
ريا�ضة

�شباب عني فكرون

الأن�صــار يرحبـون 
بعودة ح�صان بكو�ش 

لرئا�صــة الفريق
�ص 13

غ�ش مف�سوح يف اإجناز �سكنات اجتماعية بتب�سة
طالب عدد من ال�ضكان امل�ضتفيدين من ال�ضكن االجتماعي يف بلدية ال�ضريعة، بفتح حتقيقا بخ�ضو�ش الغ�ش الفا�ضح 

الذي لوحظ على هذا امل�ضروع، حيث فجرت ف�ضيحة الغ�ش يف اإجناز 5 عمارات حديثة ق�ضية التالعب مب�ضاريع 
ال�ضكن االجتماعي املوجهة الإ�ضكان امل�ضتفيدين من هذا امل�ضروع منذ �ضنة 2014 تقريبا...

ال�ضكان يحتجون ويطالبون بفتح حتقيق

�ش 05

غ�ش مف�ضوح يف اأ�ضغال التهيئة الداخلية لل�ضكنات بال�ضريعة بئر العاتر

فيما ا�شتاء ال�شكان
 من �شعف وانقطاع الكهرباء

اأ�شبحت ت�شكل خطرا على التالميذ 
ب�شبب اهرتائها

عني امليلة

املديرية الوالئية للن�شاط 
االجتماعي  والت�شــــامن

اأم البواقي

خن�شلة

�شطيف

تب�شة

توزيع 140 �شكن بعد اأن �شاحب
 امللف جدل كبري

ال�شلطات تريد توزيع
 كامل احل�ش�ص قريبا

نهـاية "فتنة" ال�سكــن 
الوظيفي اجلامعي بباتنة

اأزمة عط�ش ت�سرب 
بلديـة بوزينـــة

اقرتاح غلق 22 موؤ�س�سة 
تربوية يف باتنــــة

�ص 04

�ص 04

�ص 05

�ص 05

�ص 05

�ص 05

�ص 04

باتنة

اأزمة عط�ش تخرج 
املواطنني اإىل ال�سارع

ا�ستحـــداث 473 
من�سب �سغــل جديد

توزيع 1500 �سكن 
الن�ساء  "عدل" ببئر 

قبل نهاية ال�سنة

ال�سكان يحتجون 
ويرفعون مطلب
 رحـــيل "املري"

يومية �إخبارية عامة
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بطالون يحاولون االنتحار جماعيا من فوق بناية حمطة نقل امل�صافرين باأم البواقي
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طالبوا بتوظيفهم باملحطة اجلديدة

�ص 24

وكاالت الدعـم تنتقل اإىل 
م�ساريع االقت�ساد االأخ�سر

يف لقاء جمع بني القائمني على الوكاالت بباتنة

تباحث �لقائمون على ر�أ�س كل من وكاالت "�أون�ساج و�أوجنام وكناك" باتنة 
�قت�سادية  مب�ساريع  �لقيام  �أجل  من  للم�ستفيدين  قرو�س  مبنح  تعنى  �لتي 
�ملذكورة  �الأجهزة  كل  بني  �الأول  �أم�س  جمع  �جتماع  هام�س  على  وتنموية 
حول جدوى تفعيل م�سروع �القت�ساد �الأخ�سر وتر�سيخ هذ� �ملفهوم يف ذهن 
�القت�سادية  �لقطاعات  كل  يف  وم�ساريع  موؤ�س�سات  �إن�ساء  على  �ملقبلني  كل 

متويل امل�ضاريع التنموية التي تتبني فكرة االقت�ضاد االأخ�ضر�ش 04�لفالحية، و�ل�سناعية، و�خلدماتية...



nawara.boubire@gmail.com

نوارة بوبري

الدنيا ... "ب...دالة"
ح�سابات كثرية ومتتالية و�سربات م�سادة 

تلك التي تلقتها روؤو�ص الف�ساد بالبالد 
خالل اأيام الرخاء التي حلت علينا منذ 
اأن نف�سنا الغبار على وجوهنا وانتف�سنا 

لوجودنا، وحلقوقنا والتي يعد تقرير امل�سري  
اأهمها ويف وقت م�سى وحني  كنا يف مقام 

ا�سُتهزئ  ما  كثريا  املغبون" الذي  "القليل، 
به لقلة حيلته و�سعفه وهوان راأيه ب�سبب 
الظروف املحيطة به والتي هي يف االأ�سل 

ظروف مفتعلة لها اأهداف خبيثة ذات اأبعاد 
ا�سرتاتيجية عفنة..، حيث كنا ال نزال 

نتخبط يف دوامة البحث عن را�ص اخليط 
وبداية االزمة لُيتخذ من م�سيبتنا "هزءا" 
ون�ستغل با�سم االزمة اب�سع ا�ستغالل، ف�ساد 

الف�ساد و�ساعت الرذيلة، و�ساع احلق بعد 
اأن تخبط بني كفتي ميزان الباطل ل�سنوات 

طويلة كان الدور فيها "علينا".
اأما اليوم وحني "اختلفت االأدوار" وتبدلت 

االأو�ساع كون " الدنيا" بطبيعتها "بدالة" 
وكل يوم �سيكون للواحد فينا بها "دالة" 
اإما يف مقام الع�سر اأو مقام الي�سر وهو ما 

مل يفهمه  الكثريون اليوم، وبعد ان انقلبت 
املوازين وحان دورهم وجاءت " دالتهم" 

ليقفوا وقفة االذالل التي كثريا ما وقفناها 
ونحن نقب�ص معا�ساتها يف طوابري طويلة 

وندفع �سرائبنا املت�ساعفة با�سم االأزمة ونعد 
اأجورنا ال�سبه ميتة التي غادرت بعد و�سولها 
بلحظات، وننتظر يف طوابري طويلة للح�سول 

على نظرة من طبيب املوؤ�س�سة العمومية 
وحتى داخل حرم العيادة اخلا�سة كنا نذل 

باأموالنا با�سم احلاجة. فكثريون من �ساهموا 
يف اإذاللنا ممن �ساروا اليوم خلف الق�سبان 
يتو�سلون الراأفة التي مل يت�سفوا بها وهم 

يدو�سون حقوقنا، حتى اأب�سطها فيدفنوننا 
با�سم " اال�سكان" ويحقّروننا با�سم " قفة 

االإح�سان" ويبرتون اأع�ساء من اأج�سادنا با�سم 
" العالج باملجان" فماهو تعليقهم االآن بعد اأن 
دارت االيام و�ساروا اأ�سبه باخلرفان و اتخذنا 

الأنف�سنا نحن نق�سد املغابني الذين طال " 
ُبنهم" وا�ستطال  دور "الذباح" الذي �سيقرر 

موعد ذبحهم؟؟

با�سرتجاع  ويطالبون  ي�ستكون  الوكالء  من  �سيارات  ل�سراء  عقود  اأبرموا  الذين  الزبائن  ع�سرات  اأ�سبح 
اأموالهم وهذا منذ اإيداع اأ�سحاب امل�سانع يف ال�سجن، حيث زادت التخوفات والهواج�ص لدى الزبائن االأمر 
الذي دفع بالكثري منهم للمطالبة با�سرتجاع االأموال املدفوعة اأو الت�سريع بالت�سليم، ويرجع ال�سبب اإىل 
لتدخل  امل�ستهلك  حماية  بجمعية  دفع  الذي  الأمر  وهوا  امل�سانع  واأ�سحاب  الزبائن  بني  ثقة  وجود  عدم 
اأو  اإىل الوكالء وهي يف انتظار الرد �سواء بالت�سليم الفوري ل�سيارات  اإر�سال ال�سكاوي  كو�سيط من خالل 

ا�سرتجاع االأموال حتى واإن كانت قيمة املبلغ امل�سبق ميثل 10 باملائة من ثمن املركبة.

االأملانية   للقناة  تقرير  ك�سف 
موقعها  عرب  ن�سره  مت   ،DW
الــر�ــســمــي عــلــى االنـــرتنـــت، 
بلما�سي  "خلطة  بــعــنــوان 
من  اجلزائر  تقرب  ال�سحرية 
املنتخب  االأفريقي!" اأن  اللقب 
كل  االآن  يخالف  اجلــزائــري 
ـــرز  ــات، وبــــات مـــن اأب ــع ــوق ــت ال
املر�سحني للفوز باللقب الكروي 
ال�سمراء،  الــقــارة  يف  االأغــلــى 

"حماربو ال�سحراء"  اأن  اأ�سار التقرير اإىل  حيث 
الذي  بلما�سي،  جمال  للمدرب  بالف�سل  يدينون 

املنتخب  عــلــى  مل�سته  ظــهــرت 
ذات  وتابع  للغاية.  جلي  ب�سكل 
بلما�سي  جــمــال  اأن  الــتــقــريــر 
قراءة  يجيد  مــدرب  اأنــه  اأثبت 
للغاية،  كبري  ب�سكل  اخل�سم 
االأملانية  القناة  تقرير  وخل�ص 
يف  جنح  بلما�سي  جمال  اأن  اإىل 
زرع روح قوية يف نفو�ص العبي 
وذلك  ا�ستثناء،  دون  اجلزائر 
الكبرية  قدرته  من  باال�ستفادة 
على حتفيز الالعبني، ودفعهم اإىل اإخراج اأف�سل 

ما يف جعبتهم.

بدت عدة �سخ�سيات �سيا�سية يف املنتدى الوطني للحوار، غري متوافقة على م�ساألة االنتخابات الرئا�سية، 
مرهون  موعدها  واأن  املرفوعة،  ال�سعبية  املطالب  �سقف  اإىل  بالنظر  اأولوية  لي�ست  البع�ص  يراها  التي 
بالتج�سيد الفعلي ملطالب ال�سعب، التي اعتربتها هي االأولوية، ال�سيما رحيل الباءات، حيث ظهرت بوادر 
ال�سعب"،  خيار  لن�سرة  التغيري  قوى  "حتالف  اأحــزاب  بني  للحوار،  الوطني  املنتدى  داخل  ُمبّيت  خالف 
ظاهرها بيان ختامي للمنتدى وباطنها عدم توافق على م�ساألة االنتخابات الرئا�سية، طغى عليها الطموح 

ال�سخ�سي، جعل عدة �سخ�سيات �سيا�سية يف املنتدى تدعو اإىل التعجيل يف اإجراء االنتخابات.

هــو عــدد احلرائــق التــي اأتت علــى 1970 هكتــار من 
امل�ســاحات الغابية عرب الوطن منذ الفاحت جوان الفارط 
واىل غاية 8 جويلية اجلاري، وبالرغم من اأن 50 باملئة 
من هذه احل�ســيلة هي ح�ســائ�ص واأحرا�ــص اإال اأنها تبقى 
ثقيلــة ومر�ســحة لالرتفــاع اأكــر، ح�ســب ما ك�ســف عنه 

املدير العام للغابات، حممودي علي.

بطاقة حمـــــــــراء

قال: عبد الرزاق مقري 
)رئي�س حركة حم�س(
..."ال يوجد اختالف بني ال�ضلطة واملعار�ضة 

يف الذهاب اإىل االنتخابات اأوال".

لأن  نعم  راج��������������ل...  ي��ا  قلنا: 
املعار�سة = �سلطة ملثمة.

auresbook

 مــن املتعــارف عليــه اأن تكــرمي الناجحني يكون 
وزيــر  لكــن  االأوىل،  الثالثــة  املراتــب  الأ�ســحاب 
التعليــم العايل والبحــث العلمي قد قــرر خمالفة 
التقليد بتكرمي �ســاحب املرتبــة االأوىل وطنيا يف 
�سهادة التعليم االأ�سا�سي دون غريه رغم اأن �ساحبة 
املرتبة الثانية جديرة اأي�ســا بالتكرمي كت�ســجيع 
لها على جمهودها طوال ال�سنة خا�سة واأنها لي�ست 
ببعيدة يف املعدل عن �ســاحب املرتبة االأوىل حتى 
ال نكون �سببا يف ك�سر املتفوقني و�سرب طموحاتهم 

من حيث ال ندري.
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يف الوقت قامت فيه م�سالح 
بلدية باتنة باإعادة تعبيد 

طرقات واأر�سفة جديدة 
ببع�ص اأحياء املدينة، ال 
تزال العديد من اأر�سفة 

حي ك�سيدة ترابية معيقة 
لل�سري، فهل تطبق بلدية 
باتنة مقولة البعيد عن 

العني بعيد عن التنمية اأم 
اأنه اق�ساء  متعمد؟؟!.

اأظهرت التوقيفات التي طالت كبار امل�سوؤولني و�سغارهم 
وحا�سيتهم والعاملني عليها و"املوؤلفة قلوبهم".. تو�سع 

رقعة الف�ساد وا�ستفحاله وجتذره و�سربه يف �سميم 
جميع القطاعات دون ا�ستثناء، فكلهم "�سوا�سية كاأ�سنان 

امل�سط" الإحقاق العدالة يف "ال�سفط" و"النهب" حتى 
ال ميتاز م�سوؤول عن اآخر بكونه "نظيف" وي�سبح بذلك 

م�سدر تهديد لبقية "الع�سابة".. الذين اعتقدوا اأن 
الوطن برواته �سقط "بالتقادم" بني اأيديهم حيث مل 
يتم ت�سجيل اأي "اعرتا�ص" فعلي يف "املدد القانونية" 
لطة التي تفننوا يف "ر�سكلتها"  منذ اعتالئهم �سّدة ال�سُّ

وتدويرها وحتويلها اإىل "م�سخ" )بني ملكي جمهوري 
مُمتلكي(..

 وما يثري العجب العجاب اأنه مل يتم تربئة اأي �سخ�ص 
مار�ص الفعل ال�سيا�سي املخل بحقوق املواطن اإىل حد 

االآن.. فكل من مت ا�ستدعاوؤه للتحقيق يتم حتويل وجهته 
اإىل "قبلة" احلرا�ص كفر�ص عني.. وواجب ي�ستدعي 

حت�سري "الكابة" م�سبقا ل�سفر بال عودة لالأيام اخلوايل يف 
عز ال�سلطة.. متا�سيا مع �سياق املقولة "الدزيرية" التي 

�ساعت بداية الت�سعينيات "كابتك وواليتك" )اأي عد اإىل 
اأ�سلك( التي كانت تقال "للوافدين" من الواليات االأخرى 

اأو االأرياف يف حال ممار�ستهم الأفعال ت�سيء "للعا�سمة 
والعا�سمي" الذي يراها هو االآخر ملكية غري م�ساعة.. 

واأن كل من ي�ستقر فيها من خارجها يظل "دخيال" ح�سب 
و"الو�ساخة"  التخلف  مظاهر  يف  و�سببا  "روؤية" عن�سرية 
والرتدي العام..علما اأن توظيف "الكابة" يف هذه العبارة 

لي�ص اعتباطيا واإمنا للداللة على عدم اال�ستقرار وامل�ستقر 
وجاهزية الطرد فالكابة حقيبة �سغرية ي�ستعملها امل�سافر 

الذي ال م�ستقر له يف وجهته..
واإن كنا ال نبارك هوؤالء "الرا�سيزم" والنازيني من اأ�سل 

يحيلنا  الذي  املعنى  اقتبا�ص  هو  يهمنا  ما  "دزيري" فاإن 
من "كابتك وواليتك" اإىل "كابتك حرا�سك" بالعودة 

اإىل االأ�سل والو�سع الطبيعي واملكان املنا�سب الأ�سحاب 
را�سنا  ك�سرولنا  "الفخامة" و"املعايل" و"ال�سيادة" )يل 

بيهم(  لي�ص ق�سر املرادية والق�سور املجاورة واإمنا 
هو "�سجن احلرا�ص" بكونه اأن�سب لفئة "ال�سراقني" 

و"اخلونة" واأ�سحاب العقيدة "املافياوية الع�سابية" 
الذين ال اأمانة وال ذمة لهم..

هوؤالء الذين تفانوا واأفنوا اأعمارهم ما يزيد عن 
الن�سف قرن يف ت�سيري "الدولة اجلزائرية" مل يرتكبوا 

اأخطاء "بحكم الِع�سرة" بقدر ما ارتكبوا "جمازر 
اقت�سادية �سيا�سية اجتماعية" بحق "لبالد" و�ستبديها 

لنا االأيام القادمة من حيث "ي�سرب املنجل" حل�ساد 
الروؤو�ص التي "اأينعت" وحان قطافها؟!.
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مت تخ�سي�ص 8 اأطنان من خمتلف اأنواع االأدوية التي يحتاج اإليها احلاج بالبقاع املقد�سة وو�سعها حتت 
ت�سرف بعثة احلج اجلزائرية، ح�سب وزارة ال�سحة وال�سكان واإ�سالح امل�ست�سفيات، ويف هذا ال�سدد، 
اأو�سح ذات امل�سدر اأنه مت اإر�سال كمية االأدوية التي خ�س�ستها ال�سيدلية املركزية للم�ست�سفيات اإىل 

املراكز التي مت حتديدها لهذا الغر�ص للتكفل باحلجاج خالل تاأديتهم ملنا�سك احلج.



ر�صمًيا... ا�صتدعاء "�صكيب خليل" للمحكمة العليا

ك�ضف رئي�ش املجموعة الربملانية 
الوطني،  التحرير  جبهة  حلزب 
احلزب  كتلة  ب��اأن  ب��وري��اح  خالد 
حممد  العام  الأم��ن  طلبا  قدمت 
جميعي من اأجل الرت�ضح لرئا�ضة 
غد  يوم  الوطني  ال�ضعبي  املجل�ش 

االأربعاء.
وقال بورياح: "نحن االآن ب�ضدد 
طلبنا،  ح��ول  جميعي  رد  انتظار 
اإيجابيا، خا�ضة  اأن يكون  ونرجو 
الالزمة  بالكفاءة  يتمتع  واأن���ه 
الوطني  ال�ضعبي  املجل�ش  لقيادة 
التي  احل���ايل  ال��ظ��رف  يف  �ضيما 
يتمتع  اأنه  كما  اجلزائر،  به  متر 
بخربة كبرية كربملاين وهو نائب 
ل��ل��ع��ه��دة ال��راب��ع��ة، وي��ع��رف كل 
خبايا املجل�ش ال�ضعبي الوطني”.

و�ضيعقد املجل�ش ال�ضعبي الوطني 

)الغرفة ال�ضفلى للربملان(، اليوم 
االأربعاء، جل�ضة النتخاب الرئي�ش 
اأق����رت جلنة  اجل���دي���د، ب��ع��دم��ا 
واالإداري����ة  القانونية  ال�����ض��وؤون 
حالة  اإثبات  باملجل�ش  واحلريات 

�ضغور من�ضب رئي�ش املجل�ش، بعد 
الثالثاء  بو�ضارب،  معاذ  ا�ضتقالة 
اأعقاب  يف  ج��اءت  التي  املا�ضي، 
حراك �ضعبي يطالب برحيل كل 
رموز نظام حكم بوتفليقة الذين 

العهدة  فر�ش  يف  يرغبون  كانوا 
اخل��ام�����ض��ة ع��ل��ى اجل��زائ��ري��ن 

بالقوة.
وان��ت��ه��ى اج��ت��م��اع جل��ان احل��زب 
الذي ُعقد من اأجل تقييم اجتماع 
االأفالن يف  جلنة احلكماء وكتلة 
لتقدمي  للربملان،  ال�ضفلى  الغرفة 
املجل�ش  لرئا�ضة  احل��زب  مر�ضح 
�ضبه  وج��ود  يف  الوطني  ال�ضعبي 
حممد  ت���ق���دمي  ع��ل��ى  اإج����م����اع 

جميعي.
التحرير  جبهة  ح��زب  ومي��ل��ك 
ال����ذي ي���ق���وده حممد  ال��وط��ن��ي 
باملجل�ش  مقعدا   164 جميعي 
يجعله  م���ا  ال��وط��ن��ي  ال�����ض��ع��ب��ي 
خلالفة  حظا  االأوف����ر  مر�ضحه 
معاذ بو�ضارب الذي قدم ا�ضتقالته 

االأ�ضبوع املا�ضي.

ر�ضمًيا  مت  قد  فاأنه  مطلعة،  م�ضادر  ك�ضفت 
اإ�ضتدعاء وزير الطاقة االأ�ضبق، �ضكيب خليل، 
اأمام املحكمة العليا بتهم ف�ضاد ثقيلة  للمثول 
متورط فيها، مع العلم اأن خليل متواجد حالًيا 
ومنذ مدة خارج اجلزائر ما ي�ضتوجب اإ�ضدار 

مذكرة توقيف دولية يف حقه.
ملف  اإحالة  املا�ضي  اأفريل  يف  مت  وقد  هذا 
على  خليل  �ضكيب  االأ���ض��ب��ق  ال��ط��اق��ة  وزي���ر 
املحكمة العليا، وفًقا لبيان �ضادر عن املحكمة 
اإحالة  مت  اأن��ه  امل��ذك��ور  البيان  واأك��د  العليا، 
ب�ضكيب خليل ومن معه، وذلك  ملفن خا�ضن 

ب�ضبب اأفعال تتعلق مبخالفة القانون.

وا�ضتناًدا اإىل نف�ش البيان فاأن االأفعال تتعلق 
وحركة  بال�ضرف  اخلا�ش  القانون  مبخالفة 
روؤو�����ش االأم����وال م��ن واإىل اخل���ارج واإب���رام 
بكيفية  "�ضوناطراك"  ل�ضركة  ل�ضفقتن 
خمالفة للقانون مع �ضركتن اأجنبيتن، وتلقت 
ملجل�ش  العام  النائب  من  امللف  العليا  املحكمة 

ق�ضاء العا�ضمة.
مبخالفة  متهم  ال�ضابق  الطاقة  وزير  ويكون 
روؤو�ش االأموال من واإىل اخلارج  قانون �ضرف 
مع  ل��ل��ق��ان��ون  خمالفتن  ل�ضفقتن  واإب�����رام 
يف  متهم  خليل  اأن  كما  اأجنبيتن،  �ضركتن 

ق�ضية �ضوناطراك )1( و�ضوناطراك )2(.
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يرى خرب�ء قانونيون �أن متديد فرتة بقاء رئي�س �لدولة عبد �لقادر بن �صالح �إىل 
غاية �نتخاب رئي�س للجمهورية وفق ما جاء يف ر�أي �ملجل�س �لد�صتوري، هو 

فتوى ��صتلهمت "من روح �لن�س �لد�صتوري" هدفها �ملحافظة على"��صتمر�رية 
موؤ�ص�صات �لدولة وتفادي خماطر �لفر�غ �لد�صتوري".

جوان   2 يوم  الد�ضتوري  املجل�ش  اأ�ضدر  وقد 
املودعن  الرت�ضح  ملفي  املا�ضي قرارا، برف�ش 
لديه النتخابات رئي�ش اجلمهورية التي كانت 
مقررة يوم 4 جويلية، وكذا "ا�ضتحالة اإجراء 
هذه االنتخابات واإعادة تنظيمها من جديد"، 
ا�ضتدعاء  الدولة  لرئي�ش  "يعود  اأنه  م�ضيفا 
الهيئة االنتخابية من جديد وا�ضتكمال امل�ضار 
اجلمهورية  رئي�ش  انتخاب  حتى  االنتخابي 

واأدائه اليمن الد�ضتورية".
وا�ضتند املجل�ش الد�ضتوري يف قراراته على 
ديباجة الد�ضتور التي ن�ضت يف فقرتها ال� 12 
القانون  الد�ضتور فوق اجلميع، وهو  "اإن  على 
واحلريات  احلقوق  ي�ضمن  ال��ذي  االأ�ضا�ضي 
حرية  مبداأ  ويحمي  واجلماعية،  الفردية 
على  امل�ضروعية  وي�ضفي  ال�ضعب،  اختيار 
مم��ار���ض��ة ال�����ض��ل��ط��ات، وي��ك��ر���ش ال���ت���داول 
ال��دمي��ق��راط��ي ع��ن ط��ري��ق ان��ت��خ��اب��ات حرة 
 102  ،8  ،7 املواد  على  ا�ضتند  كما  ونزيهة"، 

فقرة 6، 182 و193 من الد�ضتور.
يف هذا ال�ضدد يرى اأ�ضتاذ القانون الد�ضتوري 
ر�ضيد لوراري، اأنه لن يقع اأي فراغ د�ضتوري اأو 
اأداء  يف  �ضي�ضتمر  �ضالح  بن  الأن  موؤ�ض�ضاتي 
مهامه مبوجب القرار امللزم والنهائي ال�ضادر 
رئا�ضيات  اإلغاء  عند  الد�ضتوري  املجل�ش  عن 
الرابع جويلية، والذي خوله البقاء مبن�ضبه 
اأن  م�ضيفا  جديد،  رئي�ش  اإنتخاب  حن  اإىل 
غري  للدولة  رئي�ضا  مبن�ضبه  �ضالح  بن  بقاء 
يعتقد  كما  ي��وم��ا  الت�ضعن  ب��اآج��ال  حم��دد 
انتخاب  جتى  مبن�ضبه  �ضي�ضتمر  بل  البع�ش 

وت�ضليم املهام لرئي�ش جديد.
من جانبه يرى الباحث بعلم االإجتماع نا�ضر 
جابي،  اأن خطاب رئي�ش الدولة االأخري حمل 
ال�ضيا�ضي  االإ���ض��ك��ال  لتجاوز  احل��ل��ول  بع�ش 
والهيئة  احل����وار  اأه��م��ي��ة  م����ربزا  ال��ق��ائ��م، 
الأنها  االإنتخابات  لتنظيم  امل�ضتقلة  الوطنية 
مبا�ضرة  والتوا�ضل  ب��دوي  مع  احل��وار  جتنب 

مع االإدارة
املجل�ش  جل���وء  اأن  ال��ق��ان��ون��ي��ون  وي���وؤك���د 
لرئي�ش  بالتمديد  فتواه  الإ�ضدار  الد�ضتوري 
ن�ش  التي  يوما  ال�90  انق�ضت  ال��ذي  الدولة 
الدولة  رئي�ش  من�ضب  لتوليه  الد�ضتور  عليها 
يوم  الرئا�ضية"  االنتخابات  "تنظيم  بهدف 
ا�ضتجابة  جاء  ا�ضتثنائي  "اإجراء  هو  اأم�ش، 
املجل�ش  تاأكيد  بعد  ا�ضتثنائي" حتقق  لظرف 
الرئا�ضية  االنتخابات  تنظيم  ل�"ا�ضتحالة" 
التي كانت مقررة ليوم 4 جويلية، والهدف من 
ا�ضتمرارية  مبداأ  "جت�ضيد  هو  االإج��راء  هذا 
وتعطل  الد�ضتوري  الفراغ  وتفادي  الدولة 

موؤ�ض�ضات الدولة".
القانون  يف  اخل��ب��رية  ت���رى  ج��ان��ب��ه��ا،  وم���ن 
املجل�ش  اأن  ع��ب��و،  ب��ن  فتيحة  ال��د���ض��ت��وري 
"املحافظة  بهدف  فتواه  اأ���ض��در  الد�ضتوري 
تنظيم  على  وال�ضهر  الدولة  موؤ�ض�ضات  على 
"انطالقا من  انتخابات رئا�ضية"، معتربة اأنه 
اأن  ينبغي  ال  فاإنه  الدولة  ا�ضتمرارية  مبداأ 
ت�ضري  د�ضتورية  موؤ�ض�ضة  بدون  الدولة  تبقى 
ا�ضتمرارية  يج�ضد  الدولة  ورئي�ش  �ضوؤونها 

الدولة اجلزائرية".
"املخاطر"  ع��ب��و،  ب��ن  االأ���ض��ت��اذة  واأب����رزت 
الد�ضتوري  الفراغ  يف  الدخول  عن  املرتتبة 

ا�ضتقاللها". منذ  البالد  تعرفه  مل  "الذي 
وذكرت باأن الد�ضتور "ال ين�ش على اأي متديد 
ال�ضيا�ضية  االأزم���ة  اأن  غري  ال��دول��ة  لرئي�ش 

اإجراء قانونيا  ا�ضتدعت  البالد  بها  التي متر 
اإىل  الدولة  الرئي�ش  عهدة  ميدد  ا�ضتثنائيا 

غاية انتخاب رئي�ش للجمهورية".
اأن  القانونية  اخلبرية  اعتربت  ذلك،  واإىل 
"احلوار اجلاد واحل�ضاري هو ال�ضبيل الوحيد 
اأ�ض�ش �ضحيحة  لبناء دولة دميقراطية على 
اأمن  يهدد  ال��ذي  الد�ضتوري  الفراغ  وتفادي 
التي  االأطراف  داعية  وا�ضتقرارها"،  الدولة 
عن  والتعبري  "التعقل"  اإىل  احل��وار  ترف�ش 
اأن  ينبغي  التي  احل��وار  طاولة  على  اآرائ��ه��ا 
الأن  اإق�ضاء  دون  اجلزائرين  كل  "ت�ضمل 
الكفيلة بالو�ضول  التوافقية وحدها  احللول 

بالبالد اإىل بر االأمان".
بدوره  اأكد اأ�ضتاذ القانون بجامعة اجلزائر 
"ابتعد  الد�ضتوري  املجل�ش  اأن  بلحيمر،  عمار 
الرئا�ضة  ف��رتة  بتمديد  الن�ش  حرفية  عن 
روحه  على  باحلفاظ  باملقابل  �ضمح  لكنه 
الوا�ضع  الد�ضتوري  االإطار  داخل  العمل  وهو 
والقوانن املوؤ�ض�ضاتية املوجودة، وذلك خوفا 
واأم��ن  با�ضتقرار  مي�ش  قد  ف��راغ  ح��دوث  من 

الدولة".
ويف رده على بع�ش القانونين الذين انتقدوا 
فتوى املجل�ش الد�ضتوري، قال االأ�ضتاذ بلحيمر 
اأن "مبادرة املجل�ش الد�ضتوري ت�ضنف بكونها 
بن  م��ن  اإذ  الد�ضتوري،  الن�ش  هام�ش  على 
تخوالن  ال��ل��ت��ان  و8   7 امل��ادت��ان  حيثياتها 
الفراغ  ت��ف��ادي  وه��دف��ه��ا  لل�ضعب  ال�����ض��ي��ادة 
الد�ضتوري ومتديد العمل باملادة 102 تخوفا 
امل�ضا�ش  حالة  يف   107 للمادة  اللجوء  من 
وال�ضيادة  واال�ضتقرار  واالأم���ن  باملوؤ�ض�ضات 

الوطنية".
ال�ضاد�ضة  فقرتها  يف   102 امل���ادة  وتن�ش 
مهام  االأم��ة  جمل�ش  رئي�ش  "يتوىل  اأن  على 
تنظم  يوما،   90 اأق�ضاها  ملدة  الدولة  رئي�ش 
خاللها انتخابات رئا�ضية? ، فيما تن�ش املادة 
كانت  اإذا  اال�ضتثنائية  "احلالة  على   107
ي�ضيب  اأن  يو�ضك  داهم  بخطر  مهددة  البالد 
موؤ�ض�ضاتها الد�ضتورية اأو ا�ضتقاللها اأو �ضالمة 
ترابها... وتخول احلالة اال�ضتثنائية رئي�ش 
اجلمهورية اأن يتخذ االإجراءات اال�ضتثنائية 
التي ت�ضتوجبها املحافظة على ا�ضتقالل االأمة 

واملوؤ�ض�ضات الد�ضتورية يف اجلمهورية".
واعترب ذات اخلبري القانوين اأن "بقاء عبد 
القادر بن �ضالح على راأ�ش الدولة بعد انق�ضاء 
اأجل 9 جويلية طبقا ملا هو من�ضو�ش عليه يف 
�ضعف  على  ي�ضهد  الد�ضتور،  من   102 امل��ادة 
البناء املوؤ�ض�ضاتي والقانوين للنظام اجلزائري 
"تعبري وا�ضح على عيوب النظام  ككل"، واأنه 
الرئا�ضي املفرط الذي ترتب عنه فراغ ي�ضكل 
خطرا على ال�ضلطة املركزية والدولة ككل يف 
ظل واحدية ال�ضلطة التنفيذية التي هم�ضت 
برملانية  اأغلبية  على  املبني  احلكومي  العمل 

وهمية" -على حد قوله-.
التي  ال�ضيا�ضية  االأزم���ة  على  تعليقه  ويف 
بلحيمر  االأ���ض��ت��اذ  ق��ال  ال��ب��الد،  منها  تعاين 
االأزم��ة  ه��ذه  من  للخروج  االأم��ث��ل  "احلل  اأن 
اأن  غري  ود�ضتوريا،  �ضيا�ضيا  يكون  اأن  ينبغي 
جذري"،  اإ�ضالح  اإىل  يحتاج  منهما  واحد  كل 
االنتقايل  املطلب  حتقيق  ميكن  "هل  مت�ضائال 
والتاأ�ضي�ضي دون اإبعاد االأحزاب عن التاأثريات 
بال�ضمولية  املعروفة  القدمية  واملمار�ضات 
واالأحادية يف حن اأنها تدعي الدميقراطية 

وال�ضفافية واحرتام حقوق االإن�ضان؟".

جميعي مر�صح خلالفة بو�صارب على راأ�ش الربملان
جويلية"  9 الـ  بعد  د�صتوري  فراغ  "ل 

ق. و

ق. و

الوطني

اأمر وكيل اجلمهورية مبحكمة �ضيدي اأحممد 
والية  باأمن  الق�ضائية  ال�ضرطة  بالعا�ضمة 
بخ�ضو�ش  ابتدائي  حتقيق  بفتح  اجل��زائ��ر 
���ض��ري��ط ف��ي��دي��و ي��ت��م ت��داول��ه ع��ل��ى مواقع 
�ضرطة  رج��ال  يظهر  االجتماعي  التوا�ضل 
املدين، ح�ضب  بالزي  يقومون ب�ضرب �ضخ�ش 

ما اأفاد به يوم االثنن بيان للمحكمة.
املادة  باأحكام  "عمال  اأن��ه  البيان  يف  وج��اء 
االإج����راءات  ق��ان��ون  م��ن   03 ال��ف��ق��رة   11
ما  م�ضاهدة  وبعد  واملتمم،  املعدل  اجلزائية 
التوا�ضل  م��واق��ع  خمتلف  على  ت��داول��ه  مت 
يظهر  التي  الواقعة  بخ�ضو�ش  االجتماعي 
يقومون  الر�ضمي  بالزي  ال�ضرطة  رجال  فيها 
بتاريخ  مت  امل���دين،  ب��ال��زي  �ضخ�ش  ب�ضرب 
و30   18 ال�ضاعة  على   06/07/2019
دقيقة توجيه تعليمات لل�ضبطية الق�ضائية 
املخت�ضة حمليا الإفادتنا مبعلومات كافية عن 

الواقعة".

اإخباري  "تقرير  االإط���ار  ه��ذا  يف  ورد  وق��د 
اأويل بتاريخ 07/07/2019، ليتم فورا اأمر 
باأمن  الق�ضائية  لل�ضرطة  الوالئية  امل�ضلحة 
معمق  ابتدائي  حتقيق  بفتح  اجلزائر  والية 
�ضريط  على  املتداولة  الواقعة  بخ�ضو�ش 
�ضحته  مدى  من  التاأكد  خالل  من  الفيديو، 
باال�ضتعانة بالتقنين والك�ضف عن الفاعلن 
الواقعة"،  ومالب�ضات  ظ��روف  تاأكيد  بعد 

ي�ضيف ذات امل�ضدر.
للتذكري، فقد اأمر املدير العام لالأمن الوطني، 
عبد ال��ق��ادر ق���ارة ب��وه��دب��ة، ام�����ش االح��د 
املفت�ضية العامة لالأمن الوطني بفتح حتقيق 
ان  يرجح  ال��ذي  الفيديو،  ه��ذا  وقائع  ح��ول 

تكون حدثت خالل اجلمعة املا�ضية.
"�ضرورة  على  ال�ضياق  ذات  يف  ���ض��دد  كما 
حتديد  م��ع  الق�ضية  حيثيات  يف  ال��ت��ح��ري 
امل�ضوؤوليات التخاذ كل التدابري التي يفر�ضها 

القانون".

ال�ضعبي  الوطني  للجي�ش  اأوقفت مفرزة 
بالتن�ضيق مع عنا�ضر الدرك الوطني، يوم 
االثنن بخن�ضلة، عن�ضر دعم للجماعات 
االإرهابية، مثلما اأفادت به وزارة الدفاع 

الوطني يوم اأم�ش يف بيان لها.
الوطني  للجي�ش  م��ف��رزة  اأوق��ف��ت  كما 
منقبن  ثمانية  بتمرنا�ضت،  ال�ضعبي 
كهربائيا  م��ول��دا  وح��ج��زت  ال��ذه��ب  ع��ن 

لتوليد  األ��واح  وخم�ضة  �ضغط  ومطرقة 
�ضبط  مت  ح��ن  يف  ال�ضم�ضية،  الطاقة 
)16188( وحدة من خمتلف امل�ضروبات 

بالوادي.
ومن جهة اأخرى، اأحبط عنا�ضر الدرك 
ل�  �ضرعية  غري  هجرة  حماولة  الوطني 
تقليدي  قاربا  وحجزوا  اأ�ضخا�ش   )06(

ال�ضنع بالقالة.

طرحت النقابة الوطنية 
لل�ضحة هذا الثالثاء يف جمعيتها 
العامة حول "الو�ضع العام للبالد 

والو�ضعية ال�ضحية يف اجلزائر 
وموا�ضيع مهنية تخ�ش القطاع" 

عدة اقرتاحات �ضيا�ضية للخروج 
من االأزمة الراهنة التي تعي�ضها 

البالد.
واأكد الناطق با�ضم النقابات 
الوطنية لل�ضحة مراد وعلي 

�ضرورة اإ�ضراك النخبة وبقوة 
الأجل امل�ضاهمة يف ايجاد حلول 

لهذه االأزمة وهذا التجمع يرمي 
اأ�ضا�ضا اإىل مناق�ضة اقرتاحات 

نقابات ال�ضحة يف كيفية  اخلروج 
من االزمة والتي ال تختلف عن 

اقرتاحات احلراك ال�ضعبي والتي 
يف مقدمتها رحيل كل رموز النظام 

القدمي وتعين هيئة م�ضتقلة 
لتنظيم انتخابات رئا�ضية تكون 

�ضفافة.
واأ�ضاف مراد واعلي اأن من �ضمن 
االقرتاحات التي مت طرحها اأن 

يكون امل�ضاركون يف االنتخابات 
لديهم م�ضروع دولة ليتم انتخاب 

رئي�ش جديد وبعدها ن�ضهد انطالق 
اجلمهورية اجلزائرية اجلديدة 

التي ناأمل من خاللها تاأ�ضي�ش دولة 
احلق والقانون.

العدالـــة تفتح حتقيقا حــول "فيديو "
يظهر اعتداء ال�صرطة على اأحد الأ�صخا�ش

توقيف عن�صر دعم للجماعات الإرهابية بخن�صلة

نقابات ال�صحة تقدم 
اقرتاحات �صيا�صية 
للخروج من الأزمة 

الراهنة

ق. و

ق. و

ق. وق. و
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يف لقاء جمع بني القائمني على الوكاالت بباتنة
امل�ضتكون هددوا بت�ضعيد االحتجاج 

فيما ا�ضتاء ال�ضكان من �ضعف وانقطاع الكهرباء

موؤ�س�سة   22 حوايل  تتواجد 
بلديات  خمتلف  عرب  تربوية 
ال  و�سعية  يف  باتنة،  واليـــة 
التالميذ  با�ستقبال  لها  ت�سمح 
مت�سها  مل  اإذا  مــ�ــســتــقــبــال، 
حلول  قبل  الرتميم  عمليات 
املــو�ــســم الــدرا�ــســي اجلــديــد، 
اأ�سبح  ب�سكل  اهرتاءها  ب�سبب 
التالميذ  على  خطورة  ي�سكل 

واأ�ساتذتهم.
م�سادر  عنه  ك�سفت  وح�سبما 
اأن  نيوز"  لـ"االأورا�ص  موثوقة 
بقاء هذه املوؤ�س�سات الرتبوية، 
اأن  �ساأنه  من  يف و�سعها احلايل 
يجعلها مهددة باالنهيـار يف اأي 
جلنة  تــقــاريــر  ح�سب  حلظة 
املراقبة والبناء "CTC" التي 
الهياكل  ــذه  ه غلق  اقــرتحــت 
ترميمها  حني  اإىل  الرتبوية 
الأي  جتنبا  وذلــك  جديد  مــن 
كارثة ال يحمد عقباها، حيث 

تتوزع هذه املوؤ�س�سات على عدة 
مــروانــة،  بينها،  مــن  بــلــديــات 

منعة، باتنة وغريها.
من  اأع�ساء  قامت  جهته  مــن 
جلنة الرتبية والتكوين املهني 
الــوالئــي  ال�سعبي  باملجل�ص 
القليلة  ــام  االأي خــالل  بباتنة 
العديد  مبــعــانــيــة  ــيــة،  املــا�ــس
عرب  الرتبوية  املوؤ�س�سات  من 
وقفت  حيث  الوالية  بلديات 
الــلــجــنــة عــلــى اهـــــرتاء كبري 
ت�ستدعي  التي  املدار�ص  لبع�ص 
تدخل عاجال للجهات الو�سية 
من اأجل اإعادة ترميمها خا�سة 
خالل  ــز  اأجن منها  العديد  اأن 
وال�سبعينيات  الــ�ــســتــيــنــيــات 
املــا�ــســي، حيث من  الــقــرن  مــن 
قطاع  ملف  ُيعر�ص  اأن  املرتقب 
املقبلة  الــدورة  خالل  الرتبية 

للمجل�ص ال�سعبي الوالئي.

اقرتاح غلق 22 موؤ�س�سة 
تربوية يف باتنة

نا�ضر. م  

وتــنــقــ�ــســم هـــذه احلــ�ــســة اإىل 
اإجنازها  مت  �سكنية  وحدة   60
واأ�سهرت  بف�سدي�ص  ببلدية 
�سنة  منها  امل�ستفيدين  قائمة 
بـ80  تــقــدر  واأخــــرى   2015
ببلدية  ـــا  ـــازه اإجن مت  وحــــدة 
جرمة، كانت اإدارة اجلامعة قد 
امل�ستفيدة  االأ�سماء  عن  ك�سفت 
فقط،  اأ�ــســهــر  عـــدة  قــبــل  منها 
حيث ُوزعت مقررات اال�ستفادة 
القطاع  وزير  اأم�ص بح�سور  منها 
الذي  بــوزيــد  الطيب  الــدكــتــور 
يزور باتنة الأول مرة كوزير وهو 
الذي غادرها بعد اأن كان ي�سغل 

من�سب مدير جامعة باتنة 2.
عملية  اأن  بــالــذكــر  جـــديـــر 
امل�ستفيدين  قائمة  عن  االإفراج 
�سكن   60  +  80 ح�ستي  مــن 
جدل  �ساحبها  جامعي  وظيفي 
اأ�ساتذة  ا�ستنكر  حيث  كــبــري، 
الــغــمــو�ــص الــكــبــري املــ�ــســجــل يف 
طريقة عمل جلنة ال�سكن وكذا 
كيفية اإعالن القوائم وغريها من 

حول  املطروحة  اال�ستفهامات 
كثري من امل�ستفيدين من احل�سة 
وحدة  بـ80  املــقــدرة  ـــرية  االأخ
الو�سايا  طالبوا  حيث  �سكنية، 

النظر  واإعادة  تدعيم  ب�سرورة 
يف ت�سكيلة اللجنة، نظرا لغياب 
لالأ�ساتذة  احلقيقي  التمثيل 
طريقة  يف  ال�سفافية  وغــيــاب 

اإعــــالن الــقــائــمــة بــعــد اإخــفــاء 
اخلا�سة  ال�سرورية  املعلومات 

بامل�ستفيدين واأزواجهم.

تباحث القائمون على راأ�ص كل 
ــام  واأوجن "اأون�ساج  ــاالت  وك من 
وكناك" باتنة التي تعنى مبنح 
اأجل  من  للم�ستفيدين  قرو�ص 
اقت�سادية  مبــ�ــســاريــع  الــقــيــام 
اجتماع  هام�ص  على  وتنموية 
جمع اأم�ص االأول بني كل االأجهزة 
ــذكــورة حــول جـــدوى تفعيل  امل
االأخ�سر  االقــتــ�ــســاد  مــ�ــســروع 
ذهن  يف  املفهوم  هــذا  وتر�سيخ 
كل املقبلني على اإن�ساء موؤ�س�سات 
القطاعات  كــل  يف  ــاريــع  ومــ�ــس
ــة،  ــي ــالح ــف االقـــتـــ�ـــســـاديـــة ال

وال�سناعية، واخلدماتية.
م�سروع  اإطــــار  يف  ذلـــك  ــي  ــاأت ي
ت�سعى  الــتــي  ــج  ــربام ال تــطــويــر 
جت�سيده  اإىل  التمويل  اأجهزة 
تر�سيخ  عرب  الواقع  اأر�ــص  على 
مفهوم االقت�ساد االأخ�سر الذي 
اإىل  االأوىل  بــالــدرجــة  تعنى 
زيادة االإنتاج وتوفري كافة املواد 
تناف�سية  باأ�سعار  ــات  ــدم واخل
الرفاهية  حتــقــيــق  اأجــــل  مـــن 
لالأفراد  االجتماعية  وامل�ساواة 
ملحوظة  ب�سفة  يقلل  باأ�سلوب 
من املخاطر البيئية ومن الندرة 
فيما  لــلــمــوارد،  االيــكــولــوجــيــة 
يف  م�ساركون  خمت�سون  اأو�ــســح 
االأخ�سر  االقت�ساد  باأن  الندوة 
االقت�ساد  هو  �سوره  اأب�سط  يف 
ــــذي يــقــلــل مـــن االنــبــعــاثــات  ال
كفاءة  فيه  وتــزداد  الكربونية 

ا�ستخدام املوارد.
امل�ساريع  قائمة  وت�سدر  هــذا 
كيفية  ــة  ــس ــ� ــاق ــن م مت  ـــتـــي  ال
واحلفاظ  يتوافق  مبا  تطوريها 
املتعلقة  امل�ساريع  البيئة  على 
بالطاقات املتجددة والتي تقلل 
االأحفوري  الوقود  خماطر  من 
م�ساريع  يف  اال�ستثمار  خا�سة 

وطاقة  ال�سم�سية،  الــطــاقــة 
الرياح، والطاقة املائية، وطاقة 
اجلوفية،  واالأر�ــــص  احلــــرارة، 
حيث اأن تبني مثل هذه امل�ساريع 
من �ساأنه التخفيف من اآثار تغري 
الكربونية  واالنبعاثات  املناخ 
لالحتبا�ص  امل�سببة  والــغــازات 
احلراري، كما اأن لهذه الطاقات 
جمال  يف  فــعــال  دور  املــتــجــددة 
يعتمد  الـــذي  امل�ستدام  النقل 
جزئيا  تعمل  نقل  و�سائل  على 
اأقل  يعد  الــذي  الكهرباء،  على 
اأو  املــاء  اأو  للهواء  �سواء  تلويثا 
لل�سجيج  اإ�سدارا  واأقــل  الرتبة 
الدفيئة  االنبعاثات  من  ويحد 
على  بال�سلب  يوؤثر  ال  وبالتايل 

املناخ واالحرتار.
القائمون  دعا  اأخــرى  جهة  من 
عــلــى اأجـــهـــزة مــنــح الــقــرو�ــص 
اإىل  التنموية  امل�ساريع  لتمويل 
اخل�سراء  االأبنية  فكرة  تبني 
للمهند�سني  بالن�سبة  خا�سة 
وذلك  القرو�ص  من  امل�ستفيدين 
بالرتكيز على العمارة اخل�سراء 
ــتــخــدام مــواد  املــتــمــثــلــة يف ا�ــس
على  وحتافظ  للبيئة  �سديقة 
املوارد  حمدودية  ظل  يف  املياه 
ا�ستهالك  من  والتقليل  املائية، 
الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة وذلــك 
التي  االنبعاثات  من  للتقلي�ص 
يتعلق  فيما  واأمـــا  املــنــاخ،  تغري 
يف  امل�ساركون  و�سع  املياه  باإدارة 
الندوة عديد املقرتحات خا�سة 
يف جمال الري الفالحي للتقليل 
منها  واال�ستفادة  املياه  هدر  من 
اأكــرب  �سقي  يف  امل�ستطاع  قـــدر 
ــي  االأرا�ــس مــن  ممكنة  م�ساحة 
باالإ�سافة  املزروعة،  الفالحية 
واإعادة  االأمطار  مياه  جمع  اإىل 
من  الطاقة  وتوليد  ا�ستخدامها 

ا�ستخدام  ــادة  اإع وكذلك  املياه 
املياه امل�ستعملة من اأجل احلفاظ 

على املخزون املائي.
كذلك تناولت الندوة من خالل 
طرف  مــن  امل�سطرة  برناجمها 
بباتنة  امل�ساريع  دعــم  اأجــهــزة 
هذه  تكت�سيه  ملا  املخلفات  اإدارة 
يف  كــبــرية  اأهمية  مــن  ـــرية  االأخ
الإنتاج  املخلفات  تدوير  ــادة  اإع
الورق  كتدوير  اأخــرى  منتجات 
املعدنية  والبال�ستيك واملخلفات 
اإعادة تدوير  والزجاج، وكذلك 
ــات احلــيــويــة الإنـــتـــاج  ــف ــل ــخ امل
الــ�ــســمــاد الــعــ�ــســوي واالأعــــالف 

وغذاء احليوانات وغريها.

ــرب مــالــكــو الــقــطــع االأر�ــســيــة  ع
بلدية  يف  "النطاندا"  بتجزئة 
تــــازولــــت، عـــن ا�ــســتــيــائــهــم من 
ال�سادرة  املــتــكــررة  الــتــاأجــيــالت 
ق�سية  يف  بــاتــنــة  حمكمة  ــن  ع
اأن  بعد  ل"  و  "بن.ت  ال�سقيقني 
 332 لـ  اأر�سية  قطع  ببيع  قاما 
مبختلف  ربــطــهــا  دون  �سخ�ص 
الكهرباء  غــرار  على  ال�سبكات 
�سبكات  وكـــذا  الطبيعي  والــغــاز 

ال�سرف ال�سحي واأي�سا املاء.
بت�سعيد  املـــعـــنـــيـــون  وهــــــدد 
يف  الف�سل  حني  اإىل  االحتجاج 
منهم  الكثري  واأن  خا�سة  الق�سية 

وبناء  االأ�ــســغــال  مبا�سرة  يريد 
�سخ�ص   100 اأن  كــون  منازلهم 
حت�سل على رخ�ص البناء، وح�سب 
ما اأكده العديد منهم لـ"االأورا�ص 
نيوز" فقد اأخذت الق�سية الكثري 
من الوقت للنطق باحلكم بالرغم 
حت�سل  التي  االأوراق  كل  اأن  من 
منها  ن�سخ  على  نيوز"  "االأورا�ص 
وبيعهم  ال�سقيقني  تــورط  توؤكد 

للوهم للمواطنني.
حماموا الدفاع حاولوا امت�سا�ص 
موؤكدين  االأرا�سي  مالكي  غ�سب 
تنتهي   مل  املحكمة  هيئة  اأن  لهم 
النهائي  للنطق  التحقيق  من  بعد 

باحلكم خا�سة واأن الق�سية فيها 
ال�سرتجاع  التفا�سيل  من  الكثري 
عليه  الن�سب  مت  من  كل  حقوق 
دون  امل�سبوهة  البيع  عملية  يف 
ا�ــســتــيــفــائــهــا جــمــيــع الــ�ــســروط  
البيع  عقود  يف  عليها  املــتــعــارف 
العقار  عقود  خا�سة  والــ�ــســراء 
التي تعرف الكثري من التجاوزات 

يف ال�سنوات االأخرية.
ومن جهة اأخرى اأكد كل من رفع 
لن  اأنهم  ال�سقيقني  �سد  الق�سية 
ي�سرتجعوا  حتى  ال�سمت  يلزموا 
القطع  اأن  كون  منهم  اأخذ  ما  كل 

كلفتهم الكثري من االأموال.

ت�سهد منذ اأ�سابيع عدة مناطق 
البي�ساء،  تاقو�ست،  لومالح، 
بوزنية  ببلدية  تيزوقاغني 
جنوب والية باتنة، اأزمة ندرة 
املاء ال�سروب، ما دفع بال�سكان 
باأ�سحاب  اال�ــســتــنــجــاد  اإىل 
�سعر  و�سل  حيث  ال�سهاريج، 
 1000 اإىل  الواحد  ال�سهريج 
دينار، م�ستغربني يف اآن الوقت 
انقطاع هذه املادة احليوية عن 
االأيام  هذه  مثل  يف  حنفياتهم 
�سديد  ارتفاع  مع  تتزامن  التي 

لدرجات احلرارة.
ال�سلطات  ال�سكان  ونا�سد  هذا 

وحل  التدخل  اأجل  من  املعنية 
يومياتهم  يــوؤرق  يوميا  كابو�سا  ت�سكل  باتت  التي  االأزمــة  هذه 
ويثقل كاهلهم بالرغم من امتالكها ملوارد مائية وموؤهالت جلعلها 

قطب ا�ستثماري.

من جهة اأخرى ت�سهد املنطقة 
للكهرباء  متكررة  انقطاعات 
اأغلب  تعطيل  يف  ت�سببت  مــا 
الكهرومنزلية،  ـــزة  ـــه االأج
و�سعف اإنارة امل�سابيح، خا�سة 
ــرتة الــــذروة الــتــي تكر  مــع ف
الكهرباء،  اإىل  احلاجة  فيها 
مكيفات  ا�ستعمال  تعذر  فيما 

الهواء واأجهزة التربيد.
احلرة  املهن  اأ�سحاب  واأ�ــســار 
على غرار من ميتهنون احلدادة 
من  ت�سررهم  اإىل  والــنــجــارة 
التيار  �سعف  نتيجة  الو�سع 
ــــــر الـــذي  الــكــهــربــائــي االأم
اأعمالهم  مــزاولــة  من  حرمهم 
ب�سكل معهود حيث ي�سطر العديد منهم اإىل التوقف عن العمل 
اإىل حني  الكهربائي،  ال�سغط  انخفا�ص  تعرف  التي  االأوقات  يف 

ا�ستقراره ليعود اأ�سحاب هذه املحالت اإىل العمـل.

�أ�سرف �أم�س �الأول، وزير �لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي، �لطيب بوزيد، على توزيع مقرر�ت �ال�ستفادة من ح�سة 140 �سكن وظيفي 
موجه لالأ�ساتذة �جلامعيني و�لتي تاأجلت عملية توزيعها ل�سنو�ت عدة.

نهاية "فتنة" ال�سكن الوظيفي اجلامعي بباتنة

وكاالت الدعـم تنتقل
ق�سية جتزئة "النطاندا" بتازولت اإىل م�ساريع االقت�ساد االأخ�سر

 تراوح مكانها بني اأروقة املحاكم 

اأزمـــــة عط�ش ت�ســرب بلديـة بوزينـة
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عني امليلة

املواطنني  مــئــات  اأمــ�ــص،  �سباح  ــام  ق
مدينة  اأحـــيـــاء  مبختلف  املــقــيــمــني 
مقر  اأمــــام  بــاالحــتــجــاج  مليلة  ــني  ع
اجلهات  مطالبني  للمياه،  اجلزائرية 
باملياه  وتزويدهم  بالتدخل  الو�سية 
اأغلبهم  واأن  خا�سة  لل�سرب،  ال�ساحلة 
 20 ال  منذ  باملياه  تزويدهم  يتم  مل 
وحـي  جويلية   5 حي  غــرار  على  يوم 

فيفري.  24
املر�سالت  مــن  بــالــرغــم  ذلـــك  ــاأتــي  ي
من  للمواطنني  اليومية  وال�سكاوي 
حلل  املعنية  ال�سلطات  تدخل  ــل  اأج
اأغلب  منها  يعاين  التي  العط�ص  اأزمــة 
ال�سنة  منذ  مليلة  عني  مدينة  اأحياء 
القائمني  اأكــد  املــقــابــل،  يف  املا�سية، 

البواقي،  اأم  بوالية  املياه  قطاع  على 
اأن تذبذب توزيع املياه راجع الأعطاب 
والتوزيع  ال�سخ  م�ستوى حمركات  على 
باالإ�سافة اإىل حاالت الت�سرب اليومية 
التي تعرفها عدد من اأحياء املدينة ما 
اأدى الإهدار كميات معتربة من الروة 
اأحد امل�سوؤولني  املائية على حد تعبري 

مبديرية اجلزائرية للمياه. 
هذا ويبقى املواطن الب�سيط ال�سحية 
الوحيد يف ظل ارتفاع �سعر ال�سهاريج 
لتثقل  حتمـــــية  اأ�ســـــــحت  الــتــي 
والتي  الب�ســــــيط  املواطــــن  جيوب 
الـ  �سقف  �سعـرها  يتجــــاوز  ما  غالبا 

دينار.  1000

اأزمة عط�ش تخرج املواطنني اإىل ال�سارع

ال�ضلطات تريد توزيع كامل احل�ض�ض قريبا 

تب�ســـة

اأم البواقي

طالب عدد من �ل�سكان �مل�ستفيدين من �ل�سكن �الجتماعي يف بلدية �ل�سريعة، بفتح حتقيقا بخ�سو�س �لغ�س 
�لفا�سح �لذي لوحظ على هذ� �مل�سروع، حيث فجرت ف�سيحة �لغ�س يف �إجناز 5 عمار�ت حديثة ق�سية �لتالعب 

مب�ساريع �ل�سكن �الجتماعي �ملوجهة الإ�سكان �مل�ستفيدين من هذ� �مل�سروع منذ �سنة 2014 تقريبا.

وح�سب امل�ستكني اأن جل ال�سكنات 
املنجزة بهذه ال�سيغة ال تخلو من 
ظاهرة  ونقائ�ص  تقنية  عيوب 
تدخل  ي�ستدعي  ب�سكل  للعيان 
وهو  الكارثة  لتجنب  لل�سلطات 
بداية  تداولتها  �سور  اأظهرته  ما 
هذا االأ�سبوع العديد من �سفحات 
توثق  ــمــاعــي  االجــت ــل  ــوا�ــس ــت ال
"الربيكوالج" التي ميزت  �سيا�سة 
التي  للعمارات  اخلارجي  املنظر 
االعوجاج  جدرانها  على  يظهر 
ــي مت  ــت ــة الــبــالط ال ــال وكــــذا ح
من  البنايات  جـــدران  تزيني  بــه 
الداخل،  ناهيك عن حالة املطابخ 
الكارثية التي �سجلت على م�ستوى 
عدد من ال�سقق حيث تظهر ال�سور 
بالط غري متنا�سق باالإ�سافة اإىل 
التي  االأخــــرى،  النقائ�ص  بع�ص 

الداخلية  االأ�سغال  نوعية  تبني 
ال�سكنات  داخل  املنجزة  الرديئة 
ـــواجـــدة بـــالـــعـــمـــارات الــتــي  ـــت امل

�ستقطنها حوايل 50 عائلة.
هذه  مــن  امل�ستفيدون  وينتظر 
كيفية  يف  النظر  اإعــادة  ال�سكنات 

اإمتام االأ�سغال التي يتوالها مقاول 
ـــدوا اأنهم  ــارج الــواليــة واأك مــن خ
غا�سبون جدا من حالة العمارات 
مل�ستوى  تــرقــى  مل  الــتــي  ــزريــة  امل

تطلعاتهم.

دخل ع�سرات املواطنني منذ �سباح 
اأم�ص يف اعت�سام داخل مقر بلدية 
�سرق  جنوب  كلم  العاتر"89  بئر 
برفع  قاموا  اأيــن   ،" تب�سة  واليــة 
البلدية  رئي�ص  �سد  الفتات  عدة 

مطالبني اإياه بالرحيل.
عبارات  الالفتات  هــذه  وحملت 
رئي�ص  يــا  ديــقــاج  ديــقــاج  "ديقاج 
رحيل  واحد  "مطلبنا    ،" البلدية 
الوعود  "�سئمنا  البلدية"،  رئي�ص 
الوقفة  ــاءت  ج حيث  الكاذبة"، 
عجلة  جتــــاه  غــ�ــســبــهــم  ــريا  ــب ــع ت
يخدم  مــا  تقدمي  ــدم  وع التنمية 
ـــذا وطــالــب  ــة،  ه ــدي ــل ــب �ــســكــان ال
املجل�ص  رئي�ص  برحيل  املحتجون 
رئي�سي،  كمطلب  البلدي  ال�سعبي 
لرفع  الوالئية  ال�سلطات  وتدخل 
احلايل  الرئي�ص  كون  عنهم،  الغنب 
هو املت�سبب يف الو�سع املزري الذي 

متر به البلدية ح�سب تعبريهم.
هـــذه  املـــحـــتـــجـــون  ـــوت  ـــف ي ومل 
الأع�ساء  االتهام  لتوجيه  الفر�سة 
البلدي وحتميلهم  ال�سعبي  املجل�ص 
م�سوؤولية ما يحدث حاليا، واأكدوا 

الت�سويف  �سيا�سة  �سئموا  اأنــهــم 
يعتمدها  التي  الكاذبة  والــوعــود 
الذين  وجمل�سه  الرئي�ص  من  كل 
مت انتخابهم للتقدم واإيجاد حلول 
 ، واملهم�سة  املزرية  املدينة  حلــال 
الوالئية  ال�سلطات  نا�سدوا  ــن  اأي
املواطنني  م�ساكل  حلــل  التدخل 
ظلت  التي  واالن�سغاالت  املرتاكمة 
امل�ساريع  ــت  ــاب غ حــيــث  ــقــة،  عــال
باالإ�سافة  البلدية،  يف  التنموية 
من  ومعاناتهم  املرافق  غياب  اإىل 
فرتة  ــالل  خ والتهمي�ص  احلــقــرة 
ملقاليد  احلـــايل  الــرئــيــ�ــص  تـــويل 

رئا�سة املجل�ص.
وتــبــقــي عــــدوى االحــتــجــاجــات 
ال�سعبي  الغ�سب  لتعك�ص  متوا�سلة، 
عــلــى �ــســيــا�ــســة عــمــل املــ�ــســوؤولــني 
مل  الــذيــن  واملنتخبني،  املحليني 
يتفاعلوا مع مطالب ال�سكان، وفتح 
قبل  احللول  الإيجاد  احلــوار  بــاب 
ت�سيري  عطلت  الأ�ساليب  التوجه 
املرفق العام يف انتظار ما �ستحمله 
االأيام القادمة من م�ستجدات بعد 
املري  اإىل  املحتجني  ر�سالة  و�سول 

وجميع ال�سلطات املعنية.

قام اأم�ص االأول، وزير التعليم العايل والبحث العلمي، 
والعلوم  امليكانيك  معهد  بتد�سني   بــوزيــد،  الطيب 
بيداخوجي   مقعد   1000 ل  يت�سع  الذي  التطبيقية 
بعني مليلة حيث هذا االأخري 20 قاعة تدري�ص وقاعة 
اإىل عدة خمابر، فيما  باالإ�سافة  حما�سرات ومكتبة 

بلغت تكلفة اجناز املعهد 7.4 مليار �سنتيم.
يف  الطلبة  تكوين  عملية  تكون  اأن  على  اأكد  الوزير 
اجلانب العلمي التطبيقي الإعداد الطالب اإىل مواجهة 
النظرية  اجلوانب  على  الرتكيز  ال  العملية  احلياة 
للتو�سيع وذلك باجناز حي  املعهد قابل  اأن  فقط، كما 
األف مقعد درا�سي  �سرير الحقا و200   500 يت�سع ل 
ي�سطلع  حتى  لالأ�ستاذ  ال�سكن  توفري  على  اأكــد  كما 

مبهامه ويتفرغ الأداء مهمته على اأح�سن وجه. 

غ�ش مف�سوح يف اإجناز �سكنات اجتماعية بال�سريعة 
ال�ضكان يحتجون ويطالبون بفتح حتقيق

بئر العـــاتر 

احتج الع�سرات من طالبي اإعانات 
احلامة  ببلدية  الريفي  البناء 
خالل  من  �سطيف  واليــة  جنوب 
اأع�ساء  ومنع  البلدية  مقر  غلق 
املجل�ص البلدي من الدخول وهذا 
تنديدا منهم على التاأخر امل�سجل 
يف االإعالن عن قائمة امل�ستفيدين 
الإعــانــات  اجلــديــدة  احل�سة  مــن 
ــود  ــوع ـــم ال ــبــنــاء الــريــفــي رغ ال
املتكررة من قبل ال�سلطات املعنية 

باالإفراج عن القائمة.
ويعترب هذا االحتجاج هو الثاين 
مواطني  طـــرف  مـــن  ــه  ــوع ن مـــن 
كبري  �سح  من  تعاين  التي  البلدية 
يف االإعانات اخلا�سة بهذا النمط 
من ال�سكنات رغم العدد الكبري من 
الطلبات املودعة من طرف ال�سكان 
لهذه  الفالحي  للطابع  بالنظر 
بلدية  م�سالح  ووعــدت  البلدية، 
املحتجني  على  ردهــا  يف  احلــامــة 

بالنظر يف هذه املطالب قريبا.
فالحي  من  الع�سرات  احتج  كما 
وال�سرقية  اجلنوبية  املنطقة 
وهذا  االأم�ص  نهار  �سطيف  لوالية 
ــدا بـــقـــرار حــرمــانــهــم من  ــدي ــن ت
الفالحية  منتوجاتهم  عــر�ــص 
بال�سوق اجلهوي اجلديد الذي مت 
افتتاحه منذ قرابة ال�سنة، حيث 
احل�سول  مــن  ـــوؤالء  ه يتمكن  مل 
لعر�ص  ف�ساءات  اأو  حمالت  على 
بيع  اأنتم  بعد  وهــذا  منتوجاتهم 
اغلب امل�ساحات يف وقت �سابق وهو 
التوجه  على  الفالحني  اأجــرب  ما 
غرار  على  املجاورة  االأ�سواق  اإىل 
�سلغوم العيد بوالية ميلة من اأجل 

املتعلقة  املحا�سيل  خمتلف  بيع 
باخل�سر والفواكه.

من  كان  فاإنه  الفالحني  وح�سب 
االأولوية  منح  يتم  اأن  املفرت�ص 
املنطقة  لفالحي  ال�سوق  هــذا  يف 
مناطق  من  قادمني  لتجار  ولي�ص 
الو�سعية  هذه  اأن  خا�سة  اأخــرى 
لهذا  ملحوظ  ركـــود  يف  ت�سببت 
رابع  يعد  الــذي  اجلهوي  ال�سوق 
امل�ستوى  عــلــى  االأ�ـــســـواق  اأكــــرب 

االإفريقي.
عمال  مــن  الع�سرات  احتج  كما 
واملنتوجات  البطاريات  �سركة 
الكهرومنزلية )اأونباك( الواقعة 
مبنطقة احلا�سي ببلدية �سطيف، 
التي  الــكــارثــيــة  الو�سعية  على 
ت�سري  ــي  ــت وال الــ�ــســركــة  تعرفها 
حــ�ــســب الــعــمــال املــحــتــجــني نحو 
االإفــال�ــص املــربمــج وهـــذا يف ظل 
االإنتاجية  الور�سات  اأغلب  توقف 
املحتجون  وطالب  الوحدة،  بهذه 
من  التدخل  �سرورة  الو�ساية  من 
اأجل اإنقاذ هذه الوحدة من الغلق 
م�ستمرة  م�ساكل  ظل  يف  النهائي 
�سوء  ب�سبب  كاملة  �سنوات   3 منذ 
العمال  هـــوؤالء  نظر  يف  الت�سيري 
بحكم اأن الوحدة متوقفة ب�سفة 
اأنها  رغم  الن�ساط  عن  تامة  �سبه 
اإىل  و�سل  مــايل  غــالف  ا�ستهلكت 
واأكد  �سنتيم،  مليار   300 قرابة 
تدخل  ينتظرون  اأنــهــم  الــعــمــال 
مع  املعنية  ال�سلطات  مــن  عاجل 
غري  مطالبهم  اأن  على  التاأكيد 
حت�سني  اأو  برفــــع  متعلقــــة 

االأجور ال�سهرية.

بلكاتب  حممد  �سطيف  وايل  قام 
وكذا  للوالية،  العام  االأمني  رفقة 
رئي�ص دائرة �سطيف، بزيارة تفقد 
عدل  م�سكن   1500 م�سروع  اإىل 
اطلع  حيث  الن�ساء،  بئر  مبوقع 
فيما  خا�سة  االأ�سغال  وترية  على 
مبختلف  والربط  بالتهيئة  تعلق 
االأول  امل�سوؤول  واأبــدى  ال�سبكات، 
بالوالية  التنفيذي  اجلهاز  عن 
التي  االأ�سغال  لوترية  ارتياحه 
نف�ص  ويف  كبرية،  بن�سبة  تقدمت 
ب�سرورة  تعليمات  اأ�سدى  الوقت 
واأن  خــا�ــســة  اجلــهــود  م�ساعفة 
االأجـــــواء املــنــاخــيــة مــالئــمــة يف 
يويل  اأنه  موؤكدا  الراهن،  الوقت 
واأن  احل�سة  لهذه  بالغة  اأهمية 
هذه  ا�ستالم  على  تعمل  ال�سلطات 
املــحــددة  ــــال  االآج يف  ال�سكنات 
�سابقا لتمكني اأ�سحابها من ا�ستالم 
م�ساكنهم جاهزة قبل نهاية ال�سنة 

اجلارية على اأق�سى تقدير.
اأن يتم توزيع  وكان من املفرت�ص 
اأوت  �سهر  خـــالل  احلــ�ــســة  هـــذه 
االجتماعي  الــدخــول  مــع  املقبل 
املحلية  ال�سلطات  اأن  اإال  اجلديد 
الذي  الكبري  التعطل  على  وقفت 
خالل  خ�سو�سا  االأ�سغال  عرفته 
امل�سوؤولني  اأجرب  مما  رم�سان  �سهر 

بتوزيع  جديدة  وعــود  منح  على 
احتفاالت  خــالل  احل�سة  هــذه 
عيد الثورة يوم الفاحت نوفمرب اأو 
اأق�سى  على  دي�سمرب  �سهر  خالل 

تقدير.
كما تراهن ال�سلطات املحلية اأي�سا 
على �سرورة االنتهاء من االأ�سغال 
املـــواقـــع  اجلـــاريـــة يف خمــتــلــف 
بح�سة  االأمـــر  ويتعلق  ـــرى  االأخ
مدعم  تــرقــوي  م�سكن   1500
م�ستوى  على  توطينها  مت  الــتــي 
بعبيد  احل�سري  التو�سع  منطقة 
علي ديرو ببلدية �سطيف، اإ�سافة 
العمومي  الــ�ــســكــن  بــرنــامــج  اإىل 
ح�سة  يف  املــتــمــثــلــة  االإيـــجـــاري 
3702 م�سكن بنف�ص املوقع، ف�سال 
على  مــوجــودة  ــرى  اأخ ح�سة  عن 
باملخرج  الري�ص  فريمة  م�ستوى 
الــغــربــي ملــديــنــة الــعــلــمــة، حيث 
 1500 اإجنـــاز  اأ�ــســغــال  تـــزال  ال 
اأن  بعد  متوا�سلة،  �سكنية  وحدة 
ح�ستني  توزيع  �سابق  وقت  يف  مت 
وحدة   1030 يف  متثلتا  �سكنيتني 
970 �سكنا، حيث يبقى الرهان  و 
من  االنتهاء  هو  لل�سلطات  االأول 
نهاية  قبل  احل�س�ص  هذه  توزيع 

ال�سنة اجلارية.

احتجاجات مت�ساعدة 
يف اجلبهة االجتماعية ب�سطيف 

توزيع 1500 �سكن عدل
 ببئر الن�ساء قبل نهاية ال�سنة 

ال�سكان يحتجون ويرفعون مطلب رحيل "املري"

معهد امليكانيك والعلوم التطبيقية 
يدخل حيز اخلدمة بعني امليلة

ا�ستحداث 473 
من�سب �سغــل 

ك�سف املدير الوالئي   للن�ساط 
االجتماعي   والت�سامن بوالية 
خن�سلة، عن تخ�سي�ص   غالف 

مايل   يقدر بـ53   مليون دينار 
مل�ساريع ن�ساطات جهاز املنفعة 

العمومية ذات اال�ستعمال املكثف 
لليد العاملة،   بغية اإعادة تاأهيل 

عديد املوؤ�س�سات العمومية ذات 
االأثر االجتماعي   واالقت�سادي   

بخن�سلة،    موؤكدا انه مت 
ا�ستحداث ما جمموعه   473   
من�سب �سغل ملواطني   الوالية 

من طرف املقاوالت املعنية 
بتج�سيد برنامج جهاز املنفعة 

العمومية ذات اال�ستعمال املكثف 
لليد العاملة اخلا�ص باإعادة 

تاأهيل وترميم خمتلف املوؤ�س�سات 
العمومية التابعة لقطاعي   
الرتبية والتعليم والن�ساط 

االجتماعي   والت�سامن .
وخل�ص مدير الن�ساط 

االجتماعي   والت�سامن لوالية 
خن�سلة،   اإىل التاأكيد على اأن 

الهدف من م�ساريع جهاز املنفعة 
العمومية ذات اال�ستعمال املكثف 

لليد العاملة هو اال�ستحداث 
املكثف ملنا�سب ال�سغل املوؤقتة 
لل�سباب البطال،   اإ�سافة اإىل 

�سيانة وترميم املن�ساآت القاعدية 
العمومية ذات االأثر االجتماعي   

واالقت�سادي   والعمل على 
ترقية القطاع اخلا�ص،   ال�سيما 

املقاوالتية ال�سغرى املحلية 
،  ومتت خالل �سنة   2018   يف   

اإطار برنامج م�ساريع ن�ساطات 
املنفعة العمومية ذات اال�ستعمال 

املكثف لليد العاملة بوالية 
خن�سلة اإعادة تاأهيل وتهيئة   
من  عمومية،    موؤ�س�سة     24

بينها   21   مدر�سة ابتدائية و3   
مراكز تابعة ملديرية الن�ساط 
االجتماعي   والت�سامن قامت 

بتج�سيدها   16   مقاولة،   وهو ما 
�سمح با�ستحداث   376   من�سب 
عمل ملواطني   والية خن�سلة،   

ح�سب ما مت التذكري به . 
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 جتارة خارجية: 

انقطاعات الكهرباء املتكررة : 

�سجل �مليز�ن �لتجاري للجز�ئر عجز� قدره 1،87 مليار دوالر خالل �الأ�سهر �خلم�سة �الأوىل ل 2019 مقابل 2،60 
مليار دوالر خالل نف�س �لفرتة من 2018، ح�سبما علمت و�أج لدى �ملديرية �لعامة للجمارك.

اإقت�شادالأربعاء  29 يونيو 2969/ 10  جويلية 2019 املوافق لـ 07 ذو القعدة 071440 اجلزائر ت�صدق على مذكرة التفاهم املتعلقة مببادرة 
احلزام االقت�صادي لطريق احلرير

عجز ب1,87مليار دوالر خالل االأ�صهر اخلم�صة
 االأوىل ل2019

اخلرباء يدعون اإىل جتديد ال�صبكة ومنع ا�صترياد 
االأجهزة امل�صتهلكة للطاقة

البنك الدويل �صيوا�صل دعمه القت�صاد 
جزائري اأكرث تنوعا 

اتفاقية بني االأف�صيو وم�صرف 
ال�صالم اجلزائري

اأ�صعار النفط تنخف�ض

�ضدر يف العدد االأخري للجريدة الر�ضمية 
مر�ضوم رئا�ضي ي�ضدق على مذكرة التفاهم 
بن اجلزائر وال�ضن حول التعاون يف اإطار 
مبادرة احلزام االقت�ضادي لطريق احلرير 

وطريق احلرير البحري للقرن ال21.
من   39 ال��ع��دد  ت�ضمن  االإط���ار  ه��ذا  ويف 
رقم  الرئا�ضي  املر�ضوم  الر�ضمية  اجلريدة 
19-176 واملت�ضمن الت�ضديق على مذكرة 
ال��ت��ف��اه��م ب��ن احل��ك��وم��ت��ن اجل��زائ��ري��ة 
مبادرة  اإطار  يف  التعاون  ب�ضاأن  وال�ضينية 
احلزام االقت�ضادي لطريق احلرير وطريق 
احلرير البحري للقرن احلادي والع�ضرين، 
املوقعة ببجن بتاريخ 4 �ضبتمرب 2018.         
ي�ضعى  امل���ذك���رة،  ن�����ش  اإىل  وا���ض��ت��ن��ادا 
اإىل  امل�ضرتك  عملهما  خالل  من  الطرفان 
اأ�ضا�ش  على  والطريق"  "احلزام  ب��ن��اء 
والت�ضاور  وامل��ن��ف��ع��ة  امل��ت��ب��ادل  ال��ت��ع��اون 
والك�ضب واالزدهار والثقة املتبادلة ووفقا 
ملبادئ الت�ضاور املو�ضع وامل�ضاهمة امل�ضرتكة 
العالقات  توطيد  اإىل  املتبادلة  واملنافع 
الروابط  ومتتن  البلدين  بن  ال�ضيا�ضية 

االإن�ضاين  التوا�ضل  وتكثيف  االقت�ضادية 
حتقيق  ويف  ي�ضهم  مبا  الثقايف  والتبادل 
ي�ضعى  كما  امل�ضرتكة،   التنموية  االأه��داف 
البلدان اأي�ضا اإىل تعزيز التعاون مع الدول 
تنميتها  وتدعيم  امل��ب��ادرة  يف  امل�ضاركة 
وكذا  تطورها،  يحقق  مبا  االقت�ضادية  

اإىل تعزيز التوا�ضل والدعم املتبادل وفقا 
القائم  والطريق"  "احلزام  مبادرة  ملفهوم 
املتبادل  والك�ضب  والتنمية  التعاون  على 
من خالل التوظيف الكامل الآليات التعاون 
متعددة  واالآل���ي���ات  ال��ق��ائ��م��ة  الثنائية 

االأطراف التي ت�ضم الطرفن.

اأ�ضدرتها  التي  املوؤقتة  البيانات  واأو�ضحت 
مديرية الدرا�ضات واال�ضت�ضراف للجمارك باأن 
ال�ضادرات اجلزائرية بلغت قرابة اإىل 16،73 
االأوىل   اخلم�ضة  االأ�ضهر  خ��الل  دوالر  مليار 
يف  دوالر  مليار   17،04 مقابل  اجل��اري  للعام 
اأي بانخفا�ش طفيف   2018 نف�ش الفرتة من 
بلغت ن�ضبته -1،86 باملائة، اأما الواردات، فقد 
مليار  6ر19  مقابل  دوالر  60ر18مليار  بلغت 

دوالر، بانخفا�ش ن�ضبته -32ر5 باملئة.
غطت  ���ض��ادرات  ف��اإن  البيانات  لنف�ش  ووفقا 
باملائة  ب90  اال�ضترياد  من  البالد  حاجيات 
  2019 ل  االأوىل  اخلم�ضة  االأ���ض��ه��ر  خ���الل  
العام  من  الفرتة  نف�ش  يف  باملئة   87 مقابل 

ال�ضابق.
وا�ضتحوذ قطاع املحروقات على ح�ضة االأ�ضد 
االأ�ضهر  خالل  اخلارج  يف  اجلزائر  مبيعات  من 
2019  )36ر93 باملائة من  اخلم�ضة االأوىل 
61ر15  بقيمة  ال�����ض��ادرات(  حجم  اإج��م��ايل 
80ر15 مليار دوالر خالل  مليار دوالر مقابل  
بانخفا�ش  اأي   2018 ل�ضنة  ال��ف��رتة  نف�ش 

قدره -20ر1 باملائة.
فاإنها  املحروقات  خارج  لل�ضادرات  وبالن�ضبة 
مليار  11ر1  تتعدى  مل  حيث  هام�ضية  تظل 
دوالر خالل االأ�ضهر اخلم�ضة االأوىل ل 2019 

حجم  اإجمايل  من  باملائة  64ر6  متثل  التي  و 
خالل  دوالر  مليار  ر1   مقابل24  ال�ضادرات 
قدره  بانخفا�ش  اأي  ل2018  الفرتة  نف�ش 
بيانات   اأو�ضحته  ح�ضبما  باملائة،  -25ر10 
للجمارك،  واال�ضت�ضراف  الدرا�ضات  مديرية 
املحروقات  خ���ارج  ال�����ض��ادرات  تتكون  حيث 
1ر817  ب�  م�ضنعة  ن�ضف  منتجات  من  اأ�ضا�ضا 
مليون دوالر )مقابل 1ر961 مليون دوالر �ضنة 
و�ضلع  باملئة  ب98ر14  بانخفا�ش   )2018
)مقابل  دوالر  مليون  ب73ر192  غذائية 
ب06ر11  بارتفاع  دوالر(  مليون  54ر173 
4ر41  بقرابة  �ضناعية  جتهيزات  و  باملئة 
مليون دوالر )مقابل 54ر44 مليون دوالر( اأي 
هذه  ت�ضمل  كما  باملئة،  12ر7  بلغ  بانخفا�ش  
دوالر  مليون  ب05ر44  خام  مواد  ال�ضادرات 
65ر43 مليون دوالر )+93ر0 باملئة(  مقابل 
الغذائية  غ��ري  ا�ضتهالكية  �ضلع  ج��ان��ب  اإىل 
مليون  22ر15  مقابل  دوالر  مليون  ب78ر15 
63ر3 باملئة مقارنة  ن�ضبته  اأي بارتفاع  دوالر 

بنف�ش الفرتة من العام املا�ضي.
خم�ضة  تراجعت  ال�����واردات،  بخ�ضو�ش  و   
حتتويها  التي  �ضبعة  اأ�ضل  من  املواد  من  اأن��واع 
اخلم�ش  االأ�ضهر  خ��الل  ال����واردات  جمموعة 
الفرتة  بنف�ش  م��ق��ارن��ة   2019 م��ن  االوىل 

فاتورة  تراجعت  الفارطة،حيث  ال�ضنة  من 
ا�ضترياد املواد الطاقوية )خ�ضو�ضا الوقود( ب� 
حوايل 60 باملئة لت�ضتقر عند 8ر244 مليون 

دوالر مقابل 5ر607 مليون دوالر.
فاتورة  بلغت  ال��ت��ي  ال��غ��ذائ��ي��ة،  امل���واد  اأم���ا 
95ر3  مقابل  دوالر  مليار  54ر3  ا�ضتريادها 
كما  باملائة،  52ر10  ب�  فرتاجعت  دوالر  مليار 
نف�ش  الزراعية  التجهيز  مواد  ا�ضترياد  �ضجل 
مليون  44ر241  مقابل  32ر210  ب�  املنحنى 

دوالر )-12ر9باملائة(.
من جهتها �ضجل ا�ضترياد مواد اال�ضتهالك غري 
الغذائية 66ر2  مليار دوالر مقابل 76ر2 مليار 

دوالر بانخفا�ش اي�ضا بن�ضبة 52ر3 باملئة.
اقتناء  بالن�ضبة  ت�ضجيله  مت  املنحى  نف�ش 
ال�ضناعي  التجهيز  ملواد  اخل��ارج  من  اجلزائر 
59ر6  مقابل  دوالر  مليار  37ر6  بلغت  التي  و 
�ضجل  املقابل،  باملئة(يف  )-36ر3  دوالر  مليار 
ارتفاعا  اال�ضترياد  ت�ضكيلة  م��واد  من  نوعن 

خالل نف�ش فرتة املقارنة.
مليون  33ر872  اخل��ام  امل��واد  بلغت  وبهذا، 
دوالر مقابل 45ر841 مليون دوالر )+67ر3 
مليار  70ر4  م�ضنعة  الن�ضف  وامل��واد  باملئة( 
دوالر مقابل 65ر4 مليار دوالر م�ضجلة بذلك 

ارتفاع طفيف قدره 12ر1 باملئة.

ح���ذر اخل��ب��ري ال��ط��اق��وي م��ه��م��اه ب��وزي��ان 
بهذه  الطاقوي  اال�ضتهالك  ا�ضتمرار  من 
جتديد  يف  االإ���ض��راع  اإىل  داع��ي��ا  ال��وت��رية، 
امل�ضتهلكة  االأجهزة  ا�ضترياد  ال�ضبكات ومنع 
للطاقة، متوقعا اأن ي�ضل اال�ضتهالك اأرقاما 
قيا�ضية قد ت�ضل اإىل ما يقارب ال� 16 األف 

ميغا واط.
اإن  ت�����ض��ري��ح  ال��ط��اق��ة يف  وق����ال خ��ب��ري 
ا�ضتهالك الطاقة بلغ حدودا ق�ضوى ب�ضبب 
الكهرباء،  �ضبكة  واهرتاء  احلرارة،  موجة 
االإ�ضراع  اإىل �ضرورة  ال�ضياق  داعيا يف هذا 
بتجديد �ضبكة الكهرباء التي تاآكلت ب�ضبب 
القدم واأ�ضبحت هي ذاتها مرتفعة احلرارة 
اإىل  نعناع  دع��ا  كما  للطاقة،  وم�ضتهلكة 
م�ضددا  القانونية  املنظومة  يف  ال�ضرامة 
ت�ضتهلك  التي  االأج��ه��زة  اإدخ���ال  منع  على 
الكهربائية، وا�ضتبدالها  الكثري من الطاقة 

باالأجهزة املقت�ضدة للطاقة.
املخاطر  اإىل  ذات���ه  امل��ت��ح��دث  ن��ب��ه  ك��م��ا 
التي تتكبدها اجلزائر جراء  االقت�ضادية 
الكهربائي،  للتيار  املتكررة  االنقطاعات 

اإ�ضافة اإىل املخاطر ال�ضحية التي قد تنجم 
ا�ضتهالك  يبلغ  اأن  متوقعا  الظاهرة،  عن 
ميغا   15.600 حدود  اجلزائر  يف  الطاقة 

واط، وهو ما ميثل زيادة ب�14 باملئة.

العربي  امل��غ��رب  ق�ضم  م��دي��رة  اأك����دت 
فران�ضواز  ماري  الدويل،  بالبنك  ومالطا 
ماري نيلي، اأول اأم�ش باجلزائر العا�ضمة 
دعمها  مل��وا���ض��ل��ة  موؤ�ض�ضتها  ا���ض��ت��ع��داد 
اقت�ضاد  لبلوغ  حتدياتها  يف  للجزائر 
وتطور  �ضامل  منو  وحتقيق  تنوعا،  اأكرث 

اجتماعي م�ضتدام.  
م��اري   ال�����ض��ي��دة  ت�ضريحات  وج����اءت   
�ضتنتهي  ال��ت��ي  نيلي،  م���اري  ف��ران�����ض��واز 
خالل  اجل��اري،  جويلية   30 يف  مهاهما 
ال�ضيد  املالية  وزي���ر  اي��ه��ا  منها  جل�ضة 

حممد لوكال.                
وبهذه املنا�ضبة، اأعرب الوزير عن خال�ش 
اللتزامها  ال��دويل  البنك  ملمثلة  �ضكره 

وم�ضاهمتها يف تطوير عالقة التعاون بن 
اأفاد  ح�ضبما  ال��دويل،  والبنك  اجلزائر 
هذا  �ضمح  وقد  املالية،  ل��وزارة  بيان  به 
اللقاء ملراجعة امل�ضاريع االأ�ضا�ضية للبنك 
املوا�ضيع  ومناق�ضة  اجلزائر  يف  الدويل 
الطرفن،  ب��ن  امل�ضرتكة  امل�ضالح  ذات 
قبل ت�ضليم املهام اإىل خلف ال�ضيدة نيلي، 

ابتداء من الفاحت اأوت 2019.       
البنك  ممثلة  اأعربت  اأخ��رى،  جهة  من 
املدير  يقوم  اأن  يف  اأمنيتها  عن  ال��دويل 
للمغرب  ال��دويل  البنك  لق�ضم  اجلديد 
اإىل اجلزائر عن  العربي ومالطا بزيارة 
قريب، بعد ا�ضتالمه ملهامه، ي�ضيف نف�ش 

امل�ضدر.

منتدى  جيل  رئي�ش  بلب�ضري،  الم��ن  وق��ع 
مع  جبايلي،  �ضفيان  مع  املوؤ�ض�ضات،  روؤ�ضاء 
تعاونية  على  اجلزائري،  ال�ضالم  م�ضرف 
جديدة تتمثل يف متويل املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية 

واملتو�ضطة.
�ضفحته  على  لالأف�ضيو،  من�ضور  يف  وج��اء 
يوم  "وقع،  فاي�ضبوك،  مبوقع  الر�ضمية 
ال�����ض��ب��ت، رئ��ي�����ش ج��ي��ل م��ن��ت��دى روؤ����ض���اء 

املوؤ�ض�ضات، المن بلب�ضري، مع ممثل م�ضرف 
رئي�ش  جبايلي،  �ضفيان  اجلزائري  ال�ضالم 
القطاع التجاري للم�ضرف، على بروتوكول 
ال�ضغرية  امل��وؤ���ض�����ض��ات  ل��ت��م��وي��ل  ت���ع���اون 
االإيجاري  التمويل  اإط��ار  يف  واملتو�ضطة 
جيل  ملوؤ�ض�ضات  ي�ضمح  كما   Leasing
و  خدمات  ع��دة  من  باال�ضتفادة  املنتدى 

مزايا هذا البنك".

بفعل  اأم�����ش  النفط  اأ���ض��ع��ار  انخف�ضت 
خم����اوف ب�����ض��اأن ال��ط��ل��ب ب��ع��د اأح����دث 
بن  التجارية  احل��رب  اأن  على  موؤ�ضرات 
�ضلبا  ت��وؤث��ر  وال�ضن  املتحدة  ال��والي��ات 
من  الرغم  على  العاملي،  االقت�ضاد  على 
وقوع  احتمال  من  الدعم  يلقى  اخلام  اأن 

نزاعات يف ال�ضرق االأو�ضط.
بحلول  فاإنه  اإعالمية  لو�ضائل  ووفقا 
جرينت�ش،  بتوقيت   0524 ال�����ض��اع��ة 
القيا�ش  خلام  االآجلة  العقود  تراجعت 
العاملي مزيج برنت 14 �ضنتا اأو 0.2 باملئة 
وتراجعت  للربميل.  دوالر   63.97 اإىل 

عقود اخلام 12 �ضنتا اأول اأم�ش.

وه��ب��ط��ت ال��ع��ق��ود االآج��ل��ة خل���ام غرب 
اأو  �ضنتا   20 االأمريكي  الو�ضيط  تك�ضا�ش 
لالأوقية،  دوالر   57.46 اإىل  باملئة   0.4
اجلل�ضة  يف  �ضنتا   15 ارتفعت  اأن  بعد 

ال�ضابقة.
جراء  ل�ضغوط  النفط  اأ�ضعار  وتتعر�ش 
احلرب  ظل  يف  الطلب  ب�ضاأن  التوترات 
التجارية بن الواليات املتحدة وال�ضن، 
التي تتجه اإىل عامها الثاين، مما ي�ضعف 
على  ويوؤثر  العاملي،  االقت�ضاد  منو  اآف��اق 
املتحدة  والواليات  النفط،  على  الطلب 
يف  للنفط  م�ضتهلكن  اأك��رب  هما  وال�ضن 

العامل.

مديرة ق�شم املغرب العربي ومالطا بالبنك الدويل توؤكد:
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عرب  تغريدات  �سل�سلة  يف  ذلك  جاء 
اأم�ص،  فجر  "تويرت"،  مبوقع  ح�سابه 
غداة انتهاء "موؤمتر ال�سالم االأفغاين" 
مدى  على  الدوحة  ا�ست�سافته  الــذي 
حيث  اأملانية،  قطرية  برعاية  يومني 
كان املوؤمتر تزامن مع اجلولة ال�سابعة 
املتحدة  الواليات  بني  املحادثات  من 
الدوحة  ت�ست�سيفها  التي  وطالبان، 
تعليقها  وجرى  املا�سي  29 جوان  منذ 
حتى اأم�ص، الإف�ساح املجال اأمام موؤمتر 

احلوار االأفغاين. 
وحول املوؤمتر، قال خليل زاد اإن موؤمتر 
ب�سيغة  انتهى  االأفــغــان  بــني  ال�سالم 
تهنئته  اأعرب عن  اإيجابية جدا، كما 
اأر�سية  اإيــجــادهــم  على  للم�ساركني 
ال�سالم  مــوؤمتــر  اأن  قــائــال  م�سرتكة، 
اإيجابية  ب�سيغة  انتهى  االأفغان  بني 
عن  ممثلني  من  امل�ساركني،  مهنئا  جدا، 
املجتمع االأفغاين وم�سووؤلني حكوميني 
اأر�سية  اإيجادهم  على  وطالبان  كبار 
على  واأملانيا  قطر  �سكر  كما  م�سرتكة، 

تنظيمهم املوؤمتر، بقوله اأن هذا احلوار 
التقدم  من  مزيد  بتحقيق  اأمالاً  يعطي 
40 عاما  الإنهاء احلرب امل�ستمرة منذ 
االأفغاين،  لل�سعب  الفظيعة  واملعاناة 
خالل  من  جهودهم  يف  و�سي�ستمرون 

ا�ستئناف حمادثاتهم مع طالبان
االأفغاين  ال�سالم  موؤمتر  اأن  والالفت 
االأحد  يومي  قطر  ا�ست�سافته  الــذي 

واالثنني املا�سيني مل يتو�سل اإىل بند 
انتظاره  الذي طال  النار  اإطالق  وقف 
اأن  بيد  وطالبان،  كابل  حكومة  بني 
املوؤمتر  اأعــلــنــت عــن جنــاح  ــة  ــدوح ال
ختامي  لبيان  فيه  امل�ساركني  وتو�سل 
وموا�سلة  لــلــوحــدة  يــدعــو  مــ�ــســرتك 
بني  الثقة  وبــنــاء  ال�سالم  حمــادثــات 
اخلتامي  البيان  وا�ستمل  االأطـــراف، 

على  االأنــا�ــســول،  عليه  اطلعت  الــذي 
اأبــرزهــا،  املهمة  الــنــقــاط  مــن  عــديــد 
اتفاق جميع امل�ساركني يف املوؤمتر على 
اأن حتقيق �سالم م�ستدام يف اأفغان�ستان 
اأفغانية  مفاو�سات  عرب  اإال  يتم  لن 
�ساملة، كما اأبدى البيان اخلتامي دعم 
اجلارية  ال�سالم  ملحادثات  امل�ساركون 

يف الدوحة. 
واتفق امل�ساركون على خارطة طريق 
لل�سالم، قائمة على �ستة �سروط، هي: 
للدولة  االإ�ــســالمــي  النظام  تاأ�سي�ص 
لتطبيق ال�سالم ال�سامل، وبدء عملية 
اإجناز كافة هذه  بالتزامن مع  ال�سالم 
اتفاق  تنفيذ  ومتابعة  ور�سد  البنود، 
املوؤ�س�سات  كــافــة  واإ�ــســالح  الــ�ــســالم، 
احلــيــويــة الــتــي تــعــود بــالــنــفــع على 
ال�سعب االأفغاين، ودعم الدول املانحة 
ال�سالم، و�سمان  اتفاق  بعد  ما  ملرحلة 
عدم تدخل الدول اجلارة واالإقليمية 

يف ال�ساأن االأفغاين.

خليل زاد: ا�صتئناف حمادثات وا�صنطن وطالبان بالدوحة

اتهمت جماعة "احلوثي"، اأم�ص، التحالف العربي الذي تقوده 
ال�سعودية، باأن عملياته ت�سببت يف مقتل 268 �سيادا يف اليمن، 

منذ بدء احلرب قبل اأكر من 4 �سنوات. 
يف  ال�سمكية  الروة  وزير  الزبريي  حممد  عن  اإعالمية  و�سائل 
العدوان  اإن  قوله  دوليا(،  بها  معرتف  )غري  احلوثيني  حكومة 
 216 واإ�سابة  268 �سيادا  ت�سبب يف مقتل  العربي(  )التحالف 
بتدمري  التحالف  الزبريي  اتهم  حيث  احلرب،  بدء  منذ  اآخرين 
249 قارب �سيد يف �سواحل حمافظتي احلديدة )غرب( وحجة 

)�سمال غرب(، ت�سكل قيمتهم �ستة ماليني و224 األف دوالر.

اأم�ص،  االإ�سرائيلية،  اأ�ساب عنا�سر من �سرطة حر�ص احلدود 
فل�سطينيا يف �سمايل ال�سفة الغربية، باإطالق النار عليه، قبل 

اعتقاله. 
وزعمت و�سائل اإعالمية اإن الفل�سطيني، الذي مل تذكر ا�سمه، 
األقى زجاجة حارقة على مدخل حمكمة ع�سكرية اإ�سرائيلية 
حر�ص  �سرطة  عنا�سر  اإن  م�سيفة  الغربية،  ال�سفة  �سمايل  يف 
احلدود اأطلقوا النار على اجلزء ال�سفلي من ج�سده، ما اأدى اإىل 

اإ�سابته قبل اأن يتم اعتقاله. 
فيما مل يو�سحوا مدى اإ�سابة الفل�سطيني، ولكنها اأ�سارت اإىل 

اأن قوات من االحتالل و�سلت اإىل املكان وانت�سرت يف حميطه. 

قالت وزارة الدفاع الرتكية اإن م�سلحي حزب العمال الكرد�ستاين 
�سرق  الرتكي يف جنوب  للجي�ص  تابعة  �سيارة  �سنوا هجوما على 

البالد اأم�ص مما اأ�سفر عن مقتل جنديني واإ�سابة ثالث.
واأ�سافت اأن الهجوم وقع يف اإقليم هكاري الذي يقع على احلدود 
مع العراق واإيران ونفذه امل�سلحون عن بعد، ومل تو�سح الوزارة 
والواليات  وتركيا  االأوروبي  االحتاد  وي�سف  الهجوم،  طبيعة 
وبداأ  اإرهابي،  تنظيم  باأنه  الكرد�ستاين  العمال  حزب  املتحدة 
منطقة  يف  الذاتي  باحلكم  ويطالب   1984 عام  مترده  احلزب 
جنوب �سرق تركيا ذات االأغلبية الكردية، واأودى ال�سراع بحياة 

اأكر من 40 األف �سخ�ص.

ا�ستهداف  اأفراد بحجة   7 من  كاملة  اأبادت غارة جوية عائلة 
اأفغان�ستان، ح�سب ممثل  �سمايل  للم�سلحني يف والية بغالن  وكر 
الغارات  اإن  الوالية �سم�ص احلق بريكاز، وقال بريكازي  جمل�ص 
ملقاتلي  وكرا  ا�ستهدفت  قد  اأم�ص  اأول  ليلة  وقعت  التي  اجلوية 
اأ�سفر  "طالبان"، لكنها �سربت منزال يف قرية كاتوب خيل، مما 
عن مقتل 7 من اأفراد اأ�سرة واحدة مبن فيهم ن�ساء واأطفال، ومل 
ال�سربات اجلوية قد نفذت من قبل  اإذا كانت  ي�سر بريكازي ما 
حلف  بقيادة  املطلق  الدعم  فريق  اأو  االأفغانية  اجلوية  القوات 

�سمال االأطل�سي والقوات االأمريكية.

العراقية وم�سادر يف م�ست�سفى  قال م�سوؤولون بال�سرطة 
اأربعة  واأ�سيب  قتلوا  االأقل  على  اأ�سخا�ص  ثالثة  اإن 
ال�سرقاط  بلدة  على  مورتر  قذائف  ثالث  �سقطت  عندما 
املنطقة  يف  ال�سرطة  م�سوؤولو  وقال  اأم�ص،  العراق  ب�سمال 
الهجوم،  املت�سدد �ساركت يف  اإن عنا�سر من تنظيم داع�ص 
جبلية  منطقة  من  اأطلقت  املورتر  قذائف  اأن  واأ�سافوا 
العقيد  فيها، فيما قال  املت�سددون  قريبة ال يزال ين�سط 
اإن عنا�سر تنظيم  خليل ال�سحن مدير �سرطة ال�سرقاط 
وي�ستخدمونها  خمول  جبل  منطقة  يف  يختبئون  داع�ص 

كقاعدة انطالق ل�سن هجماتهم.

احلوثيون يتهمون التحالف 
بقتل 268 �سيادا يف اليمن

اإ�سابة واعتقال فل�سطيني 
�سمايل ال�سفة الغربية

مقتل جنديني تركيني يف هجوم 
نفذه م�سلحون اأكراد

غارة جوية تبيد عائلة اأفغانية 
من 7 اأفراد �سمايل البالد

مقتل 3 اأ�سخا�ش يف �سمال العراق
 يف هجـــوم باملورتر

حــول

الوكاالت  

العــامل

دولـي

االأمم املتحدة حتذر من عودة
 تف�صي الكولريا يف اليمن

اإعالن الت�صكيلة الوزارية اجلديدة باليونان

رو�صيا تبداأ حظر الرحالت اجلوية 
حّذرت االأمم املتحدة، مع جورجيا وتدر�ض مزيدا من العقوبات

عــودة  مــن  مــ�ــص،  اأول 
الكولريا  وبــاء  تف�سي 

يف اليمن.
ل�سان  على  ذلك  جاء 
نائب  حق"،  "فرحان 
الر�سمي  املــتــحــدث 
العام  ــني  االأم با�سم 

للمنظمة الدولية، 
حـــــيـــــث قـــــال 

مـــوؤمتـــر  يف 
اإن  �سحفي، 

عدد حاالت 
االإ�سابة املحتملة بالوباء يف اليمن 
بلغت هذا العام اأكر من 460 األف 
حالة، مقارنة بـ380 األفا يف الفرتة 
اأنه  م�سيفا  املا�سي،  العام  من  ذاتها 
حتى االآن مت ت�سجيل 705 حاالت 
بالكولريا،  االإ�ــســابــة  ــراء  ج ــاة  وف
من  ــا  ذاتــه ــفــرتة  ال يف   75 مــقــابــل 
العام املا�سي، متابعا اأن الفي�سانات 
انت�سار  ت�سريع  اإىل  اأدت  ــرية  االأخ
الوباء يف جميع اأنحاء البالد، االأمر 
�سيانة  تــردي  جــراء  تفاقم  الــذي 
واالفتقار  النفايات،  اإدارة  اأنظمة 
الري،  اأو  لل�سرب  نظيفة  مياه  اإىل 
املتحدة  االأمم  اأن  املتحدث  واأ�سار 
 1200 نحو  يــديــرون  و�سركاءها 
مرفق لعالج الكولريا، اإال اأنه اأكد اأن 

اأزمة التمويل ما تزال تقف عائقا 
نتائج ملمو�سة يف هذا  اأمام حتقيق 
االإطار، وقال اإن خطة اال�ستجابة 
توفري  تتطلب  اليمن  يف  االإن�سانية 
4.2 مليار دوالر لتقدمي م�ساعدات 
هذا  �سخ�ص  مليون   20 من  الأكــر 
من  فقط   %32 اأن  م�سيفا  العام، 

ذلك املبلغ مت توفريه.
اإ�سهاال  ي�سبب  وبــاء  و"الكولريا" 
بحياة  يـــودي  اأن  وميــكــن  حــــادا، 
�سيما  �ــســاعــات،  خـــالل  ــى  ــس ــر� امل

االأطفال.
اليمن  يف  ال�سحي  القطاع  ويعاين 
ال�سراع  ـــراء  ج حـــاد  تــدهــور  مــن 
�سنوات، ف�سال   5 نحو  منذ  املتفاقم 
عن خمتلف القطاعات واخلدمات.

احلكومة  با�سم  املــتــحــدث  اأعــلــن 
بيت�سا�ص،  �ستيليو�ص  اليونانية 
الوزارية  الت�سكيلة  عن  اأم�ص،  اأول 
لرئي�ص الوزراء اجلديد كريياكو�ص 

ميت�سوتاكي�ص.
من  اجلــديــدة  احلكومة  وتتكون 
ومتحدث  الـــــوزراء،  رئي�ص  نــائــب 
 17 اإىل  اإ�سافة  احلكومة،  با�سم 

وزيرا و29 نائبا لهم.
تويل  اجلـــديـــدة،  احلــكــومــة  ويف 
اخلارجية،  وزارة  دنديا�ص  نيكو�ص 
وزارة  باناجيوتوبولو�ص  ونيكو�ص 

�ستيكورا�ص  وخري�ستو�ص  الدفاع، 
اأن  املنتظر  من  كما  املالية،  وزارة 
اجلديد  احلكومة  اأعــ�ــســاء  يــديل 
فيما  الثالثاء،  الد�ستورية،  اليمني 

�سيعقد اأول اجتماع لها االأربعاء.
زعيم  اأدى  اليوم،  �سابق  وقت  ويف 
حـــزب الــدميــقــراطــيــة اجلــديــدة 
اليوناين، كريياكو�ص ميت�سوتاكي�ص، 
لتوليه  ديــنــيــة،  مبــرا�ــســم  الق�سم 
فوز  بعد  الــــوزراء،  رئي�ص  من�سب 
العامة  ــات  ــاب ــخ ــت االن يف  ــه  ــزب ح

املبكرة.

عقب  �سحفية  ت�سريحات  ويف 
اإن  ميت�سوتاكي�ص،  قــال  املرا�سم، 
�سالحية  منحهم  اليوناين  ال�سعب 
قوية لتغيري اليونان، ومن االآن يبداأ 
ت�سريحه،  ح�سب  ال�ساق،  عملهم 
ميت�سوتاكي�ص،  توجه  ذلــك  ــر  واإث
ال�ستالم  الــوزراء  رئا�سة  مقر  اإىل 
يف  خ�سر  ــذي  ال �سلفه  من  من�سبه 
ــد،  االأح ــرت،  ج التي  االنتخابات 
حزب  زعيم  ت�سيربا�ص  األك�سي�ص 

"�سرييزا" الي�ساري.

اإعالمية  و�ــســائــل  ذكـــرت  وح�سبما 
الــطــريان على  اأثـــر حظر  اأمــريــكــيــة، 
ع�سرات الرحالت اجلوية التي تديرها 
و�سركة  رو�سية،  ــريان  ط �سركات   6
اإىل  طريان جورجية واحدة، م�سريين 
بوتني،  فالدميري  الرو�سي،  الرئي�ص  اأن 
فــر�ــص احلــظــر يف اأعــقــاب مــوجــة من 
يف  لرو�سيا  املناه�سة  االحتجاجات 
ظهور  اأثــارهــا  اجلــورجــيــة،  العا�سمة 
اجلورجي،  الــربملــان  يف  رو�ــســي  م�سرع 
الفتني اإىل اأن امل�سرعني الرو�ص در�سوا 
اإهانة  بعد  القيود  مــن  مــزيــد  فــر�ــص 
الرئي�ص  ــي،  ــورج ج تلفزيون  مــذيــع 

بوتني ووالديه.
اأم�ص، بعد  اأول  وت�ساعدت التوترات، 
"رو�ستايف  حمطة  على  مذيع  اأطلق  اأن 
للمعار�سة  املوالية  التلفزيونية   "2
االألــفــاظ  مــن  جمموعة  جــورجــيــا  يف 
بث  يف  ــه  ــدي ووال بــوتــني  عــن  النابية 
جورجيون  م�سوؤولون  ندد  كما  مبا�سر، 
ب�سرعة بهذه الواقعة، وو�سفوها باأنها 
املعار�سة  جانب  مــن  اأخـــرى  حمــاولــة 

لتعميق اخلالف مع مو�سكو.
واقعة  الرو�سية  اخلارجية  وانتقدت 
املذيع التلفزيوين، وو�سفتها باأنها دليل 
على رهاب اخلوف اجلامح، و�ساغ بع�ص 
امل�سرعني الرو�ص عقوبات جديدة �سد 
تبلي�سي، فيما قال رئي�ص جمل�ص الدوما 
فولودين،  فيات�سي�سالف  ــنــواب(،  )ال

احلكومة  من  �سيطلبون  امل�سرعني  اإن 
حظر ا�سترياد النبيذ اجلورجي واملياه 
من  االأمـــوال  حتويل  ووقــف  املعدنية 
رو�سيا،  يف  يعي�سون  الذين  اجلورجيني 
التلفزيون  نقلها  ت�سريحات  يف  م�سيفا 
مرتني  يفكروا  اأن  يجب  اأنهم  الرو�سي 
قبل اتخاذ مثل هذه االإجــراءات �سد 

االحتاد الرو�سي". 
حول  املــتــظــاهــريــن  اآالف  واحــتــ�ــســد 
املا�سي،  ال�سهر  ــي  ــورج اجل ــان  ــربمل ال
موقف  اعــتــربوه  مــا  على  لالحتجاج 
احلكومة اجلورجية "املوؤيد لرو�سيا".
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طالبان  بني  �ل�سالم  حمادثات  من  �ل�سابعة  �جلولة  �أن  ز�د  خليل  زملاي  �أفغان�ستان،  �إىل  �خلا�س  �الأمريكي  �ملبعوث  �أعلن 
و�مل�سوؤلني �الأمريكيني، يف قطر، ��ستاأنفت �أم�س.

رو�سيا  بني  �ملبا�سرة  �جلوية  �لرحالت  على  �لكرملني  فر�سه  حظر  دخل 
بني  �ملتوترة  �لعالقات  ت�سهد  وقت  يف  �أم�س،  �أول  �لتنفيذ،  حيز  وجورجيا 

�لبلدين مزيد� من �لتدهور.



مباريات الدور الربع النهائي 
اجلويال�ضنغال – البنن الدفاع  ملعب    17:00

الدويلنيجرييا – جنوب افريقيا القاهرة  ملعب    20:00

لكرة  االأفريقي  باالحتاد  الفنية  اللجنة  قــررت 
مايل  منتخب  العــب  ماريغا  مو�سى  اختيار  القدم 
كوت  اأمــام  بــالده  منتخب  مباراة  يف  العب  كاأف�سل 
االأمم  بطولة  مــن  ع�سر  ال�ستة  دور  يف  ــوار،  ــف دي

االأفريقية.
وجنح منتخب االأفيال يف الفوز على املنتخب املايل 
بهدف دون رد �سجله ويلفريد زاها يف الدقيقة 75 
دور  عقبة  ديفوار  كوت  ليتخطى  املباراة،  عمر  من 

ال�ستة ع�سر، وي�سعد لربع النهائي.
وتاأهل منتخب كوت ديفوار ملواجهة اجلزائر م�ساء 

اخلمي�ص املقبل، على ملعب ال�سوي�ص.

ملنتخب  الفني  املدير  اأبياه  كوا�سي  عرب 
غانا عن حزنه ال�سديد بعد اخل�سارة اأمام 
تون�ص بركالت الرتجيح )5-4(، واخلروج 
دور  من  االأفريقية  االأمم  كاأ�ص  بطولة  من 

ال�ستة ع�سر.
"قدمنا  ال�سحفي:  املوؤمتر  يف  اأبياه  وقال 

مباراة قوية للغاية، لكن احلظ وقف اأمامنا وحرمنا من ا�ستكمال 
امل�سوار. كنا ن�ستحق التاأهل بعد اأن �سيطرنا على جمريات اللعب 

لكن ركالت احلظ كان لها راأي اآخر".
تقف  ــات  االأوق من  الكثري  يف  القدم،  كرة  هي  "هذه  واأ�ــســاف: 
بجوار من ال ي�ستحق، اأ�سكر الالعبني على اأدائهم وعلينا اأن نفكر 
تلك  اكت�سبناها يف  التي  ن�ستفيد من اخلربات  واأن  امل�ستقبل،  يف 

امل�سابقة، من اأجل تكوين منتخب قوي خالل املرحلة املقبلة".
الإلغائه  غوميز  فيكتور  اأفريقي  اجلنوب  احلكم  اأبياه  وهاجم 
مرة  املباراة  ي�ساهد  اأن  احلكم  "على  قائال:  اأيو،  الأندريه  هدفا 
االحتاد  يطبق  اأن  اأمتنى  خاللها.  فعل  مــاذا  يرى  حتى  اأخــرى 

االأفريقي تقنية الفيديو "فار" مع بداية البطولة".
وتاأهل منتخب تون�ص للدور ربع النهائي من كاأ�ص اأمم اأفريقيا، 
ال�سالم،  ملعب  على  املقبل،  اخلمي�ص  يــوم  مدغ�سقر،  ملواجهة 

بالقاهرة.

منتخب  مــهــاجــم  ديــــاين  ــاي  ــب م اأبــــدى 
يف  بنني  عقبة  تخطي  يف  ثقته  ال�سنغال، 

دور الـ8 بكاأ�ص االأمم االأفريقية 2019.
يف  الرتكي  �سراي  غالطة  مهاجم  وقــال 
�سعوبة  جنــد  "لن  �سحفية  ت�سريحات 
ــني، يف ظل  ــن ــة ب ــه ــواج ــرية خـــالل م ــب ك
بني  الفنية  االإمكانيات  يف  الكبري  الفارق 

املنتخبني".

واأ�ساف "بنني لي�ست م�سكلة بالن�سبة لنا، 
يقدم  اأن  نتوقع  حيث  احلذر،  علينا  ولكن 
املناف�ص اأف�سل م�ستوى فني، بعد اجلرعة 
بعد  عليها  ح�سلوا  التي  الكبرية  املعنوية 

الفوز على املغرب بدور الـ16".
ي�ستطيع  كــبــري،  فــريــق  "لدينا  وتــابــع 
نتخلى  ــن  ول االأمم،  كــاأ�ــص  لقب  حتقيق 
واأرى  بالبطولة،  بالفوز  طموحاتنا  عن 

الفرق  جميع  من  االأف�سل  هي  ال�سنغال 
املتبقية بالبطولة، ولكن علينا اأوالاً الفوز 

على بنني".
وزاد "�سنتقدم خطوة كبرية يف البطولة 
�سنتواجد  حيث  بنني  على  الفوز  حالة 
اأن  اأحد  ي�ستطيع  ولن  الذهبي،  املربع  يف 

يوقف م�سريتنا بالبطولة".

بتاأهل  التون�سية،  ال�سحف  احتفت 
كاأ�ص  نهائي  ربــع  اإىل  قرطاج،  ن�سور 
االأمم االأفريقية املقامة حاليا مب�سر، 
بركالت   4 ـ   5 غانا  على  الفوز  بعد 

الرتجيح، عقب التعادل 1 ـ 1.
 " "ال�سحافة  �سحيفة  وخــرجــت   
القوية  "ال�سخ�سية  بعنوان  اليومية 

تنهي العقدة الغانية".
ربع  اإىل  الــتــاأهــل  اأن  اإىل  ــارت  ــس واأ�

النهائي كان �سعبا لكنه م�ستحق.
"فرحة  "ال�سباح":  وكتبت �سحيفة 
املنتخب  لــغــانــا،  بــاإزاحــتــه  �ــســعــب.. 

الوطني يتاأهل اإىل ربع النهائي". 

واأكدت اأن تون�ص قدمت اأم�ص اأف�سل 
االأفريقية،  امل�سابقة  يف  لها  مباراة 
اآالن  ــــدرب  امل بــاخــتــيــارات  مــ�ــســيــدة 
باحلار�ص  الــدفــع  وقـــرار  جــرييــ�ــص، 
معز  مــن  بـــدال  م�سطفى  بــن  فــــاروق 

ح�سن.
"وعادت  ال�سروق:  جريدة  وكتبت   

الروح ".
لقاء  بعد  جاء  التاأهل  اأن  واأو�سحت 
مثري جنح املنتخب التون�سي خالله يف 

االإطاحة بغانا.
 واأبرزت جريدة "البرا�ص" الناطقة 
التون�سي  املنتخب  اأن  بالفرن�سية، 

والت�سامن  االإ�ــســرار  بف�سل  تــاأهــل 
والعزمية.

الناطقة  "احلقائق"  �سحيفة  ــا  اأم
بالفرن�سية فاختارت عنوان: "فعلوها 

الن�سور.. وتاأهلوا اإىل ربع النهائي".
" فو�سعت عنوانا  "ال�سباح نيوز  اأما   
غانا  عقدة  "فكوا  فيه:  قالت  كبريا 
ن�سور  للجمهور..  الب�سمة  ـــادوا  واأع
ربــع  ــــدور  ال اإىل  يــحــلــقــون  قــرطــاج 

النهائي".
الــنــاطــقــة  "لوطون"  �ــســحــيــفــة   
طردوا  اأن  "بعد  كتبت:  بالفرن�سية 

النح�ص... ك�سبوا الرهان". 

اأكد الفرن�سي اآالن غريي�ص املدير الفني 
من  حلظات  يعي�ص  اأنه  تون�ص،  ملنتخب 

لدور  التاأهل  بعد  العارمة  ال�سعادة 
االأمم  ــص  ــاأ� ك ببطولة  الــثــمــانــيــة 
غانا  على  الفوز  بعد  االأفريقية، 

ب�سربات الرتجيح.
املوؤمتر  يف  الفرن�سي  ــدرب  امل وقــال 

ال�سحفي عقب اللقاء، اإن االأهم يف مثل 
ا اأن  هذه املباريات الفوز والتاأهل، مو�سحاً

مفاجاآت عديدة  احلالية حتمل  البطولة 
بدليل خروج م�سر واملغرب و�سعود مدغ�سقر.

االأول  الـــدور  يف  مقنعني  نكن  "مل  واأ�ـــســـاف: 

للعودة  املا�سية  الفرتة  بجد  وعملنا 
التايل،  للدور  والتاأهل  م�ستوانا  اىل 

وقدمنا اليوم م�ستويات اأف�سل".
ح�سن  ــعــز  امل ــتــبــدال  ا�ــس وعـــن 
حـــار�ـــص املـــرمـــى قــبــل ركـــالت 
ذلك  ف�سل  ــه  اأن اأكــد  الرتجيح، 
م�سطفى  بن  فــاروق  متكن  ب�سبب 
حار�ص املرمى يف الت�سدي ل�سربات 
وهبي  بــقــاء  اأن  ا  مو�سحاً الــرتجــيــح، 
ب�سبب  الــبــدالء  مقاعد  على  ــزري  اخل

غيابه عن التدريبات 3 اأيام متتالية.

لكرة  بنني  منتخب  قائد  فــريدو  اأوليفييه  يــرى 
ملواجهة  م�ستعدون  الالعبني  جميع  اأن  الــقــدم 
املنتخب ال�سنغايل اليوم االأربعاء يف دور الثمانية 

ببطولة كاأ�ص اأمم اأفريقيا.
"ي�سعدين   : ال�سحفي  املوؤمتر  خالل  فريدو  وقال 
حتفيز  دوري  �سني.  �سغر  ــم  رغ فريقي  قــيــادة 
الالعبني. وكلنا متحم�سون ملواجهة ال�سنغال، وكل 

منا ي�سعى لتقدمي اأف�سل ما لديه".
واأ�ساف اأن املباراة �سعبة، لكن لديهم طموح يف اأن 
خطف  ومناف�ستهم على  لل�سنغال  ندا قويا  يكونوا 

تذكرة التاأهل لقبل النهائي.
بعدما  الثمانية  دور  اإىل  بنني  منتخب  وتــاأهــل 

الرتجيح  بركالت   16 الـــ  دور  من  املغرب  اأق�سى 
)4-1(، يف واحدة من مفاجاآت البطولة القارية.

البطولة الإفريقية للأمم )الطبعة 32(
اإعـــــــــــداد: اأ. ج
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حكـــــــــــــــــــــــــــــاية
م�صر 2019

)21 جون-19 جويلية(
اأعرب اإبراهيما كمارا املدير الفني لكوت 
ديفوار، عن �سعادته بعد الفوز على مايل 
اأفريقيا،  اأمم  بطولة  من  الـ16  دور  يف 

بهدف.
وقال كمارا بعد اللقاء "مايل فريق قوي 
جدا وميتلك مدربا مميزا، ومل نتمكن من 
ولكن  اأمامه،  قوة  من  منلك  ما  كل  تقدمي 
متكنا من حتمل ال�سغوط يف ال�سوط االأول 

وكنا االأف�سل يف ال�سوط الثاين".
م�سر  اإىل  جئنا  اللقب،  "هدفنا  واأ�ساف 
قوي،  فريق  اجلــزائــر  مباريات،   7 للعب 
ولكني اأح�سر فريقي جيدا ونحن اليوم يف 

ربع النهائي".
مواجهة  جتــنــب  ــي  ــن اأمت "كنت  ــع  ــاب وت
بلما�سي  جمال  النهائي،  ربع  يف  اجلزائر 
املدير الفني للخ�سر، يح�سر فريقه جيدا 

ظهروا  ال�سحراء  وحمــاربــو  للمباريات، 
ب�سورة مميزة يف املباريات املا�سية".

ويلعب  قــوي  فريق  "اجلزائر  واختتم 
فردية  مــهــارات  ولــديــه  جماعي  ب�سكل 
مميزة، وال يعتمد على جنمه ريا�ص حمرز 

فقط، ولكن يجب علينا اأن نتاأهل".

ماريغا اأف�صل لعب يف مباراة مايل وكوت ديفوار

كوا�صي ابياه: "كرة القدم تقف 
اأحيانا بجانب من ل ي�صتحق"

مباي دياين: "منتخبنا قوي ولن نرتاجع عن طموحاتنا يف التتويج باللقب"

ال�صحف التون�صية ت�صيد بالتاأهل لربع النهائي

اآلن غري�ش يك�صف �صبب ا�صتبدال معز ح�صن

اأوليفييه فريدو: 
النهائي" ن�صف  وهدفنا  ال�صنغال  ملواجهة  "متحم�صون 

ابراهيما كامارا: 
الكان" نهائي  ربع  يف  اجلزائر  جتنب  "متنيت 

"ال���������ك���������ان"

ديفوار  كوت  اأمام  نق�صر  حممد مغا�صوبا: "مل 
واأ�صبنا بخيبة اأمل يف النهاية"

مغا�سوبا،  حمــمــد  هــنــاأ 
املـــديـــر الــفــنــي ملـــايل، 

ديفوار  كوت  منتخب 
بــــالــــتــــاأهــــل لـــربـــع 
االأمم  ــص  ــاأ� ك نــهــائــي 
يف  املقامة  االأفريقية 

م�سر حاليا.
كوت  منتخب  واقتن�ص 

اإىل  التاأهل  بطاقة  ديفوار، 
االأمم  كاأ�ص  ببطولة  الثمانية  دور 
االأفريقية، بعد اأن حقق فوزااً �سعبااً 
مبلعب   ،)0-1( بنتيجة  مايل  على 
ال�ستة  دور  يف  اجلديد،  ال�سوي�ص 

ع�سر.
وقال مغا�سوبا يف املوؤمتر ال�سحفي 
عقب اللقاء: "هذه هي كرة القدم، 
حتكمنا يف املباراة بالكامل، وخلقنا 
ن�ستغلها،  ومل  الفر�ص  من  العديد 
نتحمل  اأن  علينا  وكان  ن�سجل  ومل 

بتلقي  ذلـــــك  ــتــيــجــة  ن
هجمة  ـــن  م ـــدف  ـــه ال
ـــدة  ـــي مـــــرتـــــدة وح

للفريق العاجي".
من  "كان  واأ�ساف: 
ال�سروري تغيري عبد 
اأجل  من  ديابي  اهلل 
الفريق،  اأداء  تطوير 
وال  املباراة  يف  نق�سر  ومل 
اخل�سارة". على  الــالعــبــني  ـــوم  األ
التاريخي  التفوق  "عوامل  واأكمل: 
وتركيز  مــايل،  اأمــام  ديفوار  لكوت 
له  كان  اجلانب،  هذا  على  االإعــالم 

اأثر نف�سي �سلبي على الالعبني".
ووا�سل: "قمنا بالعمل من البداية 
وجنحنا  جيد  فريق  حت�سري  على 
يف  رائــعــا  م�ستوى  قدمنا  ــك،  ذل يف 
مرحلة املجموعات ولالأ�سف اأ�سبنا 

يف النهاية بخيبة اأمل".



اأحمد اأمني.ب
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يف  االإداري  االن�سداد  يتوا�سل 
هذه  العلمة  مولودية  بيت 
مت�سك  نتيجة  ال�سائفة 
امل�ستقيلة برئا�سة  االإدارة 
مبطالبها  هـــرادة  عــرا�ــص 

على  بــاحلــ�ــســول  املتعلقة 
ال�سلطات  مالية من  �سمانات 

ــة مــقــابــل مــبــا�ــســرة  ــي ــحــل امل
اجلديد  للمو�سم  التح�سريات 

اال�ستقالة  قـــرار  عــن  والــرتاجــع 
وهو االأمر الذي جعل االأن�سار يقررون 

ال�ساعات  يف  احتجاجية  وقفة  تنظيم 
ال�سلطات  اإجبار  اأجــل  من  وهــذا  املقبلة 
اإن�ساء  خــالل  من  التدخل  على  املحلية 
ديراكتوار لت�سيري الفريق ب�سفة موؤقتة، 
ويف نظر االأن�سار فاإن عدم الف�سل �سريعا 
قد  الفريق  منه  يعاين  الــذي  امل�سكل  يف 
يف  املــولــوديــة  اأهـــداف  تغيري  يف  يت�سبب 
على  التناف�ص  من  اجلديد  املو�سم  بطولة 
مع  خا�سة  الهبوط  تفادي  اإىل  ال�سعود 
التعداد  يف  املنتظرة  اجلماعية  الهجرة 
من  الــعــديــد  جلــوء  بعد  ال�سائفة  هــذه 
للح�سول  املنازعات  جلنة  اإىل  الالعبني 

على اأوراق ت�سريحهم من الفريق.
اأع�ساء  بها  قام  التي  التحركات  وباءت 
يف  وهذا  بالف�سل  للعلمة  البلدي  املجل�ص 
اجلمعية  اإجــراء  يف  امل�سريين  تعنت  ظل 
ــت وهـــذا مــن اأجــل  ـــرب وق الــعــامــة يف اأق
رئا�سة  يف  الراغبني  للم�ساهمني  ال�سماح 
النادي بالتقدم وال�سروع يف العمل، وهذا 

فيه  تبقى  ـــذي  ال ــت  ــوق ال يف 
يف  اأي�سا  غام�سة  ــور  االأم
بخ�سو�ص  الهاوي  النادي 
العامة  اجلمعية  موعد 
ــم املــرا�ــســلــة االأخـــرية  رغ
ملديرية ال�سباب والريا�سة 
بخ�سو�ص عقد اجلمعية يف 

اأقرب االآجال.
ال�سعبة  الو�سعية  هذه  ورغم 
من  املقربة  امل�سادر  بع�ص  اأن  اإال 
التعطيل  اأن  ــدت  اأك احلالية  االإدارة 
احلايل لن يوؤثر كثريا على الفريق بحكم 
�سمان  من  �سرية  يف  متكنوا  امل�سريين  اأن 
تدعيم  مناجل  جــديــدة  �سفقات  ــدة  ع
ال�سيفية  التحويالت  فــرتة  يف  الفريق 
حيث يبقى اجلميع ينتظر فقط احل�سول 
هذه  تر�سيم  اأجــل  من  املــايل  الدعم  على 
بعدد  االحــتــفــاظ  عــن  ف�سال  ال�سفقات 
الذين  الفارط  املو�سم  العبي  من  معترب 
على  الفريق  مع  بعقود  مرتبطني  مازالوا 
وعبادة،  بودرامة  املدافعني  من  كل  غرار 
وكذا ثنائي و�سط امليدان كامل وبودومي 
ــي على  ــام االأم ــط  ف�سال عــن العــبــي اخل
املالك وعبد  اأيت عبد  غرار كل من كفي، 
الرزاق بالل، فيما تراهن اإدارة املولودية 
بالبقاء  بزاز  يا�سني  املخ�سرم  اإقناع  على 
على  وهذا  اأخر  ملو�سم  الفريق  �سفوف  يف 
و�سل  ــذي  ال املــغــري  العر�ص  مــن  الــرغــم 
الالعب من ال�ساعد اجلديد اإىل الرابطة 

الثانية جمعية اخلروب.

�سطيف  ـــاق  وف بــيــت  يف  ـــاع  االأو�ـــس ـــادت  ع
العبي  رف�ص  بعد  وهــذا  ال�سفر  نقطة  اإىل 
التي  املوؤقتة  االإدارة  مع  التعامل  الفريق 
�سادي  مبعية  الــعــربــاوي  امل�سري  يــقــودهــا 
وخابر وهذا ب�سبب التهديدات التي اأطلقها 
اإىل  اللجوء  بخ�سو�ص  الــعــربــاوي  امل�سري 
الالعبني عن  لتدوين غياب  حم�سر ق�سائي 
االأ�سبوع  هذا  مقررة  كانت  التي  التدريبات 
�سمن  كان  العرباوي  اأن  علما  اإلغائها،  قبل 
املرجح  ومن  ال�سابق  للمكتب  امل�سري  الطاقم 
ومنح  الت�سيري  مــن  باالن�سحاب  يــقــوم  اأن 

امل�سوؤولية للم�سري االأخر وليد �سادي.
للنادي  ال�سابق  املهاجم  اإ�سم  تــداول  ومت 
ال�سعودي  والــفــتــح  التون�سي  ــي  ــق ــري االإف
اإىل  االإن�سمام  اأجــل  من  �سنيحي  اإبراهيم 
�سفوف الوفاق هذه ال�سائفة خا�سة اأنه حر 
من اأي اإلتزام يف الوقت الراهن رفقة زميله 
املدافع نعماين، وكان احلار�ص خ�سايرية قد 
�سفوف  اإىل  للعودة  النهائية  موافقته  منح 
اإنطالق  تقرر  فيما  ال�سائفة،  هذه  الوفاق 
ماي   8 مبلعب  اخلمي�ص  هــذا  التح�سريات 
الرتب�ص  مكان  يف  الف�سل  اإنتظار  يف   1945

ال�سيفي.
على  �سادي  وليد  الفاعل  امل�سري  واإ�سرتط 
تبي،  الــوفــاق  �سفوف  يف  اجلــديــد  الثالثي 
ال�سهرية  االأجور  تخفي�ص  و�سويبع  خياط 

مقابل  اجلديد  املو�سم  يف  �سيتلقونها  التي 
وهــذا  الــتــعــداد  مــع  بقائهم  على  املــوافــقــة 
لكون االأجور التي وقعوا بها يف نظر �سادي 
مرتفعة وهو االأمر الذي جعل هذا الثالثي 
عدد  رفقة  الوفاق  مغادرة  يف  بجدية  يفكر 
اأخر من الالعبني على غرار املهاجم لعوايف 
الذي يتواجد يف اإت�ساالت متقدمة مع فريق 
الرابطة  يف  النا�سط  مليلة  عــني  جمعية 

االأوىل.
�سفحات  على  حملة  الوفاق  اأن�سار  و�سن 
املدرب  عودة  راف�سني  االإجتماعي  التوا�سل 
على  لالإ�سراف  م�سوي  خريالدين  ال�سابق 

ب�سرورة  مطالبني  للفريق  الفنية  العار�سة 
منح الفر�سة الأ�سماء اأخرى على غرار املدرب 
يف  النجاح  من  متكن  الذي  زكري  نورالدين 
تف�سل  ومل  الــوفــاق،  مع  ال�سابقة  جتربته 
االإدارة املوؤقتة حلد االأن يف ق�سية الطاقم 
الفني حيث يف�سل امل�سريون الرتيث ودرا�سة 
الطاولة  عــلــى  املـــوجـــودة  املــقــرتحــات  كــل 
الرئي�ص  فيها  وقع  التي  االأخطاء  لتفادي 
االأن�سار  اإ�ستهجن  ال�سابق ح�سان حمار، كما 
ت�سيري  يف  القدامى  الالعبني  بع�ص  تدخل 
الوفاق وحماولة فر�ص بع�ص االأ�سماء على 

اإدارة النادي.

اأي  فكرون  عني  �سباب  فريق  بيت  يعرف  مل 
طالب  اأن  بعد  املا�سية  ال�ساعات  خالل  جديد 
ال�سلطات  تــدخــل  بــ�ــســرورة  الفريق  اأنــ�ــســار 
للفريق  ال�سابق  الرئي�ص  يتوىل  واأن  الوالئية 
الفريق  على  االإ�ــســراف  مهمة  بكو�ص  ح�سان 
حلول  وجود  لعدم  نظرا  املقبلة  ال�سنوات  يف 
ب�سرورة  يــطــالــبــون  فــهــم  االأزمـــــات  ملــعــاجلــة 
للفريق  جديد  كرئي�ص  انتخابه  يف  االإ�سراع 
وا�ستقدام  العمل  يف  ال�سروع  من  يتمكن  حتى 
الالعبني حت�سبا للمو�سم املقبل الذي �سينطلق 
فرتة  يف  االأن�سار  وكــان  ال�سهر  هذا  نهاية  مع 
مغادرة  ب�سرورة  الرئي�ص  طالبوا  قد  �سابقة 
الوطني  للرتاب  والــعــودة  بدبي  اإقامته  مقر 
اأهمها  و  املــوجــودة  امل�ساكل  خمتلف  ملعاجلة 
الفراغ االإداري والتي جعلت الفريق يف حالة 

ان�سداد اإداري.
الرئي�ص  مــن  مقربة  مــ�ــســادر  ك�سفت  كما   
االأخــري  هــذا  اأن  على  بكو�ص  ح�سان  ال�سابق 
الفريق  رئا�سة  اإىل  حقيقة  العودة  يف  يفكر 
لكن ب�سروط وهي تلقي �سمانات من ال�سلطات 
اأن�سار  اأن  واالأكيد  الفريق  مب�ساعدة  املحلية 
الفريق ينتظرون بفارغ ال�سرب عودة الرئي�ص 

ملمار�سة مهامه على راأ�ص الفريق بعد اأن اأثبت 
يف  الفريق  ت�سيري  على  قادر  غري  اأنه  املحيط 
غيابه لكن ال�سو�سبان�ص بخ�سو�ص عودته من 
واأن  خا�سة  حرية  يف  االأن�سار  ويبقي  عدمها 
نهاية  منذ  الطرق  مفرتق  يف  يتواجد  الفريق 
الكبرية  املالية  لالأزمة  نظرا  املا�سي  املو�سم 
عودته  موعد  االأن�سار  يرتقب  و  بها  مير  التي 
النهائية الأر�ص الوطن و اإعالن قراره النهائي 
بخ�سو�ص م�ستقبله مع الفريق الأنه حا�سم يف 

امل�سوار امل�ستقبلي للفريق.

بكو�س ينتظر �ت�ساال من �ل�سلطات �ملحلية
اأنه  بكو�ص  ح�سان  من  مقربة  م�سادر  اأكــدت 
ال�سلطات  طــرف  مــن  ر�سميا  ات�ساال  ينتظر 
املحلية للمدينة املمثلة يف املري ووايل الوالية 
وهذا للتباحث حول الو�سعية احلالية للفريق 
وكيفية اخلروج من االأزمة علما واأنه كان قد 
اقرتح يف فرتة �سابقة من طرف بع�ص العقالء 
عقد جل�سة �سلح مع جميع االأطراف املتخا�سمة 
وهذا مل�سلحة الفريق الذي مير باأزمة خطرية 
مل  اإذا  الرابطات  مابني  لق�سم  به  تع�سف  قد 
اأن�سار  ويعي�ص  املقبلة  االأيام  يف  التدارك  يتم 
ال�سهر  حــوايل  منذ  اأع�سابهم  على  ال�سباب 
فريقهم  ت�سيري  يف  املوجودة  ال�سبابية  ب�سبب 
وعدم اإبداء االأع�ساء اأي رغبة يف تويل �سوؤون 
الفريق وهو ما جعل االأمور جممدة و زاد قرار 
بخ�سو�ص  الغمو�ص  بكو�ص  قبل  من  ال�سكوت 
املو�سم  خالل  الفريق  الإدارة  النهائي  املوقف 
االأخري  هذا  يخرج  اأن  االأن�سار  وياأمل  املقبل 
يفيد  مبــا  وي�سرح  �سمته  عــن  غــدا  اأو  الــيــوم 
يف  يعي�سون  الذين  االأن�سار  ويفرح  الفريق 

�سغط كبري ب�سبب و�سعية الفريق احلرجة.

تقدمي  �سمري  بومعراف  اجلديد  الرئي�ص  اأعلن  بعدما 
توليه  من  الرغم  على  �سخ�سية  الأ�سباب  ا�ستقالته 

قبل  من  وح�سرة  ا�ستياء  ترك  ما  الفريق  رئا�سة 
بهذه  نـــددوا  الــذيــن  والبي�ساء  الكحلة  اأن�سار 

اأنــهــم يعلمون  ،وبــالــرغــم  املــفــاجــاأة  اخلــرجــة 
بومعراف  بالرئي�ص  عجلت  التي  احلادثة 

تقدمي ا�ستقالته اإال اأنهم متم�سكون مبطلبهم 
يف عودته لرئا�سة النادي وموا�سلة م�سواره 

يف ت�سيري النادي، ومن جهتها مديرية ال�سبيبة 
طلب  يف  االإ�سراع  الرجل  من  طلبت  والريا�سة 

ا�ستثنائية قريبا  اإىل عقد جمعية عامة  اللجوء 
لرت�سيم اال�ستقالة الر�سمية ليكون مت�سع من الوقت 

للجنة جمع ملفات املرت�سحني الإعالنها عن �سغور من�سب 
الرئي�ص لعله وع�سى التقدم اإىل الرت�سح.

�سمري  بومعراف  الرئي�ص  اأن  امل�سادر  ذات  ك�سفت  اآخر  �سعيد  وعلى 
تنقل ر�سميا اإىل تركيا ملبا�سرة اأ�سغاله هناك وحرر مقررة اال�ستقالة 

لتقدمها الحقا للجهات املعنية لتاأكيد ا�ستقالته .
حديث عن تعيني ديريكتوار لت�سيري "ليا�سمكا"

والريا�سة  ال�سبيبة  مديرية  اأن  م�سدر  وك�سف 
ولــذا  الــفــريــق  مل�سلحة  الــوقــت  لــربــح  حت�سر 
نحو  ي�سري  الفريق  فاأن  امل�سدر  ذات  وح�سب 
اللجوء اإىل " ديريكتوار" ويتم تعيني جلنة 
موؤقتة يقودها بع�ص الوجوه الريا�سية 
احلل  " وهو  " الديجيا�ص  لــواء  حتت 
ظل  يف  املتتبعني  ح�سب  الــوحــيــد 
عزوف املرت�سحني يف الوقت الراهن، 
االأطراف  بع�ص  يعجب  مل  احلل  وهذا 
الأنه  الفريق  م�سلحة  يف  لي�ص  واعتربوه 
تبحث  والريا�سة  ال�سبيبة  مديرية  طبعا 
البطولة  يف  الفريق  م�ساركة  املهم  على  فقط 
"ليا�سمكا" لهم  واجتناب االن�سحاب ولذا اأن�سار 
ال�سعود  ورقــة  على  اللعب  ويريدون  اآخــر  راأيهم 
ولذا نرتقب اأنه قد يحدث ا�سطدام بني الطرفني ناهيك اأن االأن�سار 
حلمهم الوحيد هو ال�سعود ولي�ص اللعب من اأجل امل�ساركة ناهيك اأن 

الفريق �سيع ال�سعود يف مو�سمني متتاليني.

حت�سريا للمو�سم اجلديد قررت اإدارة ال�ساعد اجلديد جمعية عني كر�سة الذي التحق بركب 
اأن  االأق�سام  خمتلف  يف  االأخــري  التعديل  خالل  ال�سرقية  للمجموعة  الرابطات  بني  ما  ق�سم 
ملعب  من  البداية  نقطة  وتكون  اجلاري  جويلية   25 الـ  بتاريخ  مبدئيا  مربجمة  التح�سريات 
بحوايل  االحتفاظ  قرر  اأنه  العربي  العمري  الفريق  رئي�ص  وك�سف  عمار،  بو�سوارب  ال�سهيد 
7 العبني من تعداد املو�سم املن�سرم الذين كانوا لهم �سرف حتقيق ال�سعود ومن خالله  اإىل   6
�سرعت االإدارة يف املفاو�سات مع عديد اأ�سماء العبني لعبوا يف خمتلف امل�ستويات، طبعا هذا يف 
انتظار حتديد هوية املدرب اجلديد الذي �سيخلف التقني غنام نور الدين �ساحب اجناز حتقيق 
ال�سعود مبعية املدرب امل�ساعد زللو فواز، هذا االأخري يبدو اأن االإدارة متم�سكة به و�سيكون �سمن 

الطاقم الفني لهذا املو�سم اجلديد .

وفاق  بيت  يف  املــتــداولــة  ــار  االأخــب ح�سب 
ــني اجلــهــات  ــاب تــبــ�ــســة املــنــتــمــي لــلــقــ�ــســم م
خالدي  الرئي�ص  فــاأن  ال�سرقية  املجموعة 
الطاهر قد يرتاجع عن االن�سحاب من رئي�ص 
اأي  تقدم  عدم  ب�سبب  تب�سة  الوفاق  فريق 
�سخ�ص من اأجل توايل االأ�سراف عن النادي 
من  نيوز"  "االأورا�ص  علمته  ما  ح�سب  وهذا 
جاء  الــفــريــق  حميط  مــن  مقربة  مــ�ــســادر 
املالية  الو�سعية  ب�سبب   االن�سحاب  قــرار  
منذ  الفريق  فيه  يتواجد  التي  ال�سعبة 
املوا�سم ال�سابق والتي كلفت الرئي�ص خالدي 
ديون فاقت مليارين �سنتيم ما جعله يفكر يف 

االن�سحاب من فريق ب�سبب ال�سائقة املالية 
ال�سعبة يف كل مو�سم.

ـــدي عن  ـــال ــص خ ــ� ــي ـــع رئ ـــراج ـــود ت ـــع  وي
الفريق  بيت  يف  العقالء  لتدخل  االن�سحاب 
جديد  من  العمل  مبوا�سلة  طالبوه  والذين 
اإىل غاية نهاية العهد االأوملبية كما اأن هذا 
ال�سابق  املو�سم  عن  خمتلف  �سيكون  املو�سم 
وتدعيم  املحلني  الالعبني  على  و�سيعتمد 
بع�ص املنا�سب االأ�سا�سية  خا�سة واأن املو�سم 
الفارط مت جلب حوايل 22 الالعب وكانت 
نتيجة يف االأخري هي ت�سيع ال�سعود والف�سل 

يف حتقيق االأهداف امل�سطرة.

مولودية العلمة 
وفاق �سطيف 

�سباب عني فكرون 

احتاد خن�سلة 

جمعية عني كر�سة

وفاق تب�سة 

�صراعات كبرية يف بيت الفريق
 والالعبون يرف�صون التعامل مع العرباوي

الأن�صار يرحبون بعودة ح�صان بكو�ش لرئا�صة الفريق 

اجلمعية العامة ال�صتثنائية حتدد ا�صتقالة الرئي�ش بومعراف

اجلمعية ت�صرع يف التح�صريات 
بتاريخ الـ 25 جويلية اجلاري  

عقالء الوفاق ي�صرون على خالدي 
للرتاجع عن قرار الن�صحاب

حتركات البلدية باءت بالف�صل 
واتفاق �صري مع عدة لعبني 

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

العاي�ص.�ص
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ركزت ال�سحف االإيطالية ال�سادرة 

اأم�ص على اقرتاب نادي جوفنتو�ص من التعاقد مع ماتيا�ص دي 
ليخت، مدافع اأياك�ص.

وعنونت �سحيفة "الغازيتا ديللو �سبورت": "دي ليخت، هناك اتفاق مع 
جوفنتو�ص واالآن يقرتب من الرحيل عن اأياك�ص".

واأ�سافت "باريال، اإنرت على احلافة، ماروتا يرفع عر�ص النرياتزوري وي�سل 
اإىل 45 مليون يورو.. االآن يعملون على الرتو�ص االأخرية لل�سفقة".

ووا�سلت "نيمار يتخطى تدريبات باري�ص �سان جريمان.. والنادي ي�سمح 
له بالرحيل بال�سعر املنا�سب".

وختمت: "ميالن يبداأ من جديد، مت ك�سف النقاب عن املدرب مع �سعار 
الإطالق الرو�سونريي، ديربي جيامباولو: نحن ملزمون بالعودة الأن نكون 

رائعني"
 

وخرجت �سحيفة "كوريري ديللو �سبورت بعنوان: "اأن�سيلوتي: اإنها �سنة نابويل، مانوال�ص 
ا و�سن�سم العبني اآخرين جيدين، عملية خامي�ص رودريغيز: جينتويل يف مدريد  جيد جداً

الإبرام ال�سفقة".
ونقلت ال�سحيفة بع�ص ت�سريحات فون�سيكا، خالل موؤمتره ال�سحفي االأول يف روما، وقال: 

لدوري  والعودة  هنا  بلقب  الفوز  اأريد  اخلوف..  اأعرف  ال  �سيبقون،  من  هم  يوؤمنون  "من 
االأبطال".

وتابعت "اإيكاردي، اأنييلي ي�سدق على ال�سفقة: رئي�ص جوفنتو�ص ي�سافر اإىل جزيرة اإيبيزا.. �سائعات حول 
اجتماع مع واندا نارا وكيلة االأعمال.. وال يوجد مبادلة مع ديباال، بعد حتدث االأخري مع �ساري".

ووا�سلت: "باريال اإىل االإنرت، لقد حان الوقت: ماروتا يرفع عر�سه وتو�سل التفاق بالفعل مع كالياري".
وختمت "نيمار وباري�ص �سان جريمان، الربازيلي يغيب عن التدريبات".

 
فيما قالت �سحيفة "توتو �سبورت": "دي ليخت: جوفنتو�ص فقط، رايوال وكيل اأعمال املدافع الهولندي يوؤكد: 

ا..  ماتيا�ص لديه اتفاق مع البيانكونريي، االآن املوافقة قريبة من اأياك�ص وناأمل اأن يتم احلل �سريعاً
الناديان يقرتبان اأكر.. اأياك�ص يطلب 75 مليون، وباراتي�سي يعر�ص 67 بجانب املكافاآت".

وتابعت: "اإنرت وباريال: االتفاق مت، �سيلتحق بكونتي يف جولة اآ�سيا.. كالياري 
�سيح�سل على 45 مليون يورو".

اقرتاب 
دي ليخت 

ومترد نيمار 
يف واجهة 
ال�سحف 
االإيطالية

 ال�صحافة معـــــــــــــــــــــــر�ض
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رايوال:

�ضبب  عن  اإ�ضباين،  �ضحفي  تقرير  ك�ضف 
ف�ضل املفاو�ضات بن بر�ضلونة والهولندي 
اأياك�ش  م��داف��ع  ل��ي��خ��ت،  دي  م��ات��ي��ا���ش 

اأم�ضرتدام، خالل املريكاتو ال�ضيفي.
ديبورتيفو"  "موندو  ل�ضحيفة  ووفًقا 
مع  اتفق  بر�ضلونة  ف��اإن  االإ�ضبانية، 
املنتهي  املو�ضم  اأث��ن��اء  اأي��اك�����ش 
مقابل  ليخت  دي  �ضم  على 
75 مليون يورو، ولكن النادي 
الكتالوين ف�ضل يف التو�ضل اإىل 

اتفاق مع الالعب.
اأن ف�ضل املفاو�ضات يعود يف  واأ�ضارت اإىل 
االأ�ضا�ش اإىل عدم االتفاق مع دي ليخت، 

ب�ضبب قيمة الراتب وال�ضرائب.
الالعب  على  عر�ش  جوفنتو�ش  وك��ان 
عقب  ي���ورو  م��الي��ن   10 على  احل�ضول 
النادي  �ضيكلف  وه��ذا  ال�ضرائب،  خ�ضم 

االإيطايل )16.3 مليون يورو(.
اأما بر�ضلونة فاكتفى بعر�ش راتب يبلغ 8 

مالين يورو فقط عقب ال�ضرائب، ولذلك 
اختار الالعب احل�ضول على مليوين يورو 

زيادة �ضنوًيا على مدار 5 موا�ضم.
ح�ضم  من  اق��رتب  جوفنتو�ش  اأن  يذكر 
نادي  يرغب  حيث  ليخت،  دي  �ضفقة 

ال�ضيدة العجوز يف االإعالن عن ال�ضفقة، 
اخلا�ش  التدريبي  املع�ضكر  انطالق  مع 
جويلية   19 ي��وم  اأو  اجل��دي��د،  باملو�ضم 
االآ�ضيوية  اجل��ول��ة  ب���دء  م��ع  اجل����اري 

للفريق.

اأملح يورغن كلوب، مدرب ليفربول، 
ال�ضوي�ضري  غ��ي��اب  الإم��ك��ان��ي��ة 
�ضفوف  ع��ن  ���ض��اك��ريي  ����ض���ريدان 
الفريق يف بداية املو�ضم اجلديد؛ 
ال�ضاق  ربلة  يف  اإ�ضابته  ب�ضبب 
"ع�ضلة ال�ضمانة" التي تعر�ش لها 
خالل م�ضاركته مع منتخب بالده.
27 ع��اًم��ا،  ���ض��اك��ريي،  ���ش  وت��ع��رَّ
منتخب  م��ب��اراة  خ��الل  لالإ�ضابة 
دوري  يف  اإجنلرتا  اأم��ام  �ضوي�ضرا، 
اأن���ه  يف  ���ض��ك  وال  اأوروب�������ا،  اأمم 
اأجل  يخو�ش �ضباًقا مع الزمن من 
 4 �ضوى  يتبقى  ال  حيث  ال��ع��ودة؛ 
مناف�ضات  ب��داي��ة  على  اأ���ض��اب��ي��ع 

املو�ضم اجلديد.
ملوقع  ت�ضريحات  يف  كلوب  وق��ال 
"�ضاكريي  االإنرتنت  على  ليفربول 
خالل  اإ�ضابته  من  يعاين  يزال  ال 

امل�����ض��ارك��ة م���ع م��ن��ت��خ��ب ب���الده، 
العودة  قبل  فرتة  اإىل  و�ضيحتاج 
متزق  من  ُيعاين  اإن��ه  جديد.  من 
�ضيغيب  ل��ذل��ك  ال�����ض��اق،  رب��ل��ة  يف 

لفرتة".
بدوري  املتوج  ليفربول،  وي�ضتهل 
املو�ضم  يف  م�ضواره  اأوروب��ا،  اأبطال 
اجلديد للدوري االإجنليزي املمتاز 
يف  �ضيتي  ن��وروي��ت�����ش  مب��واج��ه��ة 

التا�ضع من اآب/اأغ�ضط�ش املقبل.

�ضحفي،  تقرير  ق��ال 
ليفربول  م��درب  اإن 

ال  كلوب،  يورغن 
ي��ن��وي ب��امل��رة 

ال���ت���خ���ل���ي 
جنم  عن 
ي��ح��م��ل 

ق��م��ي�����ش 
منذ  الفريق 

�ضنوات.
وم������ر ال������دويل 

ال���ك���روات���ي دي���ان 
�ضعب  مبو�ضم  لوفرين، 

املدافع  عانى  فقد  ليفربول،  مع  للغاية 
لفرتة  اأبعدته  قوية  اإ�ضابة  من  ال�ضلب 
ف�ضاًل  االأخ�����ض��ر،  امل�ضتطيل  ع��ن  طويلة 
اأغلب  يف  البدالء  دكة  على  جلو�ضه  عن 

مباريات "الريدز".
ومع اقرتاب عودة عجلة اأغلب الدوريات 
من  ال�����دوران  اإىل  ال��ك��ب��رية  االأوروب���ي���ة 
الباب  لوفرين  دي��ان  و�ضع  يفتح  جديد، 
اأمام عدة تكهنات ب�ضاأن م�ضتقبله الكروي 
مع ليفربول، الذي يريد موا�ضلة م�ضريته 

الناجحة حمليا وقاريا.
اإاّل اأن قائد ربان �ضفينة "الريدز"، ح�ضم 
مدافعه  بخ�ضو�ش  موقفه  يبدو  ما  على 
الكرواتي ال�ضلب، فقد اأورد موقع �ضحيفة 
باملرة  ينوي  ال  كلوب  اإيكو" اأن  "ليفربول 

خدمات  يف  التفريط 
دي����ان ل��وف��ري��ن يف 
االنتقاالت  فرتة 
ال�����ض��ي��ف��ي��ة 

احلالية.
ف  �ضا اأ و
ن���ف�������ش 
امل�������ض���در 
ي��ورغ��ن  اأن 
ك���ل���وب، و���ض��ع 
ا�����ض����م امل����داف����ع 
�ضمن  ال����ك����روات����ي 
قائمة الالعبن، الذين 
م�ضريا  القادم،  املو�ضم  يف  عليهم  �ضيعتمد 
اإىل اأن لوفرين بنف�ضه مل يعرب حتى االآن 
يف  ليفربول  عن  الرحيل  يف  رغبته  عن 

"املريكاتو" ال�ضيفي.
وكانت تقارير �ضحفية �ضابقة، قد اأ�ضارت 
اإىل اأن فريق ميالن االإيطايل، اقرتب من 
فرتة  يف  �ضفوفه  اإىل  لوفرين  دي��ان  �ضم 
اأن  واأكدت  احلالية،  ال�ضيفية  االنتقاالت 
بن  ي��رتاوح  املنتظرة  ال�ضفقة  هذه  �ضعر 
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ي�ضار اإىل اأن ديان لوفرين، تربطه عالقة 
�ضداقة قوية مبحمد �ضالح، حيث ين�ضر 
لوفرين عدة �ضور ومقاطع فيديو جتمعه 
خارج  اأو  داخ��ل  �ضواء  امل�ضري،  بالنجم 

امل�ضتطيل االأخ�ضر.

وكيل  راي�����وال  م��ي��ن��و  داف����ع 
مان�ض�ضرت  جنم  بوغبا،  ب��ول 
ي���ون���اي���ت���د، ع����ن ال���الع���ب 
بع�ش  ����ض���د  ال���ف���رن�������ض���ي، 
االت��ه��ام��ات ال��ت��ي وج��ه��ت له 

موؤخًرا.
ت�ضريحات  يف  راي��وال،  وق��ال 
"التاميز"  ل�����ض��ح��ي��ف��ة 
مل  "بوجبا  ال��ربي��ط��ان��ي��ة: 
كان  لقد  خطاأ.  اأي  يرتكب 
كل  يف  وحم���رتًف���ا  حم���رتًم���ا 
مان�ض�ضرت  م���ع  ���ض��ل��وك��ي��ات��ه 
ال��ن��ادي  اأنَّ  ك��م��ا  ي��ون��اي��ت��د، 
منذ  رغ��ب��ت��ه  ي���ع���رف  ك����ان 
بع�ش  طويلة".كانت  ف��رتة 
اأنَّ  اإىل  اأ���ض��ارت  ال��ت��ق��اري��ر، 
اخل���روج  ع��ل��ى  م�ضر  ب��وغ��ب��ا 
وينوي  ترافورد"،  "اأولد  من 
تقدمي طلب رحيل ر�ضمي اإذا 

مل يوافق النادي على انتقاله 
اإىل ناٍد اآخر.

اأن  خمٍز  اأم��ر  "اإنه  واأ���ض��اف: 
يوجه البع�ش انتقادات بدون 
�ضحيحة،  معلومات  امتالك 
النادي  ا الأن  اأي�ضً واأنا حزين 
مل يتخذ اأي موقف �ضد هذه 

االأمور".
اأن  يف  "ناأمل  راي���وال:  واأمتَّ 
يكون هناك حل مر�ٍش قريًبا 

جلميع االأطراف".

اأندريا  اإي��ط��ايل،اإن  �ضحفي  تقرير  قال 
يحاول  ج��وف��ن��ت��و���ش،  رئ��ي�����ش  اأن��ي��ي��ل��ي، 
اإغالق �ضفقة ان�ضمام االأرجنتيني ماورو 
ل�ضمه  م��ي��الن،  اإن��رت  مهاجم  اإي��ك��اردي، 
املريكاتو  خالل  البيانكونريي  ل�ضفوف 

ال�ضيفي احلايل.
التنفيذي  امل��دي��ر  م��اروت��ا،  بيبي  واأك���د 
الإنرت ميالن، اأن الثنائي اإيكاردي ورادجا 
ناينغوالن، خارج �ضفوف الفريق للمو�ضم 
االنتقاالت  ���ض��وق  يف  وم��ت��اح  اجل��دي��د، 

احلالية.
وذكرت �ضحيفة "كوريري ديللو �ضبورت"، 
اأن اأندريا اأنييلي، رئي�ش ال�ضيدة العجوز، 

اإىل  املا�ضي،  االأح��د  م�ضاء  برحلة  قام 
غابرييل  مل��ق��اب��ل��ة  اإي���ب���ي���زا،  ج���زي���رة 
كان  والذي  االأعمال،  وكيل  جيوفريدا، 
من  بيونتيك  كري�ضتوف  نقل  يف  و�ضيًطا 

جنوى اإىل ميالن.
واأ�ضافت اأن جيوفريدا ُيعتقد اأنه �ضيكون 
جوفنتو�ش  بن  املفاو�ضات  يف  الو�ضيط 

واإنرت ميالن، متهيًدا لرحيل اإيكاردي.
ووكيلة  زوجة  ن��ارا،  وان��دا  باأن  وختمت 
جديد،  بتلميح  قامت  اإيكاردي،  اأعمال 
الر�ضمي  احل�ضاب  مبتابعة  قامت  بعدما 
جليوفريدا، مبوقع التوا�ضل االجتماعي 

"اإن�ضتغرام". 

د تقرير �ضحفي اإيطايل، اأنَّ االأرجنتيني  اأكَّ
جوفنتو�ش،  مهاجم  دي��ب��اال،  ب��اول��و 

ح�ضم قراره ب�ضاأن االنتقال اإىل اإنرت 
ميالن، خالل ال�ضيف املقبل.

ديللو  "كوريري  �ضحيفة  وق��ال��ت 
ديباال  اإنَّ  االإي��ط��ال��ي��ة،  �ضبورت" 

اأعطى اإدارة جوفنتو�ش، قراًرا نهائًيا، 
باأنه ال يريد االنتقال اإىل اإنرت ميالن.

و�ضعر املهاجم االأرجنتيني، اأنه �ضيكون له دور 
حتت  جلوفنتو�ش  اجلديد  امل�ضروع  خالل  بارز 

قيادة املدرب االإيطايل ماوري�ضيو �ضاري.
اأنَّ  اإىل  ت�ضري  التقارير  من  العديد  كانت 
ديباال �ضيدخل يف �ضفقة تبادلية بن اإنرت 

ميالن، وجوفنتو�ش، ينتقل من خاللها ماورو 
اإيكاردي، اإىل تورينو.

مع  هام�ضًيا  دوًرا  ل��ع��ب  دي��ب��اال،  اأنَّ  ُي��ذك��ر 
تعاقد  عقب  املنتهي،  املو�ضم  خالل  جوفنتو�ش 

ال�ضيدة العجوز مع املهاجم الربتغايل كري�ضتيانو 
رونالدو.



�سباب يحملون حقائب ن�سائية 
بدعوى مواكبة املو�سة

قاطنو حملة 3 ي�ستنجدون بـ"ليزايل"  هروبا من احلر 

بهدف متكني اجلميع من متابعة مباريات الكان

بعد انت�شار ظاهرة الفيزو والكرياتني ..

يف ظل نق�ص املرافق الرتفيهية

يف  بالفتيات  والت�سبه  "التخنث"  ظاهرة 
متتد  واإمنـــا  احلا�سر  ولــيــدة  لي�ست  باتنة، 
تظهر  مل  اأنها  غري  خلت  ل�سنوات  جــذورهــا 
هذه  خــوف  ب�سبب  حاليا  يحدث  كما  للعلن 
يف  علنا  الــظــهــور  مغبة  مــن  الــ�ــســاذة  الفئة 
من  �سربا  التخنث  يعترب  ال  حمافظ  جمتمع 
واالجتماعي  االأخالقي  االنحطاط  �سروب 
معاقبة  حق  لنف�سه  يخول  ــا  واإمن وح�سب، 
هوؤالء يف حمكمة ال�سارع التي مل تكن ترحم 
�سهد  املجتمع  اأن  غري  التجاوزات،  هذه  مثل 
االأفــراد  انفتاح  ب�سبب  كبريا  تغريا  موؤخرا 
التوا�سل  مواقع  عرب  اخلارجي  العامل  على 
"العقليات"،  تغري  اإىل  اأدت  التي  االجتماعي 
التي  الظواهر  من  الكثري  تقبل  لها  ومهدت 
كانت يف املا�سي القريب حاالت ال تخرج عن 
نطاق ال�سذوذ، كما اأ�سحى لل�ساذين واملخنثني 
�سمات خا�سة بهم ال تظهر فقط يف �سلوكاتهم 
االأنثوية واإمنا من خالل تقليدهم للن�ساء فيما 
يلب�سونه وذلك بارتدائهم للفيزو والبناطيل 
املبهرجة،  االألــوان  ذات  ال�سيقة  والقم�سان 
واإزالة  التجميل،  م�ساحيق  و�سع  عن  ناهيك 
ال�سعر الزائد من الوجه واجل�سم، وت�سفيف 
ب�سبغة  وتلوينه  الكرياتني،  مبــادة  ال�سعر 
التي  املو�سة  خطوط  بذلك  متتبعني  ال�سعر، 
يتعلق  فيما  "�سرعاتها"  ــر  اآخ لهم  �ــســدرت 
ال�سباب  من  الكثري  فاأ�سبح  اليد،  بحقائب 
يحملون حقائب يد ن�سوية م�سككة بدبابي�ص 
كــالــتــي حتملها  وبـــراقـــة  مــلــونــة  واأحـــجـــار 
مطابقا  هندامهم  من  جعل  وذلــك  الفتيات، 

بن�سبة مائة باملائة بهندام الن�ساء.
اأئمة اأعلنوا احلرب على جمموعة املخنثني 

كبري  حد  اإىل  و�ساهموا  املجتمع  غزو  الذين 
واالنحطاط  والــرذيــلــة  الــــرداءة  ن�سر  مــن 
االأخالقي فيه، خا�سة واأنهم اأ�سبحوا موؤخرا 
عامل  اأخذهم  الذين  املراهقني  لبع�ص  قدوة 
الفاي�سبوك وكل مواقع التوا�سل االجتماعي 
البعد  كل  وبعيد  غريب  هو  ما  كل  تتبع  اإىل 
يحث  ــذي  ال احلنيف  االإ�سالمي  الدين  عن 
على �سرورة ترك املحرمات ومن بينها ت�سبه 
من  ذلــك  عــن  ينجر  ومــا  بالن�ساء  الــرجــال 

انت�سار للف�سق واالنحراف والدعارة.

ت�ستنجد  الكثري من العائالت القاطنة 
 ،3 حملة  اجلــديــد  ال�سكني  باملجمع 
اأو  الرئي�سية  ــمــرات  امل يف  باجللو�ص 
 3 حملة  ل�سجن  املــحــاذيــة  بــاملــمــرات 
التي  احلــرارة  درجات  من  لهروب  كحل 
تعرف ارتفاعا كبريا خالل هذه االأيام 
تعترب  اأين  ال�سيف،  ف�سل  دخول  ومنذ 
ليايل  خالل  الوحيد  املتنف�ص  املمرات 
هذا ال�سيف يف انتظار التفاتة اجلهات 
يف  الرتفيهية  املرافق  الإن�ساء  املعنية 
هذا القطب العمراين الذي يعرف منوا 
كما  ال�سنوات  هذه  خالل  كبريا  �سكانيا 
التوزيع  ظل  يف  كبريا  ارتفاعا  عنها يف 24 جوان املن�سرم.طال احل�سة ال�سكنية التي مت االإعالن �سيعرف 

من  الكثري  ينتظر  اأخــــرى،  جهة  مــن 
برجمة  يتم  اأن  يف   3 حملة  قاطني 
لل�سباب  خا�سة  لهم  ترفيهية  مرافق 
خالل  لهم  مق�سدا  لتكون  والــعــائــالت 
هذه الفرتة املتزامنة مع ف�سل ال�سيف 
ق�ساء  ال�سكان  مــن  الكثري  يحب  اأيــن 
ياأمل  كــمــا  املــنــزل،  ـــارج  �ــســهــراتــهــم خ
املرافق  اإن�ساء  جانب  اإىل  منهم  الكثري 
واحلماية  االأمــن  توفري  يف  الرتفيهية، 
االنت�سار  ظــل  يف  لــلــمــواطــن  ــة  ــالزم ال
اأنــواعــهــا  ب�ستى  للجرمية  املــلــحــوظ 
املجمع  ي�ستهر  كما  االعتداءات،  وكذا 
باالنت�سار  الفرتة  هذه  خالل  ال�سكني 
من  العديد  يف  املثلجات  لباعة  الوا�سع 
كبريا  ــا  رواج تعرف  اأنها  كما  النقاط 

و�سط ال�سكان.
من  للعديد  الكبري  النق�ص  ظــل  ويف 
 3 حملة  ال�سكني  القطب  يف  املــرافــق 
ينتظر  منها،  الرتفيهية  عــن  ناهيك 
ال�سلطات  التفاتة  اجلديد  احلي  �سكان 
املحلية لو�سع م�ساريع تنموية وبرامج 
اآمنة  ف�ساءات  مبثابة  تكون  ترفيهية 
اأن تق�سدها خالل هذه  للعائالت  ميكن 

الفرتة من ال�سنة.  
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الباتنيون يخرجون �سا�ساتهم لل�سوارع واالأحياء
على  بامتياز  الريا�سية  االأجــواء  خيمت 
باتنة،  ـــة  والي واأحـــيـــاء  �ــســوارع  خمتلف 
االأحجام  خمتلفة  ب�سا�سات  تزينت  التي 
ــكــال عــرب جـــدران وزوايــــا عديدة،  واالأ�ــس
اأبطالها �سعب ب�سيط يهوى م�ساركة الفرجة 
والفرحة مع اجلميع على اختالف القرابة 

واجلرية.
مدينة  �سكان  من  الع�سرات  ارتـــاأى  حيث 
اأ�سدقائهم وجريانهم  باتنة، م�ساركة بقية 
التي  اإفريقيا  اأمم  كاأ�س�ص  مباريات  متابعة 
والتي  اجلــاريــة  ـــام  االأي يف  م�سر  ت�سهدها 
للمنتخب اجلزائري  م�ساركة مميزة  تعرف 
حيث  النهائي،  ربــع  لــدور  تاأهله  خــالل  من 
ا�ستثنائية بعد  اأجواء جد  الفوز  �سنع هذا 
يرق�ص  اجلميع  جعلت  التي  املباراة  نهاية 

فرحا مرددين �سعارات خمتلفة تعك�ص مدى 
�سعادتهم بهذا التتويج، حيث �سهدت العديد 
الع�سرات  خروج  املدينة،  عرب  ال�سوارع  من 
خمتلفة  مواكب  يف  وال�سباب  العائالت  من 
بتاأهل  فرحتهم  عن  تعبريا  املدينة  جابت 

املنتخب.
املباريات  انطالق  اأثــنــاء  جولة  ويف  هــذا 
الحظنا  املدينة،  �سوارع  خمتلف  يف  م�ساء، 
من  خمتلفة  زوايــــا  يف  ــدة  ــدي ع جتــمــعــات 
ـــرار اأحــيــاء  االأحـــيـــاء والــ�ــســوارع عــلــى غ
وكــذا  تام�سيط  افــــوراج،  بـــارك  بــوعــقــال، 
متابعة  ب�سدد  كانت  املدينة،  و�سط  �سوارع 
االأحجام،  خمتلفة  �سا�سات  يف  املــبــاريــات 
ت�سارك  يف  الراغبني  امل�سجني  لبع�ص  تعود 
االآخرين،  مع  وامل�ساهدة  واملتابعة  الفرحة 

حيث ي�ستعد العديد من ال�سباب وع�ساق كرة 
القدم، مل�ساهدة املباريات كل م�ساء من خالل 
رفقة  والتجمع  املنازل  من  الكرا�سي  جلب 
يحدث  ما  كل  ملتابعة  واجلريان،  االأ�سدقاء 
مع التحليل والنقا�ص الذي يتبع املباراة، يف 
الفرق  خمتلف  م�سجعي  بني  قوية  مناف�سة 
امل�ساركة يف هذا العر�ص الكروي االإفريقي.

هكذا �سنع العديد من امل�سجعني واملتابعني 
وا�سع  عدد  رفقة  الفرجة  الكان،  الأحــداث 
مل  ب�سيطة  �سعبية  �سوارع  يف  احل�سور  من 
يكن لها ن�سيب من ال�سا�سات العمالقة التي 
ورغم  بباتنة،  الــ�ــســوارع  كــربى  يف  ن�سبت 
وحما�سية  ا�ستثنائية  االأجــواء  كانت  ذلك 
ومفرحة، لقاء التحليل والدخول يف اأجواء 

املباريات بكل عفوية وب�ساطة.
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033391394

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

راأ�ش العيونبيطامجزار�ضريانةعن جا�ضرواد املاءمنعةوادي الطاقةاإي�ضمولال�ضمرةاملعذرتيمقادتازولتالبلدية

االأ�سبوع من 07/04/ 2019 
اإىل 2019/07/10

زاهي وريدة
033321585

بن الطيب رعبد الكرميموفق الوردي
033269812

غ�ضبان �ضماح
033327416

�ضيف اهلل مزا�ش �ضهرزادخمتا�ش �ضكينة
�ضافية

مراد حممد مهدي
033333203

حمادو وهيبة
033987161

عثماين جناة
033265094

بلحاج اأمرية
033899810

حمادي ح�ضام الدين
033898236

عنون بلخري
033370517

قيقبةق�ضباتاأوالد �ضي �ضليمان �ضفيانزانة البي�ضاءاأوالد �ضالمتاخلمتبوزينةثنية العابدتكوتعن ياقوتاأوالد فا�سلالبلدية

االأ�سبوع من 07/04/ 2019 
اإىل 2019/07/10

اأبركان وفاء
033323439

بلولة ح�ضينة
033985395

حممدي عبد املومن
033340009

دغدغ الميةبن فيفي جميلة
033208174

لو�ضيف اأ�ضماءمعن�ضري �ضماح
033289312

رجيمي �ضعيدة
033876253

بعزي وهيبةبن يو�ضف وفاءروبعي �ضربينة
033366180

بورا�ش رحمة

جدول املناوبة لل�سيادلة عرب بلديات والية باتنة ل�سهر جـــويلية

�ل�سيقة و�ملمزقة  �لفيزو و�لبناطيل  بارتد�ء  �لرجال يف �ملجتمع �جلز�ئري  مل يكتفي بع�س 
وو�سع م�ساحيق �لتجميل وت�سفيف �سعرهم مبو�د كان ��ستعمالها يف �ملا�سي �لقريب يقت�سر 
على �لن�ساء فقط، لي�سبح خالل �ل�سنو�ت �الأخرية مو�سة جتمع بني كال �جلن�سني يف �سابقة 

�عتربها �الأئمة ورجال �لدين �نحطاطا �أخالقيا ب�سبب ت�سبه للرجال بالن�ساء.

خن�شلة

جلمعية  البلدي  الفرع  مبقر  انطلقت   
بخن�سلة،  اجلزائريني  امل�سلمني  العلماء 
ال�سيفي  للمخيم  الــرابــعــة  الطبعة 
لفائدة  الكرمي  للقراآن  املكثف  للحفظ 

املنظمني. من  علم  ح�سبما  طفال   160
رئي�ص  -ح(  )يا�سني  ال�سيخ  اأكــد  حيث 
امل�سلمني  العلماء  جلمعية  البلدي  الفرع 
على  واملــ�ــســرف  بخن�سلة  اجلــزائــريــني 
املكثف  للحفظ  الرابعة  الطبعة  تنظيم 
من  االأوىل  ــدورة  ال اأن  الكرمي،  للقراآن 
كاملة  ـــام  اأي  10 تـــدوم  الطبعة،  ــذه  ه
طفال   160 م�ساركة  االآن  حلد  وتعرف 

من خمتلف اأحياء وبلديات الوالية.
امل�ساركني  اأن  املتحدث  ذات  ــاف  ــس واأ�
جن�سي  بني  ينق�سمون  الطبعة  هــذه  يف 
ما  اأعمارهم  وتــرتاوح  واالإنـــاث  الذكور 
بني 7 و 15 �سنة، بحيث يقوم املنظمون 
مراعاة  مع  عمل  اأفــواج  اإىل  بتق�سيمهم 
االأحزاب  وعدد  واجلن�ص  ال�سن  عوامل 

انطالق  قبل  تلميذ  كل  يحفظها  التي 
االأفــواج وحتقيق  بهدف تنظيم  الــدورة 
هذه  تنظيم  مــن  املــنــ�ــســودة  االأهـــــداف 

الدورة.
جلمعية  البلدي  الــفــرع  بــاأن  ــاف  واأ�ــس
كافة  وفر  اجلزائريني  امل�سلمني  العلماء 
الإجناح  والب�سرية  املــاديــة  االإمــكــانــات 
ال�سيفي  املخيم  مــن  الرابعة  الطبعة 
من  الــكــرمي،  للقراآن  املكثف  للتحفيظ 

ي�سرفون  مــوؤطــرا   15 ت�سخري  خـــالل 
االإداري  واجلانب  التدري�ص  جانب  على 
واإطعام التالميذ خالل فرتة الغذاء مبا 
ال�ساعة  من  تنطلق  التدري�ص  فرتة  اأن 
غاية  اإىل  ـــدوم  وت والن�سف  الثامنة 
كل  مــن  الـــزوال  بعد  والن�سف  الثالثة 

يوم.
ي�سرتط  ال  ــه  اأن امل�سرف  ذات  واأو�ــســح 
يوميا  ـــزاب  االأح مــن  معني  عــدد  حفظ 

على التالميذ، بل يرتك ذلك الجتهادات 
ي�سعى  والذين  الدورة  هذه  يف  امل�ساركني 
كل واحد منهم اإىل التميز وحفظ اأكرب 
الكرمي  القراآن  اأحــزاب  من  ممكن  عدد 
ــاء  ــي االأول وثــنــاء  ت�سجيع  يــنــال  حتى 

واملوؤطرين امل�سرفني على هذه الدورة.
التاأكيد  اإىل  املــتــحــدث   ذات   وخل�ص 
للتالميذ  الت�سجيالت  بــاب  فتح  مت  اأنــه 
الثانية  بالدورة  االلتحاق  يف  الراغبني 
من  الهدف  اأن  م�سريا  الطبعة،  هذه  من 
برجمة املخيم ال�سيفي للتحفيظ املكثف 
على  الــرابــعــة  للمرة  الــكــرمي  لــلــقــراآن 
التوايل هو العمل على ا�ستغالل العطلة 
والتالميذ  االأطفال  الحتواء  ال�سيفية 
احلظ  ي�سعفهم  مل  الذين  اأولئك  �سيما 
ال�ساحلية  ــات  ــوالي ال اإىل  التوجه  يف 
يف  وامل�ساهمة  البحر  بزرقة  لال�ستمتاع 
حتفيظهم القراآن الكرمي واإبعادهم عن 

كافة االآفات االجتماعية.

الكرمي  للقران  املكثف  للحفظ  ال�سيفي  املخيم  يف  ي�سارك  طفال   160

حممد.ع

اإميان.ج

فوزية.ق

�سميحة.ع 
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بعني  ابــة  جــذَّ فــتــاةاً  ت�سبحي  ولــكــي   
حولك،  ممن  االآخــريــن  وبعني  نف�سك 

عليك اتباع بع�ص اخلطوات:
االأبواب  مفتاُح  هي  بالنف�ص:  َقُة  الثِّ  -
املُْغَلَقة، وهي ال�سر الذي ينجذب نحوه 

االآخرون.
اجنذاب  اأ�سرار  من  �سرٌّ  االبت�سامة:   -
َدَقٌة  �سَ اأنها  اإىل  اإ�سافةاً  لِك،  االآخرين 

ُتوؤَْجِريَن عليها.
�سخ�سية  �سي  تتقمَّ وال  اأنــِت:  كوين   -

غريك لتنايل ر�سا االآخرين.
والرائحة  ال�سخ�سية:  النظافة   -
ــرار  ــس اأ� ــن  م ــاِن  ــمَّ ــِه ُم اِن  ـــرَّ �ـــسِ الطيبة 
َبَدِنِك  اجلاذبية، فحافظي على نظافة 

وملب�ِسك واأ�سناِنك.
االأنظار:  جتــذُب  ــَبــة  املـُـَرتَّ املالب�ص   -
مالب�َص  تــكــون  اأن  بــالــ�ــســرورة  ولي�ص 
عاملية،  ماركات  ذات  وال  الثمن  باهظَة 

ولكن الفكرة يف انتقاِء مالب�ص مالئمٍة 
للمنا�سبِة التي ُتْلَب�ُص فيها، وهذا يجذب 

االآخرين لك.
لالآخرين  ِك  وُحبُّ اجلميلة  ُتِك  َنْف�ِسيَّ  -
اأ�ــســبــاٌب مهمٌة  وُروُحــــِك االإيــجــابــيــُة: 
مثل  لــِك  ينجذبون  َحــْوَلــِك  ــْن  َم جتعل 

املغناطي�ص.
احل�سنة  و�سريُتك  الطيبة  �ُسْمَعُتِك   -
يِن واالأعراِف والتقاليِد  واإلتزاُمِك بالدِّ
حوَلِك  َمْن  يجعل  عنها  �ُسُذوِذِك  وعدم 

ينجذبون لك.
االآخرين  اإيــذاء  عدم  على  ك  حر�سُ  -
�سعوِرهم  ومــراعــاة  بهم  واالإح�سا�ص 
ُبِك اإىل َمْن  بِّ اأموٌر يف غاية االأهمية، حُتَ

. حولك وجتعُلك اأكر جاذبيةاً
ون�سارِة  ور�ساقِتِك  ب�سحِتِك  ي  اهتمِّ  -
�سحية،  اأطعمةاً  وَتــَنــاَويِل  ب�سرِتِك، 
ال�سريعة،  املـــاأكـــوالِت  عــن  وابــتــعــدي 

وا�سربي كمياٍت وفريةاً من املاء.
الــنــوم؛  ــن  م ا  وافــــراً ا  ق�سطاً ُخــــِذي   -
ِتِك،  حَّ ل�سِ مهمة  اجل�سدية  فالراحة 
وتنعك�ُص ب�سكٍل اإيجابيٍّ على اإطاللتك.
- مار�سي التمارين الريا�سية بانتظام 

لتحظي بج�سٍم �سحي وعقل �سليم.
- كوين اإن�سانةاً را�سيةاً مبا َق�َسَمُه اهلُل 

لِك من رزٍق وجماٍل وثقافٍة.
واْقَرِئي  وَتَعلَِّمي  نف�سك  من  ِري  َطــوِّ  -
َفُة  املَُثقَّ فالفتاُة  العلم؛  من  ِدي  ـــَزوَّ وَت

ِذُب َمْن حولها بقوٍة. جَتْ
- توا�سعي وابتعدي عن الِكرْبِ والغروِر 
مهما ارتفعْت مراتُبِك بني النا�ص؛ فلي�ص 

َعِة. هناك اأجمل من الفتاِة املَُتَوا�سِ
- ابتعدي عن الكذب مهما كان املوقُف 
هناك  فلي�ص  ا؛  ماً متاأزِّ به  ْعِت  ُو�سِ الذي 

األواٌن للكذب.

لف�سل  املنا�سبة  املو�سمية  الفواكه  تناول 
على  الحتوائها  والكرز  كالبطيخ  ال�سيف، 
ن�سب عالية من املاء، ففاكهة ال�سيف خلقت 

يتاأقلم  اأن  اأجـــل  مــن 
هذا  مع  االإن�سان 

الف�سل احلار، 
حــــــــــــاويل 
االأم  اأيتها 
تعطي  اأن 
طـــــفـــــلـــــك 

ـــااً  ـــ�ـــس حـــ�ـــس
منها  كـــافـــيـــة 

خالل اليوم. 
قدر  االبتعاد  يجب 
االإمكان عن الوجبات 
كالربغر،  ال�سريعة، 

�سهولة  مــن  فبالرغم 
تــقــدميــهــا وتــوافــرهــا 

خ�سو�سااً يف ف�سل ال�سيف، 
ال�سعرات  عــالــيــة  اأنـــهـــا  اإال 

ارتفاع  من  تزيد  وبالتايل  احلرارية، 
درجة حرارة اجل�سم.

خف�ص  على  ت�ساعد  التي  الع�سائر  �سرب 
حرارة اجل�سم، خا�سة ع�سري الليمون الذي 
االأمرا�ص  ومنع  اجل�سم  تربيد  على  يعمل 
املرتبطة بارتفاع درجات احلرارة، حيث اأنه 
خف�ص  على  ي�ساعد  الذي   c بفيتامني  غني 
له  الذي  النعناع  وم�سروب  اجل�سم،  حرارة 
التخل�ص  على  اجل�سم  وي�ساعد  مهدئ  تاأثري 
من احلرارة، يف�سل اإعطاوؤه للطفل ليتناوله 
لطفلك  تقدمي  اأن  وين�سح  الــدافــئ،  باملاء 

منها ثالثة اأكواب خالل اليوم.
ف�سل ال�سيف هو ف�سل اللعب واملرح، وغالبااً 
التعرق  عرب  كثرية  �سوائل  الطفل  يفقد  ما 
يجب  لذلك  احليوية،  العمليات  من  وغريها 
االنتباه وعدم التقليل من معدل �سرب املاء 
املاء  طفلك  ي�سرب  اأن  يجب  اليوم،  خــالل 

بكرة مبعدل من -6 8 اأكواب يوميااً.
الطبيعي  ال�سوائل  معدل  على  املحافظة 
يف اجل�سم هام جدااً لتفادي اجلفاف، لذلك 

اخل�سراوات  تــنــاول  مــن  بــاالإكــثــار  ين�سح 
ن�سب  على  حتتويه  ملا  الطازجة  والفواكه 
بــدورهــا ت�ساهم  ــي  ــت ـــاء وال امل مــن  عــالــيــة 
كاخليار،  االحــتــيــاج،  مــن  جــزء  تغطية  يف 
هذه  ـــاوؤورت،  ـــي وال ـــذرة  ال الطماطم، 
االأطعمة ت�ساعد على تعديل ن�سب 

ال�سوائل يف اجل�سم.
بع�ص الفواكه ال�سيفية املحببة 
لدى االأطفال قد توؤدي اإىل ظهور 
احل�سا�سية،  اأنــــواع  بع�ص 
لذلك يجب االنتباه 
ذلك  ومــراقــبــة 
ـــــادي  ـــــف ـــــت ل
اأّي  ظـــهـــور 
�سية  ح�سا
ــة،  ــي ــف ــي ــس �
ـــا يــــوؤدي  مم
الزدياد درجة 

حرارة اجل�سم.
هو  الــ�ــســيــف  ف�سل 
لذلك  املثلجات،  تناول  ف�سل 
املثلجات  من  املختلفة  االأنــواع  ب�سنع  ين�سح 
يف املنزل والتفنن يف �سنع البوظة وم�ساركة 
االأطفال ب�سنعها، وذلك با�ستخدام الفواكه 
الطازجة بدالاً من تناول املثلجات اجلاهزة 
وال�سكاكر  احلافظة  ــواد  امل على  املحتوية 

ال�سارة.
املعلبة  الع�سائر  الطفل  اإعــطــاء  جتنبي   
اخلالية من القيمة الغذائية والتي حتتوي 
ين�سح  لذلك  ال�سكر،  من  عالية  ن�سب  على 
يف  املح�سرة  الــطــازجــة  الع�سائر  بتوفري 

املنزل وغري املحالة.
 واأخريااً، من املهم جدااً اأن تبعدي طفلك عن 
االأطعمة املحتوية على ن�سب عالية من امللح 
وال�سكر، التي جتعل ب�سرة االأطفال تتعر�ص 

للجفاف.
طفلك  تعّر�ص  لعدم  تنتبهي  اأن  تن�سي  وال 
الأ�سعة ال�سم�ص وقت الظهرية، كي ال ي�ساب 

ب�سربة �سم�ص اأو جفاف.

ما  �خل��ارج،  يف  ولعبهم  حتركاتهم  فتزد�د  و�الإج��ازة،  �ل�سيف  ف�سل  يف  �الأطفال  ين�سط 
يجعلهم معر�سني وبكرثة حلر�رة �ل�سم�س و�جلو �حلار. فكيف ميكن �أن تخفف �الأم من حدة 

تاأثري �حلر�رة على �أطفالها من خالل �لغذ�ء �ل�سليم؟ 

ـــني هــــي مـــفـــتـــاح اجلـــمـــال  ـــع ال
لذلك  املــــراأة،  عند  واجلــاذبــيــة 
ــاء  ــن هـــي اأكــــر مـــا يــهــتــم بـــه اأث
من  امل�ساكرا  وتعد  املكياج،  و�سع 
الــتــي تــربز جمال  االأ�ــســا�ــســيــات 
الرمو�ص  جعل  خــالل  مــن  العني 
اتباع  وميكن  كثافة،  اأكــر  تبدو 
ال�سهلة،  اخلطوات  من  جمموعة 
يف  الرمو�ص  جتعل  اأن  باإمكانها 

غاية الكثافة وهي كاالآتي:
�سعي املا�سكرا:

ا لتف�سيالتك(، ال تنتظري  اإ�ستخدمي طبقة اأو طبقتني )وفقاً
اأن تكون رطبة  اإىل  املا�سكارا لال�ستمرار؛ حتتاج  حتى جتف 

حتى حتافظ على التقو�ص.
ا�ستعملي عيدان االأذن:

رمو�سك  لثني  االأذن  قطن  من  البال�ستيك  اجلزء  ا�ستخدمي 
الأعلى، اأم�سكيه ب�سكل اأفقي على خط الرمو�ص وا�ستخدميه 

ا�ستخدام  ميكنك  رمو�سك،  لثني 
اأخرى  اأداة  اأي  اأو  اأظافر  مــربد 

طويلة لثني رمو�سك اإىل اأعلى.
انتظري 30 ثانية:

ملدة  الو�سع  هــذا  على  حافظي 
30 ثانية على االأقل، اأثناء هذا 
مما  املــا�ــســكــارا  �ستجف  الــوقــت، 
�سكل  على  احلفاظ  على  ي�ساعد 

الرمو�ص املثنية.
مرري جمفف ال�سعر على رمو�سك:

جمفف  توجيه  من  وتاأكدي  الــدافــىء،  الو�سع  ا�ستخدمي 
�سي�ساعد  االأقــل،  على  �سم   15 بعد  على  وجهك  على  ال�سعر 
الرمو�ص  �سكل  املا�سكرا على احلفاظ على  ت�سخني وجتفيف 

املثنية يف مكانها لفرتة اأطول.

عالمات  تظهر  ال�سباح،  يف  اال�ستيقاظ  عند 
التعب والنوم على الوجه، وهو ما ميكن تفاديه 
ال�سباحية  الــعــادات  بع�ص  اتباع  خــالل  من 

الب�سرة  والتي جتعل  التنفيذ  ال�سهلة 
تبدو اأ�سغر من عمرها ب�سنوات.  

الـــعـــادات حت�سري  ومـــن هـــذه 
واحلليب،  الــقــهــوة  و�ــســفــة 

القليل  اإىل  حتــتــاج  وهــي 
مــن حــبــوب الــقــهــوة ومن 
يحتوي  ال  الــذي  احلليب 

على الكثري من الدهون.
القهوة  بــــذور  تــطــحــن 
ـــط مـــــع كــمــيــة  ـــل ـــخ وت

احلليب  ــن  م منا�سبة 
يتم  حـــتـــى  ــــدااً  جــــي

احل�سول على عجينة �سميكة.
تطبق العجينة على الوجه مع احلر�ص على 

االبتعاد عن حميط العينني.
يرتك القناع ملدة 15 اإىل 20 دقيقة 
فهو  الــفــاتــر،  بــاملــاء  الغ�سل  قبل 
يحتوي على الكثري من املغذيات 
الب�سرة  جتديد  على  وي�ساعد 
الدموية  ــا  ــه دورت وتــعــزيــز 

اخلاليا  مــن  وتخلي�سها 
ـــة والـــبـــقـــايـــا  ـــت ـــي امل

ــى  ـــارة وعــل ـــس ـــ� ال
الن�سارة  اإعادة 

ـــاب  ـــب ـــس ـــ� وال
اإليها.

ال�سعر  تلف  ت�سبب  احلرارية  الت�سفيف  اأدوات  اأن  املعروف  من 
اال�ستخدام  وبــعــد  الــوقــت،  مـــرور  مــع  وت�ساقطه  و�سعفه 

املتكرر.
ولهذا يجب اأخذ االحتياطات 
ذلك  حل�سول  منعااً  ــة  ــالزم ال
احليل  بع�ص  اعــتــمــاد  ومــنــهــا 
تنفيذها  ميكن  التي  الطبيعية 

يف املنزل.
ومن تلك احليل تطبيق قناع مغذ 
على  وي�ساعد  تق�سفه  مينع  لل�سعر 
اإليه  ال�سحة  اإعــادة  وعلى  اإ�سالحه، 
تاأثري  من  حمايته  تاأمني  خــالل  من 

درجة احلرارة العالية.
با�ستخدام  ين�سح  احلالة،  هذه  ويف 
اأحد الزيوت مثل زيت االأرغان اأو بذور 
اأو  الهند  جوز  اأو  الزيتون  اأو  العنب 

االأفوكادو اأو دوار ال�سم�ص.
اإىل  منه  القليل  اإ�سافة  وميكن 
لت�سريح  التي ت�ستخدم  املنتجات 
اأدوات  تاأثري  مينع  فهذا  ال�سعر، 

الت�سفيف عليه.

حــواء

خطوات ب�سيطة لتكثيف الرمو�ش

القهوة باحلليب لوجه اأ�سغر ب�سنوات

�ل��ف��ت��اة �جل���ذ�ب���ة هي 
تكري�س  من  تتمكَّن  �لتي  �لناجحة،  �لفتاة 

ن بذكائها وعقلها  تفا�سيل حياتها خلدمِتها، وتتمكَّ

من �الإملام بجميع علوم �حلياة و�إ�سافتها �إىل قامو�س 
ِلَعًة  خرب�تها وجتاربها؛ لتكوِّن �سخ�سيًة مثقَّفة ُمطَّ

كل  من  �ْقتََطَفْت  وقد  �لكمال  �إىل  �أقرب 
ب�ستان زهرة.

اأ�سرار تزيد من جاذبيتك

كيف متنعني اأداة التملي�س احلرارية من اإتالف �سعرك

اأطعمة لطفلك حتارب حرارة ال�سيف
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5 حقائق كونية قد ت�صمع عنها الأول مرة

اجلندي اخلفي لـ مهمة اأبولو يك�صف: 

 �صر نا�صا حول و�صول 

اأرم�صرتوجن اإىل القمر

اجلي�ض الرو�صي ينتج ماء ال�صرب!

ال�صني تنظف الهواء امللوث للح�صول 
على طاقة �صم�صية كبرية

تنظيف  ب���اأن  بيئية  درا���ض��ة  اأف����ادت 
االأجواء ال�ضبابية فى ال�ضن من �ضاأنه 
الطاقة  توليد  زي���ادة  اإىل  ي���وؤدى  اأن 
ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ال��وا���ض��ع��ة م��ن االأل����واح 
ت�ضل  بن�ضبة  ال��ب��الد  يف  ال�ضم�ضية 
اإ�ضافية  اإي��رادات  وتوفري   ،%13 اإىل 

مبليارات الدوالرات، وفقا للدرا�ضة.
مثبتة  �ضم�ضية  طاقة  ال�ضن  ومتتلك 
 170 اأخ��رى، عند  دول��ة  اأى  من  اأك��رث 
لديها  لكن   ،2018 نهاية  مع  ميجاوات 
تلوث  م�ضاكل  اأ���ض��واأ  من  واح��دة  اأي�ضا 

الهواء يف العامل.
وفى ال�ضنوات االأخرية بداأت احلكومة 
امللوث  ال��ه��واء  معاجلة  ف��ى  ال�ضينية 
ال�ضحية  املخاوف  و�ضط  خطري  ب�ضكل 

واالحتجاجات من قبل املواطنن.
"بكن" :"  الباحثون فى جامعة  وقال 

فائدة  هناك  تكون  قد  اأنه  االآن  نعلم  نحن 
الأن   ، اأي�ضا  االإجراء  لهذا  كبرية  اقت�ضادية 
توليد  على  القدرة  تعزز  ال�ضافية  ال�ضماء 

الطاقة من االألوان ال�ضم�ضية.
املعهد  فى  االأ�ضتاذ  �ضويتز،  ب��ارت  واأو���ض��ح 
فى  للتكنولوجيا  ال�ضوي�ضري  ال��ف��ي��درايل 
زيورخ ب�ضوي�ضرا، اأنه مت اأخذ بيانات االإ�ضعاع 
اأنحاء  جميع  فى  حمطة   119 من  ال�ضم�ضى 
ال�ضن بن عامي 1960 – 2015، ودجمها 
بانبعاثات  املتعلقة  البيانات  مع 

االأ�ضود  والكربون  الكربيت  اأوك�ضيد  ثاين 
عن  الناجم  اجل��وى  التلوث  مقدار  لتحديد 
احلد  اإىل  اأدى  وال��ذي  الب�ضرية  االأن�ضطة 
م�ضيفا  ال�ضم�ضية،  االأل���واح  من  الناجت  من 
الباحثون  وجد  البيانات  هذه  بتحليل  اأنه 
الهواء قد يقلل من توليد الطاقة  اأن تلوث 
ال�ضم�ضية بن�ضبة 13 % خالل هذه الفرتة.

وفى عام 2016 كان ميكن اأن ينتج عن ذلك 
يعادل  ما  اأي  وات،  ت��ريا  ب�14  اأق��ل  طاقة 

االإنتاج ال�ضنوي للكهرباء فى تون�ش.
وبحلول عام 2030 ، عندما ُيتوقع اأن تزيد 

 3 من  باأكرث  ال�ضم�ضية  طاقتها  من  ال�ضن 
عام  فى  متتلكها  كانت  التى  الكمية  اأ�ضعاف 
 74 اإىل  �ضريتفع  الرقم  هذا  فاإن   ،  2016
نف�ش  يعادل  ما  وه��و  ال�ضاعة،  وات/  ت��ريا 

التوليد الكلى لبنجالدي�ش اليوم.
ياأتى ذلك يف الوقت الذي دعمت فيه ال�ضن 
املحلى  امل�ضتوى  على  ال�ضم�ضية  الطاقة  ن�ضر 
، لكن  املدن  املنازل واملباين االأخرى يف  على 
ت�ضررت  احل�ضرية  ال�ضم�ضية  االأل��واح  هذه 
التلوث  �ضديدة  املناطق  يف   ، خا�ش  ب�ضكل 

املكتظة بال�ضكان.

منوعات

اأ�ضياء غريبة يف كوكبنا قد  حتدث 
تثري ده�ضتك وقد ت�ضعر اأنك يف حلم 
الواقع  يف  ولكن  حقيقية  غري  واأنها 

هي حقيقية. 
بع�ش   "reddit" م��وق��ع  ن�����ض��ر 
واملخلوقات  الكوكب  عن  احلقائق 
تعتربها  قد  التي  عليه  تعي�ش  التي 
هي  بالفعل  ولكن  وغريبة  مريبة 

موجودة:
جثة   200 م���ن  اأك�����رث  ي���وج���د   -
اإيفر�ضت  ق��م��ة  اإىل  ال��ط��ري��ق  يف 
اإىل  ل��ل��و���ض��ول  ك��دل��ي��ل  وت�ضتخدم 

القمة. 
بالدالفن  العمر  يتقدم  عندما   -

على  ق���ادرة  غ��ري  وت��ك��ون  واحليتان 
بل  ال�ضطح  اإىل  تطفو  ال  ال�ضباحة 
حتى  واملحيطات  البحار  يف  تتعمق 

تختنق ومتوت. 
ميكن  ال�ضخ�ضية  انف�ضام  مر�ش   -
 ،25-15 بن  العمر  يف  يحدث  اأن 
الدماغ  تكوين  يكتمل  عندما  اأي 
االأف��راد  لدى  العمر  ذلك  قبلها،  اأو 
لذلك  وراث���ي  ت��اري��خ  لديهم  ال��ذي��ن 

املر�ش. 
باإح�ضار  فرن�ضية  حمكمة  قامت   -
خلنزير  واألب�ضتها  ب�ضرية  مالب�ش 
ق���ام ب��اأك��ل وج���ه اأح����د االأط��ف��ال 
اإن�ضان  كاأنه  وحماكمته  الر�ضيعة 

�صدق 

ال ت�صدق
اأو

ال�سرطة االأمريكية جترب امراأة حامل على الوالدة وهي مكبلة بالقيود

ك�ضفت و�ضائل اإعالم مغربية تطورات وخفايا 
جديدة يف ق�ضية كربى م�ضت اأطفاال بال ماأوى 
ترعاهم جمعية اإ�ضبانية ت�ضمى "ال طفل بال 

�ضقف" يف مدينة طنجة.
وذكر تقرير بهذا ال�ضاأن اأن ال�ضلطات املحلية 
الذين  نقل االأطفال  يف مدينة طنجة قررت 
اإىل  االإ�ضبانية  اجلمعية  "ترعاهم"  كانت 
دور رعاية اأخرى، الفتا ب�ضكل خا�ش اإىل اأن 
امل�ضوؤولة عن هذه اجلمعية امل�ضبوهة غادرت 
حتوم  ال�ضبهات  "كون  من  الرغم  على  البالد 
حول  ت��دور  التي  بالق�ضية"  ارتباطها  حول 

ا�ضتغالل االأطفال جن�ضيا.
نور  جن��اة  ع��ن  نقال  مطلعة  م�ضادر  وذك���رت 
التي تراأ�ش منظمة حقوقية خمت�ضة ا�ضمها 
"ما تقي�ش ولدي" اأن الوكيل العام يف مدينة 
كانت  الذين  القا�ضرين  "اإحالة  قرر  طنجة 
اإىل  �ضقف"  ب��ال  طفل  "ال  جمعية  توؤويهم 
اأنه  اإىل  م�ضرية  للرعاية"،  اأخ���رى  م��راك��ز 

ال�ضاعة  حد  اإىل  اجلمعية  اإغالق  يتم  "مل 
وزارة  �ضلطات  اخت�ضا�ش  من  ال��ق��رار  لكون 

الداخلية".
طفل  "ال  جمعية  رئي�ضة  باأن  نور  اأفادت  كما 
بال �ضقف" غادرت املغرب اإىل اإ�ضبانيا، يف حن 
ال تزال التحقيقات جارية اإىل حد ال�ضاعة.

العلن  اإىل  ظهرت  قد  الق�ضية  ه��ذه  وكانت 
من  يبلغ  �ضاب  تقدم  حن  اجلميع  و�ضدمت 
"�ضخ�ضا  فيها  اتهم  ب�ضكوى  عاما   19 العمر 
اإ�ضبانيا م�ضهورا باالعتداء عليه جن�ضيا منذ 
�ضخ�ضيات  وق��دوم  �ضنة،   13 عمره  ك��ان  اأن 
على  لالعتداء  للجمعية  م�ضهورة  اإ�ضبانية 

اأطفالها".
ب�ضبكات  مرتبطة  الق�ضية  هذه  اأن  نور  وراأت 
منظمة، والدليل على ذلك اأن "هذه الف�ضائح 
يتم  ك��ان  حيث  ك��ربى،  فنادق  يف  تتم  كانت 
املطاعم  اإىل  االأط��ف��ال  ه���وؤالء  ا�ضطحاب 

واحلانات".

املغرب.. ف�سيحة من العيار الثقيل
 جلمعية اطفال ا�سبانية

دفع  على  نيويورك  مدينة  وافقت 
دوالر  اآالف   610 بقيمة  ت�ضوية 
الم����راأة ا���ض��ط��رت ل��ل��والدة وهي 

مقيدة باالأ�ضفاد.
7 فيفري  وكانت املراأة اعتقلت يف 
على  واأج���ربت   ،2018 العام  من 
ت��زال مكبلة يف  ال���والدة وه��ي ال 

اليوم التايل.
تكبيل  نيويورك  والي��ة  وحتظر 
اأو  ال�ضرطة  حجز  يف  احل��وام��ل 
ومت   ،2009 ال��ع��ام  منذ  ال�ضجن 
العام  يف  ال�ضيا�ضة  تلك  حتديث 
على  حظر  فر�ش  لت�ضمل   2015
الن�ضاء  على  قيود  اأّي  ا�ضتخدام 

احلوامل.
وقالت املحامية كاثرين روزنفيلد، 
”جن  اإّن  اإن“،  اإن  ”�ضي  ل�ضبكة 
عاًما،   27 العمر  من  البالغة  دو 
مقاطعة  حم��ك��م��ة  يف  اع��ت��ق��ل��ت 

اأمر  النتهاكها  لالأ�ضرة  برونك�ش 
بح�ضانة  يتعلق  نزاع  يف  احلماية 

االأطفال مع �ضريكها ال�ضابق“.
والأنها كانت حاماًل ملدة 40 اأ�ضبوًعا 
ال�ضجن  من  ُنقلت  الوقت،  ذلك  يف 
يف  الطبي  مونتيفيوري  مركز  اإىل 
التايل،  اليوم  �ضباح  يف  نيويورك 
مقيدة بالكالب�ضات واالأغالل على 

قدميها التي ربطت �ضاقيها مًعا يف 
الكاحل.

طلب  امل�ضت�ضفى،  دخ��ول  ومبجرد 
االأطباء من ال�ضباط اإزالة القيود 
ق��ائ��ل��ن اإّن��ه��ا ق��د ت��ع��ر���ش امل���راأة 
لل�ضكوى،  وفًقا  للخطر،  والطفل 
�ضيا�ضة  ”اإن  قالوا:  ال�ضباط  لكن 
���ض��رط��ة م��دي��ن��ة ن��ي��وي��ورك هي 

اإبقاوؤها مقيدة“.
وجودها  ”اأثناء  ال�ضكوى:  وقالت 
يف ح��ج��ز ���ض��رط��ة ن��ي��وي��ورك، مل 
اأو  تقاوم  ومل  اأبًدا  ال�ضيدة  تكافح 
�ضاأنها  من  طريقة  ب��اأي  ت�ضرفت 
اأن تدعم حتى عن بعد ا�ضتخدام 
كانت  ”دو  اأّن  م�ضيفة  القيود“، 
ولطفلها  ل��ن��ف�����ض��ه��ا  م���رع���وب���ة 

الر�ضيع“.
وتكراًرا  م��راًرا  االأطباء  وتظاهر 
احتجاًجا على ذلك وقام ال�ضباط 
دقائق  قبل  عنها  االأ�ضفاد  باإزالة 
من الوالدة، ثم اأعادوا القيود بعد 

اأن ولدت الطفل.
الربيطانية،  لل�ضحيفة  ووف��ًق��ا 
اإطعام  على  ”دو“  اأُج���ربت  فقد 
طفلها بذراع واحدة فقط، وبينما 
من  ُنقلت  ب��االأغ��الل  مقيدة  كانت 

امل�ضت�ضفى اإىل ق�ضم ال�ضرطة.

نا�ضا  وك��ال��ة  اإمت���ام  على  عاما   50 م��رور  رغ��م 
بنجاح،  االأوىل  "اأبولو"  ملهمتها  الف�ضاء  لعلوم 
يتم  التي  االأ���ض��رار  م��ن  امل��زي��د  هناك  اأن  اإال 
 20 ففي  الرحلة،  هذه  عن  االآن  حتى  ك�ضفها 
رجل  اأول  اأرم�ضرتوجن  نيل  اأ�ضبح   1969 يوليو 
ي�ضعد على �ضطح القمر، وحر�ش املالين حول 
على  بقلق  احل��دث  ه��ذا  متابعة  على  ال��ع��امل 
اأرم�ضرتوجن  اإل��ق��اء  خ��الل  التليفزيون  �ضا�ضة 

اأرم�ضرتوجن  مدرب  وك�ضف  االأ�ضطوري،  خطابه 
واجلندي اخلفي لنا�ضا عددا من االأ�ضرار حول 

هذه الرحلة الأول مرة.
ال�ضابق،  اأبولو  فقال كري�ضتوفر كرافت، مدرب 
ذلك  عن  الكثريون  يعرفه  ال  �ضرا  هناك  اإن 
املهمة  اأن  وهو  تقريبا،  قرن  ن�ضف  قبل  اليوم 
 1967 عام  اأوائ��ل  يف  اإطالقها  املقرر  من  كان 
الإكمال اختبار مدار االأر�ش، ولكن يف 27 يناير 
الثالثة  الطاقم  اأف��راد  ُقتل  العام،  نف�ش  من 
وفقا  التنازيل،  العد  اختبار  خالل  حريق  يف 

ل�ضحيفة "اإك�ضربي�ش" الربيطانية.
ملهمة  االأوىل  الرحلة  "كرافت"، مدير  واأ�ضاف 
"لقد  املاأ�ضاوي:  املوقف  هذا  عن   ،"1 "اأبولو 
يف  �ضراخهم  اأ�ضوات  زالت  ما  فظيعا،  اأمرا  كان 
اأذين حتى االآن، ومل يتعذبوا طويال فقد انتهت 

حياتهم خالل 10 اإىل 15 ثانية فقط".
اأ�ضدقائه  وف��اة  على  كري�ضتوفر  حزن  ورغ��م 
اأن هذا �ضمن مهام عمل  اأنه يعتقد  اإال  الثالث، 
اإىل  بعدها  و�ضلوا  حيث  للتجربة،  االإدارة 
كان  احل��ادث  فهذا  للت�ضغيل،  املنا�ضب  القرار 
"اأعتقد  وق���ال:  اأب��ول��و،  مهام  لباقي  حم��وري��ا 
كانوا  ملا  �ضحيح  ب�ضكل  يفكرون  كانوا  لو  اأنهم 

�ضياأخذونهم".
ويعتقد كرافت اأن نا�ضا مدينة حلياة االأ�ضخا�ش 
كانوا  ما  اأنهم  يعتقد  وفاتهم  فلوال  الثالثة، 
�ضي�ضلون اإىل القمر، موؤكدا: "لقد كان الو�ضول 
روؤية  يكفي  ج��دا..  وقا�ضيا  �ضعبا  القمر  اإىل 

اأ�ضدقائك الثالث يحرتقون اأمام عينيك".
وخالل نف�ش املقابلة، ادعى كرافت اأنه ال�ضبب 
على  رجل  اأول  اأرم�ضرتوجن  كون  وراء  الوحيد 

�ضطح القمر.

اإنتاج املاء ال�ضالح  بداأ اجلي�ش الرو�ضي بت�ضغيل وحدة 
لل�ضرب يف مدينة تولون.

الرو�ضية  اإيركوت�ضك  مقاطعة  يف  تولون  مدينة  وتقع 
يونيو/ �ضهر  نهاية  يف  االأن��ه��ار  في�ضان  �ضربها  التي 

حزيران املا�ضي.
وت�ضبب الفي�ضان يف اإيقاف عمل وحدة تنقية املياه يف 
ال�ضرب  مياه  بال  يعي�ضون  اأهاليها  وجعل  تولون  مدينة 

منذ 28 يونيو.
اأجل  وم��ن  ال�ضرب.  مب��اء  لتزويدهم  اجلي�ش  وان��ربى 
ذلك اأح�ضر اجلي�ش جهاز "اإم كا كا يف-1000" لتطهري 

املاء.
ال�ضرب يف  م��ن مياه  ل��رت  األ��ف  اإن��ت��اج  وب��اإم��ك��ان اجل��ه��از 
م�ضدر  قال  كما  النانو  تكنولوجيا  با�ضتخدام  ال�ضاعة 

اإعالمي يف املنطقة الع�ضكرية املركزية.
والكيماوية  االإ�ضعاعية  الوقاية  وح��دات  ب��داأت  كما 
بتطهري  الرو�ضية  امل�ضلحة  القوات  من  والبيولوجية 

من�ضاآت اإمداد املدينة مبياه ال�ضرب.
تزال  ال  الفي�ضان  مياه  اإن  املدين  الدفاع  م�ضوؤول  وقال 

تغمر 190 بيتا يف مدينة تولون.
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على  ح�سلنا  �ــســابــق،  وقـــت  يف 
بــعــ�ــص املــعــلــومــات حـــول اأجــهــزة 
ال�سحن الال�سلكي اخلا�سة بكل من 
 Galaxy 10 و Galaxy Note
�سركة  من  القادمني   2  Watch
�سام�سوجن. واالآن، ك�سف لنا امل�سرب 
 Roland Quandt ال�سهري 
للهاتف  الال�سكلي  ال�ساحن  اأن 
�سيدعم   10  Galaxy Note

.20W ال�سحن ال�سريع بقوة
ال�سحن  اأجــهــزة  اأن  اإىل  ا  ونــظــراً
ل�سركة  احلـــالـــيـــة  ــي  ــك ــل ــس ــال� ال
ال�سحن  اإمكانية  تقبل  �سام�سوجن 
فقط،   15W اأو   10W بــقــوة 
زيادة  هناك  �ستكون  اأنــه  �سك  فال 
ال�سحن  ــة  ــرع ــس � يف  ــحــوظــة  مــل
اجلديد.  ال�ساحن  مــع  الال�سلكي 
ال�ساحن  يحمل  اأن  املفرت�ص  ومن 
الرمزي  االإ�سم  اجلديد  الال�سلكي 
من  راأيـــنـــا  كــمــا   EP-N5200
االإت�ساالت  هيئة  موقع  يف  قبل 
حمل  و�سيحل   ،FCC الفيدرالية 
EP- احلــايل  الال�سكلي  ال�ساحن 
مع  ــداره  ــس اإ� مت  الــذي   P5200
 Galaxy S10 هواتف  �سل�سلة 

.Series
ظهرت �سورة من ك�سك �سام�سوجن 
الال�سلكي  ال�سحن  اأن  تو�سح  ا  اأي�ساً
االأجهزة  اإىل  الهاتف  من  العك�سي 

ا  اأي�ساً �سي�سل  لــالإرتــداء  القابلة 
20W. وعلى الرغم من  اإىل قوة 
اأنه ال يزال من غري الوا�سح ما اإذا 
 Galaxy Note هواتف  كانت 
اأن  اإال  املــيــزة،  هــذه  �ستقدم   10
�سركة �سام�سوجن تخطط لتنفيذها 

يف وقت ما يف امل�ستقبل القريب.
للجوال  الــعــاملــي  ــوؤمتــر  امل ــالل  خ
ا  ــراً ــوؤخ م ــم  ــي اأق الــــذي   MWC
ال�سينية،  االإقت�سادية  بالعا�سمة 
�سام�سوجن  �سركة  قامت  �سنغهاي، 
والذي   45W PD احلل  بعر�ص 
ال�سابقة  ال�سائعات  مــع  يتوافق 
حـــــول دعـــــم �ــســلــ�ــســلــة هـــواتـــف 
 Series  10  Galaxy Note

لل�سحن ال�سلكي ال�سريع.
وبالعودة اإىل التقارير ال�سابقة، 
 Galaxy الهاتف  اأن  ذكرت  فقد 
�سا�سة  �ــســيــ�ــســم   10  Note
 Dynamic AMOLED
اإن�ص، وذاكرة داخلية   6.4 بحجم 
عن  فــ�ــســال   ،128GB بــحــجــم 
بطارية ب�سعة 4170mAh. ويف 
الوقت نف�سه، �سيتم تزويد الهاتف 
ب�سا�سة   10  Galaxy Note+
 Dynamic AMOLED
بحجم 6.8 اإن�ص، وبذاكرة داخلية 
بحجم 256GB، وببطارية ب�سعة 
وجدير  كــذلــك.   4170mAh
ن�سخة  هناك  �ستكون  اأنه  بالذكر 

 Galaxy Note+ الهاتف  مــن 
10 ت�سم ما ي�سل اإىل 1 تريابايت 

من الذاكرة الداخلية.
الهاتفني  ياأتي  اأن  املتوقع  ومــن 
و   10  Galaxy Note
كذلك   10  Galaxy Note+
 855  Snapdragon املعالج  مع 
املعالج  ومـــع  ــنــاطــق،  امل بع�ص  يف 
املناطق  يف   9825  Exynos
االأخــرى. وعــالوة على ذلك، فقد 
 Galaxy+ تردد كذلك اأن الهاتف
كامريات  ثالث  �سي�سم   10  Note
يف الواجهة اخللفية مماثلة لتلك 
 Galaxy+ امل�ستخدمة يف الهاتف
بت�سميم  �ستمتاز  ولكنها   ،S10
عمودي هذه املرة. وب�سرف النظر 
عن الكامريات، فقد قيل كذلك اأن 
و   10  Galaxy Note الهاتفني 
�سي�سمان   10  Galaxy Note+
يف  ــابــع  االأ�ــس ب�سمات  م�ست�سعر 
منفذ  من  و�سيتخل�سان  ال�سا�سة، 
ا،  عموماً  .3.5mm ال�سماعات 
�سنتاأكد من كل �سيء عندما �ستقوم 
ال�ستار  باإزاحة  �سام�سوجن  �سركة 
 Galaxy الهاتفني  عــن  ا  ر�سمياً
 Galaxy Note+ 10 و  Note
10، وهو االأمر الذي من املرجح اأن 
�سهر  من  ال�سابع  اليوم  يف  يتحقق 

اأغ�سط�ص املقبل.

اإحدى االأ�سياء التي يتم تبنيها 
االأمر  يتعلق  عندما  االأيــام  هــذه 
هو  الــذكــيــة  الــهــواتــف  بت�سميم 
 .3.5mm اإزالة منفذ ال�سماعات
فقد  االأرجــح،  على  تعلمون  وكما 
ا يف  ا اأ�سا�سياً كان هذا املنفذ عن�سراً
الهواتف الذكية منذ اليوم االأول، 
اأنه  تتخيل  اأن  ميكنك  وبالتايل 
ا للقلق عندما بداأت  ا مثرياً كان اأمراً
ل�سالح  املنفذ  اإزالــة  يف  ال�سركات 
اأو   Lightning اأو  البلوتوث 

.USB Type-C
منفذ  حمــبــي  مـــن  كــنــت  اإذا 
وتف�سل   3.5mm ال�سماعات 
خالل  من  ال�سوت  اإىل  االإ�ستماع 
ت�سعر  فقد  ال�سلكية،  ال�سماعات 
تعلم  عندما  طفيفة  اأمل  بخيبة 
 Galaxy Note الــهــاتــف  اأن 
�سام�سوجن  �سركة  من  القادم   10
ا.  اأي�ساً املنفذ  هــذا  اإىل  �سيفتقر 
ــة  ــي ــط ـــا لـــ�ـــســـور الأغ ـــق هـــــذا وف
للهاتف  م�سممة  م�سربة  واقية 
والتي   10  Galaxy Note

اللوحي  الهاتف  اأن  لنا  تك�سف 
الكورية  لل�سركة  املقبل  الرائد 
منفذ  اإىل  �سيفتقر  اجلــنــوبــيــة 

ال�سماعات.
 3.5mm كان منفذ ال�سماعات 
ا بالن�سبة ل�سركة  يعترب مكوناًا مهماً
�سام�سوجن يف هواتفها الذكية، فقد 
املنفذ  بهذا  االإحــتــفــاظ  وا�سلت 
مــدار  على  الــذكــيــة  هواتفها  يف 
ذلك  يف  مبــا  املا�سية،  ال�سنوات 
 Galaxy S10 هواتف  �سل�سلة 
ال�سركة  اأطلقتها  التي   Series

يف وقـــت �ــســابــق مــن هـــذا الــعــام. 
�سحيحة،  الت�سريبات  كانت  اإذا 
�سام�سوجن  ــركــة  �ــس اأن  فــيــبــدو 
�ستعمل على �سلوك االإجتاه الذي 
ال�سركات االأخرى و�ستبداأ  �سلكته 
ال�سماعات  منفذ  مــن  بالتخل�ص 
الذكية  هواتفها  يف   3.5mm
 Galaxy ــف  ــات ــه ال مـــن  ا  بـــــدءاً

.10  Note
لي�ست هذه هي املرة االأوىل التي 
 Galaxy سمعنا فيها باأن الهاتف�
منفذ  عن  يتخلى  قد   10  Note

لذلك   ،3.5mm الــ�ــســمــاعــات 
تفاجئنا  باأننا  القول  ميكننا  ال 
كلتا  يف  ال�سور.  هذه  راأينا  عندما 
التعامل مع  احلالتني، من االأف�سل 
كل ما قيل حتى االآن باأقل قدر من 
امل�سداقية، ولكن ينبغي اأن نح�سل 
ا،  قريباً الر�سمية  التفا�سيل  على 
ال�ستار  اإزاحة  يتم  اأن  املقرر  فمن 
 Galaxy الــهــاتــف  عــن  ــا  ر�ــســمــياً
من  ال�سابع  اليوم  يف   10  Note

�سهر اأغ�سط�ص املقبل.

لقد �سمعت كل �سيء عن الهواتف 
حان  لذلك  للطي،  القابلة  الذكية 
االإهتمام  بع�ص  ــاء  ــط الإع الــوقــت 
للف.  القابلة  الــذكــيــة  للهواتف 
�سركة  اأن  جــديــدة  اإ�ساعة  تزعم 
Sony تعمل على هاتف ذكي ي�سم 
هذا،  يعنيه  ما  للف.  قابلة  �سا�سة 
النظرية،  الناحية  من  االأقــل  على 
امل�ستخدمني  باإمكان  �سيكون  اأنه  هو 
الكلي  احلجم  لتقلي�ص  ال�سا�سة  لف 
ال  اجلــهــاز  هــذا  ــاأن  ب يقال  للجهاز. 
االأويل،  النموذج  مرحلة  يف  يــزال 
الوا�سح  غري  من  يزال  فال  وبالتايل 
ما اإذا كان اجلهاز �سي�سل اإىل ال�سوق 

اأم ال.
الذكية  الهواتف  م�سنعو  يقوم 
حيث  خمتلفة  ــاء  ــي ــس اأ� بــتــجــربــة 
م�ستقبل  �ــســبــط  اإىل  يــتــطــلــعــون 

اأظهرت  لقد  املحمولة.  االأجــهــزة 
و   Samsung مــثــل  �ـــســـركـــات 
Huawei بالفعل هواتفها الذكية 
القابلة للطي. وقد �سبق للتقارير اأن 
Sony تعمل هي  باأن �سركة  ذكرت 
القابل  الذكي  هاتفها  على  االأخرى 

للطي.

االأويل  النموذج  هــذا  اأن  ُيعتقد 
�سنع  مــن  للف  قابلة  �سا�سة  ي�سم 
ب�سعة  وبـــطـــاريـــة   ،LG ــركــة  ــس �
3220mAh، وكامريا ذات تقريب 
هجني ي�سل اإىل 10 اأ�سعاف، ومعالج 
 .7250 Snapdragon من طراز
اأن  املــتــوقــع  فمن  ــيــوم،  ال ومبــعــايــري 

هذا  من  التجارية  الن�سخة  ت�سم 
 Snapdragon املــعــالــج  اجلــهــاز 
ــــودم  امل اإىل  بـــاالإ�ـــســـافـــة   855
مع  املتوافق   Qualcomm X50
وقد   .5G اخلام�ص  اجليل  �سبكات 
مت التنبوؤ حتى باإمكانية اإطالق هذا 
اجلهاز يف �سهر دي�سمرب من هذا العام 

اأو يف اأوائل العام املقبل.
من ال�سابق الأوانه التاأكد من قدوم 
 Sony تركيز  ومع  هذا،  مثل  جهاز 
جلهودها على جلب هواتفها الذكية 
فاإن  ا،  حالياً االأ�سواق  من  اأقل  لعدد 
الرهانات تتطلب نظرة ثاقبة  هذه 
ــن الــ�ــســركــة. وبــغــنــى عن  كــبــرية م
القول، فمن االأف�سل التعامل مع هذه 
االإ�ساعة باأقل قدر من احلما�سة يف 
الوقت الراهن، فلي�ص هناك ما يوؤكد 

ما قلناه حتى االآن.

التخلي  قررت  اآبل  �سركة  اأن  يبدو 
التي تتخذ  االأم  اللوحة  عن ت�سميم 
�سكل احلرف L من اأجل اجليل املقبل 
خــالل  مـــن  ــــك  وذل  ،iPhone مـــن 
امل�ستطيل  الت�سميم  اإىل  الــعــودة 
ذلك  من  التاأكد  مت  وقد  التقليدي. 
واقعية  �ــســور  تــ�ــســريــب  مت  بــعــدمــا 
اخلا�سة  االأم  اللوحة  لنا  ت�ستعر�ص 
باجليل املقبل من iPhone من عدة 

م�سادر خمتلفة.
 iPhone و iPhone X كان لدى
مكد�سة  اأم  لــوحــات   XS Series
�سركة  دفع  مما   L احلرف  �سكل  على 
على  بطاريات  الإ�ستخدام  ا  اأي�ساً اآبل 
ال�سل�سلتني.  كال  يف   L احلــرف  �سكل 
 ،iPhone ــن  م املــقــبــل  اجلــيــل  ــع  م

اللوحة  اإىل  اآبـــل  �سركة  �ستنتقل 
الكبرية  والبطارية  امل�ستطيلة،  االأم 
امل�ستطيلة التي يتم و�سعها بجانبها. 
الت�سميم،  يف  التغيري  لهذا  ونتيجة 
اجليل  لــدى  يكون  اأن  نتوقع  فنحن 
املقبل من iPhone بطارية اأكرب من 

اجليل احلايل.
على  احل�سول  ميكننا  ال  لالآ�سف، 
اللوحة  ت�سميم  مــن  معلومات  اأي 
املنفذ  حول  االأ�سئلة  تــزال  ال  االأم. 
 iPhone من  املقبل  للجيل  املف�سل 
نعلم  نحن  الطاولة.  على  مطروحة 
 iPhone بالفعل كيف �سيبدو خلفي
ولكن   ،iPhone XS Max و   XS
حمدودة  بالعتاد  املتعلقة  املعلومات 

اإىل حد ما يف الوقت الراهن.

aiMess  جوجل وجدت خلاًل يف من�سة
iPhone هواتف  تعطل  يف  يت�سبب   ge

 iMessage ا اإىل اأن خدمة نظراً
منذ  للم�ستخدمني  متاحة  كــانــت 
باأن  تعتقد  فقد  ا،  جداً طويلة  فرتة 
من  بالتخل�ص  قــامــت  اآبـــل  �سركة 
واالأخطاء  االأمنية  الثغرات  جميع 
الـــتـــي كـــانـــت مــــوجــــودة يف هــذه 
لي�ص  هذا  اأن  يبدو  ولكن  اخلدمة، 
ن�سرته  لتقرير  ووفقا  ــال.  احل هو 
 Natalie االأمـــنـــيـــة  ــبــاحــثــة  ال
تعمل  ــتــي  وال  ،Silvanovich
 Project Zero فريق  من  كجزء 
اأنها  فيبدو  جوجل،  ل�سركة  التابع 
من   iMessage يف  خلالاً  اإكت�سفت 
اإىل تعطيل هواتف  يوؤدي  اأن  �ساأنه 

.iPhone
 Natalie لــلــبــاحــثــة  ـــا  ـــق ووف
�سرحت  فقد   ،Silvanovich
بالقول : ” على جهاز Mac، يوؤدي 
ومتابعة ظهور هذا  اإىل تعطل  هذا 
يكون   ،iPhone ولكن على  الرمز، 
 .Springboard يف  الرمز  هذا 
اإىل  الر�سالة  هذه  اإ�ستالم  �سيوؤدي 
ب�سكل   Springboard تعطل 
عر�ص  عدم  اإىل  يــوؤدي  مما  متكرر، 
الهاتف  وتوقف  امل�ستخدم  واجهة 
عن اال�ستجابة لالإدخاالت. ت�ستمر 
التعيني،  اإعــــادة  يف  احلــالــة  هـــذه 

غري  الهاتف  يكون  اأن  يف  وتت�سبب 
قابل لال�ستخدام مبجرد فتح القفل. 
اأمكنني  التي  الوحيدة  الطريقة 
هي  الهاتف  الإ�سالح  عليها  العثور 
االإ�سرتداد  الت�سغيل يف و�سع  اإعادة 
Recovery Mode ( والقيام   (
يت�سبب  ــذا  ه ولــكــن  بــاالإ�ــســتــعــادة، 
على  املوجودة  البيانات  فقدان  يف 
اجلهاز “.ومع ذلك، فاإن اخلرب ال�سار 
هو اأن هذه امل�سكلة مت ت�سحيحها يف 
اأنه  يعني  مما   ،12.3  iOS نظام 
 iPhone طاملا اأنك قمت بتحديث
اخلا�ص بك اإىل نظام iOS 12.3 اأو 
ا.  اآمناً اأن تكون  اأعلى، فيجب  اإ�سدار 
وبالن�سبة الأولئك الذين مل يقوموا 
بتحديث اأجهزة iOS اخلا�سة بهم 
حتى االآن، فقد يكون هذا هو الوقت 

املنا�سب للقيام بذلك.
املرة  هــي  هــذه  لي�ست  قلنا،  كما 
االأوىل التي يتم فيها اإكت�ساف خلل 
iMessage. على �سبيل املثال،  يف 
يف العام 2015، كان هناك خلل من 
الهاتف  تعطل  يف  يت�سبب  اأن  �ساأنه 
خلل  هناك  وكــان  م�ستمر،  ب�سكل 
اآخر يف العام 2018 كان يت�سبب يف 
عندما   iMessage تطبيق  تعطل 

يتم اإ�ستالم ر�سائل معينة.

 10 Galaxy Note ال�صاحن الال�صلكي للهاتف
20W صيدعم ال�صحن ب�صرعة ت�صل اإىل�

للف قابلة  �صا�صة  ي�صم  ذكي  هاتف  على  تعمل   Sony

ت�صريبات جديدة
 اإفتقار الهاتف Galaxy Note 10 ملنفذ ال�صماعات

هذا هو الت�صميم اجلديد للوحة الأم 
iPhone اخلا�صة باجليل املقبل من



االأورا�ص" يرى النور قمم  من  "عذراء 

حــوار

اإ�شدار ب�شكرة

�شطيف

�ضدر موؤخرا عن من�ضورات 
والرتاث  التاريخ  جمعية 
كتاب  ب��ات��ن��ة،  االأث������ري 
حياة  ي��ت��ن��اول  ت��اري��خ��ي 
امل��ن��ا���ض��ل��ة وال�����ض��ه��ي��دة 
زي�������زة م�����ض��ي��ك��ة حت��ت 
قمم  م��ن  "عذراء  ع��ن��وان 
االأورا�ش" للكاتب بلقا�ضم 

عمار حكيم.
الكاتب  اع��ت��ربه  ال��ك��ت��اب 

����ض���اب جليل  مب��ث��اب��ة ���ض��رخ��ة م���ن 
يبعث  اأن  خالله  من  اأراد  اال�ضتقالل 
القيم  تقدي�ش  ح��ول  قوية  بر�ضالة 
مبادرة  اأنه  كما  الوطن،  بهذا  اخلا�ضة 
الذين  وال�ضهداء  املنا�ضلن  ال�ضتذكار 
الوطن  ه��ذا  حترير  اأج��ل  م��ن  �ضحوا 
ويقدم كنموذج لرتاجم و�ضري املجاهدين 

وجيل الثورة لالأجيال احلالية.
مروانة  مدينة  اب��ن��ة  م�ضيكة  زي���زة 
بفرن�ضا،  در�ضت  متعلمة  �ضابة  بباتنة، 
يف  ومواهبها  وطاقتها  عملها  وظفت 
جمال الطب ل�ضالح اإخوتها املجاهدين 
نا�ضلت  حيث  ال��ت��ح��ري��ر،  ث���ورة  اإب���ان 
وجاهدت بجبال القل بوالية �ضكيكدة 
�ضح  وب�ضبب  حيث  هناك،  وا�ضت�ضهدت 
وجد  التاريخية،  وامل�ضادر  املعلومات 

ال��ك��ات��ب ���ض��ع��وب��ة يف 
ا����ض���ت���ذك���ار م���راح���ل 
ح��ي��ات��ه��ا وم��واق��ف��ه��ا 
واأب���������رز ب��ط��والت��ه��ا 
واع��ت��م��د ع��ل��ى ع��دد 
م������ن ال���������ض����ه����ادات 
املجاهدين  مل��خ��ت��ل��ف 
ابرزها  وال�ضخ�ضيات 
ل��ل��م��ج��اه��د ال���راح���ل 
ال���������وزاين ب��ل��ق��ا���ض��م 
"وقائع  حول  كتاب  على  اأي�ضا  وا�ضتند 
بع�ش  وك��ذا  فرن�ضي  لكاتب  االأورا�ش" 
جانب  اإىل  االإذاع���ي���ة،  الت�ضجيالت 
�ضقيق  مع  اإعالمي  لقاء  على  االعتماد 
ال�ضهيدة زيزة معمر الذي حتدث عنها 

مطوال.
ويف حديثه قال بلقا�ضم حكيم، اأن عدم 
وجود القدوة وقلة املراجع التاريخية 
وال�ضهادات الواقعية واحلقيقية �ضعب 
خا�ضة  الكتاب،  لهذا  اجنازه  مهمة  من 
اأفكاره  ت�ضويق  اإىل  يلجاأ  العديد  اأن 
على ح�ضاب اأفكار االأ�ضخا�ش االآخرين، 
ت�ضويق  ال��واج��ب  م��ن  اأن���ه  راأى  ل��ذل��ك 
والوقائع  احل��ق��ائ��ق  ح�ضب  ال��ت��اري��خ 
وباأ�ضلوب وحلة جديدة وروؤية جدية.

ن�صاأت  ما  �ذ�  �ملوهبة  روح  تن�صج  ما  •عادة 
�ملرحلة  هذه  عن  حدثنا  �لقر�آن،  حمر�ب  د�خل 

�لطفولية، وما �لأثر �لذي تركته بد�خلك؟
عندما  املهم  �ضوؤالك  يف  انتابني  ما  حقيقة 
موهبتي،  جناح  يف   وتاأثريه  القراآن  ربطتى 
فالقراآن جمعنا باأهل القراآن الذين هم اأهل 
اهلل وخا�ضته،  كيف ال وكان منربا ل�ضوتنا 

فلي�ش منا من مل يتغنى بالقراآن الكرمي.
بامل�ضجد،  كانت  موهبتنا  اكت�ضاف  مرحلة 
حينها كنت اأتلقى اال�ضتح�ضان عند قرائتى 
�ضجعني  ال��ذي  غريبي  حممد  �ضيخي  على 
قائال  التجويد  اأح��ك��ام  تعليمى  يف  بعدها 
"�ضتبلغ مراتب عليا م�ضتقبال ب�ضوتك  ىل: 
وزدت  كالمه،  يف  اأثر  يل  القراآن" فرتك  يف 
ذلك  وتتابع  املقرئن  ا�ضتماع  على  حر�ضا 
باإن�ضاء فرقة م�ضجدية يف االإن�ضاد، اأخطنا 
املجال  يف  ن�ضمعهم  ما  اأع��ذب  من  االأحل���ان 
جعل  هذا  حر�ضي  ال�ضجي،  واللحن  الديني 
ل�ضالة  ويقدمنى   ي�ضتقطبنى  امل�ضجد  اإمام 
�ضالة  اأول  كانت   2012 �ضنة  الفري�ضة 
الفجر. لقيت ت�ضجيعا من طرف رواد امل�ضجد 
عز  اهلل  بف�ضل  كله  وهذا  امل�ضرية،   الإكمال 
وجل الذى �ضاألته االخال�ش والطريق التى 

تنجينا يف الدنيا واالآخرة.

•�أي�صا �صاركت يف م�صابقة �لآذ�ن �لوطنية �لتي 
باملرتبة  وتوجت  �لكرمي  �لقر�آن  �ذ�ع��ة  نظمتها 
لك  �صنحت  وهل  �لتجربة،  كانت  كيف  �لأوىل، 

�لفر�صة يف �أن تكون موؤذنا بالأغو�ط؟

الوطنية كانت  االآذان  امل�ضاركة يف م�ضابقة 
الفنى،  م�ضوارى  �ضمن  يل  قيمة  منا�ضبة 
املقامات  ت��ع��ال��ي��م  لقنت  ق��د  قبلها  ك��ن��ت 
اأ�ضاتذة خمت�ضن يف املجال،  ال�ضوتية عند 
التي  الرئي�ضية  االأذان  اأحكام  تعاليم  حتى 
مل  الذين  املدية  والي��ة  �ضيوخ  من  تعلمتها 
يبخلوا علينا مبعلوماتهم ومبا يف جعبتهم . 
فكانوا لنا عونا يف هذه امل�ضابقة التى اأكدت 
بعد النجاح فيها وتتويج باملرتبة االأوىل اأن 
وال�ضهر  بالعلم  امل�ضابقات  يف  املعطيات  اأخذ 
امل�ضاركة،   حن  يظلمك  لن  عليه  وال�ضرب 
لقائنا  ه��و  امل�ضابقة  قيمة  م��ن  زاد  ومم��ا 
باأحبتنا من اأف�ضل القراء واملوؤذنن، ال�ضيما 
مبالحظاتها  اأفادتنا  التى  التحكيم  جلنة 
االأف��ق  لنا  فتحت  حمطة  وه��ي  القيمة، 
واىل  ط��رف  م��ن  تكرىمى  مت  هلل  واحل��م��د 
والية املدية بعدها،  وامل�ضاركة يف امل�ضابقة 
م��وؤذن  من�ضب  بينها  م��ن  اآف���اق  لنا  فتحت 

مب�ضجد عبد القادر با�ضن باملدية.

يف  �ل�صوتية  �ملوهبة  ��صتثمار  �إىل  �لآذ�ن  •من 
"�لن�صاد  �أن  بقولك  و�صرحت  �لدينية،  �لأنا�صيد 
لنعد  وموهبة"،  هو�ية  فهو  �ملنرب  فوق  كالإمام 
�أوىل  كانت  م��اذ�  �ل���ور�ء،  �إىل  بالذ�كرة  قليال 
تلمذذت،  من  يد  وعلى  قدمتها،  �لتي  �لنا�صيد 
وهل ميكن �لقول �أن �لإن�صاد فتح لك فر�صا �آخرى 

نحو تقدمي ر�صائل دينية؟
جمالها  تو�ضع  مل  اإن  ال�ضوتية  امل��وه��ب��ة 
قد  ال�ضجى  واللحن  الطيبة  الكلمة  لفنون 
التى  ال��ه��ادف��ة  امل��ج��االت  م��ن  جانبا  نظلم 
تتطلبها االأنغام اجلميلة، اقامتنا لن�ضاطات 

جعلنا  املحلى  م�ضتوى  على  كثرية  بجمعيات 
االن�ضادى،   املجال  يف  اخلربة  بذوي  نحتك 
فاالإن�ضاد يرثى القيم االجتماعية ويحكيها 
للجمهور ويقدمها بطبق االأحلان التى ترفع 
وف�ضل  اهلل  وبف�ضل  وال���ذوق،  االإح�ضا�ش 
من�ضد  بوحبيلة  غرار  على  املن�ضدين  بع�ش 
الذين  �ضلطانى  يو�ضف  واملن�ضد  ال�ضارقة 
�ضادفتهم يف مهرجانات ان�ضادية  كثرية على 
الكثري  علمنا  الذى  �ضكيكدة  مهرجان  غرار 
من النقاط واحلروف يف تعلم النغم وتعلم 
االن�ضاد  تاأ�ضي�ش  وكيفية  واأخالقه  اآداب��ه 
نفتخر  االن�����ض��ادى  امل��ن��رب  وم��ن  ال�ضحيح، 
الأن  اجتماعية  دينية  لر�ضالة  بتقدمينا 
االن�ضاد قد يت�ضمن موا�ضيع اجتماعية مثل 

تغنينا عن االأم وعن اليتيم..الخ.

�إىل  تطمح  هل  �لدينية،  �لرب�مج  عديد  •مقدم 
�حدى  يف  خا�س  ديني  برنامج  لك  يكون  �أن 

�لقنو�ت �لتلفزيونية؟
مفتاحه  ك��ان  االع���الم  ع��امل  اإىل  ول��وج��ي 
�ضرفا  �ضيفا  كنت  ي��وم  ك��ي��ف؟،  االن�����ض��اد 
لقاء  ���ض��رف  يل  ك���ان  وط��ن��ي��ة،  مب�ضابقة 
االأ�ضتاذ خل�ضر بومرزوق وهو رئي�ش برنامج 
قناة  على  املنقول  الكرمي  للقراآن  ال�ضراج 
ال�ضراج التلفزيونية، مما حتدثنا عن جانب 
منه  كان  فما  موهبتي  عن  وكلمته  االع��الم 
"مروان  يل:  قائال  املجال  يل  فتح  اأن  اإال 
اأنت �ضوتك اعالمي بغ�ش النظر عن الفنون 
االأخرى، جاء اليوم الذى ات�ضل بي ودعاين 
الرثى  الديني  الربنامج  ه��ذا  تقدمي  اإىل 
من  االع��الم��ى  �ضهادة  اأخ��ذت  بالعا�ضمة. 

التلفزيون  م���درب  ط���رف 
اجل��زائ��رى ه���ارون م��راد  
حمطات  وه���ى  ب��ع��ده��ا، 
جت��ع��ل��ن��ا من�����ض��ي ق��دم��ا 
يف ه���ذا اجل��ان��ب ال��ذي 
الرابعة  ال�ضلطة  يعترب 

اإىل  اأطمح  كما  البالد،  يف 
تاأ�ضي�ش نادى االإعالم الوطنى 

املدر�ضة  من  تخرجي  قبل 
العليا لالأ�ضاتذة باالأغواط 
�ضمن  ال��ت��واج��د  ال  ومل��ا   ،
العاملية،  ال��ق��ن��وات  اأك���رب 

وهذا الطموح ما هو اإال منبع 
من حر�ضنا وحبنا له .

قناة  مع  التعاقد  امكانية  فيه  قريب  وعن 
دينى.  برنامج  بتقدمي  وان  اجل��زائ��ري��ة 

ن�ضاأل اهلل التوفيق.

وتاج  �ل�صارقة  من�صد  �أي�صا  تكون  لأن  •ت�صعى 
م�صتقبال،   حتققه  �أن  نتمنى  حلم  وهو  �لقر�آن، 
لهذه �مل�صابقة، وماذ� عن  تقدمت  و�أن  هل �صبق 

�مل�صابقات �لوطنية �لأخرى؟
ال�ضارقة  من�ضد  م�ضابقة  يف  امل�����ض��ارك��ة 
لل�ضدى  نظرا  عاملي  من�ضد  اأي  طموح  هي 
مل  امل�ضابقة،  هذه  تظهره  ال��ذى  وامل�ضتوى 
اأ�ضتطع امل�ضاركة حتى يف الت�ضفيات املوؤهلة 
نظرا للزومنا مع الدرا�ضة، ونحن على اأعتاب 
للم�ضاركة   �ضرنتاح  تخرجنا  م��ن  قريبة 
املحفل  ه��ذا  يف  اجل��زائ��ر   ت�ضريف  ون��اأم��ل 
العاملي، خا�ضة واأننا �ضنحظى ببع�ش الوقت 

للم�ضاركة  ت���اج حينها  م�����ض��اب��ق��ة  يف 

القران  قناة   تنظمها  التي  الكرمي  القراآن 
االأخرى  امل�ضابقات  اأما  للقب،  اأي�ضا  ونطمح 
التى  االأرواح  ح��ادي  م�ضابقة  عن  اأحت��دث 
تعترب ثمرة قوية يف االن�ضاد اجلزائري وقد 
اأهلت من�ضدين جزائرين جيدا، �ضيكون لنا 

ن�ضيبا منها يف االأعوام القادمة .

�ملنرب هذ�  من  توجهها  �لتي  ور�صالتك  ختامية  •كملة 
اأن  يجب  ل��ه،   خلق  ملن  كل  القول  ميكننى 
كانت  مهما  موهبته  على   االإن�ضان  يحر�ش 
العوائق املحيطة به، فالنجاح ال بد له من 
املحلية  ال�ضلطات  من  بد  وال  حياة،  عرثات 
خ�ضو�ضا  باملواهب  تعتني  اأن  والية  كل  يف  
كما  الدينية،  باملجاالت  االأم��ر  تعلق  اذا 
بلد  يف  ال��ف��ن  ل��دائ��رة  نوؤ�ض�ش  اأن  ينبغى 
م�ضتوياته  اإىل  به  ونرتقى  جيدا  اجلزائر 

التى تعطيه قيمته وتزيده رونقا .

بعديد  �لأوىل  باملر�تب  توج  دينية،  بر�مج  وقارئا ومقدم  موؤذنا  �أي�صا  يعد  كما  �لإن�صاد  فذة يف  و�متلك موهبة  �مل�صايخ،  �أهم  يد  �لقر�آن على  وتعلم  �مل�صاجد  ترعرع د�خل 
�مل�صابقات �لوطنية كم�صابقة �لآذ�ن �لوطنية �لتي نظمتها �ذ�عة �لقر�آن �لكرمي، كما �صجل م�صاركات له يف خمتلف �ملهرجانات �لن�صادية، ي�صعى لأن يتوج بلقب من�صد 

�ل�صارقة، وتاج �لقر�آن �لكرمي، كما يطمح لأن يكون له برناجمه �لديني �خلا�س، �بن مدينة �ملدية "مرو�ن مولي م�صطفى" يف هذ� �حلو�ر:

 يقوم م�ضرح ب�ضكرة اجلهوي بجولة فنية اإبتداء 
ملوا�ضلة  الوطن  والي��ات  من  عدد  عرب  اليوم،  من 
عنوان  يحمل  ال���ذي  امل�ضرحي  االإن��ت��اج  ع��ر���ش 
" �ضيبو14"  "املينة" لبطلها ال�ضعيد جنان املدعو 
يف دور �ضي جلول، تاأليف ر�ضدي ر�ضوان، واإخراج 

املبدع �ضوقي بوزيد.
الفنون  اأب  ع�ضاق  اأمتع  ال��ذي  امل�ضرحي  العر�ش 
غيابها  من  ق�ضرية  مدة  بعد  "املينة"  مب�ضرحية 
القالب  ذات  امل�ضرحية  اأن  ال�ضيما  اخل�ضبة،  على 
الكبريين  والتفاعل  االإعجاب  القت  الكوميدي 

لدى العديد ممن ا�ضتمتعوا بجراأة اآدائها.
خ�ضبة  جمرياتها  �ضتلهب  التي  امل�ضرحية  اأحداث 

تيبازة،  البليدة،  ال��ب��وي��رة،  امل�ضيلة،  ب�ضكرة، 
برج  املدية،  بومردا�ش،  وزو،  تيزي  الدفلى،  عن 
بوعريريج، وامل�ضرح الوطني، عرفت معاودة ظهور 
كبار م�ضرح ب�ضكرة، على غرار الوجوه امل�ضرحية 
اجلديدة التي وجدت يف العمل امل�ضرحي" املينة" 
خ�ضبة  على  الفرجة  عن�ضر  الإ���ض��ف��اء  فر�ضة 

امل�ضرح.
اأنتج  ال��ذي  امل�ضرحي  العمل  ه��ذا  ف��اإن  للتذكري 
جتاوبا  القي  م��رات  عدة  وعر�ش  دي�ضمرب  �ضهر 
تعالج  �ضيا�ضية  اأحداث  من  ملا يحمله  مع اجلمهور 
الوقت  يف  اأح��داث��ه��ا  وت��واك��ب  ال��ب��الد  و�ضعية 

الراهن.

اأع��ل��ن��ت ال��ت��ع��اون��ي��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة اخل��ي��ام 
�ضطيف  والية  �ضرق  بالعلمة  �ضمريامي�ش 
للم�ضرح  االأول  الوطني  املوؤمتر  عن تنظيم 
واالإع����الم ورج���ال االأع��م��ال وه���ذا حتت 
االأعمال  ورج��ال  واالإع��الم  "امل�ضرح  �ضعار 
وهذا  االإن�ضان"  يف  االإ�ضتثمار  ثالثية   ...
واالآداب  الفنون  دعم  �ضندوق  من  بدعم 
املمتدة  الفرتة  يف  وذلك  الثقافة،  ل��وزارة 
بامل�ضرح  املقبل  جويلية   18 اإىل   13 من 
املوؤمتر  �ضيكون  حيث  بالعلمة،  اجل��ه��وي 
فر�ضة من اأجل درا�ضة العالقة التي تربط 
االأعمال  امل�ضرح واالإعالم وكذا رجال  بن 

وكيفية االإ�ضتثمار يف هذه العالقة بطريقة 
اإيجابية خلدمة االأطراف الثالثة.

وح�����ض��ب امل��ع��ل��وم��ات امل��ق��دم��ة م��ن ط��رف 
اجلمعية فاإن فعاليات هذا املوؤمتر تت�ضمن 
باالإخراج  املتعلقة  منها  تكوينية  ور�ضات 
امل�ضرحي،  واالأداء  التمثيل  امل�ضرحي، 
ور�ضة  امل�ضرحي،  العر�ش  �ضينوغرافيا 
م�ضرح الطفل من 15 اإىل 16 �ضنة اإ�ضافة 
اإىل ور�ضة التقدمي االإذاعة والتلفزيوين، 
فكرية  ن��دوات  تنظيم  عن  ناهيك  وه��ذا 
االأدبية  االأ���ض��م��اء  م��ن  الكثري  مب�ضاركة 
الوطني  امل�ضتوى  على  املعروفة  والثقافية 

والتي منحت موافقتها من اأجل امل�ضاركة يف 
هذا املوؤمتر.

عرو�ش  اأي�����ض��ا  ال��ربن��ام��ج  يت�ضمن  ك��م��ا   
م�ضرحية يومية بامل�ضرح اجلهوي بالعلمة 
حملية  م�ضرحية  ف��رق  ع��دة  تقدمي  م��ن 
علما  �ضعرية،  اأم�ضيات  عن  ف�ضال  ووطنية 
�ضمريامي�ش  اخليام  الثقافية  التعاونية  اأن 
عبد  االأ���ض��ت��اذ  ي��ق��وده��ا  ال��ت��ي  بالعلمة 
العديد  نظمت  اأن  �ضبق  بو�ضراكي  احلليم 
على  امل��ه��م��ة  الثقافية  ال��ت��ظ��اه��رات  م��ن 
للم�ضرح  االأوىل  الوطنية  االأي���ام  غ��رار 

االأكادميي.

م�سطفى".. القارئ املن�سد الذي  موالي  "مروان 
اعتلى حمراب احلياة ليكون �سوت القراآن 

الوطن ربوع  خمتلف  عرب  فنية  جولة  "املينة" يف 

العلمة حتت�سن فعاليات املوؤمتر الوطني االأول
 للم�سرح واالإعالم ورجال االأعمال 

كتاب تاريخي يتناول حياة
 ال�سهيدة زيزة م�سيكة
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�ص����ّرة
رحت للحانوت اعطيتلو 50 دج وهزيت باكي قاطو 

بيمو
مول احلانوت �ضاف معايا 
وهز يدو وداريل عالمة 

الن�ضر
وبكل عفوية هزيت يدي 

حتى اأنا ودرت نف�ش 
ال�ضعار وقلت لو حتيا 

اجلزائر
قال يل وا�ش من دزاير 

تاعك زيد األفن ما 
تلعبهالي�ش مهبول؟!.

فح�س دقيق
واحد يغري على مرتو بزاف ، مر�ضت  

راح عند الدكتور، قال له مرتي مري�ضة
قال له خليها تتف�ضل

قال له اأنا ما جبتها�ش، ب�ضح جبتلك بطاقتها 

ال�ضخ�ضية
راح الدكتور فح�ش البطاقة بال�ضماعة، وقال له: 

ب�ضيطة �ضوي التهابات واأعطاه 
م�ضاد حيوي

الزوج: واإذا ما حت�ضنت�ش يا دكتور
الدكتور: جيب يل البا�ضبور يا 

حيوان!!.

نتيجة عك�صية
مت ا�ضتدعاء دكتور يف مركز ملكافحة

اإدمان اخلمر وذلك الإقناعهم 
باالإقالع عنها

فاأح�ضر دودة وو�ضعها يف كوب ماء
ف�ضبحت الدودة

ثم اأخرجها وو�ضعها يف كوب خمر
فماتت وحتللت واختفت

فقال لهم: ماذا ت�ضتنتجون
قالول�����و: ن�ضتن��تج اأنو يل يف كر�ضو الدود الزم 

ي�ضرب اخلمر؟!!.

معلومات م�سلية

�سيدنا 
يون�س 
عليه 
ال�سالم

اأمثال �سعبية

تبلغ  الناري  للعيار  الق�سوى  ال�سرعة   •
اأي ما يوازي  1065 مرتا يف الثانية  حوايل 

تقريبا. ال�سوت  �سرعة  اأ�سعاف   3
مادة  من  الناجت  للقلق  الدماغ  ا�ستجابة   •
اأقرب  االآالم  هيئة  على  ياأتي  الريا�سيات 

للج�سدية منها للنف�سية.
ال�سوئية  املــرور  اإ�سارات  ا�ستخدام  بداأ   •

قبل اخرتاع ال�سيارات.
النا�ص  اأغلب  بني  �سيوعا  االأحالم  اأكر   •
هي  بريطانية  اإح�سائية  ح�سب  العامل  يف 

عايل". مكان  من  "ال�سقوط 
الــكــهــوف  يف  املــــوجــــودة  الـــر�ـــســـومـــات   •
ر�سم  مت  ــد  ق ال�سنني  الآالف  واملــحــفــوظــة 
كما  الرجال  ولي�ص  الن�ساء  قبل  من  معظمها 

كان يعتقد.
اأن  نومي  تو�سيكا  الياباين  العامل  • الحظ 
من يحملون ف�سيلة الدم A جادون وحذرون 
الف�سيلة  يحملون  ومن  بالتفا�سيل  ويهتمون 

القيادة. ويع�سقون  واقعيون   O
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ا�سحك وال�سحك بال�س.. قبل ما يغلى وتقول يامن عا�س

جواب 
املحاجية

حاجيتك
 اإذا كنت قاري 
وعارف حروف 

الدين قول 
يل على اللي 

زاد من الكر�ص 
مــرتني 

حدث يف مثل هذا اليوم
العا�ضر من �ضهر جويلية

كارل  االأملاين  الريا�سيات  عامل  ـ   1796
عدد  كل  اأن  يكت�سف  جاو�ص  فريدري�ص 
االأكر  على  كتابته  ميكن  موجب  طبيعي 

يف �سكل جمموع ثالثة اأعداد مثلثية.
مدينة  يــغــادر  ح�سني  الـــداي  ـ   1830
اجلزائر مبقت�سى ن�ص اال�ست�سالم برفقة 
نحو  وحا�سيته  اأ�سرته  اأفــراد  من   108

ايطاليا.
بينيتو  االإيطايل  الديكتاتور  ـ   1923
مو�سوليني ي�سدر قرارا يحل مبوجبه كل 
ويلغي  الفا�سية  غري  ال�سيا�سية  االأحزاب 

احلياة الربملانية.
1925 ـ تاأ�سي�ص وكالة االأنباء الر�سمية 
التلغراف  وكالة  ا�سم  حتت  ال�سوفياتية 

لالحتاد ال�سوفياتي/ تا�ص.
الفرن�سية  الوطنية  اجلمعية  ـ   1940
تعلن نهاية اجلمهورية الفرن�سية الثالثة 
املار�سال  بقيادة  في�سي  حكومة  وقــيــام 
فيليب بيتان والتي قبلت باال�ست�سالم اأمام 

االأملان خالل احلرب العاملية الثانية.
تعتقل  الفرن�سية  ال�سرطة  ـ   1955
"هرني عالق" املنا�سل يف احلزب ال�سيوعي 

لتعاطفه مع الثورة اجلزائرية.
باحلكومة  غانا  دولة  اعرتاف  ـ   1959

املوؤقتة للجمهورية اجلزائرية.
�سناعي  قــمــر  اأول  اإطــــالق  ـ   1962
 1 تل�ستار  با�سم  الــعــامل  يف  لالت�ساالت 
التلفزيونية  الــربامــج  ينقل  كــان  ــذي  وال

بني اأوروبا والواليات املتحدة.
1963 ـ اأحمد بن بلة، يوقع على مر�سوم 
مع  لل�سداقة  وطني  مركز  باإن�ساء  يتعلق 

ال�سعوب.
موريتانيا  يف  ع�سكري  انقالب  ـ   1978
قام  داداه  ولـــد  املــخــتــار  الــرئــيــ�ــص  �ــســد 
حممد  ــد  ول امل�سطفي  االأول  ـــالزم  امل بــه 

ال�سالك.
االإفريقية  ــعــاب  االأل افتتاح  ـ   1978

الثالثة باجلزائر.
 40 ملدة  بال�سجن  حكم  �سدور  ـ   1992
نورييغا مبيامي  �سنة لرئي�ص بنما مانويل 
خمدرات،  وق�سايا  الف�ساد  بتهمة  وذلــك 
رئي�ص  حماكمة  فيها  يتم  مــرة  اأول  وهــي 

دولة اأجنبية يف الواليات املتحدة.
�سامل  ال�سي�سان  زعيم  اغتيال  ـ   2006

با�ساييف على يد املخابرات الرو�سية.
ـ زين الدين زيدان يتلقى جائزة   2006
القدم  لكرة  العامل  لكاأ�ص  الذهبية  الكرة 
م�سواره  يف  له  مناف�سة  اآخر  وهي   ،2006

االحرتايف.
ي�سنف  "دافو�ص"  تــقــريــر  ـ   2009
جمــال  يف   112 ــة  ــب ــرت امل يف  اجلـــزائـــر 

ت�سهيالت التجارة الدولية.
2010 ـ الديوان الوطني لالإح�ساء يعلن 
قد  اجلزائر  ل�سكان  االإجمايل  العدد  اأن 
جانفي  الفاحت  مع  ن�سمة  مليون   6،35 بلغ 

.2010
امل�سلحة  للقوات  العام  القائد   -  2017
حترير  يعلن  العبادي  حيدر  العراقية 
�سيطرة  ــن  م بــالــكــامــل  املــو�ــســل  مــديــنــة 
)داعــ�ــص(  االإ�ــســالمــيــة  ــة  ــدول ال تنظيم 

ونهاية دولة اخلالفة فيها.

� وّليت وين نقعد يجيني النعا�ش يف رايك 
اأخريا راح نويل برملاين يا �ضي عالوة؟

اأ�ضامة حفيظي باتنة
على عقليتك هذي اإذا مل حتظ باملنجل 

فقد حتظى بال�ضاطور؟!.

� متى تقرر قول احلقيقة وال �ضيء غريها 
يا �ضي عالوة؟

جواد العمري ب�ضكرة
يف حالة واحدة.. اأكون فيها حم�ضن من 
جل�ضدي  داخلي  اأو  خارجي  ا�ضتهداف  اأي 

النحيل يا �ضي جواد؟!.

وا���ش حتب  راأي��ك يف من يقول كول  ما   �
والب�ش وا�ش يحبوا النا�ش يا �ضي عالوة؟

عبد احلكيم . د خن�ضلة
حتب  وا���ش  كول  بل  منو..  تديها�ش  ما 
والب�ش ما يجعلك حمرتما بن االآخرين.. 

واإذا ذوق النا�ش ف�ضد كيفا�ش نديروا؟!.

� �ضي عالوة ال تفكر كثريا فبع�ش التفكري 
م�ضيعة للعمر؟

حمزة خمري اأوالد جالل
و�ضا اندير يرحم اأّباك؟!.

� م��ا ه��ي اجل��رمي��ة ال��رق��م��ي��ة ي��ا �ضي 
عالوة؟

�ضليم طواهرية قاملة
املهم  الريا�ضيات..  خاطيني  ول��دي  يا 
عراك  يف  تدخل  فهمت  م��ا  ح�ضاب  على 
م�ضاعفات  فيه  االأبي�ش  �ضالحك  يكون 

املائة.. وزيد �ضق�ضي مليح؟!؟.

� ما معنى اأن تعي�ش حرا واأنت ال ت�ضتطيع 
حتى البوح مبا يدور يف راأ�ضك؟

مراد العوين اأوالد جالل
عيب  ال��راأ���ش  يف  "القمل"  وج���ود  الأن 

كبييييييييييييري يا �ضي العوين؟!.

تخاريف 
�سي عالوة املو�سطا�ش

عندك تقطع اجلورنان

هههههه

�سي عالوة ينتظر اأ�سئلتكم ليجيب عليها، �ساركونا بها 
modhik@yahoo.com :على الربيد االإلكرتوين
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العود يل حتقرو يعميك
حكـــمة

اإذا وعظت فاأوجز، فاإن كرثة 
الكالم ين�سي بع�سه بع�سا

حالة امل�ضوؤولن 
اليوم.. الهربة 

ت�ض����ّلك؟!

�سورة م�سحكة
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طالبوا بتوظيفهم باملحطة اجلديدة

طالبوا مبنحهم قطعا اأر�شية

هــدد  اأم�ــص عدد من ال�ســباب البطال 
اأعلــى  اإىل  �ســعودهم  بعــد  باالنتحــار 
الربيــة  امل�ســافرين  حمطــة  بنايــة 
عيــدي  مبنا�ســبة  تد�ســينها  مت  التــي 
اال�ستقالل وال�سباب مطالبني ال�سلطات 
املحلية منحهم منا�ســب عمــل باملحطة 

باعتبارها تقع يف حيهم.
 هــذا الطلب طرح علــى وايل الوالية 

خــالل تد�ســينه  للمحطة  وحاورهم يف 
هــذا االأمر، ودعــا بع�ســهم التقرب اإىل 
مكتبه  يوم االأحد املا�سي، غري اأن االأمر 
جتدد بدخولهم اإىل املحطة، كما قاموا 
بغلق الطريــق املوؤدي اإىل املحطة، علما 
اأن وايل الواليــة طلــب ممــن حتدثــوا 
اإليه تقدمي ملفاتهم للجهة املخولة لها 
قانونــا يف توظيــف عمــال املحطة وفق 

معايري و�ســروط التوظيــف ومن تتوفر 
فيهم �ســروط العمل يف املحطة اأين ذكر 
اأحد امل�سوؤولني التابعني لت�سيري املحطة 
على ت�ســجيل 29 ملــف والعدد ميكن اأن 
يرتفــع يف حــال تطلب االأمــر رفع عدد 
التــي  املحطــة  دينامكيــة  مــع  العمــال 

�ست�ستقبل مليون م�سافر يف ال�سنة.

�صي االأورا�صي..

وجب الكالم

hamzalaribi005@gmail.com

حمزه لعريبي

الهدف يلغي االختالفات
كله  لي�ص  ال�سعب  اأن  كيف  اأرى  واأنــا  حت�سرين 
واأق�سد  االأزمـــة  يف  يتخبطان  والــدولــة  طبعا 
اإىل  الو�سول  اأجــل  من  للتحاور  اأر�سية  انعدام 
الكثري  واأن  خا�سة  ـــراف،  االأط كل  ير�سي  حل 
وكبار  اجلزائر  على  اأولياء  اأنف�سهم  ن�سبوا  ممن 
غاية  اأجــل  من  �سيء  كل  يعار�سون  املعار�سني 

جمهولة.
هنا حت�سرين ق�سة امراأة و�سل ال�سجار بينها 
كليهما،  من  الطالق  يف  التفكري  حد  زوجها  وبني 
اأخرى  وعندما هددها زوجها بالزواج من امراأة 
اإىل  اأن تعود االأمور  غ�سبت وحزنت ويئ�ست من 
ما كانت عليه، ورغم ذلك فلم تتحرك من بيتها، 
اأ�سغالها وم�ساريعها الق�سرية  بل قررت ا�ستكمال 
والبعيدة املدى، وعندما �ساألتها ابنتها عن �سبب 
"ما  قالت  لها  اأبيها  اإهانة  رغم  البيت  يف  بقائها 
ذلك  بابا"،  لــدار  ــروح  ون نغ�سب  وقــت  عندي�ص 
و�سريح  وا�سح  هدف  لها  كان  قد  الزوجة  الأن 
وهو بناء اأ�سرتها واالإبقاء عليها قائمة رغم كل 
متا�سك  اأمام  يهون  �سيء  كل  اأن  تعلم  فهي  �سيء، 
نقلت  وعندما  حلمتها،  على  واحلفاظ  االأ�سرة 
املراأة  اأن  االأخري  اأدرك  الأبيها  اأمها  كالم  االبنة 
التي حتمل هدفا نبيال يف عقلها ال ميكن اأن تكون 
اأن  ميكن  ال  كبرية  كانت  مهما  بينهما  اخلالفات 

تكون اأعمق من حبها لهدفها والأ�سرتها.
اليوم يف وطننا بحاجة الأن نحمل هدفا  نحن 
بحاجة  ونحن  الــزوجــة،  حتمله  كالذي  �ساميا 
وعلينا  اعتبار،  كل  فوق  الوطن  حب  جنعل  الأن 
طبيعتها  كانت  مهما  االختالفات  كل  نتنا�سى  اأن 
من  عرقية  اأو  دينية   اأو  اإيديولوجية  فكرية 
كل  فــاإن  هدفنا  يف  نثق  فعندما  الــوطــن،  اأجــل 

اختالف وكل خالف �سيهون اأمام اجلزائر.
اخلـــالفـــات  كـــل  عــلــى  نــقــ�ــســي  اأن  ميــكــنــنــا 
عليها  نق�سي  اأن  وميكن  �سيا�سيا  واالختالفات 
وت�سامن  تالحم  من  عنا  عــرف  مبا  اجتماعيا 
وحب للوطن، واأنا اأثق يف اأن كل اخلالفات ميكن 
لن  لكننا  الوطن،  يف  فكرنا  نحن  اإن  تتال�سى  اأن 
كان  واحــدة  فر�سة  �سيعنا  اإن  الوطن  ن�ستعيد 
ميكن لنا فيها اأن نكون يدا واحدة ونتنا�سى فيها 
الوطن  فلنجعل  لهذا  واخلــالفــات،  االختالفات 
اأ�سمى من كل االختالفات مهما كانت عميقة، الأن 
قد  فاالأعداء  اأعمق  يكون  اأن  يجب  الوطن  حب 
يت�ساحلون واملختلفون قد يتفقون لكن الوطن اإن 
مت متزيقه فلن ي�سهل ترقيعه خا�سة واجلزائر 

حتت جمهر املرتب�سني بها واملتاأبطني لها �سرا.

خري البالد بني ليلة و�سحاها بان... املرمز 
بالقناطر والفريك متوفر يف كل مكان... 

اإنتاج حملي بقيمتو وعليه ال�سان... وال�سباب 
من الغرقة خرج ورا�سو عايل يف العنان... 

واقيال ح�سبونا منوتو كي مانكلو�ص الياوؤورت 
والبانان... حنا قد اجلوع وقد احلروب ويل 

ما يعرفنا�ص خوان...

عني امليلة

اأم البواقي

متكنت عنا�سر فرقة البحث والتدخل باأمن والية خن�سلة، من 
توقيف11 �سخ�سا يف ق�سية اإن�ساء حمل ملمار�سة الف�سق والدعارة 
اإقدام  مفادها  معلومات  لورود  الق�سية  حيثيات  وتعود  بخن�سلة 
على  متو�سة  ببلدية  مقيم  العمر،  من  الثالث  العقد  يف  �سخ�ص 
اإن�ساء حمل ملمار�سة الف�سق والدعارة، ي�ستغله اأي�سا يف ا�ستهالك 
مت  املعلومات  لــذات  ا�ستغالال  العقلية،  واملــوؤثــرات  املــخــدرات 
ا�ست�سدار اإذن بتفتي�ص امل�سكن، وبعد اإعداد خطة اأمنية حمكمة 
العمر،  من  والثالث  الثاين  العقد  يف  اأ�سخا�ص  �سبعة   توقيف  مت 
على  منهما  اثنان  بحوزة  �سبط  مت  ق�سائيا،  م�سبوقني  اأغلبهم 
حمظورة،  بي�ساء  اأ�سلحة  اإىل  اإ�سافة  مهلو�سة،  اأقرا�ص  ثالثة 
فيهم �سبطوا رفقة اأربع فتيات، حيث اأ�سدر يف حق 4 من امل�ستبه 
الو�سع  االأطراف من تدابري  بقية  ا�ستفاد  فيما  اإيداع،  اأمر  فيهم 

حتت الرقابة الق�سائية اإىل غاية جل�سة املحاكمة .

لفظ طفل يبلغ من العمر 14 �سنة، اأنفا�سه االأخرية مب�سلحة 
الزناتي  وادي  مب�ست�سفى  واجلراحية  الطبية  اال�ستعجاالت 
مت  حيث  اأحــمــد،  بكو�ص  قرية  يقع  واد  يف  غرقه  بعد  ــك  وذل
انت�ساله من قبل اأعوان احلماية املدنية، ليتبني اأنه فاقد للوعي 
اإىل  ال�سرعة  جناح  على  ليحول  رئوي،  قلبي  توقف  من  ويعاين 
يلفظ  اأن  قبل  الالزمة،  الطبية  للمعاينة  خ�سع  اأين  امل�ست�سفى 
با�سرت م�سالح االأمن حتقيقاتها ملعرفة  اأنفا�سه االأخرية، حيث 

مالب�سات هذا احلادث.

لل�سرطة  الــوالئــيــة  بامل�سلحة  اجلنائية  الفرقة  متكنت   
ترتاوح  اأ�سخا�ص   3 توقيف  من  تب�سة،  والية  باأمن  الق�سائية 
7479 وحدة  من  اأكر  �سنة وبحوزتهم  21 و41  اأعمارهم بني 
من  االأ�سلحة  ذخرية  �سناعة  يف  تدخل  والتي  املهرب  الكب�سول 
ال�سنف اخلام�ص، ليتم فتح حتقيق معمق يف الق�سية وبعد اإمتام 
اأمام  فيهم  امل�ستبه  تقدمي  مت  الالزمة  القانونية  االإجـــراءات 

اجلهات الق�سائية.

من  يبلغان  �سقيقني  على  القب�ص  بتب�سة،  االأمن  عنا�سر  األقت 
العمر 31 �سنة على اإثر �سكوى تقدم بها �سخ�ص يبلغ من العمر 
36 �سنة اإىل اأمن دائرة ال�سريعة حول واقعة ال�سرب واجلرح 
ر�سقها  بعد  �سيارته  حتطيم  ــذا  وك ع�سا  با�ستعمال  العمدي 
النقالة  الهواتف  لبيع  اليومي  بال�سوق  كان  حينما  باحلجارة 
تثبت  طبية  ب�سهادة  �سكواه  ال�ساكي  دعم  اأين  املدينة،  بو�سط 
كافة   اإمتام   وبعد  االأخوين  توقيف  ليتم  يوما،   18 ملدة  عجزه 
اإىل  الق�سية  اأطراف  تقدمي  مت  الالزمة  القانونية  االإجــراءات 
مالية  وغرامة  اإيداع  اأمر  فيهما  امل�ستبه  �سد  �سدر  اأين  املحكمة 

كتعوي�ص لل�سحية.

جتمــع اأم�ص جمموعة مــن املواطنني 
اأم  واليــة  وايل  ديــوان  مقــر  اأمــام 
البواقي، رافعني �سعارات يطالبون فيها 
مب�ســاعدتهم على منحهم قطع اأر�سية 
ت�ســريحاتهم  وح�ســب  لكمــني،  بحــي 
اأنهم التقوا بال�سيد الوايل منذ خم�سة 
اأ�ســهر، حيــث وعدهــم اآنــذاك بالنظر 
يف مطلبهم وال�ســيء حتقــق على ار�ص 
القطــع  بعــدد  م�ست�ســهدين  الواقــع 
االأر�ســية التــي مت توزيعهــا مــن �ســنة 
1991 اىل 2011  والتي  مل تتجاوز 
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اأي  توزيــع  يتــم  مل  فاإنــه  وح�ســبهم 
يومنــا،  اإىل   2011 �ســنة  مــن  قطعــة 
مــن  اأول  الــوايل احلــايل  اأن  موؤكديــن 
ا�ســتمع اإىل مطالبهــم ووعدهــم بحــل 
هــذا املطلب، حيث التقــى ممثلو هوؤالء 
برئي�ــص الديــوان الــذي اأكــد لهــم اأن 
االأمر �ســينظر اإليه بعني االعتبار على 
اعتبــار االأمــور االإداريــة القانونية يف 
هذا االأمر ال تاأتي بني ع�سية و�سحاها، 
لكنهــا تتطلب وقتا كافيا ينظر فيه من 

جميع اجلهات املخولة لها االأمر.

�ســهدت اأول اأم�ص، زيارة وزير التعليم 
العايل والبحث العلمي "بوزيد الطيب" 
ملدينــة عني مليلة بواليــة اأم البواقي، 
حالــة من الغ�ســب و�ســط املواطنني يف 
ظــل الو�ســع ال�سيا�ســي الــذي تعرفــه 
اجلزائــر، وكــذا مــع الرف�ــص ال�ســعبي 
قبــل  مــن  املتخــذة  القــرارات  الأغلــب 
الطاقــم احلكومــي موؤخــرا، اأيــن قــام 
"اأمــني بخــة"  نا�ســط �سيا�ســي يدعــى 
واملقيــم  �ســنة   36 العمــر  مــن  البالــغ 
مبدينــة عني مليلــة، باالحتجاج رفقة 
ع�ســرات املواطنــني اأمــام مدخــل معهد 
التطبيقيــة ورفعــه  التقنيــات  العلــوم 

الفتة" عني مليلة لي�ســت للبيع" وذلك 
قبيــل دقائق قليلــة من و�ســول موكب 
وزيــر التعليــم العــايل، ليتــم اعتقالــه 
مبا�ســرة من قبل م�ســالح االأمن مبدية 
عــني مليلــة، عمليــة التوقيــف اأثــارت 
�ســخط املواطنــني مبدينــة عــني مليلة 

اأين طالبوا ب�سرورة االإفراج عنه.
يذكــر اأن ال�ســاب املعتقــل قد �ســارك 
االحتجاجــات  عديــد  يف  موؤخــرا 
مــن  هكتــار   38 لتوجيــه  الراف�ســة 
العقار مبدينــة عني مليلة، لال�ســتثمار 
يف القطــاع اخلا�ــص ومــن بينها ف�ســاء 

الفرو�سية.

توقيف 11 �سخ�سا 
اأن�سئوا وكرا للدعارة 

هالك طفل غرقا داخل وادي

ا�سرتجاع 7479 وحدة 
من الكب�سول املهرب 

توقيف �سقيقني اعتديا على 
�سخ�ش وقاما بتحطيم مركبته

بطالون يحاولون االنتحار جماعيا من فوق بناية 
حمطة نقل امل�سافرين باأم البواقي

مواطنون يحتجون اأمام مقر 
ديوان وايل اأم البواقي

توقيف �ساب رفع الفتة "عني مليلة لي�ست للبيع" 
خالل زيارة وزير التعليم العايل

عالء. ع

حممد. ع

ملودع. ع

ملودع. ع

عبد الهادي. ب�ص. بن �ستول

�شطيف

�سجلت م�سالح احلماية املدنية يف 
جمال اإخماد احلرائق 20 حريقا يف 

املزارع، االأدغال وامل�ساحات اخل�سراء، 
مت اإخماد 15 منها دون اأن تخلف 

خ�سائر هامة، فيما ت�سبب حريقان يف 
االأدغال �سجال بكل من دوار املاعلي 

ببلدية تيزي نب�سار ونواحي تارا 
اأري�ست ببلدية اآيت تيزي �سمال 

الوالية يف احرتاق حوايل 15 هكتارا 
من االأدغال وت�سوه بع�ص االأ�سجار 

املثمرة.
اأما احلرائق الثالثة االأخرى التي 

طالت املحا�سيل الزراعية بكل من 
قرية قرمودة ببلدية جميلة وقرية 
املنا�سرية ببلدية بئر العر�ص وم�ستة 

ال�سواوات بالعلمة فقد ت�سببت يف 
احرتاق 5 هكتارات من حقول القمح 

القائم، ف�سال عن اإحرتاق  300 
رزمة تنب، وكذا 10 هكتار من بقايا 

حم�سول القمح، ف�سال عن 3 هكتارات 
من االأحرا�ص واحل�سائ�ص، ناهيك عن 

احرتاق 45 خلية نحل و30 �سجرة 
مثمرة، ومتكنت الفرق املتدخلة 

بدعم من اإمكانيات الرتل املتنقل 
اخلا�ص مبكافحة حرائق الغابات من 

التقليل من اخل�سائر وحماية ممتلكات 
فالحية هامة متعلقة مبرائب لرتبية 

املوا�سي والدواجن وكتل غابية 
وب�ساتني اأ�سجار مثمرة باالإ�سافة اإىل 

حقول احلبوب. 

ن�سوب 20 حريق 
يف املزارع واالأدغال 
وامل�ساحات اخل�سراء
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