
اأ�ضعار ا�ضاحي العيـد تنهـــار!
مع اقرتاب موعد عيد الأ�ضحى املبارك الذي تف�ضلنا عنه اأقل من 5 اأ�ضابيع فقد عرفت اأ�ضعار الأ�ضاحي 

باأ�ضواق  املا�ضية، انهيارا كبريا يف الأ�ضعار ب�ضهادة الكثري من املوالني الذين تفاجئوا للنهيار املبكر للأ�ضعار 

التي انخف�ضت بنحو 2 اإىل 3 مليني �ضنتيم كاملة عن اأ�ضعار ال�ضنة الفارطة...

فيما تكبد املزارعون خ�سائر كبرية
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�ضورة من الأر�ضيف

العلمة

تفاعل معها الوايل ووعد بتداركها

ق�سر ال�سبيحي

�شتنطلق بها الأ�شغال عما قريب

اأم البواقي

خن�شلة

�شطيف

تب�شة

بعد جناح 6 عمليات 

خالل ال�شدا�شي الأول

بالقطب احل�شري   اجلديد الدكان

برجمة 28 عملية لزرع 
القرنيات بامل�شت�شفى 

اجلامعي بباتنة 

ان�شغاالت تنموية 
مرتاكمة تنتظر 

احللول مبعافة
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�ص 05

�ص 05
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باتنة

مواطنون يحتجون 
ويطــــــردون
 رئي�س الدائرة

جتمعات  لربـط  مليار   92
�شكانية بالغـاز يف خن�شلة

اأ�شعار �شرف االأورو 
تعاود االرتفاع

بال�شوق ال�شوداء

توزيــــع مفاتيــح
 1000 �شكن اجتماعي

يومية �إخبارية عامة
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�شكان احلي تفاجئوا بال�شحية

 معلقة بخمارها يف �شلم البناية

�ص 24

ربط "تقزيــم" م�شروع 
 باتنة بالطريق ال�شــيار!

اأجنز �سطره الأول فقط فيما ي�ستمر جتميد �سطره الثاين

يطـرح م�سروع الطريق املزدوج الذي يربط باتنة بالطريق ال�سيار، 
�سرقـ  غرب، الكثري من الت�ساوؤالت خا�سة مع ا�ستمرار جتميد �سطره 
الثاين املمتد على م�سافة 30 كلم، منها 5 كلم باإقليم والية اأم 
البواقي و25 كلم باإقليم والية ميلة، حيث مت "تقزمي" امل�سروع 

�ص 04واقت�سر اإجنازه على �سطره االأول فقط...
جزء من ور�ضة اأ�ضغال ربط باتنة بالطريق ال�ضيار

اجلزائر ـ غينيااجلمعية العامة الإ�شتثنائية..

بطولة اأمم افريقيا )م�سر 2019(

جمال بلما�ضي: 
بعد  باللقب  نتوج  "مل 

حتى نحتفل و�أتينا 

مل�صر لتحقيق �جناز

 لن ي�صدقـه �أحد"
�ص 12



عبد العايل بلحاج

نخوة القطط
االأورا�ــص  منطقة  يف  املتداولة  ال�سعبية  االأمثلة  من 

يف  املثل  هذا  وي�سرب  وذيله"،  القط  "�سهادة  يقال  اأن 

املواقف التي ن�سادف فيها �سخ�سا فا�سدا يحاول تبيي�ص 

وي�سرتكان  مــا  عالقة  تربطهما  اآخــر  �سخ�ص  �ــســورة 

قاما  لقطني  املثل  هذا  ق�سة  تعود  اإذ  ما"،  "عملية  يف 

با�ستغالل فر�سة غياب عجوز وقاما بلعق احلليب الذي 

كان موجودا يف اإناء تركته لتق�سي حاجتها وتعود اإليه، 

الذ  فيما  "باللعق"  متلب�سا  قطا  وجدت  عادت  وعندما 

اأنه ويف اآخر الليل وبعد اأن  اآخر بالفرار، وما حدث هو 

بقتله  االآخر  للقط  العجوز  بتهديد  الهارب  القط  علم 

البيت  اإىل  دخل  قد  اآخر  قطا  راأى  اأنه  يقول  اإليها  اأتى 

بريء،  بتهديده  قامت  من  واأن  احلليب  ب�سرقة  وقــام 

"�سهادة القط وذيله"  اأن ترد  وما كان من العجوز �سوى 

والذي يعرف باللهجة ال�ساوية "ال�سهات اومو�ص تلقاط 

جاء  الذي  القط  لذيل  القول  بهذا  تلمح  وكانت  ن�ص"، 

كان  حيث  ال�سارق  �سديقه  ل�سالح  الزور  ب�سهادة  يديل 

قد  كانت  احلليب  من  قطرات  ال�ساهد  القط  ذيل  على 

ان�سكبت عليه عندما هم بالفرار.

ا�ستح�سرت هذه الق�سة واأنا اأقراأ مو�سوعا عن اأ�سخا�ص 

عن  يدافعون  وهم  ورقلة  والية  بلديات   من  بلدية  يف 

يف  التحقيق  ا�ستكمال  حني  اإىل  احلب�ص  املودع  "املري" 
تهم عدة اأبرزها تبديد املال العام، واملدافعون عن املري 

الوالة  اإىل  الف�ساد  اأرجعوا  وقد  منه  مقربون  �سك  ال 

املتعاقبني على والية ورقلة قائلني اأن من يجب حب�سه 

هم الوالة ال "املري".

املعني"  "املري  حياة  تفا�سيل  ببع�ص  معرفتي  بحكم 

حتى قبل عام من االآن هو اأنه �سخ�ص مت�سلق، كان رئي�سا 

للبلدية يف العهدة املمتدة من 2012 اإىل غاية 2017 

ممثال عن حزب جبهة التحرير الوطني، وعندما رغب 

يف الرت�سح مرة اأخرى عن نف�ص احلزب يف 2017 ات�سح 

وحتى  املحافظة  م�ستوى  على  احلزب  يف  منبوذ  اأنه  له 

اأن يحافظ على  اإال  منه  كان  وما  الق�سمة،  م�ستوى  على 

�سلخ  ذلك  كلفه  لو  حتى  نف�سه"  يف  "لغاية  املري  من�سب 

وعندما  "التاج"،  بق�سابية  وا�ستبداله  االأفالن  برنو�ص 

جاهدا  �سعى  اأخــرى  مرة  املري  مبن�سب  الظفر  من  متكن 

منها  امللتوية  حتى  الطرق  ب�ستى  االأفــالن  اإىل  للعودة 

والتودد جلمال ولد عبا�ص يف "اجتماعات مغلقة"، لكن 

�سعيه باء بالف�سل رغم "االأغلفة املغلقة" املقدمة قربانا 

االأفالن" اآنذاك. "الآلهة 
املري الذي ميلك "فيال" بوالية باتنة بحكم اأنه "�سهر 

ان�سكب  التي  القطط  من  الكثري  خرجت  الباتنيني"  

مدعية  �سراحه  باإطالق  تطالب  اأذيالها  على  احلليب 

ت�سكك  وخرجت  النظافة  من  اأنظف  واأنــه  نظيف  اأنــه 

النخوة  اأهــي  نــدر  ال  التحقيق  ونــزاهــة  م�سداقية  يف 

املنجل  يطالها  اأن  على  خوفا  اأم  والت�سامن  وال�سهامة 

ق�سايا  يف  االآخرى"  تلو  "واحدة  بجرها  "املري"  ويقوم 

عدة اأهمها "ا�ستغالل اجلمعيات لنهب املال العام".

و�ســوح بكل 

  ا�ضترياد ال�ضيارات امل�ضتعملة موؤجل اإىل اإ�ضعاراأخر

ـــالن احلــكــومــة اإعـــادة  بعد عــدة اأ�ــســابــيــع مــن اإع

من  اأقــل  امل�ستعملة  ال�سيارات  ا�سترياد  ا�ستئناف 

لهذا  ميدانيا  العملية  االأمــور  تبقى  �سنوات،  ثالث 

اأي  اأن جتد  النوع من القرارات تراوح مكانها، دون 

على  يوؤكد  الذي  االأمــر  امليداين،  للتج�سيد  �سبيل 

املجال  لفتح  لل�سلطات  حقيقية  ارادة  وجود  عدم 

اأمام املواطنني ق�سد اال�ستفادة من هذا االإجراء.

ــة  ــوزاري ال اللجنة  بــــاأّن  مــ�ــســادر  اأكــــدت  حــني  يف 

وو�سع  العملية  درا�سة  اأجل  من  امل�سكلة  امل�سرتكة 

تواجه  وتــاأطــريهــا  بتنظيمها  الكفيلة  االأ�ــســ�ــص 

بني  اتــفــاق  اإىل  للتو�سل  ال�سعوبات  مــن  العديد 

خمتلف االأجهزة املعنية واملتدخلة يف ا�سترياد هذا 

النوع من ال�سيارات، واأو�سحت هذه امل�سادر باأّن مل 

اأّن القرار  جتتمع اإىل يف منا�سبتني على الرغم من 

اأ�سابيع، ما يجعل امر جت�سيدها  اتخذ قبل ب�سعة 

ميدانيا موؤجال اإىل اإ�سعار لي�ص بقريب.

جلنة  مــع  اجتماعه  خــالل  جميعي  حممد  قــال 

الربملانية  "املجموعة  العتيد:  احلزب  يف  العقالء 

ت�سدعا  �سهدت  الوطني،  التحرير  جبهة  حلــزب 

خفيفا ب�سبب اخلالفات، لكن احلزب �سينطلق ويفتح 

االإختالف  الأن  االختالفات  رغم  جديدة  �سفحة 

اأبناء  �سمل  مل  بيننا  الــود  يبقى  اأن  ويجب  رحمة 

التحرير  جبهة  حزب  كتلة  بــاأن  مذكرا  احلزب"، 

ال�سعب  مطالب  يف  ت�سب  مهمة  يف  كانت  الوطني، 

ال�سابق  بالرئي�ص  االإطاحة  م�سعى  اإىل  اإ�سارة  يف 

للمجل�ص ال�سعبي الوطني، معاذ بو�سارب، مو�سحا يف 

"�سبق واأن قلنا اإن اجلزائر حتتاجنا  هذا ال�سياق: 

املنا�سب  ولتذهب  باملنا�سب  التم�سك  يجب  ال  باأنه 

االإيديولوجيات  اأيــ�ــســا  ولــتــذهــب  اجلحيم  اإىل 

للجحيم يف �سبيل املحافظة على  اجلزائر".

على  املعلوماتية،  جمال  يف  املخت�سة  تركي،  بن  وفاء  اجلزائرية  ح�سلت 

لقب مدير اإقليمي ب�سركة مايكرو�سوفت العاملية، ومتنح ال�سركة العمالقة 

 100 ال�سريف )جائزة( الأف�سل  اللقب  �سنويا هذا  التكنولوجيا  يف جمال 

بذلك  وتكون  املعلوماتية،  جمال  يف  واملتخ�س�سني  املحرتفني  من  �سخ�ص 

حتمل  كما  التتويج،  هذا  يحمل  اجلزائر  يف  �سخ�ص  اأول  تركي  بن  وفاء 

وفاء من�سب املدير التنفيدي للموؤ�س�سة النا�سئة للربجميات الذكية كما 

العايل  املعهد  من  الرتجمة  تكنولوجيا  جمال  يف  ماج�ستري  �سهادة  حتمل 

العربي للرتجمة.

هــو عــدد احلجــاج اجلزائريــني الذين مت ت�ســجيلهم �ســنة 

2019، حيث مت اإ�سدار 2885 تاأ�سرية حج ملختلف الزيارات، 
و7 اآالف تاأ�ســرية اإلكرتونيــة، ح�ســب �ســفري اململكــة العربيــة 

ال�ســعودية باجلزائــر، عبــد العزيــز العمريينــي، الذي اأو�ســح 

اأن اأوىل رحــالت احلــج �ســتنطلق نحــو املدينة املنــورة يوم 15 

جويلية اجلاري، وت�ســتمر الرحالت يف التوافد على بالده اإىل 

غاية 6 اأوت املقبل.

بطاقة حمـــــــــراء

قال: عبد القادر بن قرينة 
)رئي�س حركة البناء الوطني(
مع  احل�����وار  لإجن�����اح  ..."م�ستعدون 

ال�سلطة".

غزل  اأه���ذا  راج����ل...  ي��ا  قلنا: 
لل�سلطة؟

auresbook

الزال �ســكان بلديــة ثنية العابــد يعانون تبعات 

ال�سراع بني د�سرتني ب�ســبب ما ي�سمى باأزمة املنبع 

املائي، حيث ان �ســكان احدى هذه الد�ســور الزالوا 

م�ســرين على االحتجاج يف كل مــرة بغلق البلدية 

فيمــا ال تــزال واليــة باتنــة م�ســرة علــى التــزام 

ال�ســمت وكاأن بلدية ثنية العابد "تهر�ص يف املاء" 

اأو انهــا لي�ســت مــن م�ســوؤوليات ال�ســلطات الوالئية 

التــي كان يفرت�ص اأن جتــد حلوال لالأزمة منذ مدة 

اأم ان االأمر يتعلق ببلدية مهم�سة طبق عليها مبداأ 

طاق"؟ من  على  "طاق 

بلدية تهر�س يف املاء

36800
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لكل مقام مقال

اذا اكت�سفت اخلطاأ 

فاأنت اأف�سل من 

كاتب االإعالن يف 

كلية يتخرج منها 

ال�سحفيون

 بجامعة  باتنة 1

اإذا كان يل يهدر مهبول 
ال�ضامع الزم يكون عاقل؟!

اجلنون هو عدم القدرة على االإدراك والتمييز..

وهو يف التعريف اال�سطالحي اأحد االأمرا�ص النف�سية 

والع�سبية التي ت�سيب االإن�سان، وقدراته العقلية مما 

يفقده ال�سيطرة على نف�سه واأفعاله ب�سلوكيات عادة ما 

يرف�سها املجتمع وقد تت�ساحب تلك ال�سلوكيات مع اأفكار 

�ساذة..

و"املهبول" هو املجنون كما هو البهلول..وال نعرف 

على اأي حال ارتبطت احلكمة باجلنون فقيل "خذ 

احلكمة من اأفواه املجانني"..واإن كان هذا �سيعاك�ص ما 

ذهب اإليه املثل ال�سعبي املعروف واملتداول يف املجتمع 

اجلزائري حيث يكون له ح�سور يف النقا�سات واملجال�ص 

وخا�سة اإذا كان الكالم امل�سموع..غري ُمتقبل اأو معقول 

فنقول "اإذا كان يل يهدر مهبول ال�سامع الزم يكون عاقل" 

ز الفاهم وامل�سوؤول على اأفعاله  والعاقل هو ال�سخ�ص املميِّ

واأقواله..

ويف هذا املثل دعوة لتمحي�ص االأخبار وعدم االن�سياق 

وراء كل ما يروج اأو يقال حتى ال نقع يف املغالطات 

وت�سويه احلقائق اأو تزييفها..اأو نكون طرفا يف 

ترويجها..علما اأننا اأ�سبحنا بف�سل االنفتاح "الزائد" 

على العامل من خالل �سبكات توا�سلية نفتقد اإىل الكثري 

من امل�سداقية بف�سل االنت�سار غري "امل�سوؤول" لق�س�ص 

واأخبار وحاالت ي�سدق فيها املثل ال�سعبي "اإذا كان يل 

يهدر مهبول ال�سامع الزم يكون عاقل" لكن يبدو اأن 

هذا "العاقل" اختلط "حابله بنابله" ففقد بو�سلة 

زماننا.. يف  "التمييز" واالإدراك 
ويرجع اأ�سل املثل اإىل رجل ابتلي بذهاب العقل 

فانتابته حالة تعرف عندنا "بالدرو�سة" وهي ما بني 

اجلنون وادعاء احلكمة ومعرفة اخلفايا واخلبايا..

وكان "ي�سدف" اأن "ي�سدق"..فقال لقومه اأنه �سيحل 

عليهم جي�ص ال ِقبل له اأوله عندهم واآخره من مركزه 

و�سُيْفني املدينة عن بكرة اأبيها..فخاف النا�ص لقلة 

عدتهم وعتادهم فاحتموا باجلبال والكهوف..ويف تلك 

االأثناء اقتحمت ع�سابة من الل�سو�ص املدينة وقد 

اأوحوا لذاك املجنون بخرب اجلي�ص الكاذب وحملوا معهم 

ما خف وزنه وغال ثمنه وتركوها خاوية على عرو�سها..

ويف غياب حكيم القرية ا�ستطاع "مهبول" اأن ي�ستخف 

بالعقالء دون ق�سد منه..وبعودة احلكيم الذي هاله 

منظر مدينته وحال نا�سها..قال لهم "اإذا كان يل يهدر 

مهبول ال�سامع الزم يكون عاقل"..واأ�سبحت عبارته مثال 

ي�سرب للداللة على احليطة واحلذر وعدم ت�سديق كل 

ما يقال الأنه حني يغيب العقل يديل اجلنون بدلوه.
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جزائرية مديرة مبايكرو�ضوفت العاملية

جميعي: لتذهب املنا�ضب اإىل اجلحيم

رفع دعوي ق�ضائية على ديك
ففي  فرن�سا،  يف  ال�ساخب  ب�سياحه  يوم  كل  باكرا  احلي  يوقظ  حملي  ديك  بق�سية  النظر  يجري 

و�ساحبه  ديك  �سد  ق�سائية  دعوى  برفع  قامت  بريون  تدعى  م�سنة  امراأة  اأن  الق�سية،  التفا�سيل 

كورين في�سو، ب�سبب �سياح ديكه املزعج يف وقت مبكر من ال�سباح، وطالب حمامي املدعية بتعوي�ص 

اإر�سال املبلغ مل�ساعدة عائالت البحارة الذين توفوا يف البحر، ومن  األف يورو، حيث يريدون  قدره 

املنتظر اأن تتخذ املحكمة قرارا ب�ساأن الق�سية يف 5 �سبتمرب القادم.



اجلي�ش الوطني ال�شعبي

مت منحها العتماد منذ اأكثـر من �شهرين 

خ�ش�شت منها 30 باملائة للعن�شر الن�شوي:

تباين مو�قف �ملعار�صة �لربملانية يف �نتخاب خليفة بو�صارب

العايل  التعليم  وزي���ر  اأو���ض��ى   

بوزيد  الطيب  العلمي  وال��ب��ح��ث 

بتعزيز  بق�ضنطينة  الثنني  اأم�ص 

وتبني ا�ضتعمال اللغة الإجنليزية 

يف جمال البحث العلمي.

واأو�ضح الوزير خلل حفل تد�ضني 

امليكانيكي"ب�ضعب  البحث  مركز 

ال��ر���ض��ا���ص'' ب��ج��ام��ع��ة الإخ����وة 

التعليم  وزارة  ب����اأن  م��ن��ت��وري  

الآليات  و�ضع  على  تعمل  العايل 

اإط��ار  يف  ال��لزم��ة  وامليكانيزمات 

للجامعات  البيداغوجية  اللجان 

م����ن اأج������ل ت���ع���زي���ز ا���ض��ت��ع��م��ال 

الإجنليزية يف البحوث.

ال�ضياق  ذات  يف  ال��وزي��ر  واأ���ض��اف 

يف  الإجنليزية  اللغة  اعتماد  باأن 

البحث يتيح "روؤية اأف�ضل لأعمال 

العملية  ب��اأن  معتربا  الباحثني"، 

�ضحة  من  التحقق  مرحلة  تدعم 

�ضرورية  م��رح��ل��ة  وه���ي  ال��ب��ح��ث 

حت���ول ال��ت��ج��رب��ة ال��ت��ي اأج��ري��ت 

مبخابر البحوث اإىل واقع علمي".

ال��ل��غ��ة  ب������اأن  ذك�����ر  اأن  وب���ع���د 

ال�ضعب  ل��غ��ة  ه���ي  الجن��ل��ي��زي��ة 

العلمية  امل��راج��ع  ول��غ��ة  العاملية 

���ض��ج��ع ال���وزي���ر ف��ت��ح ح����وار بني 

من  للعمل  والطلبة  الأك��ادمي��ي��ني 

اأجل اعتماد اللغة الإجنليزية يف 

البحث العلمي.

م��ن ج��ه��ة اأخ����رى، اأو���ض��ح وزي��ر 

العلمي  والبحث  ال��ع��ايل  التعليم 

باأن دائرته الوزارية تويل اأهمية 

الباحثني  واإبقاء  لتثبيت  خا�ضة 

من  وذل��ك  بلدهم  يف  اجلزائريني 

ال�ضرورية  الو�ضائل  منحهم  خلل 

التي يحتاجونها لتطوير اأبحاثهم 

خدمة للبلد.

وك����ان ب��وزي��د ق��د ت��ف��ق��د مركز 

ال�ضيدلنية  العلمية  الأب��ح��اث 

ب��ال��ق��ط��ب اجل��ام��ع��ي ب��ال��وح��دة 

ب��امل��دي��ن��ة   5 رق�����م  اجل�����واري�����ة 

اجلديدة علي منجلي واطلع اأي�ضا 

"�ضالح  جامعة  هياكل  عديد  على 

بوبنيدر" )ق�ضنطينة3(.

الكيمائية  الأب��ح��اث  وب��وح��دة 

قامت  منتوري  بجامعة  البيئية 

بحركة  ال��ط��لب  م��ن  جم��م��وع��ة 

الوزاري  الوفد  منعت  احتجاجية 

من القيام بزيارة تفقدية.

الوطني  ال�ضعبي  املجل�ص  نواب  اآراء  تباينت 

جل�ضة  بخ�ضو�ص  املعار�ضة  لأحزاب  املنتمني 

ال�ضعبي  للمجل�ص  ج��دي��د  رئ��ي�����ص  ان��ت��خ��اب 

الوطني املقررة يوم الأربعاء القادم.

الثقافة  اأجل  من  التجمع  عن  النائب  وقالت 

''ن��واب  اإن  ال�ضادات،  فطة  والدميقراطية، 

ال�ضعبي  املجل�ص  اأ�ضغال  يقاطعون  الأر�ضيدي 

يوم  ال�ضعبي  احل���راك  اإن��ط��اق  منذ  الوطني 

من  موقفنا  حددنا  وقد  املن�ضرم  فيفري   22
اأ�ضغال  يف  ن�ضارك  لن  لهذا  �ضابقا،  ن�ضاطاته 

امل�ضتقيل  الرئي�ص  خليفة  انتخاب  جل�ضة 

موقف  عن  اإجابتها  لتختم  بو�ضارب''،  معاذ 

للمجل�ص  جديد  رئي�ص  انتخاب  من  حزبها 

قائلة:''بب�ضاطة هذا احلدث ل يعنينا''.

الربملانية،  املجموعة  رئي�ص  اأكد  جهته،  من 

باأنه  �ضادوق،  اأحمد  ال�ضلم،  جمتمع  حلركة 

جل�ضة  يف  امل�ضاركة  ق��رار  يف  الف�ضل  يتم  مل 

الأربعاء.

الو�ضع  لأن  لنقرر،  غدا  ننتظر  ''نحن  وقال 

مبهم، ورئا�ضة املجل�ص ال�ضعبي الوطني تبتغي 

النزاهة �ضيما يف الوقت الراهن''.

وفيما يخ�ص تقدمي حم�ص مر�ضحا للمناف�ضة 

على  من�ضب الرجل الثالث يف الدولة، ا�ضتبعد 

ال�ضياق:  ه��ذا  يف  مو�ضحا  ذل���ك،  امل��ت��ح��دث 

''احلظوظ �ضئيلة لكن كل �ضيء ممكن''.

العدالة  جبهة  ع��ن  ال��ن��ائ��ب  رب���ط  بينما 

الكتلة  انخراط  خلف،  بن  خل�ضر  والتنمية، 

انتخاب  م�ضعى  يف  لها  ينتمي  التي  الربملانية 

رئي�ص جديد للمجل�ص بال�ضم الذي �ضتقدمه 

الأغلبية الربملانية.

الأغلبية  ميلكون  ''من  ال�ضياق  هذا  يف  ودعا 

ال�ضعبي  احل�����راك  مل��ط��ال��ب  ب��ال���ض��ت��ج��اب��ة 

واإحداث قطيعة مع ال�ضخ�ضيات التي ارتبطت 

الهيئة  اأن  خ�ضو�ضا  الأمور  حللحة  بالع�ضابة 

العودة  ت�ضهيل  يف  دور  لها  �ضيكون  الت�ضريعية 

قانون  يف  النظر  خلل  من  النتخابي  للم�ضار 

عمل  اأول  اأن  خلف  بن  و�ضدد  النتخابات''. 

يجب اإرجاع احلق للمعار�ضة يف التواجد �ضمن 

هياكل املجل�ص.
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اأمر امل�ضت�ضار املحقق باملحكمة العليا باإيداع وزير الت�ضامن ال�ضابق ال�ضعيد بركات، 

احلب�ص املوؤقت باملوؤ�ض�ضة العقابية يف احلرا�ص.

خمالفة  �ضفقة  اإب��رام  عمومية،  اأم��وال  تبديد  بتهم  بركات  �ضعيد  حماكمة  وتتم 

وزيرا  ك��ان  حني  عمومية  حم��ررات  يف  والتزوير  ب��ه   املعمول  والتنظيم  للت�ضريع 

للت�ضامن الوطني والأ�ضرة.

وهي نف�ص التهم التي وجهت اأم�ص الأول جلمال ولد عبا�ص الذي �ضغل نف�ص املن�ضب 

واأف�ضت اإىل اإيداعه احلب�ص املوؤقت.

قال اأن الوزارة تعمل على و�شع الآليات وامليكانيزمات 

ا�شم حممد جميعي متداول لرئا�شة املجل�ش ال�شعبي الوطني

بتهم تبديد اأموال عمومية واإبرام �شفقة خمالفة للت�شريع

بوزيد يوؤكد �لجتاه نحو �عتماد �لإجنليزية لغة للبحث �لعلمي

�لوزير �ل�صابق �ل�صعيد بركات يف �صجن �حلر��ش

ق. و

ق. و

الوطني

عنا�ضر  خم�ضة  توقيف  الأح��د  ي��وم  مت 

طرف  م��ن  الإره��اب��ي��ة  للجماعات  دع���م 

بالتن�ضيق  ال�ضعبي  الوطني  للجي�ص  مفارز 

من  بكل  وذلك  الوطني  الدرك  عنا�ضر  مع 

ما  ح�ضب  وخن�ضلة،  وتي�ضم�ضيلت  البليدة 

الدفاع  ل��وزارة  بيان  الثنني  يوم  به  اأف��اد 

الوطني.

مكافحة  اإط��ار  و"يف  اأن��ه  البيان  يف  وج��اء 

اجليد  ال���ض��ت��غ��لل  وب��ف�����ض��ل  الإره������اب 

الوطني  للجي�ص  مفارز  اأوقفت  للمعلومات، 

ال��درك  عنا�ضر  م��ع  بالتن�ضيق  ال�ضعبي 

خم�ضة   ،2019 يوليو   07 ي��وم  الوطني، 

وذلك  الإرهابية،  للجماعات  دعم  عنا�ضر 

البليدة  م��ن  بكل  متفرقة  عمليات  اإث���ر 

وتي�ضم�ضيلت وخن�ضلة".

واجلرمية  التهريب  حم��ارب��ة  اإط���ار  ويف 

احلثيثة  ل��ل��ج��ه��ود  وم��وا���ض��ل��ة  امل��ن��ظ��م��ة 

للت�ضدي  ال��ه��ادف��ة  النوعية  والعمليات 

باجلزائر،  ب��امل��خ��درات  الجت���ار  لظاهرة 

ال�ضعبي  الوطني  للجي�ص  مفرزة  اأوقفت 

من  عنا�ضر  وكذا  الوطني  الدرك  وعنا�ضر 

منف�ضلتني  عمليتني  خلل  الوطني،  الأمن 

بتلم�ضان، "خم�ضة جتار خمدرات بحوزتهم 

كمية كبرية من الكيف املعالج تقدر بواحد 

طن و)140( كيلوغرام، كانت خمباأة على 

جهة  �ضياحية".من  مركبات  ث��لث   م��ن 

الوطني  للجي�ص  م��ف��رزة  اأوق��ف��ت  اأخ���رى، 

ال�ضعبي بربج باجي خمتار، "ثلثة

ثمانية  وح��ج��زت  ال��ذه��ب  ع��ن  منقبني 

�ضغط  مطرقة  و)11(  كهربائية  مولدات 

اأحبط  حني  يف  الدفع"،  رباعية  ومركبة 

غري  ه��ج��رة  حم���اولت  ال�ضواحل  ح��ر���ص 

من  على  كانوا  �ضخ�ضا   )27( ل�"  �ضرعية 

عنابة  من  بكل  ال�ضنع  تقليدية  ق��وارب 

 )35( حجز  مّت  كما  والقالة.  و�ضكيكدة 

قنطار من مادة التبغ بب�ضكرة".

املجل�ص  رئي�ص  بوحجة  ال�ضعيد  يطالب 

ال�ضعبي الوطني �ضابقا، با�ضرتجاع �ضرعيته 

يف رئا�ضة املجل�ص ال�ضعبي الوطني.

وقال بوحجة خلل كلمة له على هام�ص 

الثنني،  اأم�����ص  احل���زب  اأع�����ض��اء  اجتماع 

جبهة  حل��زب  العام  للأمني  بالن�ضبة  اأن��ه 

التحرير هو الأمني ال�ضرعي.

املجل�ص  اأم��ا  ال�ضرعية  عن  ندافع  ونحن 

العام  الأم��ني  على  يجب  الوطني  ال�ضعبي 

ولأول مرة اأن يدافع على �ضرعية الرئي�ص.

واإعادته اإىل من�ضبه بعد اأن اأبعد من قبل 

ع�ضابة واأدواتها التي ل زالت تتحرك على 

م�ضتوى املجل�ص واحلزب.

باملبادئ  الأمر  تعلق  يقول:''اإذا  واأ�ضاف 

فنحن اأوىل واأهل للدفاع على جمع ال�ضمل 

على  ال�ضرعية  باغت�ضاب  الأمر  تعلق  واإذا 

اأنه من  البع�ص ل من�ضي فيها''. واأ�ضار اإىل 

الرئي�ص  اإبعاد  نتيجة  ترتبت  التي  الآثار 

ال�ضرعي للمجل�ص ل زالت م�ضتمرة اإىل حد 

ال�ضاعة.

وللحد منها لبد من الإ�ضراع يف حمو هذه 

الآثار حتى تتما�ضى الأمور مع ما يجري يف 

ال�ضارع اجلزائري من مبادئ ومطالب.

�ضاهمت  التي  العنا�ضر  بكل  والتنديد 

نزع  يف  مبا�ضرة  وغ��ري  مبا�ضرة  بكيفية 

ال�ضرعية عن رئا�ضة املجل�ص.

منذ  املحلة  واجلماعات  الداخلية  وزارة  منحت 

اأحزاب  لع�ضرة  اعتماد  رخ�ص  �ضهرين   من  اأكرث 

تغيري  يف   امل�ضاهمة  ف��ت��ح  اأج���ل  م��ن  �ضيا�ضية 

اخلارطة ال�ضيا�ضية  للبلد، اخلطوة  كما يراها 

احلالية،  ال�ضيا�ضية  الظروف  اأملتها  امللحظون 

لكنها �ضتواجه رهاين احل�ضد والقدرة على طرح 

البدائل.

ويرى  رئي�ص حزب �ضوت ال�ضعب اأمني ع�ضماين، 

رهانات  اأمام  الطرق  مفرتق  يف  الآن  اجلزائر  اأن 

مكونات  فعلى  ل��ذل��ك  واق��ت�����ض��ادي��ة،  �ضيا�ضية 

فاملخرج  احلل"  اإىل  تذهب  اأن  امل��دين  املجتمع 

�ضفافة  النتخابات  اإىل  الذهاب  هو  الد�ضتوري 

اجلميع  عليها  يتفق  قانونية  باآلية  دميقراطية 

ع�ضماين،  واأو���ض��ح  الثقة"،  ا�ضرتجاع  اج��ل  من 

اأن تعتمد  الأح��زاب اجلديدة  انه  يتوجب على 

من  اإرادتها  ت�ضتمد  واأن  كل�ضيكية  "غري  اآليات 

اإرادة منا�ضليها بدون اإيعاز مع  ت�ضويقها لربنامج 

التن�ضئة  يف  وامل�ضاهمة  املعامل  وا�ضح  اقت�ضادي 

على   اجلماهري  وجتنيد  تعبئة  وكذا  ال�ضيا�ضية 

امل�ضاركة يف التنمية الوطنية".

وبينما يطرح كل حزب رهانه  امل�ضتقبلي  ينتظر 

املتابعون اأثر م�ضاهمة هذه الأحزاب اجلديدة يف 

العمل احلزبي  اأن جدول  البدائل، حيث  تقدمي 

يف  واإمن��ا  ال�ضيا�ضية  الت�ضكيلت  ك��رثة  يف  لي�ص 

العريقة  الدميقراطيات  يف  "نرى  الأداء  كفاءة 

اأحزاب،  �ضتة  اأو  اأربعة  اأو  معينني   حزبني  نظام 

الأ�ضل يف جدوى احلياة ال�ضيا�ضية لي�ص الكرثة 

واإمنا يف درجة تقدميها للبدائل".

اأعلن وزير العمل والت�ضغيل وال�ضمان الجتماعي، 

باجلزائر  الثنني  اأمي�ص  ه��دام،  ح�ضان  تيجاين 

حمل  األ��ف   22 ملنح  برنامج  اإط��لق  عن  العا�ضمة، 

ال�ضباب  لفائدة  الكراء  اأو  ال�ضراء  ب�ضيغتي  جتاري 

اأ�ضحاب امل�ضاريع يف اإطار اأجهزة دعم الت�ضغيل.

الوطني  الت�ضامن  وزي���رة  رفقة  اإ���ض��راف��ه  ول��دى 

والأ�ضرة وق�ضايا املراأة، غنية الدالية، على مرا�ضم 

اإط���لق ه��ذا ال��ربن��ام��ج، اأو���ض��ح ه���دام اأن���ه "مت يف 

جتاري  حمل   8.754 تخ�ضي�ص  الأوىل،  املرحلة 

الثانية  املرحلة  يف  ليتم  امل�ضاريع،  اأ�ضحاب  لل�ضباب 

اأو  اآخر، وذلك ب�ضيغتي ال�ضراء  األف حمل   14 منح 

الكراء".

لل�ضباب  موجهة  العملية  ه��ذه  اأن  ال��وزي��ر  واأب���رز 

اإطار  يف  ا�ضتحداثها  يجري  التي  امل�ضاريع  اأ�ضحاب 

الوطنية  الوكالة  الت�ضغيل، على غرار  اأجهزة دعم 

للتاأمني  الوطني  ال�ضندوق  ال�ضباب،  ت�ضغيل  لدعم 

القر�ص  لت�ضيري  الوطنية  والوكالة  البطالة  عن 

امل�ضغر، وذلك يف اإطار "ال�ضتجابة لتطلعات ال�ضباب 

يف املجال املقاولتي".

حتت  و�ضع  ق��رر  الأول  "الوزير  اأن  ه��دام  وق��ال 

امل�ضتغلة  غري  املحلت  امل�ضاريع،  اأ�ضحاب  ت�ضرف 

مع  وا�ضتغللها،  املنجزة  ال�ضتثمارات  كل  وتثمني 

املندجمني  امل�ضاريع  حاملي  لل�ضباب  الأولوية  منح 

يف اإطار خمتلف اآليات دعم ت�ضغيل ال�ضباب واإن�ضاء 

املوؤ�ض�ضات امل�ضغرة".

من  ال�ضباب  ه��وؤلء  �ضي�ضتفيد  املنظور،  ه��ذا  وم��ن 

التابعة  امل�ضتغلة  غري  ال�ضاغرة  التجارية  املحلت 

غرار  على  ال�ضكن،  قطاع  و�ضاية  حت��ت  للهيئات 

الوكالة  ال��ع��ق��اري،  والت�ضيري  ال��رتق��ي��ة  دواوي����ن 

واملوؤ�ض�ضة  وت��ط��وي��ره  ال�ضكن  لتح�ضني  الوطنية 

الوطنية للرتقية العقارية.

على  مركزية  جلنة  تن�ضيب  مت  الغر�ص  ول��ه��ذا 

هذا  التنفيذ  حيز  لو�ضع  العمل  وزارة  م�ضتوى 

امل�ضتوى  على  ولئية  جلان  عنها  انبثقت  الإج��راء، 

املحلي، مربزا اأن توفري هذه املقرات تتم "وفق اآليات 

يف  مالية  وبتكلفة  الإداري��ة  للإجراءات  مب�ضطة  

متناول هذه املوؤ�ض�ضات امل�ضغرة".

وعلى �ضعيد اأخر، اأكد الوزير اأن قطاع العمل يعكف 

منظمات  مع  عمل  جل�ضات  عقد  على  اأ�ضهر   3 منذ 

بهدف  ان�ضغالتهم  لت�ضخي�ص  امل�ضغرة  املوؤ�ض�ضات 

هذه  تواجهها  التي  والعراقيل  ال�ضعوبات  "تذليل 
املوؤ�ض�ضات وو�ضع ت�ضهيلت جديدة يف هذا املجال".

ك�ضف �ضفري اململكة العربية 

ال�ضعودية باجلزائر، عبد العزيز 

العمرييني، عن ت�ضجيل 36 األف 

و800 حاج جزائري ل�ضنة 2019، 

موؤكدا اأنه مت اإ�ضدار 2885 تاأ�ضرية 

حج ملختلف الزيارات، و7 اآلف 

تاأ�ضرية اإلكرتونية.

واأو�ضح العمرييني، يف ندوة 

�ضحفية اأم�ص، اأن اأوىل رحلت احلج 

�ضتنطلق نحو املدينة املنورة يوم 15 

جويلية اجلاري، وت�ضتمر الرحلت 

يف التوافد على بلده اإىل غاية 6 

اأوت املقبل.

وبخ�ضو�ص مبادرة ''احلج الذكي''، 

اأ�ضار ال�ضفري ال�ضعودي اأنه تطبيق 

اإلكرتوين بلغات خمتلفة يتم 

حتميله عرب الهاتف مل�ضاعدة 

احلجاج على اأداء منا�ضك احلج 

بطريقة �ضحيحة، م�ضيفا اأن 

ال�ضروع يف العمل بنظام الب�ضمة 

احليوية يف اجلزائر واإطلق نظام 

التاأ�ضرية الإلكرتونية، اإجراءان 

يهدفان اإىل تقدمي اأح�ضن خدمة 

للجزائريني.

وعن ال�ضمانات الأمنية وظروف 

احلج، ك�ضف  املتحدث اأنه مت توفري 

لتقدمي  وطبيب  م�ضعف  األف   32
اخلدمات ال�ضحية، واأكرث من 

على  للإ�ضراف  اأمن  رجل  األف   100
تاأمني �ضلمة احلجاج، م�ضريا اأنه 

�ضيتم تعزيز العمل بالكب�ضولت 

الزجاجية وهي غرف راحة جمهزة 

يف بع�ص املواقع، من اأجل تخفيف 

التعب على احلجاج.

10 �أحز�ب �صيا�صية جديدة �أمام رهان 
�حل�صد و�لقدرة على تقدمي �لبد�ئل

22 �ألف حمل جتاري مربمج 
لفائدة �ل�صباب �أ�صحاب �مل�صاريع

توقيف خم�صة عنا�صر
 دعم للجماعات �لإرهابية

بوحجة يطالب با�صرتجاع رئا�صته للربملان

ت�صجيل 36 �ألف 

و800 حاج جز�ئري 

ل�صنة 2019
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اأجنز �سطره الأول فقط فيما ي�ستمر جتميد �سطره الثاين

خالل يوم درا�سي حول ال�سرقة العلمية واأثرها على جودة البحوث

بعد جناح 6 عمليات خالل ال�سدا�سي الأول 

عكف موؤخرا الوكالة الوطنية 

واحلرف  التقليدية  لل�سناعة 

عديد  تــنــظــيــم  عــلــى  بــبــاتــنــة 

اخلا�سة  التكوينية  الــــدورات 

احلجارة  ونــحــت  �سقل  بقطاع 

احلرفيني  من  الع�سرات  لفائدة 

ــتــوى  ـــى مــ�ــس الـــنـــا�ـــســـطـــني عـــل

عنوان  حتت  اخلام�سة  الوالية 

والوقاية  ال�سالمة  "اإجراءات 
واالجراءات القانونية حلرفيي 

�سقل ونحت احلجارة.

م�سمونها  يف  تطرقت  الـــدورة 

ال�سلة  املوا�سيع ذات  اإىل عديد 

ـــات خــالل  بــالــنــ�ــســاط الــــذي ب

تو�سعا  ي�سهد  االأخرية  ال�سنوات 

وحتفز  باتنة  ــة  والي يف  كبريا 

الع�سرات من ال�سباب على ولوجه 

التي  املــعــتــربة  لـــالأربـــاح  نــظــرا 

ال  التي  املهنة  هذه  من  يجنونها 

تخلو من �سلبيات وخماطر تهدد 

اجل�سدية  وال�سالمة  ال�سحة 

للعاملني بها.

ــد  اأك الـــــدورة  ذات  ــن خـــالل  م

على  ــاركــون  مــ�ــس ــائــيــون  اأخــ�ــس

ــع احلـــمـــالت  ــي ــس ــو� ــــرورة ت �ــــس

التح�سي�سية والتوعوية اخلا�سة 

بالتعريف باملهنة واملخاطر التي 

ظروف  يف  ممار�ستها  عن  تنجم 

ال�سالمة  ــــراءات  اإج مــن  تخلو 

ال�سياق  يف  م�سريين  والوقاية، 

ن�ساط �سقل احلجارة  باأن  ذاته 

االأخرية  ال�سنوات  خالل  ا�سبح 

تقنينها  مت  التي  االأن�سطة  من 

العمل  �ـــســـروط  ــري  ــوف ت بــغــيــة 

راأ�سها  وعلى  للحرفيني،  املالئمة 

ــن اأخــطــار  ــروط الــوقــايــة م ــس �

"ال�سيليكوز"  بـــداء  اال�ــســابــة 

نظرا خلطورة هذا املر�ص الذي 

ق�سى على املئات يف والية باتنة 

نظرا  تكوت  بلدية  يف  خا�سة 

النعدام وجود عالج لهذا الداء 

القاتل.

الوكالة  مــديــرة  ـــدت  واأك هــذا 

التقليدية  لل�سناعة  الوطنية 

االمتناع  �سرورة  على  واحلــرف 

والغري  الــفــو�ــســوي  الــعــمــل  عــن 

ــقــانــوين والـــتـــزام الــور�ــســات  ال

يف  الت�سغيل  قــوانــني  بــاحــرتام 

هـــذا املــجــال احلــ�ــســا�ــص الــذي 

ــــراءات  يــ�ــســتــوجــب اتــخــاذ اج

لتوخي  احــتــيــاطــيــة  وتـــدابـــري 

مقدمة  ويف  بــه  اال�سابة  عــدم 

ـــراء  ــو اإج هـــذه االجـــــراءات ه

عن  للك�سف  املنتظمة  التحاليل 

يف  املــوجــودة  "ال�سيلي�ص"  مــادة 

حميط ال�سغل وعلى عدم جتاوز 

الكميات امل�سموح بها قانونيا.

الــدورة تقدمي  هذا ومت خالل 

دقيقة  عــلــمــيــة  ــيــحــات  تــو�ــس

املجال  يف  العاملني  من  للع�سرات 

تهدد  الــتــي  االأخــــطــــار  حــــول 

ممار�ستهم  بــ�ــســبــب  �ــســحــتــهــم 

دون  ــارة  ــج احل �سقل  لن�ساط 

االلتزام باالحتياطات الالزمة، 

ــات  ــوم ــل ــع م ــم  ــه ــح ــن م مت  كـــمـــا 

واأ�سبابه  الـــداء  حــول  وافــيــة 

الوقاية  وكيفية  وم�ساعفاته 

منه.

يذكر اأن ح�سيلة ثقيلة وموؤملة 

احلجارة  �سقل  مهنة  خلفتها 

ببلدية  االأخرية  ل�سنوات  خالل 

�سباب  ثمنها  دفع  بباتنة  تكوت 

�سبح  من  هروبا  املهنة  امتهنوا 

البطالة وطمعا يف توفري الرزق 

احلالل لعوائلهم واإذ بهم يجدون 

فكي  بني  �سهلة  فري�سة  اأنف�سهم 

داء ال�سيليكوز القاتل !.

دورات تكوينية حلرفيي 
�ضقل ونحت احلجارة بباتنة

اإميان. ج

بلغت  الــذي  الوقت  يف  ذلك  ياأتي 

ال�سطر االأول من  اإجناز  ن�سبة  فيه 

م�سافة  على  باملائة   77 الطريق 

22 كلم انطالقا من باتنة عا�سمة 
الزرو،  بلدية  غاية  اإىل  الــواليــة 

امل�سـوؤول  االأول  اأمــ�ــص  قــام  حيث 

امل�سروع،  بتفقد  بالوالية  االأول 

دون  االأول  ال�سطر  اإجنــاز  اأن  رغم 

ا�ستكمال ال�سطر الثاين املجمد منذ 

�سنوات لن يفيد باتنة كثريا، حيث 

والية  يف  العيد  ب�سغلوم  �سريبطها 

ميلة على م�سافة 62 كيلومرت، فيما 

كان الهدف االأ�سمى من امل�سروع هو 

والواليات  االأورا�ــص  عا�سمة  ربط 

املجاورة لها مبيناء جن جن بوالية 

جيجل.

املواطنني  من  العديد  وا�ستغرب 

�سمت ال�سلطات وممثليهم بالربملان 

بالن�سبة  املهم  امل�سروع  هذا  حول 

رغم  جتميده،  مت  والــذي  للوالية 

بالن�سبة  االقت�سادية  اأهميته 

بحاجة  تبقى  التي  باتنة  لوالية 

�سيفك  ــذي  ال امل�سروع  ملثل  ما�سة 

اأكرب  رابــع  عن  اقت�ساديا  اخلناق 

والية من حيث الكثافة ال�سكانية، 

التق�سف  �سيا�سة  بذلك  لتوا�سل 

ح�سد امل�ساريع بوالية باتنة والتي 

والدتها. "ُقربت" قبل 
من  الــعــديــد  اأن  بــالــذكــر  جــديــر 

قطاع  على  تعاقبوا  الذين  الوزراء 

االأ�سغال العمومية، قد �سرحوا اأن 

املتبقي  ال�سطر  عن  التجميد  رفع 

حت�سن  على  متوقف  الطريق  مــن 

الــو�ــســعــيــة املــالــيــة لــلــبــالد، فهل 

امل�ساريع  وُتبعث  املعطيات  �ستتغري 

يف  التق�سف  مق�سلة  طالتها  التي 

�سجن  بعد  "بوتفليقة"  نظـام  زمن 

ــّدر  الــعــديــد مــن رمــــوزه، اأم اأنـــه ُق

اأن  دون  هي  كما  تبقى  اأن  لباتنة 

امل�ســـاريع  من  الفعلي  حقها  تنال 

التي تليق مبكانتها ؟ !.

ــرة  ــات ــدك دعـــا االأ�ـــســـاتـــذة وال

الدرا�سي  اليوم  خالل  امل�ساركون 

واأثرها  العلمية  ال�سرقة  حول 

العلمية  الــبــحــوث  جـــودة  على 

اإىل  اجلــزائــريــة،  اجلــامــعــة  يف 

اإدراج برنامج تكنولوجي  اأهمية 

املعتمدة  الربامج  من  م�ستحدث 

مهمات  ت�سهيل  بــهــدف  عــاملــيــا 

والدار�سني  وامل�سرفني  الباحثني 

ال�سرقة  عمليات  عن  الك�سف  يف 

ب�سكل  انت�سرت  الــتــي  العلمية 

يف  االأخــرية  ال�سنوات  يف  رهيب 

اجلامعات اجلزائرية.

حــيــث حتـــدث املــتــدخــلــون عن 

اإىل  الــبــعــ�ــص  اأ�ـــســـبـــاب جلــــوء 

و�سنفوها  العلمية  الــ�ــســرقــة 

ـــرى  واأخ متعمدة  �ــســرقــة  اإىل 

لطلبة  بالن�سبة  خا�سة  عفوية، 

والدكتوراه  واملا�سرت  اللي�سان�ص 

حني  يف  اجلزائرية،  باجلامعات 

ك�سف الدكتور بولق�سيبات احمد 

خالل مداخلته عن اأبرز النقاط 

التي وجب على الباحث الرتكيز 

عليها لتجنب الدخول يف متاهات 

ال�سرقة العلمية وذكر اأن اأ�سلوب 

على  الباحث  واعتماد  التفكري 

ــه،  ــة ب ــس ــا� ــة تــفــكــري خ ــق ــري ط

العقلي  اال�ــســتــدالل  جانب  اإىل 

ملو�سوع  املوؤ�س�سة  القراءة  وكذا 

من  التي  اخلطوات  هي  البحث، 

االبتعاد  يف  م�ساعدته  �ساأنها 

وذكر  العلمية،  ال�سرقة  وجتنب 

اأن هذه االأخرية ال تكون ب�سرقة 

االأفكار فقط، واإمنا ت�ستدل اأي�سا 

اخلا�سة  الت�ساميم  �سرقة  على 

بالبحوث االأكادميية.

يف  الــدكــتــورة  قالت  جهتها  مــن 

بوعزيز  بــن  الــعــقــاري  الــقــانــون 

اآ�سيا، اأن اإدراج برنامج تكنولوجي 

ال�سرقات  عــن  للك�سف  حــديــث 

يف  امل�ساعدة  �ساأنه  من  العلمية، 

واأكدت  الظاهرة  هذه  مكافحة 

الربامج  هذه  على  االعتماد  اأن 

وحتلل  تك�سف  اأن  �ــســاأنــهــا  ــن  م

والبحوث  والــدرا�ــســات  املــقــاالت 

اعتماد  ون�سبة  مــ�ــســادرهــا  مــن 

ومراجعه  االقتبا�ص  على  املقال 

اإن  فيه  ال�سرقة  ن�سبة  وكـــذا 

وجود  لعدم  وتاأ�سفت  وجـــدت، 

اجلامعات  يف  معتمدة  بــرامــج 

اعتربته  مــا  وهــو  اجلــزائــريــة 

من  وعـــزز  �سجع  الـــذي  ــاالأمــر  ب

العلمية،  الــ�ــســرقــات  ظــاهــرة 

املن�سة  ذاته  الوقت  يف  وطالبت 

العلمية  لــلــمــجــالت  الــوطــنــيــة 

باإدراج هذه الربامج التي تك�سف 

وو�سع  ال�سرقة،  هذه  اآيل  ب�سكل 

من  بــالــبــحــوث  خــا�ــســة  من�سة 

الوزارة  ومتابعة  مراقبة  خالل 

على  للتعرف  االأ�ستاذ  واإ�ــســراف 

مناق�ستها  قبل  ال�سرقة  ن�سبة 

يف  العلمية،  الهيئات  قبل  مــن 

القرار  تفعيل  اإىل  ــت  دع حــني 

الوزاري رقم 933 املتعلق باآليات 

الذي  العلمية  ال�سرقة  مكافحة 

�سدر �سنة 2016 ومل يتم العمل 

به لغاية اليوم.

بطلبة  اخلا�ص  الدرا�سي  اليوم 

الـــدكـــتـــوراه، عـــرف مــداخــالت 

و�سائل  حول  عديدة  ومناق�سات 

وكذا  العلمية  ال�سرقة  مكافحة 

االأحكام اجلزائية لها باالإ�سافة 

ــل  ــائ ــس و� عــــن  احلــــديــــث  اإىل 

البنيوية  وامل�سالك  مكافحتها 

التي تعتمدها، مب�ساركة اأ�ساتذة 

طلبة  ـــن  م ـــــدد  وع ــــرة  ــــات ودك

العقاري  القانون  يف  الدكتوراه 

والعلوم  احلــقــوق  بكلية  وذلــك 

اأين  باتنة،  بجامعة  ال�سيا�سية 

مقيا�ص  اإدراج  �سرورة  اإىل  دعوا 

يف  العلمي  البحث  اأخــالقــيــات 

وكـــذا تدخل  الــطــلــبــة  تــكــويــن 

الوزارة الو�سية من اأجل ت�سهيل 

مظاهر  عن  للك�سف  برامج  و�سع 

البحوث  يف  العلمية  ال�سرقة 

الوقاية  �سبل  وحتديد  املقدمة 

البحث  رقــمــنــة  وكــــذا  ــا،  ــه مــن

وتعديل  اجلـــزائـــر  يف  الــعــلــمــي 

القرار الوزاري رقم 933 واإدراج 

العلمي  الن�سر  ــروط  و�ــس �سبل 

االلكرتوين يف اجلزائر.

بن  اجلامعي،  امل�ست�سفى  برمج 

فلي�ص التهامي بباتنة، 28 عملية 

متكن  اأن  بــعــد  الــقــرنــيــات  ـــزرع  ل

 6 زراعــة  من  �سابقة  جتربة  يف 

االأول  ال�سدا�سي  خــالل  قرنيات 

وح�سب  اجلـــاريـــة،  الــ�ــســنــة  مــن 

مـــا اأكـــدتـــه املــكــلــفــة بـــاالإعـــالم 

لـ"االأورا�ص  اجلامعي  بامل�ست�سفى 

املزروعة  القرنيات  فــاإن  نيوز"، 

ــات  ــوالي ــن ال يــتــم ا�ــســتــريادهــا م

املــتــحــدة االأمــريــكــيــة، اأيـــن يتم 

طاقم  العلمية  على  االإ�ــســراف 

طبي متخ�س�ص يف طب وجراحة 

الربوفي�سور  بــرئــا�ــســة  الــعــيــون 

الفاحت".  حممد  "الروقي 
التي  املــتــحــدثــة  ذات  وحــ�ــســب 

مت  عمليات   3 ـــر  اآخ اأن  اأكــــدت 

امل�ست�سفى  م�ستوى  على  اإجراوؤها 

اجلامعي، كانت خالل �سهر رم�سان 

املن�سرم، يف حني ك�سفت عن جناح 

العام  خــالل  اأخـــرى  عمليات   5
املن�سرم.

 هذا وكان الطاقم الطبي امل�سرف 

بامل�ست�سفى  العيون  جراحة  على 

اجلامعي بباتنة، قد جنح يف  نحو 

منذ   للقرنيات،  زرع  عملية   11
انطالق هذه االأخرية خالل �سنة 

.  2018
املركز  اأن  اإىل  االإ�ــســارة  وجتــدر 

يخطو  بــبــاتــنــة  االإ�ــســتــ�ــســفــائــي 

خمتلف  يف  ـــرية  ـــب ك خــــطــــوات 

جماالت زرع االأع�ساء، على غرار 

زرع الكلى التي احتل بها املراتب 

اأين  عامليا،   وحتى  وطنيا  االأوىل 

اأجنز عربها اأزيد من 100 عملية 

خالل عام واحد، وكذا يف جمال 

زرع الكبد وغريها.

يطـرح م�سروع الطريق املزدوج الذي يربط باتنة بالطريق ال�سيار، �سرق ـ غرب، الكثري من الت�ساوؤالت خا�سة مع ا�ستمرار جتميد �سطره 
الثاين املمتد على م�سافة 30 كلم، منها 5 كلم باإقليم والية اأم البواقي و25 كلم باإقليم والية ميلة، حيث مت "تقزمي" امل�سروع 

واقت�سر اإجنازه على �سطره االأول فقط.

ال�ضــيار! بالطريق  باتنة  ربط  "تقزيــم" م�ضروع 

دعوات الإدراج برامج تكنولوجية
 للك�ضف عن ال�ضرقات العلمية

برجمة 28 عملية لزرع القرنيات بامل�ضت�ضفى اجلامعي  

حمليات الثالثاء  28 يونيو 2969/ 09  جويلية 2019 املوافق لـ 06 ذو القعدة 041440

ن. م
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�ضميحة. ع     

ن��������������ا�ضر. م

بوالية  معافة  بلدية  �سكان  رفع 

باتنة، العديد من االن�سغاالت التي 

يومياتهم،  على   �سلبا  اأثــرت  طاملا 

حيث ا�ستغل اأحد اأع�ساء البلدية 

الــوايل فريد حممدي وراح  زيــارة 

امل�ساكل  اأهـــم  ــرح  ط يف  ي�سرت�سل 

فيها  تتخبط  ــي  ــت ال الــتــنــمــويــة 

املنطقة.

�سكان  مــطــالــب  اأهــــم  بـــني  ومـــن 

ممثلهم،  ــان  لــ�ــس عــلــى  الــبــلــديــة 

من  ال�سحي  ال�سرف  قناة  حتويل 

عن  بعيد  مكان  اإىل  مولية  قرية 

نقب  اإجنــاز  اإىل  اإ�سافة  ال�سكان، 

اجلماعي  الــفــالحــي  لــلــري  مــائــي 

تعاين  تبقى  التي  املنطقة  بــذات 

ال�سروب  باملاء  التموين  من  اأي�سا 

ــكــان خــالل  حــ�ــســبــمــا اأكـــــده الــ�ــس

رغم  اأنه  م�سيفني  اإلينا،  حديثهم 

توفر القرية على بئر ارتوازي اإال 

اأنه يعانون من نق�ص املاء ال�سروب، 

تافرنت  قرية  قاطنو  طاب  فيما 

منقب  بـــاإجنـــاز  الــبــلــديــة  بــــذات 

تهيئة  وكذا  الفالحي  للري  مائي 

بلعيد  �سكان  اأما  القرية،  طرقات 

�سبكة  اإجناز  فياأملون  وتا�سرغيت 

الهاتف  و�سبكة  ال�سحي  ال�سرف 

الوكالة  فــتــح  ــافــة  اإ�ــس ــنــقــال،  ال

الربيدية.

اأي�سا  طــالــبــوا  املنطقة  قاطنو 

�ساأنه  ــن  م بــلــدي  ملعب  بـــاإجنـــاز 

البلدية  و�سباب  اأطفال  احتواء 

اأوقــات  خــالل  الريا�سة  ملمار�سة 

ال�سباب،  دار  اإىل  اإ�سافة  فراغهم، 

املرافق  اأن غياب مثل هذه  خا�سة 

م�ساعدا  عامال  يكون  اأن  �ساأنه  من 

على انت�سار االآفات االجتماعية.

ان�ضغاالت تنموية 
مرتاكمة تنتظر 
احللول مبعافة 

�ضميحة. ع

تفاعل معها الوايل 

ووعد بتداركها

بعنوان "اإجراءات ال�سالمة والوقاية 

والإجراءات القانونية للحرفيني"



�سرف  اأ�ــســعــار  ـــاودت  ع

االرتفاع  االأورو  عملة 

بال�سوق  االأمــ�ــص  نــهــار 

ال�سوداء مبدينة العلمة 

التابعة لوالية �سطيف، 

�سرف  �سعر  فــاق  حيث 

100 اأورو مبلغ 19000 
يف  دج   17000 من  اأقــل  كان  اأن  بعد  دج 

االأيام الفارطة، وهو احلال ذاته بال�سوق 

ال�سوداء املوجودة بعا�سمة الوالية.

ال�سوق  واأرجـــع عــدد من مــرتــادي هــذه 

على  االإقــبــال  قلة  اإىل  االرتــفــاع  �سبب 

اأ�سحاب  طرف  من  االأجنبية  العملة  بيع 

املعا�سات الفرن�سية على وجه اخل�سو�ص 

وهذا نتيجة االإنهيار الذي عرفته اأ�سعار 

وهذا  الــفــارط  االأ�سبوع  خــالل  ال�سرف 

العملة  على  الطلب  ــاع  ــف اإرت مقابل  يف 

املتوجهني  احلجاج  طرف  من  االأجنبية 

الذي  االأمـــر  وهــو  املقد�سة  البقاع  اإىل 

الذي  االرتفاع  هذا  يف  اأ�سهم 

يتوا�سل  اأن  املــنــتــظــر  مـــن 

االأيام  خالل  هــوؤالء  ح�سب 

القادمة.

ــــــاع  ــــــف واأثــــــــــــــار االرت

ال�سريع  ــص  ــا� ــف ــخ واالن

العمالت  �ــســرف  الأ�ــســعــار 

الكثري  االأخرية  الفرتة  خالل  االأجنبية 

من التاأويالت واالإ�ساعات وهو االأمر الذي 

جعل االأ�سعار تعرف تغريا من يوم الأخر 

االقت�ساديني  املحللني  بع�ص  تاأكيد  رغم 

على حت�سن قيمة العملة الوطنية نتيجة 

الدولة  طــرف  من  املتخذة  االإجـــراءات 

النقود ووقف منح  على غرار وقف طبع 

تعرف  الــذي  الوقت  يف  وهــذا  القرو�ص، 

ب�سطيف  ال�سوداء  العملة  اأ�ــســواق  فيه 

والعلمة خماوف كبرية من التجار نتيجة 

توقيف  اإمكانية  عن  املتتالية  االأخــبــار 

ن�ساط هذه االأ�سواق.

اأ�ضعار �ضرف االأورو تعاود
 االرتفاع بال�ضــوق ال�ضوداء

 عبد الهادي. ب 

ال���������ع���������ل���������م���������ة

فيما تكبد املزارعون خ�سائر كبرية

اأزمة العط�ش تخرج ال�سكان اإىل ال�سارع 

اأم البواقي

خن�شــلة

اأقدم �سباح اأم�س االأول، قاطنو م�ستة املالح بق�سر ال�سبيحي 29 كلم �سرق عا�سمة الوالية اأم البواقي، على 
غلق الطريق الوطني رقم 32، باملتاري�س واحلجارة ب�سبب ما يعانونه من اأو�ساع مزرية، وخا�سة غياب املاء 
امل�سروب وكذا غياب االإنارة العمومية وانعدام كلي ل�سبكات ال�سرف ال�سحي واالعتماد على قارورات الغاز بدال 

من الغاز الطبيعي الذي انتظروه طويال بالرغم من وجود القناة الرئي�سية قرب م�ساكنهم.

وطالب املحتجون ح�سور الوايل 

مطالبهم  اإىل  لال�ستماع  �سخ�سيا 

وال يقبلون اإي حوار مع ال�سلطات 

اأو  كــان  بلدية  رئي�ص  املحلية 

رئــيــ�ــص الـــدائـــرة، مــوؤكــديــن اأن 

م�سى  التي  الوالية  وايل  زيــارة 

07 اأ�سهر والتي  اأمر  فيها   عليها 

ــرة  ــدائ وال الــبــلــديــة  ال�سلطات 

للم�ساريع  فنية  بطاقات  باجناز 

�سانها  من  والتي  االأولــويــة  ذات 

من  تعانيه  ممــا  امل�ستة  ـــراج  اإخ

معاناتهم  مــن  زاد  ومــا  نقائ�ص، 

حــ�ــســب مـــا ذكـــــروا هـــو اأ�ــســلــوب 

ــدم  وع والتهمي�ص  "احلقرة" 
قبل  من  مطالبهم  اإىل  االإ�سغاء 

لهم  وجهت  التي  الدائرة  رئي�سة 

وبكلمات  التوبيخات  مــن  ــال  واب

للم�ستة،   زيارتها  خالل  جارحة 

جاءت  اأحــدهــم  ي�سيف  حني  يف 

اليوم الإقناعنا بفتح الطريق، اأال 

اأنهم رف�سوا ذلك وقاموا بطردها، 

وقد  "ديقاج"  كلمة  م�ستعملني 

اأن مطالب  املري  نواب  اأحد  اعترب 

عليهم  ــا  وم �سرعية،  املحتجني 

تنطلق  حتى  وال�سرب  التاأين  اإال 

امل�سجلة  امل�ساريع  جت�سيد  عملية 

لهذه امل�ستة يف اأقرب.

غالفا  خن�سلة،  واليــة  ر�ــســدت 

�سنتيم  مليار   92 يــفــوق  ماليا 

املتعلقة  امل�ساريع  عديد  الإجنــاز 

ملختلف  املــديــنــة  غـــاز  بــاإيــ�ــســال 

التجمعات ال�سكنية، حيث ك�سفت 

الكهرباء  توزيع  مديرية  م�سالح 

عبارة  الــغــالف  هــذا  اأن  ــاز  ــغ وال

تزويد  لعملية  اأوىل  مرحلة  عن 

والذي  ال�سكنية  التجمعات  هذه 

 100 حــــوايل  خــاللــهــا  �سجلت 

على  حتتوي  عملية  وكل  عملية 

اأكرث من حي واحد.

ـــه مت  اأن ــافــت ذات اجلــهــة  واأ�ــس

االنطالق يف االأ�سغال يف عمليتني 

منطقة  ــي  وه فرنقال  مبنطقة 

هامة والتي حتتوي على اأكرث من 

اأوالد  منطقة  وكذا  عائلة   500
حتتوي  والــتــي  ببوحمامة  علي 

فيما  عائلة،   700 من  اأكرث  على 

عملية   38 بـ  االأ�سغال  �ستنطلق 

يف مدة ال تتجاوز االأ�سبوعني، يف 

ال�سفقات  عملية   12 تبقى  حني 

م�سالح  مــع  ـــزام  ـــت االل ـــور  ط يف 

يف  عملية   44 حــني  يف  الــواليــة 

ذي  �سياق  ويف  الــدرا�ــســات،  طــور 

خن�سلة  واليـــة  ر�ـــســـدت   �سلة 

اأغلفة مالية هامة اأخرى الإجناز 

عرب  بالكهرباء  الربط  م�ساريع 

وهي  الــواليــة  بــلــديــات  خمتلف 

حت�سني  �ساأنها  من  التي  امل�ساريع 

وكذا  للمواطنني  املعي�سي  االإطار 

ــن  اأي الــتــنــمــيــة،  بعجلة  ــع  ــدف ال

133 عملية بغالف مايل  �سجلت 

ــن  اأي �سنتيم،  مــلــيــار   50 يــفــوق 

عملية   12 يف  العملية  انطلقت 

االأولوية  لهم  كانت  حي   17 يف 

وانطلقت االأ�سغال يف �سهر رم�سان 

املن�سرم بغالف مايل ي�سل ل 25 

بغالف  عملية   25 �سنتيم  مليار 

�سنتيم  مليار   12 ل  ي�سل  مــايل 

�ستنطلق بها االأ�سغال عما قريب 

االإجراءات  طور  يف  عملية  و85 

وااللتزامات املالية هذا بالن�سبة 

خ�س�ص  حني  يف  االأول،  لل�سطر 

مليار   60 ل  ي�سل  ــايل  م ــالف  غ

به  �سجلت  الثاين  لل�سطر  �سنتيم 

عديد العمليات.

مت ت�سليم مفاتيح ما ال   يقل عن   1000   وحدة 

احل�سري    بالقطب  تقع  اإيجارية  عمومية  �سكنية 

بع�ص  وعــرب  تب�سة،      مبدينة  الــدكــان  اجلــديــد 

يف    الهام  احلــدث  بهذا  �سعادتهم  عن  امل�ستفيدين 

اأن طالت معاناتهم مع  ياأتي   بعد  الــذي    حياتهم 

اأزمة ال�سكن ل�سنوات خا�سة .

 من جهته،   �سدد الوايل   موالتي   عطا اهلل على 

اأ�سغال اإجناز  م�ساعفة وتكاثف اجلهود ال�ستكمال 

الوالية،    باإقليم  الــور�ــســات  كامل  عــرب  ال�سكنات 

11   األف وحدة �سكنية  والتي   تت�سمن حــوايل   

اأقرب  يف    منها  االنتهاء  بغية  ال�سيغ    مبختلف 

�سياق  ويف     ، مل�ستحقيها  ال�سكنات  وت�سليم  االآجال 

خالل  �سيتم  اأنـــه  ــوؤول  املــ�ــس ذات  اأفـــاد  مــتــ�ــســل،   

ال�سدا�سي   الثاين   من ال�سنة اجلارية االإعالن عن 

�سكنات  من  م�ستفيد     1400 ت�سم    ثانية  قائمة 

بنف�ص ال�سيغة بالقطب احل�سري   اجلديد الدكان،   

على ان تخ�سع للطعن والتدقيق والتمحي�ص،   ليتم 

خا�سة     ،2020 جويلية    قبل  ال�سكنات  توزيع 

ت�سري  بها  اخلا�سة  اخلارجية  التهيئة  اأ�سغال  واأن 

بوترية جيدة .

مواطنون يحتجون ويطردون رئي�س الدائرة
ق�سر ال�سبيحي 

االأ�سحى  عيد  موعد  اقــرتاب  مع 

اأقل  عنه  تف�سلنا  ــذي  ال املــبــارك 

اأ�سعار  عرفت  فقد  اأ�سابيع   5 من 

�سطيف،  والية  باأ�سواق  االأ�ساحي 

ب�سهادة  االأ�سعار  يف  كبريا  انهيارا 

تفاجئوا  الذين  املوالني  من  الكثري 

التي  ــعــار  لــالأ�ــس املــبــكــر  لــالنــهــيــار 

ماليني   3 اإىل   2 بنحو  انخف�ست 

ال�سنة  اأ�سعار  عــن  كاملة  �سنتيم 

من  املــوالــون  ويتخوف  الــفــارطــة، 

ا�ستمرار هذا االنخفا�ص يف الفرتة 

املتبقية قبل موعد عيد االأ�سحى.

وملان  عــني  العلمة،  ــواق  ــس اأ� ففي 

االإنخفا�ص  وا�سحا  بدا  و�سطيف 

اأن  ــة  ــدرج ل ــار  ــع ــس االأ� الــكــبــري يف 

االأ�ساحى مل تتجاوز  اأنواع  اأح�سن 

اأن  5 ماليني �سنتيم يف وقت  عتبة 

بني  تــرتاوح  املتو�سطة  االأ�ساحي 

واأرجــع  �سنتيم،  مليون   5 اإىل   3
املوالون �سر االنهيار امل�سجل حاليا 

العر�ص  كرثة  مع  الطلب  قلة  اإىل 

املوالني  من  الكثري  تخوف  ظل  يف 

ــار يف  ــع ــس ــن تــوا�ــســل انــهــيــار االأ� م

عيد  ت�سبق  التي  االأخــرية  االأيــام 

االأ�سحى، بينما اأرجع اآخرون �سبب 

االنخفا�ص  اإىل  الو�سعية  ــذه  ه

امل�سجل منذ اأ�سابيع يف جميع ال�سلع 

تاأثري  له  كان  ما  وهو  واملنتوجات 

اختالف  على  اللحوم  �سوق  على 

اأنواعها.

الع�سرات  تكبد  مت�سل  �سياق  ويف 

باجلهة  خ�سو�سا  املــزارعــني  مــن 

فادحة  خ�سائر  للوالية  اجلنوبية 

ت�سويق  مــن  متكنهم  عــدم  نتيجة 

ب�سبب  وهذا  الزراعية  متوجاتهم 

ــعــار هذه  اأ�ــس الــكــبــري يف  االنــهــيــار 

ــار،  املــنــتــوجــات عــلــى غــــرار اخلــي

اخل�ص  ال�سمندر،  الفلفل،  القرعة، 

اأ�سعار  و�سلت  حيث  والقرنبيط، 

هذه املنتوجات اإىل م�ستويات دنيا 

اأ�سواق اجلملة منا جعل التجار  يف 

املنتوجات  هذه  �سراء  عن  يعزفون 

وهو االأمر الذي جعل املزارعني يف 

اأمرهم بخ�سو�ص كيفية  حرية من 

جعل  مما  املنتوجات  هذه  ت�سويق 

عن  بالتوقف  يقوم  منهم  الكثري 

هذا الن�ساط.

امل�ساتي  �سكان  مــن  الع�سرات  اأقـــدم 

اجلهة  يف  برج  بي�ساء  لبلدية  التابعة 

اجلنوبية لوالية �سطيف على غلق مقر 

االأ�سبوع  بداية  منذ  جمــددا  البلدية 

اجلاري وهذا احتجاجا على النقائ�ص 

وامل�ساكل الكثرية التي تعاين منها هذه 

القادمني  املحتجني  وح�سب  امل�ساتي، 

ليتيم  واأوالد  البي�ساء  عني  قــرى  من 

فاإن ال�سبب الرئي�سي يف هذه احلرجة 

املياه  غياب  يف  يتمثل  االحتجاجية 

وال�سعوبات  حنفياتهم  عن  ال�سروب 

ــي يــجــدونــهــا مـــن اأجـــل  ــت الــبــالــغــة ال

احل�سول على هذه املادة احليوية.

بتو�سيل  قاموا  اأنهم  ال�سكان  واأكــد 

العط�ص  بــاأزمــة  املتعلقة  ان�سغاالتهم 

منذ مدة اإال اأنها مل جتد اأذانا �ساغية 

املكلفة  البلدية  م�سوؤويل  طــرف  مــن 

زادت  االأزمـــة  اأن  خا�سة  امللف  بهذا 

والطلب  ال�سيف  ف�سل  ــالل  خ ــدة  ح

الكبري على هذه املادة وهذا دون ودود 

اأي حلول على اأر�ص الواقع ال�سيما اأن 

على  ال�سكان  ــربت  اأج الو�سعية  هــذه 

مما  اخلا�سة  بال�سهاريج  اال�ستنجاد 

اأثقل كاهلهم من الناحية املادية.

تنموية  مطالب  ال�سكان  طــرح  كما 

اأخرى على غرار اإجناز قنوات ال�سرف 

للمخاطر  بــالــنــظــر  وهــــذا  الــ�ــســحــي 

بالنظر  ال�سكان  تواجه  التي  الكبرية 

التقليدية  ــرق  ــط ال عــلــى  لــالعــتــمــاد 

ف�سال  متنقلة  اأمرا�ص  من  ت�سببه  وما 

م�سب  بوجود  يتعلق  اأخــر  م�سكل  عن 

للمياه القذرة القادمة من بلدية التلة 

امل�سب  بتحويل  طالبوا  حيث  املجاورة 

وعد  فيما  اأخــرى،  وجهة  اإىل  النهائي 

ميوؤولو املجل�ص البلدي بالبحث �سريعا 

عن حلول لهذا امل�سكل والنقائ�ص.

ومواطنو بني عزيز يحتجون على 
تاأخر م�سروع امل�ست�سفى اجلديد 

كما نظم الع�سرات من مواطني بلدية 

من  ال�سمالية  اجلــهــة  يف  عــزيــز  بني 

اأمام  احتجاجية  وقفة  �سطيف  والية 

عن  منهم  تعيريا  وهــذا  الــدائــرة  مقر 

تذمرهم من التاأخر الفادح يف االنتهاء 

اجلديد  امل�ست�سفى  ــاز  اإجن اأ�سغال  من 

النور  ير  مل  والــذي  �سرير   60 ب�سعة 

االأ�سغال  انتهاء  رغم  اليوم  غاية  اإىل 

به وتزويده بعتاد حديث.

ويف ظل اإ�سرار املحتجني على معرفة 

املرفق فقد تنقل  حقيقة و�سعية هدا 

اإىل  املحتجني  برفقة  الدائرة  رئي�ص 

امل�ست�سفى حيث مت ال�سماح للمواطنني 

احلقيقية  الو�سعية  على  بالوقوف 

االأ�سغال  به  انتهت  الــذي  املرفق  لهذا 

منذ قرابة 13 �سنة كاملة اإال اأنه ظل 

التي  الداwرة  مواطني  وجه  يف  مغلقا 

ت�سم بلديات بني عزيز، معاوية وعني 

ال�سبت.

مدير  مبعية  الدائرة  م�سوؤولو  ووعد 

ال�سحة اجلوارية بطرح هذا االن�سغال 

وهذا  بالوالية  ال�سحة  مديرة  على 

اليوم  نهار  املقررة  الزيارة  هام�ص  على 

اإىل املنطقة حيث من ياأمل اجلميع يف 

هذا  و�سع  اأجــل  من  املديرية  حتــرك 

اأقـــرب وقت  املــرفــق حيز اخلــدمــة يف 

الدائرة  مواطني  اأن  ال�سيما  ممكن 

ملوا من التنقل يف كل مرة اإىل املناطق 

الكبرية  عــني  غــــرار  عــلــى  ـــجـــاورة  امل

من  الــواليــة  عا�سمة  وحتى  والعلمة 

اأجل تلقي العالج. 

اأ�ضعار اأ�ضاحي العيـد تنهـــار!

�ضكان م�ضاتي بي�ضاء برج 
يغلقون مقر البلدية 

بالغـاز  �ضكانية  جتمعات  لربـط  مليار   92

توزيــــع مفاتيــح
 1000 �ضكن اجتماعي 

اجناز �ضواطئ 
ا�ضطناعية للنهو�س 

بقطاع ال�ضياحة 
ك�سفت م�سادر م�سوؤولة مبديرية 

ال�سياحة بالتن�سيق مع مديرية 

ال�سباب والريا�سة بوالية اأم 

البواقي، عن وجود م�ساعي جدية 

ودرا�سات تقنية يتوقع االنطالق 

بها خالل االأيام القليلة املقبلة، 

لتج�سيد �سواطئ ا�سطناعية 

مبختلف البلديات والدوائر 

الكربى بالوالية خا�سة منها التي 

تعرف كثافة �سكانية كربى على 

غرار بلديات عني البي�ساء واأم 

البواقي وم�سكيانة، باالإ�سافة 

اإىل االأوعية العقارية الالزمة 

لتج�سيد هذه امل�ساريع التي تتطلب 

م�ساحات �سا�سعة ومبواقع قريبة 

من التجمعات ال�سكانية.

ياأتي ذلك يف ظل االإقبال الكبري 

الذي تعرفه احلديقة املائية 

مبدينة عني مليلة، والتي �ساهمت 

يف ا�ستقطاب مئات العائالت 

يوميا من خمتلف الواليات 

ال�سرقية، هذا وجتري حاليا 

عملية ا�ستقبال ملفات امل�ستثمرين 

يف جمال احلدائق املائية، اأين 

�سيتم قبول امللفات التي تثبت 

جديتها يف اال�ستثمار مع تقدمي 

الت�سهيالت وال�سمانات املتعلقة 

بالعقار وكذا القرو�ص املالية 

لالنطالق يف امل�سروع، يف وقت، 

ك�سف خرباء يف جمال ال�سياحة 

بوالية اأم البواقي، اأن ال�سواطئ 

اال�سطناعية هي املنفذ الوحيد 

لرتقية ال�سياحة بالوالية يف 

ظل ف�سل امل�ساريع املج�سدة خالل 

ال�سنوات االأخرية من غابات 

اال�ستجمام وخمتلف املنتجعات 

ال�سياحية من فنادق وحدائق 

للت�سلية، يف ا�ستقطاب العائالت 

اجلزائرية خا�سة يف ظل احلرارة 

املرتفعة التي تعرفها الوالية 

خالل ف�سل ال�سف. 
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منطقة التبادل احلر للقارة الإفريقية :

خالل الثالثي الأول ل2019

االقت�ساديني  املتعاملني  جميع  على  �سُتعر�س  اال�ستثمار  فر�س  اأن  بنيامي  اأم�س  اأول  جالب  �سعيد  التجارة  وزير  اأكد 
اجلزائريني، عند االإطالق العملياتي ملنطقة التبادل احلر للقارة االإفريقية.

اإقت�صادالثالثاء  28 يونيو 2969/ 09  جويلية 2019 املوافق لـ 06 ذو القعدة 071440
فر�سة للمتعاملني اجلزائريني لال�ستثمار

�سوق التاأمينات حتقق رقم اأعمال يفوق 42 مليار دج 

عجز امليزان التجاري يقارب 2 مليار دوالر 
رغم اإجراءات تقلي�ص الواردات

ارتفاع كبري يف طلب الطاقة الكهربائية

اأ�سعار النفط ترتفع

 واأو����ض���ح ال�����ض��ي��د ج���لب يف 

هام�ص  على  لل�ضحافة  ت�ضريح 

ال12  ال�ضتثنائية  ال��ق��م��ة 

وح��ك��وم��ات  دول  ل���روؤ����ض���اء 

يف  املنعقدة  الإفريقي  الحتاد 

اأن  النيجريية،  يف  العا�ضمة 

فر�ص ال�ضتثمار �ضُتعر�ص على 

القت�ضاديني  متعاملينا  جميع 

الإطلق  عند  ي�ضتثمروا  حتى 

التبادل  ملنطقة  العملياتي 

احلر للقارة الإفريقية.   

اجل��زائ��ر  اأن  ال��وزي��ر  ذك���ر  و 

الأوائل  املوقعني  بني  من  كانت 

اأن  مو�ضحا  التفاق،  هذا  على 

تتلخ�ص  املنطقة  هذه  اأه��داف 

بني  امل�����ب�����ادلت  ارت����ف����اع  يف 

ال�ضراكات،  تطوير  و  الأفارقة 

كل  حت�����ض��ري  مت  اأن����ه  م�ضيفا 

هناك  ت��ك��ون  ح��ت��ى  الأدوات 

ل��ل��م��ب��ادلت بني  ت�����ض��ه��ي��لت 

الأفارقة وال�ضراكة، موؤكدا يف 

هذا الإطار اأن اجلزائر �ضتقدم 

جدول التعريفات اجلمركية.     

منطقة  اإن�ضاء  فكرة  وج��اءت 

التبادل احلر للقارة الإفريقية 

�ضنة  اأب��وج��ا  م��ع��اه��دة  خ���لل 

اأن  على  تن�ص  والتي   ،1991
الدول الإفريقية عليها تعزيز 

جم��م��وع��ات��ه��ا الق��ت�����ض��ادي��ة 

اإدم���اج  خ��لل  م��ن  الإقليمية 

وتن�ضيق �ضيا�ضاتها التجارية.     

التبادل  منطقة  ودخلت  هذا 

حيز  الإفريقية  للقارة  احل��ر 

بهدف  م���اي   30 يف  اخل��دم��ة 

لل�ضلع  م��وح��دة  ���ض��وق  اإن�����ض��اء 

القارة  م�ضتوى  على  واخلدمات 

ت�ضيري  ح��ري��ة  ع��ل��ى  ق��ائ��م��ة 

الن�ضاطات وال�ضتثمارات.

رقم  ال��ت��اأم��ي��ن��ات  ���ض��وق  حققت 

دج  م��ل��ي��ار   42.56 ب��ل��غ  اأع��م��ال 

 2019 م��ار���ص   31 غ��اي��ة  اإىل 

خلل  دج  مليار   39.75 مقابل 

 2018 �ضنة  م��ن  ال��ف��رتة  نف�ص 

باملئة،   7.1 ن�ضبته  بارتفاع  اأي 

الوطني  املجل�ص  به  اأفاد  ح�ضبما 

للتاأمينات.

موقعه  على  امل�ضدر  ذات  واأ�ضار 

الأع��م��ال  رق���م  اأن  الل���ك���رتوين 

اخلا�ضة  التاأمينات  حققته  الذي 

بتحقيق  �ضيطر  ق��د  ب��الأ���ض��رار 

دج  م��ل��ي��ار    37.74 م���ن  اأك����رث 

خلل  دج  مليار   35.55 مقابل 

اأي   2018 �ضنة  من  الفرتة  نف�ص 

بت�ضجيل زيادة بن�ضبة 6.2 باملئة، 

ويف املقابل �ضجل فرع التاأمني على 

قدر  "متميز"  ارتفاع  الأ�ضخا�ص 

 3.97 بلغ  حيث  باملئة   14.9 ب 

مليار دج مقابل 3.45 مليار دج.

واعتمادا على فروع التاأمني على 

الأع��م��ال  رق��م  يبقى  الأ����ض���رار، 

ال�ضيارات  على  بالتاأمني  اخلا�ص 

مليار دج خلل   21.59 الأهم ب 

مقابل  ل2019  الأول  الثلثي 

الثلثي  خلل  دج  مليار   20.79
الأول ل2018 ) 3.8 + باملئة(، 

 57.2 ال�ضيارات  فرع  كماميتلك 

التاأمينات  حقيبة  م��ن  ب��امل��ئ��ة 

فرع  وبخ�ضو�ص  الأ���ض��رار،  على 

املختلفة  والأخ���ط���ار  احل��رائ��ق 

بلغ  اأع��م��ال  رق��م  حتقيق  مت  فقد 

 12.24 مقابل  دج  مليار   13.30
باملئة   8.7 بزيادة  اأي  دج  مليار 

باملقارنة،  املعنيتني  الفرتتني  بني 

فقد  النقل  ب��ف��رع  يتعلق  وفيما 

 17.4 بن�ضبة  اأعماله  رقم  ارتفع 

باملئة ليبلغ 1.54 مليار دج مقابل 

الفرتة  نف�ص  خلل  مليار   1.31
الفرع- اأدى  وقد   ،2018 ل�ضنة 

اإىل  اجلوي"  "النقل  ل  الثانوي 

على  التاأمني  اأعمال  رقم  ارتفاع 

266 مليون  باأزيد من  النقل قدر 

اأي  دج  مليون   16.77 مقابل  دج 

بزيادة بلغت 1489.6 باملئة بني 

الفرتتني املعنيتني باملقارنة.

اإن الأداء اجليد امل�ضجل من طرف 

الفرع-الثانوي ل " النقل اجلوي" 

بعد  اجلوي"  "ال�ضلك  بفعل  كان 

للتاأمينات  جديدة  عقود  ت�ضجيل 

تغطي املروحيات التابعة للحماية 

املجل�ص،  اأو�ضحه  املدنية، ح�ضبما 

البحري  النقل  ف��اإن  املقابل،  ويف 

الذي هيمن على فرع النقل حقق 

 845 من  باأزيد  قدر  اأعمال  رقم 

مار�ص   31 غاية  اإىل  دج  مليون 

�ضئيل  انخفا�ضا  م�ضجل  الفارط 

ل�ضنة  الفرتة  نف�ص  مع  باملقارنة 

دج(،  مليون   852.82(  2018
التاأمني  ف��رع  اأعمال  رق��م  وع��رف 

الفلحي من جهة اأخرى ارتفاعا 

قارب 12 باملئة ليبلغ 700 مليون 

الفارط  مار�ص   31 غاية  اإىل  دج 

دج  مليون   625 من  اأزي��د  مقابل 

خلل نف�ص الفرتة ل�ضنة 2018، 

اأما بالن�ضبة للفرع الثانوي املتعلق 

تقدر  التي  النباتي"  "بالإنتاج 

ارتفع  فقد  باملئة   37 ب  ح�ضته 

ليبلغ 48.1 باملئة.

الثانوي  الفرع  �ضهد  املقابل  ويف 

احليواين"  ب"الإنتاج  املتعلق 

وذلك  باملئة   4.6 بن�ضبة  زي��ادة 

على  التاأمني  ن�ضبة  ارتفاع  بف�ضل 

الأبقار املتعدد املخاطر )+ 38.6 

املعز  على  التاأمني  وك��ذا   ) باملئة 

باملئة(   184+( املخاطر  املتعدد 

وه����ذا راج����ع ل��ظ��ه��ور اأم���را����ص 

طاعون  )خا�ضة  النطاق  وا�ضعة 

األزمت  التي  ال�ضغرية(  املجرتات 

وي�ضاف  بالتاأمني،  للقيام  املربني 

املنتهجة  ال�ضيا�ضة  ذل���ك  اإىل 

الوطني  ال�ضوق  �ضركة  قبل  من 

للتاأمينات التي ترمي اإىل حت�ضني 

مدة  تقلي�ص  خلل  من  اخلدمات 

ما  ذل��ك  حيث  احل���وادث  ت�ضوية 

فرع  يف  للنخراط  املعنني  �ضجع 

التاأمني الفلحي. 

ومن جهته، �ضجل فرع التاأمينات 

على ال��ق��رو���ص زي���ادة ق���درت ب 

5.5 باملئة برقم اأعمال بلغ 600 
 566 من  اأزي��د  مقابل  دج  مليون 

اأ�ضا�ضية  ب�ضفة  ذلك  و  دج  مليون 

"القر�ص  الثانوي  الفرع  بف�ضل 

العقاري" الذي ارتفع بن�ضبة 15 

باملئة نظرا لأهمية املبالغ املالية 

من  املمنوحة  بالقرو�ص  املتعلقة 

طرف بع�ص البنوك.

الأخرية  احلكومية  الإج���راءات  ت�ضفع  مل 

لتقلي�ص فاتورة الواردات الوطنية وحتديد 

امل�ضتوردة،  امل��واد  باأهم  اخلا�ضة  احل�ض�ص 

التجاري  امليزان  عجز  وط��اأة  من  للتخفيف 

الذي ي�ضتمر يف ت�ضجيل م�ضتويات مرتفعة، 

من  الأوىل  اخلم�ضة  الأ�ضهر  خلل  �ضجل  اإذ 

مليار   1.87 ق��دره  عجزا  اجل��اري��ة  ال�ضنة 

ل�  الأوىل  اخلم�ضة  الأ���ض��ه��ر  خ��لل  دولر 

2.6 مليار دولر خلل  نف�ص  2019 مقابل 
الفرتة من 2018.

ال��ب��ي��ان��ات  اأو���ض��ح��ت  ويف ه���ذا الإط������ار، 

الدرا�ضات  مديرية  اأ�ضدرتها  التي  املوؤقتة 

ال�ضادرات  ب���اأن  للجمارك  وال���ض��ت�����ض��راف 

مليار   16.73 اإىل  قرابة  بلغت  اجلزائرية 

للعام  الأوىل   اخلم�ضة  الأ�ضهر  خلل  دولر 

نف�ص  يف  دولر  مليار   17.04 مقابل  اجلاري 

طفيف  بانخفا�ص  اأي   2018 م��ن  ال��ف��رتة 

ال��واردات  اأما  املائة،  يف   1.8- ن�ضبته  بلغت 

 19.6 18.60 مليار دولر مقابل  فقد بلغت 

مليار دولر بانخفا�ص ن�ضبته 5.3 يف املائة.

وع��ل��ى ه���ذا الأ���ض��ا���ص، غ��ط��ت ال�����ض��ادرات 

الوطنية خلل نف�ص الفرتة حاجيات البلد 

 87 مقابل  امل��ائ��ة،  يف   90 ب�  ال�ضترياد  من 

ال�ضابق،  العام  من  الفرتة  نف�ص  يف  املائة  يف 

بينما ا�ضتحوذ قطاع املحروقات كالعادة على 

ح�ضة الأ�ضد من مبيعات اجلزائر يف اخلارج 

خلل  )93.36 يف املائة  من اإجمايل حجم 

ال�ضادرات( بقيمة 15.61 مليار دولر مقابل  

15.80 مليار دولر خلل نف�ص الفرتة ل�ضنة 
2018 اأي بانخفا�ص قدره 1.20 يف املائة.
وبالن�ضبة لل�ضادرات خارج املحروقات فاإنها 

مليار   1.11 تتعد  مل  حيث  هام�ضية  تظل 

حجم  اإج��م��ايل  م��ن  امل��ائ��ة  يف   6.64 متثل 

وهو  دولر  مليار   1.24 مقابل  ال�����ض��ادرات 

 10.25 ق��دره  انخفا�ص  ميثل  ال��ذي  الأم��ر 

اأن هذه  يف املائة، واأ�ضارت الإح�ضائيات اإىل 

ن�ضف  منتجات  من  اأ�ضا�ضا  تكونت  ال�ضادرات 

817 مليون دولر، و�ضلع غذائية  م�ضنعة ب� 

ب� 192 مليون دولر بالإ�ضافة اإىل جتهيزات 

كما  دولر،  مليون   41.4 بقرابة  �ضناعية 

 44 ب���  م���واد خ��ام  ال�����ض��ادرات  ت�ضمل ه��ذه 

مليون دولر، اإىل جانب �ضلع ا�ضتهلكية غري 

الغذائية ب� 15.78 مليون دولر.

التجاريني  ال�ضركاء  ب��اأه��م  يتعلق  وفيما 

الأوىل  اخلم�ضة  الأ�ضهر  خ��لل  للجزائر،  

اخلم�ص  ال��زب��ائ��ن  م��ث��ل  ف��ق��د    ،2019 م��ن 

الأولني ما يقارب 55 يف املائة من ال�ضادرات 

مكانتها  على  اإيطاليا  وحافظت  اجلزائرية، 

كاأهم زبون ب� 2.68 مليار دولر )حوايل 16 

يف املائة  من ال�ضادرات اجلزائرية( متبوعة 

بفرن�ضا ب� 2.17 مليار دولر ثم اإ�ضبانيا ب� 2 

الأمريكية  املتحدة  والوليات  دولر  مليار 

مليار   1 ب�   تركيا  ثم  دولر  مليار   1.41 ب� 

دولر.

وباملوازاة مع ذلك، تت�ضدر ال�ضني القائمة ب� 

3.5 مليار دولر وهو ما ميثل 18.8 يف املائة  
متبوعة  اجلزائرية(،  ال��واردات  جممل  من 

بفرن�ضا بحوايل 1.85 مليار دولر وا�ضبانيا 

مليار   1.37 ب�  واأملانيا  دولر  مليار   1.41 ب� 

دولر ثم  اإيطاليا ب� 1.34 مليار دولر.

�ضهد طلب الطاقة الكهربائية ارتفاعا 

كبريا بلغ من حيث ال�ضتطاعة الق�ضوى 

�ضمال  ال�ضبكة  5%على  ن�ضبة  املحققة 

اأفاد  ح�ضبما   2018 �ضيف  مع  مقارنة 

به جممع �ضونلغاز يف بيان له.

النظام  متعامل  اأن  امل�����ض��در  واأع��ل��ن 

ال�ضبت  يوم  �ضجل  الوطني  الكهربائي 

املا�ضي ا�ضتطاعة ق�ضوى حمققة قدرها 

احلر  موجة  اثر  ميغاواط   14.343
م�ضيفا  الوطن،  تراب  كامل  مت�ص  التي 

والرتفاع  اخلدمة  نوعية  حت�ضن  اأن 

قبل  من  الكهرباء  ا�ضتهلك  يف  الكبري 

لأغرا�ص  ل�ضيما  اجلزائرية  العائلت 

كان  الذي  الرتفاع  هذا  وراء  التكييف 

امل�ضجل  الكبري  احلر  فرتة  خلل  حادا 

عرب كامل تراب الوطن.

الطاقوية  املن�ضاآت  ق��درات  وت��ع��ززت 

ميغاواط   1.500 ب��اإجن��از  الوطنية 

الكهرباء و10 حمطات  اإ�ضافية لإنتاج 

الكهرباء  لنقل  خطوط  من�ضاأة  و42 

و72 توزيع عمومي للغاز وتزويد اأربعة 

)4( حمطات بالغاز و10.282 كلم من 

ال�ضبكات لتوزيع الكهرباء و 4ر6.259 

كلم من �ضبكة توزيع الغاز، حيث اأو�ضح 

ا�ضتهلك  لرت��ب��اط  نظرا  اأن��ه  امل�ضدر 

ل  احل��رارة  درج��ات  بارتفاع  الكهرباء 

ال�ضتهلك  يف  ذروات  ت�ضجيل  ي�ضتبعد 

خلل فرتات احلر املقبلة.

يف  ج���ذري  تغري  �ضجل   2012 وم��ن��ذ 

هيكل الطلب خلل ال�ضيف اثر انتقال 

ذروة  من  اليومي  الأق�ضى  ال�ضتهلك 

ذروة  نحو  ال�ضوء(  ذروة  )اأو  امل�ضاء 

تعميم  ج��راء  النهار(  )ذروة  ال�ضباح 

هذا  اأدى  وق���د  التكييف،  ا�ضتعمال 

الطريقة  تنظيم  اإع��ادة  اإىل  التوجه 

ب�ضك  الكهربائي  النظام  بها  ُي�ضرّيُ  التي 

خ��لل  ال��ع��م��ل  ظ����روف  لأن  م��ع��ت��رب  ل 

للمعدات  بالن�ضبة  �ضعوبة  اأكرث  النهار 

واملن�ضاآت املكّونة لهذا النظام.

تكييف  مت  ف��ق��د  ذل���ك،  ع��ل��ى  ع���لوة 

م�����ض��ت��وى وح��ج��م ا���ض��ت��ث��م��ارات جممع 

���ض��ون��ل��غ��از ب��ط��ري��ق��ة ت�����ض��م��ن وج���ود 

احلوادث،  ملواجهة  ال��لزم  الحتياطي 

املتزايد  النمو  ه��ذا  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 

بت�ضيري  خا�ضة  املرتبطة  وال�ضعوبات 

احلوادث خلل الفرتة التي يزداد فيها 

الطلب ب�ضكل كبري فقد جنحت املوؤ�ض�ضات 

التابعة ملجمع �ضونلغاز يف �ضمان تزويد 

ال��زب��ائ��ن يف ظ����روف ن��وع��ي��ة دائ��م��ة 

اإىل  الإ�ضارة  وح�ضنة، كما يجب كذلك 

وناقلني  )منتجني  امل�ضتغلني  كل  جتند 

مع  بالتن�ضيق  يعملون  الذين  وموزعني( 

متعامل النظام الكهربائي ل�ضمان مو�ضم 

�ضيفي اأف�ضل.       

كل  �ضونلغاز  جممع  �ضنة  كل  ويجري 

من  ال�ضيفي  للمو�ضم  حت�ضريات  �ضنة 

الأجهزة  على  ال�ضيانة  اأ�ضغال  خ��لل 

امل���وج���ودة وذل����ك ع��ل��ى م����دار ال��ع��ام 

الجناز  اأ�ضغال  جت�ضيد  اإىل  بالإ�ضافة 

وتوزيع  ونقل  اإنتاج  هياكل  ت�ضغيل  اأو 

خمتلف  لتعزيز  اأجنزت  التي  الكهرباء 

�ضبكات الكهرباء.

اأم�ص  ال��ن��ف��ط اخل���ام  اأ���ض��ع��ار  ارت��ف��ع��ت 

الأمريكية  الوظائف  ببيانات  مدعومة 

الأ�ضبوع  املتوقع  من  اأف�ضل  ج��اءت  التي 

املا�ضي اإىل جانب املخاطر اجليو�ضيا�ضية، 

لكن املخاوف من اأن يحد تباطوؤ القت�ضاد 

النفط  �ضراء  على  الإق��ب��ال  من  العاملي 

كبحت املكا�ضب.

ارتفعت  فقد  اإعلمية  لو�ضائل  ووفقا 

العاملي  القيا�ص  خل��ام  الآج��ل��ة  العقود 

���ض��ن��ت��ات بحلول  ث��م��ان��ي��ة  ب��رن��ت  م��زي��ج 

عند  جرينت�ص  بتوقيت   0647 ال�ضاعة 

خام  وارت��ف��ع  للربميل.  دولر   64.31
اإىل  �ضنتات  �ضتة  الو�ضيط  تك�ضا�ص  غرب 

للربميل. دولر   57.57
يف  الإداري  ال�ضريك  اإينز  �ضتيفن  وقال 

الأ�ضعار  اإن  ببانكوك  ماركت�ص  فاجنارد 

غري  ال��وظ��ائ��ف  بيانات  م��ن  دعما  تلقت 

الزراعية التي جاءت “اأف�ضل من املتوقع 

ب�ضاأن  للغاية  ح���ذرون  املتعاملني  لكن 

العاملية  القت�ضادية  )الآفاق(  ا�ضتمرار 

الأكرث قتامة”.

وتراجع كل اخلامني الأ�ضبوع املا�ضي بعد 

اأن طغت املخاوف حيال تباطوؤ القت�ضاد 

العاملي على خماطر الإمداد. ونزل برنت 

غرب  وانخف�ص  باملئة  ثلثة  من  باأكرث 

تك�ضا�ص الو�ضيط 1.5 باملئة

�شيف 2019: 



اتهمت احلكومة الفلبينية بـ"انتهاج �شيا�شة ت�شليل اإعالمي متعمد"

الثالثاء  28 يونيو 2969/ 09  جويلية 2019 املوافق لـ 06 ذو القعدة 081440

على  م�سجلون  منهم  العديد  اأن  كما 

املخدرات"،  ب�ساأن  مراقبة  "قوائم 
ــدد  ــع ل ـــق  ـــي دق رقـــــم  ـــدمي  ـــق ت دون 

اأ�سواأ  اأن  املنظمة  واعتربت  ال�سحايا، 

اإدراجــهــم  يتم  ممــن  اأن  ـــر  االأم يف  مــا 

هناك  يظلون  املراقبة  قــوائــم  على 

بدون  يبدو،  ما  على  نهاية  ال  ما  اإىل 

لو  حتى  منها،  ل�سطبهم  و�سيلة  اأي 

خ�سعوا لعالجات وتوقفوا عن تعاطي 

امل�ستحيل  اأنه من  املخدرات، واعتربت 

حتديد عدد الذين قتلوا ب�سكل دقيق، 

ت�سليل  �سيا�سة  بانتهاج  مانيال  متهمة 

اإعالمي متعمد.

التنفيذي  املدير  ال�ساأن قال  ويف هذا 

اآ�سيا  �ــســرق  ــوب  ــن وج �ــســرق  ملنطقة 

اأنه  بيكويالن  نيكوال�ص  املنظمة  يف 

م�ست  التي  �سنوات  الـ3  فــرتة  طــوال 

احلرب  دوتريتي  الرئي�ص  اإعالن  بعد 

ال  اأنها  احلملة  اأثبتت  املخدرات  على 

�سيء �سوى حملة قتل وا�سعة النطاق، 

الباهظ،  ثمنها  بدفع  الفقراء  ي�ستمر 

م�سيفا اأنه حان الوقت لالأمم املتحدة، 

اأن  االإنــ�ــســان  حقوق  جمل�ص  �سيما  ال 

حما�سبة  اأجـــل  مــن  بــحــزم  يت�سرف 

الرئي�ص دوتريتي وحكومته.

الفلبينية  احلكومة  اأقرت  جهتها  من 

وقعت  قتل  حالة  و600  اآالف   6 اأن 

التي  املنظمة  لكن  ال�سرطة،  يد  على 

الربيطانية،  العا�سمة  مــن  تتخذ 

ت�سري  اأدلــة  اإن  قالت  لها،  مقرا  لندن، 

قتلوا من قبل قوات  اأخــرون  اآالف  اأن 

م�سلحة جمهولة مرتبطة على االأغلب 

بال�سرطة.

احلملة  عن  دافع  الفلبيني  الرئي�ص 

املخدرات،  على  حكومته  ت�سنها  التي 

املتورطني  االأ�سخا�ص  اأن  اعترب  حيث 

بهذه التجارة هم " جمرمون" و قتلهم 

"مربر" .
اأنها  احلقوقية  املنظمة  واأو�سحت 

خالله  مــن  تو�سلت  حتقيقًا  اأجـــرت 

اإىل 20 حادثة قتل فيها27 �سخ�سًا، 

اأن معظمهم قتلوا على  اأ�سارت االأدلة 

يف  الق�ساء"  نــطــاق  "خارج  االأغــلــب 

بني  ما  الفرتة  يف  "بوالجان"  واليــة 

ولفت   ،2019 واأفــريــل   2018 مــاي 

لقاءات  اأجــرت  املنظمة  اأن  التقرير 

عيان  �سهود  بينهم  من  �سخ�سًا   58 مع 

الق�ساء،  نــطــاق  خـــارج  قتل  حلـــاالت 

لل�سحايا، وم�سوؤولني حمليني،  وعوائل 

حملة  ومتّثل  اإن�سان،  حقوق  ون�سطاء 

الرئي�سي يف  املحور  مكافحة املخدرات 

فيه  تثري  وقــت  يف  دوتــريتــي،  �سيا�سة 

عنا�سر  تنفذها  التي  القتل  عمليات 

ال�سرطة ا�ستنكارا دوليا وا�سعا.

ال�سلطة  اإىل  و�سل  الــذي  ودوتريتي 

عام 2016، وعد بالق�ساء على جتارة 

املخدرات، و�سن من حني الآخر حمالت 

وا�سعة اأ�سفرت عن مقتل ع�سرات اآالف 

ممن ي�ستبه باأنهم مهربون ومدمنون. 

اجلديدة"  "الدميقراطية  حزب  ت�سدر 

)حمـــــافـــــظ(، بـــزعـــامـــة كــرييــاكــو�ــص 

ميت�سوتاكي�ص، االنتخابات العامة املبكرة 

قبل  اأمــ�ــص،  اأول  اليونان  يف  جــرت  التي 

موعدها باأربعة اأ�سهر.

وزارة  عــن  ــادرة  ــس � معطيات  وبح�سب 

بلغت  فقد  اأمــ�ــص،  اليونانية  الداخلية 

 57.9 االنــتــخــابــات  يف  امل�ساركة  ن�سبة 

باملئة، وذلك بعد فرز 99.86 من اأ�سوات 

"الدميقراطية  حزب  وح�سل  الناخبني، 

باملئة   39.8 على  )حمافظ(  اجلديدة" 

 158 ميثلهم  الناخبني،الذين  اأ�سوات  من 

له  ُمنحت  منها   50 الــربملــان،  يف  مقعدا 

لت�سدره االنتخابات، وهو ما يخوله ت�سكيل 

"�سرييزا"  حــزب  اأمــا  مبــفــرده،  احلكومة 

ال�سابق  الوزراء  رئي�ص  )ي�ساري( بزعامة 

على  ح�سل  فقد  ت�سيربا�ص،  األك�سي�ص 

على  ح�سوله  اإثر  الربملان،  يف  مقعدا   86
31.5 باملئة من االأ�سوات، كما متكن حزب 
و�سط(،  التغيري" )ي�سار  اأجل  من  "حركة 
الالزمة  االنتخابية  العتبة  ــاوز  جت مــن 

لدخول الربملان ون�سبتها 3 باملئة، وح�سل 

باملئة   8.1 بـ  الفوز  بعد  مقعدا،   22 على 

احلزب  فــاز  كما  الناخبني،  ــوات  اأ�ــس مــن 

اأ�سوات  من   5.3 بـ  اليوناين،  ال�سيوعي 

 15 على  ح�سوله  وبــالــتــايل  الناخبني، 

مقعدا يف الربملان.

"الفجر  ــزب  ح ف�سل  اأخـــرى،  جهة  مــن 

يحاكم  الذي  املتطرف،  الذهبي" اليميني 

بتهمة  ال�سابقني  اأع�سائه  مــن  العديد 

ــول  دخ يف  اإجــرامــيــة،  منظمة  تــكــويــن 

 2.93 ن�سبة  على  ح�سوله  بعد  الربملان، 

فوز  االنتباه،  فــقــط،واأثــار  االأ�ــســوات  من 

بن�سبة  املتطرف،  اليميني  "احلل"  حزب 

بذلك  و�سمانه  االأ�سوات،  من  باملئة   3.7
ــن طــريــق 10  ــتــواجــد يف الـــربملـــان، ع ال

 "25 "مريا  حزب  ح�سل  وبينما  مقاعد، 

 3.44 بن�سبة  فــوزه  اإثــر  مقاعد،   9 على 

بــاملــئــة مــن االأ�ــــســــوات، جنــح ثـــالث من 

تراقيا  مبنطقة  الرتكية  االأقلية  ممثلي 

طريق  عن  الربملان  دخــول  من  الغربية، 

املختلفة،  ـــزاب  االأح الئحة  يف  الرت�سح 

زيبك"،  و"ح�سني  اأحمد"،  "اإلهان  وهــم 

و"برهان بران".

ال�سابق  اليوناين  الـــوزراء  رئي�ص  وكــان 

اإجـــراء  ــرر  ق قــد  ت�سيربا�ص،  األك�سي�ص 

االأداء  بعد  البالد  يف  مبكرة  انتخابات 

ال�سعيف حلزبه يف االنتخابات الربملانية 

نقاط   9 بفارق  تراجع  حيث  االأوروبية، 

عن حزب الدميقراطية اجلديدة.

ي�ستعد ممثلو حكومة الرئي�ص الفنزويلي نيكوال�ص مادورو، واملعار�سة بقيادة رئي�ص الربملان 

احلكومة  من  مببادرة  اأو�سلو،  يف  اجلاري  االأ�سبوع  خالل  املحادثات  ا�ستئناف  غوايدو،  خوان 

الفنزويلي  الرئي�ص  نائب  قال  االجتماعي،  التوا�سل  و�سائل  عرب  ت�سريح  ويف  الرنويجية، 

احلكومة  وفد  اأن  رودريغز  واأ�ساف  �ست�ستمر،  املعار�سة  مع  املحادثات  اأن  رودريغز،  خورخي 

�سيناق�ص مع ممثلي املعار�سة �سبل اإخراج البلد من املاأزق ال�سيا�سي، بطرق تتوافق مع الد�ستور.

من جانبه اأكد خوان غوايدو عرب ح�سابه على و�سائل التوا�سل االجتماعي، �سحة نباأ عقد 

اللقاء  اأو�سلو، ومل يف�سح كال الطرفني عن موعد دقيق لعقد  جولة جديدة من املحادثات يف 

طريق  اإىل  انتهت  املا�سي،  ماي  يف  عقدت  التي  املناق�سات،  من  االأوىل  اجلولة  وكانت  اجلديد، 

م�سدود.

الربملان  رئي�ص  زعم  اإثر  مت�ساعًدا،  توتًرا  فنزويال  ت�سهد  املا�سي،  جانفي   23 منذ  اأنه  يذكر 

غوايدو، اأحقيته بتويل الرئا�سة موؤقتا اإىل حني اإجراء انتخابات جديدة، و�سرعان ما اعرتف 

الرئي�ص االأمريكي، دونالد ترامب بـ "غوايدو" رئي�ًسا انتقالًيا لفنزويال، وتبعته كندا ودول من 

اأيدت بلدان بينها رو�سيا وتركيا واملك�سيك وبوليفيا، �سرعية  اأمريكا الالتينية واأوروبا، فيما 

الرئي�ص احلايل نيكوال�ص مادورو.

اأعلن مادورو، قطع العالقات الدبلوما�سية مع الواليات املتحدة، واتهمها  وعلى خلفية ذلك، 

بالتدبري ملحاولة انقالب �سده.

املخدرات �سد  فلبينية  حملة  يف  االآالف  مقتل  الدولية" تدين  "العفو 

اجلديدة" يت�سدر  "الدميقراطية 
االنتخابات املبكرة باليونان

ا�ستئناف املحادثات بني ممثلي 
احلكومة واملعار�سة يف اأو�سلو بفنزويال

قال نادي االأ�سري الفل�سطيني، اأم�ص، اإن معتقلة فل�سطينية 

عن  املفتوح  باالإ�سراب  �سرعت  االإ�سرائيلية،  ال�سجون  يف 

الطعام، رف�سا العتقالها االإداري، بدون حماكمة.

اأن  واأ�ساف نادي االأ�سري )غري حكومي( يف بيان �سحفي، 

يف  اأُّمر  بيت  بلدة  من  عامًا(   25( دعم�ص  فداء  املعتقلة 

حمافظة اخلليل جنوبي ال�سفة الغربية، بداأت االأحد 7 

جويلية 2019، اإ�سرابا مفتوحا عن الطعام، م�سريا اإىل اأن 

دعم�ص اعتقلت بتاريخ 29 ماي 2018، بتهمة التحري�ص 

عرب موقع في�سبوك، وبعد انتهاء مدة حكمها، �سدر بحقها 

اأمر اعتقال اإداري.

ارتفع عدد قتلى ال�سيول التي اجتاحت منطقة اإركوت�سك 

23 �سخ�سا منذ نهاية  الرو�سية الواقعة يف �سيبرييا، اإىل 

جوان املن�سرم.

املحلي، قالت م�سادر يف وزارة احلاالت  وبح�سب االإعالم 

الطارئة الرو�سية، اأم�ص، اأن ال�سيول الناجمة عن االأمطار 

الغزيرة التي بداأت االأ�سبوع املا�سي، يف اإركوت�سك، خلفت 

وت�سرر  اأ�سخا�ص،  ثمانية   8 فقدان  عن  ف�سال  قتيال،   23
اأكرث من 3 اآالف منزل بال�سيول، وجرى اجالء االآالف من 

ال�سكان اإىل مناطق اآمنة.

يف  الطوارئ  حالة  اأعلن  بوتني،  فالدميري  الرئي�ص  وكان 

اإركوت�سك، على خلفية ال�سيول.

اعتقلت ال�سرطة �ستة اأ�سخا�ص خالل مظاهرة يف اإحدى 

حيث  اأم�ص،  اأول  كونغ  هونغ  يف  ال�سياحية  املناطق  اأ�سهر 

�سعيا  ال�سوارع  اإىل  املحتجني  من  االآالف  ع�سرات  نزل 

ال�سيا�سية  االأزمة  ب�ساأن  ال�سينيني  الزوار  وعي  لزيادة 

التي ت�سهدها املدينة.

�ساروا  �سخ�ص  األف   230 اإن  االحتجاجات  منظمو  وقال 

يف �سوارع كولون، يف اأحدث موجة من املظاهرات املناه�سة 

ال�سني  اإىل  بهم  م�ستبه  باإر�سال  ي�سمح  قانون  مل�سروع 

ملحاكمتهم.

وذكرت ال�سرطة اأن العدد بلغ يف ذروته 56 األفا.

من  عنا�سر   4 "حتييد"  عن  الرتكية  الدفاع  وزارة  اأعلنت 

حزب العمال الكرد�ستاين، الذي تعتربه اأنقرة اإرهابيا، جراء 

�سربات جديدة �سنتها قواتها اجلوية على �سمال العراق.

الغارات  باأن  اأم�ص،  اأ�سدرته  بيان  يف  الدفاع،  وزارة  واأفادت 

لالختباء  التنظيم  ا�ستخدمها  مواقع  ا�ستهدفت  اجلوية 

وتخزين االأ�سلحة يف منطقتي زاب وغارا، ونفذت بالتن�سيق 

هاكورك،  منطقة  يف  اجلارية  "املخلب"  عملية  قوات  مع 

م�سرية اإىل اأن ال�سربات اأ�سفرت عن حتييد 4 اإرهابيني.

اأعرية  اأطلقوا  الكونغو  جي�ص  من  جنودا  اإن  �ساهد  قال 

غري  مناجم  عمال  جتمع  مع  اأم�ص،  الهواء  يف  نارية 

�سرعيني خارج م�سنع للمنتجات املعدنية يف منطقة امتياز 

ال�ستخراج النحا�ص والكوبالت تديره �سركة "جلينكور".

جاء االحتجاج عند م�سنع لويلو بعد طرد اآالف العمال 

غري ال�سرعيني من منطقة امتياز �سركة كاموتو للنحا�ص، 

التي متلك �سركة تابعة لـ "جلينكور" ح�سة اأغلبية فيها، 

يف جنوب جمهورية الكونغو الدميقراطية االأ�سبوع املا�سي 

بعد اأن القى 43 �سخ�سا حتفهم يف انهيار اأر�سي.

معتقلة يف ال�ضجون االإ�ضرائيلية 
ُت�ضرب عن الطعام

ال�ضيول تودي بحياة 23 �ضخ�ضا 
يف غ�ضون اأ�ضبوع برو�ضيا

�ضرطة هــونغ كونــغ تعتقل
 6 خالل احتجاجات

تركيا ت�ضن غارات جوية 
جديدة على �ضمال العراق

جي�س الكونغو يطلق الر�ضا�س 
يف الهواء لتفريق احتجاج 

حــول

الوكاالت  

العــامل

دولـي

وقفة يف غزة دعما للمعتقلني
 يف ال�سجون االإ�سرائيلية

الفل�سطينيني  من  الع�سرات  �سارك 

وقفة  يف  اأمــ�ــص،  ـــزة،  غ قــطــاع  يف 

ت�سامنا مع املعتقلني داخل ال�سجون 

االإ�سرائيلية. 

الــوقــفــة،  املــ�ــســاركــون يف  ــــع  ورف

"االأ�سرى"،  جلنة  نّظمتها  الــتــي 

الوطنية  الف�سائل  لتجمع  التابعة 

اأمــام  الفل�سطينية،  واالإ�ــســالمــيــة 

�سمايل  ــرز(،  )اإي حانون  بيت  معرب 

بع�سها  على  ُكتب  الفتات  القطاع، 

"احلرية الأ�سرانا"، و"كرامة اأهايل 
حيثقال  اأحمر"،  خــط  االأ�ــســرى 

م�سري  "حما�ص"،  بحركة  القيادي 

امل�سري، يف كلمة نيابة عن اللجنة 

�سد  ميار�ص  ال�سهيوين  العدو  اأن 

القمع  �سنوف  اأب�سع  اأ�سري  اآالف   6
اأب�سط  من  واحلــرمــان  والتعذيب، 

تلك  اأن  متابعا  احلــيــاة،  مقومات 

االعتقال  راأ�سها  وعلى  ال�سيا�سات، 

دفعت  تــهــمــة(،  )بــــدون  االإداري 

معركة  يف  لـــلـــدخـــول  ــــرى  ــــس االأ�

الطعام  عــن  املــفــتــوح  ـــراب  ـــس االإ�

لل�سلوك  ورف�سا  حقوقهم،  النتزاع 

ال�سهيوين �سدهم.

�ــســوؤون  هيئة  قــالــت  ــاء،  ــالث ــث وال

االأ�سرى واملحررين )تابعة ملنظمة 

عدد  اإن  الفل�سطينية(،  التحرير 

الطعام  عــن  املــ�ــســربــني  املعتقلني 

االإداري،  االعتقال  �سيا�سة  �سد 

م�سيفة  معتقال،   11 اىل  ارتــفــع 

من  يعانون  امل�سربني  االأ�ــســرى  اأن 

تفاقم يف اأو�ساعهم ال�سحية وبدت 

وال�سعف  الــهــزل  عــالمــات  عليهم 

وامل�سي  احلركة  يف  و�سعوبة  العام 

من  يعانون  كما  الوجه،  وا�سفرار 

الدوخة واأوجاع بالراأ�ص واملفا�سل، 

�ستبقى  االأ�سرى  ق�سية  اأن  مو�سحا 

ـــــص اأولــــويــــات املــقــاومــة  ــى راأ� عــل

الوطنية  والق�سية  الفل�سطينية، 

جامعة.

و�سل  ر�سمية،  اإح�سائيات  ووفــق 

اإىل  الفل�سطينيني  املعتقلني  عــدد 

 45 مــنــهــم  مــعــتــقــل،   5700 نــحــو 

امراأة، و230 طفال، و500 معتقل 

اإداري، و1800 مري�ص من �سمنهم 

دائـــم  لعــــــالج  بحــــاجة   700
ومتابعة طبية. 

ق. د

ق. د

ق. د

ق. د

اأم�س، مقتل االآالف من الفلبينيني يف اإطار حملة ت�سنها �سلطات البالد �سد جتار املخدرات، ويف تقرير ن�سرته عرب  اأدانت منظمة العفو الدولية، 
موقعها االلكرتوين، ا�ستنكرت املنظمة احلقوقية التجاوزات املنهجية امل�سجلة يف اإطار حملة ي�سنها الرئي�س الفلبيني رودريغو دوتريتي، والتي 

جتري مبناأى عن العقاب، ولفت التقرير الذي يعترب الثاين من نوعه للمنظمة حول املو�سوع، اإىل اأن معظم �سحايا احلملة من الفقراء.



مهاجم  بـــوجنـــاح،  بـــغـــداد  اأعـــــرب 

عن  اجلـــزائـــري،  الــوطــنــي  املنتخب 

اإىل  بــالده  منتخب  بو�سول  �سعادته 

دور الثمانية من بطولة اأمم اأفريقيا، 

موؤكدا اأنه تاأهل م�ستحق.

بعد  ت�سريحات  يف  بوجناح  واأ�ساف 

التي تفوق فيها فريقه  مباراة غينيا 

بثالثية، اأنه كان يتمني اإحراز هدف 

�سوء  �سادفه  ولكن  اللقاء،  هــذا  يف 

توفيق كبري، ولكن االأهم هو م�سلحة 

املنتخب والفوز.

اللقاء  الالعبني دخلوا  اأن  وك�سف 

للمنتخبني  حــدث  ما  ي�سعون  وهــم 

امل�سري واملغربي اأمامهم، ويركزون 

حل�سم اللقاء مبكرا.

ــيــاق، اأكــــد رايــ�ــص  ــ�ــس يف نــفــ�ــص ال

اأن   ، اخل�سر  عرين  حار�ص  مبوحلي 

وقدموا  الفوز  ي�ستحقون  الالعبني 

يف  خاللها  من  جنحوا  جيدة  مباراة 

التاأهل اإيل دور الثمانية من البطولة 

االأفريقية.

واأ�ساف مبوحلي اأن اإ�سعاد اجلماهري 

ي�سعون  الذي  الهدف  هو  اجلزائرية 

اإليه من خالل هذه البطولة املهمة.

فاز قائد املنتخب الوطني ريا�ص 

حمرز جنم مان�س�سرت �سيتي، بلقب 

املنتخب  مباراة  يف  العب  اأف�سل 

اجلزائري �سد نظريه 

الــــغــــيــــنــــي 

ثــــمــــن  يف 

كاأ�ص  نــهــائــي 

التي  االأفريقية  االأمم 

ت�ست�سيفها م�سر حاليًا.

وقــــاد حمـــرز اجلــزائــر 

بعدما  غينيا  عقبة  لعبور 

اللقاء  خــالل  رائــعــًا  هــدفــًا  �سجل 

االول  امــ�ــص  �سهرة  اأقــيــم  الـــذي 

مبلعب الدفاع اجلوي، وانتهت 

اخل�سر  بــتــفــوق  املــــبــــاراة 

.0-3
وكان حمرز 

�سجل  ــــد  ق

ــاين  ــث هـــدفـــه ال

لقب  على  ويناف�ص  بالبطولة 

هدف  بفارق  متاأخرا  الهداف، 

اأونا�ص، وال�سنغايل  اآدم  مواطنه 

اأوديــون  والنيجريي  ماين  �ساديو 

اإيغالو.

اأونا�ص جنم منتخب  اآدم  دخل 

ــر بــقــوة �ــســبــاق هــداف  ــزائ اجل

 ،2019 كاأ�ص االأمم االأفريقية 

بعدما رفع ر�سيده اإىل 3 اأهداف 

يف البطولة.

رائعا  هــدفــا  اأونـــا�ـــص  و�ــســّجــل 

للجزائر قبل نهاية مباراة غينيا 

يف ثمن نهائي دور ال�ستة ع�سر، 

ببطولة كاأ�ص االأمم االأفريقية.

و�سجل اأونا�ص هدفني يف مباراة 

دور  ختام  يف  ال�سابقة  تنزانيا 

بــالــبــطــولــة قبل  املــجــمــوعــات 

�سد  الثالث  هدفه  ي�سيف  اأن 

انتهى  ــذي  ال اللقاء  يف  غينيا، 

ال�سحراء"  "حماربو  ــوز  ــف ب

بثالثية نظيفة، وتاأهلهم للدور 

ربع النهائي.

الكان  هدايف  �سدارة  ويتقا�سم 

ماين  �ساديو  ال�سنغايل  حالًيا 

اإيغالو  اأوديـــــون  والــنــيــجــريي 

باكامبو،  �سيدريك  والكونغويل 

 3 بر�سيد  اأونــا�ــص  اآدم  بجانب 

اأهداف.

عــرب ريــا�ــص حمــرز، 

ــب  ــخ ــت ــن جنــــــم م

عن  اجلــــزائــــر، 

بالفوز  �سعادته 

حققه  الــــــذي 

على  اخلـــ�ـــســـر 

غينيا  ــاب  حــ�ــس

نظيفة،  بثالثية 

ع�سر  ال�ستة  دور  يف 

ببطولة كاأ�ص االأمم االإفريقية 

م�سر  ت�ست�سيفها  التي   ،2019
حاليا.

واأو�ــــــســــــح حمــــــــرز، خـــالل 

ت�سريحات �سحفية، عقب فوزه 

بجائزة اأف�سل العب يف املباراة، 

اأن  موؤكدا  �سعبا،  كان  اللقاء  اأن 

ال  بثالثية  ــفــوز  ال

التقليل  يــعــنــي 

على  غينيا  من 

االإطالق.

اأنه  واأ�ــســاف 

بالفوز  �سعيد 

ـــــــزة،  ـــــــائ اجل

ملوا�سلة  وي�سعى 

البطولة  يف  امل�سوار 

التتويج  اأجــل  من  القارية، 

بلقبها.

بهذا  اجلزائر  منتخب  وتاأهل 

الثمانية  دور  اإىل  االنت�سار، 

حيث  االإفريقية،  االأمم  لكاأ�ص 

�سيواجه الفائز من مايل وكوت 

ديفوار.

املباراة،  رجــل  بجائزة  مدغ�سقر  منتخب  العــب  اأنــدريــان  اأني�سيت  ــوج  ُت

ملعب  على   ، الدميقراطية  بالكونغو  بــالده  منتخب  جمع  الــذي  اللقاء  يف 

االإ�سكندرية، بدور الـ16 من كاأ�ص االأمم االأفريقية التي تقام يف م�سر حتى 
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وتاأهل منتخب مدغ�سقر للدور ربع النهائي من البطولة القارية، يف مفاجاأة 

مدوية، على ح�ساب الكونغو، عرب ركالت الرتجيح )4-2( بعد تعادلهما يف 

الوقتني االأ�سلي واالإ�سايف، 2-2.

و ي�سارك مدغ�سقر للمرة االأوىل يف تاريخه، بنهائيات كاأ�ص اأمم اأفريقيا، 

التي يوا�سل فيها تاألقه، وذلك بعد جناحه يف اإنهاء دور املجموعات مت�سدرا 

بوروندي،  من  كل  على  الفوز  خالل  من  نقاط،   7 بر�سيد  الثانية  املجموعة 

ونيجرييا، والتعادل بهدفني لكل فريق اأمام منتخب غينيا.

الكونغو  ملنتخب  الفني  املدير  اإيبينغي،  فلورين  اإنتقد 

الدميقراطية، ب�سدة حكم املباراة التي خ�سرها فريقه 

دور  حل�ساب  مدغ�سقر،  اأمام   )2/4( الرتجيح  بركالت 

يف   )2/2( التعادل  بعد  اإفريقيا،  اأمم  بكاأ�ص  الـ16 

الوقتني االأ�سلي واالإ�سايف.

ال�سحفي  املوؤمتر  خالل  للكونغو،  الفني  املدير  وقــال 

لكن  يجب،  كما  يكن  مل  االأداء  اأن  "اأعلم  املباراة:  عقب 

ال�سيء.. حاولنا تفادي  اأعاق الالعبني بع�ص  التحكيم 

اأثر  التحكيم  لكن  املــبــاراة،  اإىل  العودة  اأجــل  من  ذلك 

بال�سلب على اأداء الفريق".

خ�سية  مولومبو،  يو�سف  لتبديل  "ا�سطررت  واأ�ساف: 

من  وخروجه  الثانية  ال�سفراء  البطاقة  على  ح�سوله 

امللعب.. قمنا باإجراء بع�ص التغيريات االأخرى لت�سريع 

االإيقاع، لكننا مل ننجح كثريا".

الرتكيز،  اأهمها  االأ�سياء  بع�ص  فقدنا  "لقد  واأردف: 

الفريق  �سفوف  اأ�ساب  ما  وهو  مبكرا،  �سباكنا  اهتزت 

باالرتباك، ومل ن�ستطع خلق فر�ص كافية".

الفنى  املدير  ديبوى  نيكوال  الفرن�سي  اأعــرب 
ال�سديدة  �ــســعــادتــه  ــن  ع مدغ�سقر  ملنتخب 
االأمم  لكاأ�ص  الثمانية،  دور  اإيل  فريقه  ب�سعود 
الكونغو  منتخب  على  الفوز  بعد  االأفريقية، 
يف  املباراة  يف  الرتجيح،  بركالت  الدميقراطية 

دور الـ16 من البطولة القارية.
وتعادل الفريقان يف الوقتني االأ�سلي واالإ�سايف 
امللغا�سي  املنتخب  ح�سم  بينما   ،2-2 بنتيجة 

تاأهله بركالت الرتجيح بنتيجة 2-4.
وقال ديبوي يف املوؤمتر ال�سحفي عقب املباراة: 
"االإ�سرار وعزمية الالعبني �سبب ما و�سلنا اإليه 

حتي االآن".
اأندريه  مدغ�سقر  رئي�ص  "وجود  ــاف:  ــس واأ�
ال�سحر.  مفعول  له  كان  املدرجات  يف  راغولينا 
كان وجوده حافزا كبريا لالعبني الذين اأدخلوا 

ال�سعادة على �سعب مدغ�سقر".

غينيا  ملنتخب  الفني  املدير  بوت  بول  البلجيكي  املــدرب  اأكد 

اأن اخل�سارة اأمام اجلزائر بثالثية دون رد يف دور ال�ستة ع�سر 

حاليا  م�سر  ت�ست�سيفها  التي  االأفريقية  االأمم  كاأ�ص  ببطولة 

كانت موؤملة.

االأخطاء  اإن  اللقاء  عقب  ال�سحفي  املــوؤمتــر  يف  بــوت  وقــال 

يو�سف  طريق  عن  التقدم  هدف  ا�ستقبال  اإىل  اأدت  ال�سغرية 

باليلي وازدادت االأخطاء يف ال�سوط الثاين.

ولذلك  االإجهاد،  يعاين  كان  كابا  �سويل  العبه  اأن  اإىل  واأ�سار 

رف�ص اإ�سراكه يف لقاء اجلزائر، موؤكدا اأنه كان يدرك جيدا اأن 

املواجهة �سد اخل�سر �ستكون �سعبة.

هجماتهم  وقف  حاولنا  كبري،  برتكيز  املباراة  "بداأنا  واأ�ساف 

والحت لنا فر�سة ف�سلنا يف ترجمتها اإىل هدف، تقدم املنتخب 

اجلزائري �سعب علينا من مهمتنا يف العودة يف النتيجة، الأنه 

فريق يعرف عنه اأنه ال يهزم عندما يكون البادئ بالت�سجيل".

من�سبه  من  ي�ستقيل  لن  اأنه  اأو�سح  الفريق  مع  م�ستقبله  وعن 

هدفه  اأن  اإىل  الفتا  ذلك"،  ال�سحفيني  رغبة  كانت  اإذا  "اإال 
اأفريقيا  اأمم  كاأ�ص  بطولة  لنهائيات  للتاأهل  غينيا  قيادة  كان 

احلالية، وبناء فريق تناف�سي للم�ستقبل.

البطولة الإفريقية للأمم )الطبعة 32(
اإعـــــــــــداد: اأ. ج
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جمال  الوطني  الناخب  عرب 

بالفوز  �سعادته  عن   ، بلما�سي 

ح�ساب  على  رد  دون  بثالثية 

غينيا، يف ثمن نهائي كاأ�ص االأمم 

للدور  والــتــاأهــل  االأفــريــقــيــة، 

الربع النهائي من البطولة.

ــر  ــوؤمت بــلــمــا�ــســي يف امل وقــــال 

ال�سحفي بعد املباراة، اإنه را�ص 

عن االأداء الذي قدمه الفريق وت�سجيل 3 اأهداف، 

يف  جهده  ق�سارى  بذل  الغيني  املنتخب  اأن  مو�سحا 

اللقاء.

واأ�ساف: "اآدم اأونا�ص ال ميثل يل حرجا بتاألقه، بل 

�سهادة جناح يل بوجود بع�ص البدالء املميزين ممن 

ي�سنعون الفارق". 

واأ�سار اإىل اأن تاألق البدالء لي�ص مفاجاأة بالن�سبة 

له، مو�سحا اأنه جاء اإىل م�سر خلو�ص بطولة كاأ�ص 

االأمم االأفريقية من اأجل "اإحراز ما مل ي�سدقه اأي 

اأحد".

ــــه اعــتــمــد على  اأن واأو�ـــســـح 

�سيا�سة املداورة ب�سكل جيد يف 

الفر�سة  ومنح  تنزانيا،  مباراة 

االأنفا�ص،  اللتقاط  لالأ�سا�سيني 

امل�ستوى  بنف�ص  يلعب  فاجلميع 

من اللياقة البدنية.

اأنه  اإىل  بلما�سي  وا�سار  هذا 

توايل  نتيجة  باالإرهاق  ي�سعر 

كل  حتا�سر  التي  الهموم  ي�سغله  ما  وكل  املباريات، 

اجلزائر  منتخب  اأن  ليوؤكد   مباراة  اأي  قبل  مدرب 

مل يفز باللقب بعد حتى يحتفل، خا�سة اأن هناك 

فرق  وجود  بجانب  للتتويج،  ت�سعى  طموحة  فرق 

مر�سحة لعبت يف كاأ�ص العامل.

ال�سغرية،  االأخطاء  لت�سحيح  ي�سعى  اأنه  واأو�سح 

ورد ب�سكل �ساخر على �سوؤال حول الن�سائح يوجهها 

اأ�سبت  �ساأكون  ذلــك  فعلت  "اإذا  بالقول:  لنف�سه، 

فر�سة  هناك  وبالتاأكيد  مالحظات  لدي  باجلنون، 

ب�سيطة للراحة الأعاود ن�ساطي".

حمرز رجل مبار�ة �جلز�ئر وغينيا

�أونا�ش يقا�صم ماين
 و�إيغالو �صد�رة هد�يف �لكان

ريا�ش حمرز: �لفوز بثالثية 
ل يقلل من �صاأن غينيا 

جنم مدغ�صقر �أف�صل لعب �أمام �لكونغو

مدرب �لكونغو ينتقد حكم لقاء مدغ�صقر

نيكول ديبوى: "�لإ�صر�ر 
و�لرغبة يف حتقيق �لفوز كانا 

ور�ء حتقيقنا للتاأهل"

بول بوت مدرب غينيا:
 "�لأخطاء �ل�صغرية كلفتنا 

�خلروج �أمام �جلز�ئر"

جمال بلما�صي: "مل نتوج باللقب بعد حتى نحتفل 
و�أتينا مل�صر لتحقيق �جناز لن ي�صدقه �أحد"

"ال���������ك���������ان"

�جلز�ئر حتفاظ على نظافة �صباكها و�لدفاع 

يبقى �لأح�صن يف �لبطولة

دور  مبارايات  �سمن  رد،  دون  بثالثية  الغيني،  نظريه  على  ا،  عري�سً فوًزا  اجلزائر  منتخب  حقق 

من  الفائز  ليواجهون  النهائي،  ربع  الــدور  اإىل  "االأفناك"  وتاأهل  االأفريقية  االأمم  لكاأ�ص  الـ16 

مواجهة مايل وكوت ديفوار.

ووفًقا ل�سبكة "اأوبتا" لالإح�سائيات، فاإن اجلزائر اأ�سبح الفريق الوحيد املتبقي يف اأمم اأفريقيا حتى 

االآن، الذي مل تتلق �سباكه اأي اأهداف.

تنزانيا  اأمام  املجموعات  دور  يف   3 منها  احلالية،  الن�سخة  يف  مباريات   4 اجلزائر  منتخب  وخا�ص 

وال�سنغال وكينيا، باالإ�سافة اإىل مباراة غينيا يف ثمن النهائي، وجنح يف احلفاظ على �سباكه نظيفة.

بغد�د بوجناح:

 " حفظنا در�ش م�صر 

و�ملغرب وم�صلحة �ملنتخب 

فوق كل تقدير"
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فريق  اأزمـــــة  اأن  ــدو  ــب ي

�سباب قاي�ص مل جتد بعد 

اللقاء  الــرغــم  على  حــال 

الذي عقده رئي�ص املجل�ص 

ال�سعبي الوالئي يف االأيام 

ــيــة حني  الــقــلــيــلــة املــا�ــس

امل�سري  املــكــتــب  ا�ــســتــدعــى 

الرئي�ص  يــقــوده  لــلــنــادي 

قيدوم الربيعي الذي قرر 

مكتبه  مبعية  االن�سحاب 

يتخبط  التي  املالية  ال�سائقة  بداعي 

امل�ساعدات  بتقدمي  الوعود  ورغم  فيها، 

يف حينها اإال اأن قيدوم قرر عدم العودة 

على  حرب  �ستبقى  الوعود  اأن  �سعر  الأنه 

ورق مثلما تعود على مثل هذه اخلرجات 

الفريق  يجعل  مــا  وهــو 

يبقى يعي�ص يف غمو�ص، 

كذلك اأن�سار "�سياربيكا" 

نا�سدوا ال�سلطات املحلية 

التدخل قريبا الإنقاذ ما 

اأن  ال�سيما  اإنقاذه  ميكن 

للمو�سم  التح�سر  موعد 

االأبـــواب  على  اجلــديــد 

الــركــائــز  ــد  ــدي ع واأن 

االأجـــواء  تغيري  قـــرروا 

الثنائي  غرار  على  اأخرى  لفرق  ووقعوا 

األــوان  اختارا  اللذين  وخملولة  تيغزة 

ال�ساأن  وكذا  خن�سلة،  احتاد  اجلار  فريق 

لالعب مناوي الذي اختار فريق جمعية 

اخلروب.

التون�سي  بقيادة  الفني  الطاقم  حــدد 

االإدارة  مع  ت�ساوره  بعد  علي  بن  حمــرز 

تاريخ 20 جويلية القادم موعدا النطالق 

اال�ستعدادات للمو�سم املقبل، حيث �سبط 

برناجما حت�سرييا ي�سمل ترب�سا اأول 

يف مدينة باتنة قبل الدخول 

اأن  ممكن  ثــاين  ترب�ص  يف 

وهذا  الوالية  خارج  يكون 

االإمكانيات  توفر  حالة  يف 

ذلك  اإىل  الــالزمــة  املــاديــة 

م�ساعيها  االإدارة  توا�سل 

املالية  ال�سيولة  ــاد  ــج الإي

ت�سمح  ــتــي  وال الــ�ــســروريــة، 

ال�سفقات  واإمتام  البيت  برتتيب 

الــوجــوه  بع�ص  ــع  م فيها  �ــســرعــت  الــتــي 

الر�سمي  التعداد  �سبط  مت  كما  اجلديدة 

اأ�سبح  الـــذي  و  كــبــرية  بن�سبة  للفريق 

من  العبا،   23 ت�سم  قائمة  يف  منح�سرا 

بينهم امل�ستقدم االأخري من اإحتاد البليدة 

الذي  الوقت  يف  احلــق  عبد  منر  املــدافــع 

غادر الفريق امل�ستقدم اجلديد من �سريع 

غليزان رحال فوزي اإىل �سفوف ال�ساعد 

املحرتفة  االأوىل  الرابطة  اإىل  اجلديد 

اإجازته  االإدارة  األغت  وبهذا  مقرة  جنم 

بالرتا�سي  طالق  بعد  الوثائق،  �سلمته  و 

حدث بني الطرفني قبل �سروع الفريق يف 

حت�سرياته.

ومن هذا املنطلق ك�سف م�سدر مقرب من 

ب�سدد  تبقى  ــرية  االأخ هذه  بــاأن  االإدارة 

التعداد  ل�سبط  عن�سرين  عــن  البحث 

مدافع  اأحدهما  القائمة،  وغلق  النهائي 

وذلك  اإ�سرتجاع،  العب  االآخر  و  حموري 

املــدرب  �سبطها  الــتــي  للحاجيات  وفــق 

اأن  اإىل  اأ�سارت االإدارة  اإىل ذلك  التون�سي 

يف  االأ�سبوع  نهاية  ــريت  اأث التي  ال�سجة 

اأو�ساط االأن�سار بخ�سو�ص الرتكيبة 

اإال  هــي  مــا  للفريق،  الب�سرية 

فنجان،  يف  زوبــعــة  ــرد  جم

ال�سدد  هـــذا  يف  مـــوؤكـــدا 

بني  اخللط  اإىل  �سعت  باأنها 

ال�سباب  وعــنــ�ــســر  اخلـــربة 

على  الرتكيز  حــاولــت  فقد 

عملية  يف  اخلــــربة  عــامــل 

�سم  خالل  من  االإ�ستقدامات، 

عنا�سر تعودت يف م�ستويات اأعلى، 

كاملهاجم فار�ص حميتي امل�ستقدم من جنم 

له  كانت  ــذي  ال خيرث  احلــار�ــص  و  مقرة، 

مغامرة مع اأوملبي املدية و�سبيبة �سكيكدة، 

اخلــروب  من  لــوز  من  كل  اإليهما  لي�ساف 

من  البع�ص  وكــذا  عكنون  بن  من  ما�سي 

ركائز الفريق ويف قراءة ب�سيطة للخطوة 

التي قامت بها اإدارة خالل هذه ال�سائفة 

جندها جريئة وخطرية يف نف�ص الوقت، 

جريئة الأن االإدارة قامت باإعطاء فر�سة 

بعدما  �سبان  لالعبني  والـــربوز  الــتــاألــق 

وهي  النجوم  �سيا�سة  عن  التخلي  قــررت 

ال�سيا�سة التي مل تنفعها وجلبت لفريقها 

املهازل يف املوا�سم املا�سية، وخطرية الأنها 

بعدما  الفريق  ا�ستقرار  على  حتافظ  مل 

تركت اأغلب العبي املو�سم املا�سي وخا�سة 

الركائز يغادرون وقامت بجلب 15 العبا 

جديدا.

تدعم تعداد اأهلي الربج يف االأيام الفارطة 

بلعبا�ص  الإحتــاد  ال�سابق  املهاجم  بخدمات 

ووفاق �سطيف مراد بن عياد الذي وقع على 

عقد �ساري املفعول ملو�سمني مع االأهلي الذي 

�سيدريك،  من  كل  مع  �سابق  وقت  يف  تعاقد 

بن  قعقع،  بعو�ص،  زروال،  قتال،  حمو�ص، 

�ساو�ص، بلمختار، بلعمريي، �سنابي وقيزالن 

يف  اأخــرى  �سفقات  ح�سم  اإنتظار  يف  ــذا  وه

الالعبني  بع�ص  ح�سول  بعد  املقبلة  االأيــام 

جلنة  من  ت�سريحهم  اأوراق  على  امل�ستهدفني 

ف�سخ  االأهلي  اإدارة  قــررت  فيما  املنازعات، 

ومفتاحي  ــالل  م �ــســاوتــي،  الــثــالثــي  عــقــود 

اإىل  الفريق  حاجة  عدم  ظل  يف  بالرتا�سي 

جهته  مــن  اجلــديــد،  املو�سم  يف  خدماتهم 

االأم�ص  نهار  اإي�سال  املــيــدان  و�سط  اإلتحق 

منذ  عنها  ــاب  غ الــتــي  الــفــريــق  بتدريبات 

حدا  لي�سع  اإي�سال  اإلتحاق  وجــاء  بدايتها، 

الالعب  رغبة  عن  حتدثت  التي  لالإ�ساعات 

يف تغيري االأجواء. 

من جهته اأبدى امل�سوؤول االأول عن العار�سة 

من  تــذمــره  دومـــا  فــرانــك  لــالأهــلــي  الفنية 

اأر�سية  عليها  تــتــواجــد  الــتــي  الو�سعية 

�ساحلة  غــري  باتت  والــتــي  اأوت   20 ملعب 

وت�سكل خطورة كبرية على الالعبني بدليل 

الت�سكيلة  وجدتها  التي  الكبرية  ال�سعوبات 

احل�س�ص  يف  االأر�سية  هذه  على  التدرب  يف 

يف  تاأمل  الفريق  اإدارة  جعل  مما  ال�سابقة، 

تدخل مديرية ال�سباب والريا�سة من اأجل 

الوفاء بوعودها املتعلقة بتجديد االأر�سية 

قبل انطالق املو�سم اجلديد حيث من املنتظر 

االأهلي  تواجد  فرتة  يف  االأ�سغال  تنطلق  اأن 

خارج الوطن الإقامة الرتب�ص ال�سيفي.

الفرتة  خالل  االأهلي  تدريبات  يف  والبارز 

للجمهور  الــالفــت  احلــ�ــســور  هــو  امل�سائية 

الالعبني  على  التعرف  اأجــل  من  الربايجي 

اجلـــدد الــذيــن دعــمــوا تــعــداد الــفــريــق يف 

اإدارة  وقــررت  ال�سيفية،  التحويالت  فرتة 

االأهلي اإقامة ترب�ص مغلق للفريق الرديف 

كتاأكيد  وهذا  بالعا�سمة  كامل  اأ�سبوع  ملدة 

بن  اإدارة  توليه  الذي  الكبري  االهتمام  على 

حمادي لهذه الفئة بعد التدعيمات النوعية 

التي عرفها التعداد هذه ال�سائفة. 

اإت�ساالت  يف  �سطيف  وفــاق  اإدارة  �سرعت 

ــــذا من  ــني وه ــب ــالع مــكــثــفــة مـــع عــديــد ال

ــادح يف عملية  ــف ال الــتــاأخــر  ـــدارك  ت اأجـــل 

التي  االإداريــة  امل�ساكل  بعد  االإ�ستقدامات 

وبعد  الفارطة،  االأ�سابيع  يف  الوفاق  عرفها 

خ�سارية  للوفاق  ال�سابقة  احلار�ص  موافقة 

ات�ساالت  امل�سريون  ربط  فقد  العودة  على 

اأجل  من  مرباح  قايا  الن�سرية  حار�ص  مع 

احلال  وهو  الوفاق  اإىل  باالإن�سمام  اإقناعه 

فريق  يف  املحرتف  نعماين  املدافع  مع  ذاتــه 

بالعب  االإت�سال  عن  ف�سال  ال�سعودي  الفتح 

اإحتاد العا�سمة ال�سابق فاروق �سافعي الذي 

مل يتفق مع �سباب بلوزداد ويتواجد يف رواق 

وهذا  الوفاق  ت�سكيلة  اإىل  لالإن�سمام  جيد 

عمار  اجلــزائــر  مولودية  العــب  عن  ف�سال 

بوردمي، وجاءت هذه التحركات املكثفة بعد 

االإعتماد  على  احلايل  الديركتوار  ح�سول 

ال�سباب والريا�سة حيث  من طرف مديرية 

ي�سم املكتب املوؤقت كل من العرباوي، �سادي 

وجرودي.

ومنح و�سط امليدان اأكرم جحنيط موافقته 

على البقاء يف تعداد الوفاق وهذا على الرغم 

من العرو�ص املغرية التي و�سلت الالعب من 

عدة اأندية، وكان امل�سري ال�سابق وليد �سادي 

قد اأ�سر على �سرورة بقاء جحنيط وجتديد 

بالو�سع  مت�سل  �سياق  الوفاق، ويف  مع  عقده 

قررت  ل�سطيف  املحلية  ال�سلطات  فاإن  املايل 

التي كانت جممدة  املالية  االإعانات  ت�سريح 

ال�سابق ح�سان حمار حيث  يف عهد الرئي�ص 

املجل�ص  من  �سنتيم  ماليري   7 ت�سريح  تقرر 

من  ماليري   4 اإىل  اإ�سافة  البلدي،  ال�سعبي 

من  ممنوحة  �سنتيم  مليار   2 وكذا  الوالية 

اأن  علما  والريا�سة،  ال�سباب  مديرية  طرف 

امل�سري  واالأهلي  الوفاق  لقاء  ق�سية تذاكر 

للوفاق  ال�سابق  الرئي�ص  اإيــداع  عن  اأ�سفرت 

بيالر  ب�سجن  املوؤقت  احلب�ص  حمار  ح�سان 

مبحكمة  التحقيق  قا�سي  من  بقرار  وهــذا 

�سطيف.

�سرار  احلكيم  عبد  االأ�سبق  الرئي�ص  ومنح 

الفرتة  يف  الوفاق  م�ساعدة  على  موافقته 

اإىل  ين�سم  اأن  املنتظر  مــن  حيث  املقبلة 

االإ�سراف على  للوفاق بغية  املوؤقتة  االإدارة 

من  عودته  بعد  مبا�سرة  وهــذا  االإنتدابات 

لفائدة  املباريات  بتحليل  يقوم  حيث  قطر 

الالعبني  مقاطعة  ظل  ويف  اجلزيرة،  قناة 

لــلــتــدريــبــات واإ�ــســرتاطــهــم احلــ�ــســول على 

قررت  فقد  العالقة  املالية  م�ستحقاتهم 

غاية  اإىل  التدريبات  تاأجيل  الوفاق  اإدارة 

االأ�سبوع املقبل وهذا من اأجل تفادي الوقوع 

يف �سدام مع الالعبني القدامى، حيث يراهن 

الالزمة  املالية  القيمة  جمع  على  امل�سريون 

من اأجل ت�سوية جزء من امل�ستحقات العالقة 

لالعبني.

�سمان  من  اخلروب  جمعية  اإدارة  متكنت 

اجلدد  الالعبني  مــن  كبري  عــدد  خــدمــات 

ل�سريع  ال�سابق  على غرار كل من احلار�ص 

الفريق  نف�ص  يف  زميله  بلعامل  غليزان 

قطو  بو�سعادة  اأمــل  ميدان  وو�سط  رما�ص 

الإحتاد  ال�سابق  االأي�سر  الظهري  عن  ف�سال 

الهجومي  واجلناح  دحمري  البي�ساء  عني 

بو�سارب القادم من جمعية عني مليلة، كما 

بو�سياف  عنابة  اإحتــاد  مدافع  اأي�سا  وقع 

�سعدي  �سكيكدة  �سبيبة  مــيــدان  وو�ــســط 

الذي  العمري  االألــعــاب  �سانع  عن  ف�سال 

وكذا  باتنة  �سباب  �سفوف  يف  ين�سط  كان 

الالعب كابري من �سباب عني الفكرون.

فقد  الفارط  املو�سم  العبي  وبخ�سو�ص 

على  احل�سول  من  اجلمعية  اإدارة  متكنت 

من�سر،  �ستاتي،  بيو�ص،  من  كل  موافقة 

موافقة  على  احل�سول  انتظار  يف  بورقعة 

االحتفاظ  تقرر  الذين  الالعبني  باقي 

بهم وهذا يف مقابل مغادرة الالعب موا�ص 

ال�سابق  فريقه  اإىل  الــعــودة  ف�سل  الــذي 

الذي  عطية  الالعب  وكــذا  عنابة  اإحتــاد 

ا�سرتط احل�سول على م�ستحقاته العالقة 

مقابل التجديد، كما جنح م�سريو اجلمعية 

االأي�سر  املدافع  خدمات  على  احل�سول  يف 

�سديرة  بــن  الــ�ــســاورة  ل�سبيبة  ال�سابق 

اإدارة  رف�ص  ظــل  يف  االإعـــارة  طريق  عــن 

اأن  علما  نهائيا،  الالعب  ت�سريح  ال�ساورة 

يف  مفتوحة  تبقى  االإ�ستقدامات  قائمة 

نظر امل�سريين للتعاقد مع العبني جدد يف 

االأيام املقبلة.  

للمو�سم  حت�سرياتها  اجلمعية  وبا�سرت 

حمداين  عابد  ال�سهيد  مبلعب  اجلــديــد 

حتت اإ�سراف املدرب ال�سعيد بلعريبي، علما 

ب�سبب  تاأخرت  التح�سريات  انطالقة  اأن 

انتظار  التنظيمية وهذا يف  امل�ساكل  بع�ص 

اأجل  من  تون�ص  اإىل  ال�سفر  موعد  حتديد 

اإدارة  واأكــدت  ال�سيفي،  الرتب�ص  اإقامة 

على  ذيب  معمر  الرئي�ص  بقيادة  اجلمعية 

اأن هدف الفريق يف بطولة املو�سم اجلديد 

باإرتياح  البقاء  ورقــة  لعب  عن  يخرج  لن 

وهذا بالنظر للو�سعية املالية التي يعرفها 

الفريق. 

�ضباب باتنة
وفاق �ضطيف 

جمعية اخلروب 

اأهلي الربج

احتاد تب�ضة �ضباب قاي�س 

�لتعد�د يغادر�ن  وعطية  ومو��ش  بقوة  �ملريكاتو  "لي�صكا" تد�صن 

�ل�صباب يف مفرتق �لطرق و�لأن�صار 

ينا�صدون �ل�صلطات لإنقاذ �لفريق

�ت�صالت مكثفة مع �مل�صتهدفني و13 مليار 

�صنتيم تنع�ش �خلزينة  

 20 يوم  �لتح�صري�ت  يف  "�لكاب" ي�صرع 
جويلية ونحو �نتد�ب لعبان لغلق قائمة 

بن عياد ين�صم ودوما م�صتاء من و�صعية 

�أر�صية ملعب 20 �أوت 

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

العاي�ص.�ص

عبا�سي.ع

علمت االأورا�ص نيوز من م�سدر 

من جلنة الرت�سيح اأن هذه 

االأخرية مازالت تنتظر اأن ير�سم 

خذيري تر�سحه لرئا�سة االحتاد 

للمو�سم املقبل وملا تبقي من عمر 

العهد االأوملبية احلالية ورغم 

اأن خذيري قرر الرت�سح لرئا�سة 

لفريق احتاد تب�سة اأن جلنة 

علمت من مقربيه اأنه متواجد 

خارج الوطن وب�سبط يف فرن�سا 

ما منعه من القدوم خالل اليومني 

املا�سيني لرت�سيم ذلك فيما اأعلم 

جلنة الرت�سيحات ومديرية 

ال�سباب والريا�سة عن قدومه يف 

ال�ساعات القليلة القادمة.

وبهذا توؤجل اجلمعية العامة 

حتى ير�سم خذيري تر�سحه 

ويتم بعدها حتديد موعد عقد 

اجلمعية العامة.

خذيري مل ير�صم 

تر�صحه بعد و�جلمعية 

�لعامة توؤجل

فيما مت اإيداع الرئي�ش ال�شابق ح�شان حمار احلب�ش املوؤقت 



 

�سلطت ال�سحف االإ�سبانية، ال�سادرة 

ام�ص ، ال�سوء على تتويج منتخب اإ�سبانيا لل�سيدات ببطولة 

اأوروبا لكرة ال�سلة، على ح�ساب فرن�سا، باالإ�سافة اإىل مترد اأنطوان 

غريزمان، مهاجم اأتلتيكو مدريد، على تعليمات ناديه، بعدم ح�سوره 

للتدريبات.

وعنونت �سحيفة "ماركا": "اأ�ساطري الذهب".

واأ�سافت: "منتخب اإ�سبانيا ل�سيدات كرة ال�سلة يكت�سح فرن�سا 

بنتيجة )86-66( يف نهائي بطولة اأوروبا ويتوج باللقب".

وتابعت: "اليوم يبداأ مو�سم التحديات، وزيدان يواجه �سيفه 

االأ�سعب"

 

وخرجت �سحيفة "موندو ديبورتيفو" بعنوان: "اأبطال الذهب".

ووا�سلت: "املنتخب االإ�سباين لل�سيدات يتوج ببطولة اأوروبا لكرة ال�سلة على 

ح�ساب فرن�سا".

وتابعت: "اآرثر ي�سنع الهدف احلا�سم ليتوج منتخب الربازيل بلقب كوبا 

اأمريكا، بعد الفوز )3-1( على بريو".

وا�ستكملت: "غريزمان مل يح�سر.. الفرن�سي مل يذهب للفرتة التح�سريية 

الأتلتيكو مدريد، وقد يكون باألوان البلوغرانا هذا االأ�سبوع".

 

وعلى ال�سفحة الرئي�سية ل�سحيفة "�سبورت" جاء العنوان: "انتظار طويل".

واأ�سافت: "بر�سلونة ي�ستعد لدفع ال�سرط اجلزائي لغريزمان، والالعب التزم بكلمته ومل يذهب اإىل تدريبات 

اأتلتيكو مدريد".

وتابعت: "غريزمان ي�ستمتع بالعطلة، وبر�سلونة يعمل على جمع ال�سرط اجلزائي يف عقده البالغ 

يورو". مليون   120
وا�ستكملت: "ا�ستغاثة من نيمار اإىل بر�سلونة.. الربازيلي يطلب من 

البلوغرانا ت�سريع املفاو�سات".

مترد غريزمان 
وا�ضتغاثة 

نيمار االأبرز 
بال�ضحف 
االإ�ضبانية

 ال�صحافة معـــــــــــــــــــــــر�ض

ريا�صة الثالثاء  28 يونيو 2969/ 09  جويلية 2019 املوافق لـ 06 ذو القعدة 141440

دي ليخت يتجنب تكرار �ضيناريو غريزمان

روما يراقب العب ريال مدريد

ريال مدريد يغري يونايتد بعر�س
 جديد ل�ضم بوغبا

بند قانوين ينقذ غريزمان من عقوبة 
اأتلتيكو مدريد

مي�ضي يواجه خطر االإيقاف لفرتة طويلة

الهولندي  اأعمال  وكيل  رايول  مينو  اأكد 

اأي��اك�����ص  م���داف���ع  ل��ي��خ��ت  م��ات��ي��ا���ص دي 

لتفاق  تو�ضل  ال��لع��ب  اأن  اأم�����ض��رتدام، 

جوفنتو�ص،  مع  ال�ضخ�ضية  البنود  حول 

متهيًدا للن�ضمام اإىل ال�ضيدة العجوز هذا 

ال�ضيف.

ل�ضحيفة  ت�ضريحات  يف  راي���ول  وق���ال 

اتفاق  لديه  ليخت  "دي  تيليغراف  دي 

توافق  ال�����ض��روري  م��ن  جوفنتو�ص،  م��ع 

جوفنتو�ص واأياك�ص حول ال�ضفقة".

قد  اللعب  ك��ان  اإذا  عما  راي��ول  و�ضئل 

يفعله  ما  غ��رار  على  ناديه،  على  يتمرد 

مدريد،  اأتلتيكو  مع  غريزمان  اأن��ط��وان 

اأمر غري وارد، هو لي�ص  "هذا  لريد بقوله 

اأ�ضلوبه".

اأن  اإىل  ���ض��ح��ف��ي��ة  ت���ق���اري���ر  وت�����ض��ري 

البيانكونريي تو�ضل لتفاق مع دي ليخت، 

يق�ضي بتوقيعه على عقد ملدة 5 �ضنوات، 

م��ق��اب��ل احل�����ض��ول ع��ل��ى 9 م��لي��ني ي��ورو 

كراتب �ضنوي بالإ�ضافة اإىل املكافاآت.

وي��رغ��ب ج��وف��ن��ت��و���ص يف الإع�����لن عن 

انطلق  مع  املقبل،  الأرب��ع��اء  ال�ضفقة، 

باملو�ضم  اخل��ا���ص  ال��ت��دري��ب��ي  املع�ضكر 

مع  اجلاري  جويلية   19 يوم  اأو  اجلديد، 

بدء اجلولة الآ�ضيوية لل�ضيدة العجوز.

الإ�ضباين،  مدريد  ري��ال  جنوم  اأح��د  الإي��ط��ايل،  روم��ا  ن��ادي  يراقب 

متهيًدا ل�ضمه خلل فرتة النتقالت ال�ضيفية اجلارية.

وذكرت تقارير فرن�ضية اأن روما الإيطايل يراقب ماريانو دياز لعب 

ريال مدريد، متهيًدا ل�ضمه يف املريكاتو ال�ضيفي اجلاري.

اأجل  من  للغاية  جيًدا  خياًرا  �ضيكون  دي��از  ماريانو  اأن  روم��ا،  وي��رى 

تدعيم هجوم الفريق الإيطايل.

وتابعت التقارير اأن روما يرغب يف احل�ضول على خدمات دياز، على 

�ضبيل الإعارة، بداية من املو�ضم املقبل.

وبيعه  دياز،  ماريانو  من  التخل�ص  يف  ياأمل  مدريد  ريال  اأن  واأ�ضافت 

ال�ضيفية احلالية، فيما  نهائي يف فرتة النتقالت  ب�ضكل 

ُيقدر �ضعر اللعب حاليا بحوايل 20 مليون يورو، وفق ما 

اأورده موقع "تران�ضفري ماركت".

زيدان،  الدين  زين  اأن  يبدو 

م�ضمم على �ضم مواطنه بول 

احلايل،  ال�ضيف  يف  بوغبا، 

ا  حيث قدم ريال مدريد عر�ضً

يونايتد،  ملان�ض�ضرت  جديًدا 

للتعاقد مع النجم الفرن�ضي.

"ليكيب"  ل�ضحيفة  ووف��ًق��ا 

فلورنتينو  ف��اإن  الفرن�ضية، 

مدريد  ري���ال  رئي�ص  ب��ريي��ز 

مليون   150 ل��دف��ع  م�ضتعد 

ي�������ورو، م����ن اأج������ل اإق���ن���اع 

باملوافقة  يونايتد  مان�ض�ضرت 

على �ضم بوغبا.

ومع ذلك، فاإن يونايتد مازال 

لبوغبا  ال�ضماح  يف  م���رتدًدا 

باملغادرة، لكن يف الوقت ذاته 

على  اللعب  اإج��ب��ار  يخ�ضى 

البقاء دون اإرادته، وبالتايل 

لن يقدم م�ضتواه املطلوب.

وي�����ض��م��ل ع���ر����ص ال���ري���ال 

اجل���دي���د ان���ت���ق���ال غ��اري��ث 

يونايتد  مان�ض�ضرت  اإىل  بيل 

اأن  خا�ضة  ال�ضفقة،  �ضمن 

وك�ضف  اأم���ره،  ح�ضم  زي��دان 

ع��ن رغ��ب��ت��ه يف اإب���ع���اده عن 

باأي  �ضانتياغو برنابيو  ملعب 

املو�ضم  بداية  قبل  طريقة 

املقبل.

اإقناع  م��دري��د  ري��ال  وح���اول 

بهذا  ي��ون��اي��ت��د  م��ان�����ض�����ض��رت 

العر�ص، الذي �ضيدفع خلله 

اإ�ضافة  ي���ورو،  مليون   80
الريال  يقدر  الذي  بيل،  اإىل 

ي��ورو،  مليون  ب�70  قيمته 

الإجنليزي  ال��ن��ادي  اأن  اإل 

يرف�ص حتى الآن التعاقد مع 

اللعب الويلزي.

الإ�ضباين،  مدريد  اأتلتيكو  نادى  ا�ضتدعى 

العودة  اأج��ل  م��ن  الفريق،  لعبي  جميع 

للمو�ضم  التح�ضريية  ال��ف��رتة  وخ��و���ص 

اجلديد.

الفرن�ضي  اأن  "�ضبورت"،  �ضحيفة  وذك��رت 

اأنطوان غريزمان جنم الروخي بلنكو�ص، 

ظل  يف  احل�ضور،  عن  الغائبني  بني  من  كان 

مدريد  اأتلتيكو  عن  الرحيل  على  تاأكيده 

هذا ال�ضيف.

بغريزمان  ات�ضل  الأت��ل��ت��ي  اأن  واأ���ض��اف��ت 

اأن  منوهة  اللعب،  على  ال�ضغط  اأجل  من 

النادي ي�ضتطيع معاقبة اأنطوان مادًيا.

اأن غريزمان يتحلى  ولفتت ال�ضحيفة اإىل 

بلنكو�ص،  الروخي  تهديد  ب�ضاأن  بالهدوء 

من  يوًما   26 �ضوى  مي�ص  مل  واأن��ه  خا�ضة 

اإجازته.

بند  اإىل  ي�ضتند  غريزمان  ب��اأن  وختمت 

احل�ضول  يف  احل��ق  لع��ب،  لكل  ب��اأن  يفيد 

30 يوًما مدفوعة  �ضنوية ملدة  اإجازة  على 

اإذا  معهم،  يتوافق  ن�ضبي  جزء  اأو  الأج��ر، 

من  اأقل  للنادي  ان�ضمامه  على  مر  قد  كان 

عام واحد.

قائد  مي�ضي  ليونيل  يواجه 

املنتخب الأرجنتيني، خطر 

طويلة،  لفرتة  الإي��ق��اف 

اتهاماته  خلفية  على 

التحكيم  ب��ان��ح��ي��از 

ل������ل������ربازي������ل يف 

بطولة  مناف�ضات 

كوبا اأمريكا.

وودع مي�ضي ورفاقه، 

اأمريكا،  كوبا  بطولة 

عقب  الذهبي  املربع  من 

ال��ه��زمي��ة اأم����ام ال��ربازي��ل 

�ضهدت  م��ب��اراة  يف   ،)2-0(

الكثري من اجلدل التحكيمي.

بالنحياز  التحكيم  اتهم  قد  مي�ضي  وك��ان 

بلقب  ال�ضامبا  لفوز  وتف�ضيله  الربازيل  اإىل 

البطولة، بعدما رف�ص حكم مواجهة الربازيل 

يف  الفيديو،  لتقنية  ال��ع��ودة  والأرج��ن��ت��ني، 

ركلتي جزاء مل يحت�ضبا لراق�ضي التانغو.

كما تعر�ص مي�ضي للطرد من مباراة ت�ضيلي، 

يف حتديد �ضاحب املركز الثالث، م�ضدًدا على 

اأن طرده جاء ملعاقبته على ت�ضريحاته، كما 

رف�ص  اأنه  املباراة  عقب  اأكد 

نظًرا  امل��ي��دال��ي��ة  ا���ض��ت��لم 

يكون  اأن  يريد  ل  لأن��ه 

�ضمن الف�ضاد.

ل�ضحيفة  ووف���ًق���ا 

"م�����������������������ريور" 
ال���ربي���ط���ان���ي���ة، 

ف���������اإن ل���ي���ون���ي���ل 

م���ي�������ض���ي ي����واج����ه 

الإي���ق���اف ملدة  خ��ط��ر 

امل�ضاركة  ع��ن  ع��ام��ني، 

بعد  الأرج����ن����ت����ني،  م����ع 

ت�ضريحاته الأخرية.

واأ�ضافت اأن لوائح احتاد اأمريكا 

اأو  و�ضيلة  باأي  اإهانة  اأي  حتظر  اجلنوبية، 

من  اأن  اإىل  م�ضرًيا  القاري،  للحتاد  طريقة 

يتعدى ذلك، يح�ضل على حظر ملدة عامني.

ولفتت اإىل اأنه يف حال تقرر معاقبة مي�ضي، 

الت�ضفيات  عن  الأرجنتيني  النجم  ف�ضيغيب 

كوبا  وكذلك   ،2022 العامل  لكاأ�ص  املوؤهلة 

اأمريكا املقبلة 2020.

األفي�س يرد على اتهامات مي�ضي للربازيل
قال داين األفي�ص، قائد منتخب الربازيل، اإنه ل يتفق مع 

ف�ضاد  حول  الأرجنتني،  جنم  مي�ضي،  ليونيل  ت�ضريحات 

توج  الذي  لل�ضيلي�ضاو،  وانحيازه  اجلنوبية  اأمريكا  احتاد 

املباراة  يف   ،)1-3( بريو  على  بالفوز  اأمريكا  كوبا  بلقب 

النهائية.

واأو�ضح األفي�ص، يف ت�ضريحات لقناة "TyC" الأرجنتينية: 

"اإنه يوم مميز بالن�ضبة لنا، ونركز على ال�ضتمتاع به.. ل 
ميكنني القول اإنني اأتفق مع ما قاله مي�ضي".

الإجناز،  هذا  حتقيق  اأجل  من  بقوة  عملنا  "لقد  وتابع: 

ل  لكنني  ل��ي��و..  ل��دى  وال�ضتياء  الغ�ضب  حالة  اأتفهم 

املجهود  �ضراوؤه،  مت  )اللقب(  هذا  ب��اأن  اعتقاده  اأ�ضاركه 

الذي قدمناه لتحقيق البطولة كان رائًعا للغاية". 

هزمية  عقب  بالف�ضاد،  كومنيبول  اتهم  قد  مي�ضي  وك��ان 

الربازيل  اأم���ام  النهائي  ن�ضف  يف  الأرج��ن��ت��ني  منتخب 

�ضد  للطرد  تعر�ضه  بعد  التهامات  نف�ص  وكرر   ،)0-2(

فاز  الذي  الثالث،  املركز  حتديد  مباراة  خ������لل  ت�ضيلي، 

به التانغو.



مديرية احلماية املدنية لوالية باتنة 
تكرم مديرها ال�ضابق 

التلميذة جيهان ميخاريف مثال للتميز والتفوق دون درو�س خ�ضو�ضية 

ا�ضتح�ضان وترحيب وا�ضع و�ضط 
طلبة جامعة باتنة باالقرتاح

بعد الإجراءات املتخذة من طرف ال�شلطات التون�شية 

على اإثر احلركة الوا�شعة للمدراء

على اإثر احلركة الوا�شعة للمدراء

بعد اقرتاحات ا�شتطالع الراأي حول ا�شتخدام اللغة الجنليزية يف اجلامعات

الــعــقــيــد جـــمـــال خمار  تــنــ�ــســيــب  ــب  ــق ع

بباتنة،  املدنية  للحماية  جديدا  مديرا 

املغادر  بالنيابة  ال�سابق   للمدير  خلفا 

عــبــد احلــمــيــد بــلــهــو�ــســي، ويـــاأتـــي ذلـــك يف 

للمدراء  الوا�سعة  ــرية  االأخ احلركة  اإطــار 

على  اجلارية  املركزيني  واملــدراء  الوالئيني 

احلماية  مديرية  كرمت  الوطني،  امل�ستوى 

حتت  االإداري  ومبقرها  للوالية  املدنية 

توفيق  الــرائــد  بالنيابة  مديرها  اإ�ــســراف 

املديرية  موظفي  بح�سور  وذلك  عزيز،  بن 

ورئي�ص الوحدة الرئي�سية، مديرها ال�سابق 

اإىل  املحول  بلهو�سي  احلميد  عبد  الرائد 

النعامة  لوالية  املدنية  احلماية  مديرية 

وجتديد  التاريخية  الوالية  لهذه  كمدير 

كمدير  املهني  م�سواره  ملوا�سلة  فيه  الثقة 

للحماية  ــعــام  ال املــديــر  مــن طـــرف  والئـــي 

ياأتي ذلك  العقيد بوعالم بوغالف،  املدنية 

خالل  املبذولة  ملجهوداته  رمــزي  كتكرمي 

املديرية  راأ�ـــص  على  ق�ساها  التي  الــفــرتة 

والتي قاربت ال�سنتني، اأين عمل خاللها دون 

كلل وال ملل الإمتام العمل الذي بداأه وبا�سره 

�سابقيه من املدراء الذين تعاقبوا على راأ�ص 

هذه املديرية، حمافظا على االأمانة حتقيقا 

جميعا  جمعهم  الـــذي  املــ�ــســرتك  لــلــهــدف 

باملهمة  املتعلق  املهني  الــواجــب  اأداء  وهــو 

القطاع  �سورة  وحت�سني  النبيلة  االإن�سانية 

هذا  املواطنني.  قلوب  يف  مكانته  وتثبيت 

بتبادل  ت�سمح  فر�سة  يعد  التكرميي  اللقاء 

التو�سيات بني كل احلا�سرين ومتني النجاح 

مهام  اأداء  موا�سلة  الأجــل  بينهما  املتبدل 

االإن�سانية  على  القائمة  املدنية   احلماية 

النبيلة.

والية  من  ال�سمالية  اجلهة  تاألقت 

التعليم  �سهادة  امتحانات  يف  �سطيف 

اجلــاريــة،  ال�سنة  خـــالل  املــتــو�ــســط 

العديد  ــاء  ــم ــس اأ� ورود  ـــالل  خ مـــن 

على  حت�سلوا  الــذيــن  التالميذ  مــن 

معدالت مرتفعة على غرار التلميذة 

تيزي  بلدية  ابنة  ميخاريف  جيهان 

الرابعة  املرتبة  التي حلت يف  نب�سار 

على  والثانية  الوطني  امل�ستوى  على 

متكنت  حيث  �سطيف  والية  م�ستوى 

 ،19.56 مــعــدل  على  احل�سول  مــن 

مبتو�سطة  جيهان  التلميذة  وتدر�ص 

علي دواجي ببلدية تيزي نب�سار.

درا�سيا  املتاألقة  التلميذة  وقالت 

مثل  على  احل�سول  تنتظر  كانت  اأنها 

هذه النتيجة ل�سبب ب�سيط، وهو اأنها 

بذلت جمهودات كبرية وجبارة طوال 

دون  وهذا  الفارط  الدرا�سي  املو�سم 

من  الكبري  والدعم  التحفيز  ن�سيان 

الوالدين  وخا�سة  االأ�ساتذة  طرف 

الدائم  وقوفهما  خالل  من  الكرميني 

ال�سعب  تخطي  اأجـــل  مــن  بجانبها 

وتــذلــيــل كـــل الـــعـــوائـــق مـــن اأجـــل 

يف  ممكن  معدل  اأكــرب  على  احل�سول 

هذا االمتحان. 

تلقي  اإىل  باللجوء  يتعلق  وفيما 

يف  ودورهــــا  اخل�سو�سية  الــدرو�ــص 

التلميذة  اأكــــدت  فــقــد  التح�سيل، 

جيهان اأن هذه الدرو�ص غري �سرورية 

قاموا  االأ�ــســاتــذة  اأن  خا�سة  كثريا 

املــنــوط بهم واأكـــرث طــوال  ــدور  ــال ب

التح�سري  الدرا�سي، من خالل  املو�سم 

اجليد الجتياز هذا االمتحان وعدم 

اأو مو�سوع، واأ�سافت  اأي در�ص  اإغفال 

منا�سبة  اخل�سو�سية  الــدرو�ــص  اأن 

اأكرث للمواد العلمية مع برجمتها بوم 

ال�سبت كونه يوم راحة وهو ما ميكن 

وهذا  اجليد،  اال�ستيعاب  من  التلميذ 

غرار  على  اأخرى  عوامل  ن�سيان  دون 

ال�سنة  بداية  من  الدائم  االجتهاد 

ف�سال عن ت�سطري هدف احل�سول على 

معدل مرتفع من البداية.

اأكـــدت  امل�ستقبلي  طموحها  وعـــن 

منذ  حلمها  اأن  جــيــهــان  الــتــلــمــيــذة 

اأن  اأن ت�سبح طبيبة، م�سيفة  ال�سغر 

غرار  على  العلمية  املــواد  يف  متيزها 

الريا�سيات، الفيزياء والعلوم جعلها 

العلمي  البحث  اإىل جمال  اأكرث  متيل 

حلمها  حتقيق  يف  تنجح  اأن  متمنية 

باأن ت�سبح طبيبة بعد التخرج.

جيهان  التلميذة  قالت  اخلتام  ويف 

بعد  و�سلت  قد  نف�سها  تعترب  ال  اأنها 

مازال  الطريق  اإن  بل  التفوق،  هــذا 

ــون �ــســهــال وهـــو ما  ــك ــال ولـــن ي ــوي ط

ي�ستدعي موا�سلة املثابرة واالجتهاد 

اأكرث خالل املوا�سم الدرا�سية املقبلة 

كما  النتائج،  اأف�سل  ح�سد  ملوا�سلة 

وجهت التلميذة �سكرها لكل االأ�ساتذة 

ــن متــدر�ــســت عــلــى اأيــديــهــم يف  ــذي ال

ودون  واملتو�سط  االبتدائي  الطورين 

ن�سيان الوالدين الكرميني اللذان كان 

لهما دور كبري يف النتيجة املحقة من 

التي  ال�سعوبات  لكل  تذليلهما  خالل 

واجهتها.

اقرتحت وزارة التعليم العايل والبحث 

عمليات  االأخرية،  االأيام  خالل  العلمي 

اآراء  ا�ستطالع  اإىل  تــهــدف  ميدانية 

الطلبة والباحثني واالأ�ساتذة يف جمال 

حول  العلمي  والبحث  العايل  التعليم 

االجنليزية  اللغة  ا�ستخدام  تطوير 

يف التعليم العايل بدل اللغة الفرن�سية 

والذي القى ا�ستح�سانا وا�سعا وترحيبا 

من قبل خمتلف املهتمني.

الطلبة  مـــن  ــعــديــد  ال كــ�ــســف  حــيــث 

1، عن مدى رغبتهم يف  بجامعة باتنة 

اللغة االجنليزية يف  ا�ستخدام  تعزيز 

البحوث العلمية وكذا الدرا�سات العليا 

التي يعتمدونها بعدما اأ�سبحت ح�سبهم 

مواكبة  عن  عاجزة  الفرن�سية،  اللغة 

بع�ص التطورات والبحوث العاملية التي 

تتم�سك بامل�سطلحات االجنليزية دون 

االأمر مبثابة خطوة  واعتربوا  غريها، 

مكانة  ترقية  نحو  فعالة  ايجابية 

تتذيل  الــتــي  ــة  ــري ــزائ اجل اجلــامــعــة 

حيث  مــن  العاملية  اجلامعات  ترتيب 

التعليم والبحث العلمي.

ـــدد من  ـــــرى، اأعـــــاب ع مـــن جــهــة اأخ

كانطالقة  اجلامعة  اختيار  املتتبعني 

لتج�سيد اللغة االجنليزية يف التعليم، 

الدرا�سية  الربامج  تغيري  اإىل  ودعــوا 

اإىل  االبتدائي  الطور  من  التعليمية 

واإدراج  للجامعة  االنتقال  ثم  الثانوي 

امل�سوار  بداية  منذ  االجنليزية  اللغة 

الباحثون  ي�سطدم  ال  كــي  الــدرا�ــســي 

جانب  اإىل  الربامج،  بتذبذب  والطلبة 

بجامعة  االأ�ساتذة  من  عدد  دعا  ذلك 

وتاأطري  تكوين  �سرورة  اإىل  باتنة1، 

جت�سيد  يف  االنــطــالق  قبل  املــدر�ــســني 

هذا املخطط الذي يبقى جمرد حديث 

الوزارة  اأطلقته  الذي  اال�ستطالع  بعد 

املهتمني  اآراء  وا�ستقاء  ملعرفة  الو�سية 

اللغة  ال�ستخدام  التحيز  بخ�سو�ص 

االجنليزية بدل الفرن�سية يف التعليم 

العايل والبحث العلمي.

هذا وكانت عديد االأ�سوات يف االآونة 

اللغة  اإدمـــاج  اإىل  دعــت  قد  االأخـــرية، 

ــاالت  ــج ــزيــة يف خمــتــلــف امل ــي االجنــل

والعمل على تطويرها بدل اال�ستخدام 

قالوا  التي  الفرن�سية  للغة  املــفــرط 

اأنها تبقى حمدودة مقارنة بلغة العلم 

الباحثني  اهتمام  على  ا�ستولت  التي 

والدار�سني عرب العامل.
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حملة لت�ضجيع ال�ضياحة الداخلية ومقاطعة املنتجعات التون�ضية 

بحلق  املتعلقة  االإجـــــراءات  متــر  ومل 

على  فــيــه  املــبــالــغ  والــتــ�ــســديــد  اللحية 

رواد  �سرع  حيث  الكرام  مــرور  احلــدود، 

ملقاطعة  حملة  يف  االجتماعي  التوا�سل 

باإلغاء  واملطالبة  التون�سية  املنتجعات 

ح�سبهم،  التع�سفية  ــــراءات  االإج هــذه 

هم  ــني  ــري ــزائ اجل الــ�ــســيــاح  اأن  ال�سيما 

خالل  التون�سية  ال�سياحة  اأنــقــذوا  من 

تعانى  كانت  حينما  املا�سية  ال�سنوات 

املجيء خالل  االأوروبيني عن  من عزوف 

ــذي عرفه  فــرتة اال�ــســطــراب االأمــنــي ال

على  اجلزائريون  كان  حيث  البلد،  هذا 

مو�سم  يف  البلد  هذا  اإىل  الداخلني  راأ�ص 

اال�سطياف.

اأي�سا  تركزت  احلملة  فــاإن  املقابل  ويف 

من  الداخلية  ال�سياحة  ت�سجيع  على 

اختيار  على  امل�سطافني  حتفيز  خــالل 

اجلميلة  والداخلية  ال�ساحلية  املناطق 

والتنوع  ـــرثاء  ال ظــل  يف  وهـــذا  لــلــوطــن، 

مع  البالد موازاة  الذي تعرفه  ال�سياحي 

اخلدمات  اأ�سعار  يف  امللحوظ  االنخفا�ص 

بال�سنوات  مقارنة  وحت�سنها  املقدمة 

اأن  �ساأنه  من  الذي  العامل  الفارطة، وهو 

ق�ساء  على  اجلزائرية  العائالت  ي�سجع 

ظل  يف  الوطن  داخــل  ال�سيفية  العطلة 

اجلميلة  االأمـــاكـــن  مــن  الــعــديــد  وجـــود 

من  العديد  دخــول  عن  ف�سال  واجلذابة 

وهو  اخلــدمــة،  حيز  اجلــديــدة  الفنادق 

اأزمة  على  الق�ساء  �ساأنه  من  الذي  االأمر 

االإيواء التي كانت ال�سبب يف نزوح املئات 

من العائالت اإىل خارج الوطن.

الوكاالت  اأ�سحاب  من  العديد  نظر  ويف 

ال�سياحية فاإن حجم االإقبال على احلجز 

الوطن،  داخـــل  ــودة  ــوج امل املــركــبــات  يف 

ال�سنة  هـــذه  ملحوظا  ارتــفــاعــا  عـــرف 

املجاورة  الــدول  يف  احلجز  عك�ص  وهــذا 

تف�سريه  مت  مــا  وهــو  تون�ص،  ــرار  غ على 

املالية  التكاليف  يف  امللحوظ  باالرتفاع 

لق�ساء العطلة خارج الوطن حيث عمدت 

الفنادق التون�سية اإىل الرفع من تكاليف 

االإقامة مقارنة بال�سنوات الفارطة، وهو 

ما ت�سبب يف تراجع احلجوزات خا�سة مع 

االأو�ساع ال�سيا�سية الراهنة التي تعي�سها 

البالد واحلرب على الف�ساد والتي جعلت 

على  قـــادرة  غــري  الــعــائــالت  مــن  الكثري 

اخلروج من الوطن مما �سجعها اأكرث على 

التوجه نحو املركبات ال�ساحلية. 
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بريكةنقاو�صمروانةاآري�صعني التوتةباتنةالتاريخ

الثالثاء 09 جويلية 2019
دراغلة جمال 25 نهج �ضالح بن عبا�ص

بن عوانة عبد القادررداح �ضارة033813374
فرحات �ضهام 

�ضيدهم طارق ب�ضريلعناين جلل033831256
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االأ�سبوع من 07/04/ 2019 

اإىل 2019/07/10

زاهي وريدة

موفق الوردي033321585
بن الطيب رعبد الكرمي

033269812
غ�ضبان �ضماح

مزا�ص �ضهرزادخمتا�ص �ضكينة033327416
�ضيف اهلل 

�ضافية

مراد حممد مهدي

033333203
حمادو وهيبة

033987161
عثماين جناة

033265094
بلحاج اأمرية

033899810
حمادي ح�ضام الدين

033898236
عنون بلخري

033370517
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اإىل 2019/07/10

اأبركان وفاء

033323439

بلولة ح�ضينة

033985395
حممدي عبد املومن

بن فيفي جميلة033340009
دغدغ لمية

معن�ضري �ضماح033208174
لو�ضيف اأ�ضماء

033289312
رجيمي �ضعيدة

بن يو�ضف وفاءروبعي �ضربينة033876253
بعزي وهيبة

بورا�ص رحمة033366180
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الكرة .... 
تلعب على "املورال"

�سبيحة  جــزائــري  مليون   40 من  اأكــرث  ا�ستفاق 

و�سغارا  كبارا  عالية  جد  مبعنويات  اأمــ�ــص،  يــوم 

اإىل املنتخب  ن�ساء و�سيوخا ويعود الف�سل يف ذلك 

اأول  متكنوا  الذين  ال�سحراء  وحماربي  الوطني 

اأم�ص من �سنع فرحة وبهجة وانت�سار جد م�ستحق، 

املواقف  اإىل مثل هذه  ال�سعب  يف وقت يحتاج فيه 

الكل  والواحد هو  الواحد  الكل هو  اأن  تثبت  التي 

وان  ــالد،  ــب ال وميــثــل  ال�سعب  ميثل  الــفــريــق  وان 

احلراك قد غري كل �سيء حتى معنويات الالعبني 

وطريقة لعبهم.

اأعطت  عزمية  كمثلها  لي�ص  التي  العزمية  فتلك 

كاأي  لي�ص  اجلزائري  اأن  مفاده  اآخر  در�سا  العامل 

واأنه يختلف عن اجلميع، يف طريقة تفكريه  احد 

تغريه  ميكانيزمات  يف  وحتى  تعبريه  اأ�ساليب  ويف 

لعبه  طريقة  حتى  يتغري  اأن  يجب  ملــا  وتغيريه 

ال  ومل  االإفــريــقــيــة  النجومية  بــلــوغ  وحمــاولــتــه 

بنا  تالعبت  ما  كثريا  التي  فامل�ستديرة  العاملية، 

طموحات  اأهم  ت�سكل  ظلت  اأع�سابنا  على  ولعبت 

اجنازاتنا  على  العامل  ليتفرج  وكبرينا،  �سغرينا 

احلالية مثلما ظلت اجنازاتنا التاريخية يف ذاكرة 

االأمم املا�سية واحلا�سرة.

ومثلما اأحزنتنا نتائج "الكرة" خالل �سنوات م�ست 

الم�ست  كلما  اخلا�سة  بطريقتها  ت�سعدنا  هاهي 

�سباك اخل�سم، وترنحت بني اأقدام العبينا امل�سرين 

امل�ستديرة  خطى  على  م�سريتهم  موا�سلة  على 

فتزامن الفوز مع عيدي اال�ستقالل وال�سباب ليكون 

الن�سر اأجمل هدية لل�سباب ومن ال�سباب، وتزامنت 

�سلطتنا  ويف  جمتمعنا  يف  احلا�سلة  التغريات  مع 

وتزامنت  الراهن،  وو�سعنا  و�سيا�ستنا  واقت�سادنا 

مع حراكنا ال�سلمي الذي �سكل ومازال ي�سكل وعلى 

هام�ص كل جمعة خطابا عامليا ودرا تقنيا وفنيا يف 

ال�سلم وامل�ساحلة واالأمن والدميقراطية احلقة.
نوارة بوبري

ت�سببت االإجراءات املتخذة من طرف ال�سلطات التون�سية خالل االأيام االأخرية واملتعلقة بت�سديد اإجراءات الدخول اإىل االأرا�سي التون�سية على احلدود، يف تذمر كبري لدى 
ال�سياح اجلزائريني الذين تعودوا على ق�ساء العطلة ال�سيفية يف املنتجعات التون�سية، حيث مل يتقبل هوؤالء ال�سياح االإجراءات املتخذة، خا�سة اأنها اقت�سرت فقط على 

ال�سياح اجلزائريني دون �سواهم، وهذا يف وقت بررت ال�سلطات التون�سية هذا االإجراء باالحرتازي بعد التفجريات التي عرفتها تون�س خالل االأيام الفارطة.



ما كنَت اإال �سمعًة و فتيال

ومنارًة للثائرين، َدليال 

......

َنَف�سًا ِمَن الِعّز التليِد وَغرفًة 

�سطوال  ِمْن بحِر مو�سى اأغَرَقْت اأُ

......

ْت على االأحرار ِمْن  يا َقب�سًة ُنرِثَ

اأَثِر الر�سوِل فاأحَيِت املَقتوال 

......

ٍة لكنهم  قد كنَت حَم�َص ُنبوَّ

بحَك املاأموال خافوَك....، خافوا �سُ

.....

خافوا حياَتك بني اأهلك مثلما 

خافوا حياَتك بينهْم مغلوال 

.....

تك العظيمة -خوَفها-  قروؤوا نبوَّ

لكّنهم مل ُيح�سنوا التاأويال 

.....

مل يفهموا اأّن الّنبّوة فوق ما 

غاة لَيمنعوا املفعوال  مُيلي الطُّ

.....

وباأنَّ نورَك ما انطفاآ اإال وقد 

اأهديَت كلَّ ُمرابٍط قنديال 

.....

وزرعَت يف االأحرار مثِلك بذَرًة

لَتعي�ص فيهْم ُملِهمًا ودليال

.......

قد باَت فينا اأَلُف ُحرٍّ قائٍم 

فا�سَقْوا مَبْن اأَرديتموُه قتيال 

.....

ما زادِت الَطعناُت يف اأَحراِرنَا 

اأَحَراَرنا اإال هدًى و َقبوال 

......

نعْت لهم  ياأتون للدنيا وقد �سَ

ُر�ْسُل ال�سماآ ِمْن جنِمها اإكليال 

.....

َرْت  فهُم املناديُل التي اإْن ُعطِّ

ها اأَْن َتغ�ِسلوا املِنديال  ما �سرَّ

�سعــر

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.

م�سعب بلهادف  اأولف / اأدرار 

ما كنت اإال �ضمعة 

كانت جدران امل�ست�سفى تهتز من 

�سرخاتها، وعقارب ال�ساعة تق�سعر 

كان  فقد  االأمل  اأمـــا  اآهــاتــهــا،  مــن 

يقطع ج�سدها النحيل باأنيابه كما 

فري�سته  املفرت�ص  احليوان  يقطع 

فاالأوجاع  �سفقة،  وال  رحمة  بال 

توزع �سفعاتها على ج�سدها املتعب 

خريفية  كــورقــة  ا�ــســفــر  الــــذي 

حتــدث  ومل  ـــص  ـــاالأر� ب الــتــطــمــت 

اأحد..كانت  بها  ي�سعر  ومل  ــرا  اأث

تفقد وعيها تارة لت�سحبها الغفلة 

ثم  املوؤقت  ال�سالم  من  �ساطئ  اإىل 

تلك  يف  نف�سها  لتجد  ت�ستيقظ 

لت�سيل  يع�سرها  واالأمل  الغرفة 

تنادي  ما  ينقطع..وكثريا  ال  بكاء 

تلك  وجهها  يف  فت�سرخ  املمر�سة 

مدام،  يا  اعلينا  "ا�سكتي  االأخــرية 

"لعلك  ليك  قاعدين غري  مارانا�ص 

مهملة  املمر�سة  هذه  اأن  �ستعتقد 

اأ�سعر  ولكنني  املر�سى  ترحم  وال 

نادتها  اأي�سا..فقد  اأمثالها  مبعاناة 

مــرمي.. ال�سيدة  غري  امــراأة  األــف 

يف  اأ�سلوبها  لها  يربر  ال  هذا  ولكن 

الرد ..توجهت ممر�سة اأخرى اإىل 

الذي  العرق  مت�سح  واأخــذت  مرمي 

يت�سبب على جبينها بحنان قائلة: 

وا�ستغفري  اأخــتــي  يــا  "ا�سربي 
اتنف�سي  وتتهناي،  بزاف  مابقا�ص 

مــرمي  مــعــهــا  نــظــرت  امليح.."، 

جتري  والدموع  وابت�سمت  بحنان 

و�سرعت  كــالــوديــان  خــدهــا  على 

يت�سبب  والــعــرق  بعمق،  تتنف�ص 

تهتف  واملمر�سة  جبينها..  على 

اجلزائري  اجلمهور  يهتف  كما  لها 

امللعب..وما  يف  الوطني  ملنتخبه 

�سرخت  حــتــى  ــات  ــظ حل اإال  هــي 

..و�سمعت  ـــــرية  االأخ �ــســرخــتــهــا 

عينيها  خفيفا..ففتحت  بــكــاء 

املثقلتني بالنعا�ص واإذا باملمر�سات 

�سيدتي.. "مبارك  يهتفن:  حولها 

اإىل  "ف�سمته  و�سيم..  طفل  ــه  اإن

باإح�سا�ص  و�سعرت  بحنان  �سدرها 

ــا  اأن وال  لــنــا  و�ــســفــه  ت�ستطع  مل 

لكم..ابت�سمت  و�سفه  اأ�ستطيع 

ــة من  ــرح ــف ــبــثــقــت األــــــوان ال وان

التي  تلك  لي�ست  وكاأنها  عينيها 

كانت  بل  الــعــربات..  تنزف  كانت 

اأن تعي�ص هذه اللحظة كل  تتمنى 

قاطعتها  تتاأمله  هي  يوم..وبينما 

"اعالبايل  ــة:  ــل ــائ ق ــة  املــمــر�ــس

الزم  مي  تفارقيه  حابة  ماراكي�ص 

ترتاحي يا مدام..قوليلي كيفا�ص 

مبت�سمة:  عليها  فردت  ات�سميه". 

�سيكون  االأول  "براء..ابني 
براء"، فابت�سمت املمر�سة قائلة: 

براء". اأم  يا  "ارتاحي 
اأغم�ست مرمي عينيها وهي ت�سعر 

اأن ن�سمات الهواء حتمل اإليها عطر 

منها.. تكونت  التي  القطعة  هذه 

ال�سكري  املخلوق  هذا  حالوة  واأن 

واأخــذت  بدمائها..  امتزجت  قد 

تفكر كيف �ستبدع يف الكتابة على 

هذه ال�سفحة البي�ساء.

فريحة بن �سباط/ جيجل

ــــــة  ق�سّ

 

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

االأكادميية والفنية

ردود

اأن�سفه  "رجل  وم�ساركة  البواقي  اأم  فراق/  عي�سى  املبدع 
االعداء وخذله الرفقاء اجلاحدين":   
ن�ّص ي�سلح يف �سفحة التاريخ اأو االأعالم.   

املبدعة "يا�سمينة اأحمد بو�سوارب/ باتنة وم�ساركة "دموع اليا�سمني":     
ن�ّص متو�ّسط فيه غمو�ص كبري، ومبالغة يف الرمزّية، ننتظر منك الكثري.        

فرحة االأمـــومة

عبد اهلل اليل

اإىل �سعبي

اإىل ال�سعب اجلزائري 

على  الفداء  �سعب  وروحــي  �سعبي 

مر الزمان 

�سعب  اأن  اأقــــول  ودائـــمـــا  اأقــــول 

اجلزائر رمز للحرية

للفداء للت�سحية للنخوة 

فاتركوا 

هذه االأحا�سي�ص رمزا للتاريخ 

ا�سم اجلزائر بحروف من  واكتبوا 

ذهب 

وال جتعلوا منها

قمامة يف مزبلة التاريخ

على  النقاط  اأ�سع  لكي  االأوان  اآن 

احلروف 

م�ستور  هــو  مــا  عــن  الغبار  واأزيـــل 

واأك�سف 

عواطفكم  وراء  جتــروا  ال  واأقــول 

وتخربوا اجلزائر

وردة االأركيد 

وزهرة اليا�سمني

لل�سالم  رمـــــزا  ـــر  ـــزائ اجل دعـــــوا 

واتركوها تعي�ص االأمان 

يكفي اجلزائر تقول 

ــدم  ال �ــســيــالن  م�سهد  تــعــيــدوا  ال 

واجلثث املرمية يف الطرقات

�سلمية  �سلمية  تــقــولــون  كــنــتــم 

فاأكملوا ال�سعار وقولوا ال نريد 

الفنت واحلروب

اأ�ساألكم ب�سفتي جزائري يغار على 

الوطن 

القلب  بــنــزيــف  ــمــه  ا�ــس ويــكــتــب 

املجروح 

والروح املوجوعة 

ال  فـــــــنت....  ال  خــــــــراب....  ال 

حروب...

ال دم... ال جثث... وال دموع...

ال �سراخ ميالأ احلارات

وال اآالم توجع القلوب

ولكن ورود مزروعة يف كل مكان 

تنري اجلزائر بدفء القلوب 

وحكمة العقول 

واحتاد الروح 

وتالحم االأج�ساد

اإّن اجلزائر اأر�ص ال�سهداء حرة

ــال يف  ــب ــاجل و�ــســتــظــل �ــســاخمــة ك

عظمتها 

تقول

ال حروب وال فنت تدوم 

بل حب وئام ميالأ الكون 

بجماليات اللحن وقوة النغم

حتيا اجلزائر 

حتيا اجلزائر

حتيا اجلزائر

كتب ابن بادي�ص يف حياته كّلها ق�ســيدة واحدة 

خلــدت علــى الدهر، هي ق�ســيدة )�ســعب اجلزائر 

م�ســلم (، وكتــب اأي�ســا ب�ســع مقطعــات ال تتجــاوز 

اأ�ســابع اليــد، لكــّن ق�ســيدته تلك رفعــت مكانه يف 

ال�ســعر اإىل الــذرى، رغــم اأن ابن بادي�ص ال ي�ســّمى 

�ســاعر ا كما ال ي�سمى الب�ســري االإبراهيمي �ساعرا، 

وقــد كتــب ال�ســعر واأفا�ص فيــه، وعــرف مبلحمته 

ال�ســعرّية )روايــة الثالثة(. ذلــك اأن املعتاد عند 

النقــاد والباحثــني اأّنهم ال ي�ســمون �ســاعرا اإال من 

ُعــرف بال�ســعر وا�ســتهر به دون �ســواه مــن الفنون 

االأخــرى، حتــى واإن كان غــرَي جُميــد فيــه، اأو كان 

اأغلُب �ســعره نظما. وقد ا�ستهر عن ابن بادي�ص اأنه 

م�سلح اجتماعي وكاتب مقتدر وخطيب مفوه، لكنه 

مل ُيعرف م�ســاركا يف ال�ســعر، له فيه ن�ســيب جمّل، 

وهو لي�ص �ســاعرا مبعنــى )االحرتافية والتفرغ(. 

وق�ســيدته الرائعــة التــي عرفــت با�ســم )�ســعب 

اجلزائــر م�ســلم(، لي�ص هذا ا�ســمها االأ�ســلي الذي 

�ســماها بــه ال�ســيخ الرئي�ص رحمــه اهلل تعاىل، بل 

ا�ســمها )حتّية املولد(، وهي تتاألف من اأربعني بينا 

األقاها مبنا�سبة املولد النبوي ال�سريف، ومطلعها:

حييــت يــا جمــع االأدب  *  * ورقيــت �ســامية 

االأدب 

وُوقيت �سّر الكائديــــــــ   *  * 

ن ذوي الّد�سائ�ص وال�ّسغب 

ولكن النا�ص انتقوا منها االأبيات ال�ســتة ع�ســرة 

امل�ســهورة واملحفوظــة، واملغناة التي طارت م�ســرقا 

ومغربا، وفيها يوؤكد ال�سيخ عبد احلميد بن بادي�ص 

اجلزائــر  مقومــات  علــى  ال�ســنهاجي  االأمازيغــي 

الثالثــة االأ�سا�ســية )االإ�ســالم، العربيــة، الوطــن 

اأي  عليهــا  يختلــف  ال  مقومــات  وهــي  اجلزائــر(، 

جزائري م�سلم

يف  تعــاىل  اهلل  رحمــه  بادي�ــص  ابــن  وخل�ســها 

قوله: 

�سعب اجلزائر م�سلم .... واإىل العروبة ينت�سب

ويــا هلل مــن ق�ســيدة طــار بهــا الــّدار يف االآفــا ، 

وحملتها االأفواه عرب ع�ســرات ال�ّسنني، لتخّلد ا�سم 

�ســاحبها يف �سجل ال�ســعراء، ومع هو ب�ساعر، واإمنا 

هو عامل م�ســلح، ورائد نه�سة جمع االأّمة على قلب 

رجل واحد، وهلل دّر ال�سافعي اإذ قال:

 َوَلوال ال�ِسعُر ِبالُعَلماِء ُيزري * *

 َلُكنُت الَيوَم اأَ�سَعَر ِمن َلبيِد 

ابن بادي�س ال�ضاعر..!

بن زكورة حممد اخلليل/ اجلزائر

جزائر الروح فداك
خاطرة هم�سة
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للمراأة اخلم�سينية... اأ�سرار املكياج الناجح

الثالثاء  28 يونيو 2969/ 09  جويلية 2019 املوافق لـ 06 ذو القعدة 171440

اأعرا�ص تكي�ص املباي�ص

الرئي�سية  ــص  ــوار� ــع ال تظهر  ال  ــد  ق

انتظام  الــوقــت ذاتـــه: عــدم  دائــًمــا يف 

طبيعي  غري  غياب  ــا  )اإم احلي�ص  دورة 

على  لل�سعر  كبري  منو  كثرًيا(،  تتكرر  اأو 

اجل�سم:  مــن  اأخـــرى  اأمــاكــن  اأو  الــوجــه 

نحن نتحدث هنا بالتايل عن ال�سعرانية 

اأو   / و  الـــوزن  ـــادة  وزي ال�سباب،  وحــب 

�سعوبة يف فقدان الوزن، واجللد الداكن، 

يف  )ت�سّبغ  اأ�سود  �سواك  ي�سمى  والــذي 

اجللد ويف العادة يف طيات اجللد(. ومع 

ا من هذه  اأيًّ اأنِك تعانني  �سعرِت  اإذا  ذلك 

االأعرا�ص، فقد ال يعني ذلك اأنِك تعانني 

يف  وفــقــط  املباي�ص.  تكّي�ص  مــتــالزمــة 

االأمرا�ص  طبيب  يجريه  الذي  الفح�ص 

الن�سائية ميكن تاأكيد الت�سخي�ص.

 

تكي�ص  متالزمة  ت�سخي�ص  ميكن  كيف 

املباي�ص؟

ي الفح�ص طبيب االأمرا�ص الن�سائية، 

الطبيب  ي�ساألِك  �سوف  املقابلة  واأثناء 

ــِك  ــت ــال ح وعــــن  احلــيــ�ــص  دورة  عـــن 

ــحــيــة. وبـــعـــد ذلــــك قـــد يــجــري  الــ�ــس

ثـــم يطلب  بــ�ــســيــط،  فــحــ�ــص جــ�ــســدي 

م�ستوى  يقي�ص  لكي  دم  فح�ص  اإجـــراء 

ويف  والكول�سرتول.  وال�سكر  الهرمونات 

اإجراء فح�ص  بع�ص االأحيان قد يطلب 

وهذا  للبطن،  ال�سوتية  فــوق  املــوجــات 

الفح�ص )االألرتا�ساوند اأو املوجات فوق 

بروؤية  ي�سمح  املـــوؤمل،  غري  ال�سوتية( 

ا  وخ�سو�سً الداخلية  اجل�سم  اأع�ساء 

املراأة  ولدى  واملثانة.  والرحم  املباي�ص 

املباي�ص،  تكّي�ص  متالزمة  تعاين  التي 

تظهر املباي�ص بحجم اأكرب قلياًل وحتمل 

اأكيا�ًسا �سغرية بعدد اأقل اأو اأكرث بح�سب 

ال  احلميدة  التكّي�سات  وهــذه  احلالة. 

احلياة  اأ�سلوب  اإّن  اإذ  اإزالتها،  ت�ستدعي 

ال�سحي والنظام الغذائي املتوازن والذي 

ي�سكل  اليومي،  البدين  الن�ساط  يرافقه 

جزًءا من العالج االأكرث اأهمية ملتالزمة 

احلياة  اأ�سلوب  وبف�سل  املباي�ص.  تكّي�ص 

م�ستوى  مــوازنــة  كذلك  ميكن  ال�سحي 

االأن�سولني واملحافظة على �سحة القلب، 

وتقليل خماطر االإ�سابة بداء ال�سكري. 

ا�ساأيل  الزائد  الــوزن  تعانني  كنِت  واإذا 

طبيب االأمرا�ص الن�سائية اأو اخت�سا�سي 

التغذية، حول الطرق ال�سحية لفقدان 

الوزن.

اختاري  الن�سائح:  من  عــدًدا  واإلــيــِك 

االأرز  اأو  املعكرونة  اأو  الكامل  اخلبز  اإما 

اأو  ال�سمك،  اأو  اللحم  مع  البطاطا،  اأو 

البي�ص اأو اجلبنة، لوجبتِك الرئي�سية. 

/اأو  و  املطبوخة  اخل�سروات  تن�سي  وال 

الفواكه.  من  التحلية  ولتكن  ال�سلطات، 

ال�سكرية  املنتجات  اإىل حد كبري  وقّللي 

والب�سكويت،  وال�سوكوالتة  امللب�ص  مثل 

وامل�سروبات ال�سكرية والفطائر.

من  ليرت  حـــواىل  ت�سربي  اأن  ويــجــب 

فوق  باملوجات  الت�سوير  قبل  ال�سوائل 

ال�سوتية. واإذا �سعرِت باجلوع يف اأوقات 

تناول  ميكنِك  الرئي�سية،  الوجبات  غري 

من  كــوب  اأو  الفاكهة  من  ــدة  واح حبة 

اللنب الرائب الاليت

متالزمة تكي�س املباي�س عبارة عن خلل هرموين قد ي�سبب عدم انتظام الدورة ال�سهرية – احلي�س، ومنو كبري لل�سعر، 
وانت�سار حب ال�سباب. وتكّي�س املباي�س يبداأ يف �سن املراهقة. ويقّدر اأّن هناك امراأة واحدة من بني كل ع�سر ن�ساء 

ي�سنب مبتالزمة تكي�س املباي�س، ولكّن �سدة االأعرا�س تتباين من امراأة اإىل اأخرى.

واإفادة  كربى  باأهمية  بالبخار،  الوجه  تنظيف  عملية  تتميز 

وا�سحة، اإذ ُتعترب من الطرق التي تخّل�ص الب�سرة من االأو�ساخ 

من  الب�سرة  وحتمي  الدموية  الــدورة  تن�سط  كما  وال�سوائب، 

م�سامات  لتنقية  ومهمة  ال�سوداء،  والــروؤو�ــص  الداكنة  البقع 

الب�سرة، فا�ستخدام املكياج وغريه من امل�ستح�سرات، ي�سبب تراكم 

الزيوت، والتعر�ص للعوامل البيئية املختلفة ي�سبب تر�ّسب االأتربة 

الوجه  تنظيف  طريق  عن  هــذا  من  التخل�ص  وميكن  الب�سرة،  يف 

بالبخار يف املنزل، وذلك من خالل طرق عدة اأهمها:

يتم غلي كمية من املاء ومن ثم و�سعها يف وعاء عميق ووا�سع.

ُيرفع ال�سعر لالأعلى وُتلف من�سفة حول الرقبة والوجه، بحيث تغطي 

الراأ�ص والوعاء مًعا.

�سم   30 مل�سافة  ال�ساخن  املــاء  من  املت�ساعد  للبخار  الوجه  تقريب  يتم 

تقريًبا.

ثم  ومن  الوعاء  عن  االبتعاد  يتم  كامل،  ب�سكل  متعرًقا  الوجه  ُي�سبح  عندما 

الوجه من  لتنظيف  القطني وبحركة دائرية  القما�ص  الوجه بقطعة من  م�سح 

االأو�ساخ التي خرجت من امل�سامات عند التعّر�ص للبخار.

ُيغ�سل الوجه باملاء البارد ثم يتم م�سحه مباء الورد الإغالق م�سامات الوجه.

القيام  عند  املغلي  املــاء  اإىل  االأع�ساب  اأنــواع  بع�ص  اإ�سافة  ُيف�سل  مالحظة: 

االأع�ساب،  هذه  خال�سة  من  اال�ستفادة  يتم  حتى  بالبخار،  الوجه  بتنظيف 

وت�ساف االأع�ساب بح�سب نوع الب�سرة، ف�ساحبات الب�سرة الدهنية من االأف�سل 

الب�سرة اجلافة  اأما �ساحبات  املغلي،  للماء  والبابوجن  الليمون  �سرائح  فن  ُي�سِ اأن 

فُين�سح باإ�سافة النعناع والورد اجلوري.

ميكن  اإذ  �سائع  خطاأ  هذا  ولكن  ال�ستاء،  ف�سل  على  حكر  هو  الدخاين  املكياج  اأن  الفتيات  لبع�ص  يتهّياأ  قد 

اعتماد مكياج دخاين ناعمليتناغم مع اإطاللة �سيفية ب�سيطة ومنع�سة، ميكنك تطببيقه بخطواٌت �سهلة 

للح�سول على مكياج �سموكي ناعم و�ساحر.

كيفية تطبيق مكياج دخاين ناعم:

- وّزعي االأ�سا�ص بت�ساٍو على وجهك ورقبتك.

- حّددي ر�سم حاجبيك بتاأٍنّ .

- ابداأي بر�سم خط اأياليرنرفيع مبحاذاة الرمو�ص من الداخل اإىل اخلارج مع املبا�سرة بزيادة 

�سمك اخلط يف اخلارج حتى تبدو العني اأو�سع ومفتوحة اأكرث.

تدريجيا  اأ�سيفي  ثّم  للعني،  الداخلية  الزاوية  على  الرمادي  باللون  العيون  ظالل  طّبقي   -

مكياج  الطاللة  فقط  اأ�سود  الظالل  ي�سبح  حيث  اخلارجية  الزاوية  اىل  للو�سول  االأ�سود 

دخاين مميزة.

االأ�سود  الظالل  ا�ستخدمي  خالله -  من  وار�سمي  العني  حتت  بتاأن 

جاذبية عينيك باأ�سلوب دقيق ملنح  اكــرث  اطاللة  عينيك 

وات�ساعا.

القليل  ا�ستخدمي  ـــي : -  ـــّن ـــب مــــن الــــلــــون ال

للح�سول  على اأكرث لوك �سموكي الــطــريــقــة 

الدفء جاذبية على االإطالق  باإ�سافة  هي 

حتى  الــعــيــنــني.  تطّبقني اىل  كــنــِت  اإن 

امزجي  اأ�سود،  اللون �سموكي  ــن  م القليل 

الإ�سافة  الــدافــئ  عينيِك. البّني  اىل  العمق 

حتت  خــّط  بر�سم  االأ�ــســود نن�سحِك  القلم  مــع  الــعــني 

البنّي وطّبقيها فوق القلم. امزجي ومن ثّم غّطي فر�ساة �سغرية باللون 

االثنني معًا للح�سول على لوك غنّي.

- طّبقي بودرة خدود على خّديك مبا يتنا�سب مع �سكل اخلدود.

- طّبقي املا�سكرا على رمو�سك ملزيد من التمّيز.

- ال تن�سي و�سع اأحمر ال�سفاه الإطاللة م�سرقة

ن�سائح مهمة لـ مكياج دخاين ناعم

الربامير مع  التلّطخ  عن  عينيِك  • اأبعدي 
خطوة  هو  اجلفون  منطقة  على  الربامير  كبريًا.  فرقًا  ت�سنع  الربامير  من  �سغرية  • كّمية 

ثبات  ل�سمان  عينيِك  مبكياج  البدء  قبل  طّبقيه  �سموكي.  مكياج  تطّبقني  حني  حا�سمة 

االآياليرن والظالل الغامقة وحتى ال يتلطخ وي�سيل.

األوان  جتربة  حاويل  اأ�سود.  يكون  اأن  ينبغي  ال  ال�سموكي  العيون  مكياج  باالألوان:  العبي   •
غنية وداكنة اأخرى مثل اخلوخي الغامق، االأزرق النيلي، االأخ�سر الزيتي اأو الرمادي.

ال  عامة،  كقاعدة  بعيدًا.  الظالل  اأخذ  مدى  اىل  تنتبهي  اأن  عليِك  الرمو�ص:  من  قريبة  • ابقي 
ينبغي اأن ميتد اللون اأكرث من منطقة الرمو�ص ال�سفلية.

لالأخرين.  الدقة  هذه  تظهر  اأن  يجب  ال  بدقة،  ُيطّبق  ال�سموكي  املكياج  اأّن  مع  اخلطوط:  • لّطخي 
العني  ثنية  لظالل  ت�ستخدمينها  �سغرية  فر�ساة  مّرري  فنية.  بطريقة  يلّطخ  اأن  يجب  ال�سموكي  املكياج 

على جفنيِك ملزج جميع الظالل معًا للوك متمّيز. لّطخي بلطف حتت العني اأي�سًا.

اإىل  الظالل  ت�سل  اأن  اأبدًا  يجب  ال  اخلارجية،  الزوايا  على  العيون  ظالل  اأبقي  الزاوية:  اىل  انتبهي   •
زاوية عينِك الداخلية. احلو�ص امل�سيل للدموع هو املكان الذي تطّبق عليه املراأة الكون�سيلر فقط.

املكياج  مزيل  اأو  القطني  العود  بوا�سطة  التنظيف  ثّم  عينيِك  مكياج  بتطبيق  اأواًل  نن�سحِك  التنظيف:   •
ملظهر اأنيق.

يف كل اإطاللة لها، تثبت �سلمى حايك اأن العمر لي�ص له اأي عالقة باجلمال والتاألق. فكلما تقّدمت هذه النجمة 

اجلذابة يف ال�سن، زاد جمالها وتعّززت اأناقتها.

فما هي اأ�سرار �سلمى حايك للح�سول على مكياج ناجح والفت؟

ال�سّر االأول: ال تبالغي يف تنظيف ب�سرتك

فقط،  امل�ساء  يف  ب�سرتها  بتنظيف  تكتفي  اأنها  حايك  �سلمى  توؤكد 

حيث اأن جدتها عّلمتها اأن الب�سرة يف الليل ت�ستعيد كل ما خ�سرته 

خالل النهار لذا فال حاجة لتنظيف الب�سرة يف ال�سباح، ما دمت 

قد اأمتمت تنظيفها جيدًا يف امل�ساء.

ال�سّر الثاين: الرتطيب من االأعماق

توؤمن �سلمى باأن ال�سر وراء املكياج الناجح وامل�سرق هو ب�سرة 

عدم  على  حتر�ص  هنا  ومن  ال�سوائب.  من  وخالية  رطبة 

و�سع اأي م�ستح�سر جتميل قبل اأن تتاأكد من نعومة ب�سرتها 

ومقاومة  مرّطبة  كرميات  ت�ستخدم  هي  لــذا  ون�سارتها، 

للتجاعيد يف الوقت نف�سه.

ال�سّر الثالث: اختاري الربامير املنا�سب

فتاة  كب�سرة  تعد  مل  ب�سرتها  اأن  متــامــًا  تعي  الأنــهــا 

فهي  الن�سارة،  مبنتهى  كانت  واإن  حتى  ع�سرينية 

حاجاتها.  تنا�سب  جتميل  م�ستح�سرات  تختار 

املكياج  بو�سع  البدء  قبل  اأ�سا�سية  خطوة  الربامير 

كما  امل�ستح�سرات  باقي  ال�ستقبال  رها  يح�سّ فهو 

كما  اأطـــول.  فــرتة  املكياج  تثبيت  يف  ي�ساعد  ــه  اأن

تختار �سلمى الربامير برتكيبة موّحدة 

ومتنحها  الب�سرة  للون 

اإ�سراقة الفتة.

اأحمر  ــرابــع:  ال ال�سّر 

ال�سفاه �سيف ذو حّدين

التاأثري االأكرب يف املكياج لذا  ال�سفاه  اأن الأحمر  الأنها تع�سق االإطالالت الب�سيطة والكال�سيكية، توؤكد �سلمى 

يجب اختياره بعناية ودقة. وهي متيل اإىل اختيار االألوان الزاهية خالل النهار ويف منا�سباتها العادية، فيما 

ترتك الدرجات الداكنة من االأحمر والفو�سيا والبنف�سجي... للمنا�سبات املهمة وال�سجادة احلمراء.

ال�سّر اخلام�ص: اإبراز العينني

تتمتع �سلمى بعينني بنيتني جذابتني، وهي تزيد من جمالهما من خالل اختيار 

ظالل عيون ينا�سب لونهما، وهي توؤكد اأن مكياج عينني ناجحًا ومنا�سبًا، كفيل 

بجعل مالمح الوجه تبدو باأكمالها متنا�سقة وجذابة، لذا فاإن مكياج العيون 

ي�سّكل بالن�سبة اإليها خطوة اأ�سا�سية ويحتّل حيزًا كبريًا من اهتمامها.

حــواء اعرا�س تكي�س املباي�س... اكت�ضفيها

تبحث الن�ضاء ب�ضكل دائم عن اف�ضل ما�ضك للوجه للح�ضول على وجه م�ضدود 

وخدود ممتلئة، لذلك نقدم لِك اف�ضل ما�ضك للوجه بعيدًا عن حقن البوتك�ص 

التي تكّلف كثريا والتي قد يكون لها تداعيات خطرة وكارثية بالإ�ضافة اإىل كون 

مفعول هذه احلقن ينتهي بعد فرتة زمنية ق�ضرية.

اأف�ضل ما�ضك للوجه مبكونات طبيعية

مينكنِك الآن – �ضيدتي- ال�ضتعا�ضة عن احلقن التجميلية مبكونات طبيعية توازي 

مبفعولها حقن البوتك�ص، حيث ترطب ب�ضرتك وتغذيها وجتعلها ممتلئة وم�ضدودة على الدوام.

خلطة بيا�ص الثلج لب�ضرة ال�ضعوديات

مكونات اف�ضل ما�ضك للوجه

ملعقة �ضغرية من اخلمرية الفورية: حتتوي اخلمرية على خ�ضائ�ص تعمل على ت�ضمني الب�ضرة وجعلها 

ممتلئة وم�ضدودة. اإ�ضافة اىل ذلك، تعمل اخلمرية على تبيي�ص الب�ضرة والتخل�ص من البقع الداكنة، 

كما وتكافح علمات �ضيخوخة الب�ضرة املبكرة، وحب ال�ضباب وكافة اأنواع احلبوب والبثور.

ربع كوب من اللنب الدافئ: يحتوي اللنب على حم�ص اللكتيك، وهو مادة مفيدة جدًا للب�ضرة 

واحلفاظ على �ضبابها، حيث ترطبها وتعزز من مرونتها، وتغذيها وحتميها من الإ�ضابة 

ب�ضرطان اجللد.

ما�ضكات ماء الورد لرتطيب الب�ضرة يف طق�ص ال�ضيف احلار

طريقة حت�ضري اف�ضل ما�ضك للوجه

اخلطي اخلمرية واللنب جيدًا، اىل اأن حت�ضلي على خليط متجان�ص وناعم. 

قومي بتطبيق اخلليط على ب�ضرة وجهك بعيدًا عن العينني، واتركيه 

مدة ن�ضف �ضاعة، اأو اىل اأن يجف بالكامل. يف البداية، �ضطفي وجهك 

باملاء الدافئ، من ثم اغ�ضليه بالغ�ضول امللئم واأعيدي ت�ضطيفه 

باملياه الفاترة. واحر�ضي من ثم على ترطيب ب�ضرتك بالكرمي 

املرطب امللئم لنوعها.

واظبي على تطبيق هذا املا�ضك مرتني يف الأ�ضبوع اىل اأن 

حت�ضلي على النتائج املرجوة.

طريقة تنظيف الوجه بالبخار 
بهذه اخلطوات

مكياج دخاين ناعم ل�سهرات 
ال�سيف ال�ساحرة

اف�سل ما�سك للوجه خلدود ممتلئة 
بعيدًا عن البوتك�س



يف  تعملن   - يابانيتان  �ضركتان  اكت�ضفت 

ظاهرة  موؤخرا  ال�ضيارات-  تاأجري  جمال 

العملء  م��ن  ال��ع��دي��د  بها  ي��ق��وم  غريبة 

بها  ال�ضري  دون  �ضيارات  تاأجري  تتلخ�ص يف 

نهائيا! 

اأجرت �ضركتا "اأوريك�ص" و"تاميز 24 كو" 

ا�ضتطلعا بني امل�ضتخدمني امل�ضجلني )اأكرث 

من 1.2 مليون م�ضتخدم لل�ضركة الثانية( 

ملعرفة اأ�ضباب الظاهرة الغربية.

تنوعت  "اأ�ضاهي"  ل�ضحيفة  ووف���ق���ا 

اأكد  فالبع�ص  التقليدية،  غري  الأ�ضباب 

اأو  فقط  قليلة  ل�ضاعات  ينام  اأن  اأراد  اأنه 

للتحدث  حتى احل�ضول على مكان خا�ص 

التي  الأعمال  بع�ص  اإجناز  اأو  الهاتف  يف 

حتتاج للهدوء والرتكيز.

اأكرث  اأ�ضباب  اأي�ضا  ال�ضتطلع  يف  وظهر 

ال�ضتعانة  اإىل  اأ�ضار  فالبع�ص  غرابة، 

بخدمات تاأجري ال�ضيارات من اأجل تناول 

وجبة اأو �ضندويت�ص بعدما ف�ضل يف اإيجاد 

مكان داخل املطعم.

ومن بني الأ�ضباب الغريبة التي وردت يف 

ال�ضتطلع وفقا لل�ضحيفة، كان ا�ضتخدام 

اأو  اأغرا�ضهم  لتخزين  ال�ضيارات  البع�ص 

�ضحن هواتفهم فقط.

ال�ضيارات  ت��اأج��ري  ظ��اه��رة  اأن  اإىل  ي�ضار 

بغر�ص ا�ضتخدامها كم�ضدر ل�ضحن الهواتف 

والأجهزة الإلكرتونية انت�ضرت يف اليابان 

يف اأعقاب كارثة ت�ضونامي عام 2011.

ن�ضوء  يف  �ضاعد  فريج"  "ذا  موقع  وبح�ضب 

خدمات  ت��ع��دد  الغريبة  ال��ظ��اه��رة  ه��ذه 

ا�ضتخدامها  و�ضهولة  ال�ضيارات  م�ضاركة 

اأ�ضعارها،  رخ�ص  والأه��م  اإليها  والو�ضول 

علوة على انت�ضار نقاط ا�ضتعادة ال�ضيارات 

املثال  �ضبيل  فعلى  البلد،  اأنحاء  جميع  يف 

اأكرث  للم�ضتاأجرين  ال�ضركات  اإحدى  توفر 

ال�ضيارات يف  األف مكان ل�ضرتجاع   12 من 

خمتلف اأنحاء اليابان.
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احلكم على مزارع لقتله النحل يف النم�سا

عمالء ي�ستاأجرون ال�سيارات وال يقودونها!

نادل بريطاين اأعدم 600 �سخ�ص

اإحدى  اأن  �ضحفية،  تقارير  ك�ضفت 

املذكرات التي ت�ضهد على تنفيذ مئات 

العاملية  احل��رب  خ��لل  الإع��دام��ات، 

جرى  تلتها،  التي  وال�ضنوات  الثانية 

األف   36 يقارب  ب�ضعر  موؤخرا،  بيعها، 

دولر.

"نيوز"  م���وق���ع  ن��ق��ل  م���ا  وب��ح�����ض��ب 

جرى  التي  املذكرات  فاإن  الأ�ضرتايل، 

األبري  الربيطاين،  اإىل  تعود  بيعها، 

بيري بوينت، الذي يقال اإنه قتل 600 

�ضخ�ص، على مدى 25 عاما، من القيام 

ب�"مهمة املوت".

التاريخية،  ال��رواي��ات  بع�ص  وت�ضري 

�ضخ�ص   200 اأع���دم  بوينت  اأن  اإىل 

الذين  امل�ضوؤولني  بع�ص  ل�ضيما  نازي، 

"بريغن  العتقال  مع�ضكر  يف  تورطوا 

بيل�ضن"، يف ال�ضمال الأملاين.

تنفيذ  الرجل  توىل  ذلك،  عن  ف�ضل 

يف  الكبار  املجرمني  من  ع��دد  اإع���دام 

ينفذ  الذي  ال�ضخ�ص  وكان  بريطانيا، 

يف  اأعدمت  امراأة  اآخر  بحق  العقوبة 

بريطانيا  األغت   1964 ويف  ال��ب��لد، 

احلكم الق�ضائي الذي ي�ضلب احلياة.

اإىل تفا�ضيل دقيقة  املذكرات  وت�ضري 

اإعدامهم،  جرى  �ضخ�ضا   434 ب�ضاأن 

عن  ف�ضل  وال��ع��م��ر،  ال���ض��م  فت�ضمل 

واملكان  واملوا�ضفات،  وال��وزن،  الطول 

الذي نفذ فيه حكم الإعدام.

عن  تنفذ  كانت  الإعدام  اأحكام  ولأن 

طريق ال�ضنق، داأب الرجل الذي رحل 

الإ�ضارة  على   ،1992 يف  احلياة  عن 

اإن  فيقول  الأع��ن��اق،  موا�ضفات  اإىل 

بع�ضها �ضميك والأخرى عادية.

واملثري يف الأمر اأن هذا الرجل املرعب 

يقوم  ك��ان  الإع���دام���ات،  ينفذ  ال��ذي 

باملهمة، يف اإطار دوام جزئي، اأما عمله 

الر�ضمي، فهو نادل يف اإحدى احلانات.

يف  الإعدامات"  "رجل  ي���رتدد  ومل 

اأح��د  ب��ح��ق  ق�����ض��ائ��ي،  ح��ك��م  تنفيذ 

يرتادون حمله،  كانوا  الذين  الزبائن 

قتل  يف  التورط  اإث��ر  اإدانته  وج��اءت 

ع�ضيقة.

�ضخ�ص  خربة  تقود  اأن  اأح��د  يتوقع  مل 

ُحكم  والقب�ص عليه، حيث  اإىل تغرميه 

وغرامة  عام،  ملدة  بال�ضجن  مزارع  على 

مبيدا  ل�ضتخدامه  ي���ورو،  األ���ف   20
يف  النحل  قتل  اإىل  اأدى  قويا،  ح�ضريا 

يف  املحكمة  ترى  بينما  جريانه،  مزرعة 

اأن  بناء  احلكم  اأ�ضدرت  اأنها  حيثياتها 

املزارع لديه خربة كافية عند ا�ضتخدام 

مبيد "الكلوربرييفو�ص" القوي.

ترجع الق�ضة اإىل �ضدور حكم بال�ضجن 

ب�ضبب  النم�ضا،  دول���ة  يف  م���زارع   على 

غري  ب�ضكل  ح�ضريا  مبيدا  ا�ضتخدامه 

من   الع�ضرات  مقتل  اإىل  اأدى  ق��ان��وين، 

وفًقا  له،  جم��اورة  ملزرعة  النحل  خليا 

لتقارير اإخبارية. 

ق����ام ال���رج���ل ال��ب��ال��غ م���ن ال��ع��م��ر 47 

ي�ضمى  ق��وي  ح�ضري  مبيد  بر�ص  ع��اًم��ا 

"الكلوربرييفو�ص" على اأ�ضجاره يف منطقة 
يف  بالنم�ضا،  كارينثيا  بولية  لفانتال 

ت���زال جتتذب  وق���ت ك��ان��ت الأزه�����ار ل 

النحل، ما اأدى اإىل نفوق النحل اأكرث من 

له. جماورة  مزرعة  يف  خلية   50
كلغنفورت  مدينة  يف  املحكمة  واأك��دت 

اأ�ضر بالبيئة  اأن مزارع مذنب، حيث  اإىل 

يف  ودوره  خ��ربت��ه  اإىل  م�����ض��رًيا  ع��م��دًا، 

يعرف  اأن��ه  على  دليل  الآخ��ري��ن  تدريب 

عواقب اأفعاله.

ملدة  بال�ضجن  حكما  املحكمة  واأ���ض��درت 

للمراقبة  خ�ضوعه  اإىل  بالإ�ضافة  عام، 

بدفع  غ��رام��ة  ودف��ع  اأ�ضهر،  اأرب��ع��ة  مل��دة 

األف يورو كتعوي�ص، وقالت   20 اأكرث من 

العقوبة  تكون  اأن  ت��اأم��ل  اإن��ه��ا  املحكمة 

ا�ضتخدام  باأن  الآخرين  وتذكري  رادع��ة 

بني  ت��وازن  اإق��ام��ة  اإىل  يحتاج  مبيدات 

البيئة والقت�ضاد".

منوعات
فلوري�ص  خوليا  البوليفيني  �ضن  عميدة  تلقت 

�ضعب  اإىل  تنتمي  التي  كولكيه 

كيت�ضوا، اأول اأم�ص الأحد، 

بلوغها  مب��ن��ا���ض��ب��ة 

118 عامًا، هدية 
ال�ضلطات  م���ن 

ال��ب��ول��ي��ف��ي��ة 

وه����ي ع��ب��ارة 

عن اأول منزل 

متلكه �ضخ�ضيًا 

ع��ل��ى م��ا اأف���اد 

م�ضدر ر�ضمي.

"ماما  وت�����ض��ل��م��ت 

ت�ضمى  ك��م��ا  خوليا" 

وديان  يف  �ضاكابا  بلدة  يف 

حيث  البلد  و�ضط  يف  كوت�ضامامبا 

م��رتًا   51 م�ضاحته  البالغة  امل��ن��زل  تقيم، 

اإط��ار  يف  دولر   15500 كلف  وق��د  مربعًا. 

برنامج ر�ضمي للم�ضاعدة على الإ�ضكان موجه 

لأ�ضحاب الدخل املتدين.

بكامل  تتمتع  التي  امل�ضنة  ال�ضيدة  تلقت  وقد 

قواها الذهنية وب�ضحة جيدة اآلة "ت�ضارانغو" 

الوترية املعروفة يف جبال الأندي�ص من قبل 

ن�ضر  الذي  مورالي�ص  اإيفو  البوليفي  الرئي�ص 

م�ضاهد  "تويرت"  خدمة  ع��رب  ح�ضابه  على 

عزف  على  ق��ادرة  تعد  مل  وه��ي  املرا�ضم،  من 

املو�ضيقى لكنها ت�ضتمع اإليها.

ال�ضيدة  اأق����ارب  اأم���ام  ال��ب��لد  رئي�ص  وق���ال 

للعائلة  "رمز  خوليا  اإن  امل�ضنة 

البوليفية".

التي  خوليا  وك��ان��ت 

ت����ت����ك����ل����م ل���غ���ة 

تقيم  كيت�ضوا، 

ال�����ض��اب��ق  يف 

ع��ن��د اأق����ارب 

منزل  يف  ل��ه��ا 

م���������ض����ن����وع 

م�����ن ال���رتب���ة 

امل������دك������وك������ة 

بحديقة  ويحظى 

�����ض����غ����رية ت�������ض���رح 

ف��ي��ه��ا ال���ك���لب وال��ق��ط��ط 

والدجاجات.

�ضحة  على  البلدية  �ضاكابا  �ضلطات  وت�ضهر 

خوليا التي باتت مقعدة.

 "ماما خوليا" متتلك منزال الأول مرة
بعد بلوغها 118 عاما...

يف اليابان.. 

�صدق 

ال ت�صدق
اأو

رجل يت�ضلق واجهة 
ناطحة �ضحاب بارتفاع 

لندن يف  اأمتار   310
�ضوهد رجل وهو يت�ضلق الواجهة 

الزجاجية ال�ضهرية لناطحة 

ال�ضحاب �ضارد يف العا�ضمة 

الربيطانية لندن مع �ضروق 

ال�ضم�ص.

وقالت ال�ضرطة الربيطانية، اإنها 

تلقت بلغا بعد تقارير عن ت�ضلق 

رجل لناطحة ال�ضحاب، م�ضرية 

اإىل اأنه يتحدث اإىل اأفرادها ومل 

يعتقل.

وناطحة ال�ضحاب �ضارد هي اأطول 

مبنى يف غرب اأوروبا وتقع قرب 

ج�ضر لندن ويبلغ ارتفاعها 310 

اأمتار، وت�ضم مكاتب ومطاعم 

ومركزا للبيع بالتجزئة وفندقا.

اإ�سافة 8 مبان اأمريكية لقائمة
 الرتاث العــــاملي

املهند�ص  �ضممها  مبان  ثمانية  اأ�ضيفت 
املعماري الأمريكي ال�ضهري فرانك لويد 
اليون�ضكو  منظمة  قائمة  اإىل  راي��ت 

للرتاث العاملي.
اآر.  �ضولومان  متحف  امل��ب��اين  ت�ضمل 
ن��ي��وي��ورك،  غ��وغ��ن��ه��امي يف م��دي��ن��ة 
اأجنلي�ص،  لو�ص  يف  هوليهوك  ومنزل 
ومعبد يونيتي يف قرية اأوك بارك يف 

اإلينوي.
جتمع  اأك��رب  �ضيكاغو  �ضاحية  ت�ضم 

للمباين التي �ضممها رايت.
العاملي  ال����رتاث  جل��ن��ة  اأ���ض��اف��ت  ك��م��ا 
باكو  يف  املنعقدة  لليون�ضكو،  التابعة 
التلل  الأ���ض��ب��وع،  مطلع  باأذربيجان 
الإيطالية يف كونيليانو وفالدوبيديان، 
الأمريكي  املوقع  راي��ت  مباين  ومتثل 

رقم 24 يف القائمة.
للرتاث  موقعا   1092 حاليا  يوجد 

العاملي يف 167 دولة.
رايت  �ضممها  التي  الأخ���رى  امل��ب��اين 
يف  ه��او���ص  روب��ي  �ضي.  فريدريك  ه��ي 
اآن��د  وه��رب��رت  وتالي�ضني  �ضيكاغو، 
يف  وكلهما  هاو�ص  جاكوب�ص  كاثرين 
ميل  يف  وووترفول  وي�ضكون�ضن،  ولية 
رن بولية بن�ضلفانيا، وتالي�ضني وي�ضت 

يف �ضكوت�ضديل بولية اأريزونا.
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وي�سل عدد زوار موقع يوتيوب اإىل 

مليارين يف ال�سهر الواحد، وحتول يف 

"بديل" لقنوات  اإىل  الع�سر احلايل، 

التلفزيون التقليدية.

ومن املزايا الكربى:

املــرة  يف  اأغــنــيــة   500 حتميل   -

ـــواحـــدة، وهـــذا االأمــــر مــتــاح من  ال

 smartبـ تــعــرف  خا�سية  خـــالل 

بهذه  القيام  وبعد   ،download
اأن ت�ستمتع  العملية، �سيكون بو�سعك 

اإىل هذه االأغاين، حتى واإن مل تكن 

مت�سال باالإنرتنت.

خدمة  م�سرتكي  ــن  م كــنــت  واإذا 

فمن  برميوم"،  مــيــوزك  "يوتيوب 
متاحة  امليزة  هذه  تكون  اأن  ــوارد  ال

ــك مــنــذ فــــرتة، ويــقــوم املــوقــع  ــدي ل

على  داأبـــت  التي  االأغـــاين  باختيار 

بتحميلها  يقوم  ثم  اإليها،  اال�ستماع 

الليل، عند االت�سال من  خالل فرتة 

�سبكة الـ"واي فاي".

من  الفيديو  ت�سغيل  اإمــكــانــيــة   -

حلظة معينة، فاإذا كنت تتابع مقطعا 

معينا  م�سهدا  تتقا�سم  اأن  واأردت 

اإىل  حتتاج  ال  فاأنت  اأ�سدقائك،  مع 

والثانية،  الدقيقة  لهم،  تو�سح  اأن 

الدقيقة  من  ابــدوؤوا  لهم،  كاأن تقول 

الثانية وع�سر ثوان.

برابط،  اإليهم  تبعث  اأن  ويكفي 

�سيبداأ  بفتحه،  �سيقومون  وحــني 

التي  اللحظة  من  تلقائي،  نحو  على 

ــر  ـــت، والــقــيــام بــهــذا االأم ــا اأن ــه اأردت

هذه  ت�سيف  اأن  ويكفي  جــدا،  �سهل 

الرابط  اآخــر  اإىل  الق�سرية  اجلملة 

13m20s=t& وهذه اجلملة ت�سري 
اإىل الدقيقة 13 و20 ثانية، اأما اأنت 

فاإمكانك اأن تختار ح�سب رغبتك.

ال�سور  تــروقــهــم  ممــن  كنت  -اإذا 

اأن  فــاإمــكــانــك   ،"GIF" املــتــحــركــة 

مقطع  ت�ساهد  واأنت  بالتقاطها  تقوم 

ــوتــيــوب، ورمبــا  ــي الــفــيــديــو عــلــى ال

حتظى ب�سعبية وا�سعة على املن�سات 

بهذه  القيام  وميكن  االجتماعية، 

العملية يف ثوان.

بن�سخ  قــم  العملية،  بــدايــة  ويف 

منه  تلتقط  اأن  تريد  الذي  الرابط 

مت�سفح  يف  األــ�ــســقــه  ــم  ث ــورة،  ــس ــ� ال

 ،"GIF" عــبــارة  ــف  ــس واأ� اإنــرتنــت، 

ــرد  ــج ومب الــــرابــــط،  ـــة  ـــداي ب اإىل 

اأنه  ال�سغط على زر الدخول، �ستجد 

اأن تختار اللحظة املنا�سبة  باإمكانك 

ت�ستطيع  املتحركة، وعندها  لل�سورة 

مع  م�ساركتها  اأو  بــهــا  االحــتــفــاظ 

االأ�سدقاء.

- اإمكانية تقدمي الفيديو واإعادته 

اإىل الوراء من خالل لوحة املفاتيح، 

يعود   ،"J" زر  عــلــى  ت�سغط  فــحــني 

اأما  الـــوراء،  اإىل  ثــوان  ع�سر  املقطع 

فيتقدم   ،"L" عــلــى  ال�سغط  عــنــد 

بع�سر ثوان.

فيديو  مــقــطــع  جتـــد  قـــد  والأنـــــك 

مغريا يف بع�ص االأحيان، لكنك تكون 

اأن  "يوتيوب"  لــك  يتيح  م�سغوال، 

على  قــادرا  و�ستكون  بحفظه،  تقوم 

مت�سال  تكن  مل  واإن  حتى  م�ساهدته 

اإذا  االأمر ممكن  باالنرتنت، لكن هذا 

"يوتيوب  خدمة  م�سرتكي  من  كنت 

برميوم".

ولــال�ــســتــفــادة مــن هـــذه اخلــدمــة، 

التطبيق، ثم  التحميل يف  ابحث عن 

�سي�سبح  ثــم  العر�ص،  ــودة  ج اخــرت 

اأن  و�ست�ستطيع  املكتبة،  يف  املقطع 

ت�ساهده عندما ترغب يف ذلك.

يوتيوب  مقاطع  م�ساهدة  -والأجل 

بجودة عالية على التلفزيون، اذهب 

اإىل الرابط االآتي على اجلهاز املت�سل 

www.youtube.( باالنرتنت 

من  بالت�سجيل  وقــم   ،)com/tv
جودة  �ستختار  ثم  غوغل،  ح�ساب 

�ستتابع  ذلك،  وبعد  الفيديو،  عر�ص 

متاحة،  جودة  باأف�سل  املقاطع  كافة 

على نحو تلقائي.

�سرح  على  حت�سل  اأن  اأردت  -واإذا 

للفيديو اأو اأن ت�سيف اإليه الرتجمة 

املكتوبة، فهذا ممكن اأي�سا؛ ففي حال 

 "CC" على  ا�سغط  ال�سرح  اأردت 

اأ�سفل  االإعــدادت  زر  على  النقر  بعد 

يف  اجلــاري  الكالم  و�سرتى  الفيديو، 

اأما  ال�سا�سة،  على  معرو�سا  الفيديو 

على  فا�سغط  الرتجمة  اأردت  اإذا 

الت�سغيل  بــجــهــاز  �سبيهة  اأيــقــونــة 

التي  اللغة  ــرت  اخ ثــم  االأ�ــســفــل،  يف 

تريدها.

من  تنبعث  الــتــي  ــعــة  االأ�ــس والأن 

االأجهزة تلحق �سررا بالعني، ميكنك 

مقطع  يف  املظلم  الو�سع  ت�سغل  اأن 

تذهب  اأن  عليك  ويتوجب  الفيديو، 

على  ا�ــســغــط  ثــم  االإعــــــدادت،  اإىل 

."Dark theme"
ويف حال كنت من م�سرتكي "يوتيوب 

من  ت�ستفيد  اأن  ت�ستطيع  برميوم"، 

خدمة اأخرى مميزة، وهي اأن توا�سل 

نافذة  يف  الفيديو  مقطع  م�ساهدة 

ــرى  اأخ باأ�سياء  القيام  مــع  �سغرية 

متاح  غري  االأمــر  وهــذا  هاتفك،  على 

مل�ساهدي يوتيوب جميعا.

يرتاد النا�س موقع "يوتيوب" يف العادة الأجل م�ساهدة مقاطع الفيديو، وي�سرتكون يف القنوات التي يهتمون بها، حتى يتلقوا اإ�سعارات ب�ساأن حمتواهم 
املف�سل، لكنهم قد ال يدرون بالكثري من املزايا التي تتيحها اأكرب من�سة يف العامل مل�ساهدة املحتوى، وبح�سب موقع "cnet"، فاإن اإحدى هذه املزايا التي 

ال ن�سمع بها، ت�سمح بتحميل 500 اأغنية يف املرة الوحيدة، ف�سال عن اإعادة ت�سغيل الفيديو من حلظة معينة، وت�سغيل الرتجمة.

اأن  تقنية،  تــقــاريــر  ك�سفت 

مبلغا  �ستدفع  "اأبل"،  �سركة 

كبريا لـ"�سام�سونغ"، ب�سبب عدم 

من  عليها  املتفق  احل�سة  �سراء 

يف  امل�سنوعة  الهاتف  �سا�سات 

كوريا اجلنوبية.

ناو"،  "بوكيت  موقع  وبح�سب 

فاإن ال�سركة االأمريكية، �ستدفع 

من  دوالر،  مليون   680 حواىل 

�سام�سونغ،  ل�سالح  الــغــرامــات، 

الكمية  ت�ستلم  مل  "اأبل"  الأن 

التي  الــ�ــســا�ــســات  مــن  الــكــامــلــة 

ت�سررت  بعدما  بطلبها،  قامت 

هاتف  مبيعات  انخفا�ص  مــن 

"اآيفون".
املناف�سة  مــن  الــرغــم  وعــلــى 

تعتمد  بــيــنــهــمــا،  ــة  ــوم ــم ــح امل

"�سام�سونغ"،  "اأبل" على  �سركة 

ب�سكل كامل، يف �سناعة �سا�سات 

املــتــطــورة   "AMOLED"

لهواتف اآيفون.

ب�سكل  ـــــالن  االإع يــجــر  ومل 

يتوجب  الذي  املبلغ  عن  ر�سمي 

تدفعه،  اأن  "اأبل"  �سركة  على 

لكن خرباء رجحوا باأن يكون من 

مئات املاليني من الدوالرات.

لالإعالن  ال�سركات  وت�ستعد 

الحق  وقــت  يف  مداخيلها،  عن 

ومن  اجلــاري،  جويلية  �سهر  من 

�سام�سونغ  تــعــلــن  اأن  املــرجــح 

على  الــثــالــث  للعام  انخفا�سا 

التوايل.

هذا  فـــاإن  املــ�ــســدر،  وبح�سب 

اإىل  باالأ�سا�ص  يعود  الــرتاجــع 

اأطلق  التي  التجارية  احلــروب 

الــرئــيــ�ــص االأمـــريكـــي، دونــالــد 

تــرامــب، �ــســرارتــهــا، الأنـــه يرى 

ــراكــة  ــس ــ� ال تـــكـــافـــوؤ يف  ــــدم  ع

التجارية بني الواليات املتحدة 

وباقي بلدان العامل.

ترامب  دونــالــد  الرئي�ص  وافــق 

املفرو�سة  القيود  تخفيف  على 

املعدات  التي تبيع  ال�سركات  على 

لالت�ساالت   Huawei ل�سركة 

بالبيت  م�سوؤواًل  لكن  ال�سينية، 

"عفًوا  لي�ست  اأنها  اأو�سح  االأبي�ص 

عاًما".

رئي�ص  كودلو"  "الري  �سرح  اإذ 

الوطني  االقــتــ�ــســادي  املجل�ص 

ال�سركات  بــاأن  اإعالمية  لو�سائل 

االأمريكية �ستكون قادرة على بيع 

املنتجات املتاحة على نطاق وا�سع 

فقط لل�سركة ال�سينية.

االإدارة  اأن  هو  �سيحدث  ما  فكل 

بع�ص  ــتــمــنــح  �ــس ـــة  ـــي ـــك ـــري االأم

عندما  االإ�ــســافــيــة  الــرتاخــيــ�ــص 

يكون هناك توفر عام ملعدات مثل 

الرقائق، كون االإدارة الفيدرالية 

امل�سوؤولة عن القيود.

توقيع  اأعقاب  يف  ذلــك  وحــدث 

يحظر  تنفيذي  اأمر  على  ترامب 

االأمـــن  ـــاوف  خم ب�سبب  هــــواوي 

القومي من اأن ال�سركة لها عالقة 

واأنه  ال�سينية،  باحلكومة  قوية 

ميكن ا�ستخدام معداتها للتج�س�ص 

على الدول وال�سركات االأخرى.

املخففة  الـــقـــيـــود  ــــــــارت  واأث

ترامب  و�سعها  الــتــي  اجلــديــدة 

انتقادات من احلزبني من اأع�ساء 

ــوخ االأمـــريـــكـــي،  ــي ــس ــ� جمــلــ�ــص ال

ال�سني  اأن  مــن  يخ�سون  ــذيــن  ال

�ست�ستخدمهم لتثبيت تقنيتها على 

ال�سناتور  وحذر  العاملي،  ال�سعيد 

من  جمهوري  وهــو  روبــيــو،  ماركو 

االنتخابات  يف  �ــســارك  فلوريدا 

اأن  مــن   ،2016 لعام  الرئا�سية 

"خطاأ  �سيكون  العقوبات  اإلــغــاء 

كارثيا".

حــــــــــــذرت 

مايكرو�سوفت 

من  املـــاليـــني 

مــ�ــســكــلــة يف 

نظام الت�سغيل 

)ويندوز 10( 

اأ�سبح  الـــذي 

خطرا  ي�سكل 

على ال�سركة، 

بـــــ�ـــــســـــبـــــب 

التي  م�ساكله 

تراكمت يف االأ�سابيع االأخرية.

االأمريكي  فــوربــ�ــص  مــوقــع  وذكـــر 

ــع  ــوق ــل اكـــتـــ�ـــســـاف م ــس ــ� ــف اأنــــــه ب

اأخربت  لثغرة،  الت�ست(  )ويــنــدوز 

حتذير،  ر�سالة  يف  مايكرو�سوفت، 

م�ستخدمي  ــن  م ــني  ــالي امل عــ�ــســرات 

حتــديــث  اآخـــــر  اأن   10 ويــــنــــدوز 

ي�سر  قـــد   )KB4501375(

ُبعد  عــن  االتــ�ــســال  اإدارة  خــدمــة 

)RASMAN(، االأمر الذي ميكن 

اأن ينطوي على تداعيات خطرية.

تتعلق  امل�سكلة  اأن  املوقع  ويو�سح 

بـــ�ـــســـبـــكـــات 

 .V P N
فخدمة اإدارة 

عن  االت�سال 

تعمل  ـــعـــد  ُب

ات�سال  على 

 10 ويــنــدوز 

ــت،  ــرتن ــاالإن ب

مهمة  وهــــي 

اأ�ـــســـا�ـــســـيـــة 

تعمل  لـــكـــي 

خدمات VPN ب�سكل طبيعي.

ا�ستخدام  يف  املذهل  للنمو  ونظرا 

كبري  تاأثري  االأمر  لهذا  فاإن   VPN
على كيفية ا�ستخدام الكمبيوتر.

ــت  ــال ق مـــفـــ�ـــســـل،  مـــنـــ�ـــســـور  ويف 

توؤثر  امل�سكلة  اإن  مايكرو�سوفت 

ويندوز  الت�سغيل  نظام  على  فقط 

من  اإ�سدار  اأحدث  وهو   -  101903
الذي  االأمر  وهو  االأ�سا�سي.  النظام 

مليون   50 عــن  يقل  ال  مــا  يواجهه 

م�ستخدم.

ت�ضريبات جديدة ت�ضتعر�س هاتف 
 Nokia Daredevil

 Nokia الهاتف  و�سل  عندما 

الكامريا  مــع   PureView  9
الغريبة،  اخلما�سية  اخللفية 

اإعتقد النا�ص اأنه ال ميكن احل�سول 

على �سيء اأغرب من ذلك.

ـــاأن  ــدو وك ــب  مـــا جــعــل االأمـــــر ي

الفنلندية لديها مفاجاأة  ال�سركة 

كامريا  ــي  وه جعبتها،  يف  اأخـــرى 

ــة يف وحـــدة  ــوع ــس ــو� م ــة  ــي ــالث ث

ال�سور  يف  مو�سح  هو  كما  دائرية 

اأدناه.

الراهن  الوقت  يف  هناك  لي�ست 

الر�سمي  االإ�سم  معلومات حول  اأي 

املعلومات  ولــكــن  الــهــاتــف،  لــهــذا 

االإ�سم  يحمل  اأنــه  تقول  املتوفرة 

 .Nokia Daredevil الرمزي 

الذي ي�سم كامريا اأ�سا�سية يف هذا 

 48 بدقة  م�ست�سعر  ذات  الهاتف 

ميغابك�سل.

التي مت ت�سريبها تك�سف  ال�سور 

�سي�سم  الهاتف  هذا  اأن  كذلك  لنا 

العلوي  االأو�سط  اجلــزء  يف  قطًعا 

الكامريا  اأجـــل  مــن  ال�سا�سة  مــن 

بنظام  ــيــعــمــل  و�ــس االأمـــامـــيـــة، 

احلال  هو  كما  اخلــام  االأنــدرويــد 

التي   Nokia هواتف  جميع  مع 

 HMD Global �سركة  قامت 

حتى  ال�سوق  يف  باإ�سدارها   Oy

الت�سريبات،  هــذه  وبف�سل  االآن، 

�ستبقى  الكامريا  واجهة  باأن  نرى 

على حالها من دون تغيري، ولكن مع 

القدرة على التبديل بني الكامريا 

ــكــامــريا  ـــة وال ـــزاوي ــعــة ال الــوا�ــس

العادية.

وعندما تنظر اإىل االأ�سفل، �سوف 

 ،USB Type-C منفذ  جتــد 

اأن  حمتمل  زر  روؤية  ميكنك  بينما 

الرقمي  للم�ساعد  ا  خم�س�سً يكون 

يف   Google Assistant
اجلانب االأي�سر. وبغ�ص النظر عن 

هذه  خالل  من  ا  اأي�سً ميكننا  ذلك، 

الهاتف  بــاأن  نــرى  اأن  الت�سريبات 

االأ�سابع  ب�سمات  م�ست�سعر  ي�سم 

اأن  اإىل  يلمح  ما  وهــذا  اخللف،  يف 

الهاتف �سي�سم على االأرجح �سا�سة 

.LCD بتقنية

 Nokia يـــكـــون  اأن  ــع  ــوق ــت ي

الفئة  من  هاتًفا   Daredevil
ــك،  ــذل ــيــجــة ل ــت ــة، ون ــط ــس ــو� ــت امل

املعالج  ي�سم  اأن  نــتــوقــع  فنحن 

اأو   710  Snapdragon
لالآ�سف،   .730  Snapdragn
فقط  تعر�ص  املقدمة  الت�سريبات 

عن  تك�سف  وال  ــهــاتــف،  ال �ــســور 

موا�سفاته التقنية باإ�ستثناء دقة 

الكامريا االأ�سا�سية.

مز�يا خفية لليوتيوب 

�آبل تدفع 680 مليون
 دولر ل�صام�صونغ

رفع �حلظر عن هو�وي ل يعني 
�ل�صركة عاًما" عن  "عفًو� 

مايكرو�صوفت حتذر �ملاليني 
من م�صتخدمي ويندوز

ب�شبب تراجع مبيعات اآيفون.. 

بثالث كامريات مو�شوعة يف وحدة دائرية



ف�شاءات للقراءة تطفئ حاجة التح�شيل العلمي

باتنة

خن�صلة
ق�صنطينة

عندما حتّدث الدكتور مرتا�ص عن �سعراء 

متحامل  راأي  على  رّد  وال�ّسبعني،  ال�ّستني 

العربي  ال�سعر  اأّن  قال  الــذي  اأزراج  لعمر 

لي�ص فيه �سوى اخلواء واأّنه مل يتعّلم منه 

اأزراج  جنوح  �سبب  مرتا�ص  ــنّي  وب �سيئا، 

لذلك الراأي، وهذا ن�ّص قول عمر اأزراج:

ما  قراأت  كّلما  الأنني  احلزن؛  �سديد  "اإيّن 
فيه  ــد  اأج حديث  عربي  �سعر  مــن  يكتب 

احل�سن،  وفقدان  والعراء،  والظماأ  البوؤ�ص 

اأي اأجد فيه اخلواء " . 

الكالم  هذا  على  مرتا�ص  الّدكتور  وعّلق 

يقي�ص  اأيديولوجي  ٌه  توجُّ باأّنه  املتحامل 

اأكرث  ال�ّسيا�سي  االنتماء  مبنظار  ــداع  االإب

مقيا�ص  تعتمد  مــو�ــســوعــّيــة  نــظــرة  مــنــه 

اجلودة والفّن، والغريب كما يقول الّدكتور 

يتناق�ص  نف�سه  اأزراج  عمر  اأّن  مرتا�ص 

راأيا  ويعطي  اآخر  مو�سع  يف  الــراأي  هذا  مع 

"ال  يقول:  اإذ  العربي،  ال�سعر  عن  اإيجابيا 

مل  احلــّب  ت�ستحّق  عربّية  ق�سيدة  توجد 

عالقتنا  تثمر  ومل  نتزّوجها،  ومل  نع�سقها، 

بها اأطفاال وغابات و�سروا ". 

"فاأّي  ا�ستغراب:  يف  مرتا�ص  ويت�ساءل 

املوقفني يتبّنى ال�ساعر من االثنني ؟ " 

واأ�سيف اإىل قول االأ�ستاذ مرتا�ص باأّن عمر 

من  معروف  ي�ساري  توّجه  �ساحب  اأزراج 

اإىل  ينظر  التوّجه  وهذا  ال�سبعني،  حقبة 

�سوداوي  مبنظار  عموما  العربية  الثقافة 

جذورها،  من  اقتالعها  اإىل  و�سعى  قــامت، 

لها  متّت  ال  واأيديولوجيا  بثقافة  وربطها 

باالإبداع  جئته  واإن  حّتى  وهــو  ب�سلة.. 

حيوية  ويــتــدّفــق  وعــ�ــســال،  �ــســهــدا  يقطر 

الثورة  رائــحــة  فيه  ي�سّم  ومل  ــاال؛  ــم وج

االأحمر  )الرفيق  وب�سمة  )التقدمّية(، 

وال  اإبداعا  عنده  لي�ص  فاإّنه  !!(؛  البائد.. 

اأدبا.. !   

ولكّن االأعجب من ذلك اأّن اأزراج نف�َسه راأيُت 

الوادي  مدينة  يف  قالها  م�سّورة  كلمة  له 

فوجدته  مّرة  الأّول  يتحّدث  اأ�سمعه  وكنُت 

امل�سهور  ال�ساعر  وهــو   !! ُيــبــني..  يكاد  ال 

والكاتب ال�ّسيا�سي الذي له ا�سم و�سدى.. ! 

العربي  ال�سعر  على  احلكم  له  تاأتى  فكيف 

بتلك الق�سوة، وهو عيي يف لغته التي ُكتب 

بها.. !. 

ل�ساعرات  الّدكتور مرتا�ص كلمة  �ص  وَخ�سّ

وانعدام  بل  قّلتهن،  اإىل  واأ�ــســار  اجلــزائــر 

يف  جــزائــريــات  ل�ساعرات  اأ�ــســمــاء  وجـــود 

ي�ستطع  ومل  الفرن�سي،  اال�ستعمار  مرحلة 

اأن يعّد منهن طول اأربعة عقود من مرحلة 

اإىل  بارزة  اأ�سماء  ثمانية  �سوى  اال�ستقالل 

بقليل  الثمن  من  اأقــّل  ميثل  وهــذا  ما،  حّد 

ِمن َمن حتّدث عنه من ال�سعراء يف معجمه، 

والذين بلغوا مئة واثنني )  102 (، ولكّنه 

ال�سنوات  يف   ت�ساعف  عددهّن  اأّن  الحظ 

االأخرية. 

اجلزائر  يف  ظهرت  �ساعرة  اأّول  اأّن  و�سّجل 

على وجه االإطالق، هي مربوكة بو�ساحة، 

اعتمادا على ديوانها الذي طبع عام 1969 

وربيعة  م�ستغامني  ـــالم  اأح تلتها  ــّم  ث م، 

�سنوات  من  ابتداء  االأعــوج  وزينب  جلطي 

ال�سبعني..

والرائع يف )معجم ال�سعراء اجلزائريني يف 

الذي  النقدي  املنهج  هو  الع�سرين(،  القرن 

التي  الرتجمات  معظم  يف  املوؤّلف  اعتمده 

كتابه  من  يجعل  ما  هــذا،  كتابه  يف  قّدمها 

الّنقدّية  والّدرا�سة  الرتجمة  بني  جامعا 

الذي  ال�ساعَر  املوؤّلُف  ي�سع  بحيث  املرّكزة، 

ــه  اأّن ــرى  ي الــتــي  مكانته  يف  عنه  يــتــحــّدث 

عف،  وال�سّ القّوة  القوة  حيث  من  ي�ستحّقها 

ومن حيث ال�سهرة واخلمول.. !  

 

نقدات َفْحل..
مرتا�ص  الّدكتور  ب�سطه  وجيه  نقديٌّ  راأٌي 

املرّبزين  ال�سعراء  اأّن  خ�سالته  معجمه،  يف 

اأثناء الثورة؛ اأمثال حمّمد العيد اآل خليفة 

وعبد اهلل �سريط واأحمد �سحنون ومفدي 

زكريا واأبو القا�سم �سعد اهلل، قد كّفوا عن 

�سيئا  اإال  اال�ستقالل،  بعد  تقريبا  ال�سعر 

ي�سريا، ومنهم من توّقف متاما عن كتابته، 

الن�سايل  التوهج  ذهاب  ب�سبب  ذلك  ولعّل 

والثوري الذي كان يوؤزُّهم على قول ال�سعر، 

�ص  قوله  يف  وهو  املوؤّلف  ذكره  اآخر  و�سبٌب 

:38
الُبْهر  من  ب�سيء  اأُ�سيبوا  اأّنهم  فيبدو   ..  "
كما  يتغّنون  يــعــودوا  فلم  احلــدث  لعظمة 

اأََح�ّسوا  وكاأّنهم  يتغنون،  به  قبل  من  كانوا 

ما  لديهم  يعد  مل  اأّنــه  اأنف�سهم  قــرارة  يف 

يقولونه بعد اأن حتّققت الق�سية التي كانوا 

ال�سعب  حرية  وهــي  اأجلها  من  ينا�سلون 

اجلزائري .." 

واأعطى مرتا�ص تو�سيفا نقدّيا لهذه احلال 

هذا  ويــاأخــذ  ــَكــات(،  )الــ�ــسُّ �سّماها  بحيث 

امل�سرتك  ابع  الطَّ من  م�سروعّيَته  امل�سطلح 

عراء ال�سيما  الذي �سمل عددا كبريا من ال�سُّ

لال�ستقالل..  االأوىل  الع�سرة  ال�ّسنني  يف 

القامو�ص  يف  امل�سطلح  هذا  اإدخــال  وميكن 

فرتات  متّر  فقد  عموما،  لــالأدب  النَّقدي 

نطلق  اأن  ميكن  و�سعراء  كّتابا  باملبدعني 

َكات(، ولعّلها تكون عند  عليها فرتة )ال�سُّ

بعده  من  ياأتي  �سبات،  مرحلة  بع�سهم 

الفي�ص ويتوا�سل املدد.. ! 

وهذا الراأي �سديد ويدّل على تتّبع ودّقة 

ميكن  رمّبـــا  لكن  املـــوؤّلـــف،  مــن  مالحظة 

ا�ستثناء مفدي زكريا من هوؤالء ال�سعراء، 

ال�سعرّية  مالحمه  اأعظم  قــّدم  اأّنــه  اإذ 

كما  اال�ستقالل،  مرحلة  يف  )االإلــيــاذة( 

اهلل،  �سعد  القا�سم  اأبــي  عن  القول  ميكن 

اأّنه اكت�سف موهبته يف التاريخ واالأبحاث 

ملهما،  �ساعرا  كونه  من  اأكرث  التاريخّية 

فكّف عن قول ال�سعر لذلك ال الأّن املرحلة 

َعة  تغرّيت واالأحداث َخَبت وجاء عهد الدَّ

واخُلمول..

ــيــة مبكان  ــن االأهــم ــي م ــــرى ه نــقــطــة اأخ

اأّنــه  املــوؤّلــف  يقول  نقدّية  مالحظة  وهــي 

�سعراء  در�سوا  الذين  كّل  بني  من  بها  تفّرد 

الــتــي �سبقت  الــوطــنــي  ــال  الــنــ�ــسّ مــرحــلــة 

النّقطة  تلك  وتتمّثل  التحريرّية،  الثورة 

من  املــرحــلــِة  تلك  �ــســعــراء  معظَم  اأّن  يف 

االإ�سالحيني، وما كان ِمن َغريهم فلم يوجد 

له اأثر ذو بال، وقد َجِهد املوؤّلف اأن يبحث 

ينت�سبون  ممن  لغريهم  ال�سعري  النتاج  يف 

اإىل الزوايا مثال فلم يعرث على طائل..  

مرتا�ص  الــّدكــتــور  تــعــلــيــقــات  ــي  ــن ــرت ذّك

الذين  ال�سعراء  على  واملــرّكــزة  ال�ّسريعة 

يرتجم لهم ؛ بكتاب )َنَقَداُت َعاِبر( لالأديب 

نقدات  هي  عّبود،  مارون  املعروف  اللبناين 

ختام  يف  املــوؤّلــف  يطلقها  ودقيقة  لطيفة 

واإذا كان  واأحيانا يف بدايتها،  كّل ترجمة، 

تو�ّسع  البارزين  االأعــالم  من  َعَلًما  ال�ساعر 

وهــذه  الــَنــَقــَدات..  تلك  يف  ي�سريا  �سيئا 

وُنغني  الفّنَي  الــّذوَق  بها  منّتع  منها  قطوف 

امللكَة االأدبّيَة..

 كان اأّوَل ال�سعراِء الذين ترجم لهم املوؤّلف 

هو ال�ساعر )ابن اخلوجة 1865/ 1917م 

وتكوينه  ثقافته  عن  حتــّدث  اأن  وبعد   ،)

على  عّلق  �سعره؛  من  واحدا  منوذجا  و�ساق 

ذلك باأّن ابن اخلوجة قد "يقع له االإ�سراق 

فتطفح قريحته باأبيات جميلة تقرتب من 

م�ستوى الفحول "لكّنه يتعرث اأحيانا في�سّف 

ب�سعره  اللغوي  قامو�سه  يهوي  اأو  ويهوي، 

فيخونه.. 

"واأّيا  قوله:  هي  ٍل  َف�سْ بكلمٍة  ختم  لكّنه 

ن�سدر  اأن  ن�ستطيع  ال  فاإننا  ال�ساأن،  يكن  ما 

على  نّطلع  مل  ما  عليه  اأو  لل�ساعر،  حكما 

ن�سو�ص �سعرّية اأخرى له .."

واملو�سوعّية  احلكم  يف  االإن�ساف  هو  وهذا 

الذي  املــتــوازن  ــراأي  ال هو  وهــذا  الّنقد،  يف 

اإىل  يرفعه  وال  املبدع،  حّق  يف  يجحف  ال 

مرتبة هو دونها بكثري 

ــعــراء اجلــزائــريــن يف الــقــرن  ــض ــ� ال )مــعــجــم 
مرتا�س ــك  ــل امل عــبــد  لــلــّدكــتــور  بقلم: عبد اهلل اليلالــعــ�ــضــريــن( 

laliabdella@yahoo.fr

قراءة  يف كتاب

...يتبع

نوارة. ب

اأطلقت املكتبة الرئي�ضية للمطالعة العمومية 

الثانية  الطبعة  فعاليات  خن�ضلة  ب��ولي��ة 

زوليها  الراحلة  للأديبة  الولئية  للم�ضابقة 

�ضعودي يف ال�ضعر، الق�ضة الق�ضرية واخلاطرة 

البدء يف  اأين مت  ال�ضهر  وذلك بداية من هذا 

لهذه  اأج��ل  اآخ��ر  وح��ددت  الأعمال  ا�ضتقبال 

�ضنة  املقبل من  اأكتوبر  �ضهر  منت�ضف  العملية 

الثقافية  امل�ضابقة  ه��ذه  وت��ه��دف   ،2019
وت�ضجيع  وت��دع��ي��م  اكت�ضاف  اإىل  الأدب��ي��ة 

البداعات املحلية ودفع امللحمة الأدبية وكذا 

تن�ضيط وتفعيل امل�ضهد الثقايف لولية خن�ضلة 

وكذا  واأدبية  ابداعية  بطاقات  تزخر  والتي 

اثراء ال�ضاحة الثقافية املحلية.

وقال مدير املكتبة ال�ضيد نذير بوثريد خلل 

هذه  اأن  نيوز"  "الأورا�ص  ليومية  حديثه 

الأدباء  كل  اأمام  مفتوحة  الدبية  امل�ضابقة 

اإىل  ا�ضافة  حمرتفني  اأو  هواة  �ضواء  املحليني 

العمل امل�ضارك ل يكون من�ضور من قبل، وكذا 

العربية  الأربعة  باللغات  امل�ضاركة  الأعمال 

والأمازيغية والجنليزية والفرن�ضية، ويكون 

العمل الق�ض�ضي ل يتجاوز 5 اأوراق وغريها من 

ال�ضروط الأخرى.

امل�ضابقة  اأن  ع��ل��ى  امل�����ض��وؤول  ذات  واأ����ض���اف 

�ضيح�ضل  حيث  قيمة  ج��وائ��ز  لها  خ�ض�ضت 

الأدبية  درع  على  الأوائ��ل  الثلثة  الفائزون 

الناجحة  الأعمال  وحتظى  �ضعودي،  زوليخة 

بطبعة خا�ضة للتعريف باأ�ضمائهم يف ال�ضاحة 

يتوىل  اأن��ه  ال�ضياق  ذات  يف  منوها  الأدب��ي��ة، 

جلنة حت�����ك�����ي�����م  امل�������ض���اب���ق���ة 

مكونة من اأدباء معروفني يف ال�ضاحة الثقافية 

والأدبية على امل�ضتوى الوطني والعربي، والتي 

�ضهر  من  الفاحت  يف  امل�ضابقة  نتائج  عن  �ضتعلن 

حتفيزية  مفاجاأة  مع  ر�ضمي  حفل  يف  نوفمرب 

للمبدعني الأوائل.

ال�ضعودي  زليخة  الراحلة  الأديبة  م�ضابقة 

تهدف اإىل العودة بالذاكرة اإىل حياة وذكرى 

هذه القامة الأدبية وكتاباتها املميزة، خا�ضة 

فر�ضة  هي  كما  الق�ضرية،  الق�ضة  جم��ال  يف 

�ضانحة ل�ضخ دماء جديدة يف �ضرايني ال�ضاحة 

اإىل حافز لإخراج  التي هي بحاجة  الأدبية 

الفنون  خمتلف  يف  م��واه��ب  م��ن  بداخلها  م��ا 

الأدبية. 

اإىل  ب��وزي��ن��ة  العمومية  املطالعة  مكتبة  تفتقر 

ي�ضكل  اإذ  املعنية،  اجلهات  من  امللحوظ  الهتمام 

دعم  وع��دم  العلمي  للتطور  املواكبة  الكتب  غياب 

ال�ضنوات  يف  وال�����ض��ادرة  اجل��دي��دة  بالكتب  رفوفها 

الأخرية اأمرا موؤرقا بات ي�ضتكي منه كل باحث بني 

اأمهات الكتب واملراجع  يف �ضتى املجالت.

30 �ضنة  اأكرث من   و�ضعية املكتبة التي �ضيدت منذ 

رهنت التح�ضيل العلمي والتزود بالثقافة من خلل 

نهل  املنخرطني اأو التلميذ على وجه خا�ص من اأمهات 

الكتب،  وبح�ضب املطلعني عليها ل حتتوي رفوف هذه 

غري  ورواي��ات  للأطفال  موجهة  ق�ض�ص  اإل  الأخرية 

مفيدة ل تخدم الباحثني عن املعرفة، الو�ضع الذي 

دفع بالبع�ص البحث خارج مكتبة املطالعة العمومية 

ابتياع  لأجل  الأخرى  املناطق  اإىل  بالتنقل  بوزينة 

الكتب املطلوبة من اأروقة املكتبات.

 وبالرغم من اقرتاح بع�ص الكتب والوعود املقدمة 

الباحث  اإليها  يلتجئ  املعرفة  لن�ضر  و�ضائل  بتوفري 

يف  ال��ب��ح��ث  وك���ذا  وال��درا���ض��ة  ل��لإط��لع  والتلميذ 

املعرفة، اإل اأنه حلد ال�ضاعة مل تلقى تلك النداءات 

ا�ضتجابة، ما دفع املنخرطني اإىل توجيه نداءاتهم 

قطاع  على  للقائمني  نيوز"  "الأورا�ص  �ضفحات  عرب 

الثقافة لأجل مراعاة حاجتهم للإطلع والقراءة، 

الكتاب يف  يلعبه   ال��ذي  ال���دور  ذل��ك يف ظ��ل  ي��اأت��ي 

ا�ضتثمار اأوقات الفراغ وممار�ضة الهواية التي متكن 

يف اآن الوقت من اإبعاد الأطفال بوجه خا�ص من �ضبح 

الظواهر ال�ضلبية والآفات الجتماعية.

العلمي  الرتفيه  مبركز  الغنائية  الفنون  نادي  عاد 

على  العزف  لهواة  جمددا  اأبوابه  ليفتح  بك�ضيدة 

تبداأ  اأن  يرتقب  حيث  والبيانو،  والعود  القيثارة 

املو�ضيقية  الآلت  ه��ذه  على  العزف  تعلم  دورات 

على  اأم�ص  ب��داأت  التي  الت�ضجيلت  انتهاء  عقب 

لهذه  ثري  برنامج  ت�ضطري  مت  فيما  املركز،  م�ضتوى 

ح�ضام  املو�ضيقي  الأ�ضتاذ  اإ�ضراف  حتت  ال��دورات 

الأيام  يف  تاأطريها  ب��دوره  �ضيتوىل  ال��ذي  لطر�ص 

القليلة املقبلة.

ليومية  ل��ط��ر���ص  ح�����ض��ام  اأك����د  ال�����ض��ي��اق  ذات  يف 

تواقا  اأ�ضبح  الباتني  ال�ضباب  نيوز" باأن  "الأورا�ص 
مركز  يوفرها  التي  التكوينية  ال��دورات  هذه  ملثل 

واملبتدئني  للهواة  جمانا  بباتنة  العلمي  الرتفيه 

ومهارات  تقنيات  تعلم  اأجل  من  للمحرتفني  وحتى 

القيثارة  خا�ضة  املو�ضيقية  الآلت  على  العزف 

ال�ضباب  من  الكثري  ي�ضتهوي  الذي  والبيانو  والعود 

وال�ضابات وحتى الأطفال الذين يحر�ص اأولياوؤهم 

على ا�ضتغلل فر�ص وجود دورات تكوينية ل�ضمهم 

ملجموعات املتمدر�ضني خا�ضة يف دورات العزف على 

اأخرى  اآللت  على  العزف  اإىل  بالإ�ضافة  البيانو 

ملا لذلك من فوائد كثرية يف تنمية قدرات اخليال 

اأثبتت  حيث  الأط��ف��ال،  ل��دى  والبتكار  والتفكري 

عديد الدرا�ضات اأن الأ�ضخا�ص الذين تعلموا العزف 

على الآلت املو�ضيقية منذ ال�ضغر يحظون بعلمات 

العاديني  بالأطفال  مقارنة  الدرا�ضة  يف  مرتفعة 

الذين ل يجيدون العزف على اأية اآلة مو�ضيقية. 

ح�ضام  الأ�ضتاذ  ح�ضب  العزف  تعلم  ي�ضاعد  كذلك 

ق��درات  وحتفيز  ال��ذاك��رة  تقوية  على  لطر�ص 

للنوتات،  حفظهم  خلل  من  التذكر  على  العازفني 

اإىل ح��ث الأط��ف��ال وامل��راه��ق��ني على  ب��الإ���ض��اف��ة 

على  بقدراتهم  الح�ضا�ص  من  نوع  وخلق  املثابرة 

امل�ضاركة  فكرة  وتر�ضيخ  املختلفة،  الأعمال  اإجناز 

حت�ضني  اإىل  بالإ�ضافة  لديهم،  والتن�ضيق  والتعاون 

ح�ص  وتقوية  والتحليل  ال��ق��راءة  على  قدراتهم 

امل�ضوؤولية لديهم، وكذا م�ضاعدتهم على التعبري عن 

خلل  من  وذلك  باأنف�ضهم  ثقتهم  وتقوية  اأفكارهم 

قيامهم بالعزف اأمام اجلمهور.

من  تعترب  اأي�ضا  ال�ضتماع  على  ال��ق��درات  حتفيز 

حيث  املتحدث،  ذات  اأكده  ما  ح�ضب  العزف  فوائد 

اأن تركيز الطفل على املقطوعات املو�ضيقية �ضيمكن 

من اإك�ضابه مهارة ال�ضغاء وذلك ما �ضينعك�ص على 

�ضلوكياته يف املدر�ضة ومع حميطه ب�ضفة عامة.

الثقافة مالك حداد خلل هذه  ت�ضهد دار 

فعاليات  ق�ضنطينة  ولية  بعا�ضمة  الأيام 

ق�ضنطينة"  "ليايل  الثقافية  التظاهرة 

مو�ضم  نهاية  غاية  اإىل  �ضتتوا�ضل  التي 

اأن�ضطة  ع��دة  لتت�ضمن  اجل���اري،  ال�ضيف 

وفعاليات مت�ص كافة الفئات العمرية على 

للأطفال  املوجهة  الهوائية  الألعاب  غرار 

الرياع،  جمعية  مع  بالتن�ضيق  نظمت  والتي 

الفنية  وال�ضهرات  احلفلت  اإىل  اإ�ضافة 

اخليمة  وك��ذا  بالعائلت  خا�ضة  وقعدة 

جمعية  مع  بالتن�ضيق  املنظمة  التقليدية 

ج�ضور وجمعية اخليمة التي عرفت عر�ص 

األب�ضة تقليدية ومنتجات حرفية من �ضنع 

اأنامل حملية،  كما مت تنظيم ليايل �ضبانية 

فالتظاهرة   وللتذكري  �ضبت،  يوم  كل  �ضهرة 

الثقافة  مديرية  من  خا�ضة  مبادرة  تعد 

مالك  الثقافة  ودار  ق�ضنطينة  ل��ولي��ة 

حداد، وبرعاية وايل الولية.

مكتبة املطالعة العمومية بوزينة دومنا 
رفوف للكتب املفيدة

مركز الرتفيه العلمي بك�ضيدة يفتح اأبوابه 
لهواة العزف على البيانو والقيثارة والعود

توا�ضل فعاليات التظاهرة الفنية "ليايل 
ق�ضنطينة" و�ضط ح�ضور معترب

اطالق الطبعة الثانية للم�ضابقة الوالئية
 لالأديبة الراحلة "زوليخة ال�ضعودي"
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توافق
واحد اأول مرة يقعد مع خطيبتو 

 من الرتباك �ضق�ضاها: 

خوك الكبري احمد وا�ص 

ا�ضمو؟

 قالت لو: اأي واحد فيهم؟

 وا�ضح هناك توافق 

فكري ويتعاطون نف�ص 

ال�ضنف؟!!.

معايل الببغاء
قالك م�ضوؤول عربي راح 

للخارج

لفت انتباهو ببغاء يهدر 

بالعربية

ا�ضراه وهو يف املطار

�ضق�ضاه اجلمركي

معاليك هذا احليوان معاك؟

رد الببغاء ب�ضرعة

نعم معي!!.

و�صية
مرة كاين واحد ال�ضايب مري�ص

 قريب ميوت وهو على الفرا�ص 

عيط لولدو باه ين�ضحهم

 وقالهم كل واحد يجيب معاه 

ع�ضا �ضغرية

اأيا دارو عليه ولدوا وجابوا 

معاهم الع�ضي

 عطا ال�ضايب لواحد من ولدو 2 

ع�ضيات وقالوا ك�ضرهم

 ايا ولدوا حكم ك�ضرهم زاد عطالو 

ك�ضرهم  زاد   3
وبقى يزيدلوا حتى

و�ضل ل� 9 ع�ضيات قالوا هاك ك�ضرهم قالك حكمهم 

الطفل هذاك زاد ك�ضرهم!!

�ضاف فيهم باباهم وقالهم: روحوا يا ولدي مدام 

معاكم "الداب" هذا ما نخاف�ص عليكم؟!.

معلومات م�سلية

�سالف 
املراأة

اأمثال �سعبية

االأكيا�ص  ا�ستخدام  يعترب  روانــدا  يف   •
حاملها  ويغرم  قانوين  غري  البال�ستيكية 

املطار  جــمــارك  ويف  100-150دوالر، 
من  البال�ستيك  اأكــيــا�ــص  جميع  تــ�ــســادر 

رواندا  تكون  اأن  اإىل  اأدى  مما  احلقائب، 

ـــدة مــن اأكـــرث الــبــلــدان اخلــالــيــة من  واح

القمامة يف اإفريقيا.

ل�ساعة واحدة  االأذن  �سماعات  • ارتداء 
يزيد عدد البكترييا اإىل 700 �سعف.

تعيني  يتم  ال  "غوغل"  �سركة  يف   •
الدرا�سية  ال�سهادات  على  بناء  املوظفني 

ل�ساعات  طبقا  اخــتــيــارهــم  يتم  قــد  بــل 

�سهرهم ومدة جلو�سهم على احلا�سوب.

االأر�ــــص  ــب  ــوك ك عــلــى  الـــيـــوم  ـــول  • ط
ي�ساوي  بل  نعتقد،  كما  �ساعة   24 لي�ص 

ثانية. و4.1  دقيقة  و56  23�ساعة 
• اأحد اأ�سهل واأف�سل احللول التي ت�ساعد 
اأكل الزبادي قليل  اإزالة الكر�ص هي  على 

الد�سم.

ال�سني  يف  للتعذيب  كانت  الدغدغة   •
عليهم  ـــن  ـــذي ال ـــوم  ـــق ال ــار  ــب ــك ل قـــدميـــا 

�سريعة  طــريــقــة  الأنـــهـــا  ــات،  ــي ــوم ــك حم

ترتك  جانبية  اآثــار  بــدون  منها  ليتعافوا 

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

جواب 
املحاجية

حاجيتك على 

جنان اللة مرية 

كل عام حا�سية 

فيه ال هي 

كالت منو غلة 

و ال هي باعتو و 

تنفعت به 

حدث يف مثل هذا اليوم
التا�ضع من �ضهر جويلية

يف  ينجح  زياد  بن  طارق  القائد  ـ    711
بداية  يف  اإ�سبانيا  �سمال  على  ال�سيطرة 

الفتح االإ�سالمي ل�سبه جزيرة اأيبرييا.

عن  ــني  ــت ــن االأرج ا�ــســتــقــالل  ـ   1816
اإ�سبانيا.

ال�سعيد  ـ ا�ستقالة حكومة نوري   1952
يف العراق.

املاليزي  ـــاد  االحت تاأ�سي�ص  ـ   1963
ـــزر التي  ــن اجل ـــذي �ــســم جمــمــوعــة م ال

الربيطاين  لــالحــتــالل  خا�سعة  كــانــت 

ماليزيا  دولــة  لت�سكل  ا�ستقاللها  قبل 

االحتادية.

املتعلق  الـــقـــانـــون  �ـــســـدور  ـ   1984
باالأ�سرة.

املغرب  احتــاد  موؤمتر  افتتاح  ـ   1989
الغربي باجلزائر العا�سمة.

اأفريقيا  جنوب  ان�سمام  اإعادة  ـ   1991
بعد  الــدولــيــة  ــبــيــة  االأومل اللجنة  اإىل 

طردها قبل ثالثني �سنة.

الوطنية  اجلل�سات  انعقاد  ـ   1995
باجلزائر  ــي  ــس االأورا� بفندق  لل�سناعة 

العا�سمة.

الوطني  املر�سد  ا�ستحداث  ـ   1996
ملراقبة الف�ساد و الوقاية منه  .

لالحتاد  اجلديد  املقر  تاأ�سي�ص  ـ   2002
حتولت  بعدما  اأبابا  اأدي�ص  يف  االإفريقي 

من منظمة الوحدة االإفريقية.

تقر  الدولية  العدل  حمكمة  ـ   2004
الــذي  الفا�سل  ـــدار  اجل �سرعية  بــعــدم 

بنته اإ�سرائيل يف ال�سفة الغربية.

على  يتغلب  االإيطايل  املنتخب  ـ   2006
الفرن�سي بالركالت الرتجيحية  املنتخب 

القدم  لكرة  العامل  كاأ�ص  على  وي�ستحوذ 

بن�سخته الثامنة ع�سر.

جنوب  ا�ستقالل  عن  االإعالن   -  2011
و�سيلفا  املوحد،  ال�سودان  عن  ال�سودان 

نتيجة  لــهــا،  رئي�سا  اليمني  ـــوؤدي  ي كــري 

ا�ستفتاء  يف  ــوب  ــن اجل �ــســكــان  ت�سويت 

تقرير امل�سري والذي اأجري يف الفرتة من 

.2011 جانفي   15 اإىل   9
عن  يعلن  العراقي  اجلي�ص   -  2017
من  بالكامل  املــو�ــســل  مدينة  ا�ستعادة 

قب�سة تنظيم داع�ص.

يف  يعي�ص  عبا�ص  ولد  يقدر  كيفا�ص  رايك  يف   �

احلرا�ص؟

حممد ليتيم عني مليلة

حرا�ص..ف�ضيتعاي�ص  وزن  على  عبا�ص  لأن 

تلقائيا مع الو�ضع..!؟.

� ملاذا �ضمي ال�ضباب عمر الزهور يا �ضي علوة؟

نهاد بن ريالة �ضطيف

ملعلوماتك  "الكراف�ص"  عمر  ي�ضمى  عندنا 

مهما  املعايل  لأ�ضحاب  خلينها  فقط..والزهور 

كان �ضنهم اأو �ضر�ضهم!؟.

ونفريهالك"..وملاذا  قهوة  "اأعطيني  معنى  ما   �

القهوة بالذات يا �ضي علوة؟

كمال.ع خن�ضلة

اأنا حكايتي مع العبارة هذي حكاية طويلة..

وكونك  ق��ه��وت��ي  " اأع��ط��ي��ن��ي  اأح��ده��م  يل  ق���ال 

برك  القهوة  على  ك��ان  اإذا  ل��و  متهني"..قلت 

الراجل  احل��ني  ذل��ك  منذ  "تارمو�ص"  جنيبلك 

القهوة.. تعاطي  ع��ن  وت��وق��ف  ي�ضحك  م��ازال��و 

يا  الرا�ص"  يف  "حتكم  فلأنها  القهوة  مل��اذا  اأم��ا 

�ضاِحِبي؟!!؟.

� كلما زادت معرفتي بالب�ضر زاد حبي للكلب..

من قال هذا؟

معزالدين �ضلمي باتنة

واحد من ف�ضيلة "الدوبارمان"؟!.

� احلب لل�ضجعان..اجلبناء تزوجهم اأمهاتهم...

هههههههه؟

ح.بن �ضخرية ب�ضكرة

"جنب"  العفة  و  �ضجاعة  النحراف  كان  اإذا 

فاأهل مب�ضتقات احلليب..هههههههههه؟!.

يوميا..كيف  نعي�ضه  ال��ذي  التناق�ص  ه��ذا   �

تف�ضره يا �ضي املخرف؟

لطفي بعدا�ص العلمة

رونقها.. تفقد  ف�ضرتها  اإن  الظواهر  بع�ص 

ففيه  التناق�ص  م��زاي��ا  وعي�ص  ن��رتون��ق  فدعنا 

رحمة ؟!.

الوطن..املال..ال�ضتقرار.. لك  يعني  هل   �

الأمن..احلرية...�ضيئا؟؟

و�ضال نور بريك عني التوتة

بل تعني يل اأ�ضياء..فالوطن هو احلرية والأمن 

ن�ضرتي  ل  املال..وباملال  توفر  اإذا  وال�ضتقرار 

حالت  يف  احتياطية  ن�ضخة  نوفر  لكننا  وطنا 

الطوارئ..قّنعتك وّل قطعتي اجلورنان؟!.

تخاريف 
�سي عالوة املو�سطا�ش

عندك تقطع اجلورنان

هههههه

�سي عالوة ينتظر اأ�سئلتكم ليجيب عليها، �ساركونا بها 
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يل ما يحب�ص ميد حبلو 

يقول ن�ضرت فيه حمم�ضة

حكـــمة
اعتزل عدوك، واحذر �سديقك، 

وال تتدخل فيما ال يعنيك

فخامة البوطو..

ل يقدرها 

�ضوى املقاول 

اجلزائري؟!

�ضورة م�ضحكة



رفقة الأمني العام لتعاونية عقارية 

بالغرفــة  التحقيــق  قا�ســي  اأمــر 

باإيــداع  �ســطيف  ملحكمــة  الثالثــة 

�ســطيف  لوفــاق  ال�ســابق  الرئي�ــص 

ح�ســان حمار احلب�ــص املوؤقت بتهمة 

خيانة االأمانة والتزوير وا�ســتعمال 

التعاونيــة  ملــف  وثائــق  يف  املــزور 

العقارية اأم احلياة التي كان تراأ�سها 

حمــار يف الفــرتة 1999 اإىل غايــة 

2014، حيــث عرفــت هــذه الفرتة 
اإبعاد بع�ص امل�ســتفيدين و تعوي�سهم 

باآخرين.

الق�ســية  نف�ــص  يف  توبــع  كمــا 

كمتهمني اأي�ســا كل مــن االأمني العام 

ال�ســابق للتعاونيــة )ك/�ص( الذي 

بينمــا  احلب�ــص  اأي�ســا  اإيداعــه  مت 

ال�ســابقة  املــال  اأمينــة  اإ�ســتفادت 

الرقابــة  مــن  )ن/ن(  بالتعاونيــة 

الق�سائية، واإ�ستمع قا�سي التحقيق 

�ســاهد  بــني  �ســخ�ص   14 لقرابــة 

و�سحية قبل اإ�سدار هذه القرارات.
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حمزه لعريبي

الفا�ضلون القدامى
وقتو  فاتو  "اللي  القائلة  العبارة  ترك  من  يخطئ  مل 

تهمة  اأن  موؤخرا  اأدركــت  فقد  النا�ص"،  وقت  يف  يطمع  ما 

مغزى  لها  تهمة  هي  اجلي�ص"  معنويات  من  "التقليل 
الفا�سلني  من  الكثري  ميار�سه  الذي  االإثباط  الأن  عميق، 

وباأية  باأي �سخ�ص  االأذى  اإحلاق  ال يختلف يف نظري عن 

طريقة، فاالإثباط الذي يدخل يف احلرب �سمن م�سطلح 

الواحد  البلد  اأبناء  ميار�سه  بات  النف�سية"  "احلرب 
نف�سية  حربا  يعلنون  اأنهم  اأي  واأبنائهم  اإخوانهم  �سد 

ذاك.  عزمية  من  والتقليل  هذا  باإمكانيات  باال�ستخفاف 

من يتابع حتليالت اخلرباء الريا�سيني يف قنوات ريا�سية 

لكرة  اجلزائري  املنتخب  يلعبها  مباراة  كل  بعد  عاملية 

القدامى"  "الالعبني  بني  الفرق  ي�ستنتج  اأن  ميكن  القدم 

احلقيقي  الالعب  بني  فالفرق  القدامى،  الفا�سلني  وبني 

على  بناء  املباريات  بتحليل  يقوم  االأول  اأن  هو  والفا�سل 

فيه  تزييف  ال  مو�سوعي  كالم  على  وبناء  معينة  قواعد 

وال جماملة، وال مبالغة وال ا�ستخفاف، اأما الفا�سلون فهم 

يحاولون اإظهار اأنف�سهم يف البالطوهات على اأنهم "ملوك 

يف  ارتكبوها  التي  اأخطائهم  ت�سحيح  على  بناء  الكرة" 

املا�سي بن�سبها اليوم اإىل الالعبني اجلدد، اأي اأن الفا�سلني 

القدامى يحاولون ا�ستدراك ما فاتهم من اأجماد بادعائهم 

اأنهم على علم بكل �سيء وعلى اطالع وا�سع على كل �سيء 

وادعائهم باأنهم اأعرف النا�ص بالريا�سة فقط من اأجل اأن 

يغطوا ف�سلهم على ح�ساب من ي�سولون اليوم ويجولون يف 

اأر�ص الفراعنة �ساربني بالثقيل باالأداء والنتيجة يف كل 

مرة. ما اأزعجني هو اأن يخرج علينا "فا�سل قدمي" ويقول 

واأن  �سيئا  اآخر مباراة مل يفعل  املنتخب اجلزائري يف  اأن 

ومن  امليدان  اأر�سية  على  واقفا  كان  من  الغيني  املنتخب 

عندما  الفا�سل  هذا  اأن  هل  اأدر  وال  امليدان،  يف  قوة  اأظهر 

كان يتحدث ويردد هذه احلماقات كان واعيا ملا يقول اأم 

اأ�سكره وجعله ي�سيء احلكم ويخالف  اأن ف�سل املا�سي قد 

ور�سحوا  للخ�سر  القبعة  رفــعــوا  الــذيــن  املحللني  كــبــار 

يف  اآخر  فا�سل  االإفريقي؟  اللقب  لنيل  اجلزائر  املنتخب 

بعد  �سطحاته  اآخر  كانت  اجلزائرية،  "الدبلوما�سية" 
"كاأ�ص التيزانة بالكحول" اأن قال باأن الالعب اجلزائري 
باليلي "حلا�ص راجنا�ص" ملجرد اأنه احتفل على طريقته 

ع�سكرية  حتية  مقدما  يــده  ورفــع  �سنوات  منذ  املعتادة 

البع�ص  فيه  ي�سر  الذي  الوقت  يف  هذا  قال  للمنا�سرين، 

على  الوطنية  الراية  غري  راية  ر�سم  على  املنا�سرين  من 

اأج�سادهم، فلما مل يتحدث "مول التيزانة بالكحول" عن 

رفع راية غري الراية الوطنية وراح ي�سيء لالعب اأعطى 

كل ما لديه على امللعب من اأجل اأن يرفع علم "الرجال"؟ 

الفا�سلون القدامى يف هذه املرحلة التي متر بها البالد يف 

نظري هم اأكرث من يليق بهم املنجل، فاأن حتقق املوؤ�س�سة 

الع�سكرية بقيادة الفريق احمد قايد �سالح قفزة نوعية 

اإىل الطريق ال�سحيح بعد �سنوات من  يف الدفع بالعدالة 

"اخلمول" واأن يحقق املنتخب الوطني نتائج م�سرفة بعد 
ليدلوا  فا�سلون  وياأتي  املتتالية  االنتكا�سات  من  �سنوات 

"االآخر"  اجتــاه  نق�ص  عقدة  لديهم  اأن  ملجرد  باآرائهم 

فذلك ما ي�ستلزم على املنجل اأن يقوم بعمله ويقطع كثريا 

الياأ�ص يف نفو�ص  "ترويج الف�سل وزرع  من الروؤو�ص بتهمة 

ال�سعب"، اأو بتهمة "التلغبيب" اخت�سارا لكل ما �سبق.

القمح بخري... وزدنا يف اإنتاج 

ال�سعري... وين كان كل هذا اخلري... 

يل حاكمينها �سكاو من الفالح كثري.. 

وغرقونا يف م�ساكل ا�سترياد بال 

تف�سري... نقدرو ناكلوا ونوكلوا املا�سية 

واحلمري... ونطوروا اإنتاج اللحوم 

والعيد هذا العام راح يكون غري...

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

ميلة

قاملة

�صطيف

اهتزت اأم�ص االأول، قرية �سعبة بور�سا�ص بعني فكرون 

�سنة،   31 العمر  من  يبلغ  �ساب  جثة  اكت�ساف  وقع  على 

م�سنوقا بوا�سطة حبل داخل م�ستودع، حيث مت نقله من 

طرف احلماية املدنية اإىل م�ست�سفى عني فكرون وتبقى 

با�سرت  فيما  جمهولة،  ذلك  اإيل  دفعته  التي  االأ�سباب 

فرقة الدرك االإقليمية حتقيقاتها يف الق�سية.

باأمن  الــعــامــة  والــعــالقــات  االتــ�ــســال  خلية  ك�سفت 

خمتلفة  ق�سية   484 ت�سجيل  عن  لبواقي،  اأم   والية 

�سخ�سا،    479 فيها   تورط   املا�سي،  جوان  �سهر  خالل 

واملمتلكات  االأموال  �سد  اجلرائم  ق�سايا  ت�سدرتها  اأين 

بـ239 ق�سية، تورط فيها 103 �سخ�ص، كما اأن جرائم 

املخدرات واملهلو�سات العقلية قد اأخذت حيزا من هذه 

الق�سايا بـ 26 ق�سية، تورط فيها 46 �سخ�سا ومت على 

اإثرها حجز 01 كلغ و887غراما من الكيف املعالج اإىل 

جانب 5394 قر�ص من املوؤثرات العقلية وفيما يخ�ص 

احلركة املرورية فكانت ال�سرعة املفرطة هي املت�سبب 

يف ت�سجيل 29 حادث خلفت قتيال واحدا و40 جريحا 

التعدي  كق�سايا  اأخرى  ق�سايا  �سجلت  ذلك  جانب  اإىل 

على االأ�سخا�ص والتعدي على ال�سيء العمومي والق�سايا 

املا�سة واالأ�سرة واالآداب العامة،  اإىل جانب 07 ق�سايا 

خا�سة باجلرائم املعلوماتية تورط فيها 06 اأ�سخا�ص. 

 400 بحي  عمارة  �سكان  االأول،  اأم�ص  م�ساء  عرث 

جثة  على  �سطيف  بوالية  العلمة  مبدينة  م�سكن 

التي  احلادثة  وهي  عمارتهم،  ب�سلم  م�سنوقة  فتاة 

بال�سحية  تفاجئوا  الــذيــن  احلــي  �سكان  لها  اهتز 

حيث  هامدة،  جثة  البناية  �سلم  يف  بخمارها  معلقة 

اإخطار م�سالح االأمن التي تنقلت اإىل عني املكان  مت 

ملعاينة احلادثة، فيما نقلت م�سالح احلماية املدنية 

جثة ال�سحية اإىل املوؤ�س�سة االإ�ست�سفائية العمومية 

�سروب اخلثري بذات املدينة، من جهتها م�سالح االأمن 

من  ال�سحية  وتبلغ  احلــادثــة،  يف  حتقيقا  فتحت 

23 �سنة وكانت حمل بحث من طرف عائلتها  العمر 

التي تنحدر من حي بوخبلة فيما ال يزال التحقيق 

متوا�سال للك�سف عن مالب�سات الق�سية. 

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية 

لتحويــل  الروا�ســد  لدائــرة  املدنيــة 

م�ساب من جن�ص ذكر ب�سارع بوال�سلوب 

حممد بعمارات الرتقوي املدعم طور 

االإجناز املتواجدة ببلدية الروا�ســد، 

)ب/ع(  ال�ســحية  و�ســقط  ال�ســحية 

البالغ من العمر 60 �ســنة من الطابق 

الثالــث لعمارة يف طــور االإجناز حيث 

كان يف حالة اإغماء وله نزيف خمرج 

مــن االأنــف والفــم حيــث تــويف فــور 

الو�ســول اإىل امل�ست�ســفى بعد نقله من 

طــرف م�ســالح احلماية املدنيــة اإىل 

مب�ست�ســفى  االإ�ســتعجاالت  م�ســلحة 

وادي النجاء. 

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية 

مدعومــة  دبــاغ  بحمــام  املدنيــة 

بالوحدة الرئي�سية، بجبل بوعربيد 

بلدية بوحمدان، بعد ن�ســوب حريق 

مهول �ساهم يف انت�ساره ارتفاع درجة 

�ســعوبة  اإىل  باالإ�ســافة  احلــرارة 

الرتــل  و�ســع  مت  حيــث  الت�ســاري�ص 

الغابــات  حرائــق  ملكافحــة  املتنقــل 

لوالية قاملــة يف حالة ا�ســتنفار رقم 

اإىل  الو�ســائل  توجيــه  مت  كمــا   02
موقع احلريق لدعم الفرق املتواجدة 

يف عــني املكان، بعدها مت االإ�ســتنجاد 

باالأرتــال املتحركــة لكل مــن واليتي 

عنابــة و�ســكيكدة مــن اأجــل الدعــم 

الإخماد هذا احلريق، وقد خلف هذا 

احلريــق املهــول اإتــالف حــوايل 38 

هكتــار من الغابة، 32 هكتار اأحرا�ص 

ومت حماية منظقة غابية.

امــراأة  اأم�ــص،  اأول  م�ســاء  توفيــت 

حامل واأ�ســيب زوجهــا بجروح خطرية 

يف حــادث مــرور مــروع، وقــع بالطريق 

الوالئي رقم 122 الرابط بني بلديتي 

الركنيــة وبوعاتــي حممــود، وت�ســبب 

فيه انقالب وانحراف �ســيارة �سياحية 

وهــو مــا خلــف وفــاة مرافقة ال�ســائق 

"ك  يف عــني املــكان، ال�ســحية تدعــى 

.ب" البالغــة مــن العمر 37 �ســنة وهي 

حامل، فيما اأ�ســيب ال�ســائق البالغ من 

العمــر 43 �ســنة، باإ�ســابات متفاوتــة 

اخلطورة، نقل على اإثرها اإىل م�سلحة 

واجلراحيــة  الطبيــة  اال�ســتعجاالت 

مب�ست�ســفى احلكيــم عقبــي بقاملــة اأين 

خ�ســع للمعاينة الطبية الالزمة، فيما 

م�ســلحة  اإىل  ال�ســحية  جثــة  حولــت 

حفظ اجلثث بذات امل�سفى.

اأم البواقي

�سطيف

�ضاب ي�ضع حدا حلياته
 �ضنقا بعن فكرون 

القب�س على 479 �ضخ�س 
تورطوا يف جرائم خمتلفة

العثور على فتاة م�ضنوقة 
ب�ضلم عمارة بالعلمة

اإيداع ح�ضان حمار ال�ضجن املوؤقت يف ق�ضايا ف�ضاد 

�ضقـــوط قاتل ل�ضـيخ
 من الطابق الثالث بالروا�ضد

حريق ياأتي على 38 هكتار من الرثوة الغابية

هالك امراأة حامل يف حادث مرور مروع

ملودع. ع

ملودع. ع

عبد الهادي. ب

�سجلت م�سالح احلماية 

املدنية لوالية �سطيف 

خالل الـ 72 �ساعة 

االأخرية ارتفاعا يف 

الن�ساط العملي بلغ 325 

تدخال يف خمتلف املجاالت 

العملية، على غرار جمال 

حوادث املرور، حيث مت 

ت�سجيل 22 حادث مرور 

ت�سببت يف وفاة �سخ�سني 

وتعر�ص 38 اآخرين اإىل 

اإ�سابات متفاوتة، اأخطرها 

احلادث االأول الذي �سجل 

 A1 على الطريق ال�سيار

بنواحي حمطة اخلدمات 

البابور الذي خلف وفاة 

امراأة بالغة من العمر 

ال�سائق،  واإ�سابة  �سنة   34
وامراأتني و�سبي يف 

حادث انقالب �سيارتهم 

ال�سياحية، اأما احلادث 

الثاين فقد �سجل على 

الطريق الوطني رقم 9 ب 

بنواحي قرية الزايري 

ببلدية االأوري�سيا اأدى اإىل 

وفاة فتاة بالغة من العمر 

احلادث  مكان  يف  �سنة   18
املتمثل يف ا�سطدام �سيارة 

بدراجة نارية. 

قتيالن و38 
جريح يف حوادث 

مرور  ب�ضطيف

عبد الهادي. ب

عالء. ع

عالء. ع


