حتقيقات وا�ضعة حول �ضبهات ف�ضاد

مع انطالق حملة احل�شاد والدر�س يف واليات �شرق الوطن، ظهرت ا�شكالية تخزين حما�شيل احلبوب التي يتوقع 
الفالحون، اأن تفوق اأرقامها هذا املو�شم ما مت جنيه يف موا�شم �شابقة، �شيما فيما يتعلق مبادة ال�شعري التي توليها 
وزارة الفالحة، اهتماما كبريا يف هذا املو�شم، وال يزال م�شكل تخزين املحا�شيل مطروحا يف والية اأم البواقي.

واأكدت مديرية تعاونية احلبوب 
طاقة  اأن  اجلـــافـــة،   ــبــقــول  وال
ت�ستوعب  مل  بالوحدة  التخزين 
الكم الهائل للمح�سول الذي فاق 
400 األف قنطار يف ظرف ع�سرة 
اأيــام من احل�ساد،   وعرب فالحو 
اأم البواقي، عن تذمرهم ب�ساأن ما 
يحدث ملحا�سيلهم التي مل يجدوا 
قال  حيث  للتخزين،  اأمــاكــن  لها 
احدهم،  اأنه بقي اأربعة اأيام اأمام 

ليفاجئ،  احلــبــوب  ــازن  خم ــد  اأح
بكميات  اآخـــره  عــن  ممتلئ  بــاأنــه 
اأو�سح  فيما  الفرينة،  من  هامة 
فالح اآخر، اأن طول مدة االنتظار 
زاد  ومــا  عديدة  خ�سائر  كبدته 
اآالت  تعطل  هــو  بــلــة،  الطينة 
وكذا  بال�سومعة،  املنتوج  حتويل 
املرافقة  اخلدمات  �سعر  ت�ساعف 
التحميل  و  كاحلرا�سة  للتخزين 

والوزن بثالث مرات.

تعاونية  مدير  اأكــد  جهته،  من 
احلــبــوب والــبــقــول اجلــافــة الأم 
طاقة  اأن  توفيق،  طراد  البواقي 
بالوحدة، مل ت�ستوعب  التخزين 
الكميات الهائلة للمح�سول والتي 
بعد  قــنــطــار  الـــف   400 فــاقــت 
ع�سرة اأيام من احل�ساد، اأما فيما 
يخ�ص بالعطب فاالأ�سغال جارية 
اأجل  من  املــ�ــســوؤول،  ذات  بح�سب 

ت�سليحه.

حما�ضيــل احلبوب مهددة بالتلف يف اأم البواقي
ب�ضبب عجـز وحدات التخزين 

من  الــعــديــد  فــالحــو  ي�ستكي 
بــلــديــات واليـــة �ــســطــيــف، من 
ــقــي ا�ــســتــفــحــلــت يف  اأزمــــــة �ــس
ـــرية اأمـــام موجة  ـــة االأخ االآون
تعرفها  التي  ال�سديدة  احلــر 
اأ�سابيع، ما ت�سبب  الوالية منذ 
من  معتربة  م�ساحات  اإتالف  يف 
خا�سة  الــزراعــيــة  املحا�سيل 
مئات  ومـــوت  املو�سمية،  منها 
يف  خ�سو�سا  املثمرة  االأ�سجار 

البلديات اجلنوبية للوالية.
واأكد عديد الفالحني اأن اأنهم 
�سياع  بــعــد  ــة  ــادح ف خــ�ــســائــر 
افتقارهم  ظل  يف  حما�سيلهم، 
للح�سول  الــفــالحــي  لــلــتــاأمــني 
االأ�سرار  عن  التعوي�سات  على 
م�سريين  احلاالت،  هذه  مثل  يف 
التي  ال�سقي  م�سكلة  اأن  اإىل 
الهاج�ص  باتت  منها،  يعانون 
على  �سلبا  واأثــر  يوؤرقهم  الــذي 
عزوف  اأمــام  ن�ساطهم   تطوير 
الفالحني  من  كبرية  �سريحة 
اأرا�سيهم  خدمة  مــزاولــة  عن 

يف  خــا�ــســة  ن�ساطهم  وتعليق 
حقر  منع  ــرار  ق ا�ستمرار  ظل 
ـــقـــاب واالآبــــــار مــن طــرف  االأن
رغم  وهذا  الوالئية  ال�سلطات 
املنطقة  تعرفه  الذي  اجلفاف 
اجلنوبية من الوالية، علما اأن 
االأزمة احلالية دفعت بالبع�ص 
الإجناز اآبار تقليدية للتخفيف 
ال�سقي  وكذا  امل�سكلة  حدة  من 
املائية  واملــجــاري  االأوديـــة  من 

التي  تبقى غري مراقبة.
ــب  ــال ط ـــدد  ـــ�ـــس ال هـــــذا  ويف 
الفالحون من ال�سلطات املعنية 
منح  جتميد  عــن  احلــظــر  رفــع 
رخ�ص حفر االآبار واالأنقاب من 
الفالحي  الن�ساط  اإنقاذ  اأجــل 
ــــذي تـــراجـــع كــثــريا خــالل  ال
نتيجة  ـــــرية  االأخ ــنــوات  ــس ــ� ال
تــراجــع مــنــ�ــســوب املــيــاه وهــو 
امل�ساحة  تقل�ص  يف  ت�سبب  ما 
املزروعة، يف وقت اأن ال�سلطات 
املتخذ  االإجــراء  بررت  املحلية 
باحلفاظ على املياه اجلوفية. 

بوالية  العدالة  م�سالح  فتحت 
يتعلق  �ــســخــم  مــلــف  �ــســطــيــف، 
بــقــطــاع الــ�ــســنــاعــة واملــنــاجــم، 
م�سالح  انـــتـــهـــاء  ــد  ــع ب وهـــــذا 
اإعداد  من  الق�سائية  ال�سبطية 
�سابق  وقــت  يف  وتقدميه  امللف 
الــتــي  �ــســطــيــف  حمــكــمــة  اإىل 
يف  و�سرعت  التحقيقات  عمقت 
عديد  وا�ــســتــجــواب  ا�ــســتــدعــاء 
تعلق  �ــســواء  املعنية  االأطـــراف 
االأمر بامل�ستبه فيهم اأو ال�سهود.

املتوفرة فقد  املعلومات  وح�سب 
ال�سفقات  اإبـــرام  ملف  فتح  مت 

املنطقة  بــتــهــيــئــة  ــقــة  املــتــعــل
ــــاأوالد  الــ�ــســنــاعــيــة الـــكـــربى ب
امل�سالح  لها  ر�سدت  التي  �سابر، 
�سخمة،  مــيــزانــيــة  ــركــزيــة  امل
والتدقيق  التحقق  �سيتم  فيما 
ال�سفقة  ــاد  ــن ــس اإ� طــريــقــة  يف 
من  التاأكد  مع  مــقــاوالت،  لعدة 
القانونية  لل�سروط  احرتامها 
مطابقتها  مــع  املفعول،  �سارية 
مــع دفــاتــر الــ�ــســروط الــتــي مت 
خمتلف  اإىل  اإ�سافة  اإعــدادهــا، 
عليها،  ــارت  ــس � الــتــي  املـــراحـــل 

ب�سبب وجود �سبهة ف�ساد.

اإتالف حما�ضيل زراعية 
واأ�ضجار مثمرة ب�ضبب اجلفاف

املنطقة ال�ضناعية باأوالد �ضابر 
حتت جمهر العـدالة

دخول م�ضروع الطاقة 
ال�ضم�ضية بعني مليلة 

حيز اخلدمة
اأفادت م�سادر م�سوؤولة 

مبديرية الكهرباء والغاز 
بوالية اأم البواقي، عن 

دخول م�سروع التحكم عن 
بعد بالقواطع الكهربائية 

حيز اخلدمة، واملتواجد 
على م�ستوى جبل "قريون" 

مبدينة عني مليلة على 
ارتفاع يتجاوز الـ 1700 مرت، 

اأين مت اجناز موقع للتحكم 
عن بعد بوا�سطة الطاقة 

ال�سم�سية والذي دخل حيز 
اخلدمة خالل االأيام القليلة 

املا�سية،حيث �سيغطي بلديات 
عني مليلة وعني فكرون، ما من 

�ساأنه اأن ي�ساهم يف رفع ن�سبة 
التدخل ال�سريع والتغطية 

الكهربائية املثلى على م�ستوى 
خمتلف البلديات املعنية 

باملوقع.
ياأتي ذلك بعد ع�سرات 

املحاوالت يف اأن تكون 
التغطية بوا�سطة الكوابل 

الكهربائية التي كانت تنقطع 
وتتلف عند كل ت�ساقط 

غزير لالأمطار والثلوج، هذا 
و�سي�ساهم املوقع اجلديد 

يف حت�سني نوعية اخلدمة 
املقدمة على م�ستوى اجلهة 
الغربية للوالية، من خالل 

اأجهزة حتكم وتدخل �سريعة 
التنفيذ، خا�سة على م�ستوى 

املناطق املجاورة جلبل 
قريبون والتي ظلت تعاين من 

انقطاعات م�سمرة يف التيار 
الكهربائي، اأين يتوقع حت�سن 

اخلدمة على م�ستوى هذه 
امل�ساتي والبلديات املعزولة، 

باالإ�سافة اإىل درا�سة جدية 
ملختلف برامج ربط جديدة 

بالكهرباء يف ظل وجود موقع 
للتحكم عن بعد.
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�سطيف

خن�سلة

عبد �لهادي. ب

عبد �لهادي. ب

عبد �لهادي. ب

بعد ف�ضل التجربة بالكوابل 
الكهربائية

ت�ضريح و�ضعية القطاع باملجل�س  ال�ضعبي الوالئي 

مللف  مـــنـــاقـــ�ـــســـة   يف 
باملجل�ص  ال�سحة  قطاع 
ال�سعبي  الوالئي لوالية 
ت�سجيل   مت  خــنــ�ــســلــة، 
عديد املالحظات ونق�ص 
الطبية  املــــعــــدات  يف 
االأخ�سائيني  واالأطباء 
موؤ�س�سات  خمتلف  عرب 
الــ�ــســحــة اجلــــواريــــة 
ح�سبما  خن�سلة  بوالية 
للجنة  تقرير  يف  ــاء  ج
ــة  ــاف ــظ ــن ــة وال ــح ــس ــ� ال
وحماية البيئة باملجل�ص 

ال�سعبي الوالئي.
التقرير  ذات  وك�سف 
لو�سعية  تــطــرق  الـــذي 
خمـــتـــلـــف مــوؤ�ــســ�ــســات 
الــ�ــســحــة اجلــــواريــــة 
امل�ست�سفيات  فيها   مبــا 
ـــعـــيـــادات املــتــعــددة  وال
اخلـــــدمـــــات وقــــاعــــات 
الـــعـــالج املـــوزعـــة عرب 
ت�سجيل  عن  بلدية   21
يخ�ص  فــيــمــا  نــقــائــ�ــص 
االأخ�سائيني  االأطــبــاء 
معدات  وجود  اأو  ونق�ص 
خارج  طبية  وجتهيزات 
طويلة،  ملـــدة  ــة  ــدم اخل
ت�سجيل  ــب  ــان ج واإىل 
الطاقم  اأفـــــراد  نــقــ�ــص 
بهذه  املتخ�س�ص  الطبي 
ال�سحية  ــات  ــس ــ� ــس ــوؤ� امل
التقرير  ذات  ــرق  ــط ت
اإىل م�سكل اآخر متثل يف 
الطبية  املــعــدات  تعطل 

باإجراء  اخلا�سة  �سيما 
االأ�ـــســـعـــة والــتــحــالــيــل 
خارج  وبقائها  الطبية 
املــواطــنــني ملدة  خــدمــة 
ــة  ــل ــاك ــس � يف  ـــة  ـــل ـــوي ط
بالرنني  الك�سف  جــهــاز 
 "  irm" املغناطي�سي 
بن  اأحــمــد  مب�ست�سفى 
الوالية  بعا�سمة  بلة 
واملتواجد خارج اخلدمة 

الأزيد من �سنتني.
التقرير  تــطــرق  كــمــا 
جملة  اإىل  ــوي  ــن ــس ــ� ال
التي  ــغــاالت  ــ�ــس االن ــن  م
ــاء  وقــــف عــلــيــهــا اأعــ�ــس
الــلــجــنــة واملــتــمــثــلــة يف 
على  ـــــون  دي تــ�ــســجــيــل 
املوؤ�س�سات  بع�ص  عاتق 
االأدويــــة  يخ�ص  فيما 
قدمية  جتهيزات  وو�سع 
التي  الــعــيــادات  ببع�ص 
وعدم  حديثا  فتحها  مت 
ــكــايف  وجـــــود الـــعـــدد ال

ل�سمان  احلـــرا�ـــص  مـــن 
املوؤ�س�سات  باأغلب  االأمن 
ال�سحية املتواجدة عرب 
اأع�ساء  ودعــا  الــواليــة، 
جلنة ال�سحة والنظافة 
وحماية البيئة باملجل�ص 
ال�سعبي الوالئي بخن�سلة 
الذي  التقرير  ختام  يف 
ـــدورة  عــر�ــص  خـــالل ال
العادية االأوىل للمجل�ص 
اإىل  الــوالئــي  ال�سعبي 
اأطباء  تــوفــري  ــرورة  ــس �
االأ�سعة  يف  اأخ�سائيني 
تـــــفـــــاديـــــا لـــتـــوجـــيـــه 
املـــواطـــنـــني واملــر�ــســى 
اخلا�سة  العيادات  اإىل 
العمل  اإىل  بــاالإ�ــســافــة 
خمتلف  تـــزويـــد  ــى  ــل ع
وامل�ست�سفيات  العيادات 
ال�سيانة  مبــهــنــد�ــســي 
بقائها  لتفادي  لالأجهزة 
خــــــارج اخلــــدمــــة ملـــدة 

طويلة.

اإىل  التقرير  وخل�ص 
التو�سيات  ــن  م جملة 
حت�سني  اإىل  ــة  ــي ــرام ال
ال�سحية  اخلــــدمــــات 
وو�ــــســــعــــيــــة خمــتــلــف 
اال�ست�سفائية  الهياكل 
اأبرزها  خن�سلة  بوالية 
على  ــل  ــم ــع ال �ـــســـرورة 
تو�سيع عدد من العيادات 
ــح قـــاعـــات الــعــالج  ــت وف
املتواجدة خارج اخلدمة 
الريفية  املناطق  ببع�ص 
اجلديد  اجلــنــاح  وفــتــح 
والطفل  االأم  مب�سلحة 
بــعــا�ــســمــة الـــواليـــة يف 
اأقرب االآجال باالإ�سافة 
املو�سوعي  التوزيع  اإىل 
واملـــنـــطـــقـــي لـــالأطـــبـــاء 
واملــمــر�ــســني واأعــــــوان 
�سمان  ق�سد  الــ�ــســحــة 
ال�سحية  ــة  ــي ــط ــغ ــت ال
كافة  عـــرب  املـــتـــوازنـــة 

البلديات.

املواطنني  من  الع�سرات  طالب 
ــاب  الــقــاطــنــني بــحــي عــبــا�ــص رت
ــع لــبــلــديــة عـــني الــــروى  ــاب ــت ال
لوالية  الــ�ــســمــالــيــة  باملنطقة 
اأ�سغال  بعث  ب�سرورة  �سطيف، 
والتي  باحلي  احل�سرية  التهيئة 
وهو  اأ�ــســهــر،  ــدة  ع منذ  توقفت 
ـــي يف  االأمـــــر الــــذي اأغـــــرق احل
�سيفا،  والغبار  �ستاء  االأوحـــال 
الطرقات  و�سعية  ـــردي  ت ــع  م
اأ�سحاب  جعل  مما  واالأر�ــســفــة، 
كبرية  �سعوبة  يجدون  املركبات 
امل�سكل  نــفــ�ــص  ـــو  وه املـــــرور  يف 

املطروح لدى الراجلني.
�سكان احلــي خــالل وقفة  واألــح 
بلدية  مقر  ـــام  اأم احتجاجية 
الروى، على �سرورة تدخل  عني 
البلدي،  ال�سعبي  املجل�ص  م�سالح 
لبعث  ح�سبهم  تتحرك  مل  التي 
خ�سو�سا  جــديــد،  مــن  املــ�ــســروع 
�سنة  مــن  تــتــاأزم  الو�سعية  واأن 

نتيجة  احلــــي،  ــذا  ــه ب الأخـــــرى 
�سواء  التنموية،  الربامج  غياب 
بالتهيئة احل�سرية،  االأمر  تعلق 
االإنارة العمومية، اإعادة الطالء، 
يف  امل�سجل  التاأخر  اإىل  اإ�سافة 
اإىل  اأدى  ما  يوميا،  القمامة  رفع 
ناهيك  ال�سالة،  الكالب  انت�سار 
و  البعو�ص  اأع�سا�ص  تف�سي  عن 
امل�ساكل  وهي  القوار�ص،  خمتلف 
عبا�ص  حــي  مواطنو  يــاأمــل  ايل 
رتاب يف معاجلتها يف اأقرب وقت 

ممكن.
و�سكان البئر االأبي�ص يحتجون 

على ن�ساط املحاجر 
�سكان  مـــن  ــرات  ــس ــ� ــع ال ــج  ــت اح
التابعة  االأبي�ص  البئر  منطقة 
ــة  لــبــلــديــة قــجــال جــنــوب والي
املكثف  الن�ساط  على  �سطيف 
باملنطقة  املتواجدة  للمحاجر 
والتي ت�سببت يف اإن�سقاق جدران 
املنازل الناجمة عن االإنفجارات 

اإهرتاء  اإىل  باالإ�سافة  القوية 
الزائد  للوزن  بالنظر  الطرقات 
ودون  ــات  ــن ــاح ــس ــ� ال ــة  ــول ــم حل
للغبار  ال�سلبي  التاأثري  ن�سيان 
حتى  اأثر  والــذي  يوميا  املنت�سر 
كما  الزراعية،  املحا�سيل  على 
عدة  املحتجون  ال�سكان  ــرح  ط
يف  وهذا  اأخرى  تنموية  مطالب 
احل�سرية  التهيئة  غياب  ظــل 

مبنطقة البئر االأبي�ص.
البلدية  اأكد رئي�ص  ومن جانبه 
بالتن�سيق  املــ�ــســكــل  حـــل  عــلــى 
ال�ستة  املــحــاجــر  اأ�ــســحــاب  ــع  م
خالل  من  باملنطقة  املتواجدة 
على  وحــثــهــم  معهم  االجــتــمــاع 
الرابط  الطريق  تعبيد  �سرورة 
بــني هـــذه املــحــاجــر والــطــريــق 
تفوق  والــتــي  بقجال  ــي  ــوالئ ال
تعبيد  �سيتم  حيث  مــرت،   600
اأ�سحاب  عــاتــق  عــلــى  الــطــريــق 

املحاجر.  

تقرير اأ�ضود عن قطاع ال�ضحة بخن�ضلة

توقف م�ضروع التهيئة يثري غ�ضب ال�ضكان 

بن �صتول. �س

حممد. ع



نظمت وزارة ال�شوؤون اخلارجية، يوم اأم�س االثنني باجلزائر العا�شمة، ور�شة اإعالمية 
وحت�شي�شية حول الهدف الثالث من اأهداف التنمية امل�شتدامة لفائدة خمتلف االأطراف 

النا�شطة يف قطاع ال�شحة باجلزائر والتي من �شاأنها ان متتد لغاية يوم االربعاء.

عرفت اأ�شعار القطاع ال�شناعي العمومي عند االإنتاج "خارج املحروقات" ارتفاعا بن�شبة 0.6 % خالل الثالثي االأول من �شنة 
لالإح�شائيات. الوطني  الديوان  من  علم  ح�شبما   ،2018 �شنة  من  الرابع  بالثالثي  مقارنة   2019

اأكد وزير الفالحة والتنمية الريفية وال�شيد البحري �شريف عماري يوم اأم�س االأول باجلزائر، انه مت اتخاذ جميع االإجراءات الالزمة 
واإ�شداء التعليمات مل�شوؤويل الغرف الفالحية للعمل من اأجل تدارك نق�س هياكل تخزين احلبوب امل�شجلة يف بع�س مناطق الوطن.

اإقت�صادالثالثاء 21 يونيو 2969/ 02  جويلية 2019 املوافق لـ 29 �شوال 071440 ارتفاع اأ�صعار القطاع ال�صناعي خالل الثالثي 
الأول من الإنتاج ل�صنة 2019

اتخاذ الإجراءات الالزمة لتدارك نق�ص هياكل تخزين 
احلبوب يف بع�ص مناطق الوطن  

الأف�صيو ُيوقع على مبادرة جديدة

انطالق ور�صة اإعالمية وحت�صي�صية 
حول الهدف الثالث للتنمية امل�صتدامة 

و�أو�صح �لديو�ن �أن �الأ�صعار عند �الإنتاج 
2.6% خالل �الأ�صهر  قد �رتفعت بن�صبة 
مقارنة   2019 �صنة  من  �الأوىل  �لثالثة 

بالثالثي �الأول من �صنة 2018.
�الرتفاع  هــذ�  �أن  �مل�صدر  ذ�ت  و�أ�ــصــاف 
ب�صكل  مــرده  �مل�صنع  من  �خلــروج  الأ�صعار 
على  �ل�صناعية  �لقطاعات  �إىل  �أ�صا�صي 
�ملناجم،  �لــنــ�ــصــيــج،  للخ�صب،  �لــتــو�يل 
�حلديد  �لــتــعــديــن،  �صناعة  �ملــحــاجــر،  
و�ل�صلب، �مليكانيك، �لكهرباء، و�ل�صناعات 

�لكيميائية �إىل جانب مو�د �لبناء.       
�رتفاع  �كرب  �أن  �إىل  �لديو�ن  �أ�صار  كما 
�الأ�صهر  خـــالل  �الإنـــتـــاج  عــنــد  لــالأ�ــصــعــار 
مقارنة   2019 �صنة  من  �الأوىل  �لثالثة 
قد  �ملنق�صية،  �ل�صنة  من  �لفرتة  بنف�س 
و�لورق  و�لفلني  �خل�صب  �صناعات  �صجلته 
 %  6.7 بن�صبة  �رتفاعا  �صجلت  و�لتي 

مقارنة بنف�س �لفرتة من �صنة 2018.
وقد تاأثر ن�صاطني يف هذه �لنتائج ويتعلق 
�الأمر ب�صناعة وحتويل �لورق )19.4 % 

+( وكذ� �صناعة �لفلني )5.7 %+(.
لل�صناعات  ــتــاج  �الإن عند  �الأ�ــصــعــار  �أمــا 
ـــرى  �الأخ ــي  ه عــرفــت  فــقــد  �لن�صيجية 
�رتفاعا بن�صبة 6.1 % ب�صبب منو �أ�صعار 
و�صناعة   )%  9.2+( �لو�صيطة  �ل�صلع 

�ل�صلع �ال�صتهالكية )+3.5 %(.
�الإنتاج  عند  �الأ�صعار  �صجلت  جانبها  من 
لقطاع �ملناجم و�ملحاجر، �رتفاعا بن�صبة 
�لن�صاطات  جميع  �صجلت  حيث   %  4.2
�لتابعة للقطاع �رتفاعات خمتلفة، حيث 
�صجلت �أهم �الرتفاعات يف فرع ��صتخر�ج 
ومناجم   )%  5.6+( �لفو�صفات  مناجم 

�ملو�د �ملعدنية )+5.2 %(.
�صجلت  فقد  �لكيميائية  �ل�صناعات  �أما 
هي �أي�صا �رتفاعا بن�صبة 0.7 % لالأ�صعار 
�أ�صا�صي  ب�صكل  ر�جع  وذلك  �الإنتاج  عند 
�لكيميائية  �ملنتجات  �أ�صعار  �رتفاع  �إىل 

�الأخرى )+2.8 %(.
ــت �الأ�ـــصـــعـــار عــنــد �الإنـــتـــاج  ــرف كــمــا ع

و�ل�صلب  و�حلــديــد  �لتعدين  ل�صناعات 
بن�صبة  �رتفاعا  و�لكهرباء،  و�مليكانيك 
من  �الأول  �لثالثي  خالل  وذلك   %  0.5
2019 مقارنة بالثالثي �الأخري من  �صنة 

�صنة 2018.
وعرفت غالبية �لن�صاطات �لتابعة لهذ� 
�لقطاع �رتفاعات يف �الأ�صعار عند �خلروج 
ب�صناعة  �خلا�صة  تلك  �صيما  �مل�صنع،  من 
 )%6.6( �حلديدية  �لتجهيز�ت  �صلع 
و�صلع �ال�صتهالك �حلديدي )3 %( و�صلع 
كما   ،)%  2.3+( �لكهربائي  �ال�صتهالك 
لالأ�صعار   %0.2 بن�صبة  �رتــفــاع  �صجل 
عند �الإنتاج فيما يخ�س �صناعات �جللود 
وقطاع  �لغذ�ئية  و�ل�صناعات  و�الأحذية 

�لطاقة.
فقد  �جلــلــود  فــرع  �صناعة  �أ�ــصــعــار  �أمـــا 
وذلك   %  1.5- بن�صبة  تر�جعا  عرفت 
 3.6- بن�صبة  �نخفا�س  �إىل  �أ�صا�صا  ر�جع 
ونف�س  �جللود،  من  �لو�صطية  % لالأ�صعار 
�الأمر �صجل بالن�صبة لالأ�صعار عند �الإنتاج 
�نخف�صت  �لــتــي  �لــغــذ�ئــيــة  لل�صناعات 
�إىل  خا�صة  ر�جع  وذلك   %  0.9 بن�صبة 
للحيو�نات  �لغذ�ئية  �ملو�د  �أ�صعار  تر�جع 
وعمل �حلبوب على �لتو�يل ب)-2.8 %( 

و)-0.3 %(.
�أمـــا قــطــاع �لــطــاقــة )�لــكــهــربــاء( فان 
برت�جع  متيزت  قد  �الإنتاج  عند  �الأ�صعار 
من  �الأول  �لثالثي  % خالل   0.5 بن�صبة 
من  �لر�بع  بالثالثي  مقارنة   2019 �صنة 
عند  �الأ�صعار  �صجلت  حيث   ،2018 �صنة 
�صنة  مــن  �الأول  �لثالثي  خــالل  �الإنــتــاج 
مقارنة   %  2.6 بن�صبة  �رتفاعا   2019

بنف�س �لفرتة من �صنة 2018.
كال  �الرتــفــاعــات  �أهـــم  �صملت  حــني  يف 
 )%9.6+( �لن�صيجية  �ل�صناعات  من 
 8.5+( ــــــورق  و�ل ــني  ــل ــف و�ل ــب  ــص ــ� و�خل
 )%8.1+( و�ملــحــاجــر  و�ملــنــاجــم   )%

و�ل�صناعات �لغذ�ئية )+3.1 %(.
كــمــا عــرفــت فـــروع �أخــــرى �رتــفــاعــات 
قليلة  بن�صب  لكن  �الإنتاج  عند  لالأ�صعار 
�لتعدين  ب�صناعات  خا�صة  �الأمر  ويتعلق 
و�لكهرباء  و�مليكانيك  و�ل�صلب  و�حلديد 

بن�صبة )+1.6 %(.
للتذكري �أن تطور �ملعدل �ل�صنوي لالأ�صعار 
خارج  �لعمومي  �ل�صناعي  �الإنــتــاج  عند 
قد  كــان   2008 �صنة  خــالل  �ملحروقات 
مقارنة   %  2.1 بن�صبة  �رتفاعا  �صجل 

ب�صنة 2017.

�جلمعية  لقاء  هام�س  على  �لوزير،  و�أو�صح 
للفالحة  �لوطنية  للغرفة  �لعادية  �لعامة 
�لفالحية  �لغرف  وروؤ�ــصــاء  ممثلني  بح�صور 
�لتعليمات  توجيه  مت  ــه  �ن ـــة،  والي  48 لـــ 
�لوطني  �لــديــو�ن  مع  بالتعاون  �ل�صرورية 
من  �لفالحية،  و�لتعاونيات  للحبوب  �ملهني 
�ملح�صول  هــذ�  تخزين  هياكل  تعزيز  �جــل 
يرتقب  �لقطاع  �أن  م�صري�  �حليوي،  �لفالحي 
�لتقلي�س من �لو�رد�ت و��صتغالل �الإمكانيات 

�لوطنية لرفع �الإنتاج.
لقاء  عقد  �صيتم  �نه  عماري  �ل�صيد  وتابع 
يف �صهر �صبتمرب �لقادم حول �صعبة �حلبوب 
لو�صع ورقة عمل باإ�صر�ك �ملهنيني و�ملتدخلني 
على  و�لعمل  ترقيتها  بغية  �ل�صعبة  هذه  يف 

تدعيمها �أكر لتح�صني مردودها.
مو�كبة  ــرورة  ــص � على  ــر  ــوزي �ل �ــصــدد  كما 
�لفالحي،  �ملجال  يف  �حلا�صلة  �لديناميكية 
على  �ملتاحة  �لتقنيات  �حــدث  با�صتخد�م 
غر�ر �العتماد على تقنية �ل�صقي بالتقطري 
من �جل �قت�صاد �ملاء من جهة و�صمان وفرة 

�ملنتوج من جهة ثانية.
كما تطرق �ل�صيد عماري خالل ذ�ت �للقاء 
من  بها  �لتقيد  �لــو�جــب  �الإجـــــر�ء�ت  �إىل 
�أجل حتقيق �الأمن �لغذ�ئي �لوطني، م�صدد� 
مع  للتكيف  �لعمل  �آلية  تغيري  �صرورة   على 

تطور�ت �لقطاع بغية �لرفع من �أد�ء خمتلف 
�لتد�بري  �إغــفــال  دون  �لفالحية  �ل�صعب 
وتنظميه،  �ل�صوق  ب�صبط  �لكفيلة  �لناجعة 
كما دعا �إىل �صرورة تفعيل نظام �لتعاونيات 
يف  ت�صاهم  كونها  �إن�صاءها  مبادر�ت  وت�صجيع 
تعزيز �ل�صعبة ما ي�صمن حت�صني �ملنتوج كما 

ونوعا .
موؤخر�  قررت  قد  كانت  �حلكومة  �أن  يذكر 
ومر�قبة  و�صبط  يقظة  جلنة  ��صتحد�ث 
تهدف  ــوب،  ــب �حل ـــة  زر�ع لن�صاط  وتقييم 
�ملدى  على  و��صح  ت�صور  و�صع  �إىل  �أ�صا�صا 
عقلنة  ملف  بخ�صو�س  و�ملتو�صط  �لق�صري 
�حلبوب،  و��صتري�د  �ل�صعبة  ت�صيري  عمليات 
كما مت تكليف هذه �للجنة �لرقابية باإجر�ء 
�اللتز�مات  ـــرت�م  �ح ــول  ح �صامل  تدقيق 
ب�صورة  �لنا�صطني  �ملتعاملني  لكل  �لقانونية 

قانونية يف �مليد�ن.
�لنظر  �إعادة  �أن  �لوزير  �أكد  �آخر،  �صياق  يف 
�لوطنية  للغرفة  �الأ�ــصــا�ــصــي  �لــقــانــون  يف 
للقيام  �آلياتها  بتفعيل  �صي�صمح  للفالحة،  
بالدور �ملخول لها خا�صة على �مل�صتوى �ملحلي 
وتعزيز �الأد�ء لبلوغ �الأهد�ف �ملرجوة، و�أكد 
�صي�صمح  �لقانون  هــذ�  مر�جعة  �أن  �لــوزيــر 
تاأدية  بتعزيز  للفالحة  �لوطنية  للغرفة 
و�لتكوين  �لتاأطري  ناحية  من  �صو�ء  مهامها 

�لتنمية  ن�صاطات  ومتابعة جميع  و�الإ�صر�ف 
�لريفية و�لفالحية وكذ� �لعمل على ترقية 

�ملنتوج �لوطني وحت�صني تناف�صيته.

�ملوؤ�ص�صات،  روؤ�ــصــاء  منتدى  رئي�س  وقــع 
ــاء  ــص �ــصــامــي عــاقــلــي، بــا�ــصــم مــنــتــدى روؤ�
جز�ئر  "مبادرة  وثيقة  على  �ملوؤ�ص�صات 
�لتي  و�ل�صناعة"  للخدمات  �مل�صتقبل 
�ل�صناعيني،  جهود  توحيد  �إىل  تهدف 
�ملعنية  �لدولة  وموؤ�ص�صات  �الأكادمييني 
يف  بــقــوة  �مل�صاركة  �أجـــل  مــن  بــاملــبــادرة، 
�لتي تعني بالتوجه  �ملبادرة  �أولوية هذه 

�الإ�صرت�تيجي للبالد.
وجـــاء يف بــيــان لــالأفــ�ــصــيــو، نــ�ــصــره عرب 
فاي�صبوك،  مبــوقــع  �لر�صمية  �صفحته 
للمبادرة  �الأ�صا�صيني  �لفاعلني  "ي�صعى 
بخ�صو�س  عملية  ــيــة  �أر�ــص و�ــصــع  �إىل 
�الإ�صرت�تيجية  �مل�صاريع  ــالق  �إط ــاح  �إجن
للبالد،  �ل�صناعية  �لتوجيهات  �لكربى، 
و�لبعد �لعلمي الأي م�صروع من �أجل �إبر�م 
�لبحث  هيئات  مع  له  �ملالئمة  �ل�صر�كة 

�لعلمي".
�ل�صباقون  �أ�صماء  �لبيان،  ذ�ت  وك�صف 

من �ل�صركاء و�ملوقعون �الأو�ئل على هذه 
�ملوؤ�ص�صات  من  �لعديد  بينهم  من  �ملبادرة 
�لعمومية وحتى �خلا�صة، �ملجل�س �لوطني 
�ل�صغرية  �ملوؤ�ص�صات  لتطوير  �ال�صت�صاري 
�ملتعددة  �لوطنية  �ملدر�صة  و�ملتو�صطة، 
�الآيل،  لالإعالم  �لعليا  �ملدر�صة  �لتقنيات، 

�ملتقدمة،  �لتكنولوجيات  تطوير  مركز 
�ملدر�صة �لعليا للعلوم �لتطبيقية بتلم�صان، 
و�لتنمية  لالإنتاجية  �لــوطــنــي  �ملعهد 
�ل�صناعية، جامعة �لتكنولوجيا بفرن�صا، 
�لكتلة �لرقمية �جلز�ئرية وكذ� جامعة 

�جلز�ئر لل�صركات.

وتعد هذه �لور�صة، �لر�بعة من نوعها، 
وز�رة  �إطــــار�ت  "تعريف  �إىل  تــهــدف 
�ل�صحة وخمتلف �ملوؤ�ص�صات و�لقطاعات 
و�لقطاع  �ملــدين  �ملجتمع  وكــذ�  �ملعنية 
�خلا�س من �لنا�صطني يف جمال �ل�صحة 
�لثالث  �لــهــدف  بــغــايــات  وحت�صي�صهم 
للتنمية �مل�صتد�مة وجماالت تطبيقها، 
�مل�صاركة  �الأطـــر�ف  خمتلف  وتوعية 
�لقطاعات  �ملتعددة  �ل�صاملة  باملقاربة 
من  �لــثــالــث  �لــهــدف  لتنفيذ  ــة  ــالزم �ل
و�طالعها  �مل�صتد�مة  �لتنمية  �أهــد�ف 
مع  �ملوؤ�ص�صاتي  �لتعاون  جمــاالت  على 
�أهد�ف  ب�صاأن  �ملتحدة  �الأمم  منظومة 

�لتنمية �مل�صتد�مة".
هـــذ� ويــ�ــصــعــى �لــقــائــمــون عــلــى هذه 
و�أف�صل  �خلــرب�ت  تقا�صم  �إىل  �لور�صة 
�ملهام  �ملــمــار�ــصــات يف كــل مــن جمـــاالت 
�لعر�صية و�ملتعددة �لقطاعات من �أجل 
مفهوم  تطبيق  يف  �أكر  فعالية  �إ�صفاء 
�ل�صحية  �ل�صيا�صات"،  كل  يف  "�ل�صحة 
و�القت�صادية و�الجتماعية و�لبيئية.

للتطرق  فر�صة  �حلدث  هذ�  و�صي�صكل 
�لتي  �الأ�صا�صية  �لعمل  ــاالت  جم �إىل 
وكذ�  كاأولوية  معها  �لت�صرف  ينبغي 
بالتغري�ت  �ملتعلقة  �ل�صحية  �ملخاطر 
يف  �الحتياجات  حتديد  مع  �ملناخية، 
�لهدف  لبلوغ  �لتقني  �لتعاون  جمــال 

�لثالث مع نظام �الأمم �ملتحدة.
وقد مت تنظيم هذه �لور�صة بالتن�صيق 
و�إ�صالح  و�ل�صكان  �ل�صحة  وز�رة  مع 

�مل�صت�صفيات، بدعم من وكاالت منظومة 
غر�ر  على  �جلز�ئر  يف  �ملتحدة  �الأمم 
منظمة �ل�صحة �لعاملية وبرنامج �الأمم 
�ملناعة  نق�س  فريو�س  ملكافحة  �ملتحدة 
بالتطرق  �صت�صمح  بحيث  )�ل�صيد�(، 
�ملو�رد  لتجنيد  �ملتاحة  "�لفر�س  �إىل 
يف �إطار �ل�صر�كات عام-خا�س باإ�صر�ك 

�ملجتمع �ملدين".
لــالإ�ــصــارة، فــاإن هــذه �لــور�ــصــة تندرج 
ملنظومة  �مل�صرتك  �لدعم  م�صروع  �صمن 
�الأمم �ملتحدة للتن�صيق ومتابعة تنفيذ 
طرف  من  �مل�صتد�مة  �لتنمية  ــد�ف  �أه
يقرتح  و�لــذي  �جلــز�ئــريــة،  �حلكومة 
�الأمم  منظومة  مــع  م�صرتكا  م�صعى 
�جلز�ئر  جهود  دعم  �أجل  من  �ملتحدة 
�أكر  مقاربات  �عتماد  �إىل  �لر�مية 
�صموال وتكامال يف جمال �أد�ء �خلدمات 
تغطية  و�ــصــمــان  �لــ�ــصــحــة،  قــطــاع  يف 
حتديد  جــانــب  �إىل  عــاملــيــة  �صحية 
�لهدف  غايات  لبلوغ  �الأجنــع  �لو�صيلة 
�مل�صتد�مة  �لتنمية  �أهــد�ف  من  �لثالث 

�آفاق 2030.
تبعا  ــة  ــص ــور� �ل هـــذه  تنظيم  وجــــاء 
لقت  "�لتي  �ل�صابقة  �لثالثة  للور�صات 
ور�صة  وهـــي   ،"2018 �صنة  جنــاحــا 
حول غايات وموؤ�صر�ت �أهد�ف �لتنمية 
حت�صي�صيتان  وور�ــصــتــان  �ملــ�ــصــتــد�مــة، 
و�الأ�ــصــرة  ــدين  �مل للمجتمع  موجهتان 

�الإعالمية.



حفرت يطلق �ضراح �ضتة اأتراك احتجزتهم قواته يف ليبيا

وكالة الطاقة الذرية تك�شف ..

قوات ميامنار تزيد من وترية عنفها
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نا�سط  عن  اأراكــان  اأنباء  وكالة  ونقلت 
قوات  اإن  هاتفي،  ات�سال  يف  روهنغي 
الواقعة  مــنــغــدو  مــديــنــة  يف  اجلــيــ�ــص 
العنف  وتــرية  من  زادت  الوالية  غربي 
والت�سييق على امل�سلمني ونهب ممتلكاتهم 
وتلفيق التهم لهم ب�سكل تع�سفي وفر�ص 

الغرامات بها.
هذا وكانت حكومة ميامنار قد اأ�سدرت 
جميع  اإىل  توجيهات  املا�سي،  االأ�سبوع 
بقطع  املحمول  الهاتف  خدمات  مقدمي 
خدمات االإنرتنت موؤقًتا يف ثماين بلدات 
يف االأجزاء ال�سمالية من والية راخني، 
وبلدة يف والية "ت�سني" املجاورة، يف ظل 
وجي�ص  ال�سلطات  بني  ال�سدام  ا�ستمرار 
اأراكان الذي تعرف اأغلبية عنا�سره من 

البوذيني. 
وعن املمار�سات التع�سفية قال النا�سط 

القب�ص  باإلقاء  ال�سرطة بداأت  اإن قوات 
ال�سوارع  يف  الروهنغيني  ال�سباب  على 
باالأ�سلحة  الت�سوير  على  واإجــبــارهــم 
واالن�سمام  حيازتها  تهمة  تلفيق  ثــم 
دفع  على  الإرغامهم  امل�سلحة  للجماعات 

اأن  النا�سط  ــاد  اأف كما  مالية،  غرامات 
تلك املمار�سات �سملت الن�ساء اأي�سا حيث 
دعم  بتقدمي  لبع�سهن  تهم  توجيه  مت 

الأفراد اجلماعات امل�سلحة.
من جهتهم، قال مراقبون روهنغيون اأن 

ملمار�سة  و�سيلة  االإنرتنت  خدمات  قطع 
اأفعال غري م�سروعة خارج نطاق القانون 
يح�سل  ما  م�ساهدة  عن  العامل  وحجب 

داخل اأراكان.
القوات  ت�سن   ،2017 اأوت   25 ومنذ 
بوذية،  وملي�سيات  ميامنار  يف  امل�سلحة 
�سد  وح�سية  وجمــازر  ع�سكرية  حملة 
اأ�سفرت  حيث  اأراكــــان،  يف  الروهنغيا 
احلني  ذلـــك  مــنــذ  امل�ستمرة  ــم  ــرائ اجل
ح�سب  الــروهــنــغــيــني،  اآالف  مقتل  عــن 
ف�سال  متطابقة،  ودولية  حملية  م�سادر 
اإىل  �سخ�ص  مليون  قــرابــة  ــوء  جل عــن 

بنغالدي�ص، وفق االأمم املتحدة. 
الروهنغيا  ميامنار،  حكومة  وتعترب 
"مهاجرين غري نظاميني" من بنغالدي�ص، 
"االأقلية  املتحدة  االأمم  ت�سنفهم  فيما 

االأكرث ا�سطهادا يف العامل".

اأطلق �سراح �ستة مواطنني اأتراك كانت 
امل�سري  يقودها  التي  ليبيا  �سرق  ــوات  ق
حتتجزهم،  ليبيا  �سرق  يف  حفرت  خليفة 
حيث اأعلنت وزارة اخلارجية الرتكية اأن 
من  واحد  يوم  بعد  االآن،  طلقاء  الرجال 

اعتقالهم.
وكانت تركيا قد هددت باأن قوات حفرت 
يطلق  مل  اإن  لها  م�سروعا  هدفا  �ستكون 
�سراح مواطنيها فورا، وجاء تهديد تركيا 
يف اأعقاب حتذير قوات �سرق ليبيا ب�سرب 
ال�سفن الرتكية التي تدخل املياه الليبية، 

واأي م�سالح تركية اأخرى يف البالد.
ويبدو اأن احتجاز االأتراك كان انتقاما 

ــن مــ�ــســاعــدة اأنــقــرة حــكــومــة الــوفــاق  م
دوليا  بها  املعرتف  طرابل�ص  يف  الوطني 
الرئي�ص  ـــد  اأك ـــن  اأي بــالــ�ــســالح،  ــا  ــده وم
بالده  اأن  ـــان  اأردوغ طيب  رجــب  الرتكي 

وتزودها  الوطني  الوفاق  حكومة  تدعم 
تعاون  "اتفاقية  مبــوجــب  باالأ�سلحة 

ع�سكري".
وقال لل�سحفيني يف 20 جوان املا�سي، اإن 

"باإعادة  لطرابل�ص  �سمح  الرتكي  الدعم 
الذي  حفرت،  �سد  القتال  يف  التوازن" 
املتحدة  العربية  االإمارات  يحظى بدعم 
وزير  اآكـــار،  خلو�سي  �سرح  كما  وم�سر، 
�سرتد  اأنقرة  اإن  االأحــد  الرتكي،  الدفاع 
على اأي هجوم من جانب القوات التابعة 
"االأنا�سول"  لــوكــالــة  م�سيفا  حلــفــرت، 
هناك  "�سيكون  الــرتكــيــة:  الر�سمية 
اأو  عدائي  موقف  الأي  جدا  باهظ  ثمن 
فعالية  االأكــرث  بالطريقة  �سرند  هجوم، 
يف  تركيا  جهود  اإن  قال  كما  واالأقوى"، 
ال�سالم  يف  "امل�ساهمة  اإىل  ت�سعى  ليبيا 

واال�ستقرار يف املنطقة".

يف ر�سالة وجهها عريقات، يوم اأم�ص االإثنني، 
اأحمد  اأمني عام جامعة الدول العربية  اإىل 
التعاون  منظمة  ــام  ع واأمـــني  الغيط،  اأبـــو 
وفق  العثيمني،  اأحمد  بن  يو�سف  االإ�سالمي 
اأمني  عريقات،  �سائب  دعا  مكتبه،  من  بيان 
التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  �سر 
واالإ�سالمية،  العربية  الدول  الفل�سطينية، 
الثقل  ــتــخــدام  وا�ــس عملية  ــف  ــواق م اإىل 
�سد  الدعم  حل�سد  واالقت�سادي  ال�سيا�سي 
القد�ص  االإ�سرائيلي يف  اال�ستيطاين  امل�سروع 

املحتلة.
باتخاذ  ــالــتــه،  ر�ــس يف  عــريــقــات  وطــالــب 
فر�ص  و"تعزيز  الــعــاجــلــة،  االإجــــــراءات 
العقوبات على االحتالل االإ�سرائيلي، وتاأمني 
قبل  الفل�سطيني،  لل�سعب  الدولية  احلماية 
املنطقة  على  والتطرف  العنف  ي�سيطر  اأن 

برمتها".
وحّذر من "اأن القد�ص يف خطر حمتم، حتت 
التهديد االإ�سرائيلي، يف الوقت الذي ت�ستعد 
اأمريكي، ل�سم  فيه حكومة االحتالل بدعم 
خمالفة  يف  املحتلة،  ــي  ــس االأرا� مــن  املــزيــد 

�سارخة للقانون وال�سرعية والدولية".

واأ�ساف عريقات "جهود اإدارة ترامب تعزز 
نظام الف�سل العن�سري وامل�سروع اال�ستيطاين 
يف فل�سطني، من اأجل اإقامة اإ�سرائيل الكربى، 
تد�سني  يف  اليوم  يح�سل  ما  حتديدا  وهــذا 
م�سارف  على  اجلديد،  اال�ستيطاين  امل�سروع 

امل�سجد االأق�سى".
االأمريكي  ال�سفري  مــن  كــل  ــارك  ــس و� هــذا 
واملبعوث  فريدمان،  ديفيد  اإ�سرائيل،  لدى 
االأو�ــســط،  ال�سرق  اإىل  اخلــا�ــص  االأمــريــكــي 
نفق  افتتاح  مرا�سم  يف  غرينبالت،  جي�سون 
القد�ص  مدينة  يف  االأق�سى  امل�سجد  جنوب 
ومت  �ــســلــوان،  ببلدة  النفق  ــر  ومي املحتلة، 
م�سددة  اأمنية  اإجـــراءات  ظل  يف  افتتاحه 
بني  الطريق  وميتد  للبلدة،  كامل  واإغـــالق 
امل�سجد  واأ�سفل  التاريخية  �سلوان  بركة 
"احلائط  ــرباق  ال حائط  وباحة  االأق�سى 

الغربي للم�سجد".
تكثف  اإ�سرائيل  اإن  الفل�سطينيون  ويقول 
اأن�سطتها ملحو هوية القد�ص وتهويد املدينة، 
التي يتم�سكون بها عا�سمة لدولتهم املاأمولة، 
ا�ستنادا اإىل قرارات ال�سرعية الدولية، التي 

ال تعرتف باحتالل اإ�سرائيل للقد�ص.

للطاقة  الــدولــيــة  الــوكــالــة  اأكـــدت 
تخطي  االإثــنــني،  اأم�ص  يــوم  الــذريــة، 
الــيــورانــيــوم  خمـــزون  �سقف  اإيـــــران 
عليه  املــتــفــق  التخ�سيب  منخف�ص 
واأو�سحت  النووي،  االتفاق  مبوجب 
مفت�سيها  اأّن  لــهــا،  بــيــان  يف  الــوكــالــة 
�سقف  ــران  ــه ط تخطي  ــن  م تـــاأكـــدوا 
بن�سبة  املخ�سب  اليورانيوم  خمــزون 

كغم. بـ300  واملحدد   ،%3.67
ويف وقت �سابق، اأعلن وزير اخلارجية 
اأم�ص  ظريف  جــواد  حممد  االإيــراين 
بالده  خف�ص  اإطار  يف  ال�سقف،  جتاوز 
على  ردا  النووي،  باالتفاق  التزامها 
املــتــحــدة منه،  الـــواليـــات  انــ�ــســحــاب 

وفر�ص عقوبات على طهران.
حتذير  عقب  طــهــران  قـــرار  وجـــاء 
ــي،  ــس ــا� امل جـــــوان   17 يف  ــه  ــت ــق ــل اأط

منظمة  با�سم  املــتــحــدث  قــال  حيث 
بهروز  االإيــرانــيــة،  النووية  الطاقة 
اإّن بالده �ستزيد خمزونها  كمالوندي، 
غ�سون  يف  املخ�سب  الــيــورانــيــوم  مــن 
الدول  تتخذ  مل  حال  يف  ــام،  اأي  10
للحفاظ  ملمو�سة  خطوات  االأوروبية 

على االتفاق.
وت�ساعد التوتر بني اإيران والواليات 
قبل  االأخرية،  ان�سحاب  منذ  املتحدة، 
اأكــرث مــن عــام، مــن االتــفــاق النووي 

املتعدد االأطراف، املربم يف 2015. 
عقوبات  فر�ص  وا�سنطن  واأعــــادت 
اقــتــ�ــســاديــة مــ�ــســددة عــلــى طــهــران، 
مبوجب  التزاماتها  االأخرية  وخف�ست 
قيودا  فر�ص  الذي  النووي،  االتفاق 
على الربنامج النووي االإيراين، مقابل 

رفع العقوبات الغربية. 

الروهنغيا يتعر�صون لال�صطهاد يف اإقليم اأراكان

مناطق  يف  فل�سطينيني   5 االإ�سرائيلي  اجلي�ص  اعتقل 
االأول،  اأم�ص  ليلة  خالل  الغربية  ال�سفة  من  متعددة 
اأم�ص  يوم  له  بيان  يف  االإ�سرائيلي  اجلي�ص  قال  حيث 
ن�ساطات  الفل�سطينيني ب�سبهة  اأنه مت اعتقال  االإثنني، 
من  للتحقيق  اإحالتهم  "متت  اأنه  واأ�ساف  �سعبية،  عنف 

قبل قوات االأمن".
الفل�سطينية  املنازل  من  االعتقاالت  تتم  ما  وعادة 
خالل �ساعات ما بعد منت�سف الليل، ووفق اإح�سائيات 
ر�سمية �سدرت عن هيئة �سوؤون االأ�سرى )تابعة ملنظمة 
املعتقلني  عدد  و�سل  فقد  الفل�سطينية(  التحرير 
230 طفال و48  بينهم  5700 معتقل  لـ  الفل�سطينيني 
تهمة(  بال  )معتقلون  اإداري  معتقل  و500  معتقلة 
طبي  لتدخل  بحاجة   700 بينهم  مري�ص  و1800 
عاجل، حيث ينفذ اجلي�ص االإ�سرائيلي حمالت اعتقال 

ليلية يف ال�سفة الغربية.

التاأهب  حالة  اأبيب  بتل  غوريون  بن  مطار  يف  اأعلنت 
اأملانية  ركاب  لطائرة  ا�سطراري  هبوط  ب�سبب  الق�سوى، 

تعطلت اإحدى عجالتها اأثناء االإقالع يف مطار كولونيا.
ون�سر يف املطار اأكرث من 100 فريق و�سيارة اإ�سعاف قبيل 
ل�سركة  تابعة  "بوينغ-737"  طراز  من  طائرة  هبوط 
"Electra Air"، وعلى متنها 152 �سخ�سا، تعر�ص اإطار 
اأقلعت  اأثناء االإقالع، كما  اإحدى عجالتها الأ�سرار كبرية 
مقاتالت تابعة ل�سالح اجلو االإ�سرائيلي ملرافقة الطائرة 
والتاأكد من حجم االأ�سرار واإبالغ اإدارة املطار بهذا ال�ساأن، 
ب�سالمة  الهبوط  من  الطائرة  طاقم  متكن  اخللل،  ورغم 

على مدرج املطار.

يف  الواقعة  كيو�سو  جزيرة  على  غزيرة  اأمطار  هطلت 
جنوب غرب اليابان يوم اأم�ص االثنني، و�سل معدلها اإىل ما 
يزيد عن 355 ملليمرتا خالل 24 �ساعة يف اإحدى املناطق 
مما ت�سبب يف وقوع انهيارات اأر�سية واإغالق طرق �سريعة 
األف �سخ�ص اإخالء   800 اأكرث من  بينما نا�سدت ال�سلطات 

منازلهم.
)اإن.اإت�ص. اليابانية  والتلفزيون  االإذاعة  هيئة  وذكرت 
اأر�سيا وقع يف منطقة كاجو�سيما بجنوب  اأن انهيارا  كيه( 
اإر�سادات  اأن  واأ�سافت  امراأة،  مقتل  عن  اأ�سفر  مما  كيو�سو 
 831 ي�سمل  مبا  منزل،  األف   388 اإىل  �سدرت  باالإخالء 

األف �سخ�ص، يف كاجو�سيما وثالث مناطق اأخرى.
مدينة  �سكان  من  اآالف  �ستة  اإىل  باالإخالء  اأمر  و�سدر 

اإت�سيكيكو�سيكينو يف كاجو�سيما.
من  جزء  اإن  اليابانية  اجلوية  االأر�ساد  وكالة  وقالت 
ملليمرت من   361.5 �سهد هطول  �سات�سوما�سينداي  مدينة 
االأول  اأم�ص  ظهرية  بعد  من  �ساعة   24 مدى  على  االأمطار 
االأحد، مبا يتخطى متو�سط معدل هطول االأمطار ال�سهري 

يف جويلية الذي يبلغ 291.5 ملليمرت.

قال م�سوؤول يف مطار اأدي�سون بوالية تك�سا�ص االأمريكية 
لقوا  �سغرية  طائرة  منت  على  كانوا  اأ�سخا�ص  ع�سرة  اإن 
اإثر اقتحامها حظرية طائرات  املا�سي  حتفهم يوم االأحد 

اأثناء اإقالعها من مطار.
وقال دار�سي نوزيل نائبة مدير املطائر الواقع يف منطقة 
الطائرة  اإن  داال�ص  �سمايل  كيلومرتا   24 تبعد  جتارية 
املحركني  ذات  اإير  كينج  ئي-350  بي  كرافت  بيت�ص 

حتطمت وا�ستعلت النريان فيها.
واأ�سافت اأن الطائرة كانت يف طريقها اإىل فلوريدا وقالت 
اإنه مل يتم االإبالغ عن اإ�سابة اأحد على االأر�ص، ومن املقرر 
من  حمققون  الحق  وقت  يف  احلادث  موقع  اإىل  ي�سل  اأن 

الهيئة الوطنية االأمريكية ل�سالمة و�سائل النقل.

اعتقال 5 فل�ضطينيني يف ال�ضفة 
الغربية

طائرة اأملانية ت�ضبب حالة تاأهب 
ق�ضوى مبطار تل اأبيب

انهيارات اأر�ضية وغلق طرقات 
ب�ضبب الفي�ضانات باليابان

ع�ضرة اأ�ضخا�ص لقوا حتفهم 
على منت طائرة بوالية تك�ضا�ص

حــول

الوكاالت  

العــامل

دولـي

ق. د

ق. د
ق. د

ق. د

عريقات يدعو للح�ضد �ضد اال�ضتيطان 
اإيران تخطت �ضقف خمزون االإ�ضرائيلي يف القد�ص املحتلة

اليورانيوم املتفق عليه

قال نا�شطون روهنغيون اإن قوات ميامنار زادت من وترية العنف واملمار�شات التع�شفية جتاه امل�شلمني املتبقني يف والية اأراكان، 
حيازتها  تهمة  تلفيق  ثم  باالأ�شلحة  الت�شوير  على  واإجبارهم  روهنغيني  على  القب�س  ال�شرطة  اإلقاء  عقب  النا�شطني  حديث  وجاء 

واالن�شمام جلماعات م�شلحة الإرغامهم على دفع غرامات مالية.
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ــريون  ــام ــك يــتــطــلــع مــنــتــخــبــا ال
ملوا�سلة م�سريتيه يف بطولة كاأ�ص 
االأمم االأفريقية، والتاأهل للدور 

اجلولة  يخو�ص  عندما  القادم، 
باملجموعة  ـــرية   واالأخ الثالثة 
ال�ساد�سة من مرحلة املجموعات 

للبطولة القارية اأم�سية اليوم.
الكامريوين  املنتخب  ويــواجــه 
حامل اللقب نظريه البنيني مبلعب 
يرتبع  حيث  االإ�سماعيلية، 
على  الــكــامــريون  منتخب 
نقاط،  بر�سيد   ال�سدارة 
على  نقطتني  بفارق  متفوقا 
اأقرب مالحقيه غانا وبنني، 
ر�سيد  يف  يت�ساويان  اللذين 
ـــداف  ـــارق االأه الــنــقــاط وف
فيما  املبا�سرة،  واملواجهات 
بي�ساو  غينيا  منتخب  يقبع 
بر�سيد  الــرتتــيــب  قـــاع  يف 

نقطة وحيدة.
وميتلك املنتخب الكامريوين 
احلظوظ االأوفر يف التاأهل، 
على  احل�سول  يكفيه  حيث 
القتنا�ص  الــتــعــادل  نقطة 
 ، الـ لدور  العبور  بطاقة 
املباراة  لنتيجة  النظر  دون 
ح�سد  اأن  غــري  االأخــــــرى، 
يف  �سي�سعه  الثالث  النقاط 
ليواجه  املجموعة،  �سدارة 
�ساحب  ــاين  ــث ال ــــدور  ال يف 
املجموعة  يف  الثاين  املركز 
اخلام�سة يوم االإثنني املقبل 

مبلعب االإ�سماعيلية.
املنتخب  خ�سارة  حالة  ويف 
يتعني  ف�سوف  الكامريوين، 
نتيجة  ـــار  ـــظ ـــت ان عــلــيــه 

ترتيبه  ملعرفة  االآخـــر  اللقاء 
�سيرتاجع  حيث  املجموعة،  يف 
للمركز الثالث حال فوز غانا على 
غينيا بي�ساو، وحينها �سوف ياأمل 
اأربعة  اأف�سل  �سمن  يــكــون  الأن 

ثالث حتى يتاأهل للدور املقبل.
الكامريون  منتخب  ينال  وقــد 
الو�سافة حتى يف حالة خ�سارته، 
حــال انــتــهــاء املــبــاراة االأخـــرى 
غينيا  بفوز  حتى  اأو  بالتعادل، 
بي�ساو على غانا، حيث �سيت�ساوى 
مع  نــقــاط  ر�ــســيــد   يف  حينها 
املواجهات  لتح�سم  بي�ساو،  غينيا 

املبا�سرة املوقف ل�ساحله.
منتخب  �ــســيــكــون  جــانــبــه،  ــن  م
البنني مطالبا بالفوز على منتخب 
اأراد  اإذا  املرو�سة،  غري  االأ�ــســود 
بالتاأهل  تاريخيا  اإجنازا  حتقيق 
لالأدوار االإق�سائية للمرة االأوىل 
تعادله  حال  يف  اأمــا  تاريخه،  يف 
ف�سوف تتقل�ص حظوظه كثريا يف 
ال�سعود، ال�سيما مع انتهاء املباراة 
االأخرى بفوز اأحد الطرفني على 
خ�سارته  �ستعني  فيما  االآخـــر، 
هذه  اأن  يذكر  امل�سابقة،  وداعــه 
يلتقي  التي  االأوىل  املــبــاراة  هي 
اأمم  بنهائيات  املنتخبان  خاللها 

اأفريقيا.

ــوم  ــي ــة ال ــي ــس ــ� يــلــتــقــي اأم
بنظريه  التون�سي  املنتخب 
بر�سم  لقاء  يف  املوريتاين 
دور  مــن  الثالثة  اجلــولــة 
املجموعة  املــجــمــوعــات 
ويحتل املنتخب  اخلام�سة
يف  الثاين  املركز  التون�سي 
نقطتني  بر�سيد  املجموعة 
فــقــط وبـــفـــارق االأهــــداف 
اأمام نظريه االأنغويل  فقط 
املنتخب  يـــواجـــه  الــــذي 
املايل �ساحب االأربع نقاط 
مت�سدر املجموعة يف املباراة 

الثانية باملجموعة.
املنتخب  يقبع  املقابل،  يف 
املوريتاين يف املركز االأخري 
نقطة  بر�سيد  باملجموعة 
واحدة ح�سدها من تعادله 
ـــــوال يف  الــ�ــســلــبــي مـــع اأجن
باأنه  علما  املا�سية  اجلولة 
ا�ستهل م�سريته يف البطولة 
مقابل   ثقيلة   بهزمية 

اأمام مايل.
وحتــــظــــى املــنــتــخــبــات 
املجموعة  هذه  يف  االأربعة 
اإىل  للتاأهل  جيدة  بفر�ص 
معظم  اإن  بل  الثاين  الدور 
�ستكون  الـــفـــر�ـــص  ــــذه  ه
ــاأيــدي كــل فــريــق يف ظل  ب
منتخبات  ر�سيد  تــقــارب 

هذه املجموعة.
التون�سي  املنتخب  ويرفع 
التحدي  اليوم  مــبــاراة  يف 

الذي  الفوز  الأهمية  نظرا 
ي�سمن التاأهل بغ�ص النظر 
عن نتيجة املباراة االأخرى 

يف املجموعة فيما �سي�سع 
الفريق  فر�ص  التعادل 
ويجعلها  ــك  ــح امل عــلــى 
فقط  لــيــ�ــص  مـــرهـــونـــة 
بنتيجة املباراة االأخرى 
يف املجموعة واإمنا اأي�سا 
بنتائج باقي املجموعات 
اأما الهزمية فتعني عودة 

بعد  بـــالده  اإىل  الــفــريــق 
انتهاء مباراة الغد.

ويف املقابل، لن يكون اأمام 
�سوى  املــوريــتــاين  املنتخب 
الــفــوز يف  خيار واحــد هــو 
على  للحفاظ  الغد  مباراة 
للدور  التاأهل  يف  فر�سته 
�ستكون  ـــي  ـــت وال ـــاين  ـــث ال

مرهونة بنتائج االآخرين.
الثانية  ــبــاراة  امل عــن  اأمــا 
بـــاملـــجـــمـــوعـــة، فــيــحــتــاج 
نقطة  اإىل  املــايل  املنتخب 

التاأهل  ل�سمان  الــتــعــادل 
ــابــات  ــس ـــن احلــ� ــدا ع ــي ــع ب
باأ�سحاب  اخلا�سة  املعقدة 
وبالرغم  الــثــالــث،  املــركــز 
من هذا اال ان مايل يتطلع 
اأنغوال  على  الفوز  لتحقيق 
ـــل �ــســمــان �ــســدارة  مــن اأج
النظر  بغ�ص  املــجــمــوعــة 
عن نتيجة املباراة االأخرى 
تون�ص  بــني  املجموعة  يف 

وموريتانيا.

منتخب  اأداء  تراجع  عالء  وحممود  �سليمان  وليد  الثنائي  برر 
االأخـــرية  اجلــولــة  يف   ،0-2 اأوغــنــدا  على  الــفــوز  رغــم  م�سر 
للمجموعة االأوىل ببطولة كاأ�ص االأمم االأفريقية وقال �سليمان 
الهدف  اأن  موؤكدا  الفوز،  حتقيق  هو  االأهــم  اإن  ت�سريحاته  يف 
يف  ثقته  مبديا  الثالث،  النقاط  وح�سد  ال�سدارة،  هو  االأ�سا�سي 

تطور اأداء املنتخب مع توايل املباريات.
واأكد حممود عالء مدافع املنتخب الذي جل�ص بديال اأمام اأوغندا 
، يف ت�سريحات اأن ال�سبب الرئي�سي يف فوز م�سر هو اجلمهور الذي 

كان داعما قويا لالعبني، ومل ي�سعهم حتت ال�سغط.
لهيطة مدير منتخب م�سر قرارا  اإيهاب  اتخذ  اأخرى  من جهة 
�سارما مبنع الت�سجيل الإحدى الف�سائيات ال�سهرية، التي ت�سببت 
اإثارة اجلدل، يف وقت �سابق، عندما ح�سلت على ت�سريحات  يف 
م�سورة من الالعبني، يف كاأ�ص العامل االأخرية، دون علم لهيطة 

نف�سه.
وتوجه مدير املنتخب نحو الالعبني وطالبهم بعدم االإدالء باأي 
ت�سجيل  بداأت يف  بالفعل قد  كانت  التي  املعنية،  للقناة  ت�سريح 

لقاءات مع عدد منهم.

ح�سل �سيدريك باكامبو، العب الكونغو الدميقراطية، على جائزة اأف�سل العب 
يف  االول  ام�ص   ،)0/4( زميبابوي  على  بــالده  منتخب  بها  فاز  التي  املــبــاراة،  يف 
اجلولة الثالثة واالأخرية من مناف�سات املجموعة االأوىل، ببطولة كاأ�ص اأمم اإفريقيا 

.2019
مهم  االنت�سار  اإن  بالفوز، قائال يف ت�سريحات �سحفية،  �سعادته  باكامبو عن  واأعرب 

لتجديد اآمال فريقه، يف ال�سعود اإىل دور ال�ستة ع�سر للبطولة.
اأربعة  �سجلنا  واليوم  اأهــداف،  اأي  ن�سجل  ومل  واأوغندا،  م�سر  منتخب  �سد  "لعبنا  وتابع: 

اأهداف".
"قمنا ببذل املزيد من اجلهد، و�سوف نرفع روؤو�سنا بعد االأداء الطيب الذي قدمناه..  واأ�ساف: 

اأ�سكر زمالئي و�سوف اأحتفل باجلائزة معهم اليوم".
ويحتل منتخب الكونغو الدميقراطية املركز الثالث يف املجموعة االأوىل، بر�سيد 3 نقاط، وما زالت لديه 
اجلولة  نتائج  بقية  انتظار  عليه  لكن  الثالث،  املركز  على  حا�سلة  منتخبات   4 اأف�سل  �سمن  ال�سعود،  يف  فر�سة 

االأخرية لدور املجموعات.

املدير  روهر  غرينوت  االأملاين  اأكد 
الفني ملنتخب نيجرييا اأن فريقه 
ي�ستحق اخل�سارة اأمام مدغ�سقر، 
بجد  العمل  �سرورة  اإىل  م�سرًيا 

خالل املرحلة املقبلة.
على  ــقــر  ــس مــدغــ� وفـــــــازت 

دون  بثنائية  نيجرييا 
االأول يف  ام�ص  رد، 

الثالثة  اجلولة 
مناف�سات  مـــن 
املــــجــــمــــوعــــة 
الـــــثـــــانـــــيـــــة، 

بر�سيد  املجموعة  �سدارة  لتخطف 
7 نقاط، فيما جاءت كتيبة الن�سور 
اخل�سراء يف املركز الثاين بر�سيد 6 
نقاط، وحلت غينيا يف املركز الثالث 
منتخب  وتذيل  نقاط،   4 بر�سيد 

بوروندي بدون ر�سيد من النقاط.
ال�سحفي  املــوؤمتــر  يف  روهــر  وقــال 
الفر�سة  منح  "اأردت  املباراة:  بعد 
قد  املتواجدين،  الالعبني  جلميع 

بع�ص  هناك  تكون 
لكن  االأخـــــطـــــاء، 
نعمل  اأن  علينا 
املباريات  يف  بجد 
واأعتقد  املقبلة، 
الــالعــبــني  اأن 
ـــــة  عـــلـــى دراي
ــــة  ــــي ــــم ــــاأه ب

ذلك".
واأ�ـــــســـــاف: 
"من الطبيعي 
ــــــــــــــــراء  اإج
تعديالت يف الت�سكيلة فنحن �سعدنا 
ـــاراة، وال  ـــب ــايل قــبــل امل ــت ــدور ال ــل ل
هــوؤالء  تاأهيل  بقدر  الــفــوز  يهمني 

الالعبني".
وعن منتخب مدغ�سقر قال روهر: 
"منتخب قوي وميتلك دفاًعا منظًما، 
مل يكن لدينا القدرة على اخرتاقه، 

اإنه فريق رائع".

ــوال  ــك ــي وجــــــه ن
ديـــبـــوي، املــديــر 
ملنتخب  ــي  ــن ــف ال
ال�سكر  مدغ�سقر، 
فريقه  لــالعــبــي 
االأداء  عــــلــــى 
املـــ�ـــســـرف، الـــذى 
قــــدمــــوه اأمــــــام 

نيجرييا.
فـــاز  اأن  بـــعـــد 

يف  نظيفني،  بهدفني  النيجريي  نظريه  على  مدغ�سقر  منتخب 
اجلولة الثالثة واالأخرية من مناف�سات املجموعة الثانية لبطولة 

كاأ�ص اأمم اإفريقيا، ليت�سدر بر�سيد �سبع نقاط.
واأ�ساف ديبوي خالل املوؤمتر ال�سحفي، الذي ُعقد عقب املباراة: 
لنا  �سرف  املثرية،  واملباراة  الرائع  االأداء  على  نيجرييا  "اأ�سكر 
عندما  مهما،  فوزا  نحقق  اأن  ا�ستطعنا  املواجهة،  هذه  نربح  اأن 
الفريق  الأنها  نيجرييا،  جتاه  حذرين  كنا  البطولة  قرعة  راأينا 
البالغة  وال�سعادة  بالفخر  ن�سعر  واليوم  املجموعة،  يف  االأقوى 

لهزميتهم".
وحاليا  وفاعلية،  تركيزا  اأكرث  كان  مدغ�سقر  "منتخب  وتابع: 
يف  عليهم  االعتماد  بعد  الالعبني،  اإجهاد  ب�سبب  م�سكلة  اأواجه 
الثالث مباريات.. الفريق يحتاج اإىل فرتة كافية للراحة، قبل 

بدء اال�ستعداد لدور ال�ستة ع�سر".

ــــــــــــــــدا  اوغــــــــــــــــن  0-2 مـــــــــــ�ـــــــــــســـــــــــر 
ــــوي  ــــاب ــــب زمي  0-4 الـــــكـــــونـــــغـــــو   ــــة  ــــوري ــــه ــــم ج

نيجرييا   0-2 مدغ�سقر 
غينيا   2-0 بـــــورنـــــدي 

االأ�صود الغري مرو�صة تبحث عن ال�صدارة والبنني ي�صعى
 القتطاع تاأ�صرية التاأهل للدور املقبل

ن�صور قرطاج يف مواجهة م�صرية اأمام موريتانيا ومايل يبحث عن الفوز
 وح�صم التاأهل على ح�صاب اأنغوال 

ثنائية اأوغندا مل تخف تراجع اآداء منتخب م�صر والركائز يربرون 

�صيدريك باكامبو اأف�صل العب
 يف مقابلة زميبابوي 

ومنظم  قوي  منتخب  "واجهنا 
واخل�صارة منطقية"

نيجرييا" مبنتخب  باالإطاحة  "فخور 

نتائج اجلولة الثالثة املجموعة االأوىل 

نتائج اجلولة الثالثة للمجموعة الثانية 

�ملجمموعة  
�لنقاط�لفارقتلقى�صجلخ�صر تعادل فازلعب )�أ( 

33005059م�صر 

31113304�وغند�

جمهورية 
31024403�لكونغو

1-3012165زمبابوي

�ملجموعة 
�لنقاط�لفارقتلقى�صجل خ�صر تعادلفازلعب)ب(

32105237مدغ�صقر 

32012206نيجرييا

31114314غينيا

0-3003044بوروندي

�لنقاط�لفارقتلقى�صجلخ�صرتعادلفازلعب �ملجموعة 

�لكامريون
غانا

�لبنني
غينيا 
-بي�صاو

�ملجموعة 
�لنقاط�لفارقتلقى �صجلخ�صر تعادلفازلعب  

مايل 
تون�س
�نغوال

-موريتانيا

الــــــــــــرتتــــــــــــيــــــــــــب 

الــــــــــــرتتــــــــــــيــــــــــــب 

نيكوال ديبوري )مدرب مدغ�شقر(:روهر )مدرب منتخب نيجرييا(: 

ر�سمي،  ب�سكل  م�سر  منتخب  اأعــلــن 
كوكا  ح�سن  اأحمد  الالعب  غياب  مــدة 
عن  الربتغايل،  براغا  �سبورتينغ  مهاجم 
التي  االإ�سابة  ب�سبب  االأخ�سر  امل�ستطيل 
تعر�ص لها يف مباراة اأوغندا يوم االأحد يف 
ختام املجموعة االأوىل ببطولة كاأ�ص االأمم 

االأفريقية.
م�سر  منتخب  طبيب  العال  اأبو  حممد  وقال 

يف  قوية  بكدمة  اإ�سابته  اأثبتت  الأ�سعة  خ�سع  كوكا  اإن  �سحفية  ت�سريحات  يف 
كاحل القدم، مو�سًحا اأن الالعب �سيغيب لفرتة ت�سل اإىل اأ�سبوع.

وتاأكد غياب كوكا عن منتخب م�سر يف لقاء دور ال�ستة ع�سر ببطولة كاأ�ص 
االأمم االأفريقية، يوم ال�سبت املقبل.

عبد  حممود  املرمى  حار�ص  اإ�سابة  من  م�سر  منتخب  ويعاين  هذا 
امل�ستطيل  عــن  يبعده  اإكيلي�ص،  وتــر  يف  بقطع  جن�ص  الرحيم 

االأخ�سر ملدة قد ت�سل اإىل 8 اأ�سهر.
نهائي  ثمن  اإىل  تاهل  م�سر  منتخب  ان  الذكر  يجدر 

ت�سدر  بعد   2019 االأفريقية  االأمم  كاأ�ص 
ترتيب املجموعة االأوىل بر�سيد 

نقاط.  9

االإ�صابة حترم 
منتخب م�صر من خدمات 

احمد ح�صن كوكا

اأ�سياد  اأحـــد  ــاين،  ــغ ال املنتخب  ي�سعى 
القارة ال�سمراء باأربعة األقاب يف البطولة 
املجموعة، حينما  االأول يف  فوزه  لتحقيق 
اليوم  ام�سية  بي�ساو  غينيا  منتخب  يالقي 
تعادله  مقابل  مع بنني  ، وذلك عقب 
مع  اأهـــــداف  وبــــدون  االأوىل،  بــاجلــولــة 

الكامريون يف اجلولة املا�سية.
ال�سوداء  بـالنجوم  امللقب  املنتخب  وياأمل 
مع  لقائه  يف  اأف�سل  مب�ستوى  الظهور  يف 
من  العبوه  يتمكن  مل  الذي  بي�ساو،  غينيا 

ت�سجيل اأي هدف يف البطولة حتى االآن.
الــغــاين مــن لعنة  املــنــتــخــب  ويــ�ــســتــكــي 
االإ�سابات التي تطارد العبيه ، حيث كان 
جناح  اأت�سو  كري�ستيان  �سحاياها  اآخــر 
هذا  االإجنليزي،  يونايتد  نيوكا�سل  فريق 
حول  ب�سدة  ال�سكوك  حتوم  الذي  االخري 
من  معاناته  ب�سبب  املــبــاراة  يف  م�ساركته 
االإ�سابة يف الع�سلة اخللفية خالل اللقاء 

املا�سي اأمام الكامريون.
و�سبق لالعب توما�ص اأجيبونغ اأن تعر�ص 
اأمام بنني ليغيب على اإثرها عن  لالإ�سابة 
اأثرت  فيما  الكامريون،  اأمام  التايل  اللقاء 
اأيو  اأنــدريــه  لها  تعر�ص  التي  االإ�ــســابــة 
خالل  م�ستواه  على  موؤخرا  الفريق  قائد 

م�ساركته اأمام الكامريون.
حتت  املباراة  الغاين  املنتخب  ويخو�ص 
حيث  االنت�سار  غري  وال  االنت�سار  �سعار 
يفر�ص عليه احل�سول على نقاط املباراة، 
البطولة  يف  مــ�ــســواره  موا�سلة  اأراد  اإذا 

. الغائبة عن خزائنه منذ عام 
اأن  الــغــاين  املنتخب  العــبــي  يـــدري  كما 
رمبا  بي�ساو،  غينيا  منتخب  مع  التعادل 
امل�سابقة  ــن  م املــبــكــر  ــــروج  اخل يكلفهم 
نهاية  تعني  ف�سوف  اخل�سارة  اأما  القارية، 

م�سريته بالبطولة.

النجوم ال�صوداء اأمام حتمية الفوز 
اأمام غينيا بي�صاو 

نيجرييا  منتخب  جنم  كانو  نوانكو  اأكد 
ال�سابق، اأن منتخب م�سر مل يظهر ب�سكل 
اأمم  ببطولة  املجموعات  دور  يف  جيد 
اأفريقيا، رغم ت�سدره للمجموعة االأوىل 

بتحقيق 3 انت�سارات متتالية.
يف  الثغرات  بع�ص  "هناك  كانو  ــال  وق
تظهر  قد  والتي  م�سر،  منتخب  �سفوف 

اأمام الكبار يف االأدوار االإق�سائية".
�سيعاين  م�سر  منتخب  اأن  "اأرى  واأ�ساف 
على  االعــتــمــاد  اأن  حيث  الــكــبــار،  ـــام  اأم
وحممود  �ــســالح  حممد  املميز  الثنائي 

ببطولة  للتتويج  يكفي  ال  تريزيجيه 
م�سر  منتخب  اأفريقيا،  اأمم  مثل  كبرية 
الو�سط،  خــط  يف  قــائــد  وجـــود  يفتقد 
ي�ستطيع قيادة وتنظيم الهجمات، بجانب 
توجيه الالعبني والربط بني اخلطوط، 
ال�سلبيات يف كتيبة  اأكرب  وهذا يعترب من 

الفراعنة".
البداية  تــكــون  اأن  "اأتوقع  واأ�ـــســـاف 
احلقيقية لكاأ�ص االأمم االأفريقية، بداية 

من مباريات ثمن النهائي"..

كانو: "االعتماد على جنمني
 ال يكفي ومنتخب م�صر 

�صيعاين يف االأدوار القادمة"

ملنتخب  الفني  املدير  مارتينيز  كورينتني  يرى 
اإ�سايف  راحة  يوم  من  اال�ستفادة  اإن  موريتانيا، 
فريقه،  اأداء  على  اإيجابية  ب�سورة  يوؤثر  �سوف 
لعب  على  التعود  لهم  ي�سبق  مل  العبيه  الأن 

مباراتني خالل  اأيام.
تون�ص  مواجهة  قبل  �سحفي،  موؤمتر  يف  وقال 
اأفريقيا  باأمم  املجموعات  دور  جوالت  ثالث  يف 
كبرية،  حــرارة  درجــة  ظل  يف  �سيقام  اللقاء 
وذلك يعطي للفريق اأ�سبقية جيدة على مناف�سه 
احلرارة،  درجة  عن  التحدث  اأريد  ال  التون�سي 
الأن الكثري من الالعبني ال ين�سطون يف الدوري 

الــدوريــات  يف  يلعبون  وغالبيتهم  املحلي، 
. االأوروبية

حللنا مكامن االأخطاء يف مباراتنا  واأردف 
اأمام مايل، الأنهم �سجلوا  اأهداف من خارج 
ثم  ــدا،  ج جميلة  ب�سورة  اجلـــزاء  منطقة 
كنا  الــذي  االأجنـــويل  الفريق  �سد  املــبــاراة 

. ندري موا�سع قوته ونقاط �سعفه
جنم  ب�سام،  خليل  مــوالي  اأكــد  جانبه  من 

التون�سي  املنتخب  بــاأداء  فوجئ  اأن  موريتانيا، 
كان  كونه  من  بالرغم  البطولة،  يف  االآن  حتى 

مر�سحا للفوز باللقب.

لكرة  ــي  ــق ــري االأف ــــاد  ــن االحت ــل اأع
التون�سي  ــم  ــك احل تــعــيــني  ـــقـــدم،  ال
مباراة  الإدارة  الــ�ــســاملــي،  الــ�ــســادق 
ختام  يف   ، اليوم  وبنني،  الكامريون 

دور املجموعات بكاأ�ص اأمم اأفريقيا.
هذه  يف  ال�ساملي  الــ�ــســادق  ويــعــاون 
عطية  امل�ساعد  الثنائي  املقابلة، 
عي�سى ويامن امللول�سي، بجانب احلكم 

الرابع هيثم قرياط.
ال�سادق  اأن  اإىل  االإ�ـــســـارة  جتــدر 
تــنــزانــيــا  مـــبـــاراة  اأدار  ــي  ــامل ــس ــ� ال
اأ�سود  بفوز  انتهت  والتي  وال�سنغال، 
حل�ساب  رد،  دون  بهدفني  التريانغا 

مناف�سات املجموعة الثالثة.
ــكــامــريوين،  ويــتــ�ــســدر املــنــتــخــب ال
ال�ساد�سة  املجموعة  ترتيب  جدول 
يف  نقطتني  مقابل  نقاط،   4 بر�سيد 

ر�سيد البنني.

القدم  لكرة  االإفــريــقــي  االحتـــاد  عــني 
لوي�ص  ـــدي،  ـــروان ال الــــدويل  احلــكــم   ،
منتخب  ــاراة  ــب م الإدارة  هــاكــيــزميــانــا، 
ال�سوي�ص،  ملعب  على  وموريتانيا  تون�ص 
اليوم بدايًة من ال�ساعة الثامنة م�ساء.

وتــاأتــي هــذه املــبــاراة يف اإطــار اجلولة 
املجموعة  مــنــافــ�ــســات  مـــن  ــثــة  ــال ــث ال
. اخلام�سة، ببطولة اأمم اإفريقيا 

من  كل  هاكيزميانا  جانب  اإىل  و�سيكون 
مارينجوين،  اأر�سني  املوزمبيقي،  احلكم 
�سيديبي  والــغــيــنــي  اأول،  كــمــ�ــســاعــد 
والبوروندي  ثاين،  كم�ساعد  �سيديكي، 
با�سيفيك ندابهاوينمانا، احلكم الرابع.

حكما  اأ�سبح  الذي  عاما(،   ( هاكيزميانا  اأن  اإىل  االإ�سارة  وجتدر 
، هو احلكم الرواندي الوحيد يف البطولة. دوليا عام 

ويف �سياق ذات �سلة يحتل منتخب تون�ص املركز الثاين يف املجموعة 
اخلام�سة بنقطتني، بينما تتذيل موريتانيا الرتتيب بنقطة وحيدة.

كورينتني مارتينيز:
احلرارة املرتفعة �صت�صاعدنا اأمام تون�س  

احلكم التون�صي ال�صادق ال�صاملي يدير 
مباراة الكامريون �صد بنني

الرواندي لوي�س هاكيزميانا حكما 
للقاء تون�س وموريتانيا

�جلولة �لثالثة  للمجموعة �ل�صاد�صة �جلولة �لثالثة  للمجموعة �خلام�صة 

تون�س  موريتانيا 
�نغوال -  مايل 

غينيا بي�صاو- غانا 
�لكامريون  �لبنني 

ـــة الـــ�ـــصـــاد�ـــصـــة  ـــوع ـــم ـــج امل
البينني  الكامريون 

ترتيب املجموعة ال�صاد�صة 

تريب املجموعة اخلام�صة 

غانا  غينيا بيا�سو 
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ــريون  ــام ــك يــتــطــلــع مــنــتــخــبــا ال
ملوا�سلة م�سريتيه يف بطولة كاأ�ص 
االأمم االأفريقية، والتاأهل للدور 

اجلولة  يخو�ص  عندما  القادم، 
باملجموعة  ـــرية   واالأخ الثالثة 
ال�ساد�سة من مرحلة املجموعات 

للبطولة القارية اأم�سية اليوم.
الكامريوين  املنتخب  ويــواجــه 
حامل اللقب نظريه البنيني مبلعب 
يرتبع  حيث  االإ�سماعيلية، 
على  الــكــامــريون  منتخب 
نقاط،   4 بر�سيد  ال�سدارة 
على  نقطتني  بفارق  متفوقا 
اأقرب مالحقيه غانا وبنني، 
ر�سيد  يف  يت�ساويان  اللذين 
ـــداف  ـــارق االأه الــنــقــاط وف
فيما  املبا�سرة،  واملواجهات 
بي�ساو  غينيا  منتخب  يقبع 
بر�سيد  الــرتتــيــب  قـــاع  يف 

نقطة وحيدة.
وميتلك املنتخب الكامريوين 
احلظوظ االأوفر يف التاأهل، 
على  احل�سول  يكفيه  حيث 
القتنا�ص  الــتــعــادل  نقطة 
الـ16،  لدور  العبور  بطاقة 
املباراة  لنتيجة  النظر  دون 
ح�سد  اأن  غــري  االأخــــــرى، 
يف  �سي�سعه  الثالث  النقاط 
ليواجه  املجموعة،  �سدارة 
�ساحب  ــاين  ــث ال ــــدور  ال يف 
املجموعة  يف  الثاين  املركز 
اخلام�سة يوم االإثنني املقبل 

مبلعب االإ�سماعيلية.
املنتخب  خ�سارة  حالة  ويف 
يتعني  ف�سوف  الكامريوين، 
نتيجة  ـــار  ـــظ ـــت ان عــلــيــه 

ترتيبه  ملعرفة  االآخـــر  اللقاء 
�سيرتاجع  حيث  املجموعة،  يف 
للمركز الثالث حال فوز غانا على 
غينيا بي�ساو، وحينها �سوف ياأمل 
اأربعة  اأف�سل  �سمن  يــكــون  الأن 

ثالث حتى يتاأهل للدور املقبل.
الكامريون  منتخب  ينال  وقــد 
الو�سافة حتى يف حالة خ�سارته، 
حــال انــتــهــاء املــبــاراة االأخـــرى 
غينيا  بفوز  حتى  اأو  بالتعادل، 
بي�ساو على غانا، حيث �سيت�ساوى 
مع  نــقــاط   4 ر�ــســيــد  يف  حينها 
املواجهات  لتح�سم  بي�ساو،  غينيا 

املبا�سرة املوقف ل�ساحله.
منتخب  �ــســيــكــون  جــانــبــه،  ــن  م
البنني مطالبا بالفوز على منتخب 
اأراد  اإذا  املرو�سة،  غري  االأ�ــســود 
بالتاأهل  تاريخيا  اإجنازا  حتقيق 
لالأدوار االإق�سائية للمرة االأوىل 
تعادله  حال  يف  اأمــا  تاريخه،  يف 
ف�سوف تتقل�ص حظوظه كثريا يف 
ال�سعود، ال�سيما مع انتهاء املباراة 
االأخرى بفوز اأحد الطرفني على 
خ�سارته  �ستعني  فيما  االآخـــر، 
هذه  اأن  يذكر  امل�سابقة،  وداعــه 
يلتقي  التي  االأوىل  املــبــاراة  هي 
اأمم  بنهائيات  املنتخبان  خاللها 

اأفريقيا.

ــوم  ــي ــة ال ــي ــس ــ� يــلــتــقــي اأم
بنظريه  التون�سي  املنتخب 
بر�سم  لقاء  يف  املوريتاين 
دور  مــن  الثالثة  اجلــولــة 
"املجموعة  املــجــمــوعــات 
اخلام�سة" ويحتل املنتخب 
يف  الثاين  املركز  التون�سي 
نقطتني  بر�سيد  املجموعة 
فــقــط وبـــفـــارق االأهــــداف 
اأمام نظريه االأنغويل  فقط 
املنتخب  يـــواجـــه  الــــذي 
املايل �ساحب االأربع نقاط 
مت�سدر املجموعة يف املباراة 

الثانية باملجموعة.
املنتخب  يقبع  املقابل،  يف 
املوريتاين يف املركز االأخري 
نقطة  بر�سيد  باملجموعة 
واحدة ح�سدها من تعادله 
ـــــوال يف  الــ�ــســلــبــي مـــع اأجن
باأنه  علما  املا�سية  اجلولة 
ا�ستهل م�سريته يف البطولة 
 4 مقابل   1 ثقيلة  بهزمية 

اأمام مايل.
وحتــــظــــى املــنــتــخــبــات 
املجموعة  هذه  يف  االأربعة 
اإىل  للتاأهل  جيدة  بفر�ص 
معظم  اإن  بل  الثاين  الدور 
�ستكون  الـــفـــر�ـــص  ــــذه  ه
ــاأيــدي كــل فــريــق يف ظل  ب
منتخبات  ر�سيد  تــقــارب 

هذه املجموعة.
التون�سي  املنتخب  ويرفع 
التحدي  اليوم  مــبــاراة  يف 

الذي  الفوز  الأهمية  نظرا 
ي�سمن التاأهل بغ�ص النظر 
عن نتيجة املباراة االأخرى 

يف املجموعة فيما �سي�سع 
الفريق  فر�ص  التعادل 
ويجعلها  ــك  ــح امل عــلــى 
فقط  لــيــ�ــص  مـــرهـــونـــة 
بنتيجة املباراة االأخرى 
يف املجموعة واإمنا اأي�سا 
بنتائج باقي املجموعات 
اأما الهزمية فتعني عودة 

بعد  بـــالده  اإىل  الــفــريــق 
انتهاء مباراة الغد.

ويف املقابل، لن يكون اأمام 
�سوى  املــوريــتــاين  املنتخب 
الــفــوز يف  خيار واحــد هــو 
على  للحفاظ  الغد  مباراة 
للدور  التاأهل  يف  فر�سته 
�ستكون  ـــي  ـــت وال ـــاين  ـــث ال

مرهونة بنتائج االآخرين.
الثانية  ــبــاراة  امل عــن  اأمــا 
بـــاملـــجـــمـــوعـــة، فــيــحــتــاج 
نقطة  اإىل  املــايل  املنتخب 

التاأهل  ل�سمان  الــتــعــادل 
ــابــات  ــس ـــن احلــ� ــدا ع ــي ــع ب
باأ�سحاب  اخلا�سة  املعقدة 
وبالرغم  الــثــالــث،  املــركــز 
من هذا اال ان مايل يتطلع 
اأنغوال  على  الفوز  لتحقيق 
ـــل �ــســمــان �ــســدارة  مــن اأج
النظر  بغ�ص  املــجــمــوعــة 
عن نتيجة املباراة االأخرى 
تون�ص  بــني  املجموعة  يف 

وموريتانيا.

منتخب  اأداء  تراجع  عالء  وحممود  �سليمان  وليد  الثنائي  برر 
االأخـــرية  اجلــولــة  يف   ، - اأوغــنــدا  على  الــفــوز  رغــم  م�سر 
للمجموعة االأوىل ببطولة كاأ�ص االأمم االأفريقية وقال �سليمان 
الهدف  اأن  موؤكدا  الفوز،  حتقيق  هو  االأهــم  اإن  ت�سريحاته  يف 
يف  ثقته  مبديا  الثالث،  النقاط  وح�سد  ال�سدارة،  هو  االأ�سا�سي 

تطور اأداء املنتخب مع توايل املباريات.
واأكد حممود عالء مدافع املنتخب الذي جل�ص بديال اأمام اأوغندا 
، يف ت�سريحات اأن ال�سبب الرئي�سي يف فوز م�سر هو اجلمهور الذي 

كان داعما قويا لالعبني، ومل ي�سعهم حتت ال�سغط.
لهيطة مدير منتخب م�سر قرارا  اإيهاب  اتخذ  اأخرى  من جهة 
�سارما مبنع الت�سجيل الإحدى الف�سائيات ال�سهرية، التي ت�سببت 
اإثارة اجلدل، يف وقت �سابق، عندما ح�سلت على ت�سريحات  يف 
م�سورة من الالعبني، يف كاأ�ص العامل االأخرية، دون علم لهيطة 

نف�سه.
وتوجه مدير املنتخب نحو الالعبني وطالبهم بعدم االإدالء باأي 
ت�سجيل  بداأت يف  بالفعل قد  كانت  التي  املعنية،  للقناة  ت�سريح 

لقاءات مع عدد منهم.

ح�سل �سيدريك باكامبو، العب الكونغو الدميقراطية، على جائزة اأف�سل العب 
يف  االول  ام�ص   ،) / ( زميبابوي  على  بــالده  منتخب  بها  فاز  التي  املــبــاراة،  يف 
اجلولة الثالثة واالأخرية من مناف�سات املجموعة االأوىل، ببطولة كاأ�ص اأمم اإفريقيا 

.
مهم  االنت�سار  اإن  بالفوز، قائال يف ت�سريحات �سحفية،  �سعادته  باكامبو عن  واأعرب 

لتجديد اآمال فريقه، يف ال�سعود اإىل دور ال�ستة ع�سر للبطولة.
اأربعة  �سجلنا  واليوم  اأهــداف،  اأي  ن�سجل  ومل  واأوغندا،  م�سر  منتخب  �سد  لعبنا  وتابع: 

. اأهداف
قمنا ببذل املزيد من اجلهد، و�سوف نرفع روؤو�سنا بعد االأداء الطيب الذي قدمناه..  واأ�ساف: 

. اأ�سكر زمالئي و�سوف اأحتفل باجلائزة معهم اليوم
ويحتل منتخب الكونغو الدميقراطية املركز الثالث يف املجموعة االأوىل، بر�سيد  نقاط، وما زالت لديه 
اجلولة  نتائج  بقية  انتظار  عليه  لكن  الثالث،  املركز  على  حا�سلة  منتخبات  اأف�سل   �سمن  ال�سعود،  يف  فر�سة 

االأخرية لدور املجموعات.

املدير  روهر  غرينوت  االأملاين  اأكد 
الفني ملنتخب نيجرييا اأن فريقه 
ي�ستحق اخل�سارة اأمام مدغ�سقر، 
بجد  العمل  �سرورة  اإىل  م�سرًيا 

خالل املرحلة املقبلة.
على  ــقــر  ــس مــدغــ� وفـــــــازت 

دون  بثنائية  نيجرييا 
االأول يف  ام�ص  رد، 

الثالثة  اجلولة 
مناف�سات  مـــن 
املــــجــــمــــوعــــة 
الـــــثـــــانـــــيـــــة، 

بر�سيد  املجموعة  �سدارة  لتخطف 
 نقاط، فيما جاءت كتيبة الن�سور 
اخل�سراء يف املركز الثاين بر�سيد  
نقاط، وحلت غينيا يف املركز الثالث 
منتخب  وتذيل  نقاط،  بر�سيد  

بوروندي بدون ر�سيد من النقاط.
ال�سحفي  املــوؤمتــر  يف  روهــر  وقــال 
الفر�سة  منح  اأردت  املباراة:  بعد 
قد  املتواجدين،  الالعبني  جلميع 

بع�ص  هناك  تكون 
لكن  االأخـــــطـــــاء، 
نعمل  اأن  علينا 
املباريات  يف  بجد 
واأعتقد  املقبلة، 
الــالعــبــني  اأن 
ـــــة  عـــلـــى دراي
ــــة  ــــي ــــم ــــاأه ب

. ذلك
واأ�ـــــســـــاف: 
من الطبيعي 
ــــــــــــــــراء  اإج
تعديالت يف الت�سكيلة فنحن �سعدنا 
ـــاراة، وال  ـــب ــايل قــبــل امل ــت ــدور ال ــل ل
هــوؤالء  تاأهيل  بقدر  الــفــوز  يهمني 

. الالعبني
وعن منتخب مدغ�سقر قال روهر: 
منتخب قوي وميتلك دفاًعا منظًما، 
مل يكن لدينا القدرة على اخرتاقه، 

. اإنه فريق رائع

ــوال  ــك ــي وجــــــه ن
ديـــبـــوي، املــديــر 
ملنتخب  ــي  ــن ــف ال
ال�سكر  مدغ�سقر، 
فريقه  لــالعــبــي 
االأداء  عــــلــــى 
املـــ�ـــســـرف، الـــذى 
قــــدمــــوه اأمــــــام 

نيجرييا.
فـــاز  اأن  بـــعـــد 

يف  نظيفني،  بهدفني  النيجريي  نظريه  على  مدغ�سقر  منتخب 
اجلولة الثالثة واالأخرية من مناف�سات املجموعة الثانية لبطولة 

كاأ�ص اأمم اإفريقيا، ليت�سدر بر�سيد �سبع نقاط.
واأ�ساف ديبوي خالل املوؤمتر ال�سحفي، الذي ُعقد عقب املباراة: 
لنا  �سرف  املثرية،  واملباراة  الرائع  االأداء  على  نيجرييا  اأ�سكر 
عندما  مهما،  فوزا  نحقق  اأن  ا�ستطعنا  املواجهة،  هذه  نربح  اأن 
الفريق  الأنها  نيجرييا،  جتاه  حذرين  كنا  البطولة  قرعة  راأينا 
البالغة  وال�سعادة  بالفخر  ن�سعر  واليوم  املجموعة،  يف  االأقوى 

. لهزميتهم
وحاليا  وفاعلية،  تركيزا  اأكرث  كان  مدغ�سقر  منتخب  وتابع: 
يف  عليهم  االعتماد  بعد  الالعبني،  اإجهاد  ب�سبب  م�سكلة  اأواجه 
الثالث مباريات.. الفريق يحتاج اإىل فرتة كافية للراحة، قبل 

. بدء اال�ستعداد لدور ال�ستة ع�سر

ــــــــــــــــدا  اوغــــــــــــــــن  - مـــــــــــ�ـــــــــــســـــــــــر 
ــــوي  ــــاب ــــب زمي  - الـــــكـــــونـــــغـــــو   ــــة  ــــوري ــــه ــــم ج

نيجرييا   - مدغ�سقر 
غينيا   - بـــــورنـــــدي 

االأ�صود الغري مرو�صة تبحث عن ال�صدارة والبنني ي�صعى
 القتطاع تاأ�صرية التاأهل للدور املقبل

ن�صور قرطاج يف مواجهة م�صرية اأمام موريتانيا ومايل يبحث عن الفوز
 وح�صم التاأهل على ح�صاب اأنغوال 

ثنائية اأوغندا مل تخف تراجع اآداء منتخب م�صر والركائز يربرون 

�صيدريك باكامبو اأف�صل العب
 يف مقابلة زميبابوي 

ومنظم  قوي  منتخب  واجهنا 
واخل�صارة منطقية

نيجرييا مبنتخب  باالإطاحة  فخور 

نتائج اجلولة الثالثة املجموعة االأوىل 

نتائج اجلولة الثالثة للمجموعة الثانية 
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الــــــــــــرتتــــــــــــيــــــــــــب 

الــــــــــــرتتــــــــــــيــــــــــــب 

نيكوال ديبوري )مدرب مدغ�شقر(:روهر )مدرب منتخب نيجرييا(: 

ر�سمي،  ب�سكل  م�سر  منتخب  اأعــلــن 
كوكا  ح�سن  اأحمد  الالعب  غياب  مــدة 
عن  الربتغايل،  براغا  �سبورتينغ  مهاجم 
التي  االإ�سابة  ب�سبب  االأخ�سر  امل�ستطيل 
تعر�ص لها يف مباراة اأوغندا يوم االأحد يف 
ختام املجموعة االأوىل ببطولة كاأ�ص االأمم 

االأفريقية.
م�سر  منتخب  طبيب  العال  اأبو  حممد  وقال 

يف  قوية  بكدمة  اإ�سابته  اأثبتت  الأ�سعة  خ�سع  كوكا  اإن  �سحفية  ت�سريحات  يف 
كاحل القدم، مو�سًحا اأن الالعب �سيغيب لفرتة ت�سل اإىل اأ�سبوع.

وتاأكد غياب كوكا عن منتخب م�سر يف لقاء دور ال�ستة ع�سر ببطولة كاأ�ص 
االأمم االأفريقية، يوم ال�سبت املقبل.

عبد  حممود  املرمى  حار�ص  اإ�سابة  من  م�سر  منتخب  ويعاين  هذا 
امل�ستطيل  عــن  يبعده  اإكيلي�ص،  وتــر  يف  بقطع  جن�ص  الرحيم 

االأخ�سر ملدة قد ت�سل اإىل  اأ�سهر.
نهائي  ثمن  اإىل  تاهل  م�سر  منتخب  ان  الذكر  يجدر 

ت�سدر  بعد  االأفريقية   االأمم  كاأ�ص 
ترتيب املجموعة االأوىل بر�سيد 

نقاط.  

االإ�صابة حترم 
منتخب م�صر من خدمات 

احمد ح�صن كوكا

اأ�سياد  اأحـــد  ــاين،  ــغ ال املنتخب  ي�سعى 
القارة ال�سمراء باأربعة األقاب يف البطولة 
املجموعة، حينما  االأول يف  فوزه  لتحقيق 
اليوم  ام�سية  بي�ساو  غينيا  منتخب  يالقي 
2 مع بنني  مقابل   2 تعادله  ، وذلك عقب 
مع  اأهـــــداف  وبــــدون  االأوىل،  بــاجلــولــة 

الكامريون يف اجلولة املا�سية.
ال�سوداء  بـالنجوم  امللقب  املنتخب  وياأمل 
مع  لقائه  يف  اأف�سل  مب�ستوى  الظهور  يف 
من  العبوه  يتمكن  مل  الذي  بي�ساو،  غينيا 

ت�سجيل اأي هدف يف البطولة حتى االآن.
الــغــاين مــن لعنة  املــنــتــخــب  ويــ�ــســتــكــي 
االإ�سابات التي تطارد العبيه ، حيث كان 
جناح  اأت�سو  كري�ستيان  �سحاياها  اآخــر 
هذا  االإجنليزي،  يونايتد  نيوكا�سل  فريق 
حول  ب�سدة  ال�سكوك  حتوم  الذي  االخري 
من  معاناته  ب�سبب  املــبــاراة  يف  م�ساركته 
االإ�سابة يف الع�سلة اخللفية خالل اللقاء 

املا�سي اأمام الكامريون.
و�سبق لالعب توما�ص اأجيبونغ اأن تعر�ص 
اأمام بنني ليغيب على اإثرها عن  لالإ�سابة 
اأثرت  فيما  الكامريون،  اأمام  التايل  اللقاء 
اأيو  اأنــدريــه  لها  تعر�ص  التي  االإ�ــســابــة 
خالل  م�ستواه  على  موؤخرا  الفريق  قائد 

م�ساركته اأمام الكامريون.
حتت  املباراة  الغاين  املنتخب  ويخو�ص 
حيث  االنت�سار  غري  وال  االنت�سار  �سعار 
يفر�ص عليه احل�سول على نقاط املباراة، 
البطولة  يف  مــ�ــســواره  موا�سلة  اأراد  اإذا 

الغائبة عن خزائنه منذ عام 1982.
اأن  الــغــاين  املنتخب  العــبــي  يـــدري  كما 
رمبا  بي�ساو،  غينيا  منتخب  مع  التعادل 
امل�سابقة  ــن  م املــبــكــر  ــــروج  اخل يكلفهم 
نهاية  تعني  ف�سوف  اخل�سارة  اأما  القارية، 

م�سريته بالبطولة.

النجوم ال�صوداء اأمام حتمية الفوز 
اأمام غينيا بي�صاو 

نيجرييا  منتخب  جنم  كانو  نوانكو  اأكد 
ال�سابق، اأن منتخب م�سر مل يظهر ب�سكل 
اأمم  ببطولة  املجموعات  دور  يف  جيد 
اأفريقيا، رغم ت�سدره للمجموعة االأوىل 

بتحقيق  انت�سارات متتالية.
يف  الثغرات  بع�ص  هناك  كانو  ــال  وق
تظهر  قد  والتي  م�سر،  منتخب  �سفوف 

. اأمام الكبار يف االأدوار االإق�سائية
�سيعاين  م�سر  منتخب  اأن  اأرى  واأ�ساف 
على  االعــتــمــاد  اأن  حيث  الــكــبــار،  ـــام  اأم
وحممود  �ــســالح  حممد  املميز  الثنائي 

ببطولة  للتتويج  يكفي  ال  تريزيجيه 
م�سر  منتخب  اأفريقيا،  اأمم  مثل  كبرية 
الو�سط،  خــط  يف  قــائــد  وجـــود  يفتقد 
ي�ستطيع قيادة وتنظيم الهجمات، بجانب 
توجيه الالعبني والربط بني اخلطوط، 
ال�سلبيات يف كتيبة  اأكرب  وهذا يعترب من 

. الفراعنة
البداية  تــكــون  اأن  اأتوقع  واأ�ـــســـاف 
احلقيقية لكاأ�ص االأمم االأفريقية، بداية 

.. من مباريات ثمن النهائي

االعتماد على جنمني كانو: 
 ال يكفي ومنتخب م�صر 
�صيعاين يف االأدوار القادمة

ملنتخب  الفني  املدير  مارتينيز  كورينتني  يرى 
اإ�سايف  راحة  يوم  من  اال�ستفادة  اإن  موريتانيا، 
فريقه،  اأداء  على  اإيجابية  ب�سورة  يوؤثر  �سوف 
لعب  على  التعود  لهم  ي�سبق  مل  العبيه  الأن 

مباراتني خالل 3 اأيام.
تون�ص  مواجهة  قبل  �سحفي،  موؤمتر  يف  وقال 
اأفريقيا  باأمم  املجموعات  دور  جوالت  ثالث  يف 
كبرية،  حــرارة  درجــة  ظل  يف  �سيقام  "اللقاء 
وذلك يعطي للفريق اأ�سبقية جيدة على مناف�سه 
احلرارة،  درجة  عن  التحدث  اأريد  ال  التون�سي 
الأن الكثري من الالعبني ال ين�سطون يف الدوري 

الــدوريــات  يف  يلعبون  وغالبيتهم  املحلي، 
االأوروبية".

واأردف "حللنا مكامن االأخطاء يف مباراتنا 
اأمام مايل، الأنهم �سجلوا 3 اأهداف من خارج 
ثم  ــدا،  ج جميلة  ب�سورة  اجلـــزاء  منطقة 
كنا  الــذي  االأجنـــويل  الفريق  �سد  املــبــاراة 

ندري موا�سع قوته ونقاط �سعفه".
جنم  ب�سام،  خليل  مــوالي  اأكــد  جانبه  من 

التون�سي  املنتخب  بــاأداء  فوجئ  اأن  موريتانيا، 
كان  كونه  من  بالرغم  البطولة،  يف  االآن  حتى 

مر�سحا للفوز باللقب.

لكرة  ــي  ــق ــري االأف ــــاد  ــن االحت ــل اأع
التون�سي  ــم  ــك احل تــعــيــني  ـــقـــدم،  ال
مباراة  الإدارة  الــ�ــســاملــي،  الــ�ــســادق 
ختام  يف   ، اليوم  وبنني،  الكامريون 

دور املجموعات بكاأ�ص اأمم اأفريقيا.
هذه  يف  ال�ساملي  الــ�ــســادق  ويــعــاون 
عطية  امل�ساعد  الثنائي  املقابلة، 
عي�سى ويامن امللول�سي، بجانب احلكم 

الرابع هيثم قرياط.
ال�سادق  اأن  اإىل  االإ�ـــســـارة  جتــدر 
تــنــزانــيــا  مـــبـــاراة  اأدار  ــي  ــامل ــس ــ� ال
اأ�سود  بفوز  انتهت  والتي  وال�سنغال، 
حل�ساب  رد،  دون  بهدفني  التريانغا 

مناف�سات املجموعة الثالثة.
ــكــامــريوين،  ويــتــ�ــســدر املــنــتــخــب ال
ال�ساد�سة  املجموعة  ترتيب  جدول 
يف  نقطتني  مقابل  نقاط،  بر�سيد  

ر�سيد البنني.

القدم  لكرة  االإفــريــقــي  االحتـــاد  عــني 
لوي�ص  ـــدي،  ـــروان ال الــــدويل  احلــكــم   ،
منتخب  ــاراة  ــب م الإدارة  هــاكــيــزميــانــا، 
ال�سوي�ص،  ملعب  على  وموريتانيا  تون�ص 
اليوم بدايًة من ال�ساعة الثامنة م�ساء.

وتــاأتــي هــذه املــبــاراة يف اإطــار اجلولة 
املجموعة  مــنــافــ�ــســات  مـــن  ــثــة  ــال ــث ال
اخلام�سة، ببطولة اأمم اإفريقيا 2019.
من  كل  هاكيزميانا  جانب  اإىل  و�سيكون 
مارينجوين،  اأر�سني  املوزمبيقي،  احلكم 
�سيديبي  والــغــيــنــي  اأول،  كــمــ�ــســاعــد 
والبوروندي  ثاين،  كم�ساعد  �سيديكي، 
با�سيفيك ندابهاوينمانا، احلكم الرابع.

حكما  اأ�سبح  الذي  عاما(،   40( هاكيزميانا  اأن  اإىل  االإ�سارة  وجتدر 
دوليا عام 2012، هو احلكم الرواندي الوحيد يف البطولة.

ويف �سياق ذات �سلة يحتل منتخب تون�ص املركز الثاين يف املجموعة 
اخلام�سة بنقطتني، بينما تتذيل موريتانيا الرتتيب بنقطة وحيدة.

كورينتني مارتينيز:
 "احلرارة املرتفعة �صت�صاعدنا اأمام تون�س"

احلكم التون�صي ال�صادق ال�صاملي يدير 
مباراة الكامريون �صد بنني

الرواندي لوي�س هاكيزميانا حكما 
للقاء تون�س وموريتانيا

�جلولة �لثالثة  للمجموعة �ل�صاد�صة �جلولة �لثالثة  للمجموعة �خلام�صة 

موريتانيا – تون�س 
�نغوال -  مايل 

غينيا بي�صاو- غانا 
�لبنني – �لكامريون 

ـــة الـــ�ـــصـــاد�ـــصـــة  ـــوع ـــم ـــج امل
البينني  الكامريون – 

ترتيب املجموعة ال�صاد�صة 

تريب املجموعة اخلام�صة 

غانا  غينيا بيا�سو – 



خن�سلة  احتـــاد  اإدارة  �سمنت  بعدما 
خــدمــات بــعــ�ــص الــالعــبــني والـــذيـــن ال 
 10 تقدير  اأكــرث  على  عــددهــم  يتعدى 
العبني قرر الرئي�ص اجلديد احلاج �سمري 
تاأخري  امل�سري  مكتبه  مبعية  بــومــعــراف 
ا�سم  حتديد  غاية  اإىل  االإ�ستقدامات 
ـــدرب اجلــديــد، ويــحــدث هذا  وهــويــة امل
حميط  عرفه  الذي  والقلق  ال�سجة  بعد 
عار�سوا  الذين  االأن�سار  وكذلك  الفريق، 
امل�سئول  غــيــاب  يف  ــات  ــداب ــت االن فــكــرة 
تكون  الــذي  طبعا  املــدرب  وهو  الرئي�سي 
و�سع  يف  ال�سالحيات  كــامــل  بـــدوره  لــه 
يريدهم  الذين  لالعبني  ا�سمية  قائمة 
طبعا  العواقب  كل  اأن  ال�سيما  الفريق  يف 
للمدرب،  كبرية  بدرجة  تعود  االأخري  يف 
ناهيك  عن اأن االإدارة اجلديدة تتحدث 
ولذا  ال�سعود  ورقة  على  اللعب  االآن  من 
االأن�سار  ح�سب  وال�سروري  الواجب  من 

االأخطاء  يف  الوقوع  لتفادي  جيدا  مدرو�سة  االإ�ستقدامات  تكون  اأن 
ال�سابقة.

اأن  موثوقة  م�سادر  ت�سري  اآخــر  �سعيد  وعلى 
الرئي�ص بومعراف وجد �سعوبة كبرية يف اختيار 
الذين  عديد  اأن  ال�سيما  املقبل  ــدرب  امل هوية 
ات�سلت بهم االإدارة تكللت بعدم االتفاق بداعي 
قيمتهم املالية الباه�سة ، كذلك بع�ص املدربني 
اآخر  وح�سب   ، الهواة  بطولة  يف  العمل  رف�سوا 
االأخبار التي تدور يف كوالي�ص واأروقة االإدارة 
اأن الرئي�ص بومعراف �سمري ربط ات�ساله ر�سميا 
على  خدماته  وطلب  نذير  لكناوي  بالتقني 
الرغم اأن هذا املدرب و�سلته عديد العرو�ص من 
الرابطة االأوىل املحرتفة، وعلى الرغم اأن بع�ص 
املفاو�سات  حقيقة  اأكــدوا  الفريق  من  املقربني 
االأجرة  اأن  بالرغم  لكناوي  املــدرب  مع  جارية 
انطباعا  ترك  الرجل  اأن  �سيما  مرتفعة  تكون 
ا�سرف عليها وكان  التي  الفرق  ح�سنا يف جميع 
املو�سم  ب�سكرة  احتاد  مع  ال�سعود  حقق  اآخرها 
وحقق  املحرتفة  االأوىل  الرابطة  اإىل  املنق�سي 
مولودية  فريق  مع  حلظة  اآخر  يف  البقاء  اأي�سا 

وهران حينما ا�ستنجد به الرئي�ص بابا.

يف  نف�سها  تاجنانت  دفــاع  اإدارة  وجــدت 
بن  الــالعــب  بق�سية  يتعلق  فيما  ــة  ورط
مع  ميدئي  عقد  على  وقــع  الــذي  �ساحة 
النجم ال�ساحلي التون�سي فيما قامت اإدارة 
الفريق بت�سليم اأوراق ت�سريح الالعب اإىل 
جعل  الذي  االأمر  وهو  الريا�سي  الرتجي 
اإدارة الدفاع برئا�سة قرعي�ص تبحث عن 
اأن  ال�سيما  امل�سكلة،  لهذه  �سريع  خمــرج 
تعنت الالعب يف التوقيع مع الرتجي من 
�ساأنه اأن يف�سد ال�سفقة ال�سيما اأن الدفاع 
يراهن كثريا على القيمة املالية للتحويل 
واملتمثلة يف اأكرث من 5 ماليري �سنتيم من 

اأجل اإجناح االإنتدابات ال�سيفية.
ات�ساالت  يف  الــدفــاع  اإدارة  وتــتــواجــد 
متقدمة مع 4 العبني من مولودية العلمة 
بغية �سمهم اإىل �سفوف الفريق يف فرتة 
ينتظر  حــيــث  ال�سيفية،  الــتــحــويــالت 
الرباعي على  الدفاع ح�سول هذا  م�سريو 
من  املنازعات  جلنة  من  ت�سريحهم  اأوراق 
يدور  حيث  ر�سمية،  ب�سفة  �سمهم  اأجــل 
الظهري  من  كل  مع  التعاقد  عن  احلديث 

الهجومي  الثنائي  وكذا  زيتوين،  االأي�سر 
دو�سن وقنينة ف�سال عن املهاجم بربا�ص، 
نهار  التعاقد  من  الدفاع  اإدارة  ومتكنت 
الربج  الأهلي  ال�سابق  احلار�ص  مع  االأم�ص 
ـــذي وقـــع عــلــى عــقــد ملو�سمني  ال يــونــ�ــص 
مع  التعاقد  انتظار  يف  وهــذا  االأهلي  مع 
املغادرين  احلار�سني  خلالفة  اأخر  حار�ص 

بولكرو�ص ومقراين. 
وعاد احلديث جمددا عن املدرب ال�سابق 
اليامني بوغرارة من اأجل العودة لالإ�سراف 
على العار�سة الفنية للفريق وهذا ب�سبب 
التون�سي  املـــدرب  مــع  املفاو�سات  تعطل 
حامت املي�ساوي، علما اأن بوغرارة ا�سرتط 
م�ستحقاته  على  احل�سول  �سابق  وقت  يف 
املو�سم  عن  احلديث  قبل  املتاأخرة  املالية 
اجلديد ف�سال عن اأن اإبن عني مليلة تلقى 
بجاية،  مولودية  فريق  من  مغريا  عر�سا 
الك�سف عن  اإرجاء  الفريق  اإدارة  وف�سلت 
اإىل  وهــذا  التح�سريات  اإ�ستئناف  موعد 
خالل  اجلديد  املــدرب  مع  التعاقد  غاية 

ال�ساعات املقبلة. 

الربج  اأهلي  اإدارة  دخلت 
بع�ص  مـــع  ــات  ــس ــاو� ــف م يف 
ــني االأفــــارقــــة من  ــب ــالع ال
اأجل التعاقد معهم يف فرتة 
من  ال�سيفية  التحويالت 
اأجل تدعيم �سفوف الفريق، 
يحل  اأن  املنتظر  من  حيث 
االأفــارقــة  املهاجمني  اأحــد 
من  املقبلة  االأيــــام  خـــالل 
ب�سفة  عقده  توقيع  ــل  اأج

فيه  رف�ست  الــذي  الوقت  يف  وهــذا  ر�سمية 
اإدارة االأهلي الك�سف عن هوية هذا الالعب 
تفاديا  العقد  وتوقيع  ح�سوره  غاية  اإىل 
اإدارة  وقــررت  االأخــرى،  االأندية  ملزايدات 
امليدان  و�سط  بخدمات  االحتفاظ  االأهلي 
اإي�سال الذي تاألق ب�سكل الفت لالنتباه خالل 

مرحلة العودة من بطولة املو�سم الفارط.
الالعب  خدمات  �سمان  من  االأهلي  ومتكن 
من  قــادم  اأميــن  مدافع  وهــو  كمال  حميدي 
الالعب  وقــع  حيث  احلرا�ص  اإحتــاد  فريق 
فيما  االأهــلــي،  مع  مو�سمني  ملــدة  عقد  على 
�ساعت �سفقة العب نادي بارادو بن خليفة 
الذي وقع على عقده ر�سميا مع فريق اإحتاد 
الرئي�ص  اإدارة  اأن  واملــالحــظ  العا�سمة، 
هذه  االنتدابات  اأغلب  ركــزت  حمادي  بن 

الالعبني  على  ال�سائفة 
ح�سل  ما  عك�ص  ال�سبان 
وغادر  الــفــارط،  املو�سم 
غربي  ـــدان  ـــي امل و�ــســط 
االأهلي  �سفوف  م�سعود 
حيث  عقده  نهاية  بعد 
اإىل  ــام  ــم ــس ــ� االن فــ�ــســل 

�سفوف اوملبي املدية.
متوقعا  كان  ما  وعك�ص 
ــي  ــل االأه اإدارة  قــــررت 
اإ�سايف  ملو�سم  عثماين  املهاجم  عقد  جتديد 
املعنيني  قائمة  �سمن  الالعب  كان  اأن  بعد 
امل�ستوى  ب�سبب  ال�سائفة  هــذه  بــاملــغــادرة 
املو�سم  بطولة  يف  قدمه  الــذي  املتو�سط 
االحتفاظ  اأيــ�ــســا  تــقــرر  كــمــا  الـــفـــارط، 
بخدمات املدافع زيتي يف حال موافقته على 
املو�سم  خــالل  ال�سهرية  اأجرته  تخفي�ص 
اجلديد، فيما يتعلق باأ�سغال جتديد اأر�سية 
االأهلي  اأن�سار  فــاإن  بالربج  اأوت   20 ملعب 
ينتظرون اأن يتم جت�سيد الوعود املمنوحة 
والريا�سة  ال�سباب  مــديــريــة  طــرف  مــن 
امللعب  اأقرب وقت حتى ي�سكون  للوالية يف 
بداية  مــع  الر�سمية  للمناف�سة  جــاهــزا 

املو�سم اجلديد. 

الرباعم  نــادي  العــب  اأ�ستدعي 
اأميــن  حـــداد  باتنة  الريا�سية 
الوطني  املنتخب  طرف  من  جهاد 
وياأتي  20�سنة،  مــن  اأقــل  لفئة 
املو�سم  لهذا  املتوج  تاألق  بعد  هذا 
ويعد  اجلهوية،  البطولة  بلقب 
من  يبلغ  الذي  املعذر  مدينة  ابن 
م�سوار  �ساحب  �سنة   17 العمر 
ال�سابة  املواهب  ابرز  من  ريا�سي 
مهارات  مــن  ميلكه  ملــا  باتنة  يف 
موهبة  يعترب  اإذ  عالية،  فردية 
فذة القت االإعجاب بعد اأن كللت 
مدر�سة  يف  تــام  بنجاح  جتربته 
تــكــويــن الــ�ــســبــاب والـــرباعـــم يف 

مدينة باتنة.
الكرة  اأميــن جهاد  داعــب حــداد 
ما  و�ــســرعــان  الثامنة  �سن  منذ 
الكروي  م�سواره  اأوىل  يف  التحق 
ملدة  املعذر  مولودية  براعم  مع 
الــتــوايل،  عــلــى  ــم  مــوا�ــس �سبعة 

اأنظاره الإجراء  حتولت فيما بعد 
الرباعم  اأكادميية  يف  التجارب 
الريا�سية باتنة بعد مو�سم كامل 
اأبدى  كما  االأنظار  اإليه  ليجذب 
جاهزيته للعب يف اأي ت�سكيلة مع 
عزمه للفوز واإمكانيته التعامل مع 
كرة القدم يف اي ناد كان، وانتقل 
و�سط  يف  اأي�سر  كظهري  اللعب  من 
ويدين  اأي�سر،  جناح  اإىل  امليدان 
ف�سل انطالق م�سواره بهذا ال�سكل 
مولودية  برباعم  ال�سابق  لالعب 
ــعــذر  بــقــيــادة  املــــدرب  حكيم  امل
بداخله  غــر�ــص  ـــذي  ال تــريــكــي  
ــاح كما  ــج ــن حــب الــريــا�ــســة وال
�سقل  يف  وجيزة  مدة  بعد  �سارك 
بومتجت  يو�سف  املــدرب  موهبته 
هذا االأخري الذي اأتاح له فر�سة 
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مع  هدفا،    22 فيه  �سجل   الــذي 
حمله ل�سارة القيادة يف الفريق. 

اأمين  حـــداد  الــالعــب  ويتحدث 
جهاد  "لالأورا�ص نيوز"عن �سعوره 
من  هاتفية  مكاملة  تلقيه  بعد 
لفئة  الوطني  املنتخب  م�سوؤويل 
اأقل من 20�سنة، قائال" اإنه �سعور 
كبرية  وفــرحــة  ا�ستثنائي  جــد 
ومل  قبل  مــن  اأت�سورها  اأكــن  مل 
مثابرتي وعملي  نتيجة  اإال  تاأتي 

واجتهادي".

العامليني  الالعبني  من  كل  ويعد 
ــص العــــب ريـــال  ــ� ــت ــودري لــوكــا م
ــي نــيــمــار من  ــل ــربازي ــد، وال ــدري م
بهم  تاأثر  الذين   الالعبني   اأكرث 
الالعب، فيما اعترب ما و�سل اإليه 
يو�سف  الوطني  املنتخب  العــب 
بعيدا  لــلــو�ــســول  ــا  ــع داف عــطــال 
من  وجعل  امل�ستديرة،  عــامل  يف 
وحلمه  طموحه  لتحقيق  قــدوة 
وقت  اأي  من  اأكــرث  باالحرتافية 
املنت�سب  الالعب  ويطمح  م�سى، 
حاليا اإىل املنتخب الوطني لفئة 
اأعلى  يف  للعب  20�سنة  من  اأقــل 

امل�ستويات.
الكروي  م�سواره  بداية  ويعترب 
ح�سبما  الوطني  ال�سعيد  على 
بوابة  نيوز"  "لالأورا�ص  قــالــه 
ــا  اأوروب يف  امل�ستقبلي  االحــرتاف 
وحتى  وطنية  بفرق  وااللتحاق 

عاملية.
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اال�ستثنائية  اجلمعية  اأفـــرزت 
لوفاق �سطيف عن  الهاوي  للنادي 
حمار  ح�سان  الرئي�ص  ا�ستقالة 
واإثبات �سغور من�سب الرئي�ص بعد 
تدخل مديرية ال�سباب والريا�سة 
التي قررت عقد اجلمعية العامة 
االنتخابية يف اأقرب وقت الختيار 
رئي�ص جديد، حيث �سيتم ت�سكيل 
الرت�سيحات  جلمع  خا�سة  جلنة 

واأخرى لدرا�سة الطعون.
امل�سري  بـــات  ـــر  اأخ ومـــن جــانــب   
مر�سح  اأكرب  �سادي  وليد  ال�سابق 
حمار  ال�سابق  الرئي�ص  خلالفة 
وهذا يف ظل الثقة التي يح�سا بها 
املعني من طرف ال�سلطات املحلية 

وكذا االأن�سار على حد �سواء.  
وقرر عدد من الالعبني القدامى 
ح�سان  ال�سابق  الرئي�ص  مقا�ساة 
التجاوزات  ب�سبب  وهـــذا  حــمــار 
ح�سبهم  ح�سلت  التي  القانونية 

يف التقرير املايل لل�سنة الفارطة، 
الــ�ــســابــق ر�سا  الــالعــب  وحــ�ــســب 
الكثري  ت�سمن  التقرير  فاإن  ماتام 
ــر الذي  من اخلــروقــات وهــو االأم
للجوء  الــقــدامــى  الالعبني  دفــع 
اإىل الق�ساء للحفاظ على حقوق 
ـــدت  ـــن جــانــبــهــا اأك الــفــريــق، وم
اأن  والريا�سة  ال�سباب  مديرية 
اجلمعية  خــالل  املتبع  االإجـــراء 

تكن  ومل  قانونيا  كــان  الثانية 
ح�سل  فيما  جتــاوزات  اأي  هناك 
الرئي�ص  رغــبــة  اإىل  اإ�ـــســـارة  يف 
مت  اأن  بعد  ــاورة  ــن امل يف  ال�سابق 
رف�ص ا�ستقالته من طرف غالبية 

اأع�ساء اجلمعية العامة. 
ال�ساب  املهاجم  توقيع  ــدث  واأح
غ�سة يف فريق مولودية اجلزائر 
الوفاق  بيت  يف  حقيقية  �سجة 

اأن الالعب مازال مرتبطا  خا�سة 
اآخرين  ملو�سمني  الفريق  مع  بعقد 
ــوديــة  ــول امل اإدارة  اأن  ـــت  وق يف 
بــقــيــادة عــمــر غــريــب اأكــــدت اأن 
ت�سريحه  اأوراق  ت�سلم  الــالعــب 
الرئي�ص حمار وهو  ا�ستقالة  قبل 
االأمر الذي جعل االأن�سار يف قمة 
الرئي�ص  ت�سرفات  مــن  الغ�سب 
ال�سابق، وهذا يف الوقت الذي نفى 
االإ�ساعات  كل  ربيعي  املدافع  فيه 
اأنه مازال  اأكد  عن مغادرته حيث 
مع  اإ�ــســايف  ملو�سم  بعقد  مرتبطا 
الوفاق و�سيوا�سل ت�سريف عقده، 
االإدارة  تواجه  اأن  املنتظر  ومــن 
كبرية  �سعوبات  للوفاق  اجلديدة 
مــغــادرة  ظــل  يف  ال�سائفة  هـــذه 
عن  ف�سال  للتعداد  الالعبني  املــع 
االإ�ستقدامات  التاأخر احلا�سل يف 
 3 خلدمات  الفريق  �سمان  رغــم 

العبني يف وقت �سابق. 

وفاق �سطيف 

احتاد خن�سلة 

دفاع تاجنانت 

اأهلي الربج

حّمار بقاء  على  الطريق  "الديجيا�س" تقطع 
 و�صادي اأكرب مر�صح خلالفته 

بومعراف مل يف�صل يف هوية املدرب بعد ولكناوي اأبرز املقرتحني 

حداد اأمين جهاد ُي�صرف الريا�صية االأورا�صية 
ويلتحق باملنتخب الوطني لفئة اأقل من 20 �صنة 

احلار�س يون�س يوقع ورباعي 
من البابية مطلوب يف "الدياربيتي"

بن حمادي يلعب ورقة االأفارقة 
وحميدي يوقع ملو�صمني 

عبد الهادي. ب حفيظة.ب

عبد الهادي. ب

بدري.ع

العاي�ص. �ص 

االإدارة توؤخر االنتدابات اإىل غاية التعاقد مع املدرب..

الرباعم الريا�ضية باتنة 



 
�سلطت ال�سحف االإ�سبانية 

ال�سادرة اأم�ص ، ال�سوء على تتويج منتخب الالروخا 
بلقب يورو ال�سباب، بجانب انخفا�ص قيمة ال�سرط اجلزائي يف 

عقد اأنطوان غريزمان جنم اأتلتيكو مدريد.

وخرجت �سحيفة ماركا بعنوان "م�ستقبل 
عظيم ينتظر �سباب اإ�سبانيا".

واأ�سافت "جيل جديد يتوج بالذهب يف بطولة 
كاأ�ص االأمم االأوروبية حتت 21 عاًما عقب 

الفوز على اأملانيا يف النهائي".
 

وخرجت �سحيفة موندو ديبورتيفو بعنوان 
اخلام�ص". "اللقب 

واأ�سافت "منتخب الالروخا بهديف فابيان وداين اأوملو، 
يتوج بلقب كاأ�ص االأمم االأوروبية حتت 21 عاما".

وتابعت "�ساعة غريزمان.. اليوم انخف�ص ال�سرط اجلزائي 
يف عقده مع اأتلتيكو مدريد من 200 اإىل 120 مليون يورو، 

والتوقيع الر�سمي لرب�سلونة خالل اأيام".
 

وعلى ال�سفحة الرئي�سية ل�سحيفة �سبورت، جاء العنوان 
غريزمان". "يوم 

واأ�سافت "ك�سر عقد جنم اأتلتيكو مدريد انخف�ص من 200 اإىل 120 مليون يورو، وهو 
رقم يريد بر�سلونة التفاو�ص عليه".

وتابعت "ي�سعى البلوغرانا الإمتام التوقيع مع الالعب الفرن�سي يف 
اأقرب وقت ممكن، للرتكيز على �سفقة نيمار".

�ضحف اإ�ضبانيا 
تن�ضغل باللقب 
اخلام�ص ويوم 

غريزمــــان

 ال�صحافة معـــــــــــــــــــــــر�ض

�لرب�زيلي  مع  �لتعاقد  بر�صلونة،  يحاول 
نيمار د� �صيلفا، جنم باري�س �صان جريمان 
فقط  عامني  بعد  للفريق  ليعود  �لفرن�صي، 

من �لرحيل يف 2017.
ديبورتيفو"  "موندو  ل�صحيفة  ــا  ووفــًق

هو  �لريا�صي  نيمار  �أد�ء  فاإن  �الإ�صبانية، 
ونادي  جماهري  تهم  �لتي  �جلو�نب  �أكــر 
�لالعب  م�صتوى  و�أن  ال�صيما  بر�صلونة، 
عن  رحيله  عقب  كبري  ب�صكل  �نخف�س 

�لبار�صا.
�ملخاطرة  يريد  ال  بر�صلونة  �أن  و�أ�صافت 
�لتاأكد  دون  �حلجم،  بهذ�  �صفقة  باإجر�ء 
من �أن نيمار �صيكون هو نف�صه �لالعب �لذي 
حيث  من  بر�صلونة  مع  قبل  من  ظهر 

�الأد�ء.
لهذ�  �أنـــه  �إىل  �ل�صحيفة  ولــفــتــت 
الإدر�ج  بر�صلونة  يخطط  �لغر�س، 
عقد  من  ماليا  جــزء�  يت�صمن  �صرط 
نيمار، يتم �صرفه بناء على �ملتغري�ت 
�أن  من  للتاأكد  �لريا�صي،  �الأد�ء  يف 
�إذ�  جهده  ق�صارى  �صيبذل  �لرب�زيلي 

عاد.
منتخب  جنم  �صيلفا  تياغو  �أن  يذكر 
رحيل  �إمكانية  �إىل  �أملــح  ــل،  ــرب�زي �ل
�صان  بــاريــ�ــس  يف  وزمــيــلــه  مــو�طــنــه 
فرتة  يف  �صيلفا،  د�  نــيــمــار  جــريمــان 

�النتقاالت �ل�صيفية.
وقال �صيلفا "بالطبع �أود �أن يبقى نيمار يف 
ا �أن يكون �صعيًد�"،  باري�س، لكني �أريده �أي�صً
�أن �صعادة �جلناح �لرب�زيلي  �إىل  �إ�صارة  يف 

قد تكون يف مكان �آخر.
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فيني�ضيو�ص:

ر�صمًيا  تعاقده  جوفنتو�س،  �أعلن 
�لظهري  بــيــلــيــغــريــنــي،  ــا  ــوك ل مـــع 
�الأي�صر لروما، بعقد ميتد حتى 4 

�صنو�ت مقبلة.
عرب  بــيــان  يف  جوفنتو�س  وذكـــر 
�تفق  �لنادي  �أن  �لر�صمي،  موقعه 
�صم  على  ــا،  روم مع  نهائي  ب�صكل 
تبلغ  �صفقة  يف  بيليغريني،  لوكا 
ُتدفع  يـــورو،  مليون   22 قيمتها 

على 3 �صنو�ت مالية.
و�أ�صاف �أن �لنادي ��صتحوذ ب�صفة 
ــب،  ــالع ــوق �ل ــق نــهــائــيــة عــلــى ح

ملدة  عقد�  بيليغريني  وقــع  فيما 
جويلية   30 حتى  �ــصــنــو�ت،   4

.2023
�لبيانكونريي،  �أعلن  �ملقابل،  ويف 
رحيل ليوناردو �صبينازوال، �لظهري 
�الأي�صر للفريق، �إىل �صفوف روما، 
يتم  يـــورو،  مليون   29.5 مقابل 
ا. دفعها على 3 �صنو�ت مالية �أي�صً

باأن  لليويف،  �لر�صمي  �ملوقع  وختم 
هذه �ل�صفقة لها تاأثري �قت�صادي 
�إيجابي يبلغ حو�يل 26.6 مليون 

يورو.

العب  جونيور،  فيني�صيو�س  قال 
بتطوره  �صعيد  �إنــه  مدريد،  ريــال 
�صفوف  يف  �الأول  مو�صمه  خــالل 

�ملريينغي.
و�أو�ــــصــــح فــيــنــيــ�ــصــيــو�ــس، خــالل 
�صحيفة  نــقــلــتــهــا  تــ�ــصــريــحــات 
�لكتالونية:  ديبورتيفو"  "موندو 
معي  يتحدث  )�ملـــدرب(  "زيد�ن 
مع  �ــصــاب،  الأين  بجد  �أعــمــل  لكي 
من  لالأ�صخا�س  �ال�صتماع  ــدم  ع
لعائلتي  �ال�صتماع  بــل  �خلــــارج، 
�لذين  ولالعبني  �لفني،  و�جلهاز 

�صاأتطور معهم".
ــه عـــن �لـــرب�زيـــل  ــل وحــــول رحــي
"�أعتقد يف حالتي  الأوروبــا، قال: 
يف  كنت  فقد  منا�صًبا،  �لوقت  كان 
ومل  فالمنغو،  مــع  ر�ئــعــة  حلظة 
للتطور،  كــبــري  جمـــال  لـــدي  يــكــن 
و�صهر�ن من �لتطور يف ريال مدريد 
�الأمور  كانت  خارجه..  عام  بقدر 
�أ�صا�صًيا  �لبدء  �لر�ئع  �أف�صل، ومن 

يف �أف�صل ناٍد يف �لعامل".
دوري  يف  ــرق  ــف �ل مــ�ــصــتــوى  وعـــن 
"�ملباريات  �أجـــــاب:  ـــال،  ـــط �الأب
الأن  حتتاج  فاأنت  ــًد�،  ج خمتلفة 
تفقد  حــني  ــك  �أن ذهنك  يف  ت�صع 

�لكرة، فاإن �خل�صم �صُي�صجل".
ــس جنـــم �ملــرييــنــغــي  ــو� ــص ــ� ــخ وب
ــالــدو،  رون كري�صتيانو  �ل�صابق، 
�أ�صطورة  "هو  فيني�صيو�س:  قــال 
يفعله  مل  ما  وفعل  مدريد،  ريــال 
يف  �أفكر  مل  لكني  قبل..  من  �أحد 
�أنني �صاأحل حمله بالفريق، فقط 
وم�صاعدة  �للعب  يف  �أرغــب  كنت 

زمالئي".

�الإ�صباين،  مدريد  ريــال  ينوي 
��صتخد�م �صالح جديد، من �أجل 
مميزة  ب�صفقة  �صفوفه  تعزيز 
من نظريه ليفربول �الإجنليزي.
وذكـــــــــرت �ــصــحــيــفــة ديـــلـــي 
مدريد  ريـــال  �أن  �إكــ�ــصــربيــ�ــس، 
خدمات  على  للح�صول  يخطط 
مهاجم  ماين  �صاديو  �ل�صنغايل 
�ل�صيفي  �ملريكاتو  يف  ليفربول 

�جلاري.
مدريد  ريال  �إد�رة  �أن  و�أ�صافت 
�صتحاول ��صتغالل رغبة �لريدز 
يف �صم �لالعب ماركو �أ�صين�صيو، 
خدمات  على  �حل�صول  �أجل  من 

�صاديو ماين.
يورجن  ليفربول،  ويريد مدرب 
ــوب، تــعــزيــز �ــصــفــوفــه قبل  ــل ك

ويرى  �جلــديــد،  �ملو�صم  بد�ية 
�لعمر  من  �لبالغ  �أ�صين�صيو،  يف 
23 عاما، خيار� منا�صبا لتنويع 

قدر�ته �لهجومية.
�أحــد  �أ�صين�صيو،  مــاركــو  وكـــان 
�أهــد�ف �ملــدرب �الأملــاين يورجن 
كلوب يف �ل�صيف �ملا�صي، قبل �أن 
با�صتمر�ر  مدريد  ريال  يتم�صك 

�لالعب.
وتبلغ قيمة �أ�صين�صيو �ل�صوقية، 
نحو 85 مليون جنيه �إ�صرتليني، 
وهو من �لالعبني �ملف�صلني لدى 
�لفرن�صي  مــدريــد،  ريــال  مــدرب 
تعاقد  لكن  زيــد�ن،  �لدين  زين 
ولوكا  هــاز�رد  �إيدين  مع  �مللكي 
ـــدرب  يــوفــيــتــ�ــس، قـــد يــقــنــع �مل

�لفرن�صي باال�صتغناء عنه.

�هتمامه  جريمان،  �صان  باري�س  �أبــدى 
�لنجوم  �أحــد  خدمات  على  باحل�صول 
خطته  �صمن  ميالن،  نادي  يف  �لبارزين 
لدعم �صفوفه يف �النتقاالت �ل�صيفية 

�جلارية.
ديلو  "كوريريي  ل�صحيفة  ووفـــًقـــا 
�صبورت"، فاإن ليوناردو �ملدير �لريا�صي 
جريمان،  ل�صان  و�حلايل  مليالن  �ل�صابق 
يرغب يف �صم �لرب�زيلي لوكا�س باكيتا، 
�إىل  �الإيــطــايل،  �لفريق  و�صط  العــب 

باري�س، خالل �ل�صيف �جلاري.
�صابق  وقــت  يف  �لتقارير  و�أ�ــصــارت 
من هذ� �الأ�صبوع، �إىل حر�س �صان 

جيانلويجي  مع  �لتعاقد  على  جريمان 
ا. دوناروما حار�س مرمى ميالن �أي�صً

جانفي  يف  ميالن  �إىل  باكيتا  و�ن�صم 
�لرب�زيلي،  فالمنغو  من  قادًما  �ملا�صي، 
�لفريق  �أن  �إال  يورو،  مليون   35 مقابل 

ف�صل يف �لتاأهل �إىل دوري �أبطال �أوروبا، 
مما قد يتيح له �لفر�صة للرحيل.

وت�صري �لتقارير �إىل �أن ميالن لن يكون 
بعد  خا�صة  باكيتا،  لبيع  حاجة  يف 
�لريا�صية  �ملحكمة  مع  التفاق  تو�صله 
�مل�صاركة  من  ��صتبعاده  عقب  "كا�س"، 
�الأوروبـــي، بعقد مزيد من  �لــدوري  يف 

�ل�صفقات هذ� �ل�صيف.
منتخب  مــع  حــالــًيــا  باكيتا  ويــ�ــصــارك 
من  حيث  �أمــريــكــا،  كوبا  يف  �لــرب�زيــل 
�الأرجنتيني،  نظريه  يالقي  �أن  �ملقرر 
ن�صف  �لـــــدور  يف  �الأربـــــعـــــاء،  ــر  ــج ف

�لنهائي.

�أعلن نادي ت�صيل�صي �الإجنليزي، 
�صفوف  ــن  ع العــبــني   5 رحــيــل 
�ل�صيفي  �ملريكاتو  خالل  �لبلوز، 
عقودهم  �نتهاء  عقب  �جلــاري، 

بنهاية �صهر جو�ن �ملا�صي.
عرب  بــيــان  يف  ت�صيل�صي،  وذكـــر 
موقعه �لر�صمي على �الإنرتنت، �أن 
جاري كاهيل وغونز�لو هيغو�ين 
وروبريت غرين و�إدو�ردو وكيلي 
�صفوف  عــن  �صريحلون  �صكوت، 

�لفريق، بعد نهاية عقودهم.
وعرب �لنادي �الأزرق عن �متنانه 
�لتوفيق  متنى  كما  للخما�صي، 

لالعبني يف م�صريتهم �لكروية.
ومن �ملقرر �أن يعود هيغو�ين �إىل 
نهاية  عقب  جوفنتو�س،  �صفوف 
خا�صة  لت�صيل�صي،  �إعارته  فرتة 

�صقيق  نــيــكــوال،  ــرح  �ــص بــعــدمــا 
ووكــيــل �أعــمــال غــونــز�لــو، بــاأن 
جوفنتو�س هو �لنادي �الإيطايل 
يف  هيغو�ين،  لــه  �صيلعب  ــذي  �ل
�أعقاب �صائعات �ن�صمامه لروما.

جاري  �أن  �إىل  �لتقارير  وت�صري 

كاهيل، حري�س على �ال�صتمر�ر 
�ملمتاز،  �الإجنليزي  ــدوري  �ل يف 
دوري  �أي  �إىل  �النتقال  وعــدم 
�آخــــر، رغـــم وجـــود �أنـــبـــاء عن 
حدوث مفاو�صات من جانب �إنرت 

ميالن.

خلف  مر�نه  �لرب�زيل  منتخب  �أجرى 
ملوقعة  ��ــصــتــعــد�د�  �ملغلقة  �الأبــــو�ب 
�الأرجنتني،  �أمام  كال�صيكو"  "�ل�صوبر 
)مينري�و(  ملعب  على  �الأربعاء  فجر 
�أمريكا  كوبا  بطولة  نهائي  ن�صف  يف 

.2019
ظهري  ــودة  ع هــو   ، �ل�صار  �لنباأ  ــان  وك
�الإ�ــصــبــاين،  مــدريــد  �أتلتيكو  �أيــ�ــصــر 
فيليبي لوي�س، للم�صاركة يف �لتدريبات 
مبار�ة  خالل  معاناته  بعد  �جلماعية 
�آالم  من  �لثمانية  دور  يف  بــار�غــو�ي 
حمل  م�صاركته  تبقى  ولكن  ع�صلية، 

�صك.
العب  ظهور  ي�صتمر  �أن  �ملنتظر  ومن 
جوفنتو�س �الإيطايل، �أليك�س �صاندرو، 
يف  �صارك  �أن  بعد  �ملقبلة،  �ملبار�ة  يف 
بــار�غــو�ي  لقاء  مــن  �لــثــاين  �لن�صف 

عقب خروج فيليبي لوي�س.
�آالم  من  يعاين  �لذي  فرناندينيو،  �أما 
تدريبات  فخا�س  �ليمنى،  �لركبة  يف 
تاأهيلية منفردة د�خل ملعب تدريبات 

فريق �أتلتيكو مينريو.
�أن م�صاركة العب و�صط مان�ص�صرت  �إال 
مـــبـــار�ة  يف  �الإجنــــلــــيــــزي،  ــيــتــي  �ــص
�الأرجنتني تبقى حمل �صك كبري، ولكن 
�صتجعل  �الإيقاف  من  كا�صيمريو  عودة 
�ملدرب �أدينور ليوناردو بات�صي 'تيتي' 

يتنف�س �ل�صعد�ء.
�لذي  بريت�صارلي�صون،  يتعلق  وفيما 

ــاب عــن مــبــار�ة بــار�جــو�ي ب�صبب  غ
�لنكافية،  �لــغــدة  بالتهاب  �إ�صابته 
"�ل�صيلي�صاو"  ملــعــ�ــصــكــر  فــ�ــصــيــعــود 
بعد  �ملقبلة  �لقليلة  �ل�صاعات  خالل 
�أعلن  �لــذي  �لوقت  يف  متاما،  تعافيه 
يف  عاما(   22( �ل�صاب  �لالعب  فيه 
"جاهزيته  عن  �صحفية  ت�صريحات 

متاما" ملو�جهة "ر�ق�صي �لتانغو". 

�شرط تعاقدي يوؤمن 
بر�شلونة من تر�جع 

م�شتوى نيمار



ا�ضتثمارات املعدة وامل�ضران
لال�ستثمارات  الــداخــلــيــة  ـــدن  امل عــديــد  تفتقر 
ومعامل  مــنــاطــق  عــلــى  تــوفــرهــا  رغـــم  ال�سياحية 
واأثرية  تاريخية  قيمة  وذات  هائلة  �سياحية 
اأكلتها  حتى  الن�سيان  طي  ظلت  هامة،  وح�سارية 
منها،  نهبت  طوبة  كل  مع  مكانتها  وتاآكلت  االأزمنة 
ال�سلطات املحلية من  اأثبتته  التخاذل الذي  يف ظل 
جهة ورجال اأعمال هذه املناطق من جهة اأخرى اإذ 
مل تخرج ا�ستثماراتهم عن اإطار "االأكل" من مطاعم 
وحمالت بيع الوجبات ال�سريعة واملحالت التجارية 

الكربى املخ�س�سة لبيع املواد الغذائية.
وظلت  "املعدة"  اإطـــار  عــن  اأفــكــارهــم  تــخــرج  فلم 
اقتناعهم  ملجرد  االأخـــرية  هــذه  حبي�سة  عقولهم 
اآخر  �سيء  عــن  يبحث  وال  فقط  يــاأكــل  �سعبنا  اأن 
الدول  اإىل  االأمــوال  االأكــل، ما ت�سبب يف نزوح  غري 
بالبالد،  والكربى  ال�سياحية  املدن  وكذا  املجاورة 
اأهلها  طرف  من  حتى  من�سية  املناطق  بع�ص  لتظل 
تغيري  ــاول  ح املــواطــن  فــال  ذاتــهــا،  العقلية  ب�سبب 
التغيري  روح  امل�ستثمر  نف�ص  يف  ليخلق  النظرة  هذه 
وجتددا  حتديثا  اأكرث  اأخرى  م�ساريع  عن  والبحث 
امل�ستثمر  وال  والدعم،  بالت�سجيع  موحية  ب�سلوكات 
تكون  قد  مب�ساريع  لي�ستثمر  مبكانه  املغامرة  حاول 
على  املناطق  هذه  مثل  يف  قناعته"  "يف  ميتة  �سبه 
تفتقر  التي  كخن�سلة  االورا�ص  واليات  بع�ص  غرار 

مل�ساريع �سياحية رغم مقوماتها الهائلة.
جد  ب�سكل  بها  القطاع  هــذا  اغتيال  يف  ت�سبب  ما 
ورغم  النظر،  اإمعان  اإىل  يحتاج  ال  و�سريح  وا�سح 
ا�ستفادتها من م�سروع حديقة ت�سلية عمالقة على 
�سنوات،  خم�ص  من  اأكرث  منذ  باتنة  طريق  م�ستوى 
فلم  واالختال�ص  للنهب  فر�سة  اإىل  حتول  انه  اإال 
و�سورها اخلارجي  بوابة احلديقة   منه غري  يظهر 
الذي مالأته الثقوب مثلما مالأت القطاع يف حد ذاته 
املحليني  امل�ستثمرين  وكــذا  عليه  القائمني  وفكر 
واملطاعم  باملحالت  اال�ستثمار  اإىل  توجهوا  الذين 

و"البيتزيرات" دون غريها.
نوارة بوبري

�صطيف 

تربيدا لالأكباد ونيال للثواب ون�شرا ملبادرات اخلري

بعد تباين نتائج التحاليل التي اأجريت يف املخابر اخلا�شة 
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متطوعون يوفرون املياه للطيور واحليوان يف اجلبال والغابات 

دعوات لت�ضليط رقابة �ضارمة على عمل و�ضري هذه املراكز

ويعد توفري املياه للحيوانات من اأف�سل 
واإطفاء  االأكــبــاد  فتربيد  ال�سدقات، 
حرارة الظماآن من اأعظم االأبواب التي 
تقود �ساحبها اإىل اجلنة، ولعل موجة 
ال�سيف  مو�سم  مع  تزامنت  التي  احلر 
املياه  توفري  مراعاة  اإىل  بالكثري  دفعت 
عط�سها،  الإرواء  احلية  الكائنات  لهذه 
املدن  اأهــل  من  البع�ص  يحر�ص  ففيما 
على �سقي الطيور وو�سع اأوعية حاملة 
حر�ص  والنوافذ  ال�سرفات  على  للماء 
الذين  مــن  وخــا�ــســة  االآخــــر  البع�ص 
االهتمام  اإىل  باحليوانات  عالقة  لهم 
الرباري  يف  حاجتها  ومراعاة  باأمرها 
بهذه  ال�سغف  بـــاب  فــمــن  والــغــابــات، 

م�سهد  يف  ـــر  االأج وابــتــغــاء  الــكــائــنــات 
اأ�سمى  يف  الرحمة  معاين  فيه  تتجلى 
�سورها التي يعمل على اإر�سائها كمبادئ 
بني النا�ص وتعميم بوادرها كونها تن�سد 
الكائنات  هذه  مع  لفعله  وتدعو  اخلري 
لها،  قوة  وال  حول  ال  التي  امل�ست�سعفة 
في�سمع  �سوت احلاجة بداخلها من قبل 
قلوب رحيمة تهب وقتها ومالها لتخدم 
اأمام  اأبان عجزه  حاجة احليوان الذي 
ممن  ـــوؤالء  ه وقتهم  في�سخر  الب�سر، 
يبتغون هذا العمل النبيل فيدخلون يف 
رجلة بحث يف الغابات عن اأهم االأماكن 
بها  مائية  اأحوا�ص  حلفر  ت�سلح  التي 
يحر�ص  حيث  املياه  من  كميات  و�سكب 

على توفريها ما اإن تنفذ الأجل توفريها 
و�سمان  الكائنات  لهذه  م�ستمر  ب�سكل 

عدم نفاذها مع كل فرتة زمنية.
متطوعون  فيها  �ساهم  خريية  مبادرة 

احليوان  كبد  لرتطيب  اهلل  �سبيل  يف 
واأمام  للمياه  امللحة  احلاجة  مو�سم  مع 
من  ــن  ــاك االأم عــديــد  يف  مـــوارده  نق�ص 

الغابات واجلبال.

باأعايل  مائية  اأحوا�س  اإن�شاء  اإىل  الواعون  ال�شبان  من  العديد  بادر 
�شواء  والدواب على حد  الطيور  �شقي  بغية  االأورا�س  وغابات  اجلبال 
واملحافظة يف اآن الوقت على احليوانات الربية التي قد تكون عر�شة 

للهالك نتيجة حاجتها لهذه املادة اال�شتهالكية احليوية.

 اأعرب العديد من املر�شى الذين ق�شدوا العيادات الطبية اخلا�شة من اأجل اإجراء التحاليل املطلوبة منهم لت�شخي�س االأمرا�س، عن ا�شتيائهم ب�شبب ما 
اأ�شموه وجود تباين يف نتائج التحاليل التي جترى مبختلف املخابر اخلا�شة بوالية �شطيف.

واأ�سار هوؤالء املر�سى ومرافقيهم اإىل غياب 
ال�سلطات  طــرف  من  �سارمة  رقابة  اآلية 
املعنية ميكن من خاللها ك�سف تالعب بع�ص 
باملواد  يتعلق  فيما  املخابر  هــذه  اأ�سحاب 
من  التحاليل  هــذه  اإجـــراء  يف  امل�ستعملة 
خا�سة  امل�ستعملة،  الكمية  تقلي�ص  خالل 
باهظة  الكا�سفة  املــواد  بع�ص  يعني  فيما 
اأ�سحاب  من  االآخــر  البع�ص  وجلــوء  الثمن 
هذه العيادات اإىل حيلة بيولوجية تتمثل 
يف ا�ستعمال ن�سف كمية الكا�سف مع ن�سف 

كمية املادة املراد اإجراء التحاليل عليها.

ويف هذا ال�سدد اأكد العديد من املر�سى اأن 
نتائج التحليل التي اأجروها كانت مفاجئة 
وغري متوقعة يف نف�ص الوقت وهذا ب�سبب 
املتح�سل  النتائج  بــني  الــوا�ــســح  التباين 
العينة،  نف�ص  على  خمابر  عدة  من  عليها 
هذه  �سبب  االخت�سا�ص  اأهــل  بع�ص  وبــرر 
من  املخابر  اأ�سحاب  غياب  اإىل  الو�سعية 
البيولوجيا وت�سيري  االأطباء يف اخت�سا�ص 
ليال  يعملون  ممر�سني  طــرف  مــن  املخابر 
املخابر  يف  ونهارا  العمومية  بامل�ست�سفيات 
اخلا�سة، كما قد يتعلق االأمر اأي�سا باملخرب 

ف�سال  امل�ستخدمة،  االإلكرتونية  واالأجهزة 
عن الطريقة ونوع املادة. 

املهتمة  اجلمعيات  بع�ص  وطلبت  هــذا 
بــاملــر�ــســى مـــن الــ�ــســلــطــات املــعــنــيــة على 
املزيد  ــاذ  ــخ ات الــ�ــســحــة  مــديــريــة  غـــرار 
ــــــراءات الــ�ــســارمــة حــيــال هذه  ــن االإج م
املراقبة  تكثيف  خـــالل  ــن  م الــو�ــســعــيــة 
العمل  اإىل  بالن�سبة  للجودة  اخلارجية 
من  فاإنه  املخت�سني  بع�ص  وح�سب  املخربي، 
اخلارجية  املراقبة  جتــرى  اأن  املفرت�ص 
�سنويا  مــرات   4 املخربية  النتائج  جلــودة 

عدة  على  م�ستملة  تكون  واأن  االأقــل،  على 
املختربات  اأ�سماء  تبقى  اأن  على  عنا�سر 
للجودة  اخلارجية  املراقبة  يف  امل�ساركة 
وال  �سرية  عليها  املتح�سل  النتائج  وكــذا 
املكلفة  للهيئات  اإال  عليها  باالإطالع  ي�سمح 
بــالــرقــابــة، كــمــا طــالــبــت اجلــمــعــيــات من 
يتعلق  فيما  حتقيق  بفتح  ال�سحة  مديرية 
بالعمال داخل املخابر اخلا�سة واإنهاء مهام 
املمر�سني الذين يعملون بامل�ست�سفيات وفتح 
باملخابر  للعمل  اجلدد  للمتخرجني  املجال 

اخلا�سة. 

حفيظة.ب

عبد الهادي.ب

انتع�شت خالل ال�شنوات االأخرية جتارة كراء قاعات احلفالت من اأجل اإقامة االأعرا�س واملنا�شبات، اإال اأن اأ�شحاب هذه ال�شاالت و�شعوا لها اأ�شعارا اأقل ما يقال عنها اأنها خيالية ومبالغ فيها اأين يرتاوح �شعر ال�شالة يف والية باتنة بني 
20 مليون �شنتيم حتى 100 مليون �شنتيم خا�شة امل�شهورة منها واملعروفة مما اأدى اإىل ا�شتغراب املواطن من هذه االأ�شعار بالرغم من اأن معظمها ال ي�شتحق كل ذلك املبلغ كون معظمها يحتوي على خدمات ب�شيطة ال غري. 

بعد اأن عرفت ارتفاعا جنونيا ..

اأ�ضعار قاعات احلفالت تنتع�ص وترهق كاهل املقبلني على الزواج 

باتنة  والية  يف  العائالت  من  العديد  وت�ستعني  هذا 
الذي  ال�سغط  من  هروبا  احلفالت  قاعة  كــراء  على 
املنزل  كان  اإذا  خا�سة  البيوت،  يف  االأعرا�ص  تفر�سه 
ال�سيوف  من  كبري  عــدد  ا�ستيعاب  ميكنه  وال  �سغريا 
ال�سروريات  من  القاعة  كراء  اأ�سحى  اأين  واملدعوين، 
م�ستوياتها  ــالف  ــت اخ عــلــى  الــعــائــالت  معظم  عــنــد 
العائالت  بع�ص  تلجاأ  بينما  واملــاديــة،  االجتماعية 
والتباهي  للتفاخر  فيها  حفالتها  اإقامة  اإىل  الغنية 
مما اأدى اإىل زيادات يف اأ�سعارها من قبل اأ�سحاب هذه 
املحتاجني  بع�ص  كاهل  اأنهكت  بدورها  والتي  القاعات 
العر�ص  تكاليف  يف  وزيــادة  اآخــر  عائقا  ت�سكل  كونها 
وحت�سر  كامل  ل�سهر  تقام  قدميا  االأعرا�ص  كانت  فقد 
له خمتلف العادات وتقام له ليال واأيام من االحتفال، 
اأما االآن ويف ظل الزيادات املفرو�سة ورغبة العر�سان 
العر�ص  بات  فقد  واحــد  ليوم  العائلة  �سمل  جمع  يف 

ي�ستغرق على االأكرث 24 �ساعة فقط.

اأ�سعار �ساالت احلفالت  االرتفاع يف  ويف ظل كل هذا 
يتقا�سم  اأن  العائالت  من  العديد  ــاأت  ارت واالأعــرا�ــص 
من  للتقليل  القاعة  ثمن  العرو�ص  واأهل  العري�ص  اأهل 
اأن  الكثري  اعترب  اأيــن  كليهما،  على  املرتتبة  االأعباء 
اأ�سعار  ارتفاع  ظل  يف  االأمثل  احلل  هي  الطريقة  هذه 
اإىل  العائالت  مــن  العديد  ــاأت  جل حــني  يف  الــقــاعــات، 
كل  وحفالتها  اأعرا�سها  الإقامة  االأفراح  �ساالت  كراء 
من  بالرغم  االأخـــرية  االآونـــة  يف  خا�سة  حــدى،  على 
على  ي�ستوجب  اأيــن  اأ�سعارها،  يف  اجلنوين  االرتــفــاع 
وال�سبط  املراقبة  لقانون  اإخ�ساعها  املعنية  اجلهات 
كاهلهم  واأثقلت  املواطنني  جيوب  ا�ستنزفت  كونها 
ال�ستكمال  مهما  اأمـــرا  تعترب  باتت  التي  الــوقــت  يف 
التي  ال�سغوطات  من  البع�ص  وفك  العر�ص  حت�سريات 
الأنها  اأ�سحابها  على  اجلزائرية  االأعرا�ص  تفر�سها 
غنية بالعادات والتقاليد كما اأن جل العائالت ميكنها 

�سميحة.ع  التخلي عنها.

مبنا�سبة جناح التلميذة املجتهدة 
بوزيدي"  "لينة 

يف �سهادة التعليم املتو�سط عن جدارة وا�ستحقاق 
على  ال�سعيدة  املنا�سبة  وبهذه   14.84 مبعدل 
العائلة باأحر  اأفراد  لها كل  عائلة ح�سان يتقدم 
التربيكات  واأطــيــب  االأمــــاين  ــى  واأحــل الــتــهــاين 
وحافال  موفقا  درا�سيا  م�سوارا  لينة  لـ:  متمنني 

بالنجاحات.

مبنا�سبة جناح التلميذة املجتهدة 

حلمر"  "مايا 
يتقدم   17.51 مبعدل  املتو�سط  التعليم  �سهادة  يف   
لها والدها في�سل  وكل اأفراد العائلة باأحر التهاين 
من  واملزيد  الدرا�سي  م�سوارها  يف  التاألق  لها  متمنني 

التفوق وعقبال لنجاحات و�سهادات اأخرى. 
م�سرية طويلة من النجاح والتفوق اأن �ساء اهلل.

تهنئة نابعة من فوؤاد والد ووالدة اإىل فلذة كبدهما 

دايخة"  بن  "وئام 
املتو�سط  التعليم  �سهادة  يف  جناحها  مبنا�سبة 
من  قريب  تقدير  ومبالحظة   13.37 مبعدل 
عائلتها  اأفــراد  كافة  لها  يتقدم  كما  اجليد، 
لها  متمنيني  والــتــربيــكــات  الــتــهــاين  ــر  ــاأح ب
م�سوارها  باقي  والنجاح يف  التفوق  من  مزيدا 

الدرا�سي. �ألف �ألف مربوك �ألف �ألف مربوك �ألف �ألف مربوك  �ألف مليــــار مربوك

تهنئةتهنئةتهنئةتهنئة
مبنا�سبة جناح التلميذة املجتهدة 

حلمر"  "ريام 
يف �سهادة التعليم املتو�سط عن جدارة وا�ستحقاق مبعدل 
اأفراد  كل  لها  يتقدم  ال�سعيدة  املنا�سبة  وبهذه   17.10
االأ�سرة والديها واإخوانها واأخواتها باأحر التهاين واأحلى 
لها  متمنني  التربيكات  واأطيب  باأحلى  املمزوجة  االأماين 

م�سوارا درا�سيا موفقا وحافال بالنجاحات.
األف الف مربوك يا ريام والعاقبة للبكالوريا ولنيل باقي 

ال�سهادات اإن �ساء اهلل



كان  ولو  احلياة،  قنديل  )التبتل 
الطريق خاليا من جذوع النخل (.
ـــــان الــقــلــُب عـــنـــد الـــنـــخـــلـــة ك

ــعــ�ــصَّ ـــمُّ الـــقـــ�ـــصَّ لــيــبــنــي ال ــــ ـــُل َي
ــَب الــــروح ــي وكــــان الــقــيــُظ حــب
يـــفـــّك خـــيـــوط اجلـــــرح الــنــائــم
ــا ــَب ُرَط ــِقــَط  ــ�ــسْ لــُي ــون  ــرج ــُع يف ال
ــا ــرف ـــزل ح ـــغ وكــــانــــت مـــــرمي ت
حــكــايــة دوح لــعــيــ�ــســى  حتــكــي 
ــى.. ــَف ــسْ ــ� ــُي ل ـــح  ـــري ال مل متــهــلــه 
القلب و�ــســار  َطــــُب،  الــــرُّ �ــســقــط 
دوَح �سغرٍي مل تعرفه عيون النا�ص

ــــت  ـــــــــــــــــُه كــــان وحـــــــدهـــــــا اأمُّ
ــــــــــروح تــــعــــجــــن �ــــســــمــــت ال
اهلل اأن  تــــدرك  و�ـــســـوا�ـــص،  بـــال 

رفيُق الروح فتغرق يف االإح�سا�ص..
ـــــا قــــنــــديــــل الـــعـــمـــر مـــــــرمي ي
تــغــنــي حـــــني  الـــــــــروح  ودوَح 
ــنــخــل عــــن بـــ�ـــســـراهـــا عـــنـــد ال
ـــيٍّ يــ�ــســرب، ـــسِ ـــُد� تــبــحــث عـــن ُق
ـــــــــالح الــ�ــســرب يـــــاأكـــــل مـــــن اأم
ع�سرا ـــلَّـــْت  �ـــسُ قـــد  يــــدي  هــــذي 
ـــف اأهـــــــز اجلـــــــذع بــــاأمــــر؟ كـــي
َطــــــــَب،  ـــــــــــوك الــــــــرُّ ــــف األ كــــي
ــــون ــــرج ــــُع ـــــ�ـــــصَ ال ـــــِب وقـــــــد َي
ــــــــط ِحـــــــــــــربي؟.. ــــــــِق ــــــــسْ واأُ�
ـــــا قــــنــــديــــل الـــعـــمـــر مـــــــرمي ي
ــا ــطــان ــل ــس � يـــغـــلـــب  مل  ـــِك  ـــل ـــخ ن
ــا قــتــالن ـــِف  َيـــ�ـــسْ مل  ُرَطـــــُبـــــِك 
كل طريق نحو النخل بات غريقا

غــريــبــا وبـــــات  ـــــــــزان،  االأح يف 
االأنـــواء يف  ال�ساكن  القلُب  هــذا 
كــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــر..
ــــــواِء مــــــرمي يـــــا زيــــــت االأ�ــــــس
�سمائي ــُه  ــْت ـــ ـــ ــَل َ ـــ ــتـــ ـــ َف حــبــال  يـــا 
ي احلـــبـــل، فـــهـــذا حــمــام ــــدِّ �ــــسُ
ــــاِء: ــــرب ــــغ ــــل جــــــــاء يــــغــــنــــي ل
�سباح ـــل  ك ــي  ــاأت ــي ــس � ــى  ــ�ــس )عــي
ــاء ( ــي ــح ــت ــس ــا� ــا ب ــم ــي ــل غ ــم ــح ي
واأطلقي الـــروح،  قــو�ــص  فارفعي 
�ــســتــائــي ـــحـــراء  �ـــس يف  ــا  ــم ــه ــس �
كـــل �ــســتــاٍء يــعــجــن خـــبـــزا، اإال
ــــطــــاء ــــس ــــ� ــــب ــــل �ــــــــســــــــتــــــــاًء ل
للحناء مــاء  دمــهــم  مــهــر،  َدُمـــُهـــْم 
طويال ــي  ــس ــو� وغ الــكــف  ي  ـــــدِّ ُم

نـــدائـــي يـــهـــ�ـــص  الـــبـــحـــر  اإن 
ــــــو طــــــــريــــــــق يـــ�ـــســـبـــه  ــــــح ن
ـــــة الـــــطـــــلـــــقـــــاء ـــــرج ـــــس ـــــ� ح
ــــوا هـــنـــا يـــبـــكـــون ِعــ�ــســاء كــــان
ــــاك كـــالـــلـــقـــطـــاء ــــن ـــــوا ه كـــــان
الـــبـــحـــر بـــــــــــاأّن  يـــــــــــدرون  ال 
ــــــــواء،  ــــــــالأن ــــي ل ــــن ــــغ حـــــــني ي
ــــــُم الــــــــــروح يـــــرقـــــ�ـــــص غــــــي
اخللفاء.. �سمت  عن  يبحث  بهيا، 
ـــــا قــــنــــديــــل الـــعـــمـــر مـــــــرمي ي
ــمــائــي؟؟؟ ــل غــفــلــْت عــنــِك اأ�ــس ه

ـــن يـــجـــدل حــرفــا  ـــــا م ــُت اأن ــس ــ� ل
ـــــــــواِء خمـــنـــوقـــا ِبــــــِدَمــــــا االأه
ـــُف الــلــقــيــا عـــزيـــز،  ـــي اإمنــــــا ط
ـــع احلـــكـــمـــاِء. ــر م ــئ ــب كــلــقــيــا ال

�ضعــر

اإعداد: رقية حلمر

نزوال لرغبة قراءنا االأعزاء لن�سر اأعمالهم االأدبية من )ق�سة ق�سرية، �سعر، خاطرة،  وحتى ن�سو�ص م�سرحية ق�سرية ومقامة...( 
وغريها من االأنواع االأدبية، �سرعت جريدة االأورا�ص نيوز بتخ�سي�ص �سفحة اأ�سبوعية للمبدعني وهواة الكتابة من خالل "�سفحة اإبداع" 

املعنونة بـ "موا�سم البوح" والتي ي�سرف عليها خمت�سون يف املجال.
auresibdaa@gmail.com :ميكن ار�سال م�ساركاتكم عرب الربيد االلكرتوين التايل 

مالحظة: يتم ن�سر العدد كل يوم ثالثاء، ا�سافة اىل كون االأعمال التي مل يتم ن�سرها �سيكون هنالك �سبيبني: اأوال لكرثة املادة على اأن 
تن�سر يف العدد املوايل، والتي مل تن�سر �سرتفق برد من طرف الناقد عبد اهلل اليل، حظا موفقا للجميع.

دليلة مك�سح/ باتنة

ــر ــم ــع مـــــرمي يــــا قـــنـــديـــل ال

كتب لها يف ذات ليلة 
تلك  كــل  ن�سيان  اأ�ستطع  مل 
االأ�ـــســـيـــاء رغـــم كـــل اإدعـــائـــي 
للن�سيان، كل �سيء اأ�سادفه نهارا 
احلادثة،  بتلك  يذكرين  وليال 
فقدان  با�ستطاعتي  لو  متنيت 
ذاكرتي املتبقية والتي ترهقني 
بــاأي  اأدري  ال  عــقــلــي،  داخــــل 
حياتي  يف  عملته  خال�ص  عمل 
قد  حادث  من  بنجاتي  الأجازى 
ــالء،  ــس حــولــت كــل مــن مــعــي الأ�
ــور اأمــــام  ــس ــ� ــــزال تــلــك ال ال ت
متناثرة  اأج�ساد  قطع  عيناي، 
يغطي  الــدم  ولــون  مكان  كل  يف 
تذكر  اأ�ــســتــطــع  مل  ــيء،  ــس � ــل  ك
هذه  �ــســوى  حلظتها  �ــســيء  اأي 
اأ�سوات  ا�ستيقاظي على  ال�سور، 
مكان  بكل  املت�سلة  ــزة  ــه االأج
االأطباء  همهمات  ج�سدي،  من 
واملــمــر�ــســني مــن حـــويل، �سوت 
بكاء اأمي الذي ي�سلني من خارج 
الغرفة، كان كفيل باإيقا�سي من 
يحدث  الطبيب  كان  غيبوبتي، 
على  القدرة  فقدت  باأنني  اأبــي 
من  تبقى  مــا  و�ساأم�سي  امل�سي 
كر�سي  على  ُمْقعِد  ــا  واأن عمري 
متحرك، مل اأ�ستطع ا�ستيعاب ما 
�سمعته حلظتها، مل اأ�سدق كنت 
اأظن اأنني مازلت يف غيبوبة واأن 
وهم،  جمرد  كان  �سمعته  ما  كل 

حاولت حتريك �ساقاي ولكن مل 
ولكن  مــرارا  حاولت  اأبــدا،  اأفلح 
�سمعته  ما  كل  اإذا  اأ�ستطع،  مل 
كان �سحيحا مل يكن وهم اأبدا، 
باالنهيار  �سعرت  اأنني  اأتــذكــر 
فكرة  اأبــدا  اأتقبل  مل  حلظتها، 
�سخ�ص  واأنا  باحلياة  اأ�ستمر  اأن 
فبداأت  اأع�سابي  فقدت  م�سلول، 
يل  املــتــربع  ــدم  ال اأنابيب  بنزع 
بيدي  املــحــقــونــة  والـــ�ـــســـريوم 
متاما..  انــهــرت  وح�سية،  بكل 
اإىل  ـــي  ـــراخ ـــس � �ـــســـوت  عــــال 
اإيّل  فاأ�سرعوا  الغرفة،  خــارج 
فكان  املمر�سني  مــن  جمموعة 
�سمعته هو" احقنوا له  ما  اآخر 
اإبرة مهدئ ". هذا كل ما حدث 
اأر  مل  اليوم  ذاك  ومنذ  يومها، 
من  اأخرج  مل  قط،  ال�سم�ص  نور 
كاملني،  �سهرين  ــدة  مل غرفتي 
انعزلت متاما عن الب�سر، تكونت 
لدي عقدة من اإعاقتي، مل اأفكر 
ولو قليال باأن هذا ابتالء، وعلّي 
النهاية،  اإىل  والتحمل  ال�سرب 
وهو  �سيئا  تكرهوا  اأن  وع�سى 
�ساقاي  فقدت  فعال  لكم،  خريا 
كنت  بِك،  اهلل  عو�سني  ولكن.. 
دائما  اهلل  عــو�ــص  اأن  مـــدرك 

جميل..
زهرتي...

عبيد حكيمة/ الوادي

ــــــة  ق�ضّ

 

اليل" وال�سكر  اهلل  "عبد  الناقد  عليها  "ردود" ي�سرف 
مو�سول له على متابعة املبدعني وانتقاء املوا�سيع وفق املعايري 

االأكادميية والفنية

ردود

املبدعة نور خمتاري / باتنة وم�ساركة "خوف اأ�سناين":   
مبا�سر  واأ�سلوب  التكّلف،  بع�ص  فيها  ب�سيطة  �سعرّية  حماولة 

ور الفنّية. اأبذيل جهدا اأكرب، واقرئي اأكرث. يفتقر اإىل ال�سّ

زهـــــــرتي

عبد اهلل اليل

اأنها  من  متاأكدة  واأنا  ر�سالة  اإليه  �ساأكتب 
حرٍف  كل  يعلم  اأنه  من  متيقنة  بل  �ست�سله، 
ُكتب فيها، واجلزء املحذوف منها، حتى قبل 

اأن اأفكَر بالكتابة !
دائًما اأخاف اأن اأكتب له، بالرغم من اأين 
ي�سمعني  اأن  دون  الوقت،  طيلة  اإليه  اأحتدث 
اأحــد، وخــارج حدود  اأن يــراين  اأحــد، ودون 
اأدر�ــص،  حني  اإليه  اأحتــدث  ال�سالة،  �سجادة 
حني اأخلد اإىل النوم، حني اأ�سحو من رمادي، 
واأبكي  اأغ�سب  حني  اأحلم،  حني  اأفكر،  حني 
يا  ت�سمعني،  اأنــك  واأعــرف  الطريق،  واأ�سل 

حبيبي يا اهلل.
اإليك،  اأبداأ بالكتابة  ة، باأن  قررت منذ مدَّ
يا  يا رحماُن  فاأنت  لنقل: لروحي وذاتي؛  اأو 
اأنا  وقلبي،  �سدري  يخفيه  مبا  اأعلم  رحيم 
بحاجة الأعلم ما كل هذا ال�سجيج يف داخلي؟ 

وال اأحد �سواك �سيفهم ما بي!
اأحاول، ويف كل مرة عندما  واأنا  منذ زمن 
ويت�سنج  اأنــامــلــي  تتحجر  باملحاولة  اأبـــداأ 
�سوتي، كيف يل و�سف رحمتك يا اهلل! كيف 
الكالم عن عظمتك، عدلك عن غفرانك  يل 

وحنانك، عن نعمك وعن حبي لك!
مل اأقدر .. ولن اأقدر .. �ساأبقى عاجزة .. 

يا حبيبي يا اهلل.
�سوف  لكن  �ــســيء،  يتغري  فلم  الــيــوم،  ــا  اأم
للقاء  �سوقي  اأكتب عن �سعفي و�سياعي، عن 
نبيك الكرمي، وعن لهفتي لروؤيتك، عن احلب 
الكبري لك يف داخلي، وعن عجزي باالإف�ساح 

عنه.
الثبات  واأحاول  نف�سي،  اأُجاهد  يا اهلل  اأنا 
والنف�ص  اخلطاأ،  كثرُي  االإن�سان  لكن  ب�سدة، 
هذه  يف  اأكرث  وتعلق  ال�سهوات،  الإ�سباع  تتوق 
الدنيا الفانية .. اأنا يا اهلل اأعود للتوبة بعد 
كل ذنب اأرتكبه دون ق�سد، واأبكي خوًفا، ندًما 

وخجاًل!
اأبكي الأنك تدعوين يف اليوم خم�ص مرات 
الأقف بني يديك، لكي تهداأ روحي من �سجيج 
اأجري  زلــُت  وما  ال�سماء،  يف  وت�سمو  احلياة 
منحتنا  ــك  الأن اأبكي  احلــيــاة،  م�ساغل  وراء 

كالمك الكرمي، واأنا اأن�سغُل عنه!
رب؟  يـــا  مــتــعــبــة  اإنـــنـــي  لـــك:  اأقــــل  اأمل 

وتائهة؟!
من  روحـــي،  ــئ  دف مــن  قلبي،  مــن  مرهقة 
�سغفي باأ�سياء مل اأملكها، من الن�سيب والقدر، 

من املجهول!.
من  املــجــامــلــة،  مــن  ــــزن،  احل مــن  متعبة 

هذه  من  قلوبهم،  يف  الق�سوة  ومن  اخلــذالن، 
الروح التي ما عادت لها القدرة على �سيء، من 

نب�سي الذي �سار يوؤملني، اأنا اآ�سفة يا اهلل!.
اأنك  اأعلم  ــده،  اأري باًبا  عليَّ  تغلق  عندما 
اأعلُم  له،  حتمُّ اأ�ستطيع  ال  بالء  من  تنجيني 
اأنك  واأعلم  و�سعها،  اإال  نف�سي  تكلف  ال  اأنــك 
حتبني، لذلك فاأنت تبعد عني من ال يحبني، 
كي ال مي�س�سني �سرر، اأعلم اأن ما م�سى، لو كان 

خرًيا؛ لبقي.
اأُجرَب يوًما على ك�سِر مبداأ من مبادئي  مل 
اأظن  وكنت  �سنتها،  حتى  عمري  اأفنيت  التي 
ذلك،  مثُل  الأواجـــه  كفاية  حم�سنة  نف�سي 

ولكن..!
على  اأعرت�ص  وال  حال،  كل  على  اأحمدَك 
دونهم  �سائعة،   .. �سعيفة  لكنني  ق�سائك، 

ودونك! يا حبيبي..
اأنا  كذبُت  كما  اأحــٍد،  على  اأحــٌد  يكذب  مل 
على نف�سي، منذ اأن عرْفُتني، واأنا اأعُد نف�سي 
ا�ستيقظُت  اأ�ستيقظ،  عندما  �ساأتغري  بــاأين 
نف�سي  اأعــاهــُد  قلياًل،  ولــو  اأتغري  ومل  كثرًيا، 
اأحــاول   .. جديد  من  عهدي  واأخـــون  دوًمـــا، 
حزين،  وقلبي  اهلل  يــا  �سعيفة   .. فاأف�سل 
والكتمان يثقلني، وكل ماأ�ساتي يف قلبي الذي 
ينب�ص اأكرث مما يجب، ويف اإح�سا�سي املرهف 

حدَّ الالمعقول..!
وامح  حايل،  واأ�سلح  معني  يا  عوًنا  يل  كن 
اأنت  جديد،  من  ــره  واأن ي�ساري،  يف  ما  وجًعا 
اأنت  اخلواطر،  جابر  ووحدك  الغيوب  عاّلم 
الوريد، ال  اإيّل من حبل  واالأقرب  العامُل بي 

تطفئ كل ال�سموع يف وجهي.
وقلبي  نف�سي  ــد  اأج اأن  اهلل  يا  �ساعدين 
اأحتاج  حياتي،  اأجــّدد  اأن  �ساعدين  وروحــي، 
قلًبا  اأحتاج  االأمـــام،  اإىل  تدفعني  قــوة  اإىل 
الظالم،  حــلَّ  كلما  الدمع  ي�سكب  ال  اأقـــوى: 

اأحتاُج اأن اأكون لك اأقرب دون االأنام.
ُيحّلُق  ا  حــرًّ اهلل،  يا  كان  كما  قلبي  ليكن 

خمتااًل !
اإليَك األتجئ، وبَك اأعت�سم، وعليَك اأتوكل، 
واإليَك األقي اأموري، واأ�سلِّم نف�سي، ال تقْطعني 
عنك، دلني عليك، حتى اأجد مبراقبتك اأن�َص 

الدنيا واالآخرة، يا رب قلبي متلوؤه حمبتك.
الب�سر،  تعُلو ُخطى  التي  ال�سالم  �سبل  اإىل 
والطريق ال�ّسوي ال�سحيح الذي ال يزل، ُدلَّني 

يا رب العاملني.
واالأماين  الرغبات  كل  الكالم،  كل  اإليَك 

عاء، يا وا�سَع الرحمِة واملحبِة. والدُّ

جن�ــص اأدبــي جديــد )ن�سبيــا(، بداأ يجــد رواجا 
كبــريا يف ال�ساحــة االإبداعيــة، وبــداأت ت�سدر فيه 
موؤلفــات مفــردة، كمــا �سار يحظــى باهتمــام النقاد 
والدار�ســني، واأجنزت فيه درا�سات جامعية واأبحاث 
اأكادمييــة معمقــة، ورغــم مــا �ساَبــُه يف بداياته من 
تعرثات وحتى الت�سكيك يف كونه جن�سا اأدبيا معرتفا 
بــه؛ اإال اأنه يلقى جتاوبا كبريا وتفاعال من اجلمهور 
القارئ.. ! ومتابعة فاح�سة من النقاد، واأ�سبح كثري 
من كتاب الق�سة مييلون اإىل كتابة الق�سة الق�سرية 

جدا، لعدة اأ�سباب ميكن اأن نح�سرها يف:
- قلــة حجمهــا ما ي�سهــل �سرعة اإجنازهــا غالبا، 

و�سهولة قراءتها وتلقيها من القارئ:
- كثافتهــا واختزانهــا حلجــم كبــري مــن املعــاين 
والر�سائــل امل�سفــرة التي جتعــل منها حتفــة اأدبية 

بامتياز
مثــل  جذابــة  فنيــة  عنا�ســر  علــى  -احتوائهــا 

االختزال اللفظي، املفارقة، القفلة املده�سة.
-باالإ�سافــة اإىل اخلا�سية ال�سعرية التي جتعلها 

تنب�ص بالتوقد واحلياة.
والق�سة الق�سرية جدا ت�سبه اإىل حد كبري، تلك 
الالفتات ال�سعرية التي عرف بها اأحمد مطر وبع�ص 
ال�سعــراء املعا�سريــن، ولها �سلة كبــرية باملقطوعات 
ال�سعريــة القدميــة التــي ال تتجــاوز �سبعــة اأبيات، 
بــل اإن النقاد واملوؤرخــني لالأدب العربــي يقولون اأن 
ال�سعــر العربــي بــداأ باملقطوعات وال�سعــراء العرب 
االأوائل كانوا ال يتجاوزون يف قولهم ال�سعر االأبيات 
القليلــة، وكانــت ت�سمــى املقّطعــات )املقطوعــات(، 
اخت�سارهــا  يف  جــدا  الق�ســرية  الق�ســة  وكذلــك 
وتكثيفهــا وت�سفريهــا ال�ساحــر تعطي للقــارئ ما ال 

ُيعطى له يف الن�سو�ص ال�سردية املطولة.
والق�ســة الق�سرية جــدا تن�سجم مــع روح الع�سر 
وطبيعتــه، فالنا�ص �ســاروا يف �سغــل �ساغل وطبيعة 
احليــاة يف ت�سارع كبري، جتــري بوترية تكاد تتجاوز 
االأفــراد واجلماعات، ومل يعد معظم النا�ص قادرين 
علــى اجللو�ــص ال�ساعات مــن اأجل قــراءة املجلدات 
الكبــرية والق�س�ــص الطويلة التــي ت�ستنزف اجلهد 

والوقت. 
والق�ســة الق�سرية جــدا ميكنها اأي�ســا اأن حتب�ص 
م�ساهــد من احلياة فيما ي�سبــه اللوحة الفنية التي 

تبهر الناظر وت�سحر الرائي.. !

الق�ضة الق�ضرية جدا.. 
ر�ضــائل م�ضفرة

عمري اأ�سيا/ عنابة

حبيبي يـــــــا اهلل
ر�ضائل اأدبية هم�ضة
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درا�صة: 
م�صاهدة التلفاز اأخطر 

على الإن�صان من 
�صاعات العمل الطويلة

توقيف �صيدة بريطانية طلبت 
من زوجها تنظيف املنزل

الطالق الأعلى كلفة يف التاريخ .. 38 مليار دولر فقط!

ح�صارة غام�صة تظهر يف العراق ب�صبب انح�صار املياه!
�ملو�صل  �صد  خــز�ن  يف  �ملــيــاه  �نح�صار  ك�صف 
�صمايل �لعر�ق عن ق�صر �صخم يعود للح�صارة 
علماء  عنها  يعلم  ال  ح�صارة  وهي  �مليتانية، 
�الآثار و�لتاريخ �إال �لقليل، وما ز�ل يحيط بها 

كثري من �لغمو�س.
وما جعل هذ� �لك�صف �الأثري �ل�صخم ممكنا، 
�لعام  �ملو�صل  �صد  خز�ن  �أ�صاب  �لذي  �جلفاف 
معدالت  �نخفا�س  �إىل  �أدى  ما  وهــو  �ملا�صي، 

�ملياه فيه ب�صكل ملحوظ.
ــار  �الآث ظهرت  حتى  �ملــيــاه  �نح�صرت  �إن  ومــا 
و�أطلق  دجلة،  لنهر  �لقدمية  �ل�صفاف  على 
علماء �الآثار �لعر�قيون عملية �إخالء طارئة 

الإنقاذها.
من  كــثــري�  �لــعــلــمــاء  فــريــق  ميتلك  مل  ولــكــن 
�ملكت�صفات �الأثرية، حيث عادت  لنقل  �لوقت 
م�صتويات �ملاء لالرتفاع �صريعا يف �صهور �ل�صتاء 
لهذ� �لعام، ما �أدى يف �لنهاية �إىل غمر �الآثار 

باملياه جمدد�.
بوليت�س  �إيفانا  �الأملانية  �الآثــار  عاملة  وقالت 
ح�صار�ت  �أقــل  من  هي  �مليتانية  "�حل�صارة 
�ل�صرق در��صة، وعدد �الأبحاث �ل�صادرة عنها 
�إن عا�صمة �حل�صارة نف�صها  قليلة جد�، حتى 

مل يتم �لك�صف عنها وحتديدها بعد".
فريق  عر  و�لتنقيب،  �لبحث  عمليات  وخالل 
�الأزرق  باللونني  طــالء  بقايا  على  �الأثــريــني 
�كت�صاف  مت  كما  �جلــــدر�ن،  على  ــر  ــم و�الأح
طالء جدر�ن باللون �لكموين وهو ما و�صفته 
بوليت�س بـ "ك�صف �أثري مثري"، حيث تقول "يف 
�جلد�ريات  كانت  �مليالد  قبل  �لثانية  �الألفية 

�ل�صرق  ح�صار�ت  يف  للق�صور  تقليدية  �صمة 
�لقدمية، ولكن نادر� ما وجدناها حمفوظة".

�أو�ٍن  ع�صرة  على  �لق�صر  د�خــل  �لعثور  ومت 
�لباحثني  مــن  فريق  �صيقوم  �لتي  فخارية، 
�أن  �لفريق  يتمنى  حيث  بدر��صتها،  �أملانيا  يف 
تف�صح تلك �الأو�ين عن مزيد حول �حل�صارة 

�مليتانية �لغام�صة.

�صدق 

ال ت�صدق
اأو

مت�ضرد يتحول اإىل دليل �ضياحي
 يف رو�ضيا

اإعادة توطني �ضلحفاة رقبة االأفعى املهددة 
باالنقرا�ص بجزيرة اإندوني�ضية

مت�صرد م�صن من مدينة �صانت بطر�صبورغ �لرو�صية حتول �ىل دليل 
�صياحي بعد �أن كان يعي�س يف �لطرقات. ويغطي فيت�ص�صالف ر��صرن 
يف جوالته �ل�صياحية �لق�ص�س �لتف�صيلية لنحو خم�صة ع�صر بناء 

تاريخيا يف �ملدينة �صانت. و�أ�صبحت ق�صة ر��صرن م�صهورة يف رو�صيا، 
وتلقى �لدعم و�مل�صاعد�ت ليمتلك ماأوى، ويودع حياة �لت�صرد.

بعد �أن ق�صى فيت�ص�صالف ر��صرن عقد� من �لزمن يف �صو�رع �صانت 
بطر�صربغ �لتي كانت ملجاأ له يف �لليل، حتول �لرو�صي �مل�صن من م�صرد 

يعي�س يف �لطرقات وينتظر �مل�صاعد�ت من �ملارة �إىل دليل �صياحي 
ومر�صد يعرف �أدق �لتفا�صيل حول �ملكان �لذي �صاب فيه.

فالرجل �لبالغ من �لعمر 68 عاما ق�صى حياته يف �صو�رع �صانت 
بطر�صربغ و�ختار �أن يرتجم ع�صقه ملدينته على �أر�س �لو�قع، بتحويل 
�صنو�ت وجوده يف �ل�صارع �إىل عمل ميكنه �الإ�صتفادة منه. فا�صبح دليال 
�صياحيا لتعريف �ل�صو�ح باأبرز �ملو�قع �ل�صياحية و�صرد تاريخ مدينته.

قال فيت�ص�صالف ر��صرن مت�صرد رو�صي :"حمطة �ملرتو تفتح عند 
�ل�صاعة �خلام�صة و�لن�صف، �أنتظر لغاية �ل�صاعة �لثامنة و�لن�صف 

�إىل حني و�صول �لوفود و�بد�أ بالبحث عن �الأ�صخا�س �ملهتمني بالقيام 
بجوالت مبنازل جادة نيف�صكي".

ويف جولته �ل�صياحية، يغطي ر��صرن وب�صكل �أ�صا�صي �لق�ص�س 
�لتف�صيلية لنحو خم�صة ع�صر بناء تاريخي تقع بجو�ر بع�صها �لبع�س 

يف مدينة �صانت بطر�صربغ.
وما �صيفاجئك �ن ر��صرن مل يكن مت�صرد� بل كان يعمل كمدر�س 

للجغر�فيا وعلم �الإحياء، �إال �أنه وبعد خ�صارته ملنزله ��صطر لق�صاء 
ع�صر �صنو�ت يف �ل�صارع و�لكثري من �لزو�ر �لذين ين�صمون �إىل جوالت 

ر��صرن يتحم�صون يف �لغالب ملعرفة ق�صته �ل�صخ�صية. وبعد �ن �زد�دت 
�صعبيته تلقى ر��صرن �لدعم و�مل�صاعد�ت و��صبح �الآن لديه �صقة 

متو��صعة .
وقالت �صائحة :"لقد �صمعنا ق�صته، قر�أنا عنها، وهذ� هو �أحد 

�الأ�صباب �لرئي�صة ور�ء قر�رنا بامل�صي بهذه �جلولة، قررنا دعمه ويف 
�لوقت نف�صه نتعلم �ملزيد عن مدينتنا �حلبيبة".

ووفقا لبيانات �أقدم موؤ�ص�صة خريية يف رو�صيا لتوفري �لرعاية 
و�مل�صاعدة للمو�طنني �لذين فقدو� �ملاأوى، هناك حو�يل �صتني �لف 

�صخ�س بال ماأوى مبدينة �صانت بطر�صربغ. وحو�يل �ربعمئة وخم�صني 
�صخ�س يقيمون يف مالجئ حكومية خمتلفة يف جميع �أنحاء �ملدينة، 

و�آخرون يعي�صون يف �أقبية �أو مو�قع بناء مهجورة �أو يف �ل�صو�رع.

حر�س �لكثريون على �جللو�س يف �صاعات �لفر�غ 
يوميا �أمام �لتلفاز وال يخلو �الأمر من بع�س 

�لت�صايل ولكن تلك �لعاد�ت ت�صببت يف زيادة 
�ل�صعور باخلمول و�لك�صل بد�خلنا وقد ينتج عن 

ذلك �لك�صل كو�رث كبرية. 
ون�صرت �صحيفة "مديكلي ديلي" �لربيطانية 

در��صة جديدة حول حجم م�صاهد�تنا للتلفاز 
و�أكدت �أن �جللو�س �أمام �لتلفاز لعدد �صاعات 

طويلة �أخطر من �صاعات �لعمل �لطويلة. 
ونوهت �لدر��صة �إىل �أننا من�صي عدد كبري من 

�ل�صاعات �أمام �لتلفاز وبالطبع قد نتناول بع�س 
�الأطعمة �لتي تزيد من ن�صبة �لدهون يف �جل�صم 

مهما كانت ن�صبتها �صغرية �إال �أنها قد توؤثر على 
�ملدى �لبعيد. 

و�أ�صافت �لدر��صة �أن ق�صاء عدد �صاعات طويلة 
يف �لعمل قد يت�صبب يف بع�س �الإرهاق ولكنك يف 

�لنهاية جتني ماال نظري تعبك ولكن �جللو�س �أمام 
�لتلفاز ال جتني منه �صوى زيادة يف �لوزن و�لك�صل. 

�حتجزت �ل�صرطة �مر�أة من مقاطعة 
�أن  بعد  �لربيطانية  يورك�صاير  �صمال 

طلبت من زوجها تنظيف �ملنزل.
�أن  مـــريور'،  'ديــلــي  �صحيفة  وذكـــرت 
�لعمر  مــن  �لبالغة  �ــصــانــدرز  فــالــريي 
مايكل  زوجها  من  طلبت  عاما،   58
�لبدنية،  تدريباته  وقت  من  �لتقليل 
وم�صاعدتها يف �الأعمال �ملنزلية، حيث 
�أ�صبح مهوو�صا بريا�صة كمال �الأج�صام 
بعد �أن ح�صل على من�صب مدير يف ناد 

للياقة �لبدنية.
ــد عـــدة حمـــــاوالت مـــن فــالــريي  ــع وب
�ملنزل  تنظيف  زوجها  من  فيها  طلبت 
�ل�صرطة  ح�صرت  �خللفي،  �لفناء  �أو 
�إىل منزل �لزوجني، حيث مت �حتجاز 
�ملر�أة الأن مايكل �تهمها باأنها ت�صتخدم 

�صلوكا عنيفا معه.
�لق�صية  ونقلت  فالريي  �حتجاز  ومت 
�أنها  �لــزوجــة  و�عــرتفــت  للمحكمة. 
�أم�صت يف �حلجز ملدة يوم تقريبا و�أنها 

عوملت كمجرمة.
�أن زوجته ت�صغط عليه  ويوؤكد مايكل 
عمله  يف  دعمه  وترف�س  با�صتمر�ر 
باإحباط  ي�صعر  بــد�أ  ولهذ�  �جلــديــد، 
وخا�صة  حوله  مــن  جميع  بــه  �أحــ�ــس 
عمال مركز �لتوظيف، �لذين الحظو� 

تغيري� �صيئا يف مز�جه.
بقولها:  �ملو�صوع  على  فالريي  وعلقت 
معا،  �لــوقــت  ق�صاء  عــن  توقفنا  لقد 
يف  �لوقت  كل  مي�صي  وهــو  �أعمل  فاأنا 
حتى  �لباكر  �ل�صباح  منذ  �لريا�صة، 
له  تركت  و�أنا  �لليل.  من  متاأخر  وقت 
ر�صالة �أطلب منه فيها تنظيف �لفناء 
 4 �أم�صى  ذلك  من  بدال  لكنه  �خللفي، 
�صاعات يف غ�صل �صيارته، بالطبع هذ� 

�أغ�صبني جد�.
جميع  �الأج�صام  كمال  العب  و�أ�صقط 
�أطلق  �لــتــي  ــه،  ــت �تــهــامــاتــه عــن زوج
ذلك،  بعد  �لــزوجــان،  وبــد�أ  �صر�حها. 

مبعاملة �لطالق.

�لتاريخ،  يف  طــالق  ت�صوية  �أغــلــى  يف 
"�أمازون"،  �صركة  موؤ�ص�س  �صيدفع 
 %4 ملاكينزي بيزو�س  جيف بيزو�س، 

من ح�صة �ل�صركة كت�صوية للطالق.
بعد  بــيــزو�ــس،  مــاكــيــنــزي  و�صت�صبح 
�لعامل  ن�صاء  �أغنى  ر�بــع  قليلة،  �أيــام 
جيف  ي�صلمها  �أن  بعد  ــالق،  �الإط على 

بيزو�س 38 مليار دوالر.
وينتظر �لقا�صي �لتوقيع �لر�صمي على 
 38 مبلغ  حتويل  توؤكد  �لتي  �الأور�ق، 

مليار دوالر �إىل ماكينزي بيزو�س.

ويعترب هذ� �لطالق �الأغلى يف �لتاريخ، 
فالرقم �لقيا�صي �ل�صابق �مل�صجل الأغلى 
طالق يف �لعامل كان 2.5 مليار دوالر، 
ويلدن�صتاين  جو�صلني  عليه  وح�صلت 
فور طالقها من تاجر �للوحات �لفنية 

�أليك ويلدن�صتاين عام 1999.
و�صيبقى جيف بيزو�س �لرجل �الأغنى 
ــن منحه  م ــم  ــرغ �ل عــلــى  �لـــعـــامل،  يف 
بـ  تقدر  بــروة  �ملبلغ،  ذلــك  لطليقته 
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تقوم �إندوني�صيا باعادة توطني جمموعة 
من �ل�صالحف ذ�ت رقبة �الأفعى و�ملهددة 

بــــــاالنــــــقــــــر��ــــــس يف 
�صنغافورة.

�صحيفة  وذكرت 
)جـــــاكـــــرتـــــا 
بـــــــو�ـــــــصـــــــت( 
ني�صية  و ند الإ �

عــلــى �الإنـــرتنـــت، 
من  �لـــنـــوع  ـــذ�  ه �أن 

ـــالحـــف ومـــوطـــنـــه  ـــ�ـــص �ل
جزيرة روتي ، مدرج يف �لقائمة �حلمر�ء 
�لطبيعة  على  للحفاظ  �لــدويل  لالإحتاد 

وي�صنف على �أنه مهدد باالنقر��س.

ي�صرف  �لتوطني  �إعـــادة  �أن  �إىل  ونوهت 
عليه برنامج �حلفاظ على �حلياة �لربية 
و�صت�صحن  �لــبــلــديــن،  كــال  يف 
خالل  �إنــدونــيــ�ــصــيــا  �إىل 

�ل�صهرين �ملقبلني.
�أن  �ل�صحيفة  و�أ�صافت 
معنية  منظمات  هناك 
بحماية �حلياة �لربية 
�لــبــلــد�ن  مـــن  يف عـــدد 
�ملتحدة  �لـــواليـــات  مــنــهــا 
و�لنم�صا ت�صرف على تربية هذه 
�ل�صالحف ويتم �الحتفاظ بها يف حديقة 

حيو�ن �صنغافورة.

منوعات
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ب�سمات  على  التعرف  تكنولوجيا  تتميز 
بال�سرعة  ال�سا�سات  يف  املــدجمــة  االأ�ــســابــع 
هذه  ولكن  االإ�ــســتــخــدام،  و�سهولة  والــدقــة 
الهواتف  يف  فقط  مــتــوفــرة  التكنولوجيا 
حاجتها  ب�سبب  والراقية  املتو�سطة  الذكية 
يعتقد  الــبــاهــظــة.   OLED �سا�سات  اإىل 
اأ�سبحت  التكنولوجيا  هــذه  بــاأن  اخلـــرباء 
نا�سجة ن�سبًيا، ولكن ماذا عن احللول الفعالة 
من حيث التكلفة مثل �سا�سات LCD؟ ح�سًنا، 
يبدو اأن ال�سركة ال�سينية BOE املتخ�س�سة 
يف �سناعة ال�سا�سات قد طورت نوع جديد من 
اإ�ستخدامها  املمكن  من  ليكون   LCD �سا�سات 
يتم  التي  االأ�سابع  ب�سمات  م�ست�سعرات  مع 

دجمها اأ�سفل ال�سا�سات.
اأنـــهـــا جنــحــت يف   BOE �ــســركــة  كــ�ــســفــت 
اإ�ستخدام م�ست�سعر ب�سمات االأ�سابع يف �سا�سة 
LCD تقليدية. ُيعد هذا اإجناًزا كبرًيا لقطاع 
الأن  واملتو�سطة  املتدنية  الذكية  الهواتف 
باإ�ستخدام  ت�سمح  ال   LCD �سا�سات  طبيعة 
م�ست�سعرات ب�سمات االأ�سابع معها، على االأقل 
اخللفية  االإ�ــســاءة  طبقة  كانت  االآن.  حتى 
�سمًكا  اأكــرث  تكون  اأنها  وحقيقة  االإ�سافية 
OLED هي العقبات الرئي�سية  من �سا�سات 

التي كان ينبغي التغلب عليها.
 85 فاإن حوايل  ال�سوق،  للمحللني يف  ووفقا 
يف املئة من اإجمايل 1.45 مليار من الهواتف 
 2018 الــعــام  يف  �سحنها  مت  الــتــي  الذكية 
اأن  الوا�سح  من   .LCD �سا�سات  ت�ستخدم 
 ،OLED ل�سا�سات  ببطء  تنتقل  ال�سركات 

ولكن ال يزال اأمامنا طريق طويل.
و   Fortsense اأخرى مثل  وكانت �سركات 

AU Optronics قد اأكدت لنا من قبل اأنها 
مع  العمل  ميكنها   LCD �سا�سات  على  تعمل 
االأ�سابع،  ب�سمات  م�ست�سعرات  من  النوع  هذا 
اإ�ستخدام  ببدء  تعد   BOE �سركة  ولكن 
�سا�سات LCD املتوافقة يف الهواتف الذكية 
االإنتاج  اأن  اإىل  نظًرا  املقبل  العام  اأوائــل  يف 
بحلول  �سيبداأ  هذه   LCD ل�سا�سات  ال�سخم 

نهاية العام 2019.

ال�ساعة  ميزات  اإحــدى  تتمثل 
 Apple Watch الــذكــيــة 
Series 4 يف اأنها تاأتي مع ميزة 
يتم  ال�سقوط.  اإكت�ساف  تدعى 
افرتا�سًيا  ــيــزة  امل هـــذه  تفعيل 
للم�ستخدمني الذين جتاوزوا �سن 
فهذه  اإ�سمها،  يوحي  وكما  معينة، 
متى  اإكت�ساف  على  تعمل  امليزة 
ي�سقط ال�سخ�ص واإذا مل ي�ستجب 
يف فرتة معينة، ف�سوف تقوم هذه 

امليزة تلقائًيا بطلب امل�ساعدة.
يبدو اأنها ميزة مفيدة جًدا الأنه 
وفًقا لتقرير جديد �سدر موؤخًرا 
 News Center مــوقــع  مــن 
امليزة  هذه  تكون  فقد   ،Maine
من  تبلغ  ــــراأة  ام حــيــاة  اأنــقــذت 
 Dotty تدعى  عاًما   87 العمر 
فقد  للتقرير،  وفقا   .White
يف   Dotty White كـــانـــت 
من  عــائــدة  املــنــزل  اإىل  طريقها 
متجر للبقالة عندما اإجته �سائق 

نحوها مبا�سرة.
اإىل  ــول  الــو�ــس ــن  م تتمكن  مل 
هاتفها لطلب امل�ساعدة، ولكن مبا 
اإكت�سفت   Apple Watch اأن 
�سقوط،  اأنــه  وقــوع احلــادث على 
فــقــد نــبــهــت خــدمــات الــطــوارئ 
لل�سيدة  ووفقا  اأ�سرتها.  ــراد  واأف

�سرحت  فقد   ،Dotty White
بالقول : ” اإت�سلت ال�ساعة باإبني 
يف  باإبنتي  واإت�سلت  فلوريدا،  يف 
والية  يف  وابنتي  ما�سات�سو�ست�ص 
ماين. لذلك عرفوا اأن �سيًئا ما قد 

حدث وعرفوا اأين حدث ذلك 
احلادث  يكن  مل  احلــظ،  حل�سن 

 Dotty ــت  عــان حــيــث  خــطــرًيا 
على  الك�سور  بع�ص  من   White
م�ستوى العظام. لقد اأعربت منذ 
ل�ساعة  اإمتنانها  عن  احلني  ذلك 
بها  اخلا�سة   Apple Watch
من   ”  : بالقول  �سرحت  بحيث 
على  فقط  متتلكها  اأن  اجلميل 
مع�سمك. لديك الوقت، والطق�ص 
وامل�ساعدة “. وجتدر االإ�سارة اإىل 
االأوىل  املــرة  هي  لي�ست  هــذه  اأن 
التي ن�سمع فيها عن م�ساهمة ميزة 
ال�ساعة  على  ال�سقوط  اإكت�ساف 
يف   Apple Watch الذكية 
فقد  امل�ستخدمني،  اأرواح  اإنــقــاذ 
كذلك  االأخرية  االأونة  يف  �سمعنا 
اأن خا�سية التخطيط الكهربائي 
للقلب ECG يف ال�ساعة الذكية 
 Apple Watch Series
اأحد  حياة  اإنقاذ  يف  �ساهمت   4

امل�ستخدمني يف اململكة املتحدة.

مت  الــذي   2  Nokia الهاتف 
اإطالقه يف �سهر اأكتوبر من العام 
 Android نظام  مع   2017
ح�سل   ،Nougat  7.1.1
 8.1  Android حتديث  على 
هذا  من  مار�ص  �سهر  يف   Oreo
هو  هذا  اأن  االآن  واإت�سح  العام. 
اآخر حتديث �سيح�سل عليه هذا 

الهاتف.
 2  Nokia الهاتف  اإطالق  مت 
مع وعد ب�سنتني من التحديثات، 
الهاتف  هــذا  مــالك  كــان  لذلك 
تقوم  اأن  ال�سرب  بفارغ  ينتظرون 
 HMD Global Oy �سركة 
 9  Android حتديث  باإ�سدار 
وقد   .2  Nokia للهاتف   Pie
ا اأن  اأكد فريق دعم العمالء اأي�سً
يف  �سي�سل   Pie  9  Android
 Nokia الهاتف  اإىل  النهاية 

اأي  عن  الك�سف  يتم  مل  ولكن   ،2
اإطار زمني لالإطالق.

ــع ذلـــك، اأكـــد املــ�ــســوؤول عن  وم
فريق  اأن  االآن   Nokia جمتمع 

�سوء  بع�ص  لديه  العمالء  دعــم 
الفهم واأن الهاتف Nokia 2 لن 
 Android يح�سل على حتديث

.Pie  9

تقوم  اأن  يف  البع�ص  ــل  ــاأم ي
 HMD Global Oy سركة�
 9 Android باإ�سدار حتديث
للهاتف   Pie Go Edition
هذا  اأن  اإىل  نظًرا   2  Nokia
 Android االإ�سدار من نظام 
ــل،  اأق مـــوارد  يتطلب   Pie  9
�سابًقا  اأو�سحت  ال�سركة  ولكن 
الهاتف  هــذا  نقل  ميكن  ال  اأنــه 
 Pie Go  9  Android اإىل 
اإطالق  Edition الأنه مل يتم 
ــدار  ــس هـــذا الــهــاتــف بــهــذا االإ�

اخلفيف من االأندرويد.
 Nokia الهاتف  يح�سل  لن 
حتديثات  مــن  املــزيــد  على   2
االأندرويد، ولكن من املحتمل اأن 
 HMD Global �سركة  نرى 
التحديثات  اإ�سدار  توا�سل   Oy

االأمنية لهذا الهاتف الذكي.

بعد اتهام ال�ضركة بانتهاك خ�ضو�ضية

 م�ضتخدميها .. 10 بدائل 
ملحرك بحث جوجل

لها  كن  يمُ اخرتاع  براءة  �ضجل  تمُ  Sony
خل�ص الالعبني من اأوقات التحميل اأن تمُ

م�ستخدمي  خمــــاوف  تــتــزايــد 
مــواقــع الــتــوا�ــســل االإجــتــمــاعــي 
اأن  مــن  عـــام  ب�سكل  ـــت  ـــرتن واالن
ُتنتهك خ�سو�سياتهم، االأمر الذي 
يدفعهم للمطالبة بتاأمني بيناتهم 

ال�سخ�سية.
بانتهاك  متهم  جــوجــل  والأن 
وذلــك  م�ستخدميه،  خ�سو�سية 
بـــعـــدمـــا ا�ـــســـتـــخـــدم بــيــانــاتــهــم 
تعزيز  اأجـــــل  مـــن  الــ�ــســخــ�ــســيــة 
من  العديد  االآن  يفكر  اإعالناته، 
بدائل  ا�ستخدام  يف  االأ�سخا�ص 
لــتــطــبــيــقــات وبــــرامــــج جــوجــل 
البدائل  تلك  حتــرتم  اأن  ب�سرط 

خ�سو�سياتهم وبياناتهم.
�سبوت"  "تيك  مــوقــع  ويعر�ص 
جلميع  الــبــدائــل  اأفــ�ــســل  التقني 
واأبرزها مت�سفح  منتجات جوجل، 
معظم  ي�ستخدمه  ايل  الــبــحــث 
للبحث  الــعــامل  حــول  االأ�سخا�ص 
ــا يــــريــــدون عـــــربه، واإلـــيـــك  ــم ع
حمرك  لبدائل  الكاملة  القائمة 

بحث جوجل.
عــنــد ا�ــســتــخــدام حمـــرك بحث 
بت�سجيل  ال�سركة  تقوم  جوجل، 
وعبارات  بك،  اخلا�ص   IP عنوان 
البحث، واملت�سفح الذي ت�ستخدم، 
ويتم تخزين كل تلك البيانات يف 
واإليك  االرتباط،  تعريف  ملفات 

جوجل: لبحث  بدائل   10
مينحك   -  StartPage
StartPage نتائج بحث جوجل، 
ولكن بدون تتبع )مقر �سركته يف 

هولندا(.

 Searx حمرك بحث - Searx
ومتعدد  للخ�سو�سية  مــنــا�ــســب 
مفتوح  ا  اأي�سً وهو  اال�ستخدامات 

امل�سدر.
بحث  ــرك  حم  -  MetaGer
جيدة،  ميزات  مع  امل�سدر  مفتوح 

ومقر �سركته يف اأملانيا.
بحث  حمرك   -  SwissCows
خا�ص بدون تتبع ومقره �سوي�سرا، 
حتتية  بنية  على  م�ست�ساف  وهو 

�سوي�سرية اآمنة.
Qwant - حمرك بحث خا�ص 

ومقره يف فرن�سا.
حمرك   -  DuckDuckGo
الــواليــات  يف  مــقــره  خــا�ــص  بحث 

املتحدة.
البحث  ــرك  حم  -  Mojeek
يحتوي  الــذي  الوحيد  احلقيقي 
وفهر�ص   crawler برنامج  على 
اململكة  يف  )مقرهما  بــه  خــا�ــص 

املتحدة(.
بــحــث  ــــــرك  حم  -  YaCy

المركزي مفتوح امل�سدر.
Givero - مقره يف الدمنارك، 
من  مــــزيــــًدا   Givero يـــوفـــر 

اخل�سو�سية اأكرث من جوجل.
- Ecosia مقره يف اأملانيا وتتربع 
ــــرادات  االإي مــن  بــجــزء  ال�سركة 

لزراعة االأ�سجار.
ويذكر اأن �سركة جوجل ح�سلت 
على اأكرث من 116 مليار دوالر من 
املا�سي  العام  االإعالنات  عائدات 
يف  م�ستمر  الرقم  وهــذا   - وحــده 

النمو.

األعاب  يف  التحميل  اأوقــات  تقلي�ص 
ل�سوين  كبرية  اأولــويــة  هــي  الفيديو 
القادم،  اجليل  مــع  البالي�ستي�سن  و 
“مارك �سريين”  اأن �سّرح  فقد �سبق و 
ت�سميم  خلف  االأ�ــســا�ــســي  املهند�ص 
ا�ستعمال  تعتزم  �سوين  اأن  عن  اجلهاز 
يف  حتى  له  مثيل  ال  و  متطور   SSD
ــات  اأوق �سُيقلل  مما  حاليًا  ــواق  االأ�ــس

التحميل ب�سورة كبرية جدًا.
حــ�ــســنــًا، مت ر�ــســد بــــراءة اخـــرتاع 
اأي�سًا،  اجلانب  بهذا  تتعلق  �سوين  من 

ــذه،  ه االخـــــرتاع  ــــراءة  ب بح�سب  و 
موقع  ر�سد  من  �ستتمكن  اللعبة  فــاإن 
اللعبة  �ــســتــقــوم  ثـــم  مـــن  ـــالعـــب،  ال
التي  االأمــاكــن  يف  تعليمات  بتحميل 
من  يعرب  عندما  و  بالالعب  حتيط 
وهمية  حواجز  عرب  اآخــر  اإىل  مكان 
و غري مرئية لالعب، �ستكون املنطقة 
تتم  لــن  و  بالفعل  جــاهــزة  ـــرى  االأخ

مقاطعة جتربة اللعب.
هل �سيتم ا�ستعمال هذه التقنية يف 

األعاب اجليل القادم؟  

�صا�صات LCD املنخف�صة التكلفة املتوافقة مع م�صت�صعرات
 ب�صمات االأ�صابع �صت�صل هذا العام

 Apple خا�صية اإكت�صاف ال�صقوط يف ال�صاعة الذكية
�صيارة حادث  بعد  م�صنة  اإمراأة  حياة  تنقذ   Watch

الهاتف Nokia 2 لن يح�صل على حتديث 
Pie  9  Android
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يف حني مت توزيع اأزيد من 10.000 بطاقة 

�ال�صتقالل،  لعيد  �ملخلدة  و�الحــتــفــاالت  تز�منا 
عن  �لبو�قي  �أم  لوالية  �لثقافة  مديرية  �أعلنت 
برناجمها �خلا�س للمو�صم �ل�صيفي، و�لذي �صيعرف 
تقدمي عديد �لن�صاطات و�لفعاليات و�ملعار�س وكذ� 
ح�صبما  و�الأدبية  و�لتاريخية  �لثقافية  �لندو�ت 

�أفاد به �ملنظمون.
�العالن  �لوالية  لذ�ت  �ل�صيفي  �لربنامج  يف  وجاء 
للفن  �لــوطــنــي  لل�صالون  �لر�صمي  �الفــتــتــاح  عــن 
�لت�صكيلي، كما �صهد يوم �أم�س تقدمي معر�س خا�س 
ور�صات  تخللها  �لوطنية  و�لهوية  �لتاريخ  بكتاب 
م�صابقات  مع  بالذكرى  خا�صة  و�ملطالعة  للر�صم 
�لفيلم  عر�س  �ليوم  و�صيتم  وتاريخية،  فكرية 
�قامة  �أي�صا  يتم  �أن  على  بلقا�صم،  كرمي  �لتاريخي 
ندوة بعنو�ن "دور �ل�صباب يف بناء �جلز�ئر"، وكذ� 
�حت�صان فعاليات �مللتقى �الأدبي �لعربي "�صعر�ء يف 
�لوطني  و�مللتقى  �لثالثة  طبعته  وطننا" يف  رحاب 
فكاهي  م�صرح  عر�س  جانب  �إىل  و�لفني،  ــي  �الأدب
�لفيلم  وعر�س  مزغا�س  توفيق  �لفنان  مع  �صاحك 

�الأنا�صيد  وبــث  بولعيد"  بن  "م�صطفى  �لتاريخي 
�لوطنية.

من  �ال�صطياف  ملو�صم  �ملقدمة  �الأن�صطة  وتتو��صل 
�لعقيد  �لتاريخي  �ل�صينمائي  �لفيلم  عر�س  خالل 
لطفي، وعر�س منولوج �صاحك وعرو�س تن�صيطية 
وم�صرحية،  فنية  ــوه  وج عــدة  يقدمها  بهلو�نية 
و�حلرف  لل�صناعات  �لوطني  �ل�صالون  جانب  �إىل 
�لعرو�س  عديد  برجمت  و�صيتم  هذ�  �لتقليدية، 
�لفلكلورية و�الأغاين �لع�صرية لكوكبة من �لفنانني 
�لذي �صيتحفون خمتلف دور �لثقافة �لتي حتتويها 
27 من  �إىل غاية  �لبو�قي و�لتي ت�صتمر  �أم  والية 

�صهر �أوت �جلاري.
ف�صاء�ت  خلف  �إىل  �ل�صيفي  �لــربنــامــج  ويــهــدف 
متعددة حتى تق�صي  �لعائالت باأم �لبو�قي �أوقاتها 
لال�صتمتاع مبختلف �لعرو�س �ملقدمة من م�صرحيات 
و�أغاين فلكلورية وع�صرية وندو�ت فكرية و�أدبية، 
وحتى تكون �لوالية قبلة ملختلف �لز�ئرين وبعث 

�لروح �لثقافية يف مو�صم �لعطل و�ال�صطياف.

ك�صف رئي�س �ملجل�س �لوطني للفنون و�الآد�ب �صليم 
بطاقات  ملنح  جديد  خمطط  على  �لعمل  عن  د�دة، 
�ملخطط  م�صروع  على  �مل�صادقة  خالل  من  �لفنانني 
و�لــــذي ميــكــن مــن مــعــاجلــة �ــصــارمــة �أكـــر مللفات 

�ملتقدمني لال�صتفادة من هذه �لبطاقة.
رئي�س  ــرح  ــص � جــهــتــه  مـــن 
نحو  تــوزيــع  عــن  �ملجل�س 
على  بــطــاقــة   10.690
�لفنانني و�ملوؤلفني منذ عام 
�لعام  غاية  �إىل   2015
ـــك  وذل  2019 �جلــــــاري 
خالل لقاء خ�ص�س لعر�س 
ــس بني  ــ� ــل ــج �مل ــيــلــة  حــ�ــص
 ،2019-2015 �صنو�ت 

وبعد �الإعالن عن �ملخطط �جلديد، قال �صليم د�دة 
�أن هذه �الإجر�ء�ت ترمي �إىل معاجلة  �أكر �صر�مة 
�أن  و�أ�صاف  و�ملوؤلفني،  �لفنانني  مللفات  وعقالنية 
مدونة مهن �لفنون و�الآد�ب �لتي تكفل بها �ملجل�س 
�نه  موؤكد�  تو�صعت،  قد  و�الآد�ب،  للفنون  �لوطني 

�صيتم �إ�صد�ر قائمة جديدة "�أكر ع�صرنة".
يف  ت�صري  �لتي  �جلــديــدة  �لقائمة  هــذه  و�صتدرج 

�جتاه حركية �حلرف �لرقمية �جلديدة، من �الآن 
�مل�صموعني  �لــقــر�ء  مثل  جديدة  حرفا  ف�صاعد� 
�لرقمية  �ل�صينوغر�فيا  يف  و�ملحرتفني  و�لو�صامني 

وغريهم.
ومن جهة �أخرى، �أكد رئي�س �ملجل�س �لوطني للفنون 
�لفنانني  �أن  و�الآد�ب 
�أ�صحاب �لبطاقات �ملهنية 
لهم  �حلق يف رقم  �صيكون 
�أعرب  طلب  وهو  جبائي، 
عــنــه �لــفــنــانــون وو�فــقــت 
من  �ملــالــيــة  وز�رة  عليه 
�لفن  حــرف  �إدر�ج  خــالل 
"قاعدة  يف  و�الآد�ب 
�أ�صار  حني  يف  معطياتها"، 
�ل�صيد د�دة �أن "�لرقم �جلبائي �صيمكن �لفنانني من 

�إبر�م عقود م�صاريع فنية".
�جلديدة  �لــفــنــان  ببطاقة  �لعمل  و�صيتم  هــذ� 
من  �بتد�ء  تعو�س  �أن  �ملقرر  من  �لتي  �اللكرتونية 
بعد  مبا�صرة  �لقدمية،  �لبطاقة  �ملقبل  دي�صمرب 
يف  جديد،  ت�صميم  مع   ،2020 �ملقبل  �لعام  دخول 

�نتظار �أن يزود قريبا مبوقع �لكرتوين.

ممثلة  �صطيف  لوالية  �ملحلية  �ل�صلطات  �أ�صرفت 
�إ�صارة  �إعطاء  على  ثعالبي  �صمري  �لثقافة  مبدير 
�أيام �صتيفي�س للفكاهة  �نطالق �لطبعة �الأوىل من 
ب�صاحة د�ر �لثقافة هو�ري بومدين وهي �لتظاهرة 
3 جويلية �جلاري وهذ� يف  �لتي ت�صتمر �إىل غاية 
�الإ�صتقالل  عيد  لذكرى  �ملخلدة  �الإحتفاالت  �إطار 
من  و�لثانية  �الأوىل  �ل�صهرة  وعرفت  و�ل�صباب، 
هذه �لتظاهرة ح�صور� الفتا للعائالت �ل�صطايفية 
�الإ�صتمتاع  �أجــل  من  بقوة  تو�جدها  �صجلت  �لتي 
بالعرو�س �لتي مت �ختيارها من قبل �ملنظمني رغم 
يف  تنطلق  �لتي  �ل�صهر�ت  لهذه  �ملتاأخر  �لتوقيت 
حدود �لعا�صرة و�لن�صف ليال، مما جعل �لعديد من 
مر�جعة  �صرورة  �مل�صرفني  من  يطلبون  �حلا�صرين 
�ل�صهر�ت  كامل  ح�صور  لهم  يت�صنى  حتى  �لتوقيت 

ولي�س جزء منها فقط.
�ملعروف مر�د  �لفنان  تاألق  �ل�صهرة �الأوىل  وعرفت 
�صاويل �لذي �أبدع مبجموعة من عرو�صه �لفكاهية 
خا�صة  كثري�  �حلا�صر  �جلمهور  معها  جتاوب  �لتي 
القت  �لتي  �لعرو�س  من  �لعديد  قــدم  �ملعني  �أن 
�حلال  وهــو  �لفارطة،  �ل�صنو�ت  يف  كبري�  جناحا 
كيف  عــرف  �لــذي  �صفري  �لطاهر  �لفنان  مع  ذ�تــه 
عرو�س،  من  �إختاره  مبا  �حلا�صر  �جلمهور  يجذب 
�لتظاهرة  هذه  من  �لثانية  �ل�صهرة  جنم  كان  فيما 
�لفنان كمال فر�د و�أي�صا �لفكاهية مفيدة دعا�س، 
وكان �ملوعد نهار �الأم�س مع �لنجم حكيم دكار وكذ� 
�لليلة  مع  �ليوم  نهار  �ملوعد  و�صيكون  ع�صول  ف�صيل 
بوهة  �لدين  �صيف  من  كل  ين�صطها  و�لتي  �لر�بعة 

ون�صرين بلحاج. 

مديرية الثقافة الأم البواقي تطلق 
برناجمها للمو�ضم ال�ضيفي

خمطط جديد ملنح بطاقة الفنانني 
ومعاجلة ملفاتهم

اإقبال كبري على �ضهرات �ضتيفي�ص 
للفكاهة ب�ضطيف
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طالق بائن
و�حد قال ملرتو: و��س ر�يك نوليو كيما 

بكري؟
فرحت مرتو 

وقالت لو كيفا�س يا 
حياتي؟

قالها: يعني 
ما نعرفك ما 

تعرفيني؟!

مباراة
هذ� و�حد حاب�س

قاعد يف �لقهوة 
ويتفرج يف مات�س مبا�صر

�لنا�س �ند�جمو يف �ملات�س عيطو: �صرك 
يتماركا �لبيت �للول، وفعال متاركا

�صوية نا�صو ثاين: �صرك يتماركا �لبيت 
�لتاين، و�صوية متاركا �لبيت

�صاحبنا �حلاب�س تقلق 
بز�ف 

وقالهم �أخاوتي، �للي �صاف 
�ملات�س من قبل  ي�صكتنا 
�هلل يرحم و�لديكم؟!.

عادة
قالك و�حد مرتو تّدخل 

فيه بز�ف
قالها �إذ� تبطلي تّدخلي يف 

�صوؤوين
نكتبلك ن�س �أمالكي

قالتلو و�لن�س الخر و��س ر�ح �دير 
بيه؟!!.

معلومات م�سلية

الوادي اأو 
النهر

اأمثال �سعبية

بالعامل  مادة  اأكرث  هي  ال�سجائر  اأعقاب   •
املهمالت"  �سالت  "خارج  بال�سوارع  رميها  يتم 
4 ترليون �سيجارة وكل واحدة منها  يتم رمي 

قد ت�ستغرق 400 �سنة لتتحلل.
عدد  قــل  كلما  ال�سخ�ص  عمر  زاد  كلما   •
التي  اخلــــربة  ب�سبب  املــقــربــني  اأ�ـــســـدقـــاءه 

يكت�سبها ال�سخ�ص يف حياته.
مزدحمة  االأر�ــص  اأن  البع�ص  يعتقد  قد   •
كبرية  ــــص  االأر� احلقيقة  يف  لــكــن  بالب�سر، 
يعي�سون  الــتــي  املــ�ــســاحــة  اأن  ــة  ــدرج ل جـــدا 
م�ساحتها  مــن  فــقــط  ت�ساوي%1.5  عليها 

االإجمالية.
�ساعات   5 من  اأقل  االإن�سان  ينام  عندما   •

يوميا فهو ي�ساعف من اإ�سابته باجللطات.
االإطالق  على  باالأو�سكار  فاز  �سخ�ص  • اأكرث 
ــكــار،  اأو�ــس ـــزين وقـــد فـــاز بـ22  ـــت دي هــو وال
من  طرده  مت  حياته  بدايات  يف  اأنه  االأغــرب 

اإحدى ال�سحف ب�سبب "قلة االإبداع".
• بروفي�سور هندي قام باإلقاء حما�سرة عن 
�ساعة   139 اإىل  امتدت  العلمي"  "احل�ساب 
مو�سوعة  ودخــل  ثانية  و56  دقيقة   42 و 

ذلك. "غيني�ص" ب�سبب 
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ا�سحك وال�سحك بال�س.. قبل ما يغلى وتقول يامن عا�س

جواب 
املحاجية

حاجيتك 
على اللي 

�سربتو تغرق 
وم�سيتو 

تفرق

حدث يف مثل هذا اليوم
�لثاين من �صهر جويلية

واليــة  يف  والــــرق  اال�ــســتــعــبــاد  مــنــع   -  1777
متنعه  واليــة  اأول  لت�سبح  االأمريكية،  فريمونت 

على اأرا�سيها.
مبوجبه  مينع  قرار  ت�سدر  بريطانيا   -  1819

ت�سغيل االأطفال.
يغزو  الرو�سية  االإمرباطورية  جي�ص   -  1853

الدولة العثمانية معلنا بداية حرب القرم.
على  النار  غيتو" يطلق  جول  " �سارل   -  1881
هذا  واأدى  جارفيلد،  جيم�ص  االأمريكي  الرئي�ص 

احلادث لوفاته يف 19 �سبتمرب.
يف  اإ�سبانيا  على  احلرب  تعلن  اليونان   -  1917

احلرب العاملية االأوىل.
ي�سدر  هتلر  اأدولــف  النازي  الزعيم   -  1940
لغزو  اخلطط  بو�سع  الع�سكريني  لقادته  اأوامــره 

اجلزر الربيطانية.
جون�سون  ليندون  االأمريكي  الرئي�ص   -  1964
واحلقوق  املــدنــيــة  احلــقــوق  قــانــوين  على  يــوقــع 
اأحد  املدنية  احلقوق  قانون  ويعترب  ال�سيا�سية، 
اأهم القوانني يف تاريخ الواليات املتحدة وبخا�سة 
على  احل�سول  اأجــل  من  الزنوج  لن�سال  بالن�سبة 

حقوقهم كاملة كمواطنني يف الدولة االأمريكية.
نووية  جتربة  اأول  جتــري  فرن�سا   -  1966
املحيط  يف  قنبلة  بتفجري  ـــك  وذل لــهــا  ر�سمية 

الهادي.
ال�سمالية  فيتنام  بني  الوحدة  اإعالن   -  1976
وفيتنام اجلنوبية املنف�سلتني منذ 1954 واإعالن 

قيام جمهورية فيتنام اال�سرتاكية.
يف  القد�ص  للجنة  اجتماع  اأول  عقد   -  1979

مدينة فا�ص املغربية.
باإحدى  املعي�سم  نفق  داخل  تزاحم   -  1990
 1426 ووفــاة  انهياره  اإىل  يــوؤدي  احلــج  منا�سك 

حاج.
وذلك  للجزائر  رئي�سا  كايف  علي  تعيني   -  1992

بعد اغتيال حممد بو�سياف.
لكرة  الكوملبي  املنتخب  العب  مقتل   -  1994
ر�سا�سة   12 اإطالق  بعد  اإ�سكوبار  اندري�ص  القدم 
مدينة  الكولومبية يف  املافيا  من قبل  على ج�سده 
�سد  هدفا  ت�سجيل  بعد  وذلك  كولومبيا  يف  مدلني 
مرماه مما ت�سبب بخروج منتخبه من كاأ�ص العامل 

لكرة القدم 1994 يف الواليات املتحدة.
رئي�سا  فــوكــ�ــص  في�سينتي  اخــتــيــار   -  2000
اأول مك�سيكي يعتلي هذا املن�سب  للمك�سيك، ليكون 

من حزب معار�ص منذ اأكرث من 70 �سنة.
يقوم  من  اأول  ي�سبح  فو�سيت  �ستيف   -  2002
لوحده  تــوقــف  دون  االأر�ـــــص  حـــول  ـــدوران  ـــال ب

مبنطاد هوائي.
الكندية  فانكوفر  مدينة  اختيار   -  2003
ال�ستوية  االأوملبية  االألــعــاب  فعاليات  الحت�سان 
مبدينة  عقد  اجــتــمــاع  يف  وذلـــك   2010 ل�سنة 

براغ.
ان�سمام  االإقليمي يقبل  االآ�سيان  ـ منتدى   2004
بــاكــ�ــســتــان، لــتــكــون بــذلــك الــدولــة رقـــم 24 يف 

املنتدى.
بن  الــثــاين  اهلل  عبد  االأردن  ملك   -  2009
وليا  احل�سني  ــري  االأم ــرب  االأك جنله  يعني  احل�سني 
الأخيه  عزله  من  �سنوات  خم�ص  بعد  وذلك  للعهد 

حمزة بن احل�سني من والية العهد.
يخطفون  اإ�سرائيليون  م�ستوطنون   -  2014
ويــقــتــلــون الــطــفــل حمــمــد اأبــــو خــ�ــســري مــن حي 

�سعفاط بالقد�ص.
بكاأ�ص  يفوز  القدم  لكرة  اأملانيا  منتخب   -  2017
يف  فــوزه  بعد  تاريخه  يف  االأوىل  للمرة  الــقــارات 

النهائي 1-0 على منتخب ت�سيلي.

ـ قالك �لع�صابة ر�هم عاي�صني �صالطني 
يف �صجن �حلر��س..و�مل�صاألة كلها جمرد 

م�صرحية؟
حمودي جبري �صوق �أهر��س

ومن قالك يا �صي حمودي؟!.
ـ هل توؤمن بالتغيري من �لد�خل يا �صي 

عالوة و�الإبقاء على �لكاركا�س؟
حامت جابري باتنة
لدي �إميان �أقوى بالهدم �لكلي و�لبدء 

من �ل�صا�س؟!.
غري  ينفع  ما  �ل�صح  وقــت   " يقولو�  ـ 
�ل�صح" و�أنا �أرى غري ذلك.."�صاعات" ما 

ينفع�س؟
منري ل�صهب بو�صعادة

بينما "دقائق" قد ينفع!!.
وقد  م�صط�صة..  �أبا  يا  خلطتها  لقد  ـ 
�عتدلت  مائها..فاإما  فوق  خزها  عومت 

و�إما �عتزلت؟
فريد جحي�س خن�صلة
خلطتها..لكني  ويـــن  �فهمت�س  ــا  م
مت�صبث حيث �أنا..ما نعتدل ما نعتزل..
نو�صلو�  ر�ح  ويــن  تاعكم  ملعول  و�صوف 

معاه.. !!.
�أمي  و  �أبــي  �إىل  �ل�صوؤ�ل  هذ�  �أهــدي  ـ 
�أخو�يل  وكل  وجدي  وجدتي  و�أخوتي 
و�جلدد  �لقد�مى  ــري�ين  وج و�أعمامي 
وزمالء �لدر��صة من �ملرحلة �البتد�ئية 
�جتيازها..وزمالء  �أ�صتطع  مل  خلاطر 
�لعمل وكل من يعرفني �أو يحب �لتعرف 

علي و�صكر�؟؟
عبد�لرز�ق �صريفي �صطيف
�صكر� �صي عبد �لرز�ق..ونحن بدورنا 
نهديك �أغنية "بحر �لطوفان"..نتمناو 

ما تغرق�س �نت وجماعتك!؟.

تخاريف 
�سي عالوة املو�سطا�ش

عندك تقطع اجلورنان

هههههه

�سي عالوة ينتظر اأ�سئلتكم ليجيب عليها، �ساركونا بها 
modhik@yahoo.com :على الربيد االإلكرتوين
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�أ�صربو يعرف م�صربو
حكـــمة

القوانني مثل بيوت العنكبوت، 
باإمكانها الإم�صاك بالذباب ال�صغري، 

لكنها ت�صمح للدبابري باملرور

�للغة �لتي 
يفهمها �لكثري 
من �لبع�س؟!

�ضورة م�ضحكة
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النريان اأتفلت جمموعة من القبور وا�شتياء كبري و�شط املواطنني

اأتلفت هكتارات من املحا�شيل الزراعية و177 �شجرة مثمرة 

متكنت م�سالح اأمن والية 
�سطيف من حجز كمية معتربة 

من امل�سروبات الكحولية املوجه 
للبيع بطريقة غري قانونية 

قدرت بنحو 756 وحدة، مع 
توقيف �سخ�ص يف العقد الثالث 

من العمر تورط يف نقل تلك 
اخلمور دون حيازة رخ�سة  

تتيح له ممار�سة هذا الن�ساط، 
وجاءت اإثر دورية اأمنية  قامت 
بها ذات الفرقة ومتت يف �ساعة 

متاأخرة من الليل على م�ستوى 
اأهم النقاط ال�سوداء التي تعد 

مالذا ملعتادي االإجرام، حيث قام 
عنا�سر الدورية مبراقبة �سيارة 

اأ�ستبه بها على م�ستوى املدخل 
اجلنوبي لعا�سمة الوالية، والتي 

تبني اأنها حمملة بكمية معتربة 
من امل�سروبات الكحولية من 

خمتلف االأنواع واملاركات ناهزت 
الـ756 وحدة، دون اأن يحوز 

�ساحبها فاتورة اأو رخ�سة ت�سمح 
ممار�سة هذا الن�ساط، ليتم 

حجز الكمية وحتويل امل�ستبه 
فيه اإىل مقر الفرقة مع فتح 

حتقيق يف مالب�سات الق�سية، يف 
حني �سلمت الكمية املحجوزة 

مل�سالح اأمالك الدولة.

خن�صلة

�صطيف

 اأم البواقــي

�سهــدت بلديــة احلامة بواليــة خن�سلة، 
انــدالع حريق مهول مبقــربة �سيدي خالد 
والتي اأدى اإىل اإتالف عديد القبور قبل اأن 
تتمكن م�سالح احلماية املدنية من اإخماده 

بعد حوايل ن�سف �ساعة من اندالعه.
هذه احلادثــة خلفت ا�ستيــاء كبري لدى 
�ســكان البلدية الذين عــربوا عن تذمرهم 
ال�سديــد اإزاء هــذه احلالــة، حيــث اأكــدوا 
اأن هــذه املقــربة تعــرف انــدالع للحرائــق 
خــالل ال�سنــوات االأخــرية، وقــد طالبــوا 

مــن ال�سلطــات املحلية علــى راأ�سهــا م�سالح 
الدائــرة والبلدية من اجل و�سع حل لهذه 
امل�سكلــة وبنــاء جــدار اإ�سمنتــي للمقــربة 
وحمايتهــا مــن خمتلــف امل�ســاكل، يف حني 
عــدد بع�ص املواطنني بنقــل رفات موتاهم 
حرمــة  بهــا  تتوفــر  اأخــرى  مقابــر  اإىل 

املوتى.
مــن جهتهــا م�سالــح اأمــن دائــرة احلامة 
فتحــت حتقيقاتها وحترياتهــا املعمقة من 
اجــل معرفة اأ�سباب انــدالع احلريق الذي 

يرجح اأنه عمل اإجرامي خا�سة واأن املقربة 
ح�سب ال�سكان اأ�سبحت متار�ص فيها خمتلف 
االأعمال االإجرامية من تناول للممنوعات 
يف  امل�سينــة،  االأفعــال  خمتلــف  واخلمــور 
انتظار معرفة االأ�سباب احلقيقة وراء هذا 
العمــل االإجرامية وانتهاك حرمة املوتى، 
وكــذا حتــرك ال�سلطــات املحليــة واجنــاز 
جدار يحمــى املقربة وكــذا توفري خمتلف 

ال�سروريات بها.

�سجلت م�سالــح احلمايــة املدنية لوالية 
االأخــرية،  �ساعــة  الـــ24  خــالل  �سطيــف، 
وحميــط  املــزارع  يف  حريقــا   34 ن�ســوب 
الغابــات مت اإخمــاد 27 حريقــا منهــا دون 
الـــ7  وت�سببــت  كبــرية،  خ�سائــر  ت�سجيــل 
الباقيــة يف احــرتاق حــوايل 5 هكتــارات 
مــن القمــح القائم، و13 قنطــارا من القمح 
املح�ســود اإ�سافة اإىل 25 هكتــارا من بقايا 
حقــول احلبوب واحل�سائ�ــص و250 حزمة 
تنب ف�سال عــن 177 �سجرة مثمرة، ون�سف 

هكتار من االأدغال.

عمو�ســة  ببلديــات  احلرائــق  ووقعــت 
اآرنات  ال�سيافــات"، مزلــوق، عــني  "قريــة 
"غابة  "بنواحــي عــني زادة"، بنــي عزيز 
زانقــروط"، موكالن "اأوالد �سباع"، حربيل 
بوعواجــة"،  "حــي  قجــال  احلــاج"  "دار 
ومتكنت الفرق املتدخلة لوحدات احلماية 
املدنية املجندة مب�ساعــدة م�سالح الغابات 
والبلديــات املعنيــة واملواطنني مــن اإخماد 
هذه احلرائق ومنعها من االنت�سار وحماية 
خا�ســة  هامــة  وغابيــة  فالحيــة  اأمــالك 

وعموميـة.

ك�سفــت اأم�ص، خلية االإعالم مبديرية احلماية املدنيــة بوالية اأم البواقي، عن ت�سجيل 
م�ساحلهــا لعــدد معترب من احلرائق منذ بداية �سهر جــوان املا�سي، والتي جتاوزت الـ 190 

هكتار منذ بداية مو�سم احل�ساد والدر�ص، حيث �سجلت احرتاق 4500 ربطة تنب.
 ياأتــي ذلــك بالرغم من عمليــات التح�سي�ــص الوا�سعة التــي با�سرتها مديريــة احلماية 
املدنيــة منــذ انطــالق مو�ســم احل�ســاد الدر�ص، من خــالل تزويــد اآالت احل�ســاد مبربدات 

هوائية، وكذا �سهاريج ت�ساهم يف التقليل من ن�سبة احلرائق ملختلف املحا�سيل الزراعية.

اأوقفت اأم�ص، م�سالح اأمن دائرة م�سكيانة 
بوالية اأم البواقي، �ساب يبلغ من العمر 24 
�سنــة وحجز مركبة نفعية مــن نوع "مازدا" 
حمملــة بـــ 6 حمــركات ملركبــات خمتلفــة 
منهــم حمرك واحــد مــزود بعلبــة �سرعة، 
باالإ�سافــة اإىل ن�سف حمرك وعلبة �سرعة 
ل�ساحنــة، وحجــز 5640 كي�ــص اندومــي" 

املهربة من الدولة املجاورة.
ياأتــي ذلــك بعــد معلومــات موؤكــدة تفيد 
ب�ســدد طــرح امل�ستبه ل�ســرع مهربــة للبيع. 
هــذا وقــد مت عر�ــص ال�ســاب اأمــام ق�ســي 
التحقيــق بتهمة التهريــب بوا�سطة و�سيلة 
نقل وحيازة م�ستودع معد للتهريب، فيما مت 

ت�سليم كل املحجوزات للجهات املخت�سة.

�صي االأورا�صي..

وجب الكالم

hamzalaribi005@gmail.com

حمزه لعريبي

الثورة حررت الوطن ثم كبلته
وتاريخنا  ما�سينا  كان  ما  بقدر  اأنــه  �سراحة  وبكل  اأرى 
مليئا باالأجماد موؤ�س�سا ملا كان املجاهدون وال�سهداء يرجونه 
للوطن  مكبال  اليوم  اأ�سبح  ما  بقدر  والعباد  البالد  ل�سالح 
الثورة وما تبعها من  التحرر من  امل�سي قدما نحو  مينعه من 
اأي�سا  وهمية  ومالحم  االأبطال  لغري  ن�سبت  وهمية  بطوالت 
ن�سبت للجبناء، فبدل اأن تكون ثورة التحرير املجيدة فر�سة 
"العدو" وت�سلطه  هيمنة  عن  واخلروج  املحتل  من  للتخل�ص 
والدخول بالوطن اإىل عهد جديد حتولت الثورة اإىل "با�ص" 
كما قال املمثل الكوميدي عثمان عريوات يف فيلم كرنفال يف 

د�سرة.
اأن نتخل�ص من ما�سينا ونعتربه جمرد تاريخ  اليوم وبدل 
قوية  دولــة  لنبني  مبادئنا  عليها  نوؤ�س�ص  مقد�سة  واأجمــاد 
اأ�سبحنا نن�سب اأنف�سنا للتاريخ من اأجل اأن نغنم به ون�ستعمله 
يطبع  عندما  مــوؤمل  هــو  وكــم  غاياتنا،  لتحقيق  كو�سيلة 
"ا�ستمارة م�ساركة يف م�سابقة توظيف" فيجد فيها  البطال 
اأبناء املجاهدين"؟ ما يعني  اأنت من ذوي حقوق  "هل  �سوؤال 
احل�سول  ويف  التوظيف  يف  املجاهدين  الأبناء  االأولوية  اأن 
يف  وخ�سوم  النقال  الهاتف  خطوط  �سعر  يف  خ�سم  على 
"املجاهدون  اأجلها  من  حارب  التي  فاجلزائر  املجاالت،  كل 
على  تبنى  اأن  اأجل  ومن  احلقيقيون  احلقيقيون" وال�سهداء 
للما�سي  مرهونة  جزائر  باتت  وامل�ساواة  والعدل  املبادئ 
من  فيها  ويعاين  واملجاهد  ال�سهيد  ابن  فيها  ينعم  والتاريخ، 
اأن  اأي  جماهدة"،  "عائلة  من  يكون  اأن  يف  احلظ  ي�سعفه  مل 
االأولوية اليوم ملن جاهدوا والأ�سولهم وفروعهم ورمبا فروع 

فروعهم اإىل "يوم الدين".
نحو  واحــدة  خطوة  تتحرك  لن  اليوم  اجلزائر  اأن  اأظــن 
اأن  طاملا  كانت  نه�سة  ــة  اأي حتقق  ولــن  واالزدهــــار  التطور 
اأن  حا�سرنا وم�ستقبلنا مرهونني باملا�سي، فقد كان يفرت�ص 
يطوى كتاب التاريخ ويفتح كتاب احلا�سر وامل�ستقبل وتفتح 
ويكون  وغريها  االقت�ساد  كتب  وتوؤلف  والفكر  العلم  كتب 
اأجماد  للوطن ال ملن يتكئ على  املجد فيها ملن يقدم االأف�سل 
وكاأنهم  واأحفاده  الأبنائه  "الوطنية"  ويــورث  "اأجداده" 

الأو�سياء عليها وبقية ال�سعب "خ�سرة فوق ع�ساء".
الوطن  يفيد  اأن  "عبقري"  ل�سخ�ص  كيف  يوميا  اأت�ساءل 
الفر�ص متنح  اأن  �سهيد طاملا  ابن  اأو  ابن جماهد  اإذا مل يكن 
فقط الأبناء املجاهدين وال�سهداء حتى واإن كانوا حمقى بل 
"قبل جميء بوتفليقة"،  اآكلي احل�سي�ص  حتى واإن كانوا من 
الوطن  يف  ي�سولوا  اأن  �سهداء  الأبناء  كيف  يوميا  واأت�ساءل 
اجتاههم  العدالة  حترك  وال  ف�سادا  فيه  ويعيثوا  ويجولوا 
�سهداء"،  "اأبناء  يكونوا  اأن  �ساء  قدرهم  اأن  ملجرد  �ساكنا 
فكم من ابن �سهيد يف والية باتنة ا�ستغلوا "اأجماد" غريهم 
يطالهم  ومل  حق  وجه  بغري  االأرا�سي  وينهبوا  ي�سرقوا  كي 
"املنجل" وكاأن �سفة ابن ال�سهيد تخول حلاملها اأن يكون "ال 

مرئيا" يف جمهر العدالة.
اإذا ما اأردنا اأن ننه�ص حقا فالبد اأن نطوي �سفحة املا�سي 
اجلميع  ونخ�سع  الوطن،  بناء  بالت�ساوي يف  اجلميع  ون�سرك 
وابن  �سهيد  ابن  �سفة  ونلغي  والقانون  للعدالة   بالت�ساوي 
وجنعل  االأولويات  قامو�ص  من  قومي  بطل  وحفيد  جماهد 
وعندما  واإخال�ص،  ب�سدق  الوطن  يخدم  ملن  فقط  االأولوية 
ويكون  بع�سنا  على  ننفتح  فاإننا  الثورة"  "با�ص  من  نتخل�ص 
نزيها  وم�ستقبلها  البالد  حا�سر  حت�سني  �سبيل  يف  اجلهاد 
و�سفافا ينال فيه ال�سرف من يعمل من اأجل الوطن ال بالوطن 

من اأجل نف�سه وم�سلحته.

العود يل حتقرو قادر يعميك... مل 
ل�سانك وقبل مات�سوف لغريك �سوف 

ليك.... االخالق حكم واحلكم عن املنكر 
تنهيك... تربيتنا علمتنا نحبو البالد 

ونبعدو على الرتافيك... وال�سراق دمو 
خملط ماو�ص منا غري يهنيك... عي�ص 

بتوا�سع تكون لبا�ص ومانيفيك...

متكنت فرقة البحث والتحري باأمن والية اأم البواقي، من 
بحوزة  كانت  االأ�سود  البارود  مادة  من  معتربة  كمية  حجز 
03 اأ�سخا�ص ترتاوح اأعمارهم بني 29 و32 �سنة كانوا على 
اأكيا�ص بال�ستيكية مملوءة مبادة  بـ05  منت مركبة حمملة 

البارود االأ�سود بوزن اإجمايل قدر بـ99 كلغ و640 غــرام.
وح�سب م�سالح االأمنية اأن ال�سخ�ص الرابع امل�ستبه فيه مت 
توقيفه بعد متديد االخت�سا�ص اإىل مدينة ال�سمرة بوالية 
باتنة والذي يبلغ من العمر 58 �سنة حيث عرث مب�سكنه على 
معدات ت�ستعمل لتعبئة خراطي�ص بنادق ال�سيد باالإ�سافة 
من  املعدنية  الكريات  من  و290غرام  10كلغ   حجز  اإىل 
وقد  ال�سيد  خراطي�ص  يف  ت�ستعمل  التي  االأحجام  خمتلف 

اأجنز �سدهم ملف جزائي وقدموا اأمام النيابة العامة.

امتثل اأم�ص، اأمام نيابة حمكمة عني مليلة �ساب يبلغ من 
العمر 35 �سنة متورط  يف  بيع و ترويج م�سروبات كحولية 
بدون رخ�سة واإن�ساء حمل ملمار�سة القمار، حيث مت اإيداعه 
اأمن  قبل  من  املعني  توقيف  مت  وقد  هذا  املوؤقت،  احلب�ص 
امل�سروبات  من  وحــدة   970 وبحوزته  كر�سة  عني  دائــرة 

الكحولية ومبالغ مالية. 

عنا�سر  مع  بالتن�سيق  الغابات  حمافظة  م�سالح  متكنت 
ق�سة   20 ا�سرتجاع  من  خن�سلة،  بوالية  الوطني  الــدرك 
كانت  طامزة  ببلدية  االأطل�سي  اخل�سب  مادة  من  م�سنوعة 
موجهة للتهريب ملنطقة اأخرى، حيث مت حتويل املتورطني 
نقل  مت  فيما  �سدهم،  جزائي  ملف  وحترير  ــدرك  ال ملقر 

املحجوزات ملحافظة الغابات.
جدير بالذكر اأن هذه العملية تعد الثانية من نوعها بعد 
تلك التي �سهدتها املنطقة خالل ال�سدا�سي االأول من ال�سنة 

اجلارية حيث مت ا�سرتجاع حوايل 50 ق�سعة.

ت�سبب حادث مرور خطري بنواحي قرية حلماالت 
اأوالد �سابر �سرق مدينة �سطيف على م�ستوى  بلدية 
الطريق ال�سيار  A، يف وفاة اأم ور�سيعها يف عني املكان 
اإثر  على  وذلــك  متعددة  الإ�سابات  ــزوج  ال وتعر�ص 
ا�سطدام العربة التجارية التي كان على متنها اأفراد 
العائلة باجلهة اخللفية ل�ساحنة من احلجم املتو�سط، 
حيث تولت الفرق املتدخلة اإ�سعاف ونقل كل ال�سحايا 
اإىل م�ست�سفى �سروب اخلثري بالعلمة، كما مت ت�سجيل 

م�سابا.   15 خلفت  اأخرى  مرور  حوادث   8

روح اخلمور احلب�ص اإيداع �ضاب يمُ

ا�ضرتجاع 20 ق�ضعة م�ضنوعة
 من خ�ضب االأرز بطامزة

وفاة اأم ور�ضيعها يف حادث مرور 

جمهولون ي�ضرمون النار يف مقربةحجز 99 كلغ  من البـارود االأ�ضـود

حجز 756 وحدة 
من امل�ضروبات 
الكحـــــولية  اإخماد 34 حريقا خالل 24 �ضاعة 

احرتاق 190 هكتار من املحا�ضيل خالل �ضهر 

حجز حمركات و�ضلع مهربة داخل م�ضكن مب�ضكيانة
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