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تب�سة

بعد تاأخر عملية اإ�سكان امل�ستفيدين

بعد اأكثـر من �سهرين من التجميد

مرت عليها 10 �سنوات وتعاقب عليها 
لل�سحة �سابقني  وزراء   4

منذ حوايل اأ�سبوع

رغم مرور �سنوات على توزيع �سكناته

مديرية الرتبية بباتنة

يف ح�سيلة مل�سالح احلماية املدنية

خالل زيارة وزير ال�سكن

حي "ال�شادق �شب�شوب" 
بحنفـيات جافـــة

القطب العمراين حملة 
دون اإ�شارات مرورية

يف  مرت�شح   3100
م�شابقات �شلك الإدارة

م�شرع 12 �شخ�شا 
خالل �شهر ب�شبب 

حوادث املرور بباتنة

م�شاريع ال�شحة ت�شري 
اإىل الوراء بخن�شلـــة

جديدة  �شقة   1000
 "LPA" من �شيغة

لوليـــة �شطـيف

�شكنات "عـــدل"
 بعني مليلة حتت رحمة 

ع�شابات ال�شرقـــة

رفع التجميد عن املجل�س 
ال�شعبي البلدي لل�شريعة

يومية �إخبارية عامة
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"اخل�سر" تــاأهــل  احــتــفــاالت  يف  جــرحــى  و10  �ــســاب  وفـــاة 
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انتاج هذا العام �سجل انخفا�سا كبريا مقارنة بالعام املن�سرم

اإنتاج امل�شم�ش يرتاجع يف باتنة!
�سهد املو�سم الفالحي احلايل بوالية باتنة، تراجع يف اإنتاج فاكهة امل�سم�ش التي ت�ستهر بها الوالية، مقارنة بال�سنة 

املا�سية التي مت فيها ت�سجيل اإنتاج وفري، اإىل درجة اأن العديد من الفالحني وقفوا عاجزين عن ت�سويقه، غري اأن االنتاج 
هذا العام عك�ش �سابقه، حيث من املرتقب اأن ي�سل منتوج هذا العام اإىل حوايل 259 األف قنطار  على اأكرث تقدير، اأي ما  

معدله 70 قنطارا يف الهكتار، يف وقت بلغ فيه اإنتاج املو�سم املن�سرم حوايل 500 األف قنطار...

توقعات ببلوغ معدل �إنتاج يقدر بـ 259 �ألف قنطار

�ش 04

طلبة بجامعـــة باتنـــة 2 
يواجهون م�شتقبال جمهول

حت�شلو� على �شهاد�ت غري معرتف بها

الذي  والتهمي�ش  التع�سف  2، من  باتنة  بجامعة  البيوميكانيك  ي�ستكي طلبة 
اإدارة الق�سم، بعد مطالبتهم باإعادة النظر يف ال�سهادة  يتعر�سون له من قبل 
املمنوحة لهم ومرا�سلة اجلهات املعنية بهدف ا�ست�سدار وثيقة تبني اأهليتهم 
يف العمل �سمن الوظيف العمومي اأو القطاع اخلا�ش ح�سب ت�سريحاتهم...
�ش 04

اجلزائر ـ غينيااجلمعية العامة الإ�ستثنائية..

بطولة �أمم �فريقيا )م�شر 2019(

اجلزائر  ـ ال�سينغال
اخل�ضر يف نهائي "الكان" 

بعد 29 �ضنة من الغياب
�ص 12

جمال بلما�سي: 
الفارق" �سنعت  الالعبني  �سخ�سية  "قوة 

�سورة من االأر�سيف



عبد العايل بلحاج

هل ا�شتقلت الكرة اجلزائرية؟
حقيقة، طوال �سنوات مل ن�سعر واأن لنا فريق كرة 
ال�سعب، وعندما  اإ�سعاد  اأجل  قدم ميثلنا ويعمل من 
نقول هذا الكالم فنحن نعلم باأنه �سيفهم من خالله 
اأمثال  ال�سابقني  الالعبني  نوايا  ن�سكك يف  باأننا كنا 
عنرت يحيى وكرمي زياين وغريهما من الذين كانوا 
ال�سعب  اأجــل  ومن  اجلزائر  اأجــل  من  فعال  يلعبون 
اجلزائري، لكن ما نعنيه هو اأننا مل نكن ن�سعر باأن 
الفريق ملك لل�سعب واأن اأهدافه هي اأهداف �سعب بل 
فريقا مملوكا لع�سابة ت�ستغله كما ت�ساء كو�سيلة من 
الو�سائل التي اعتادت ا�ستخدامها لرتوي�ص ال�سعب 
وا�ستغبائه وتهدئته عندما ينتف�ص، وال �سك اأن من 
بني ما يو�سح كالمنا هو ما حدث يف 2010 عندما 
لعب الفريق الوطني �سد املنتخب امل�سري وانهزمنا 
لي�ص ب�سبب تهاون الالعبني بل ب�سبب �سفقة متت 
الكوالي�ص بني  ع�سابة اجلزائر وع�سابة م�سر  يف 
الوطني  الفريق  يف  مهم  �سخ�ص  به  �سرح  ما  وهذا 

اآنذاك.
العبي  طينة  مــن  العــبــني  ي�سم  الـــذي  الفريق 
املنتخب اجلزائري حتى يف �سنوات �سابقة ال ميكنه 
اأن ينهزم، بل حتى واإن انهزم فال ميكن اأن نقتنع باأنه 
املنتخب  الأن  واإيابا،  ذهابا  هزمه  ميكن  �سهل  فريق 
اجلزائري الذي هدد اأملانيا يف 2014 واأو�سك على 
عامليا،  منتخبا  يكون  اأن  اإال  ميكن  ال  بها  االإطاحة 
التي  الع�سابة  هو  "مغمورا"  فريقا  جعله  ما  لكن 
العاملية  ال�سوق  يف  اأ�سهمه  وتخف�ص  ترفع  كانت 
باملعريفة والتلفون ح�سب اأهوائها واأهدافها، فحني 
نفوز  فاإننا  الفوز  اأجل  من  الالعبني  املــدرب  يختار 
وعندما تختار الع�سابة الالعبني بالتلفون من اأجل 

غاية يف نف�سها فاإننا ننهزم.
الكرة  بــاأن  م�سى  وقت  اأي  من  اأكــر  ن�سعر  اليوم 
اجلزائرية قد ا�ستقلت وحتررت، واليوم ن�سعر وكاأن 
ال�سعب،  كحال  حاله  ا�ستقل  قد  الوطني  املنتخب 
اجلزائرية  الكرة  واأ�سبحت  حرا  ال�سعب  فاأ�سبح 
على  املبنية  خياراته  يف  حرا  املدرب  واأ�سبح  حرة 
يف  مبكان  يحظى  مــن  االأجـــدر  اأ�سبح  اإذ  الكفاءة 
خيط  اأو  "اأكتافا،  ميلك  مــن  ال  الوطني  الفريق 
�سحيح" لدى الع�سابة، لهذا فال عجب اأن نفوز وال 
كعربون  اأفريقيا  بكاأ�ص  م�سر  من  نعود  اأن  عجب 
نعود  اأن  بني  ف�ستان  فريق،  وحرية  �سعب  حلرية 

بالن�سر من م�سر وبني اأن نعود ب�سفقة مع م�سر.

و�شــوح

القدم  لكرة  الوطني  للمنتخب  امل�سرف  االأداء  واكب 
االإفريقية،  االأمم  كاأ�ص  لبطولة  الـ32  الـن�سخة  يف 
احلراك  �سعارات  الفت  نحو  وعلى  ا�ستخدمت  التي 
"اخل�سر". منذ الفوز االأول للمنتخب  ال�سعبي لدعم 
اجلزائري على نظريه الكيني و�سوال اإىل تاأهله للدور 

النهائي على ح�ساب نيجرييا.
ملحاربي  امل�سجعة  اجلـــديـــدة  االأغـــــاين  تــخــلــو  ال 
ال�سحراء يف الكاأ�ص االإفريقية من �سعارات احلراك 
ال�سعبي الذي انطلق يف الـ22 فرباير املا�سي، ويطلق 
"اخل�سر"  بينها  األقاب  املنتخب اجلزائري عدة  على 

و"االأفناك" و"حماربي ال�سحراء".
وغداة الفوز االأول على كينيا، اأطلقت فرقة "ميالنو 
بـ"ماما  و�سمتها  اخل�سر  مل�ساندة  الفنية"اأغنية 

ال�سعبي  احلراك  �سعارات  طياتها  يف  حتمل  اأفريكا"، 
قاع"،  "يتنحاو  من  امل�ستلهمة  قاع"  "نربحوهم  منها 

اأحد اأ�سهر �سعارات احلراك ال�سعبي.
يدعى  �ساب  �سدفة  بها  نطق  عبارة  قاع"  و"يتنحاو 
ــالن  اإع عقب  املــا�ــســي  مــار�ــص   11 يف  بــكــري،  �سفيان 
لوالية  تر�سحه  �سحب  بوتفليقة  امل�ستقيل  الرئي�ص 
يف  مقررة  كانت  التي  الرئا�سيات  وتاأجيله  خام�سة 

الـ18 اأبريل/ املا�سي.
"االأفناك، من بكري حار جامي ال  وتقول االأغنية: 

طفات اجلمرة، جي�ص �سعب معاك يا اخل�سرة".
وت�سيف: "بالدي نحن هنا، ماما اأفريكا، نحن هنا، اأم 
وندورو  الكا�ص  جنيبو  رحبة  يف  نروحوا  هّيا  الدنيا، 
للع�سابة"، يف اإ�سارة اإىل رموز نظام الرئي�ص ال�سابق.

 حذرت وزارة اخلارجية ال�سعودية، احلجاج من خمالفة املقايي�ص العاملية يف املطارات الدولية فيما يتعلق 
وزارة  ماء زمزم خالل رحالت عودتهم من احلج، حيث جاء يف ن�ص تعليمة  باالأوزان واالأحجام، وجلب 
اخلارجية ال�سعودية، اإن عبوات ماء زمزم امل�سموح بها جوا مع احلجاج عند عودتهم لبالدهم هي فقط 
العبوة التي ينتجها م�سروع خادم احلرمني ال�سريفني، ويتم و�سعها يف غالف بال�ستيكي اآمن وغالف كرتوين 

عليه �سعار امل�سروع، وتنقل عرب الرحالت العائدة اأي الطائرات الفارغة يف مرحلة القدوم.

نهائي  املنتخب  بلوغ  بعد  وذلك  دوالر  مليون   2.5 بـ  القدم  لكرة  اجلزائري  االحتــاد  خزينة  �ستنتع�ص 
23 مليونا و700 األف دوالر كمجموع جوائز لكل  البطولة، يذكر اأن االحتاد االإفريقي، ر�سد ما قيمته 
املنتخبات امل�ساركة بزيادة قدرها مليون و800 األف دوالر، مقارنة بقيمة اجلوائز التي قدمها يف الدورة 
ماليني   4.5 مبلغ  االإفريقي  باللقب  الفائز  �سينال  كما   ،2017 عام  مطلع  بالغابون  جرت  التي  االأخرية 
الفريقان  اأما  2.5 مليون بدال من مليوين دوالر،  الو�سيف على  اأن يح�سل  4 ماليني على  دوالر بدال من 

اللذان يخرجان من الدور ن�سف النهائي ف�سيح�سالن على مليوين دوالر بدال من مليون ون�سف املليون.

هــي قيمــة ال�ســلع غــري املفوتــرة املعرو�ســة للبيــع مبختلف 
املحالت واالأ�ســواق وامل�ســاحات التجارية، مع حجز �سلع بقيمة 
تقــارب 21 مليــون دج لكونهــا غري مطابقــة ملعايري ال�ســالمة اأو 
غري �ســاحلة لال�ستهالك خالل ال�سدا�سي االأول من �سنة 2019 
باجلزائر العا�ســمة، ح�ســب ما علم من ممثــل مديرية التجارة 

الوالئية.

بطاقة حمـــــــــراء

قال: �أبو جرة �سلطاين
 )�لرئي�س �لأ�سبق حلركة جمتمع �ل�سلم(

طريقنا  بالكاأ�س  �جل��ز�ئ��ر  "تتويج   :...
لرئا�سيات �سفافة".

كان  م��اال  راج��������������ل...  ي��ا  قلنا: 
خ�صنا التتويج با�ش نتخل�صوا من 

الع�صابة؟

auresbook

يف �ســابقة هــي االأوىل مــن نوعها منذ انــدالع حراك 
ال�ســعب اجلزائري يف 22 فرباير املا�ســي، وقعت نقابة 
املحامني يف املحظور بعدم تكليف نف�سها حت�سري الفتات 
جديدة وب�ســعارات تخ�ســها، بل قامت با�ســتعمال نف�ص 
الالفتــات التــي رفعهــا الطلبة يــوم الثالثاء املا�ســي ما 
يدفــع اإىل طرح االأ�ســئلة عن هوية اجلهــات التي قامت 

بتح�سري هذه ال�سعارات.
الغريب اأن الالفتات التي رفعها املحامون كتب اأغلبها 
بخــط التيفنــاغ وهــو اخلــط الــذي ال يفقهــه اأغلبيــة 
املنت�ســبني ملهنة املحامني مــا يعني اأن نف�ص املخرب ونف�ص 
العقل ونف�ص املطبعة هي التي اختارت ال�سعار، ف�سال عن 
ا�ســتعمال نف�ص االألوان من طرف الطلبة الذين خرجوا 

يوم الثالثاء واملحامني الذين خرجوا يوم اخلمي�ص.

دج  مليون   700
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هذه لي�ست �سورة ملفرغة عمومية بل ملنبع طبيعي للمياه باإحدى بلديات والية باتنة، ياأخذ 
املواطنون ماء نقيا ويردون اجلميل  بالنفايات

بني الراأي والوعي ا�ستثمارا يف االأول وتوجيها 
للثاين.. "مباراة م�سريية" تف�سلنا عن م�ساهدتها 

اأيام قالئل �سرتتقي يف دقائق معدودة مبحاربي 
ال�سحراء، اإىل قمة الر�سا و اإىل اأعلى م�ستويات 

ال�سعب  افتقدها  املعنويات" و"االأفراح" التي  "رفع 
اجلزائري ل�سنوات..وهذا ما كان �سببا كافيا خلروج 

اجلماهري اإىل ال�سوارع عند كل انت�سار يف طريق 
للفرحة  ا�ستباقا  االإفريقية  االأمم  "الظفر" بكاأ�ص 

الكربى..
 ولي�ص من قبيل "املو�سوعية" اأن ننجرف باجتاه 
التيارات "امل�سككة" يف قدرات "بلما�سي ورجاالته" 
فالذين قالوا اأن "الكان" )وكان ياما كان( بتزامنه 

مع "احلراك ال�سعبي" فر�سة ذهبية الأ�سحاب 
"القرار" يف "ال�سي�ستام".. الذي مل نعد نفهم )قيامه 

من ركوعه( يف "�سعيهم" الإلهاء ال�سعب املك�سوفة 
نقاط "�سعفه".. عندما يتعلق االأمر بالفريق 

الوطني واالإخال�ص للوطن.
و�سواء �سدقت "الروؤية" اأو �سدفت..فما يهم 

ال�سعب يف االأخري هو التتويج وا�ستعادة اأجماد الكرة 
اجلزائرية..باأ�سلوب "ميكيافيل" حيث الغاية تربر 

الو�سيلة، اأو باأ�سلوب مبوحلي وحمرز وبن �سبعيني 
وماندي وقديورة وباليلي وبوجناح...الذين 

ا�ستفرغوا كل جمهوداتهم من اأجل اإ�سعاد "املاليني" 
والدفاع عن الراية الوطنية باإ�سرار "املحاربني"..
بع�سهم يلمح اإىل كون "املات�ص مبيوع" واأن "كان 

2019" مت "�سراوؤه" يف اإطار �سفقة "نوعية" ل�سراء 
"ذمة" ال�سعب من خالل حتقيق اأمنياته بالتفوق ولو 

اأي�سا؟!.. العامل  "�سراء" كاأ�ص  انتظار  "اإفريقيا" يف 
ما دمنا دولة لها من خزائن "االأر�ص" "ما اإّن 

مفاحته لتنوء بالع�سبة" ولي�ص "الع�سابة" وهنا 
علينا اأن نراجع جميعا تف�سري بن كثري حتى ال 

تختلط املفاهيم بني قارون و"حا�سية بوتفليقة"..
رمبا مل ي�سدق امل�سككون الذين ال عمل لهم �سوى 

"�سك�سوكة  اإىل  اأجل حتويل االأو�ساع  "الت�سكيك" من 
حارة" اأين ميكن "للداب اأن يركب مواله" ويهناأ 

حينها "اأعداء َلْبالد" اأّن املنتخب الوطني "اأخريا" 
وّقع اأوراق اعتماده الر�سمية باأداء غري م�سبوق ورقي 

�سيمّكنه من جتاوز الكثري من العقبات واأنه باإمكانه 
اأن يناف�ص "االأبطال" اأي�سا..

فال ميكن "للمات�ص" اأن يكون "مبيوعا" اأمام 
من "اأبكوا" "حفيظ دراجي".. وع�سفوا مب�ساعر 

اجلماهري اجلزائرية والعربية و�سرخوا 
التي  بفرن�سا  "ويليااااااااااااااااااااااي" نكاية 

�سّلت يف حمراب "ال�سانزليزيه" لتخ�سر "غرميتها" 
اجلزائر؟!.
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اللغة  مكانة  على  احلفاظ  تريد  بــالده  اأن  درينكورت  كزافييه  باجلزائر  الفرن�سي  ال�سفري  اأكــد 
الفرن�سية باجلزائر على هام�ص حفل ال�سفارة مبنا�سبة العيد الوطني الفرن�سي، حيث قال: "نريد 
احلفاظ على عالقات البلدين، خا�سة يف املجال الرتبوي، والذي يلخ�سه التعاون املطلق بني املعاهد 
الفرن�سية واجلزائرية، التبادالت بني اجلامعات، وتدري�ص اللغة الفرن�سية، نعمل جميًعا هنا لتطوير 
هذا االإرث الذي ورثناه" ويف �سياق حديثه عن احلراك ال�سعبي اأبدى ال�سفري انبهاره "بقوة التغيري 
الهائلة التي كانت نائمة يف هذا البلد" م�سيفا اأنه "يف غ�سون �سهور قليلة، وجدنا اأنف�سنا يف جزائر 

متغرية، مع وجهات نظر جديدة، واجلزائر اليوم لي�ست هي التي عرفتها خالل �سنواتي هنا".

�سماح خميلي

بكل 



واإ�سابة  اأ�سخا�ش،   10 وف��اة  عن  االثنني،  اأم�ش  املدنية،  احلماية  مل�سالح  بيان  اأف��اد 
�ساعة   24 يف  الوطني،  الرتاب  م�ستوى  على  حوادث   6 يف  خطرية،  بجروح  اآخرون   18

االأخرية.
واإ�سابة  اأ�سخا�ش   5 وفاة  جيجل  والية  م�ستوى  على  ت�سجيل  مت  البيان،  ذات  وح�سب 
�ساحنة  مع  اخلفيف  الوزن  من  �سغرية  �ساحنة  بني  ا�سطدام  جراء  بجروح،  اآخرين   13
ن�سف مقطورة. وذلك خالل االحتفال بانت�سار املنتخب الوطني لكرة القدم يف املناف�سة 

االأفريقية، ح�سب ما اأفاد به املكلف باالت�سال باحلماية املدنية.
وقد وقع احلادث بعد منت�سف الليل بقليل على اإثر ا�سطدام عنيف بني �ساحنة ن�سف 
مقطورة و �سيارة نفعية كانت على متنها جمموعة من ال�سباب وهم يحتفلون بفوز اخل�سر، 
لالإ�سارة فقد مت فتح حتقيق من طرف امل�سالح االأمنية املخت�سة اإقليميا لتحديد ا�سباب 

هذا احلادث بدقة.

 وفاة 10 اأ�ضخا�ص واإ�ضابة 18 اآخرون

انطلقت يوم اأم�س الثنني اأول رحلة للحجاج امليامني من مطار اجلزائر باجتاه البقاع املقد�سة وعلى متنها 350 حاج وحاجة، ولإجناح 
مو�سم احلج و�سمان التكفل اجليد بحجاجنا �سخر الديوان الوطني للحج والعمرة  كل الإمكانات املادة والب�سرية.

رف�ست اأم�ش االثنني، 
وللمرة الثالثة، املحكمة 

الع�سكرية بالبليدة 
االإفراج عن االأمينة 

العامة حلزب العمال 
لويزة حنون.

ومت �سجن لويزة 
حلنون يوم 9 ماي من 

قبل الق�ساء الع�سكري 
بتهم من�سو�ش عليها يف 

قانون الق�ساء الع�سكري 
وقانون العقوبات، 

وهي ''امل�سا�ش ب�سلطة 
اجلي�ش'' و''املوؤامرة �سد 

�سلطة الدولة''.

للمرة الثالثة.. 
املحكمة الع�ضكرية 

ترف�ص الإفراج 
عن حنـــون

9 طائرات ع�ضكرية لنقل اأن�ضار ''اخل�ضر'' اإىل م�ضر

مت ت�سخري اأزيد من 2000 طبيب بيطري من القطاعني العمومي واخلا�س عرب الوطن ل�سمان املراقبة ال�سحية للأ�ساحي حت�سبا لعيد الأ�سحى املبارك، ح�سب ما 
اأكده يوم اأم�س الثنني بق�سنطينة اإطار بوزارة الفلحة والتنمية الريفية وال�سيد البحري. 

البيطرية  امل�سالح  مدير  واأو���س��ح 
ب���ال���وزارة ال��و���س��ي��ة، خ���الل ن��دوة 
لقاء  هام�ش  على  عقدها  �سحفية 
التح�سريات  �سمن  ي��ن��درج  ج��ه��وي 
ال��ت��ي مت ال�����س��روع ف��ي��ه��ا م��ن اأج��ل 
للمواطنني  الالزمة  �سمان اخلدمات 
الدينية،  املنا�سبة  ل��ه��ذه  حت�سبا 
اإط��ار  يف  م��درج��ة  العملية  ه��ذه  اأن 
التدابري املتخذة من طرف ال�سلطات 
العمومية الرامية ملواجهة اأي خطر 
ت�سيب  قد  التي  باالأمرا�ش  متعلق 

املوا�سي وحماية �سحة املواطن.
ب��اأن  امل��ت��ح��دث  لنف�ش  وا���س��ت��ن��ادا 
ون�سائح  اإر�سادات  تت�سمن  مطويات 
التي  واالأخطار  النحر  عملية  حول 
�سيتم  املائي  الكي�ش  عن  ترتتب  قد 
توزيعها عرب جمموع نقاط املراقبة 
ط��رف  م��ن  حتديدها"  "اجلاري 

عرب  الفالحية  امل�سالح  مديريات 
الواليات بالتعاون املجال�ش ال�سعبية 

البلدية.
ال�سياق  الوزارة يف هذا  واأكد ممثل 
للواليات  التابعة  امل�سالح  ه��ذه  اأن 
التي ت�ستهر برتبية االأغنام خا�سة 

�سهادات  متنح  ال�سهبية  ال��والي��ات 
ل��روؤو���ش  م��راف��ق��ة  ت��ك��ون  بيطرية 

االأغنام اأثناء نقلها نحو االأ�سواق.
مداومات  بان  امل�سدر  نف�ش  واأف��اد 
البيطرية  امل�����س��ال��ح  ب��ه��ا  ���س��ت��ق��وم 
البلديات  م�ستوى  على  ل��ل��والي��ات 

طيلة  الفالحية  امل�سالح  ومديريات 
اإىل  باالإ�سافة  االأ�سحى  عيد  يومي 
بيطريني  اأطباء  ت�سم  متنقلة  فرق 
مراقبة  بعمليات  يقومون  وتقنيني 
م��ي��دان��ي��ة ل��ل��رد ع��ل��ى ت�����س��اوؤالت 
امل�سالخ  كل  اأن  اإىل  م�سريا  املواطنني 
�ستكون  ال���وط���ن  ع���رب  امل����وج����ودة 
مفتوحة خالل نف�ش الفرتة من اأجل 
متكني املواطنني من النحر يف اأح�سن 

الظروف.
"روؤو�ش  اأن  امل�����س��وؤول  نف�ش  واأك���د 
اأية  ت�سجل  مل  اإذ  �سليمة،  االأغنام 
االأ�سهر  خ���الل  م��ر���ش  الأي  ب����وؤرة 
االأخ�������رية ع���رب خم��ت��ل��ف والي����ات 
االإح�سائيات  ب��اأن  م�سيفا  البالد"، 
تفيد بوجود ما جمموعه 28 مليون 
مليون   2 يقارب  وما  الغنم  من  راأ���ش 

راأ�ش من البقر عرب الوطن.

وكل  والعمرة   للحج  الوطني   الديوان  وو�سع 
العام  ه��ذا  ح��ج  تنظيم   عملية  يف  الفاعلني 
اإمكانات معتربة من اجل  حت�سري نف�سي وروحي 
التح�سريات  خمتلف  اإىل  باالإ�سافة  للحجاج  
حجاجنا  لتمكني  وذل���ك  والب�سرية  امل��ادي��ة 
يف  الدينية  ال�سعرية  ه��ذه  اأداء  م��ن  امليامني  
معا�ش  ر���س��وان  اأو���س��ح  وق��د  ال��ظ��روف  اأح�سن 
االأمني العام  لوزارة ال�سوؤون الدينية  واالأوقاف 
"انه مت اختيار اأح�سن الفنادق باأح�سن االأ�سعار، 
خدمات  اأح�سن  واختيار  النقل  و�سائل  اأح�سن 
اأداء  �سروط  اأف�سل  توفري  اجل  من  االإعا�سة  

منا�سك احلج".
التدريب  م��ن   امل�ستفيدين  احلجاج  ن��وه  وق��د 
مراحل  بخطوات  للتعريف  الهادف   والتكوين 
اأداء منا�سك احلج  باملجهودات املبذولة �ساكرين 
القائمني على دورات التكوين الذين وقفوا على 

تلقينهم كل تف�سيل يتعلق مبنا�سك احلج.
الوكاالت  ح�س�ش  ا�سرتجاع  تقرر  احلكومة 

ال�سياحية املخالفة
الدين  نور  االأول  الوزير  اأمر  اأخ��رى  جهة  من 
والعمرة،  للحج  الوطني  الديوان  مدير  بدوي، 
حكومته،  اأع�ساء  مع  االأخ��ري  اجتماعه  خالل 

ال�سياحية  ال��وك��االت  ح�س�ش  كل  با�سرتجاع 
يتم  لن  والتي  ال�سروط  دفاتر  حترتم  مل  التي 
يقتنوا  مل  ممن  باأ�سحابها  والتكفل  بها  الوفاء 

تذاكر ال�سفر.
اإق��رار  موا�سلة  ���س��رورة  على  ب���دوي،  و���س��دد 
احلج،  قرعة  يف  الفائزين  لفائدة  ت�سهيالت 
حت�سيل  يف  ال��ربي��د  مكاتب  ب��اإ���س��راك  وذل���ك 

اأر�سية  و�سع  على  والعمل  احل��ج،  م�ستحقات 
اإجراء  كل  با�ستكمال  ت�سمح  مندجمة  رقمية 

احلج ب�سورة الكرتونية.
متوازن  طريان  خمطط  و�سع  بدوي،  قرر  كما 
املقد�سة،  ال��ب��ق��اع  ���س��وب  احل��ج��اج  ل��رح��الت 
وبرجمة رحالت مبا�سرة، انطالقا من مطارات 

واليات اجلنوب.

بالنيابة  ال���ع���ام  االأم�����ني  دع���ا 
للمجاهدين،  الوطنية  للمنظمة 
رئي�ش  احل���اج،  ب��ن  واع��م��ر  حمند 
املجل�ش ال�سعبي الوطني، للتحرك 
ورف���ع احل��ج��ر ع��ن م��ل��ف جترمي 
اال�ستعمار، م�سددا اأن التعوي�سات 
من حق اجلزائريني ب�سب اجلرائم 
التي ارتكبها االحتالل الفرن�سي.

بن  واعمر  حمند  املجاهد  وق��ال 
املجل�ش  رئ��ي�����ش  خم��اط��ب��ا  ح���اج، 
�سنني:  �سليمان  الوطني،  ال�سعبي 
''ي���ج���ب اإع�����ادة ف��ت��ح امل��ل��ف من 
قانون  مواجهة  اأج��ل  من  جديد 

ميجد  ال���ذي  الفرن�سي  ال��ربمل��ان 
امل�سادقة  مت  وال��ذي  اال�ستعمار 
عليه يف 23  فيفري 2005 وهذا 
املجل�ش  طرف  من  يقابله  بقانون 
يربز  وال����ذي  ال��وط��ن��ي  ال�سعبي 
ا�ستبداد اال�ستعمار الفرن�سي منذ 
 19 اإىل غاية   1830 5 جويلية 
1962 واجلرائم املرتبكة  مار�ش 

بحق ال�سعب اجلزائري''.
اأع�ساء  ب���اأن  امل��ت��ح��دث  وك�سف 
االأمانة الوطنية برئا�سة الراحل 
�سعيد عبادو زاروا جمل�ش االأمة يف 
ال�سياق  هذا  يف  واأكد  �سابق،  وقت 

كان  ال���ذي  ال��دول��ة  رئي�ش  اأم���ام 
الت�سريعية  الغرفة  يرتاأ�ش وقتها 
اأمام  عاجز  ب��اأن''ال��ربمل��ان  العليا 
واجبه  وم��ن  باري�ش  يف  ح��دث  ما 
اإ�سدار قانون جزائري، حول دور 

اال�ستعمار الفرن�سي بجيو�سه''.
وجتدر االإ�سارة، اأن جمموعة من 
الوطني  ال�سعبي  باملجل�ش  النواب 
ت��ق��دم��وا مب��ق��رتح ق��ان��ون جترمي 
اال�ستعمار �سنة 2009، يف �سابقة 
اأن��ه  غ��ري  نوعها  م��ن  االأوىل  ه��ي 
الغرفة  مكتب  اأدراج  حبي�ش  بقي 

الت�سريعية ال�سفلى.

مّت يوم اأم�ش االثنني، ت�سليم 485 
و�سيارات  املهام  متعددة  �ساحنة 
عالمة  من   Sprinter'' نفعية 
مر�سيد�ش- بنز'' م�سّنعة من طرف 
امل�سرتكة  اجل��زائ��ري��ة  ال�����س��رك��ة 
ل�سناعة ال�سيارات مر�سيد�ش بنز- 
االأف��راد،  لنقل  وخم�س�سة  تيارت 
الب�سائع  نقل  االإ�سارة،  االإ�سعاف، 
لفائدة  وذل��ك،  ال��ن��ريان،  اإطفاء  و 

للعتاد  املركزية  املديرية  من  كل 
املديرية  الوطني،  الدفاع  ل��وزارة 
املديرية  الوطني،  لالأمن  العامة 
العامة للحماية املدنية، وموؤ�س�سات 

اقت�سادية مدنية عمومية.
وج���اء يف ب��ي��ان ل����وزارة ال��دف��اع 
العملية  ه��ذه  ''ت��اأت��ي  ال��وط��ن��ي: 
ق��درة  م���دى  اأخ����رى  م���رة  لتثبت 
امل��وؤ���س�����س��ات ال�����س��ن��اع��ي��ة الإن��ت��اج 

ال�سيارات للجي�ش الوطني ال�سعبي 
زبائنها  لطلبات  اال�ستجابة  على 
ظل  يف  وذلك  املحددة،  االآج��ال  يف 
االإ�سرتاتيجية التي �سطرتها وزارة 
الدفاع الوطني مع خمتلف الهيئات 
اإىل  والرامية  املعنية  واملوؤ�س�سات 
الوطنية  ال�سناعة  وتفعيل  بعث 
عالية  ج�����ودة  ذات  مب��ن��ت��ج��ات 

ومبوا�سفات عاملية''.
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اأعلنت ال�سفارة امل�سرية باجلزائر، يف بيان لها اأم�ش االثنني، عن ا�ستعدادها لتقدمي 
الطلبات  تلبية  اإط��ار  يف  وذلك  اجلزائري،  الوطني  املنتخب  ملنا�سري  اأكرب  ت�سهيالت 
اخلا�سة باحل�سول على تاأ�سريات الدخول للقاهرة ملوؤازرة ''اخل�سر''، الذين ي�ستعدون 
للبطولة   32 ال���  الطبعة  نهائي  يف  املقبل  اجلمعة  ي��وم  ال�سنغايل  املنتخب  ملواجهة 

االإفريقية.
اجلزائر  ملباراة  ال�سابقة  االأي��ام  الثالثة  خالل  اإ�سدارها  عن  ال�سفارة  ك�سفت  كما 
ح�سور  يف  الراغبني  اجلزائريني  للم�سجعني  دخول  تاأ�سرية   2500 حوايل  ونيجرييا 
مباراة ''اخل�سر'' التي اأقيمت يف القاهرة، لي�سبح اإجمايل عدد التاأ�سريات ال�سادرة من 

ال�سفارة منذ بداية فعاليات البطولة 4386 تاأ�سرية دخول.
باملوازاة من ذلك، اأكدت ال�سفارة، باأن ال�سفري قرر موا�سلة العمل يف ال�سفارة والق�سم 
اإىل  ال�سفر  يف  للراغبني  التاأ�سريات  الإ�سدار  االأ�سبوع  نهاية  عطلة  خالل  القن�سلي 
رئا�سة  اإعالن  بعد  وخا�سة  املتاحة،  الزمنية  الفرتة  �سيق  االعتبار  يف  اأخًذا  القاهرة 

الوزراء اجلزائرية ت�سيري 9 رحالت للقاهرة.
18 �ساعة  1200 تاأ�سرية دخول خالل  كما جتدر االإ�سارة اإىل �سابق اإ�سدار ال�سفارة 
فقط ع�سية مباراة املنتخب اجلزائري واملنتخب االإيفواري املا�سية، كما رحب ال�سفري 

امل�سري يف اجلزائر باالأخوة اجلزائريني يف بلدهم الثاين م�سر.

اجلي�س يخ�س�س 9 طائرات ع�سكرية لنقل الأن�سار  اإىل م�سر
من جهة اأخرى قررت وزارة الدفاع الوطني، تخ�سي�ش 3 طائرات نقل ع�سكرية اأخرى 
لفائدة  270 منا�سر للمنتخب الوطني من اأجل التنقل اإىل م�سر لت�سجيع رفقاء ريا�ش 

حمرز يف نهائي كاأ�ش اأمم اإفريقيا.
ال�سبت،  ليوم  ال�سحفي  بياننا  اإىل  ''اإ�سافة  اأنه  الوطني  الدفاع  لوزارة  بيان  يف  وجاء 
للفريق  منا�سر   600 �ستمائة  لفائدة  ع�سكرية،  نقل  طائرات   6 بتخ�سي�ش  املتعلق 
الوطني لكرة القدم، مبنا�سبة نهائي كاأ�ش اأمم اإفريقيا، �ستخ�س�ش ثالث 3 طائرات نقل 
ع�سكرية اإ�سافية، اأي ت�سع 9 طائرات يف املجموع، لفائدة مائتني و�سبعني 270 منا�سر 

جزائري''.
870 منا�سرا، من اأجل  وتابع ذات امل�سدر ''�سيي�سل العدد االإجمايل للمنا�سرين اإىل 
دعم وت�سجيع اأ�سبال الفريق الوطني وحتفيزهم على الفوز بهذا اللقب القاري الهام''.

بدوي ي�سكر قيادة اجلي�س على دعم عملية نقل منا�سري ''اخل�سر''
ال�سعبي  الوطني  للجي�ش  العليا  القيادة  على  بدوي،  الدين  نرو  االأول،  الوزير  اأثنى 
عقب قرارها بتخ�سي�ش 9 طائرات ع�سكرية لنقل االأن�سار نحو م�سر لت�سجيع املنتخب 
الوطني لكرة القدم يف نهائي كاأ�ش اأمم اإفريقيا، �ساكرا لها جهوها على كل الدعم الذي 

قدمته من اأجل تعميم فرحة االنت�سار يف كل ربوع الوطن.
وقد اأمر بدوي، خالل اجتماع جمل�ش احلكومة، اأم�ش، باتخاذ كل التدابري الالزمة من 

اأجل نقل املنا�سرين نحو القاهرة يف اأح�سن الظروف حت�سبا لنهائي كان م�سر 2019.

ت�ضخري اأزيد من 2000 طبيب بيطري عرب الوطن 

انطالق اأول رحلة للحجاج اجلزائريني من مطار العا�ضمة 

املنظمة الوطنية للمجاهدين تدعو الربملان 
لفتح ملف جترمي ال�ضتعمار

اجلي�ص ي�ّضلم 485 عربة مر�ضيد�ص 

ق. و

ق. وق. و

ق. و

ق. و

ق. و

الوطني

ق. و



منذ حو�يل �أ�شبوع 
يف ح�شيلة مل�شالح �حلماية �ملدنية حي "ال�شادق �شب�شوب" بحنفيات جافة

 218 يف  حتفه  لقي  �شخ�شا   12
حادث مرور خالل �شهر بباتنة

ا�ــســتــنــكــر �ــســكــان حــي الــ�ــســادق 
ــاتــنــة،  ب بــلــديــة  يف  ــوب  ــبــ�ــس ــس �
ال�سالح  للماء  املفاجئ  االنقطاع  
االرتفاع  مع  تزامنا  وذلك  لل�سرب 
احلـــرارة  درجــــات  يف  املح�سو�ص 
وقلة التزود بهذه املادة احليوية، 
اال�ستهالك  من  تلقاه  مما  بالرغم 
ف�سل  يف  واملـــلـــحـــوظ  الـــوا�ـــســـع 

ال�سيف.
ذاته  ال�سياق  يف  حمدثونا  وعرب 
عن ا�ستيائهم وتذمرهم ال�سديدين 
من جفاف حنفياتهم منذ اأزيد من 
اأ�سبوع وهم يتخبطون يف ظل هذا 
يف  املعنيني  اأدخـــل  ــذي  ال الو�سع 
دوامة من املعاناة لعدم توفر املياه 
والتزود بها، ما اأدخل �ساكنة هذا 
م�سادر  عن  بحث  رحلة  يف  احلــي 
مبياه  واال�ستنجاد  ال�سروب  للماء 

خا�سة  يــومــي  ب�سكل  ال�سهاريج 
يكر  الــتــي  لــلــعــائــالت  بالن�سبة 

اأفرادها.
الــ�ــســكــان مل تــنــتــه عن  مــعــانــاة 
هــذا احلــد بــل تــعــدت اإىل اأكــر 
باأن  ال�سكان  يــوؤكــد  اإذ  ذلــك،  مــن 
بـ"املعريفة"  اأ�سحى  املياه  توزيع 
ـــن فتح  ـــوؤول ع ـــس ـــ� ـــن طــــرف امل م
بحيث   احلــي  وتــزويــد  احلنفيات 
تزويد  الأجل  مادي  مقابال  يتلقى 
اأخــرى وهو االأمــر الذي  جهة عن 
حي  قاطني  وغ�سب  �سخط  ــار  اأث
املعنيون  واأ�سار  �سب�سوب،  ال�سادق 
�سرورة  اإىل  االأمـــر  خلفية  على 
اجلهات  والتفات  الو�سع  تــدارك 
مبياه  الــتــزود  خــالل  مــن  املعنية 
اأقرب  العادل يف  ال�سرب والتوزيع 

وقت ممكن.

لقـي 12 �سخ�سا حتفهم واأ�سيب 273 اآخرون بجروح، 
على اإثر 218 حادث مرور �سجل على م�ستوى اإقليم 

والية باتنة، وذلك وفقا ملا �سجلته مديرية احلماية 
املدنية خالل �سهر جوان، واأو�سحت ذات امل�سالح باأنه مت 
اإح�ساء 424 تدخل، �سجل عرب 16 بلدية، كانت باتنة 

اأثقلهم من حيث احل�سيلة بـ 42 حادث مرور، 84 تدخل، 
اأين مت اإح�ساء 72 م�ساب، فيما عرف القطب العمراين 
حملة ت�سجيل 39 حادث مرور، 75 تدخل، 38 م�ساب، 

و�سهدت عني التوتة 25حادث مرور، 50 تدخل، فيما 
�سجلت راأ�ص العيون 18 حادث، 35 تدخل، اأدى اإىل جرح 
الوالية  من  اأخرى  مناطق  باقي  غرار  على  �سخ�ص،   19

عرفت حوادث مرور مروعة ومميتة.

مديرية �لرتبية بباتنة

حفيظة. ب
حفيظة. ب

توقعات ببلوغ معدل �إنتاج يقدر بـ 259 �ألف قنطار

حت�شلو� على �شهاد�ت غري معرتف بها

لالإ�سارات  التــام  الغياب  يطرح 
العمراين  بالقطب  املـــروريـــة 
باتنة،  بوالية  و3   1،2 حملة 
اال�ستفهام  عــالمــات  مــن  الكثري 
ــرور عــدة �سنوات  ــك رغــم م وذل
التجمعات  هـــذه  دخــــول  عــلــى 
ال�سكنية اجلديدة حيز اخلدمة 
ــكــنــات على  الــ�ــس تـــوزيـــع  ــد  ــع ب

امل�ستفيدين منها.
ورغم الكثافة ال�سكانية املعتربة 
ــة  ــرك ــي تــقــطــن احلـــي واحل ــت ال
م�ستواه  على  الكثيفة  املرورية 
مل  املحلية،  ال�سلطات  اأن  اإال 
اإ�سارات  تكلف نف�سها عناء و�سع 
االإر�سادية  واالإ�ـــســـارات  املـــرور 
عــلــى مــ�ــســتــوى طــرقــات احلــي، 
املــرور  حركة  تنظيم  ــل  اأج مــن 
الراجلني  تنقل  حركة  وت�سهيل 
بقاء  اأن  خــا�ــســة  والــراكــبــني، 

حاليا  عليه  هو  ما  على  الو�سع 
حوادث  يف  يت�سبب  اأن  �ساأنه  من 
ــالل  ــة خ ــس ــا� مـــــرور ممــيــتــة خ
مواطنون  وعرب  الليلية،  الفرتة 
عن  نيوز"  لـ"االأورا�ص  حتدثوا 
اجلهات  تــغــا�ــســي  ــن  م ا�ــســتــيــاء 
الو�سية عن هذه النقطة وو�سع 
الطرقات،  عرب  ــرور  امل اإ�ــســارات 
رغم اأهميتها الكبرية، حيث بات 
املرور  حركة  تنظيم  الــالزم  من 
كما  ولي�ص  باالإ�سارات  ح�سبهم 

هو عليه حاليا.
القطب  اأن  ــر  ــذك ــال ب جــديــر 
ــد حــمــلــة، ال  ــدي الــعــمــراين اجل
من  الــعــديــد  يـــغـــرق يف  يـــــزال 
على  ت�ستوجب  التي  النقائ�ص 
ال�سلطات التدخل من اإيجاد حل 
لها، خا�سة بعد اأن اآهال بال�سكان 
وتقطنه كثافة �سكانية ال باأ�ص.

القطب العمراين حملة 
دون اإ�شارات مرورية 

اليوم  يتقدمون  مرت�شح   3100
الإجراء م�شابقات �شلك االإدارة

االإنتاج  تراجع  الفالحني  من  العديد  واأرجــع 
والتي  العوامل  من  العديد  اإىل  املو�سم،  هــذا 
ــار  االآب م�ص  ــذي  ال اجلــفــاف  راأ�سها  على  يــاأتــي 
"االأورا�ص نيوز" خالل  الفالحية، حيث وقفت 
باتنة  واليــة  من  الغربية  للمنطقة  زيارتها 
اإنتاجا  بالوالية  املناطق  اأ�سهر  من  تعد  والتي 
�سليمان،  �سي  اأوالد  غرار  على  امل�سم�ص  لفاكهة 

نقاو�ص وغريها، وقفت على جفاف  تاك�سالنت، 
العديد من ب�ساتني الفالحني جراء غياب مياه 
امل�سقية  امل�ساحات  تراجع  اإىل  اإ�سافة  ال�سقي، 
اخلا�سة باأ�سجار هذه الفاكهة، كما اأثر اجلليد 
�سلبا  ال�ستاء  ف�سل  خالل  املنطقة  �سرب  الذي 

على اأ�سجار امل�سم�ص.
بوالية  الفالحني  توجه  اأن  بالذكر  جدير 

غرا�سة  نحو  االأخــرية  ال�سنوات  خالل  باتنة، 
اأ�سجار الزيتون التي تتميز بقدرة حتمل كبرية 
من  اأي�سا  يعد  امل�سم�ص،  اأ�سجار  ح�ساب  على 
فاكهة  اإنتاج  تراجع  يف  امل�ساهمة  العوامل  بني 
يف  كانت  التي  االأورا�ـــص  عا�سمة  يف  امل�سم�ص 
ون واليات الوطن بهذه الفاكهة  وقت قريب متمُ

املو�سمية.

البيوميكانيك  طــلــبــة  ي�ستكي 
التع�سف  مــن   ،2 باتنة  بجامعة 
من  له  يتعر�سون  الذي  والتهمي�ص 
مطالبتهم  بعد  الق�سم،  اإدارة  قبل 
باإعادة النظر يف ال�سهادة املمنوحة 
املعنية  ــات  ــه اجل ومــرا�ــســلــة  لــهــم 
بــهــدف ا�ــســتــ�ــســدار وثــيــقــة تبني 
الوظيف  �سمن  العمل  يف  اأهليتهم 
القطاع اخلا�ص ح�سب  اأو  العمومي 

ت�سريحاتهم.
ر�سالة  يف  الق�سم  طلبة  ونا�سد 
العايل  التعليم  ــر  ــوزي ل مــوجــهــة 
بالتدخل  الوزارة  العلمي،  والبحث 
والنظر يف م�سكلتهم املتعلقة بعدم 
اجلامعية  بال�سهادة  االعــــرتاف 
م�ستوى  على  ال�سلطات  طــرف  من 
الوظيف العمومي والقطاع اخلا�ص، 
يف  االإدارة  م�سوؤويل  فاإن  وح�سبهم 

االتهام  اأ�سابع  يوجهون  الق�سم 
امل�سوؤول  اأن  ك�سفت  التي  للجامعة 
الوحيد  هــو  التخ�س�ص  هــذا  عــن 
مديرية  من  التقرب  ميكنه  الــذي 

االأمر،  لت�سوية  العمومي  الوظيف 
يف حني يبقى الطالب هو ال�سحية 
الرتاكمات  هـــذه  �سمن  الــوحــيــد 
اجلامعة  ت�سهدها  التي  والعراقيل 

والتي غطت على امل�سهد االإداري يف 
ال�سنوات االأخرية.

الطلبة  رفـــع  فــقــد  جــهــتــه،  ومـــن 
جملة من املطالب مل�سوؤويل القطاع 
التدخل  ب�سرورة  اإياهم  منا�سدين 
خمتلف  يـــــالءم  حـــل  واإيــــجــــاد 
االأطراف، يف ظل تع�سف وتهمي�ص 
اأن  خا�سة  لــه،  يتعر�سون  كبري 
تخ�س�ص البيوميكانيك الذي يجمع 
بني الطب وهند�سة ج�سم االإن�سان 
وت�سميمها،  االأعــ�ــســاء  وتــركــيــب 
على  وطنيا  وحيد  ق�سم  يف  يدر�ص 
م�ستوى جامعة باتنة 2، منذ �سنة 
ويعود  يتوقف  اأن  قبل   2008
يعرف  حيث   ،2013 يف  جمـــددا 
تخرج الع�سرات من الطلبة �سنويا، 
و�سل عددهم لنحو 120 طالبا يف 

املا�سرت فقط.

وعلى  باتنة  بوالية  اليوم  يتقدم 
 3100 غرار باقي واليات الوطن، 
تخ�ص  م�سابقة   الإجــراء  مرت�سح 
04 رتب اإدارية وهي رتب م�ست�سار 
التوجيه واالإر�ساد املدر�سي واملهني،  
الرتبية،  م�سرف  مقت�سد،  نــائــب 

ملحق باملخابر.
اأن  وح�سب بيان مديرية الرتبية 
توزيعهم  مت  املعنيني  املرت�سحني 
تتواجد  اإجــراء  مراكز   10 على  
باتنة،  مدينة  م�ستوى  على  كلها 
اأ�سا�ص  على  م�سابقة  جتــرى  فيما 
رتــبــة،  ل11  املــهــنــي  االمــتــحــان 
متو�سطة،  مــديــر  بــرتــب  تتعلق 
لالإدارة  االبتدائي  التعليم  مفت�ص 
والبيداغوجيا، ناظر ثانوية، مدير 

مدر�سة  م�ساعد  ابتدائية  مدر�سة 
ابتدائية، م�ست�سار رئي�سي للرتبية، 
رئي�سي  ملحق  تــربــيــة  م�ست�سار 
للمخابر،  تقني  معاون  باملخابر، 
م�ساعد  للرتبية،  رئي�سي  م�ساعد 
رئي�سي للم�سالح االقت�سادية، وقد 
مرت�سحا   640 من  اأزيــد  لها  تقدم 
اإجــراء   مركزي  على  توزيعهم  مت 
بثانويتي االإخوة حوا�ص وم�سطفى 

بن بولعيد بباتنة .
وباالإ�سافة  اأنــه  بالذكر  جدير  
م�سابقة  جترى  امل�سابقة  هذه  اإىل 
مهنية لرتب مدير ثانوية، مفت�ص 
الرتبية  و مفت�ص  املتو�سط  التعليم 
ــز اإجـــــراء على  ــراك الــوطــنــيــة مب

م�ستوى والية �سطيف.

�سهد املو�سم الفالحي احلايل بوالية باتنة، تراجع يف اإنتاج فاكهة امل�سم�ش التي ت�ستهر بها الوالية، مقارنة بال�سنة املا�سية التي مت 
فيها ت�سجيل اإنتاج وفري، اإىل درجة اأن العديد من الفالحني وقفوا عاجزين من اأجل ت�سويقه خا�سة، حيث من املرتقب اأن ي�سل منتوج 
هذا العام اإىل حوايل 259 األف قنطار  وذلك مبعدل 70 قنطارا يف الهكتار، يف وقت بلغ فيه اإنتاج املو�سم املن�سرم حوايل 500 

األف قنطار.

اإنتاج امل�شم�ش يرتاجع يف باتنة

طلبة بجامعة باتنة 2 يواجهون م�شتقبال جمهوال
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حممد. ع

 عبد الهادي. ب

مت ت�سجيل تاأخر كبري يف ن�سبة تقدم اأ�سغال م�سروع ت�سييد امل�ست�سفى اجلديد ب�س�سار "خن�سلة" حت�سبا لو�سعه 
الوالئي  ال�سعبي  باملجل�ش  البيئة  وحماية  والنظافة  ال�سحة  جلنة  تقرير  يف  اإليه  اأ�سري  ح�سبما  اخلدمة  حيز 

بخن�سلة.

خالل زيارة وزير �ل�شكن 

قطعو� طرقات وطنية 

بعد تاأخر عملية �إ�شكان جميع �مل�شتفيدين

اأم البواقــي

متت  الــذي  التقرير  ذات  ــح  واأو�ــس
تالوته خالل اأ�سغال الدورة العادية 
الوالئي  ال�سعبي  للمجل�ص  االأوىل 
بخن�سلة اأنه رغم اأن انطالق م�سروع 
ببلدية  اجلديد  امل�ست�سفى  ت�سييد 
�سنوات   10 مــن  ـــر  اأك مــنــذ  �س�سار 
�سابقني  وزراء   4 طرف  من  وزيارته 
قيد  يزال  ال  امل�سروع  اأن  اإال  لل�سحة 
تزال  ال  االأ�سغال  وور�ــســة  االجنــاز 
مفتوحة واأكر من 164.420 ن�سمة  
قاطنني بدوائر �س�سار واأوالد ر�سا�ص 
ــرب  اأق يف  فتحه  ينتظرون  وبــابــار 
خدماته،  مــن  لال�ستفادة  االآجـــال 
ال�سحة  جلنة  اأعــ�ــســاء  اقــرتح  كما 
باملجل�ص  البيئة  وحماية  والنظافة 
ال�سعبي الوالئي خن�سلة فتح م�سلحة 
واجلراحية  الطبية  اال�ستعجاالت 
ــفــى  يف حمــاولــة   ــتــ�ــس املــ�ــس ـــــذات  ب
تعي�سه  الـــذي  الــ�ــســغــط  لتخفيف 
العمومية  اال�ست�سفائية  املوؤ�س�سة 
انتظار  يف  ب�س�سار  معمر  �سعيدي 
كافة  انتهاء  فور  امل�سالح  بقية  فتح 
التجهيزات  كافة  وو�سع  االأ�سغال 

حيز اخلدمة.
مدير  قـــطـــاي(  )ملـــجـــد  واأو�ــــســــح 
التجهيزات العمومية لوالية خن�سلة 
اجلهة التي ت�سهر على اإجناز وجتهيز 
االأ�سغال  ن�سبة  اأن  �س�سار  م�ست�سفى 
بهذا الهيكل بلغت ال80 باملائة م�سريا 

اأن هناك  ثمة م�ساكل  يعيقان تقدم 
الكهرباء  م�سكل  هو  االأ�سغال  بع�ص 
االأغلفة  حتويل  عدم  ب�سبب  والغاز 
العملية  الإمتـــام  املخ�س�سة  املالية 
مديرية  اإىل  ال�سحة  مديرية  من 
ــاف  ــس الــتــجــهــيــزات الــعــمــومــيــة، واأ�
التهيئة  عملية  اأن  املــ�ــســوؤول  ذات 
للم�ست�سفى  واخلارجية  الداخلية 
اجلديد ب�س�سار ت�سهد تقدما ملحوظا 
ال�سهرين  خالل  �ستنتهي  اأنها  م�سريا 
القادمني على اأن يتم ت�سليم امل�سروع 
قبل  وجتهيزه  ال�سحة  مديرية  اإىل 

نهاية ال�سنة اجلارية. 
الــ�ــســحــة  مـــديـــر  رد  ــه  ــت ــه ج مــــن 
على  منو�سي  في�سل  خن�سلة  لوالية 
بتقرير  ــطــروحــة  امل ــغــاالت  ــ�ــس االن
وحماية  والنظافة  ال�سحة  جلنة 
الوالئي  ال�سعبي  باملجل�ص  البيئة 
تقدم  يف  امللحوظ  التاأخر  بخ�سو�ص 
اجلديد  بامل�ست�سفى  االأ�سغال  ن�سبة 
ب�س�سار ووعد بالعمل على اإنهاء كافة 
اأقرب االآجال بالتن�سيق  االأ�سغال يف 
العمومية،  التجهيزات  مديرية  مع 
وخل�ص اإىل التاأكيد اأنه وبعد توقيع 
واأربعة  �س�سار  م�ست�سفى  اإن�ساء  قرار 
املحمل  ببلديات  اأخــرى  م�ست�سفيات 
وبوحمامة  وبــابــار  ر�سا�ص  واأوالد 
اأنهت  ــي  ــت وال ــن طـــرف احلــكــومــة  م
ــــة التي  كــافــة االإجـــــراءات االإداري
امل�سروع  تقدم  وجــه  يف  تقف  كانت 
تقدما  عرفت  االأ�سغال  وتــرية  فــاإن 

اأن يتم تدارك التاأخر  ملحوظا على 
وو�سع امل�ست�سفى حتت ت�سرف �سكان 
املنطقة قريبا بعد اإنهاء االإجراءات 
ل�سفقة  ــة  ــب ــاح ــس ــ� امل االإداريـــــــــة 

جتهيزه.
ال�سحية  التغطية  ــاإن  ف لــالإ�ــســارة   
ال�سهيد  اال�ست�سفائية  للموؤ�س�سة 
ال�سعدي معمر والتي ت�سم 03 دوائر  
والتي  اأر�سا�ص  واأوالد  وبابار   �س�سار 
ت�سم  جمموعة من امل�سالح  واملوارد 
خدماتها  تــقــدم  ــتــي  وال الب�سرية 
ح�سب  ح�سنة   وب�سفة  للمواطنني 
باملجل�ص  الــ�ــســحــة  جلــنــة  تــقــريــر 
ال�سعبي الوالئي  اال اأنه �سجلت عدة 
االأخـــرية  ــذه  ه معتربة  مــالحــظــات  
االعتبار  بعني  اأخذها  يجب  والتي 
االخت�سا�سات  يف  نق�ص  بينها  ومــن 
اأمرا�ص  مثل  واجلراحية  الطبية 
ــد واالأمـــرا�ـــص  ــي ــول ــت ــاء  وال ــس ــ� ــن ال
ــقــابــالت   ال ــقــ�ــص يف  ــة ون ــدري ــس ــ� ال
وقلة  الطبي  الت�سوير  تقني  وكــذا 
ــة  االعــــتــــمــــادات املـــالـــيـــة اخلــا�ــس
التي  ال�سيدالنية  واملــواد  باالأدوية 
وخا�سة  املر�سى  حاجيات  تلبي  ال 
الكبدي  االلتهاب  مبر�ص  امل�سابني 
االأمــرا�ــص  وذوي  ــص(  �( الفريو�سي 
كاهل  تثقل   اأ�سحت  والتي  النادرة 
جهاز  توفر  وعدم  املوؤ�س�سة  ميزانية 
ال�سكانري بها  مع العلم اأن 60 باملائة  
للمر�سى   الطبية  التحويالت  مــن 

تكون لهذا الغر�ص .

موالتي  تب�سة،  والية  وايل  ك�سف 
عن  التجميد  رفـــع  ــن  ع ــاهلل،  ــط ع
لبلدية  البلدي  ال�سعبي  املجل�ص 
اأفريل   24 يف  مت  ــذي  ال ال�سريعة 
حالة  اإىل  و�ــســولــه  بعد   2019
ح�سبما  ــائــه،  اأعــ�ــس ــني  ب ــداد  ــ�ــس ان

تناولته عديد امل�سادر.
بلدية  منتخبي  تب�سة  وايل  ودعا 
القدمي  البلدية  ورئي�ص  ال�سريعة 
اإىل االهتمام بت�سريع وترية امل�ساريع 
اجلماعة  هـــذه  ل�سالح  امل�سجلة 
ب�سبب  تاأخرا  �سهدت  والتي  املحلية 
يعرفها  كــان  التي  االن�سداد  حالة 
املجل�ص ال�سعبي البلدي كما دعاهم 
وتفادي  العام  بال�سالح  لالهتمام 

على  �سلبياتها  تعود  التي  اخلالفات 
املواطن والبلدية، وتغليب فائدتهم 

على امل�سالح ال�سخ�سية.
قــرر  تــبــ�ــســة  واليــــة  وايل  وكــــان 
املجل�ص  ن�ساط  جتميد  اأفــريــل  يف 
وتكليف  تب�سة  لبلدية  ال�سعبي 
بت�سيري  ال�سريعة  دائـــرة  رئي�ص 
ب�سبب  ــا  مــوؤقــت الــبــلــديــة  �ـــســـوؤون 
خالف  نتيجة  املجل�ص  يف  ان�سداد 
بني كتلتني داخله متثلت يف اأع�ساء 
ــالف  اخل واملــــري،  الــبــلــدي  املجل�ص 
البلدية  رئي�ص  ــام  ــه اإت حــول  دار 
بالبريوقراطية واالإنفراد بال�سلطة 
يف  البلدية  اأدخــل  ما  وهو  والقرار 
نوفمرب  �سهر  منذ  انــ�ــســداد  حــالــة 

الذي  االن�سداد   ،  2018 �سنة  من 
عطل �سريورة البلدية و اأجل موعد 
من  امل�ستفيدين  قائمة  عن  االإفراج 
التحا�سي�ص و�سط �سخط كبري بني 

مواطني البلدية.
املجل�ص  اأن  امل�سادر  بع�ص  وذكــرت 
فيها  يتم  �سيقوم مبداوالت جديدة 
جدد  ــان  جل ــاء  ــس وروؤ� نـــواب  تعيني 
البلدية  رئي�ص  طرف  من  باقرتاح 
انتظار  يف  االأعــ�ــســاء  مب�سادقة  و 
من  املــداوالت  هذه  عنه  �ست�سفر  ما 
و  االأمــل  زرع  يف  ت�سهم  م�ستجدات 
اأنتخب  مــن  قــلــوب  يف  الطماأنينة 

رئي�ص البلدية هوؤالء االأع�ساء.

م�شاريع ال�شحة ت�شري اإىل الوراء بخن�شلة

رفع التجميد عن املجل�ش ال�شعبي البلدي لل�شريعة

مرت عليها 10 �شنو�ت وتعاقب عليها 4 وزر�ء �شابقني لل�شحة

بعد �أكثـر من �شهرين من �لتجميد

والعمران  ال�سكن  وزيـــر  ك�سف 
واملدينة كمال بلجود على هام�ص 
والية  اإىل  قادته  التي  الــزيــارة 
منح  ــن  ع االأمـــ�ـــص  نــهــار  �سطيف 
اإ�سافية  وحــدة   1000 الوالية 
وهذا  املدعم  الرتقوي  �سيغة  من 
طرف  مــن  املــقــدم  الطلب  ظــل  يف 
ال�سلطات املحلية لتدعيم احل�سة 
 1000 اأي�سا  ناهزت  التي  االأوىل 
تكن  مل  ــي  ــت وال �سكنية  ـــدة  وح
القيا�سي  للطلب  بالنظر  كافية 
من  اجلديدة  ال�سيغة  هــذه  على 
ال�سكن، ومن املنتظر اأن يتم توزيع 
الدوائر  على  االإ�سافية  احل�سة 
ــى غـــرار  ــل ـــكـــربى لــلــواليــة ع ال
الكبرية  عــني  العلمة،  �سطيف، 

وعني وملان.
اأي�سا  بلجود  الوزير  ك�سف  كما 
من  �سطيف  واليــة  ا�ستفادة  عن 
للبناء  جــديــدة  اإعــانــة   5000
الريفي خالل ال�سنة اجلارية من 
اأجل توزيعها على خمتلف بلديات 
الطابع  منها ذات  الوالية خا�سة 
ك�سف  اأخر  جانب  ومن  الفالحي، 
الوزير اأعطى الوزير بلجود اإ�سارة 
اإنطالق اأ�سغال اإجناز 400 وحدة 
باالإيجار  البيع  �سيغة  �سمنيةمن 

)عدل( ببلدية عني وملان جنوب 
على  الوزير  اأ�سرف  كما  الوالية، 
ربط  مل�سروع  اخلدمة  حيز  و�سع 
مب�ستة  املدينة  بغاز  عائلة   950

براز التابعة لبلدية بازر �سكرة.
�سطيف  واليـــة  ا�ــســتــفــادت  كما 
ال�سكن  وزيــر  ت�سريحات  ح�سب 
ناهزت  اإ�ــســافــيــة  مــيــزانــيــة  ــن  م
من  وهـــذا  �سنتيم  مــلــيــار   130
اخلارجية  ال�سبكات  اإجنــاز  اأجل 
كون  ال�سكنية  االأقطاب  ملختلف 
هذه ال�سبكات كانت عائقا لت�سليم 
من  عــدد  يف  املــنــجــزة  ال�سكنات 
ــوزيــر مبعية  املــواقــع، وعــايــن ال
ال�سكن  القطب  املحلية  ال�سلطات 
املوجود ببئر الن�ساء والذي ي�سم 
3000 �سكن حيث مت الك�سف عن 
نهاية  مع  وحــدة   1500 ت�سليم 
ت�سليم  �سيتم  فيما  الــقــادم  اأوت 
نوفمرب  �سهر  مع  املتبقية  احل�سة 
ــارة  ــزي ـــالل هـــذه ال الـــقـــادم، وخ
ا�ستمع وزير ال�سكن اإىل ان�سغاالت 
الن�ساء  ببئر  عــدل  مكتتبـ=ي 
وترية  بت�سريع  طالبوا  والــذيــن 
االإجناز والتي تبقى متاأخرة رغم 
مرور �سنوات طويلة على انطالق 

هذا امل�سروع.

عــدوان  اأوالد  بلدية  �سكان  اأمــ�ــص  �سباح  احتج 
اأزمة  على  �سطيف  واليــة  من  ال�سمالية  اجلهة  يف 
واأحياء  م�ساتي  اأغلب  منها  تعاين  التي  العط�ص 
عن  لل�سرب  ال�ساحلة  املياه  غياب  ظل  يف  البلدية 
الطريق  غلق  على  ال�سكان  اأقدم  حيث  حنفياتهم، 
الوطني رقم 9 باالأحجار واملتاري�ص وهو االأمر الذي 
للقادمني  بالن�سبة  املرور  حركات  تعطل  يف  ت�سبب 

من البلديات ال�سمالية وكذا والية بجاية.
اأزمة  توا�سل  من  تذمرهم  عن  املحتجون  واأعــرب 
العط�ص وغياب املياه عن احلنفيات منذ مدة قاربت 
ل�سهر وهذا دون وجود اأي حلول من طرف ال�سلطات 
املعنية ويف مقدمتها البلدية وهذا على الرغم من 

الكربى  التحويالت  م�سروع  عن  الكبري  احلديث 
والذي مل يلم�ص ال�سكان اأي اأثر له بهذه البلدية.

كما قام �سكان م�ستة املرجة ببلدية جميلة �سرق 
الوالية باالحتجاج على اأزمة العط�ص التي يعانون 
منها عن طريق غلق الطريق الوطني رقم 77 وهذا 
نتيجة اأزمة العط�ص التي تفاقمت منذ حلول ف�سل 
ال�سيف، والتي وجد ال�سكان �سعوبات كبرية للتاأقلم 
معها يف ظل جلوئهم اإىل الطرق التقليدية مناجل 
احلول على املياه ال�سروب وقطع م�سافات طويلة من 
اأجل احل�سول عليها، حيث طالب املحتجون بحلول 

ملمو�سة من ال�سلطات املعنية يف وقت. 

ــني  ــن ــواط يــ�ــســتــكــى مـــئـــات امل
 500 ح�سة  مــن  امل�ستفيدين 
عدل  ب�سيغة  �سكنية  وحــدة 
"كا�سطور"  حــي  م�ستوى  على 
بوالية  مليلة  ــني  ع مبــديــنــة 
تعر�ص  ـــن  م ـــي،  ـــواق ـــب ال اأم 
قبل  مــن  لل�سرقة  �سكناتهم 
فرتة  ــالل  خ خا�سة  الــغــربــاء 
بالع�سرات  اأدى  ما  وهو  الليل، 
ر�سمية  �سكوى  لتقدمي  منهم 
وكذا  املخت�سة،  اجلهات  لــدى 
مبدينة  لعدل  اجلهوي  املكتب 

ق�سنطينة من اأجل االإ�سراع يف 
للحي  اخلارجي  اجلــدار  اجنــاز 
ال�سرقة،  من  حمايته  اأجل  من 
وذلك قبيل اإمتام عملية اإ�سكان 
امل�ستفيدين، خا�سة واأن اأغلبهم 
مل متكنوا من ا�ستالم مفاتيحهم 
امل�سجلة على  العراقيل  يف ظل 
م�ستوى مكاتب املوثقني املكلفة 
التعهد  عمليات  با�ستكمال 
امل�ستحقات  جميع  بت�سديد 
ال�سهرية والتي ت�سل اإىل مبلغ 
مل  املــقــابــل،  يف  ج،   7200د 

دفع  ـــراءات  اإج ا�ستكمال  يتم 
بال�سكن  اخلا�سة  االأقــ�ــســاط 
م�ستفيد،   200 مـــن  الأزيـــــد 
اأيــــن قـــامـــوا بــتــ�ــســديــد ثــالث 
الق�سط  يزال  ال  فيما  اأق�ساط، 
ا�ستياء  اأثـــار  مــا  الــرابــع، وهــو 
ب�سرورة  مطالبني  امل�ستفيدين 
على  الو�سية  اجلهات  تدخل 
لعدل  الوطني  الوكالة  م�ستوى 
لالإ�سراع  العا�سمة  باجلزائر 
االإداريـــــــة  االإجـــــــــراءات  يف 

وت�سليمهم �سكناتهم.

1000 �شقة جديدة من �شيغة 
�شطيف "LPA" لوالية 

العط�ش يخرج �شكان اأوالد عدوان وجميلة اإىل ال�شارع 

�شكنات عدل بعني مليلة حتت رحمة ع�شابات ال�شرقة

عمــال املتحف 
االأثري بجميلة 

يحتجون 
نظم الع�سرات من عمال متحف 
وموقع جميلة االأثري ب�سطيف، 
وقفة احتجاجية وهذا تنديدا 

باالأو�ساع املهنية املزرية التي 
يعي�سونها منذ مدة ح�سب 

ت�سريحاتهم، ورفع عمال املتحف 
عدة الفتات و�سعارات مثل اإدراج 

اخلربة املهنية، ورفع اأجور العمال 
والتي تبقى متدنية للغاية وال 
تتنا�سب مع املجهودات الكبرية 

التي يقومون بها، وطالب العمال 
املحتجون من اإدارة الديوان 

الوطني لت�سيري وا�ستغالل املمتلكات 
الثقافية املحمية وكذا وزارة 
الثقافة بااللتفات الن�سغالهم 

واال�ستجابة لها وحفظ كرامة 
العامل.

وطالب العمال اأي�سا بحقهم 
يف اال�ستفادة من اخلدمات 

االجتماعية وحق التثبيت يف 
منا�سب عملهم مع اإعادة االعتبار 

لهوؤالء العمال يف ظل املعاناة 
الكبرية التي يتواجد عليها العمال، 

مع �سرورة ف�سل املوقع عن اإدارة 
الديوان الوطني لت�سيري وا�ستغالل 
املمتلكات الثقافية بحكم االإهمال 

الكبري الذي تعر�ص له املوقع 
االأثري امل�سنف عامليا، واأكد 

املحتجون على الدخول يف اإ�سراب 
عن العمل اإىل غاية اال�ستجابة 

ملطالبهم. 
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ح�سب وزير الطاقة:

غلق 45 مطحنة: 

الديوان الوطني للتطهري: 

اأكد وزير الطاقة، حممد عرقاب اأول اأم�ش اأن اجلزائر ت�سعى م�ستقبال اإىل اإنتاج الكهرباء عن طريق الطاقة النووية .

اإقت�صادالثالثاء 05 يولياز 2969/ 16  جويلية 2019 املوافق لـ 13 ذو القعدة 071440
اجلزائر ت�سعى اإىل اإنتاج الكهرباء عن طريق الطاقة النووية

البحث عن "جماالت جديدة" لتحقيق التوازن املايل للديوان

اأ�سعار النفط ترتاجع

زرواطي تطلق م�سروع 
ال�ستقطاب التمويل اخلارجي

خمطط عمل قيد االإعداد لتدارك العجز

وتفقد  عمل  زي��ارة  خ��الل  عرقاب  وق��ال 
بالدرارية  النووية  للطاقة  البحث  ملركز 
على  حاليا  تعمل  اجلزائر  اأن  بالعا�سمة 
اإىل  للتو�سل  وط��ن��ي��ة  ك��ف��اءات  ت��ط��وي��ر 
جزائرية  حمطة  اأول  امل�ستقبل  يف  بناء 
الطاقة  ط��ري��ق  ع��ن  ال��ك��ه��رب��اء  ل��ت��ول��ي��د 
النووية، ناهيك عن اال�ستعماالت االأخرى 
الطبي  املجال  يف  خا�سة  و  الطاقة  لهذه 
الطاقة  اإن��ت��اج  اأن  مو�سحا  وال�سيدالين، 
بن�سبة  يعتمد  ال��ع��امل  ع��رب  الكهربائية 
الطاقة  على  باملائة  و8   6 ب��ني  ت���رتاوح 
حتوز  التي  اجلزائر  اأن  م�سيفا  النووية، 
على اأربعة مراكز للبحث يف جمال الطاقة 
النووية الأهداف �سلمية  ت�سبو اإىل حتقيق 
هذا الهدف، واأبرز اأن مراحل اإن�ساء حمطة  
الطاقة  ط��ري��ق  ع��ن  ال��ك��ه��رب��اء  ل��ت��ول��ي��د 
النووية يحتاج اإىل مدة طويلة يرتاوح بني 
15 و20 �سنة، الفتا اأنه ميكن تقلي�ش هذه 
كفاءات  على  حتوز  الأنها  اجلزائر  يف  املدة 

عالية يف هذا املجال.
الطاقة  اإن���ت���اج  ي��ت��م ح��ال��ي��ا  اأن���ه  وذك���ر 
الكهربائية عن طريق الغاز الطبيعي حيث 
مكعب  مرت  مليار   144 اجلزائر  اإنتاج  يبلغ 
45 مليار مرت مكعب منه )الغاز الطبيعي( 
الكهربائية  ال��ط��اق��ة  لتوليد  ي�ستعمل 
االإط��ار  ذات  يف  ذك��ر  كما  ال�سكان،  ل�سالح 
�سيبلغ  الكهربائية  الطاقة  اال�ستهالك  اأن 
15 جويلية و15 اأوت حيث  ذروته ما بني 
 15600 الو�سع  ه��ذا  ملواجهة  توفري  مت 
جتاوز  ما  حالة  يف  اأن��ه  م�سيفا  م��غ��اواط، 
توفري  مت  فقد  الكمية  ه��ذه  اال�ستهالك 

خمزون قدره 17000 ميغاوات. 
وردا على �سوؤال متعلق باالأ�سرار املحتملة 
من  بالقرب  ت�سيد  التي  النووية  للمفاعل 
هذه  اأن  ع��رق��اب  اأك��د  ال�سكنية،  املناطق 
املفاعل ال ميكن اأن تكون م�سدرا الأي �سرر 
االأمن  �سروط  جميع  ت�سم  الأنها  لل�سكان 
واالأمان وفقا للمعايري الدولية، كما ذكر اأن 
اجلزائر طرفا يف املنظمة العاملية للطاقة 
ال��ذري��ة ح��ي��ث ي��ق��وم اأع�����س��اوؤه��ا ب��زي��ارة 
اجلزائر ب�سفة دورية ملراقبة مدى تطبيق 
�سروط االأمن واالأمان يف هذه املراكز، وعن 
قال  باجلزائر،  النووية  الطاقة  خم��زون 
من  طن  األ��ف   26 حاليا  يبلغ  اأن��ه  ال��وزي��ر 

اليورانيوم.
م�سروع  بخ�سو�ش  عرقاب  ال�سيد  ذكر  و 

واأنه  جاهز  اأنه  اجلديد  املحروقات  قانون 
اأمام جمل�ش احلكومة  �سيكون حمل درا�سة 
جديدة،  تفا�سيل  اإعطاء  دون  قريب  عن 
م�سيفا اأن الهدف االأ�سا�سي من هذا القانون 
جمال  يف  االأج��ان��ب  امل�ستثمرين  جلب  هو 
اأن اجلزائر حتوز حاليا  املحروقات، مربزا 
من  )���س��رك��ات(  اأجنبيا  �سريكا   26 على 
ا�ستك�ساف  جمال  يف  وخا�سة  جن�سية   18

وتطوير املحروقات.
خالل  اأن��ه  اأخ��رى  جهة  من  الوزير  واأف��اد 
حيز  �سيدخل  القادمة  القليلة  االأ�سابيع 
االجناز م�سروع حا�سي الرمل و�سيوؤدى اإىل 
الغاز  اإن��ت��اج  يف  اجلزائرية  ال��ق��درات  رف��ع 
اأخرى  الكمية عالوة عن م�ساريع  وتكثيف 

�ستدخل حيز التنفيذ بحا�سي م�سعود.

على  زرواطي،  الزهراء  فاطة  املتجددة،  والطاقات  البيئة  وزيرة  اأم�ش،  اأ�سرفت 
انطالقة م�سروع يهدف اإىل تعزيز القدرات الوطنية ال�ستقطاب التمويل اخلارجي، 

حيث ح�سر االفتتاح 18 ممثل عن خمتلف القطاعات.
مبوقع  الر�سمية  �سفحتها  على  لها  من�سور  يف  زرواط��ي  الزهراء  فاطمة  وقالت 
التح�سريي  الربنامج  افتتاح ور�سة انطالق  اليوم على  "اأ�سرفت �سباح  فاي�سبوك: 
مل�سروع يهدف اإىل تعزيز القدرات الوطنية ال�ستقطاب التمويل اخلارجي عن طريق 
وامل�ساعدة  الدفيئة  الغازات  انبعاثات  تخفي�ش  ق�سد  للمناخ  االأخ�سر  ال�سندوق 

على التاأقلم مع التغريات املناخية بح�سور ممثلي 18 قطاع، هيئات وخرباء."

عمل  ملخطط  حاليا  التح�سري  يجري 
يهدف اإىل تفادي اأي انقطاع اأو ا�سطراب 
 45 يف متوين ال�سوق على اثر قرار غلق 
احلبوب،  ف��رع  تطهري  اإط��ار  يف  مطحنة 
ل��وزارة  بيان  اأم�����ش  اأول  اأك���ده  ح�سبما 

ال�سناعة واملناجم.
واأو�سح ذات البيان اأنه تطبيقا لقرارات 
جويلية   10 بتاريخ  احلكومة  اجتماع 
يف  مطحنة   45 بغلق  املتعلقة   2019
اإطار اإعادة تنظيم وتطهري فرع احلبوب 
تراأ�ست وزيرة ال�سناعة واملناجم جميلة 
�سم  اجتماعا  املا�سي  ال�سبت  تامازيرت 
امل�سوؤولني عن املجمع العمومي اأغروديف 
عمل  خمطط  اإع��داد  اأج��ل  من  وفروعه 
العر�ش  يف  العجز  ت���دارك  اإىل  يهدف 
ال�سلطات  ق���رار  ع��ن  ينجم  ق��د  ال���ذي 
العمومية غلق املطاحن وذلك لتفادي اأي 
متوين  يف  ا�سطراب  اآو  النقطاع  احتمال 

ال�سوق.
ال�سيدة  اأن  اإىل  االإ����س���ارة  مت��ت  ك��م��ا 
متازيرت قد اأعطت خالل هذا االجتماع 

بت�سخري  قطاعها  الإط����ارات  تعليمات 
اللوج�ستيك  واإع���داد  الو�سائل  جميع 
لل�سوق  اجلديد  الطلب  لتلبية  ال�سروري 
�سيما بعد غلق املطاحن و من اجل تفادي 
اآو ا�سطراب متوين  اأي احتمال النقطاع 
اأن االجتماع  ال�سوق، م�سيفا ذات امل�سدر 
قدرات  وتقييم  بدرا�سة  كذلك  �سمح  قد 
ملجمع  التابعة  املطاحن  وتخزين  اإنتاج 
الفروع  توزيع  �سبكة  "اأغروديف" وكذا 
و�سمح هذا التقييم بت�سجيل االإمكانيات 
املوؤ�س�سات  ه���ذه  عليها  ت��ت��وف��ر  ال��ت��ي 

العمومية.
التاأكيد  اإىل  االأخ��ري  يف  البيان  وخل�ش 
اإ�سكالية  اإىل  التي تطرقت  الوزيرة  بان 
متوين املطاحن العمومية من قبل الديوان 
اجلزائري املهني للحبوب من مادة القمح 
اللني قد اأعطت تعليماتها اأي�سا من اأجل 
 100 لبلوغ  ال�سرورية  حتديد احل�س�ش 
% من قدرات تلك املطاحن لدى الديوان 
تلبية  بغية  للحبوب  املهني  اجلزائري 

الطلب الوطني.

للديوان  ال��ع��ام  امل��دي��ر  اأك���د 
رم�سان  ل��ل��ت��ط��ه��ري،  ال��وط��ن��ي 
ي��ت��وج��ب على  اأن����ه  ق���رب���اج، 
للتطهري  ال��وط��ن��ي  ال���دي���وان 
ت��ط��وي��ر م��ه��ام��ه وال��ب��ح��ث عن 
�ساأنها  م��ن  ج��دي��دة  جم���االت 

حتقيق توازن مايل.
هام�ش  ع��ل��ى  ت�����س��ري��ح  ويف 
وم�سريي  اإط���ارات  مع  اجتماع 
ال���ف���روع امل��ح��ل��ي��ة ل��ل��دي��وان 
ال���وط���ن���ي ل��ل��ت��ط��ه��ري، اع��ت��رب 
املايل  الو�سع  اأن  قرباج  ال�سيد 
اإعادة  يتطلب  للديوان  احلرج 
مهامه  وتنويع  ن�ساطاته  ن�سر 
الذي  العجز  تقليل  اأج��ل  م��ن 
ي�سجله الديوان والو�سول اإىل 
حتقيق االأرباح، وقال املتحدث 
اإنقاذ  هو  الرئي�سي  هدفهم  اأن 
���س��ن��ادي��ق ال����دي����وان وع���دم 
على  ح�سري  ب�سكل  االعتماد 
من  امل��ايل  والدعم  امل�ساعدات 
خالل  من  العمومية،  ال�سلطات 

ميكن  اأخرى  جماالت  ا�ستغالل 
اأن ت�سمن تدفق اأموال اإ�سافية، 
م�سيفا اأن خطة العمل التي مت 
الق�سري  امل��دى  على  اإع��داده��ا 
الو�سع  ب"ت�سحيح  تق�سي 
اله�ش للديوان من خالل  املايل 
مهملة  جم��االت  يف  اال�ستثمار 
اأنها  امل��رج��ح  م��ن  االآن،  حتى 
املهمة  املالية  امل��وارد  �ست�سمن 
ال�سيد  يقول  الديوان،  الإنقاذ 

قرباج.

رواتب  وجود  مع  اأنه  اأو�سح  و 
مليون   850 ب���  تقدر  �سهرية 
 13.000 اإجمايل  لفائدة  دج 
موظف منهم 70 باملائة اأعوان 
ا�ستغالل، فاإن الديوان الوطني 
للتطهري جمرب على اإيجاد طرق 
وعدم  االأن�سطة  ه��ذه  لتنويع 
االقت�سار على مهامه التقليدية 
ا�ستغالل  يف  اأ�سا�سا  املتمثلة 
ال�سبكات  اأو  التحتية  البنية 
بها،  التكفل  مهمة  ت�سمن  التي 

اأ�ساف نف�ش املدير.
امل�ستهدفة،  املجاالت  بني  ومن 
للديوان  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ي��ق��ول 
التحكم  اأن  للتطهري،  الوطني 
امل�ساريع  ومتابعة  املن�ساآت  يف 
خالل  م��ن  للقطاع  املخ�س�سة 
ت��وق��ي��ع ات��ف��اق��ي��ات ع��ق��ود مع 
ودي���وان  املحلية  اجل��م��اع��ات 
العقاري  والت�سيري  ال��رتق��ي��ة 
والهند�سة  التعمري  وم����دراء 
اجناز  وكذا  والبناء،  املعمارية 
م�ساريع ال�سرف ال�سحي ل�سالح 
الوديان  وتنظيف  البلديات 
االأخ���رى  الن�ساطات  وجميع 
ال�سرف  مب��ج��ال  ���س��ل��ة  ذات 

ال�سحي.    
ال�سيد قرباج فقد مت  وح�سب 
اتخاذ اإجراءات جتاه ال�سلطات 
امل��ح��ل��ي��ة وب��ع�����ش امل��دي��ري��ات 
ل��درا���س��ة ه���ذا امل��ل��ف وو���س��ع 
خمطط عمل يندرج �سمن هذه 

الديناميكية اجلديدة.

اأم�ش،  النفط،  اأ�سعار  تراجعت 
منو  اأب��ط��اأ  ال�سني  �سجلت  اأن  بعد 
ال  فيما  لها  �سنوي  ربع  اقت�سادي 
27 عاما، معززة املخاوف  يقل عن 
م�ستورد  اأك���رب  يف  الطلب  ب�����س��اأن 

للخام يف العامل.
فاإنه  اإع��الم��ي��ة  لو�سائل  ووف��ق��ا 
بتوقيت   06:11 ال�ساعة  بحلول 
االآجلة  العقود  كانت  غرينت�ش، 
�سبتمرب  ت�����س��ل��ي��م  ب���رن���ت  خل����ام 
منخف�سة 15 �سنتا مبا يعادل 0.2 

للربميل  دوالر   66.57 اإىل  باملئة 
يف ح��ني ن���زل اخل����ام االأم��ري��ك��ي 
�سنتا   24 اآب  اأغ�سط�ش/  ت�سليم 
دوالر   59.97 اإىل  باملئة   0.4 اأو 

للربميل.
االأ�سبوع  �سجل،  اخلامني  كال  كان 
االأ�سبوعية  مكا�سبه  اأكرب  املا�سي، 
يف ثالثة اأ�سابيع بفعل تخفي�سات 
االأم���ري���ك���ي  ال��ن��ف��ط  اإن����ت����اج  يف 
والتوترات الدبلوما�سية يف ال�سرق 
االأو�سط، ووا�سلت م�سايف التكرير 

الواقعة يف م�سار العا�سفة املدارية 
باري العمل رغم خطر الفي�سانات 
بينما قل�ست العا�سفة اإنتاج اخلام 
 73 املك�سيك  خليج  يف  االأمريكي 
برميل  م��ل��ي��ون   1.38 اأو  ب��امل��ئ��ة 

يوميا.
م���ك���ارث���ي، كبري  م��اي��ك��ل  وق�����ال 
"�سي. ل��دى  ال�سوق  ا�سرتاتيجيي 

اأن  �سيدين  يف  ماركت�ش"  ام.���س��ي 
االأ�سعار  يبقي  امل��ع��رو���ش  ج��ان��ب 
االقت�ساد  منو  تباطاأ  كما  قوية، 

ال�سيني اإىل 6.2 باملئة على اأ�سا�ش 
العام،  من  الثاين  الربع  يف  �سنوي 
مع  املحللني،  توقعات  مع  من�سجما 
تراجع الطلب يف الداخل واخلارج 
حتت وطاأة حرب التجارة ال�سينية 

االأمريكية.
ال�سيني  ال�سناعي  ال��ن��اجت  لكن 
التوقعات،  فاق  التجزئة  ومبيعات 
“مما ينبئ باأن االقت�ساد يف ال�سني 
�سابقا،”  كنا نظن  اأف�سل حاال مما 

ح�سبما ذكر مكارثي.

يف م�سريات بال�سفة الغربية وغزة



يف م�سريات بال�سفة الغربية وغزة

اأوقفت ال�سلطات الفرن�سية، 
ا، اإثر  اأول اأم�ص، 175 �سخ�سً

اندالع ا�ستباكات مع حمتجني 
من "ال�سرتات ال�سفراء" الذين 

�ساركوا يف تظاهرات "اليوم 
الوطني"، يف �سارع ال�سانزليزيه، 

بالعا�سمة باري�ص، �سمن حراكهم 
امل�ستمر على مدار 35 اأ�سبوًعا. 

وا�ستخدمت ال�سرطة الغاز امل�سيل 
للدموع لتفرقة املتظاهرين الذين 

�ساركوا يف احتجاجات تتزامن 
مع احتفال فرن�سا بذكرى عيدها 

الوطني يف 14 جويلية اجلاري، 
ح�سبما نقلت و�سائل اإعالمية، 

حيث ذكرت املحطة اأن ال�سرطة 
ا  الفرن�سية اأوقفت 175 �سخ�سً
يف باري�ص للتحقيق معهم حتى 
ال�ساعة )16:20 ت.غ(، على 

خلفية االحتجاجات. 
وتظاهرت حركة "ال�سرتات 

ال�سفراء" يف فرن�سا، االأحد، و�سط 
اإجراءات اأمنية م�سددة. 

وانطلقت املظاهرات من حي 
كلي�سي بالعا�سمة باري�ص، و�سار 

مئات املتظاهرين باجتاه خمتلف 
اأحياء املدينة. 

ومنذ منت�سف نوفمرب 2018، 
ت�سهد فرن�سا، يف اأيام ال�سبت 

من كل اأ�سبوع، مظاهرات بداأت 
احتجاجا على رفع اأ�سعار الوقود 
وارتفاع تكاليف املعي�سة، وتخلل 

بع�سها اأعمال عنف اأدت اإىل مقتل 
واإ�سابة الع�سرات. 

توقيف 175 
�سخ�سا يف 

تظاهرات "اليوم 
الوطني" بباري�س

ق. د

جددت فرن�سا وبريطانيا واأملانيا، اأم�ص، 
االإيـــراين،  الــنــووي  باالتفاق  التزامها 
معربة عن انزعاجها ال�سديد من هجمات 
وقعت يف مياه اخلليج واأماكن اأخرى ومن 

الو�سع املتدهور لالأمن يف املنطقة.
الثالث  الدول  قالت  م�سرتك،  بيان  ويف 
مب�سوؤولية  للت�سرف  حــان  الــوقــت  ــه  اإن
التوتر  والبحث عن �سبل لوقف ت�سعيد 
املنطقة  ت�سهد  حيث  احلوار،  وا�ستئناف 
املتحدة  الواليات  بني  مت�ساعدا  توترا 
من  واإيـــران  جهة،  مــن  خليجية  ودول 
جهة اأخرى، اإثر تخفي�ص طهران بع�ص 

النووي  االتــفــاق  مبــوجــب  التزاماتها 
متعدد االأطراف، املربم يف 2015.

ال�سهر  اخلطوة،  تلك  طهران  واتخذت 
ان�سحاب  على  ــام  ع مـــرور  مــع  املــا�ــســي، 
وفر�ص  االتفاق،  من  املتحدة  الواليات 
عقوبات م�سددة على طهران، الإجبارها 
برناجمها  ب�ساأن  التفاو�ص  اإعــادة  على 
بــرنــاجمــهــا  اإىل  ـــافـــة  اإ�ـــس ــــووي،  ــــن ال
خليجية،  دول  تتهم  كما  ال�ساروخي، 
واالإمـــــارات،  الــ�ــســعــوديــة  مقدمتها  يف 
نفطية  ومن�ساآت  �سفن  با�ستهداف  اإيران 
خليجية، وهو ما نفته طهران، وعر�ست 

"عدم اعتداء" مع دول  توقيع اتفاقية 
اخلليج.

4 جويلية اجلاري، اأعلنت حكومة  ويف 
حتمل  نفط  ناقلة  اإيقاف  ــارق،  ط جبل 
واحتجاز  �سوريا،  اإىل  االإيـــراين  اخلــام 
االإيقاف  �سبب  اأن  مو�سحة  حمولتها، 
يفر�سه  الــذي  للحظر  الناقلة  انتهاك 

االحتاد االأوروبي على �سوريا.
اخلارجية  ا�ستدعت  نف�سه،  اليوم  ويف 
لدى  الــربيــطــاين  ال�سفري  ــة  ــي ــران االإي
على  لالحتجاج  مــاكــري،  روب  طــهــران، 

احتجاز الناقلة. 

حكومة  يف  الــداخــلــيــة  ـــر  وزي اتــهــم 
دوليا،  بها  املــعــرتف  الليبية  الــوفــاق 
قوات  باإر�سال  فرن�سا  با�ساغا،  فتحي 
الوطني  "اجلي�ص  لــدعــم  ليبيا  اإىل 
امل�سري حفرت يف زحفه  الليبي" بقيادة 

نحو العا�سمة طرابل�ص.
ونقلت و�سائل اإعالمية اأم�ص االأول عن 
معه  اأجريت  مقابلة  يف  ذكره  با�ساغا 
باأنها  باري�ص  اعرتاف  اأن  م�سراتة،  يف 
�ساحبة ال�سواريخ اأمريكية ال�سنع التي 
جنوبي  غريان  مدينة  يف  عليها  عر 
حفرت  قــوات  تــراجــع  بعد  طرابل�ص، 
عنا�سر  وجود  على  موؤ�سرا  يعد  منها، 
قوات  يدعمون  االأر�ــص  على  فرن�سيني 

با�ساغا  ــرب  واأع الوطني"،  "اجلي�ص 
عن �سكوك حكومة الوفاق يف �سدقية 
ال�سواريخ  باأن تلك  باري�ص  ت�سريحات 
فرقها  اأحــد  تركها  للدبابات  امل�سادة 
االأمنية املخت�سة مبحاربة االإرهاب يف 
لال�ستعمال،  قابلة  تعد  مل  وهي  ليبيا، 
موؤكدا اأن حكومة الوفاق طلبت خرباء 
املتحدة  والواليات  املتحدة  االأمم  من 

الإجراء فحو�ص للتاأكد من ذلك.
على  ــدل  ت "البعرة  بــا�ــســاغــا،  وقـــال 
عندما  نف�سها  فرن�سا  ووّرطــت  البعري، 
مع  كانت  "جافلني"  �سواريخ  اإن  قالت 
اإذا كانت �سواريخ  فريق اأمني فرن�سي. 
فرن�سي،  اأمني  لفريق  تابعة  "جافلن" 

باأنها  اعرتفت  فرن�سا  اأن  يعني  فهذا 
يف  ور�سميا  ع�سكريا  متواجدة  كانت 

غريان لدعم حفرت".
واأ�سار الوزير اإىل اأن فريقني فرن�سيني 
اأن  �سبق  االإرهـــاب  مبحاربة  خا�سني 
مع  بالتن�سيق  ليبيا  غـــرب  يف  عــمــال 
حلكومة  التابعة  الع�سكرية  القيادة 
الوفاق، لكنهما غادرا البالد مع جميع 

اأ�سلحتهما ومعداتهما.
الفرن�سي  االعــــــرتاف  ــى  ــدع ــت ــس وا�
ت�ساوؤالت عما اإذا كانت باري�ص خالفت 
عقد الت�سليح املربم مع وا�سنطن ب�ساأن 
ت�سليمها  ــالل  خ مــن  الــ�ــســواريــخ  تلك 

املزعوم اإىل قوات حفرت.

اأفــــادت و�ــســائــل اإعــــالم، اأمــ�ــص، بــاأن 
بتطبيق  املكلفة  امل�سرتكة  اللجنة 
ــاق احلــديــدة يف الــيــمــن اأجـــرت  ــف ات
فيفري،  �سهر  منذ  لها  اجتماع  اأول 
لالأمم  تابعة  �سفينة  منت  على  وذلــك 

املتحدة.
ممثل  عــن  اإعــالمــيــة  و�سائل  ونقلت 
اليمنية  للحكومة  املوالية  الــقــوات 
الذي  اللقاء  اأن  دولــيــا،  بها  املــعــرتف 
�سارك فيه طرفا النزاع اليمني جرى، 
�سفينة  منت  على  االأحــد،  اأم�ص  م�ساء 
اإ�سراف رئي�ص  يف عر�ص البحر، حتت 
الفريق  احلديدة،  يف  االأممية  البعثة 
ممثلون  اأكــد  كما  لولي�سغارد،  مايكل 
"اأن�سار اهلل" )احلوثيني(  عن حركة 

اجلولة  جرت  التي  املحادثات  اإجراء 
االأخرية منها يف �سهر فرباير املا�سي.

ــرت  ــف ــس اأ�  ،2018 ــمــرب  ديــ�ــس ويف 
اليمنية  احلــكــومــة  بــني  املــحــادثــات 
اإ�سراف  حتت  جرت  التي  واحلوثيني، 
دويل يف ال�سويد، عن تو�سل اجلانبني 
ب�سحب  مبوجبه  تعهدا  اتــفــاق  اإىل 
احليوي  احلديدة  ميناء  من  قواتهما 
اآخــريــن  مــيــنــاءيــن  اإىل  )اإ�ـــســـافـــة 
من  يتم  الــذي  احلــديــدة(  مبحافظة 
االإن�سانية  امل�ساعدات  اإي�سال  خالله 

اإىل اليمن.
االأمم  بعثة  اأعلنت  املا�سي،  ماي  ويف 
احلوثيني  اأن  احلــديــدة  يف  املتحدة 
"خفر  اإىل  املحافظة  مــوانــئ  �سّلموا 

جانب  من  متت  عملية  يف  ال�سواحل"، 
االإقرار  رف�ست  احلكومة  لكن  واحد، 
متهمة  للموانئ،  احلوثيني  مبــغــادرة 
لهم  تابعة  لعنا�سر  بت�سليمها  اإياهم 

بلبا�ص مدين.
يف  احلرب  تدور   ،2014 العام  ومنذ 
اليمن بني جماعة "اأن�سار اهلل" )التي 
وعدد  �سنعاء  العا�سمة  على  ت�سيطر 
املوالية  والقوات  البالد(  مناطق  من 
من�سور  ربــه  عبد  الرئي�ص  حلكومة 
هادي، املعرتف بها دوليا. وقد �سهدت 
ملحوظا  ت�ساعدا  االأهــلــيــة  احلـــرب 
بقيادة  ع�سكري  حتالف  تدخل  مــع 
دعما   ،2015 مار�ص  يف  ال�سعودية، 

للحكومة.

فرن�سا واأملانيا وبريطانيا يجددون التزامهم 
باالتفاق النووي االإيراين

حفرت  بدعم  فرن�سا  "الوفاق" تتهم 
ع�سكريا يف معركة طرابل�س

طرفا النزاع اليمني يبحثان اإعادة االنت�سار 
يف ميناء احلديدة

منذ مطلع جويلية

التعاون الإ�سالمي: 
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اأم�ص،  اأول  بيان،  يف  املنظمة،  وقالت 
التعاون  ملنظمة  العامة  االأمــانــة  اأن 
تعقد  دولـــة(   57 )ت�سم  االإ�ــســالمــي 
على  مو�سعا  ا�ستثنائيا  اجــتــمــاعــا 
يف  وذلــك  اخلارجية،  وزراء  م�ستوى 
ال�سعودية،  جـــدة  مبــديــنــة  مــقــرهــا 
االأربعاء املقبل، مو�سحة اأن االجتماع 
يف  االإ�سرائيلية  االنتهاكات  يبحث 
ذلك  يف  مبا  ال�سريف،  القد�ص  مدينة 
القائمة  ال�سلطة  اإ�سرائيل،  اإقـــدام 
نفق  فتح  على  ــرًا  ــوؤخ م بــاالحــتــالل، 
اأ�سفل  احلّجاج"  "طريق  بـ  �سمى  يمُ ما 
االأق�سى  امل�سجد  جنوب  �سلوان  بلدة 

املبارك.
م�سادرة  ــاع  ــم ــت االج يــنــاقــ�ــص  كــمــا 
ــارات  ــق ــع ــد مـــن ال ــدي ــع ــل ال ــي ــرائ ــس اإ�

ال�سريف،  القد�ص  يف  الفل�سطينية 
�سمن  املنازل  ع�سرات  بهدم  والتهديد 
�سيا�سة تهويد املدينة املقّد�سة وتهجري 

اأهلها وتغيري هويتها العربية.

كل  �ــســارك  اجلــــاري،  جـــوان  ومطلع 
اإ�سرائيل،  لدى  االأمريكي  ال�سفري  من 
االأمريكي  واملبعوث  فريدمان،  ديفيد 
اخلا�ص اإىل ال�سرق االأو�سط، جي�سون 

نفق  افتتاح  مرا�سم  يف  غرينبالت، 
مدينة  يف  االأق�سى  امل�سجد  جنوب 
انتقادات  و�سط  املحتلة،  القد�ص 
النفق  وميـــر  ــالمــيــة،  واإ�ــس عــربــيــة 
ظل  يف  افتتاحه  ومت  �سلوان،  ببلدة 
ــالق  واإغ م�سددة  اأمنية  اإجــــراءات 
بني  الطريق  وميتد  للبلدة،  كامل 
واأ�سفل  التاريخية  �ــســلــوان  بــركــة 
حائط  وبــاحــة  االأقــ�ــســى  امل�سجد 
الرباق )احلائط الغربي للم�سجد(.

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

ال تعرتف باحتالل اإ�سرائيل للقد�ص.

عنف  اأعمال  يف  الع�سرات  وجرح  مدين   100 من  اأكر  قتل 
اجلاري،  جويلية  مطلع  منذ  اأفغان�ستان  من  متفرقة  مبناطق 

ح�سب ح�سيلة جممعة
وتعك�ص هذه احل�سيلة ت�ساعدا للعنف يف اأنحاء البالد يف الوقت 
الذي تنخرط فيه االأطراف املتحاربة يف عمليات قتالية �سارية 
الواليات  بني  مقرتح  �سالم  اتفاق  و�سط  العليا،  اليد  لها  لتكون 
املتحدة وحركة طالبان، لكن يف النهاية يتحمل املدنيون العبء 

االأكرب من اخل�سائر الب�سرية واملادية. 
من  عنف  اأعمال  جراء  املدنيني  ال�سحايا  معظم  و�سقط 
املفخخة،  ال�سيارات  با�ستخدام  خا�سة  طالبان،  حركة  جانب 
وا�ستباكات مع قوات االأمن باالأ�سلحة النارية مبناطق متفرقة، 

ال�سيما العا�سمة كابل. 

اعتقل االحتالل االإ�سرائيلي، 9 فل�سطينيني يف مناطق متعددة 
من ال�سفة الغربية، خالل �ساعات الليلة املا�سية.

وزعم االحتالل االإ�سرائيلي اأم�ص اأنه مت اعتقال الفل�سطينيني 
متت  اأنه  م�سيفا  �سعبية،  اإرهابية  بن�ساطات  ال�سلوع  ب�سبهة 
اإحالتهم للتحقيق من قبل قوات االأمن، وعادة ما تتم االعتقاالت 

من املنازل الفل�سطينية، خالل �ساعات ما بعد منت�سف الليل.
االأ�سرى  �سوؤون  هيئة  عن  �سدرت  ر�سمية  اإح�سائيات  ووفق 
)تابعة ملنظمة التحرير الفل�سطينية( فقد و�سل عدد املعتقلني 

الفل�سطينيني اإىل 5700.

اأعلنت ال�سلطات ال�سويدية، حتطم طائرة �سغرية تقل مظليني 
اأ�سفر  ما  اأم�ص،  اأول  اإقالعها،  من  بعد وقت ق�سري  البالد  �سمايل 

م�سرع جميع الركاب الت�سعة الذين كانوا على متنها.
احلادث  اأن  عيان  �سهود  عن  �سويدية،  اإعالم  و�سائل  ونقلت 
�سوهدوا  املظليني  بع�ص  واأن  "�ستور�ساند�سكار"،  جزيرة  يف  وقع 
فيما  مبا�سرة،  احلادث  قبل  الطائرة  من  القفز  يحاولون  وهم 
طراز  املحطمة  الطائرة  اإن  ال�سويدية،  املطارات  هيئة  قالت 
واحد  حمرك  ذات  وهي   ،"Airvan  GippsAero GA8"
اأقلعت من مطار  اأ�سرتالية ال�سنع حتظى ب�سعبية لدى املظليني، 

اأوميا، عا�سمة مقاطعة فا�سرتبوتن.

قال �سهود اإن قوات االأمن املدعومة من املجل�ص الع�سكري احلاكم 
بجنوب  �سنار  والية  يف  حمتجني  على  النار  اأطلقت  ال�سودان  يف 
ال�سودان  اأطباء  جلنة  ذكرت  فيما  االأحد،  يوم  البالد  �سرق 

تل بر�سا�سة يف راأ�سه. املركزية املنتمية للمعار�سة اأن �سخ�سا قمُ
املجل�ص  بني  خالفات  فيه  تدور  الذي  الوقت  يف  الرجل  تل  وقمُ
التفاق  النهائية  التفا�سيل  حول  املدنية  واملعار�سة  الع�سكري 
عمر  بالرئي�ص  االإطاحة  بعد  االنتخابات  قبل  ال�سلطة  تقا�سم 

الب�سري يف انقالب عقب احتجاجات حا�سدة ا�ستمرت الأ�سابيع.

لقيت امراأة م�سرعها جراء زلزال بقوة 7.3 درجات على 
مقيا�ص ريخرت �سرب �سرقي اإندوني�سيا ليل اأول اأم�ص.

موقعها  على  االأمريكية،  اجليولوجي  امل�سح  هيئة  وقالت 
مدينة  �سرقي  جنوب  �سرب  الزلزال  اإن  االإلكرتوين، 
ترينات، الواقعة �سمايل مقاطعة مالوكو )�سرق(، واأفادت 
الهيئة باأن مركز الزلزال كان على عمق ع�سرة كيلومرتات 
بني  كيلومرتا   168 تبعد  منطقة  يف  االأر�ص  �سطح  حتت 

اجلنوب واجلنوب ال�سرقي من مدينة ترينات.

مقتل اأكرث من 100 مدين 
يف اأعمال عنف باأفغان�شتان 

اإ�شرائيل تعتقل 9 فل�شطينيني
 يف ال�شفة الغربية

م�شرع 9 اأ�شخا�ش يف حتطم طائرة 
�شغرية �شمايل ال�شويد

مقتل �شوداين بالر�شا�ش اأثناء 
احتجاج بجنوب �شرق ال�شودان

م�شرع امراأة جراء زلزال بقوة 7.3 
درجات �شرب �شرقي اإندوني�شيا

حــول

الوكاالت  

العــامل

دولـي
اجتماع وزاري لبحث االنتهاكات بالقد�س

ق. د

ق. د

االإ�سرائيلية  لبحث االنتهاكات  االأربعاء املقبل،  ا�ستثنائي،  االإ�سالمي، عقد اجتماع وزاري  التعاون  اأعلنت منظمة 
بالقد�ش.



مدغ�صقر  تون�ش 

ديدييه  ال�سابق،  ــواري  ــف االإي النجم  قــال 
االأحق  هما  واجلزائر  ال�سنغال  اإن  دروغبا، 
قدماه  ملا   ،)2019 )كان  نهائي  اإىل  بالتاأهل 
النجوم  بجانب  البطولة،  مباريات  خــالل 

واملواهب التي ي�سمها املنتخبان.
�سراع  هناك  �سيكون  اأنــه  دروغبا،  واأ�ساف 
جنم  حمـــرز،  ريــا�ــص  بــني  النهائي،  يف  كبري 
ليفربول  مهاجم  ــاين،  م و�ساديو  اجلــزائــر، 
حمرز،  باإمكانيات  ت�سيل�سي  اأ�سطورة  واأ�ساد 

وا�سفا اإياه بـ"الالعب العاملي".
نيجرييا  �سباك  يف  حمــرز  "هدف  وتــابــع: 
�سك  بــدون  يوؤكد  التوقيت،  هــذا  يف  وثباته 
اأنه ي�ستحق املكانة التي و�سل اإليها، واأنه من 

اأف�سل العبي العامل يف الوقت الراهن".

�سرح مدرب منتخب نيجرييا روهر عقب 
هزمية منتخبه اأمام اجلزائر يف الدور الن�سف 
النهائي باأن العبيه اأدوا مباراة كبرية وخا�سة 

يف ال�سوط الثاين وبعد العودة يف النتيجة 
وت�سجيل التعادل زادت طموحاتهم يف ت�سجيل 

الهدف الثاين وقتل املباراة اإال اأن  عزمية 
اخل�سم كانت اكرب وجنح يف خمادعتهم يف اأخر 
اأنفا�ص املباراة من خمافة مبا�سرة، واعترب روه 
ران اجلزائر منتخب قوي ويطبق كرة جميلة 

وي�ستحق تن�سيط الدور النهائي.

دروغبا: "
ريا�ص حمرز واحد من 
اأف�ضل لعبي العامل"

ـــل  ـــائ ـــس وجـــــهـــــت و�
التون�سية  االإعـــــالم 
اأم�ص ، انتقادات لنظام 
حكم الفيديو امل�ساعد 
خ�سارة  عقب  )فــار(، 
التون�سي  املــنــتــخــب 
ال�سنغايل  نظريه  اأمام 
بنتيجة هدف دون رد 
مما كلف ن�سور قرطاج 

االإقــ�ــســاء مــن الـــدورة 
التون�سي  املدافع  و�سجل  النهائي،  الن�سف  يف 
منتخب  مرمى  يف  عك�سيا  هدفا  بــرون  ديــالن 
بالده يف الدقيقة 101 بالوقت االإ�سايف، بعد 
ف�سل زميله حار�ص املرمى معز ح�سن يف ت�ستيت 

كرة عر�سية.
اأعــلــن احلــكــم االإثــيــوبــي بامالك  وبــعــدهــا 
التون�سي  للمنتخب  جزاء  �سربة  عن  تي�سيما 
للكرة  ال�سنغال  مدافعي  اأحد  ت�سدي  بداعي 
عودته  بعد  قــراره  عن  تراجع  لكنه  بيده، 
بداعي  )فار(،  امل�ساعد  الفيديو  حكم  لتقنية 

اأن الالعب مل�ص الكرة ب�سكل غري متعمد.
اليوم  ال�سادرة  "ال�سروق"  �سحيفة  وكتبت 
كبرية  "مقابلة  االأوىل  �سفحتها  يف  االثنني 
عنوان  يف  واأ�سافت  لتون�ص"،  م�سرف  وخــروج 

كبري "ظلمنا... احلكم".
احلكم  اجــتــهــاد  "اإن  ال�سحيفة  واأ�ــســافــت 
القوانني  واأن  خا�سة  حمله،  غري  يف  االإثيوبي 
اجلديدة لالحتاد الدويل لكرة القدم )فيفا( 
عن  االإعـــالن  على  وتن�ص  وجــازمــة  وا�سحة 
�سربات اجلزاء حتى واإن كان مل�ص الكرة غري 

متعمد".
واأ�سادت �سحيفة "ال�سباح االأ�سبوعي" باأداء 

ــ�ــص يف  العــبــي تــون
يف  وكتبت  ــاراة  ــب امل
"�سرفتم  لها  عنوان 
يا رجال.. لكن للفار 

اأحكام".
�سحيفة  وكــتــبــت 
"البرا�ص" الناطقة 
بالفرن�سية يف �سدر 
االأوىل  �سفحتها 
الفار"،  "لعنة 
وتابعت يف تعليقها "مرة اأخرى ودائما حترمنا 

التكنولوجيا من حقنا".
تراجع  اإىل  ال�سحيفة  اأ�سارت  تعليقها،  ويف 
احلكم االإثيوبي املفاجئ عن قرار منح �سربة 
حكم  لتقنية  عــودتــه  بــعــد  لتون�ص  ـــزاء  ج
الفيديو امل�ساعد )فار( بينما كانت يد الالعب 

ال�سنغايل "ممدودة ب�سكل وا�سح".
ــت الــ�ــســحــيــفــة الـــالعـــب فــرجــاين  ــف ــس وو�
غري  بـ"االأبطال  ح�سن  معز  واحلار�ص  �سا�سي 
�سربة  االأول  اأ�ــســاع  اأن  بعد  املحظوظني"، 
جزاء فيما اأخطاأ الثاين يف ال�سيطرة على كرة 
عر�سية قبل اأن ت�سطدم باملدافع ديالن برون 

وتدخل ال�سباك.
الناطق  الرقمية"  "تون�ص  مــوقــع  وكــتــب 
حكم  تقنية  اعتماد  �ساهم  "هل  بالفرن�سية 
الفيديو امل�ساعد يف تطوير كرة القدم؟ ن�سبيا 
اأفريقيا، فاإن الفار مل يحد ب�سكل  اإال يف  نعم، 

وا�سح من االأخطاء".
فهي  ــك  ذل مــن  العك�ص  "على  املــوقــع  وتــابــع 
نتابع  اأننا  مبا  وال�سحك  اللغو  تثري  )الفار( 
ما  غالبا  للجدل  مثرية  اأحداثا  دائــم  ب�سكل 

يكون اأبطالها احلكام".

عقب  �سعادته  عن  اجلزائري،  املنتخب  العب  �سبعيني،  بن  رامي  اأعرب 
التاأهل اإيل نهائي كاأ�ص االأمم االإفريقية 2019، بعد الفوز على نيجرييا 
)2-1(، وقال بن �سبعيني، خالل ت�سريحات �سحفية "منتخب نيجرييا 
عزل  يف  جناحنا  اإىل  يرجع  وهذا  مرمانا،  على  خطورة  اأي  ب�سكل  مل 

مهاجمهم ونقطة قوتهم، اأوديون اإيغالو، عن باقي زمالئه".
لقاء  من  اأ�سعب  �ستكون  النهائي،  يف  ال�سنغال  اأمام  "مواجهتنا  وتابع: 

نيجرييا، �سنقاتل الإحراز اللقب الإ�سعاد جماهرينا، بالتتويج بلقب البطولة 
للمرة الثانية يف تاريخ اجلزائر"

الوطني اجلزائري  املنتخب  اأكد قائد 
فوزا  حققوا  اخل�سر  اأن  حمــرز،  ريا�ص 
عن  مــعــربــا  نــيــجــرييــا،  اأمــــام  م�ستحقا 
ال�سحراء  حمــاربــي  بقيادة  �سعادته 

لنهائي كاأ�ص اأمم اأفريقيا 2019.
الذي  ــاف حمــرز  واأ�ــس

توج بجائزة 
رجـــــــــــــــل 
املــبــاراة، يف 

باملوؤمتر  ت�سريحاته 
اللقاء:  عــقــب  ال�سحفي 
اأمام  �سعبة  مباراة  "خ�سنا 

كبرية  فرحتنا  قوي.  فريق 
ونعلم  �سعبنا،  باإ�سعاد  للغاية 
اأن جماهرينا ت�ساندنا بقوة".

بالبطولة  التتويج  "نتمنى  واأردف: 
الهدف  هو  الكان  لقب  وح�سد  القارية، 
االأهم يف م�سريتي، لذلك �سنقدم ق�سارى 

جهدنا للعودة بالكاأ�ص".
وقال حمرز: "لقد اأراد زمالئي ت�سديد 
�سجلت  الــتــي  الثابتة  الركلة 
طلبت  لكنني  الـــهـــدف،  مــنــهــا 
يف  وجنحت  يل،  يرتكوها  اأن 
اإىل  اإر�سالها 
ـــــث  ـــــي ح

اأردت".
واأو�سح اأن 
مباراة ال�سنغال يف الدور 
للغاية،  �سعبة  �ستكون  النهائي 
منتخب  التريانغا  اأ�سود  اأن  خا�سة 

قوي للغاية.
ونقدم  هدفا   12 "�سجلنا  واختتم: 
اأداء جيدا، وو�سلنا للنهائي، اأعتقد اأننا 
ونعرف  باللقب،  التتويج  على  قــادرون 
يف  واجــهــنــاهــم  لقد  جــيــدا؛  ال�سنغال 

مرحلة املجموعات وهم فريق قوي."

غريي�ص  اآالن  الفرن�سي  املـــدرب  و�سع 
اجلماهري  ــقــادات  ــت ان مــرمــى  يف  نف�سه 
منتخبي  مباراة  نهاية  عقب  التون�سية، 
قرطاج  ن�سور  بهزمية  وال�سنغال،  تون�ص 
1-0،  يف ن�سف نهائي كاأ�ص اأمم اأفريقيا.
ال�سنغال  ــم  جن اإىل  غــرييــ�ــص  وذهـــب 
�ساديو ماين بعدما اأطلق احلكم االإثيوبي 

وطلب  املــبــاراة،  نهاية  �سافرة  تي�سيما 
احل�سول على قمي�سه، يف م�سهد التقطته 
عرب  عليه  لتعلق  التون�سية  اجلماهري 
بغ�سب  االجتماعي،  التوا�سل  مــواقــع 

�سديد.
املنتخب  ــار  اأنــ�ــس مــن  الــكــثــري  ــــرب  واأع
من  ال�سديد  ا�ستيائهم  عــن  التون�سي 

اأ�ساروا  اإذ  قرطاج،  ن�سور  مدرب  ت�سرف 
التهنئة  بتقدمي  اهتم  غريي�ص  اأن  اإىل 
ب�سكل خا�ص لالعبي ال�سنغال يف الوقت 
تون�ص  منتخب  العــبــو  فيه  ــان  ك الـــذي 
كبرية،  ح�سرة  و�سط  املــيــدان  يــغــادرون 
يكون  الأن  ــة  ــاج احل ــص  ــ� اأم يف  وكـــانـــوا 

مدربهم اإىل جانبهم ملوا�ساتهم.

اأبدى الناخب الوطني جمال بلما�سي، فخره 
باجليل احلايل ملحاربي ال�سحراء، الذي قدم 
االأمم  كاأ�ص  لنهائي  وو�سل  رائعة  م�ستويات 
االأفريقية التي ت�ست�سيفها م�سر. خا�سة بعد 
النهائي  للدور  والتاأهل  نيجرييا  على  الفوز 
عقب  ال�سحفي  املــوؤمتــر  يف  بلما�سي  وقـــال 
اأمام  للغاية  �سعبة  مباراة  "خ�سنا  اللقاء: 
نيجرييا وقدمنا اأداًء مميزًا يف ال�سوط االأول 

واأهدرنا عدة فر�ص".
واأ�ساف "مل ن�سغط يف ال�سوط الثاين ومنحنا 
ولكن  للمباراة،  للعودة  الفر�سة  نيجرييا 
والعقلية  ال�سخ�سية  قوة  اأظهروا  الالعبني 
من  جــاء  ــذي  ال نيجرييا  هــدف  بعد  املميزة 

�سربة جزاء، وهذا ما �سنع الفارق".
حمرز  ريا�ص  من  قاتل  بهدف  "عدنا  وتابع 
التاأهل  بطاقة  منحنا  االأخــرية،  الدقيقة  يف 

للدور النهائي للبطولة".
وعن �سربة اجلزاء التي ح�سل عليها منتخب 
نيجرييا، قال بلما�سي: "�سعرت ببع�ص الظلم 

يف هذا القرار ورمبا يكون �سعوري خاطئا".
لي�ص  اأنه  اإىل  بلما�سي  واأ�سار 

معجزات،  �سانع  اأو  �ساحرا 
كل  �سيفعل  اأنه  مو�سحا 

حتقيق  اأجــل  مــن  �سئ 
واإ�سعاد  القاري  اللقب 
ـــب اجلـــــزائـــــر  ـــع ـــس �
عنه  غابت  ببطولة 
منذ 29 عامًا كاملة.

على  الــتــغــيــري  ـــن  وع
اخللفي  اخلــط  م�ستوى 

بـــاإقـــحـــام مــهــدي زفـــان 
الـــظـــهـــري االأميــــــــن قـــال 

"زفان   : ــي  ــمــا�ــس ــل ب
ولديه  جيد  العب 

ممـــيـــزات رائــعــة 
تهتز  مل  وثقته 
يف قدراته، وظهر 

يف  اأف�سل  مب�ستوى 

لقاء نيجرييا."
قال   ، البطولة  لنهائي  ال�سنغال  تاأهل  وعن 
على  للقائمني  قوية  ر�سالة  "هذه  بلما�سي: 
كرة القدم يف بالدنا، اأنا واأليو �سي�سيه مدرب 
الوطنيني  الفنيني  املديرين  من  ال�سنغال 
ال�سباب ولعبنا كثريًا �سد بع�سنا البع�ص، 
والفارق الوحيد بيننا اأنه يقود فريقه 

منذ 4 �سنوات تقريبا".

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

)21 جون-19 جويلية(

من  النهائي  للدور  اجلزائري  الوطني  املنتخب  تاأهل 
مناف�سة كاأ�ص اأمم اإفريقيا بعد اأن اأطاح بن�سور نيجرييا 
�سهرة اأم�ص االأول يف مباراة نارية حل�ساب الدور الن�سف 
النهائي انتهت ل�سالح حماربي ال�سحراء بنتيجة هدفني 
لهدف واحد،ـ وبهذا يكون اأ�سبال الناخب الوطني جمال 
النهائي من هذا  الدور  بلما�سي قد ر�سموا تواجدهم يف 
العر�ص القاري، وجاء هذا التاأهل بعد غياب دام 29 �سنة 
كاملة، مرت على املنتخب دون اأن يحقق اأي نتائج طيبة 
رغم توايل اأجيال قوية على اخل�سر اآخرها ن�سط الدور 
ال�سامبا  ببالد   2014 العامل  كاأ�ص  من  النهائي  الثمن 
يف  حمرز  ريا�ص  رفقاء  الطبعة  هذه  لينجح  الربازيل، 

وا�ستحقاق  جدارة  عن  للنهائي  وي�سلون  االأهم  حتقيق 
وبعد م�سوار طيب من دون اأي هزمية.

يجدر الذكر اأن اجلزائر ن�سطت 3 نهائيات يف تاريخها 
1980 يف ن�سخة ن�سمتها نيجرييا  وكان اأول نهائي �سنة 
وتوجت بها بعد اأن فازت على اجلزائر يف الدور النهائي 
للخ�سر  الثاين  النهائي  وكان  ل�سفر،  اأهداف   3 بنتيجة 
وعاد  اجلزائر  احت�سنتها  التي  الن�سخة  يف   1990 يف 
اللقب الأ�سحاب االأر�ص بعد اأن فازوا على نيجرييا بهدف 
دون رد، ليكون نهائي يوم اجلمعة بالقاهرة امل�سرية هو 
وت�سيد  القاري  اللقب  افتكاك  اأمل  على  للخ�سر  الثالث 

القارة ال�سمراء.

رامي بن �ضبعيني: " 
ايغالو عانى العزلة ومباراة ال�ضنغال 
�ضتكون اأ�ضعب من مباراة نيجرييا"

ريا�ص حمرز: "مواجهة ا�ضود الترينغا �ضتكون 
�ضعبة وهدفنا التاج القاري"

جمال بلما�ضي: "واجهنا منتخبا قويا وقوة �ضخ�ضية الالعبني �ضنعت الفارق"

"ال���������ك���������ان"

�ضحف تون�ص تفتح النار على تقنية الفار

قمي�ص ماين ي�ضع غريي�ص يف مرمى النتقادات الغا�ضبة

روهر : 
كبرية  مباراة  "اأدينا 

واجلزائر ت�ضتحق 
التاأهل للدور النهائي" 

اخل�ضر يف نهائي "الكان" بعد 29 �ضنة من الغياب 



مدغ�صقر  تون�ش – 
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بخدمات  عنابة  اإحتــاد  تعداد  تدعم 
عنرت  املخ�سرم  الدفاعي  امليدان  و�سط 
بو�سريط الذي وقع على عقد ملو�سمني 
ـــذا بــعــد اتــفــاقــه مع  ــــاد وه مــع االإحت
وعاد  كــروم،  الــهــادي  حممد  الرئي�ص 
راأ�سه بعد  اإىل فريق م�سقط  بو�سريط 
جتارب عديدة كان اأخرها مع ال�ساعد 
اأوملبي  االأوىل  الرابطة  اإىل  اجلديد 
�سمت  االإحتــاد  اإدارة  اأن  علما  ال�سلف، 
العــب اأخـــر مــن تــعــداد االوملــبــي وهو 
و�سط امليدان بودينة يف انتظار تر�سيم 
بت�سكيلة  اللــتــحــاقــه  جــاهــل  زمــيــلــه 
خالل  احلا�سل  االتفاق  بعد  االإحتــاد 

االأيام الفارطة.
بخدمات  ــاد  االإحت تعداد  تدعم  كما 
ـــرار مهاجم  اآخــريــن عــلــى غ العــبــني 
الذي  اإليا�ص  مدافعي  ال�ساورة  �سبيبة 
اإىل  اإ�ــســافــة  اإعــــارة  �سكل  على  وقــع 
من  الــقــادم  اأ�سامة  حمجوب  املهاجم 
فريق اإحتاد مغنية، كما تدعم االإحتاد 
الدين  �سهر  �ساو�ص  احلار�ص  بخدمات 
بطولة  من  الرغاية  نــادي  من  القادم 
الذي كان مطلوبا  الهواة وهو احلار�ص 
لتاألقه  بالنظر  اأندية  عدة  من  بقوة 
الكبري يف بطولة املو�سم الفارط، بينما 
بو�سعادة  الأمــل  ال�سابق  املهاجم  وقــع 
نبيل على عقد  تلم�سان يعالوي  ووداد 

ملو�سمني اأي�سا مع الت�سكيلة العنابية.
واأثارت ال�سفقات الكثرية التي اأبرمتها 

ت�ساوؤالت  االآن  حلــد  االإحتـــاد  اإدارة 
املو�سم  العــبــي  بخ�سو�ص  ــار  ــ�ــس االأن
الفارط حيث ت�سري االأمور نحو ت�سريح 
و�سول  ظل  يف  وهذا  الالعبني  غالبية 
 20 قرابة  اإىل  اجلدد  املنتدبني  عدد 
الت�سكيلة  وتوا�سل  االآن،  حلد  العبا 
ماي   19 مبلعب  حت�سرياتها  العنابية 
بلعريبي  املــدرب  قيادة  حتت   1956
عني  اإىل  الــتــوجــه  انــتــظــار  يف  ـــذا  وه
مبا�سرة  اجل  من  التون�سية  الدراهم 
يراهن  والـــذي  التح�سريي  الرتب�ص 
احلكم  اأجــل  من  الفني  الطاقم  عليه 
على اإمكانيات العنا�سر التي مت التعاقد 
من  القادمة  منها  خا�سة  موؤخرا  معها 

فرق الهواة وما بني الرابطات.

فكرون  عني  �سباب  فريق  يعاين 
ــة يف  ــق ــان ــة خ ــي ــال مـــن اأزمـــــة م
ب�سبب  وهـــذا  احلــالــيــة  الــفــرتة 
ب�سبب  املالية  ال�سيولة  انعدام 
ال�سلطات  اإعانات  دخول  تاأخر 
وعلى  اخلــزيــنــة  اإىل  املحلية 

ــــاإن الــنــادي  هــــذا االأ�ـــســـا�ـــص ف
من  م�ستعجلة  اإعانة  اإىل  بحاجة 

للمو�سم  التح�سري  يف  ال�سروع  اأجــل 
امل�ستحقات  ت�سوية  ذلــك  وقبل  اجلــديــد 

حيث  املا�سي  املو�سم  عــن  لالعبني  املــتــاأخــرة 
ينتظر زمالء القائد ر�سدي قزاينية احل�سول 
املو�سم  من  العالقة  املالية  م�ستحقاتهم  على 
املا�سي، وكلفت االأزمة املالية احلالية توقيف 
االت�ساالت االإ�ستقدامات اإىل اإ�سعار اأخر ريثما 
يتم حل امل�سكل املايل الذي يعانى منه الفريق 
وياأمل اأن�سار ال�سباب يف اأن يتم ت�سريح االإعانة 
االأولية للبلدية يف اقرب وقت ممكن خا�سة يف 
ظل حاجة الفريق الإعانة نوعية من البلدية 

التي تعد املمول االأول للفريق.
اأكد  البلدي قد  ال�سعبي  املجل�ص  رئي�ص  وكان   
بجانب  للبلدية  التام  الوقوف  �سابق  وقت  يف 
ال�سباب  العبو  ومــازال  ومعنويا  ماديا  الفريق 
يف  النادي  اإدارة  من  دعــوة  تلقيهم  انتظار  يف 
املو�سم  حول  التفاو�ص  اأجل  من  املقبلة  االأيام 
املدة  تطول  ال  اأن  هوؤالء  ياأمل  حيث  اجلديد، 
خا�سة  وجهاتهم  يف  �سريعا  الف�سل  اأجــل  من 
يف  االإدارة  ترغب  التي  لالأ�سماء  بالن�سبة 

ت�سريحها، علما اأن اإدارة الفريق 
بع�ص  على  احلــ�ــســول  تنتظر 
ال�سلطات املحلية  االإعانات من 
االأجــور  بت�سديد  تقوم  حتى 
القيام  عند  لالعبني  املتاأخرة 

بعملية التجديد.
خيار  يــدر�ــص  امل�سري  املكتب 

اال�ستقالة اجلماعية
للفريق  املــ�ــســري  املــكــتــب  يــنــتــظــر 
ويف  املقبلة  االأيــام  يف  االأو�ــســاع  انفراج 
فاإن  االآن  عليه  هي  كما  االأمــور  توا�سل  حالة 
مطروحا  يبقى  اجلماعية  اال�ستقالة  خيار 
عزيز  بالرئي�ص  وااللــتــحــاق  كــبــرية  بن�سبة 
متحم�ص  غري  منهم  الكثري  واأن  خا�سة  عــالق، 
والت�سحيات  املجهودات  بعد  امل�سوؤولية  لتحمل 
اأجل  من  الفارط  املو�سم  بذلوها  التي  الكبرية 

اإبقاء الفريق يف ق�سم الثاين هواة.
ينطلق  الهاوي  النادي  رئا�سة  على  ال�سباق 

مبكرا
الرت�سح  يف  الراغبة  االأطــراف  بع�ص  �سرعت 
لرئا�سة النادي الهاوي يف حتركاتها وهذا قبل 
العادية  العامة  اجلمعية  عقد  تاريخ  حتديد 
عربت  حيث  اجلـــاري،  ال�سهر  اأواخـــر  للنادي 
عني  يف  الريا�سية  ال�سخ�سيات  مــن  الكثري 
عزيز  الرئي�ص  خالفة  يف  رغبتها  عن  فكرون 
�سروط  عــن  الك�سف  انتظار  يف  وهـــذا  ــالق  ع
الرت�سح يف ظل التغيريات التي عرفتها تركيبة 

النادي الهاوي.

�سليم  �سطيف  لــوفــاق  الر�سمي  الناطق  ــد  اأك
اأو�سا�سي على وجود ات�ساالت مع �سركة وطنية 
من اأجل رعاية الفريق كما هو حا�سل يف باقي 
فاإن االإ�سكال  اأو�سا�سي  الفرق االأخرى، وح�سب 
ال�سطايفية  االإدارة  يــواجــه  الــذي  الوحيد 
ال�سركة  هذه  ا�سرتاط  هو  الراهن  الوقت  يف 
-التي مل يتم الك�سف عنها- لتقرير مف�سل عن 
الو�سعية املالية للفريق وهو االأمر الذي يبقى 
الرئي�ص  تواجد  ب�سبب  االآن  حلد  ممكن  غري 
عن  ف�سال  املوؤقت،  احلب�ص  يف  للنادي  ال�سابق 
املالية  احل�سابات  يف  اأمنية  حتقيقات  وجــود 
للفريق خالل ال�سنوات الفارطة، وقال اأو�سا�سي 
عمومية  �سركة  اإمتالك  تر�سيم  حال  يف  اأنــه 
�ستقوم  احلالية  الغدارة  فــاإن  الفريق  الأ�سهم 

باالن�سحاب من الت�سيري.
خدمات  �سمان  مــن  ــوفــاق  ال اإدارة  ومتكنت 
دعا�ص  العا�سمة  ملولودية  ال�سابق  احلــار�ــص 
ــم مع  ــس ـــع عــلــى عــقــد لــثــالثــة مــوا� الــــذي وق
الت�سكيلة ال�سطايفية وهذا بعد تخلي امل�سريين 
تاجنانت  لدفاع  ال�سابق  احلار�ص  �سفقة  عن 
مقراين، علما اأن دعا�ص حار�ص دويل يف �سفوف 
اإدارة  حفز  الذي  االأمر  وهو  االأوملبي  املنتخب 
اإدارة  تو�سلت  كما  له،  االإم�ساء  على  الوفاق 
غليزان  �سريع  فريق  مدافع  مع  الإتفاق  الوفاق 
وفيما  الفريق،  مع  التوقيع  اأجــل  من  عاي�ص 
االأمــور  فــاإن  الفنية  العار�سة  بق�سية  يتعلق 
وهذا  بوميالط  املغرتب  مع  التعاقد  نحو  ت�سري 
يف وقت اقرتحت بع�ص االأطراف فكرة التعاقد 
بوعلي،  فوؤاد  تلم�سان  لوداد  ال�سابق  املدرب  مع 
بينما يبقى اإ�سرار الالعبني القدامى كبريا على 
االإ�سراف  اأجل  من  م�سوي  املــدرب  مع  التعاقد 
على العار�سة الفنية للفريق يف بطولة املو�سم 

اجلديد.  

حمل  اأنــ�ــص  �ساعد  االأميـــن  الظهري  ويتواجد 
اهتمام من فرق اإحتاد بلعبا�ص واإحتاد العا�سمة 
وهذا  الالعب،  انتداب  على  ي�سران  والــلــذان 
اإدارة الوفاق بيع عقد الالعب  يف وقت تدر�ص 
فيما  مالية،  قيمة  اأكــرب  يدفع  الــذي  للفريق 
و�سعيته  معرفة  بربا�ص  يا�سر  املهاجم  طلب 
اأن  بعد  اجلديد  املو�سم  بطولة  يف  الفريق  مع 
لعب يف �سفوف مولودية العلمة املو�سم الفارط 
يتم  اأن  املــرجــح  مــن  حيث  اإعــــارة،  �سكل  على 
جتديد اإعارة املهاجم نحو اأحد الفرق املهتمة 

بخدماته دون االحتفاظ بخدماته. 

بيت  يف  االإداري  الــ�ــســراع  يتوا�سل 
�سعي  ظــل  يف  وهــذا  العلمة  مولودية 
اإىل  للفريق  الــهــاوي  الــنــادي  اأع�ساء 
�سحب الثقة من الرئي�ص احلايل �سمري 
جمع  يف  االأع�ساء  �سرع  حيث  رقــاب، 
عري�سة توقيعات من اأجل �سحب الثقة 

ب�سبب  وهــــذا  رقــــاب  ــن  م
يف  ال�سروع  رف�سه 

العمل حلد االآن 
الو�سعية  رغــم 
التي  ال�سعبة 

الفريق،  بها  مير 
ـــدد  ـــب ع ـــس ـــ� وح

مـــــن االأعــــ�ــــســــاء 
جمع  عملية  فــــاإن 

يف  ت�سري  التوقيعات 
ــق الــ�ــســحــيــح يف  ــري ــط ال

القيام  على  ــاع  ــم االإج ظــل 
من  اخلروج  بغية  اخلطوة  بهذه 

الفريق،  يعي�سه  الــذي  املظلم  النفق 
مديرية  تــتــدخــل  اأن  املــنــتــظــر  ومـــن 
ال�سباب والريا�سة من اأجل فر�ص عقد 
العاجل  القريب  ا�ستثنائية يف  جمعية 
بغية ت�سكيل ديركتوار لت�سيري الفريق 
موؤقتا اإىل غاية انتخاب رئي�ص جديد 

للفريق.
االأمـــور  تبقى  االأخــــر  ــب  ــان اجل ويف 
للفريق  التجارية  ال�سركة  يف  غام�سة 
عقد  موعد  عن  ــالن  االإع عدم  نتيجة 
اجلمعية العامة للم�ساهمني اإىل غاية 
االأن وهي اجلمعية التي �ستكون فا�سلة 
لتحديد م�ستقبل جمل�ص االإدارة الذي 
اأعلن  اأن  بعد  هـــرادة  عــرا�ــص  يــقــوده 

ا�ستقالة  تقدمي  عن  املجل�ص  اأع�ساء 
خالل  تر�سيمها  انتظار  يف  جماعية 
هذه اجلمعية، ومن املنتظر اأن تنتع�ص 
االأيـــام  يف  العلمة  مــولــوديــة  خزينة 
مليار   2 يــنــاهــز  مـــايل  مببلغ  املقبلة 
بلدية  �سنتيم ممنوح من طرف م�سالح 
العلمة يف اإطار امليزانية 
االإ�سافية املمنوحة 
ــي  ــفــريــق وه ــل ل
التي  االإعـــانـــة 
جاءت يف وقتها 
ت�سوية  اجل  من 
العالقة  الديون 
ـــة  ـــن لــــــــــــدى جل
والتي  ــات  ــازع ــن امل
 2.6 مــبــلــغ  تــنــاهــز 

مليار �سنتيم.
�سرع  اأخــــر  ومـــن جــانــب 
لــلــفــريــق علي  الــفــنــي  املـــديـــر 
االأ�سبوع  بداية  مع  عمله  يف  م�سي�ص 
القرار  من  الرغم  على  وهــذا  احلــايل 
باإنهاء  االإدارة  جمل�ص  مــن  الــ�ــســادر 
مهامه يف ظل ف�سله يف املهام املوكلة له 
يف بطولة املو�سم الفارط، وميكن القول 
اأن عودة م�سي�ص كانت منتظرة يف ظل 
الثقة التي يحظى بها املعني من طرف 
رقاب وهذا على  الهاوي  النادي  رئي�ص 
الرغم من وجود معار�سة كبرية لبقائه 
مــن طــرف بــاقــي املــ�ــســرييــن، وهـــذا يف 
الوقت الذي زادت فيه خماوف االأن�سار 
من الو�سعية التي مير بها الفريق قبل 
اأقل من �سهر على بداية بطولة املو�سم 

اجلديد. 

اإحتاد عنابة �سباب عني فكرون

مولودية العلمة  وفاق �سطيف 

الأزمة املالية تهدد م�ضتقبل الفريق
 ول جديد بخ�ضو�ص الإ�ضتقدامات..!

الأع�ضاء يجمعون التوقيعات
 ل�ضحب الثقة من رقاب 

احلار�ص دعا�ص يوقع وقدامى
 الالعبون ي�ضرون على تعيني م�ضوي

عبد الهادي. ب

اأحمد اأمني.ب

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

بو�ضريط يعود اإىل الإحتاد وكروم يتعاقد 
مع دفعة جديدة من الالعبني  

اأكد رئي�ص جلنة الرت�سيحات 
مولدي �سابي تر�سيم ماليك 

خذيري لرت�سحه لرئا�سة فريق 
احتاد تب�سة ملا تبقي من عمر العهد 

االأوملبية وتاأكد هذا يف اليومني 
املا�سني لقيادة بعدما �سجل ح�سوره 

نهاية االأ�سبوع الفارط وات�سل 
مبديرية ال�سباب والريا�سة من 

اأجل االإم�ساء على وثيقة تر�سيم 
الرت�سح قبل قيام امل�سوؤولني 

وبالتن�سيق مع الديجيا�ص بكل 
االإجراءات القانونية الالزمة 

لعقد اجلمعية العامة االنتخابية 
للفريق، لينهي خذيري اأزمة 

الرئا�سة ويوؤكد عزمه على تراأ�ص 
النادي.

 وح�سب رئي�ص اللجنة مولدي 
�سابي اأنه مت غلق  الرت�سيحات 

وبعد االتفاق مع مديرية ال�سباب 
والريا�سة بخ�سو�ص اجلمعية 

العامة للفريق احتاد تب�سة كما 
�ستعقد مطلع االأ�سبوع القادم 

اجلمعية العامة للفريق وهذا 
حتى  يت�سنى للجنة الرت�سيحات 

اإر�سال الدعوات االأع�ساء اجلمعية 
للح�سور اأ�سغالها وكذا للوقوف 

على عملية انتخاب خذيري 
لقيادة الكناري، على اأمل التحول 
�سريعا اإىل املرحلة اجلدية على 

م�ستوى االنتدابات وا�ستقدام 
العبني وت�سكيل فريق تناف�سي 
يحقق االأهداف امل�سطرة والتي 

ياأمل منها االأن�سار اأن تكون لعب 
االأدوار االأوىل والتناف�ص على ورقة 

ال�سعود.

احتاد تب�سة
خذيري ير�ضم 

تر�ضحه واجلمعية 
العامة مطلع 

الأ�ضبوع القادم 

عبا�سي.ع



ركزت ال�سحف 
االإيطالية ال�سادرة ام�ص ، على 

اقرتاب موعد و�سول الهولندي ماتيا�ص دي ليخت مدافع 
اأياك�ص اأم�سرتدام، اإىل مدينة تورينو، من اأجل االن�سمام جلوفنتو�ص.

وخرجت �سحيفة الغازيتا ديللو �سبورت بعنوان "جوفنتو�ص 
ممتاز، دي ليخت ي�سل مقابل 70 مليون يورو واالأمر مل ينته 

بعد.. االآن يبداأ البحث عن كييزا وماورو اإيكاردي".
واأ�سافت "املباراة االفتتاحية لكونتي تنتهي بالفوز 1-2 

�سد لوغانو، اإنرت ميالن وجد بالفعل �ستيفانو �سين�سي، 
وناينغوالن مت اإر�ساله للمنزل".

وخرجت �سحيفة كوريري ديللو �سبورت بعنوان 
املدير  جينتويل  وجوفنتو�ص،  نابويل  االآن  "اإيكاردي.. 
الريا�سي لنابويل التقى واندا نارا يف ميالن واملفاو�سات 

بداأت، لكن ماورو يريد االنتقال جلوفنتو�ص".

وتابعت "دي ليخت وجوفنتو�ص، من هنا نذهب: و�سول متوقع اإىل تورينو 
يف ال�ساعات القليلة املقبلة".

واأردفت "اإنرت ميالن وكونتي، اأول ملحة اإيجابية و�سين�سي يتاألق، االإنرت فاز 
على لوغانو 2-1، وناينغوالن ذهب اإىل املنزل".

وقالت �سحيفة توتو �سبورت "جدار جوفنتو�ص، �ساري ينتظر دي ليخت يف تورينو اليوم.. 
املدرب يريد البدء مبا�سرة بالثالثي بونوت�سي وكيليني ودي ليخت يف جولة َا�سيا من 

اأجل الدفاع احلديدي".
واأ�سافت "اإنرت ميالن يرد مع �سكرينيار ودي فري وغودين، 

اأما مانوال�ص يتدرب مع نابويل".

�شحف 
اإيطاليا 
تن�شغل 

بقدوم دي 
ليخت وتاأثري 

كونتي

 ال�صحافة معـــــــــــــــــــــــر�ض
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جريمان  �سان  باري�ش  جنم  �سيلفا،  دا  نيمار  الربازيلي  و�سل 
انطالق  قبل  التح�سريي،  الفريق  مع�سكر  اإىل  الفرن�سي، 

مناف�سات املو�سم اجلديد.
وذكرت �سحيفة "موندو ديبورتيفو"، اأن نيمار عاد بالفعل 
التح�سريية  التدريبات  عن  غيابه  بعد  باري�ش،  اإىل 

والتي بداأها الفريق الفرن�سي منذ اأ�سبوع.
اأن نيمار و�سل �سباح اليوم اإىل مع�سكر الفريق الباري�سي، واأ�سافت 

للمو�سم اجلديد.ا���س��ت��ع��داًدا 
ولفتت اإىل اأنه من املتوقع اأن يجتمع نيمار مع ليوناردو املدير الريا�سي ل�سان 
املثرية  الت�سريحات  تربير  بجانب  املا�سي،  االأ�سبوع  غيابه  لتربير  جريمان، 

للجدل التي اأطلقها الالعب الربازيلي جتاه فريقه.
 )1-6( جريمان  �سان  باري�ش  على  بر�سلونة  فوز  اأن  موؤخًرا  اأكد  قد  نيمار  وكان 
للفريق  العًبا  فيها  كان  والتي  م�سريته،  يف  ذكرياته  اأف�سل  اأوروبا،  اأبطال  دوري  يف 

الكتالوين.
وارتبط نيمار بالعودة اإىل �سفوف بر�سلونة جمدًدا، خالل ال�سيف احلايل، بعد رحيله 
عن البلوغرانا يف �سيف 2017، بعد دفع النادي الفرن�سي قيمة ال�سرط اجلزائي يف 

عقد نيمار مع البار�سا والبالغ قيمته 222 مليون يورو.

اأجن���ز ري���ال م��دري��د، خ��ام�����ش اأي���ام 
التي  اجل��دي��د،  للمو�سم  حت�سرياته 
يجريها يف مدينة مونرتيال الكندية 
من  �ساعات  عقب  اإي�سكو،  مب�ساركة   ،

و�سوله.
امل�سائية،  امل����ران  جل�سة  وخ����الل 
تدريبات  مدريد،  ريال  العبو  اأجرى 
اال���س��ت��ح��واذ ومت��ري��ر ال���ك���رة، كما 
خ��ا���س��وا م��ب��اراة م�����س��غ��رة، واأن��ه��وا 
ا�ستعدادهم بتمرينات لياقة بدنية.

ان�سمام  امل�ستجدات  اأح���دث  وك���ان 
اأم�ش   و�سل  ال��ذي  ل��ل��م��ران،  اإي�سكو 
بعد  م��ون��رتي��ال  اإىل  االأح���د  االول 
يف  بالبقاء  ت�سريح  على  ح�سوله 
ميالد  حل�سور  اأي��ام  لب�سعة  مدريد 

طفله الثاين اخلمي�ش املا�سي.
كما و�سل اإىل املدينة الكندية، رئي�ش 
وما  برييز،  فلورنتينو  امللكي،  النادي 
زي��دان غائبا  الدين  زين  امل��درب  زال 
ب�سبب  املع�سكر  ملغادرة  ا�سطر  بعدما 

وفاة �سقيقه.

للتعاقد  م��ي��الن،  ي�سعى 
م����ع الع�����ب ل���ي���ف���رب���ول، 
خ���الل ف���رتة االن��ت��ق��االت 
ال�سيفية، لتدعيم �سفوف 
للمو�سم  ا�ستعداًدا  الفريق 

اجلديد.
"كالت�سيو  م��وق��ع  وذك����ر 
م��ي��الن  اأن  مريكاتو"، 
يبحث اإمكانية التعاقد مع 

الكرواتي ديان لوفرين، مدافع ليفربول، 
كبري  اهتمام  لديه  ميالن  اأن  اإىل  م�سريا 

ب�سم الالعب منذ ال�سيف املا�سي.
واأ�ساف اأن هناك �سببني وراء تعقد مهمة 
اأولهما هو يورغن  ميالن يف �سم لوفرين، 
واأنه  للريدز، ال�سيما  الفني  املدير  كلوب، 

بقدرات  للغاية  معجب 
ال����الع����ب ال���ق���ي���ادي���ة، 
االحتفاظ  يف  ورغبته 

به الأطول فرتة ممكنة.
الثاين  ال�سبب  اأن  وتابع 
ليفربول  ن���ادي  اأن  ه��و 
ب�25  ل���وف���ري���ن  ي���ق���در 
مليون يورو، م�سيفة باأن 
ال��ن��ادي االإجن��ل��ي��زي لن 

يقبل باأقل من تلك القيمة.
باولو  حم��اوالت  من  بالرغم  باأنه  وختم 
ميالن،  اإداري��ي  ما�سارا،  وريكي  مالديني 
الالعب،  مع  التعاقد  كيفية  اإىل  للتو�سل 
اإال اأن العر�ش يجب اأن يتوافق مع مطالب 

ليفربول، كي يفكروا فيه.

حترك  عن  اإي��ط��ايل،  �سحفي  تقرير  ك�سف 
على  احل�سول  اأج��ل  من  اآر�سنال،  من  جديد 

خدمات اأحد العبي روما.
�سبورت"  ديللو  "الغازيتا  ل�سحيفة  ووفًقا 
التعاقد  ي�ستهدف  اآر�سنال  ف��اإن  االإيطالية، 
يف  الذئاب،  و�سط  العب  زانيولو،  نيكولو  مع 

املريكاتو ال�سيفي احلايل.
لزانيولو  اإغ���راءات  تقدمي  اجلانرز  وينوي 
على م�ستوى الراتب ال�سنوي، الإقناعه برتك 
وتوتنهام  جوفنتو�ش  عرو�ش  ورف�ش  روم��ا 

هوت�سبري.
اأن  اإىل  اإيطالية  تقارير  اأ���س��ارت  اأن  و�سبق 
كقيمة  يورو،  مليون   60 حدد  اجليالورو�سي 
مبدئية للتفاو�ش حول زانيولو هذا ال�سيف.

بالتوقيع  الالعب  اإقناع  روما  اإدارة  وحتاول 
رفع  مع  العا�سمة  نادي  مع  جديد  عقد  على 

راتبه، ملنعه من الرحيل هذا املو�سم.
�سدمة  االإجن��ل��ي��زي،  اآر���س��ن��ال  ن���ادي  ُيجهز 

فرتة  خ��الل  النني،  حممد  امل�سري  لالعبه 
االنتقاالت ال�سيفية اجلارية.

ينوي  اآر���س��ن��ال  اأن  "�سن"  �سحيفة  وذك���رت 
على  احل�سول  �سفقة  �سمن  النيني  اإق��ح��ام 
خ��دم��ات االإي���ف���واري وي��ل��ف��ري��د زاه���ا جنم 

كري�ستال باال�ش هذا ال�سيف.
نظريه  الإغ���راء  ي�سعى  اآر���س��ن��ال  اأن  ون��وه��ت 
اإ�سافة  مايل،  مبلغ  بتقدمي  باال�ش  كري�ستال 

اإىل 3 العبني من قائمة املدفعجية.
حممد  الثالثي  اإدخ��ال  اإىل  اآر�سنال  ويتطلع 
يف  ينكن�سون،  وك��ارل  �سامربز  وكالوم  النني 
من  باال�ش،  كري�ستال  على  لل�سغط  حماولة 

اأجل ال�سماح برحيل ويلفريد زاها.
 40 قيمته  ا  عر�سً قدم  اأن  الآر�سنال،  و�سبق 
كري�ستال  رف�سه  اإ�سرتليني،  جنيه  مليون 
مليون   80 على  احل�سول  وا�سرتط  باال�ش، 
من  البالغ  زاها،  بيع  مقابل  اإ�سرتليني  جنيه 

العمر 26 عاًما.

موقفه  االأمل��اين،  ميونخ  بايرن  نادي  ح�سم 
ديباال،  باولو  االأرجنتيني  مع  التعاقد  من 

مهاجم جوفنتو�ش االإيطايل، هذا ال�سيف.
وارت��ب��ط ال����دويل االأرج��ن��ت��ي��ن��ي م��وؤخ��ًرا 
بالنادي البافاري، يف ظل بحث االأخري عن 
الثنائي  رحيل  بعد  هجومية،  تدعيمات 

اآريني روبن وفرانك ريبريي.
ورغم ذلك، اأفادت �سحيفة "بيلد" االأملانية 
مع  التعاقد  فكرة  عن  تراجع  البايرن  باأن 
املو�سم  يف  للبقاء  اأقرب  يبدو  الذي  ديباال، 

املقبل داخل ملعب األيانز اأرينا.
على  الرتكيز  ال��ب��اف��اري  ال��ن��ادي  ويف�سل 
حيث  االنتقاالت،  �سوق  يف  اأخ��رى  خيارات 
يف  �سابة  عنا�سر  �سم  نحو  م�ساعيه  ب��داأ 

مالعب اإجنلرتا واإ�سبانيا.
تفيد  جديدة  بريطانية  تقارير  وظهرت 
التعاقد  ملحاولة  ال��ع��ودة  ال��ب��اي��رن  ب��ع��زم 
مهاجم  اأودوي،  هود�سون  كالوم  مع  جمدًدا 

كافة  رف�����ش  رغ��م  االإجن��ل��ي��زي،  ت�سيل�سي 
العرو�ش التي قدمها من قبل.

االأملاين  اجلناح  البايرن،  م�سوؤولو  ي�سع  كما 
لريوي �ساين، جنم مان�س�سرت �سيتي، على راأ�ش 
اأولويات النادي، باالإ�سافة لعثمان دميبلي، 
يف  ال�سابقة  خلرباتهما  بر�سلونة،  الع��ب 

البوند�سليغا.

ليفربول  االإجنليزي  الثنائي  ان�سم 
�سباق  اإىل  ه��وت�����س��ب��ري،  وت��وت��ن��ه��ام 
ال�سابق،  بر�سلونة  العب  مع  التعاقد 
الذي ارتبط ا�سمه موؤخًرا باالنتقال 

اإىل بايرن ميونخ االأملاين.
ال��ن��ادي  اأن  ت��ق��اري��ر  ع���دة  وذك����رت 
اأوملو  داين  االإ�سباين  ي�سع  البافاري 
العب دينامو زغرب الكرواتي، �سمن 
االنتقاالت،  �سوق  يف  خياراته  قائمة 
اإبرام �سفقة هجومية  حال ف�سله يف 

من العيار الثقيل هذا ال�سيف.
وبح�سب �سحيفة "الديلي �ستار"، فاإن 
ليفربول قرر عدم اإنفاق اأموال طائلة 
�سيعتمد  حيث  ال�سيفي،  املريكاتو  يف 
املدرب االأملاين يورغن كلوب، على منح 

الفر�سة لبع�ش املواهب ال�سابة.
اإىل جانب ذلك، ي�سع كلوب عينه على 
تاألقه  بعد  ال�ساب،  االإ�سباين  الالعب 
اأوروب��ا  بطولة  يف  ب��الده  منتخب  مع 
ت�سجيل  يف  وجناحه  عاًما،   21 حتت 

ح�ساب  ع��ل��ى  باللقب  ال��ف��وز  ه���دف 
اأملانيا.

واق��ت��ح��م ت��وت��ن��ه��ام ه���ذا ال�����س��راع 
الرحيل  ت��ع��وي�����ش  يف  ل��رغ��ب��ت��ه 

الدمناركي  لالعبه  املحتمل 
اإريك�سن، حيث  كري�ستيان 

ي�سع املدرب االأرجنتيني 
بوكيتينو،  ماوري�سيو 
ال�سابق،  البار�سا  العب 

على راأ�ش اأولوياته.
وك��������ان اأن����������دي ب�����ارا 

فتح وك������ي������ل اأومل�����������������و، ق���د 
اإىل  موكله  النتقال  م��وؤخ��ًرا  ال��ب��اب 
بايرن ميونخ، الذي و�سفه باأنه فريق 

كبري.
وي��ع��د اأومل����و ���س��اح��ب ال��� 

نا�سئي  اأح��د  عاًما،   21
ترعرع  حيث  بر�سلونة، 
بني  النادي  اأكادميية  يف 
و2014،   2007 عامي 

دينامو  �سوب  رحيله  قبل 
زغرب.



خن�صلة �صطيف

البطالة... 
خري من منا�شب "الهف"

بــالــزوال  مــهــددة  بــاتــت  كــثــرية  منا�سب 
اأ�سحابها على البطالة العاجلة  وباإحالة 
غري االآجلة، بعد توظيف مل يدم طويال 
ومل يعط اأ�سحاب احلق حقوقهم الكاملة، 
يف ظل �سيا�سة ا�ستغالل االإطارات وال�سباب 
فرتة  منذ  �سادت  التي  العمل  عن  الباحث 
طويلة وبعد اأن غابت عني الرقابة وعني 
را�سية  كانت  الفئة  هذه  اأن  اإال  العدالة، 
املنا�سب  هذه  اأن  باعتبار  "مر�سية"  غري 
واأنقذتها  الفراغ  عامل  من  اأخرجتها  قد 
بها  يرتب�ص  ظل  الــذي  البطالة  �سبح  من 
اال�سرتاتيجيات  تغريت  كلما  ويهددها 
"احلاجة"  حــدود  يف  لكن  االقت�سادية 

التي تفر�سها �سيا�سة القطاع اخلا�ص.
خلق  عــلــى  �ــســهــرت  الـــدولـــة  اأن  فــرغــم 
ــط بني  ــرب تــنــ�ــســيــق يف عـــامل الــ�ــســغــل ي
التكوين،  وموؤ�س�سات  اخلا�سة  املوؤ�س�سات 
عدة  لوجود  قائما  ظل  االختالل  اأن  اإال 
اإما ب�سبب �سوء الت�سيري والتدبري  نقائ�ص 
طاقات  وا�ستغالل  التوظيف  طريقة  اأو 
املوظفني وحمايتهم وحفظ حقوقهم، فلم 
تكد ال�سكاوى تخمد منذ اأول يوم توظيف 
ب�سبب تاأخر �سب االأجور اأو غياب التامني 
انتهاء  مــع  العامل  �سالحية  انتهاء  اأو 
من  وغــريهــا  "القاتلة"  املوؤقتة  العقود 
اخلا�ص  القطاع  ت�سع  دائما  ظلت  نقاط 
لتعترب  والتخوفات،  االتهامات  وجــه  يف 
خروج  جمــرد  االإطـــار  هــذا  يف  الوظيفة 
موؤقت من دائرة البطالة يف انتظار من�سب 

عمومي" قار. "حكومي 
مع  يعود  "التبطيل"  �سيناريو  وهــاهــو 
االأزمة الراهنة ومع �سقوط روؤو�ص رجال 
عدم  وثبات  موؤ�س�سات  واأ�سحاب  اأعمال 
الكربى  ال�سركات  بع�ص  واأهلية  �سالحية 
ال�سيارات  تــركــيــب  يف  امل�ستغلة  كتلك 
جمرد  اإىل  املنا�سب  تلك  كــل  لتتحول 
"منا�سب هف" راحت معها حقوق العمال 
الذي  املعنى  وهو  التوظيف،  وبعد  اأثناء 
ياهم  بيك  "ر�سيت  ال�سعبي  املثل  يحمله 
الطالب  تــنــازل  اأن  بعد  بيا"،  ر�سيت  مــا 
�سهادته  على  ال�سامي  ــار  واالإط اجلامعي 
يف  نف�سه  ليجد  عيون" الوظيفة  "ل�سواد 
مع  بطال  م�ستقل  غري  "م�ستغال"  النهاية 
البطالة  بذلك  فتكون  التنفيذ  توقيف 
ــذا الــو�ــســع الـــذي �سجع  ارحـــم لــه مــن ه
ال�سباب  ا�ستغالل  على  النفوذ  اأ�سحاب 
حتت �سعار "خلق منا�سب �سغل وامت�سا�ص 
"هف"  منا�سب  جمرد  اأنها  البطالة"  اإال 

مادامت خارج نطاق حماية الدولة .

نوارةبوبري

اخلريية  اجلمعيات  من  جمموعة  نظمت 
طبية  قافلة  �سطيف،  بوالية  النا�سطة 
جنوب  احلجر  عني  بلدية  اإىل  ت�سامنية 
 19 رقــم  الطبية  القافلة  وهــي  الــواليــة، 
املنظمة من طرف جمعية القوافل الطبية 
جمعية  مــع  بالتن�سيق  اخلري"  "�سطيف 
حطت  حيث  بالدم،  للتربع  واالأمــل  احلياة 
رحالها بابتدائية ال�سهيد بلقا�سم بلقيدوم 
املري�ص  اأ�سدقاء  جمعية  مب�ساهمة  وهذا 
للوالية،  اخلا�سة  االحتياجات  ذوي  فرع 
مفاجئ  تــرفــيــهــي  نــ�ــســاط  �ــســمــلــت  حــيــث 
لالأطفال من تقدمي املهرج ميدو مع تقدمي 
اأدخلت  الــتــي  واالألــعــاب  اللقطات  بع�ص 

البهجة وال�سرور على وجوه الرباءة.
مركز  �سهد  فقد  الطبي،  اجلانب  من  اأمــا 
ــى الــعــمــوم  ـــاال كــبــريا عــل ـــب الــفــحــ�ــص اإق
الـــعـــالج، حــيــث مت  ــواطــنــني لطلب  امل ــن  م
لفائدة  جمـــاين  فــحــ�ــص   350 ت�سجيل 
وال�سيوخ  االأطـــفـــال  الـــرجـــال،  الــنــ�ــســاء، 
اأجراه  واملعوزين،  املحتاجني  من  اأغلبيتهم 
خمتلف  مــن  ــص  ــوا� وخ عموميني  ــاء  ــب اأط

اأي�سا  القائمة  �سملت  كما  التخ�س�سات، 
توزيع 138 و�سفة اأدوية جمانية للمر�سى 
اإجراء  اإىل جانب  اجتماعيا،  املوؤمنني  غري 
اأ�سعة اإيكوغرافية لتخطيط القلب، قيا�ص 
يف  ال�سكر  ن�سبة  وقيا�ص  الدموي  ال�سغط 

الدم. 
كما مت باملنا�سبة ت�سجيل حاالت من ذوي 
التكفل  ت�ستوجب  اخلا�سة،  االحتياجات 
االحتياجات  ذوي  فـــرع  طـــرف  ــن  م بــهــم 
اأ�سدقاء املري�ص �سطيف  اخلا�سة جلمعية 
لثالثة  ا�سطناعية  اأع�ساء  تركيب  مثل 
اأخرى  اأذن، ومن جهة  حاالت و5 �سماعات 
طبيا  متابعتها  وجــب  حــاالت  ت�سجيل  مت 
اإجراء  �سرورة  مثل  االأول  الفح�ص  بعد  ملا 
لت�سخي�ص   )irm( اأ�سعة  معمقة  ك�سوفات 
كما  خمتلفة،  جراحية  وعمليات  الــداء 
ــاركــت بــعــ�ــص اجلــمــعــيــات اخلــرييــة يف  �ــس
م�ساهمات  تقدمي  خالل  من  القافلة  هذه 
عديدة منها توفري �سيارات اإ�سعاف لتقدمي 
امل�ساعدة من طرف كافل يتيم تيزي نب�سار، 

واأ�سدقاء املري�ص ماوكالن. 

ينحدرون  طفل   800 نحو  ا�ستفاد، 
�سيفي  خميم  من  خن�سلة،  والية  من 
ح�سبما  بومردا�ص  واليــة  ب�سواطئ 
لقطاع  الــوالئــيــة  املــديــرة  مــن  علم 
ال�سباب والريا�سة التي اأكدت اأن هذا 
املخيم ال�سيفي الذي اختريت والية 
بومردا�ص الحت�سانه هذا املو�سم يتم 
املديرية  طرف  من  �سنويا  تنظيمه 
خالل  والريا�سة  لل�سباب  الوالئية 
منه  وي�ستفيد  ال�سيفية  العطلة 
ما  اأعمارهم  ترتاوح  الذين  االأطفال 
بني 6 و14 �سنة من خمتلف بلديات 
الوالية البالغ عددها 21. واأو�سحت 
ذات امل�سوؤولة اأن هذا الن�ساط الذي 
يف  يــاأتــي  طفل،   800 منه  ا�ستفاد 
اإطار جت�سيد برنامج املخيم ال�سيفي 
لفائدة اأطفال واليات اله�ساب العليا 
وزارة  عليه  ت�سرف  الــذي  واجلنوب 
ال�سباب والريا�سة واملمتد من الفاحت 
من �سهر جويلية، اإىل غاية 30 اأوت 
املتحدثة  ذات  واأ�ــســافــت  ــادم.   ــق ال
من  املتكونة  املنظمة  اللجنة  اأن 
ال�سبانية  املوؤ�س�سات  خمتلف  اإطارات 
ــات الــريــا�ــســيــة اجلــواريــة  ــركــب وامل
املتواجدة عرب تراب الوالية، قامت 
من  امل�ستفيدين  ــال  ــف االأط بتوزيع 

املخيم ال�سيفي الذي يحت�سنه مركز 
ق�ساء العطل والرتفيه ببلدية دل�ص، 
على اأربعة اأفواج مبعدل 200 طفال 
لكل فوج، م�سرية اإىل اأنه مت انطالق 
مدة  تدوم  اأن  على  موؤخرا  فوج  اأول 
ح�سب  فــوج  لكل  يوما   15 التخييم 
كل  ت�سخري  مت  فقد  املتحدثة،  ذات 
تاأطري  ل�سمان  الب�سرية  االإمكانيات 
موؤطرا   35 بـــ  يــقــدر  ــل  ــوؤه وم كــايف 
هـــوؤالء  ــــن  واأم راحــــة  عــلــى  لل�سهر 
ال�سباب  اأن مديرية  االأطفال م�سرية 
بو�سع  قامت  للوالية،  والريا�سة 
واملتعلقة  املادية  االإمكانيات  كافة 
واالإطعام  واالإيـــواء  بالنقل  اأ�سا�سا 
وغريها من الو�سائل امل�سخرة ل�سمان 
ــال  ــف االأط لــهــوؤالء  مــريــحــة  عطلة 
ال�سيفي  املــخــيــم  مــن  امل�ستفيدين 
بومردا�ص،  ــة  والي حتت�سنه  ــذي  ال
اأين مت برجمة عدة اأن�سطة ثقافية 
فنية  و�سهرات  وترفيهية  وريا�سية 
�سياحية  رحـــالت  اإىل  بــاالإ�ــســافــة 
امل�ستفيدين  خن�سلة  والية  الأطفال 
من الربنامج، لل�سماح لهم باال�ستمتاع 
التي  اجلــذابــة  الطبيعية  باملناظر 
خالل  بومردا�ص  واليــة  بها  تزخر 

مو�سم اال�سطياف.

بريكةنقاو�شمروانةاآري�شعني التوتةباتنةالتاريخ

فرحات م فار�ش / �سكنات عدل بوزورانالثالثاء  16 جويلية 2019
033282754

براكتة حليم
033354520

تاملي�ست �سالح الدين
033345258

كوحيل تيجاين�سعبان �سارة
033376240

منينة كرمي

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

عبد الهادي.ب

راأ�ش العيونبيطامجزار�سريانةعني جا�سرواد املاءمنعةوادي الطاقةاإي�سمولال�سمرةاملعذرتيمقادتازولتالبلدية

االأ�سبوع من 07/11/ 2019 
اإىل 2019/07/17

وار�ست كرمية
033221555

مغ�سو�ش عبد الكرميمن�سر دنيازاد
033268491

�سويف اإليا�شرما�ش مباركة
033349113

تاوليلت مفيدة
033201446

مرزوقي توفيق
033346258

دبدوب حممد
033333464

بن غزال
 عذراء كهينة

م�ستاري حممد
033265123

زعرور توفيق
033895071

دري�ش يو�سف
033898123

بن عيا�ش جربان
033370134

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

االأ�سبوع من 07/11/ 2019 
اإىل 2019/07/17

براج حنان
033299190

عثماين خمتارخياري اأحمد
033340076

غ�س��امحب الدين تفاحة
 ر�سوان م�سطفى

عمران �سعاد
033334277

�ساعد العربي
033289290

ملليزي عبد الغاينيو�سف �سهام
033375228

�ساكري �سهيلة
033373332

عيا�ش مني�������ربن من�سور فاروق

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

ليلة بي�شاء عا�شتها العائالت الباتنية 
يف احتفاالت اأ�شطورية 

القافلة الطبية الت�شامنية حتط 
رحالها بعني احلجر 

ا�شتفادة 800 طفل من خميم 
�شيفي بوالية بومردا�ش 

بعد فوز حماربي ال�سحراء على الن�سور النيجريية..

اال�ستقالل،  فرحة  ت�ساهي  فرحة 
اإىل  تتوقف  مل  التي  البارود  طلقات 
بعد منت�سف الليل، وزغاريد احلرائر 
التي امتزجت ب�سراخ واأغاين املنتخب 
الوطني وقفز ولقطات عفوية و�سراخ 
�سباب  من  العري�سة  اجلماهري  وبكاء 
مالأت  واأطفال  ون�ساء  وكهول  و�سيوخ 
للغاية،  ا�ستثنائية  ليلة  يف  االأرجــاء 
كل  غرار  على  باتنة  مدينة  عا�ستها 

مكان يتواجد به فرد جزائري.
الـــعـــائـــالت  تـــ�ـــســـع  مل  ـــة  ـــرح ـــف ال
اجلزائرية للمكوث يف بيوتها ومتابعة 
واملتابعات  والت�سريحات  االأخــبــار 
القنوات  بها  التي تعج  التحليالت  وال 
االإعــالمــيــة، الــفــرحــة حتــولــت على 
وال�ساحات  ــات  ــرق ــط وال ــوارع  ــس ــ� ال
عن  اأبــانــت  التي  الــكــربى  العمومية 
اأن  ي�سبق  مل  طبيعية،  غــري  �سعادة 
عا�سها اجلزائري بهذه احلرية وهذا 
"ال�سو�سبان�ص" الذي  من  الهائل  الكم 

طغى على املباراة طيلة ت�سعني دقيقة 
للمنتخب  املتحيز  احلكم  ت�سيري  من 
والتعب  ال�سغط  مــن  وال  النيجريي 
وال  الالعبني  على  وا�سحا  بدا  الذي 
والتي  الــفــوز  يف  الــرغــبــة  مــن  حتى 

واالأمــل  والــدمــوع  االأدعــيــة  احتوتها 
احلا�سمة  كــانــت  دقــيــقــة،  اآخـــر  اىل 
على  جزائري  كل  الإ�سعاد  والكافية 

وجه املعمورة.
الــ�ــســوارع واالأحـــيـــاء والــطــرقــات 

اإال يف  الباتنية هي االأخرى مل تنم 
التتويج،  ليلة  �ساعات متاأخرة جدا، 
حتى  احتفل  االآخــر  البع�ص  اأن  بل 
مبواكب  ــــوايل  امل الــيــوم  �ــســبــاح  يف 
و�سعارات  اأهــازيــج  و�سط  ال�سيارات 
وتثني  وال�سعادة  بالفرحة  ت�سرخ 
الذي  بلما�سي  املــدرب  اأ�سبال  على 
ولي�ص  "للفوز  النهائي  اأن  ك�سف 
ال  التي  الكلمات  وهي  فقط"،  للعب 
لل�سعب  االأمل  من  املزيد  تقدم  تزال 
"بالكحلو�سة  التتويج  يف  اجلزائري 
ما  وهــو  ــام،  ــع ال لــهــذا  االإفريقية" 
�سيخرج اجلزائريني عن بكرة اأبيهم 
بذلك  وي�سنعوا  جمــددا  لالحتفال 
تتكرر  لــن  ورائــعــة  جميلة  اأجـــواء 
جمددا و�سي�سجلها التاريخ مثل هدف 
والــذي  الت�سعني  الدقيقة  يف  حمــرز 
�سوى يف  اأن يكون  ي�سجل وال ميكن  ال 
احلكم  ي�سفر  حني  الكارتون  ــالم  اأف

نهاية املباراة.

مل يكن هدف العب املنتخب اجلزائري ريا�ش حمرز يف الدقيقة الت�سعني، �سد منتخب الن�سور النيجريية، هدفا عاديا اأبدا ومل تكن فرحة ت�سجيله مثل بقية االأهداف 
بالن�سبة للجماهري اجلزائرية يف كل مكان بالعامل والباتنيني باخل�سو�ش، بعدما اأ�سبحت الفرحة اأ�سطورية يف �سوارع واأحياء وطرقات الوالية من �سمالها جلنوبها لغربها 

و�سرقها، التي �سهدت اأجواء ا�ستثنائية للغاية مل تع�سها اجلزائر منذ �سنوات عديدة.
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ي�سمونه القاتل الأبي�ض.. 

ال�سكرية-  امل�سروبات  اإن  قال علماء فرن�سيون 
الغازية-  وامل�سروبات  الفاكهة  ع�سائر  و�سمنها 
قــد تــزيــد مــن خمــاطــر االإ�ــســابــة بــاأمــرا�ــص 
جملة  يف  نمُ�سرت  درا�ــســة  وبح�سب  ال�سرطان.  
تاأثري  فاإن  الربيطانية،   Medical Journal
عن  امل�سوؤول  هو  يكون  قد  بالدم  ال�سكر  م�ستوى 
فريق  ع  تتَبّ اأن  بعد  وذلك  بال�سرطان،  االإ�سابة 
حياة  باري�ص  يف  ال�سوربون  جامعة  من  البحث 

اأكر من 100 األف �سخ�ٍص 5 �سنوات.
وامل�سروبات  الفاكهة  ع�سائر  على  هذا  ي�ستمل 
الطاقة،  وم�سروبات  املمُحَلّى،  واحلليب  الغازية، 

وال�ساي والقهوة امل�ساف اإليهما ال�سكر.
التي  اأي�سًا يف م�سروبات احِلمية  الفريق  ونظر 
�سعرات  دون  من  ال�سناعية  املمُحّليات  ت�ستخدم 
بداًل من ال�سكر، لكنهم مل يجدوا اأي رابط بينها 

وبني ال�سرطان.
مللي   100 �ــســرب  اأن  اإىل  الــدرا�ــســة  خل�ست 
اأي  يوميًا،  ال�سكرية  امل�سروبات  من  اإ�سافية 

نحو علبتني من امل�سروبات الغازية يف االأ�سبوع، 
�سيزيد من خطر تطور ال�سرطان بن�سبة 18%. 
كان  الدرا�سة،  يف  �سخ�ص   1000 كل  بني  ومن 

هناك 22 م�سابًا بال�سرطان.
لذا بح�سب ما يقوله الباحثون، اإذا كانوا جميعًا 
ي�سربون 100 مللي يوميًا، ف�ستنتج عن هذا اأربع 
املجموع  ما يجعل  �سرطان جديدة، وهو  حاالت 
26 حالة من بني كل األف �سخ�ٍص كل 5 �سنوات.
لندن  كــلــيــة  يف  ــي  ــائ ــس ــ� االإح ــري  ــب اخل وقــــال 
عالقة  وجــود  يفرت�ص  هــذا  ''لكن  اجلامعية: 
ال�سكرية  املــ�ــســروبــات  بــني  �سريحة  �سببية 
واالإ�سابة بال�سرطان، وهذا ما زال بحاجة اإىل 

مزيد من البحث''.
املــوجــودة  �ــســرطــان  حــالــة  الـ2193  بــني  مــن 
م�سابة  منها  حالة   693 كانت  الــدرا�ــســة،  يف 
ب�سرطان الثدي، وكانت 291 حالة منها م�سابة 
م�سابة  حالة  و166  الربو�ستاتا،  ب�سرطان 

ب�سرطان القولون وامل�ستقيم.

هل هذا دليل حا�سم؟
الدرا�سة  بها  ممت  �سمُ التي  الطريقة  اإن  اإذ  كال، 
اأمناط البيانات، لكنها  اأنه ميكنها حتديد  تعني 

ال تف�سر هذه االأمناط.
الذين  االأ�سخا�ص  اأن  بالفعل  اأظهرت  اإنها  اأي 
 185 )نحو  اأكــر  �سكرية  م�سروبات  يتناولون 
اأكر  �سرطان  حاالت  بينهم  توجد  يوميًا(  مللي 
من  )اأقل  اأقل  �سكرية  م�سروبات  ي�سربون  ممن 

يوميًا(. مللي   30
التف�سريات  اأحــد  فــاإن  الــدرا�ــســة،  وبح�سب 

تزيد  ال�سكرية  امل�سروبات  اأن  هي  املحتملة 
من خطر االإ�سابة بال�سرطان.

اأن  اإىل  ي�سري  اآخــر  احتمااًل  هناك  ولكَنّ 
م�سروبات  يتناولون  الــذيــن  االأ�سخا�ص 
�سلوكيات  لديهم  تكون  قد  اأكــر  �سكرية 
مزيد  تــنــاول  )مــثــل  ـــرى  اأخ �سحية  غــري 
احلرارية  ال�سعرات  وزيــادة  ــالح،  االأم من 
املمُتلقاة اأكر من البقية(، وهو ما يزيد من 
ال�سكرية  امل�سروبات  واأن  االإ�سابة،  خطر 
ذاتها ال عالقة لها باالأمر. لذلك، ال ميكن 
امل�سروبات  اإن  الــدرا�ــســة  هــذه  تقول  اأن 

ال�سكرية ت�سبب ال�سرطان.
جامعة  من  ليك،  اأميليا  الدكتورة  تقول 

تي�سايد: ''بينما ال توفر لنا هذه الدرا�سة 
بال�سكر  يتعلق  فيما  حا�سمة  �سببية  اإجابة 

الكبرية  الــ�ــســورة  اإىل  ت�سيف  ــرطــان،  ــ�ــس وال

نتناوله  ما  تقليل  اأجــل  من  التحرك  الأهمية 
يف  ال�سكر  كمية  ''تقليل  ال�سكر''،واأ�سافت:  من 

نظامنا الغذائي مهم للغاية''.

هل االأمر كله يتعلق بال�سمنة وح�سب؟
اأمرا�ص  بع�ص  اأ�سباب  اأهــم  اأحــد  هي  ال�سمنة 
امل�سروبات  من  الزائد  واال�ستهالك  ال�سرطان، 
الزيادة يف  �ساأنه زيادة احتماالت  ال�سكرية من 
الوزن. لكن الدرا�سة تقول اإن ال�سمنة لي�ست هي 

امل�ساألة كلها.
الربيطانية  االإذاعـــة  هيئة  اإىل  حديثها  يف 
وهي  توفري،  ماتيلدا  الدكتورة  قالت   ،BBC
الوزن  يف  والزيادة  ''ال�سمنة  الباحثات:  اإحدى 
ب�سبب اال�ستهالك الزائد من امل�سروبات ال�سكرية 
اأدتا دورًا بالتاأكيد يف العالقة بال�سرطان، لكنها 

ال تف�سر العالقة كلها''.

ما الذي يقوله الباحثون؟

يقول فريق جامعة ال�سوربون اإن هناك حاجة 
لدرا�سات على نطاق اأو�سع لتعزيز النتائج.

اأن  املعروف  ''من  توفري:  الدكتورة  واأو�سحت 
خطر  بــزيــادة  مرتبطة  ال�سكرية  امل�سروبات 
وزيادة  وال�سمنة،  الدموية،  االأوعية  اأمرا�ص 
الوزن، وال�سكري''. وا�ستدركت: ''لكن ما نظهره 
هو اأنها رمبا تكون مرتبطة اأي�سًا بخطر االإ�سابة 

بال�سرطان''.
اأن  على  ــايٌفّ  اإ�ــس دلــيــٌل  بحثهم  اإن  يقولون  اإذ 
زيادة ال�سرائب على امل�سروبات ال�سكرية فكرٌة 

جيدة.
من  تعزز  البيانات  ''هــذه  تقريرهم:  يف  وورد 
من  للحد  املوجودة  الغذائية  التو�سيات  اأهمية 
امل�سروبات ال�سكرية، ومن بينها ع�سائر الفاكهة 
ــراءات  اإج اإىل  باالإ�سافة   ،100% الطبيعية 
الت�سويق  �سيا�سية، مثل زيادة ال�سرائب، وقيود 

على امل�سروبات ال�سكرية''.

اأ�سرار امل�سروبات الغازية للحامل واجلنني واالآثار 
اجلانبية اخلطرية لها

كبري  ب�سكل  تتج�سد  والتي  الغازية  امل�سروبات 
يف منتجات بيب�سي وكوكاكوال واللذان يعتربان 

ال�سوق  يف  تــداواًل  الغازية  امل�سروبات  اأكر  من 
العاملي، ومت التاأكد طبًيا وفًقا لدرا�سات واأبحاث 
عاملية مدى خطورتها على ال�سخ�ص العادي، فما 
بالِك بتاأثريها على احلامل التي حتمل روًحا يف 

بداية تكوينها؟!
معروفة  ال�سوؤال  هذا  اإجابة  م�سرة،  بالفعل 
ب�سكل عام باعتبار اأن ال�سخ�ص العادي ممنوع من 
تناولها، ولكن هيا بنا االآن نف�سر هذه االإجابة 
التي  االأ�سرار  على  لنتعرف  ال�ساملة؛  اجلامعة 
توؤذي احلامل بالتفا�سيل حتى تقتنعنَي ب�سرورة 

االإقالع عنها وعدم االنتظار برهة واحدة.
اأثبتتها  جّمة  ــرار  اأ�ــس الــغــازيــة  للم�سروبات 
االأبحاث على مر الع�سور، خا�سًة بعد انت�سارها 
االأول  ال�سعبي  امل�سروب  لت�سبح  رهيب  ب�سكل 
بامربتون  ال�سيديل جون  عاملًيا، وخمرتعها هو 
وبداية اخرتاعها كان يف عام 1889 يف اأمريكا، 
وكان يروج لها على نطاق �سيق اإىل اأن انت�سرت 
و�سفة  من  لــدت  ومُ حيث  الكبرية،  ال�سورة  بهذه 

�سغرية من �سيديل قام بها يف خمتربه اآنذاك.

احلامل  على  الغازية  امل�سروبات  اأ�سرار  اأهم  ومن 
االآتي:

باالإ�سافة  البطن،  يف  وغــازات  انتفاخ  حــدوث 
�سبب  تمُ وبذلك  املنطقة  على  اجلنني  �سغط  اإىل 

االإم�ساك.
ت�سيب احلامل بارجتاع املريء وال�سعور بحرقة 

فم املعدة.
تعمل على زيادة االأرق وقلة عدد �ساعات نوم 

احلامل.
والتي  زائــفــة،  حــراريــة  �سعرات  على  حتتوي 
تفقدها احلامل ب�سهولة وبالتايل ت�ساب بالهزل 

والدوخة وال�سعف.
ه�سم  عملية  وتــوقــف  اله�سم  ع�سر  ت�سبب 
به،  الغذائية  العنا�سر  من  واال�ستفادة  الطعام 

والتي يتغذى عليها اجلنني من الدم.
الذي  الكال�سيوم  معدل  انخفا�ص  على  تعمل 
كما  الــوقــت،  ــذا  ه يف  ب�سراهة  االأم  حتتاجه 
يزيد من �سعف العظام الذي تعاين منه و�سعف 
املناعة، فهو مينع امت�سا�ص الكال�سيوم مما يوؤدي 

اإىل ه�سا�سة العظام وتاآكل االأ�سنان.
اإىل  ويـــوؤدي  اجل�سم  يف  ــاء  امل امت�سا�ص  مينع 

اجلفاف.

هل امل�سروبات الغازية م�سرة للجنني؟
تناولها  عند  �سرًرا  االأكر  هي  احلامل  بالفعل 
ي�سل  ال�سرر  هــذا  ولكن  الــغــازيــة،  امل�سروبات 
يتم  التي  امل�سيمة،  عــرب  اجلنني  اإىل  بالفعل 
اخرتاقها ب�سكل فّعال من قبل مكونات امل�سروب 
وبيكربونات  والكافيني  بال�سودا  املليء  الغازي 

ال�سوديوم.

تناولها  يتم  الــتــي  الــعــبــوات  ــدد  ع ــرة  ك ــع  وم
و�سحة  اجلــنــني  على  ــورة  ــط اخل تــزيــد  يــومــًيــا 
لالأم  الغازي  امل�سروب  اأ�سرار  لتت�ساوى  تكوينه 
احلمل  �سري  عملية  على  ويــوؤثــر  مًعا،  واجلنني 
بطريقة مبا�سرة تعيق منو اجلنني وت�سيب االأم 
تتغذيَن  كنِت  اإذا  تتخيلي  اأن  فلِك  باالأمرا�ص، 
الفاكهة قد  ما طيلة حياتك وهذه  فاكهة  على 
اأ�سابها املر�ص والهزالن واأنِت ال تزايل تتغذيَن 
تلك  كم�سري  يكون  �سوف  م�سريك  فهنا  عليها 

الفاكهة.
الكافيني  من  كبرية  ن�سبة  به  الغازي  امل�سروب 
التي تت�سرب للجنني عرب امل�سيمة، وعند زيادة 
اجلرعات املتناولة �سوف تت�سرب كمية اأكرب اإىل 
اجلنني عرب امل�سيمة مما يوؤدي اإىل بطء وتوقف 

يف منو اجلنني.
للجنني  موت  اأو  اإجها�ص  يحدث  اأن  املمكن  من 
يف  ال�سكر  ن�سبة  ارتــفــاع  ب�سبب  االأم،  بطن  يف 
�سربات  وزيــــادة  الـــدم  �سغط  وارتــفــاع  الـــدم 
القلب، وبالتايل تبقى البيئة املحيطة باجلنني 

م�سطربة تعمل على توقف نب�ساته.
لها  الــتــي  املبكرة  لــلــوالدة  كــبــرية  احتمالية 
باكًرا  يــولــدون  من  اأغلب  حيث  جمة،  اأ�ــســرار 
من  حياتهم  طيلة  يعانون  اأو  املهد  يف  ميوتون 
اأمرا�ص يف العظام واملخ و�سعف عام يف بنيتهم. 
اأ�سرار اأخرى على اجلنني تنجم من كرة تناول 

امل�سروب الغازي
ن�سبة  اأن يزيد حجم اجلنني ب�سبب  املمكن  من 
الواحد  الكوب  يف  تعادل  التي  املرتفعة  ال�سكر 
الطبيعية  الوالدة  فت�سعب  �سكر،  مالعق  ع�سرة 
وتتجه للقي�سرية، باالإ�سافة اإىل اأ�سرار والدة 

طفل �سمني.
النكهات  من  كبرية  ن�سبة  به  الغازي  امل�سروب 
املــواد  اإىل  بــاالإ�ــســافــة  ال�سناعية  واالألـــــوان 
احلافظة التي تت�سرب اإىل اجلنني وتوؤذي خاليا 

املخ واالأع�ساب لديه.

اأربعة  من  الغازية  امل�سروبات  تتكون  ما  وعادة 
اأك�سيد  ثاين  وغاز  املاء  وهي  اأ�سا�سييه  مكونات 
اأو  كال�سكر  حتلية  ومــــادة  املــــذاب  الــكــربــون 
وامللونات،  للنكهات  باالإ�سافة  الفركتوز  �سراب 

الفو�سفوريك  حم�ص  على  حتــتــوي  اأنــهــا  كما 
)Phosphoric Acid( الذي يجعل امل�سروب 

فوارا اإىل جانب غاز ثاين اأك�سيد الكربون.

خماطر امل�سروبات الغازية على ال�سحة
ت�سرتك جميع امل�سروبات الغازية ب�سفة عامة 
ومهمة وهي خول مكوناتها من اأي قيمة غذائية 
اأو  فيتامينات  على  حتتوي  فال  ذكر،  تمُ فائدة  اأو 
بل  ما،  ب�سيء  اجل�سم  منها  ي�ستفيد  بروتينات 
الغازية  امل�سروبات  حتتوي  متاما،  العك�ص  على 
ي�سبب  الذي  ال�سكر  من  جدا  عالية  كمية  على 

ال�سمنة وميهد الطريق ملر�ص ال�سكري.
بن�سبة  املتواجد  الفو�سفوريك  حم�ص  اأن  كما 
خطرا  �سكل  يمُ الــغــازيــة  املــ�ــســروبــات  يف  عالية 
يعمل  فهو  والعظام،  االأ�سنان  �سحة  على  كبريا 
االأطفال  عر�ص  ويمُ والعظام  االأ�سنان  تاآكل  على 
ب�سبب قيامه بتدمري  العظام  به�سا�سة  لالإ�سابة 

عن�سر الكال�سيوم يف العظام واالأ�سنان.
الغازية،  امل�سروبات  حتتويه  الذي  ال�سكر  اأما 
فيعمل على ت�سو�ص االأ�سنان خا�سة لدى االأطفال 
اإ�سايف  طاقة  م�سدر  يعترب  اأنه  كما  واملراهقني، 
للج�سم، والأن امل�سروبات الغازية ال حتتوي على 
اأي قيمة غذائية فاإن ال�سخ�ص قد ي�سرب ع�سرة 
اأكواب منها دون اأن ي�سعر بال�سبع، والنتيجة اأنه 
ال�سكر  من  باملزيد  ج�سمه  ــد  وميمُ اأكــر  �سياأكل 
والطاقة الفائ�سني مما يزيد من كمية ال�سعرات 
اإىل  �ستتحول  والتي  للج�سم  الداخلة  احلرارية 
دهون ويتم تخزينها يف اجل�سم مما ي�سبب زيادة 

الوزن وال�سمنة.
التي  والــنــكــهــات  بــاالأ�ــســبــاغ  يتعلق  فيما  اأمـــا 
قاتل  �سم  فهي  الــغــازيــة  امل�سروبات  حتتويها 
فح�سات  اأثبتت  فقد  يومي،  �سبه  ب�سكل  ن�سربه 
وحتاليل طبية على اأنواع خمتلفة من امل�سروبات 
ال�سوديوم  الغازية احتوائها على مادة بنزوات 
ن�ساط  زيادة  ت�سبب  اأنها  ثبت  التي   ”E211“

الغدة الدرقية املفرط واإتالف احلم�ص النووي 
الطويل. املدى  على   DNA

يف  االإفــراط  اأن  اأثبتت  حديثة  درا�سة  اأن  كما 
يومي  ب�سكل  وتناولها  الغازية  امل�سروبات  �سرب 
ي�سبب تكون ''الكر�ص'' ب�سبب تراكم الدهون يف 
منطقة البطن )Abdominal area( وهذا 
وزيــادة  ال�سمنة  ح�سول  فر�ص  مــن  يزيد 
م�ساعفات  مــن  عليه  يــرتتــب  ــا  وم ـــوزن  ال

خطرية كاأمرا�ص القلب وال�سرايني.

تخل�ش من امل�سروبات الغازية يف نظامك 
الغذائي

احلقائق  ــذه  ه على  وبــنــاًء  لــذلــك 
ــى �ــســرب  ــل اخلـــطـــرية املــرتتــبــة ع
فاإننا  بــكــرة،  الغازية  امل�سروبات 
با�ستبدال  القارئ  عزيزي  نن�سحك 
امل�سروبات الغازية بع�سائر طبيعية 
اأن  فيمكنك  الطازجة،  الفاكهة  من 
طبيعي  فاكهة  ع�سري  بعمل  تقوم 
على  لتح�سل  الثلج  اإليه  وت�سيف 
تعتمد  اأن  اأو  املــرغــوب،  االنتعا�ص 
على �سرب اللنب البارد مع وجباتك 
الــغــداء،  وجــبــة  خا�سة  الد�سمة 
عطيك  ويمُ اله�سم  من  �سهل  يمُ فاللنب 
من  ــاٍل  خ ــه  اأن كما  بال�سبع،  �سعورا 
ال�سرر  لــك  ي�سبب  الــــذي  الــ�ــســكــر 

وال�سمنة.
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هل حقًا تناول امل�شروبات التي حتتوي على ال�شكر ت�شبب ال�شرطان؟
قد تبدو امل�سروبات الغازية لذيذة ومنع�سة خا�سة يف اأيام ال�سيف احلارة اأو مع وجبة غداء د�سمة حتتاج الأن تبتلعها مع ر�سفات من م�سروب غازي بارد، كما تعترب 

امل�سروبات الغازية املف�سلة للماليني من املراهقني وال�سباب حول العامل ويف كل االأوقات، لكن امل�سروبات الغازية مبحتواها وتركيبها الداخلي حتتوي على �سموم تنخر 
يف ج�سم االإن�سان �سيئا ف�سيئا مع �سربها باإفراط وب�سكل يومي مما ي�سكل تهديدا كبريا على ال�سحة.

ولأن امل�ضروبات الغازية ل حتتوي على اأي قيمة غذائية، 
د ج�ضمه باملزيد من ال�ضكر  والنتيجة اأنه �ضياأكل اأكرث ويمُ

مما يزيد من كمية ال�ضعرات احلرارية الداخلة للج�ضم 
والتي �ضتتحول اإىل دهون ويتم تخزينها يف اجل�ضم مما 

ي�ضبب زيادة الوزن وال�ضمنة

خل�ضت الدرا�ضة اإىل اأن �ضرب 100 مللي اإ�ضافية من 
امل�ضروبات ال�ضكرية يوميًا، اأي نحو علبتني من امل�ضروبات 

الغازية يف الأ�ضبوع، �ضيزيد من خطر تطور ال�ضرطان 
بن�ضبة 18%. ومن بني كل 1000 �ضخ�ص يف الدرا�ضة، 

كان هناك 22 م�ضابًا بال�ضرطان



، واحلماممُ الزاجلمُ تلك الر�سائلمُ
وق�سيدٌة مع�سومة..وَمَناِزلمُ

بلى بربد تلعثمي وحقيبتي حمُ
وحقيقتي ثكلى..و�سوقي قاتلمُ

َها وحبيبتي تلك التي َخلَّْفتمُ
َناِزلمُ حتت الركام..ت�سمني وتمُ

ها ْعتمُ يَّ ووليدتي تلك التي �سَ
و�سراخها يف داخلي يتجادل

ْة؟ َ ربَّ هل يا ترى ولَّْت، و�سارت قمُ
؟ اأم راَفَقْتها يف الظالم قنابلمُ
اأم راَوَدْتها وْهَي تبكي بومٌة؟

اأم اآَن�َسْتها غيمة وبالبل؟
َراهمُ َظلَّ مكابدا؟ وابني ال�سغري تمُ

؟ نوه؟ وقد َبَكْتهمُ �سنابلمُ اأم َدفَّ
عمُ نعجة؟ َقطَّ وهمُ كما تمُ عمُ اأم َقطَّ
اأم علقوه وروحه تت�ساءل؟

اأم �سار ظال، اأم رمادا حارقا
اأم قطعة مووؤودة تتاآكل؟

) تلك الر�سائل، واحلمام الزاجلمُ (
َقْتهمُ �سواحل وحطاممُ قلب.. َفرَّ
وجعي بحجم الكون ال َحدَّ له

غاَفلمُ وجعي بحجم الروح حني تمُ
وجعي بلون الليل ال مراأى له

وجعي بذوق البحر اإذ يتطاول
�سريف تهاوى يف طريق توجعي

اأملي تبعَر واملدى يت�ساكلمُ
وجديلة خ�سراء ظلت يف يدي

كانت الأمي زهرًة تتفاءلمُ
ها والرك�ص يدمي خافقي �سيعتمُ
و�سهيدتي حتثو الرى وتغازل
قلَب الق�سيدة من مواجع اأمة

ال تربحمُ املوَت وال تتماثل

و�سفينة تر�سو ببحر دمائنا
والغيم يف اأح�سائنا يتقاتل

من ذا يرتجم اأحريف امتالأْت دما
للنائمني، تقهقروا وتخاذلوا

من ذا يفك القيد، قيد حمامنا
ور�سالة بخ�سامنا تتثاقل

فكوا القيود، اأو اتركوها �ساأنكم
. �ساَءلمُ ْكَتبمُ عاركم ويمُ لكن �سيمُ

�شعــر

اإعداد: رقية حلمر

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

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

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

دليلة مك�سح/ باتنة

تلك الر�شائل، واحلمام الزاجل

احلقيبة  يحمل  خيار،  لديه  لي�ص 
دون  دموعه  مي�سح  كتفه،  على  الثقيلة 
يوم  اأول  هو  اليوم  اأحــد،  يالحظه  اأن 
اأي  اإيــجــاد  عن  عجز  اأن  بعد  له  دوام 

فر�سة عمل .
يعر�ص  بيت  اإىل  بيت  مــن  يتنقل 

اأ�سياء حتى يبيعها طارقا االأبواب .
اأحد  ال  لكن  بيت  اأول  بــاب  طــرق   
و�سمع  الثاين  البيت  اإىل  انتقل  يفتح، 
له  يفتح  مل  لكن  يلعبون  اأطفال  �سوت 
الباب  طرق  الثالث  البيت  و�سل  اأحــد، 

ومل يفتح اأحد ..!!
لكي  ـــص  االأر� على  بحقيبته  األــقــى 
ا�ستجمع  الثقيل،  وزنــهــا  مــن  ي�سرتيح 
من  واإذ  حقيبته،  ليلتقط  وعــاد  قــواه 
�سابان يحامالن  له  البيت يخرج  خلف 
عليه  ينهاالن  وبداأ  خ�سب  من  ع�سوين 

بال�سرب .
احت�سن ال�ساب حقيبته فهو م�سوؤول 
�سوف  اأنــه  معناه  وك�سرها  فيها  ما  عن 
ك�ساعات  الدقائق  متــر  ثمنها،  يدفع 
وهو ي�سرب وي�سرخ من �سدة االأمل وهو 

حمت�سن احلقيبة بكلتا يديه .
عنا�سرها  وينت�سر  ال�سرطة  تاأتي 
الذي  ال�ساب  يقول  واإذ  الثالث،  حول 

بداأ بال�سرب بالع�سا :
ل�ص، وقرع  الرجل  اأن هذا  �سيدي   -
وجود  عــدم  مــن  تــاأكــد  وعندما  الــبــاب 
احلقيبة  من  معداته  اإخراج  اأراد  اأحد 
يف  نراقبه  كنا  ونحن  الباب،  يفتح  لكي 
وانهلنا  بكم  ات�سلنا  ولهذا  احلديقة 
حتى  الــعــ�ــســّي  بــهــذه  بــالــ�ــســرب  عليه 

نوقفه .
الثالث،  اإىل  ال�سرطة  �سابط  ينظر 

ويقول لل�ساب امل�ساب :

- دعني اأرى ما يف حقيبتك ب�سرعة 
...؟؟

كان  التي  حقيبته  امل�سكني  يــرتك 
ال�سرطة  �سابط  ويــقــوم  يحت�سنها، 

بفتحها .
ي�سرخ �سابط ال�سرطة :

- ما هذه االأ�سياء املحطمة، ماذا اأنت 
تعمل ..؟؟

باجلنون  احلقيبة  �ساحب  ي�ساب 
بعد اأن علم من ال�سابط اأن اأ�سياءه قد 
حتطمت، وبداأ يلطم وجهه بكلتا يديه 

.
حزن �سابط ال�سرطة كثريا، واأدرك 

اأنه لي�ص اإال مندوب مبيعات ب�سيط :
- ماذا فعلتم يا حمقى، اأنت لك احلق 

اأن تعاقبهم فالقانون يف �سفك .
كاالأطفال  يبكي  وهــو  ال�ساب  يقف 
ويغلق  كــلــمــة،  بــــاأي  يــنــطــق  اأن  دون 
فيتحدث  كتفه  على  ويحملها  حقيبته 

معه ال�سابط مرة اأخرى :
- هل تريد اأن اآخذك اإىل امل�ست�سفى، 
اأو اأو�سلك اإىل اأي مكان، اأو اأجعل هذين 
اأ�سيائك  ثمن  لــك  يــدفــعــان  ال�سابني 

املك�سورة ..؟؟
يجيب ال�ساب، وهو مي�سح دموعه :

- ال اأريد �سيئا، فقط اأريد الذهاب .
فهو  بطيئة  بخطوات  ال�ساب  يبتعد 
تلقاه،  الــذي  ال�سرب  �سدة  من  متاأمل 
وقلب ال�سابط وال�سابني الذين �سرباه 

قد تقطع عليه .
التفت ال�سابط بعد اأن ذهب ال�ساب 

امل�سكني اإىل ال�سابني :
وال  اجل�سدي  باأمله  مباٍل  غري  اإنــه   -
اأ�سد  فعلتم  الأنكم   ، املك�سورة  باأ�سيائه 

من هذا فلقد حطمتم كرامته .
ح�سني علي غالب/ بريطانيا

ــــــة  ق�شّ

 

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

االأكادميية والفنية

ردود

املبدعة �صارة مزواين/ اجلزائر وم�صاركة "�صياع": خاطرة 
ب�سيطة تعرب عن البدايات، فيها كثري من االأخطاء االإمالئّية، ننتظر منك 

االأح�سن، كما نن�سحك بالقراءة واملطالعة اأكر
املبدع بعلي جمال وم�ساركة "عناقيد فتنة": 

ن�ّص �سعري مهلهل، يعتمد الرتاكيب الب�سيطة، واالأ�سلوب املتكّلف، والفوا�سل 
ال�سعرّية املفتعلة، يحتاج �ساحبه اإىل قراءة دواوين العرب بعمق وكثافة.

الكرامة 

عبد اهلل اليل

املــحــزن على �سخ�ص  مــن  ــه  اأن اأعــلــم 
اإن  اأّنــــه  االآن  يعلم  اأن  مثلك  طــّيــب 
�سيموت  �سيموت.  فاإنه  حقيقًيا  عا�ص 
يرمي  مّمــا  ــا  اأًي يحّقق  لن  و  اجتماعيا 
اإليه؛ على االأقل يف احلياة الّدنيا الأن 

جزاء اهلل اأح�سن واأبقى .
لي�ص  االأ�ــســرار  مع  طّيبا  تكون  فــاأن 
كما  لك،  بالن�سبة  طبعا  حمّبذا  اأمــرا 
النقد  اإن كنت �سريحا مع من ال يقبل 

فاأنت حتما �ستخ�سر الّرهان.
من  يجعل  القبيل  هـــذا  مــن  �ــســيء 
واأن  حذرين  نكون  اأن  علينا  الواجب 
لنبقى  االآخــريــن  قــوالــب  يف  نتقولب 

بخري ونحّقق ما ن�سبو اإليه.
مع�سلة  هــي  الــبــ�ــســرّيــة  الــعــالقــات 
اأراهـــا  لكنني  كيف  اأدري  ال  الع�سر 
ي�ستند  ــبــح  اأ�ــس ــيء  ــس � فــكــّل  كــذلــك، 
حتكم  التي  الب�سرّية  العالقات  اإىل 
و  امل�ساكل  البع�ص.  بع�سهم  بني  الب�سر 
رف�سها،  كما  وقبولها  الطلبات  حلولها، 
هذه  االنــتــقــام..  الغرية  الكره  احلــب 
ما  حجم  تتخيل  اأن  ولك  فقط  بع�سها 
هذه  اإحدى  �سيطرت  اإذا  تغيريه  ميكن 
اأكر  اأو  �سخ�سني  تعامل  على  املفاهيم 

مع بع�سهم.
فمهما تقّلد الب�سر من منا�سب ومهما 
الّثقايف  التعليمي  م�ستواهم  اختلف 
اإىل  و�سولهم  فــاإن  املعي�سي  حّتى  اأو 
نوعّية  على  �سيعتمد  حتما  اأهدافهم 
غريهم،  مــع  االجتماعية  عالقاتهم 
لهذا �سار اجلميع يف هذا العامل يزّيف 

نف�سه فقط للو�سول اإىل غاياته.
وهاهنا بيت الق�سيد مما اأكتبه االآن 

"الزيف" االأقنعة. 
يف  �سغرية  الزلـــت  رحلتي  اأن  ــم  رغ
يجدر  اأنه  اأدركت  اأنني  اإال  العامل  هذا 
الّذات  تلقني  برحلة  البدء  باجلميع 
لعل  و  هــو،  كما  االآخـــر  قبول  قــواعــد 
اأن  رغم  اجلديد  الن�صء  من  يبداأ  هذا 
ما  اإنــه  ذاتيا  الّتعلم  ميكنه  ال  الّن�صء 

نلّقنه نحن .
فلنحاول جميعا اأن نتعامل بحقيقية 
والت�سامح  احلـــب  ليكن  و  غــرينــا  مــع 
الأجل  ولي�ص  "احلقيقّية"  خ�سالنا 
مبفهومه  فالّنبل  الــغــايــات.  حتقيق 
�ستاأتي  التي  النعم  اأجمل  من  الوا�سع 
باخلريات على العباد وحتما �ستنعك�ص 

على املجتمعات و االإن�سانية جمعاء.

يزعم بع�ص النّقاد واالأدباء اأّن النقد كان 
�سعيفا وقليال يف الع�سر اجلاهلي، ومل يتبلور 
ب�سكل منظم وعلمي اإال يف الع�سور املتاأخرة، 

عندما كرت الرتجمة، ودخلت املناهج النقدّية 
الغربّية احلديثة يف االأدب العربّي، واأعطته 

َنَف�ًسا حداثّيا جديدا بالنقد االأكادميي العلمي 
املحكم.. !

وهذا افرتاء كبري وجتنٍّ عظيم على النقد 
عموما وعلى النقد العربي خ�سو�سا، وعلى النّقد 

يف الع�سر اجلاهلي باالأخ�ّص، ما كان الأّمة اأن تبلغ 
جمدها يف االإبداع وذروة عطائها يف االأدب �سعرا 

ونرا اإال بوجود نقد اأدبي قوّي ودقيق، بيد اأّن 
العرب مل يكونوا يكتبون، حلكمة اأرادها اهلل 

وخّباأها يف رحم الغيب، وي�ستحيل اأن يكون الأّمة 
العرب ما ي�سّمى )املعّلقات( اأو )املذّهبات(، ولي�ص 
لها منهج نقدي، متيز به اجلّيد من ال�سعر  واملاأثور 

من النر، وال يكون لها ذوق �سليم وح�ّص نقدي 
�سارم؛ تعرف به – يقينا – اأّن القراآن لي�ص �سعرا، 

ولي�ص نرا مثل كالم باقي الّنا�ص!..
ومل يعرف عن العرب اأنهم حفظوا رديئا من 

ال�سعر، اأو �سقيما من النر، وهل راأيناهم حفظوا 
مناذج من املحاوالت ال�سعرّية الب�سيطة التي 

متثل البدايات املتعرة، لقد كانوا اأكر �سرامة 
يف الّنقد، من النقد احلديث، الذي يزعم اأّن 

الن�سو�ص تفهم على اأوجه كثرية، ويفهم منها 
القارئ والناقد ما يريد، مما قد يكون املبدع مل 

يق�سده اأبدا، وال رمى اإليه بتاتا.. !
وكان الّنقد عندهم حمفوظا ومرجتال كما كان 

ال�سعر والنر، ذلك الأّنهم اأّمة ال تكتب وال تقراأ، 
وال يدّل ذلك على �سعف اأو تخّلف اأدبّي بقدر ما 

يدّل على االخت�سار واالختزال، وعدم التو�ّسع يف 
فا�ِسف والرّتهات من كالم الّنا�ص. ذكر ال�سَّ

وما يدّل على اأّن النقد االأدبّي عندهم بلغ 
الذروة وو�سل اإىل قّمة عطائه اأمور كثرية، نذكر 

منها 
ِعل  جمُ فقد  النر،  على  ال�سعر  – تف�سيلهم   1

ما على الناثر، واعترب مميزا عن  قدَّ ال�ساعر ممُ
غريه من الّنا�ص، فقد يوجد يف القبيلة ع�سرونا 

خطيبا وال يوجد اإال �ساعر واحد اأو اثنان، وهذا 
ال يكون اإال بحكم نقدي دقيق.. !...يتبع

النقد يف الع�شر اجلاهلي 01

اإميان بن �سا�سي/ ب�سكرة

زمــاننــــا
مقال هم�شة

17موا�صم البوح الثالثاء 05 يولياز 2969/ 16  جويلية 2019 املوافق لـ 13 ذو القعدة 1440



مبقعد واحد وتعمل بالكهرباء

�سارك �سكان مدينة ياكوت�سك الرو�سية 
فيديو  ومقاطع  ال�سور  م��ن  جمموعة 
االأف��ي��ال وه��م��ا مي�سيان يف  م��ن  الث��ن��ني 

�سوارع مدينتهم. 
وهو  رج��اًل  الفيديو  مقطع  يف  ويظهر 
�سكنية  منطقة  فناء  عرب  االأفيال  يقود 

يف �سارع جوركي. 
ووفًقا لوكالة "�سبوتنك" العاملية، ات�سح 
اأح�����س��رت اإىل  اأن االأف��ي��ال ق��د  الح��ق��ا 
ياكوت�سك بوا�سطة �سريك اإيطايل جاء 

القيام  اأج��ل  من  جولة  يف  املدينة  اإىل 
بالعرو�ش الرتفيهية. 

ولفتت "�سبوتنك" اإىل اأن �سكان املنطقة 
النمور  روؤي��ة  من  �سيتمكنون  ال�سمالية 
والبي�سون  واالإبل  الوح�سية  واالأحمرة 
)من ف�سيلة االأبقار( والنعام واحليوانات 

االأخرى يف ال�سريك. 
ال�سريك  عرو�ش  تبداأ  اأن  املقرر  وم��ن 
االإيطايل يف الفرتة من 20 جويلية اإىل 

اأوت.  18

اأنفاق باري�ش باأنها مت�سي قدما يف خططها لتوفري تغطية  تعهدت ال�سركة امل�سغلة ملرتو 
كاملة بن�سبة 100% من االإنرتنت بحلول عام 2020.

اإنه يف الوقت احلايل، يبلغ معدل  "لوكال" االإخباري االأوروبي عن ال�سركة  ونقل موقع 
االأج��زاء  بع�ش  مع  االأر���ش  حتت  جزئًيا  يعمل  ال��ذي  االإنرتنت،  بخدمة  امل��رتو  تغطية 

العلوية، حوايل %80.
اأن  اأنها جتري جتاربها حاليا واأن م�ستخدمي �سبكة املرتو يالحظون  واأو�سحت ال�سركة 

بع�ش االأق�سام تتمتع بتغطية اأف�سل من غريها.
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اأفيال تتجول يف �سوارع 
منطقة �سكنية برو�سيا

االأمم املتحدة تطلب مئات املاليني 
االإ�سافية ملكافحة االإيبوال 

ثلث املوظفني االأملان يعملون عاما 
بدون اأجر يف حياتهم املهنية

ملاذا ال ي�سرب طاقم الطائرة ال�ساي والقهوة؟ 
فرن�سا تتعهد بتغطية كاملة لالإنرتنت يف املرتو

 طائرة �سخ�سية خفيفة ُي�سمح بقيادتها دون رخ�سة
يف  تك�سا�ش  م��ق��ره��ا  ���س��رك��ة  ت�ستهدف 
الواليات املتحدة اإتاحة رحالت ترفيهية 
ق�����س��رية ه���ذا ال��ع��ام ع��ل��ى م��ن ط��ائ��رات 
ليتم  �سممتها  واح��د  مبقعد  كهربائية 
توجيهها بع�سا حتكم وال حتتاج قيادتها 

احل�سول على رخ�سة طيار.
نا�سئة  ���س��رك��ات  م��ن  وال�����س��رك��ة واح���دة 
يف  ال��ط��ريان  �سناعة  عمالقي  تناف�ش 
تطوير  على  وبوينج،  اإيربا�ش  ال��ع��امل، 
عموديا  وتهبط  تقلع  كهربائية  طائرة 
)جمموعات  دوارات  على  عادًة  وحتتوي 

مراوح( عديدة تتيح لها االإقالع.
وت�سبه كثري من طرزها الطائرات املُ�سرية 
واإن كانت تختلف عنها يف اأنها فقط اأكرب 

حجما وبها مقاعد ركاب.

وقد ت�سبح �سركة ليفت اإيركرافت االأوىل 
هذه  مثل  يف  الرتفيه  رح��الت  تبيع  التي 
الطائرة  اإن  تقول  الأنها  جزئًيا  املركبة، 
خفيفة بدرجة كافية لكي تعتربها اإدارة 
"خفيفة  االأمريكية  االحتادية  الطريان 

جدا".
وهي  اخلفيفة،  املركبات  قيادة  وميكن 
املعلقة  ال�سراعية  الطائرات  ت�سمل  فئة 

القادرة على حمل �سخ�ش، دون ترخي�ش 
مبوجب قواعد اإدارة الطريان االحتادية 

االأمريكية.
طائرتها  وزن  اإن  ليفت  �سركة  وت��ق��ول 
18 جمموعة مراوح،  )هيك�سا(، التي بها 
ذلك  يف  مبا  كيلوجراما   196 بنحو  يقدر 
الهبوط  لها  تتيح  الطوف  ت�سبه  قاعدة 

برفق على املاء ومظلة للطوارئ.
ال��ط��ريان  اإدارة  اأن  ال�����س��رك��ة  وت��و���س��ح 
للوائح  ت��ف�����س��ريه��ا  اأك����دت  االحت���ادي���ة 
فيما  جدا  اخلفيفة  بالطائرات  اخلا�سة 

يتعلق بالطائرة هيك�سا.

وقال مات ت�سي�سن، موؤ�س�ش �سركة ليفت يف 
الذي ميكن  امل�ستقبل  نت�سور  "اإننا  مقابلة 

الأي �سخ�ش اأن يطري فيه.
يف  ث����ورة  و���س��ك  ع��ل��ى  ب��ال��ف��ع��ل  "اإننا 
التي  الطائرات  مبعثها  ال��ط��ريان  جم��ال 
ال�سيارات  اأن  ك��م��ا  ب��ال��ك��ه��رب��اء.  تعمل 
القيادة  م�ستقبل  �ستكون  الكهربائية 
م�ستقبل  الكهربائية  الطائرات  ف�ستكون 

الطريان".
رحالته  خدمة  توفري  ت�سي�سن  ويعتزم 
يف  م��دن  م�سارف  على  للبيع  الرتفيهية 
الحق  وقت  يف  املتحدة  الواليات  اأنحاء 

العام احلايل.
و�سي�سمح للعمالء بالقيام برحالت هيك�سا 
يف  بها  التحكم  كيفية  على  التدريب  بعد 
ملدة  للطريان  ال�سعود  قبل  حماكاة  جهاز 
ت�سل اإىل 15 دقيقة، وهو احلد االأق�سى 
حتى  ب��ه،  ت�سمح  اأن  ميكن  ال��ذي  للوقت 

االآن، بطاريات الطائرة ب�سكل اآمن.
نحو  ب�سرعة  تطري  اأن  للطائرة  وميكن 
احلد  وه��و  ال�ساعة،  يف  كيلومرت   100
اخلفيفة  للطائرات  به  امل�سموح  االأق�سى 
مبوجب قواعد اإدارة الطريان االحتادية 

االأمريكية.
على  بالطائرة،  الكمبيوتر  نظام  و�سيمنع 
اجلغرافية  املواقع  حتديد  تقنية  غ��رار 
امل�ستخدمة يف الطائرات املُ�سرية، الطائرة 
امل�سموحة  املناطق  خ��ارج  التحليق  م��ن 
من  ُبعد  عن  فيها  التحكم  يتيح  كما  لها، 

االأر�ش.
واإذا ا�ستلزم االأمر �سيتمكن مهند�سون من 
ومتنع  االأر����ش.  م��ن  املركبة  يف  التحكم 
االأمريكية  االحت��ادي��ة  ال��ط��ريان  اإدارة 
فوق  التحليق  م��ن  اخلفيفة  ال��ط��ائ��رات 
يف  �سوى  با�ستخدامها  ي�سمح  وال  بنايات، 

الريا�سة اأو الرتفيه فقط.

ك�سفت تقارير عديدة، اأن طاقم الطائرات 
ال�ساي  ي�سربون  ال  ال�سيانة  ومهند�سي 
تتعلق  الأ���س��ب��اب  ال��ط��ائ��رات،  وال��ق��ه��وة يف 

بالنظافة.
يتطلع معظم امل�سافرين ل�سرب 

على  ال��ق��ه��وة  اأو  ال�����س��اي 
لتخفيف  ال��ط��ائ��رة،  م��ن 
الطويلة،  الرحالت  اأعباء 

واحل�����س��ول ع��ل��ى ج��رع��ة من 
االنتظار  �ساعات  بعد  الطاقة، 

تقارير  اأن  اإال  املطارات،  يف  الطويلة 
اأي م�سروب  اأظهرت موؤخرا خطورة تناول 
يحتوي على املاء على من الطائرة، ب�سبب 

امل�ستخدمة. "قذارة" املياه 
ملوقع  ال��ط��ريان  م�سيفات  اإح���دى  وق��ال��ت 
ال  الطريان  "م�سيفات  اإن�سايدر":  "بزن�ش 
ي�سربن املاء ال�ساخن على من الطائرة. من 

امل�ستحيل اأن ي�سربن القهوة اأو ال�ساي".
ووفق "بزن�ش اإن�سايدر" فاإن واحدة من كل 
8 طائرات تف�سل يف 
"املياه  اختبارات 
واأن  النظيفة"، 

درا���������س��������ة 
قبل  اأج���ري���ت 

15 عاما، اأظهرت اأن بع�ش 
مادة  على  احتوت  الطائرات،  على  املياه 

الكلوروفوم اخلطرة.
حذر  "كورا"،  م��وق��ع  على  ا�ستفتاء  ويف 

اأي  تناول  من  امل�سافرين  الطيارين،  اأح��د 
م�����س��روب��ات حت��ت��وي ع��ل��ى امل���اء ع��ل��ى من 
الطائرات  بع�ش  اأن  م�سيفا  ال��ط��ائ��رة، 
ملنع  امل���اء،  يف  كيميائية  م���وادا  ت�ستخدم 
ببع�ش  ي�سبب  مم��ا  ال��ب��ك��ت��ريي��ا،  ان��ت�����س��ار 

الرت�سبات اخلطرية، ومذاقا �سيئا للغاية.
البحوث  دورية  يف  ن�سرت  درا�سة  ولفتت 
 ،2015 البيئية وال�سحة العامة، عام 
اإىل اأن البكترييا تتكون يف عملية نقل 
اأكرث  للطائرات،  ال�ساحنات  من  املاء 
نف�سه،  امل��اء  م�سدر  من  تكونها  من 
مرتني،  التفكري  امل�سافر  على  لذا 
من  �ساخنا  كوبا  يطلب  اأن  قبل 
اأن  وعليه  ال��ق��ه��وة،  اأو  ال�ساي 
زجاجة  اأو  معلب،  بع�سري  يكتفي 

مياه معدنية.

منوعات

ق������������ال  اأم���������������ش م�������ارك 
امل�ساعدات  لوكوك،م�سوؤول 
االإن�سانية باالأمم املتحدة، اإن 
جمهورية  يف  االإيبوال  تف�سي 
قد  الدميقراطية  الكوجنو 
ويتكلف  اأطول  لفرتة  ي�ستمر 
من  مبزيد  ويودي  اأكرث  اأموال 
الدول  تتحرك  مل  ما  االأرواح 
االأع�ساء باالأمم املتحدة ل�سخ 

ال��دوالرات  من  املاليني  مئات 
االآن.

وكان لوكوك يتحدث لرويرتز 
جلمع  جنيف  يف  اجتماع  قبل 
تف�ش  الأ�سواأ  للت�سدي  اأم��وال 

لالإيبوال على االإطالق.
ك��م��ا دع���ا ال����دول االأع�����س��اء 
امل�ساعدة  اإىل  املتحدة  باالأمم 

يف اإنهاء العنف باملنطقة.

ثلث  اأن  ج��دي��د  ا���س��ت��ط��الع  ك�����س��ف 
ي��ع��م��ل��ون على  اأمل��ان��ي��ا  امل��وظ��ف��ني يف 
خالل  اأجر  بدون  عام  من  اأكرث  مدار 

حياتهم املهنية.
جاء يف نتائج امل�سح اأنه خالل حياتهم 
اأملانيا  يف  املوظفون  ي�سجل  العملية، 
العمل  من  اإ�سافية  �ساعة   9655
 13 ملدة  العمل  يعادل  ما  اأو  االإ�سايف 

بالن�سبة  الرقم  ه��ذا  ويقفز  �سهًرا 
اإىل  القيادية  املنا�سب  يف  للموظفني 

اأكرث من 15 األف �ساعة .
وذك�����ر م���وق���ع ل���وك���ال االإخ����ب����اري 
امل�سح  يف  وردت  النتائج  اأن  االأوروب��ي 
مقرها  بحثية  موؤ�س�سة  اأجرته  الذي 
 215 من  اأك��رث  فيه  �سارك  هامبورج 

األف موظف يف اأملانيا.

�صدق 

ال ت�صدق
اأو

 ت�شببت يف هلع كبري باأ�شرتاليا 

تنزف"  "طيور 
وتت�شاقط من ال�شماء

من  حالة  اأ�سرتالية  مدينة  �سكان  عا�ش 
ع�سرات  عليهم  ت�ساقطت  اأن  بعد  الهلع، 
ال�سماء، وهي تنزف من عيونها  الطيور من 
فيلم  من  جزء  وكاأنه  م�سهد  يف  ومناقريها، 

رعب.
اأدي���الي���د جنوبي  م��دي��ن��ة  م��ن  وب��ال��ق��رب 
 60 نحو  ال�سماء  م��ن  ت�ساقط  اأ�سرتاليا، 
طائرا من نوع "كوريال" يف م�سهد خميف، اإذ 
وكاأنها  اأ�سواتا  وتطلق  تنزف  الطيور  كانت 

�سرخات ا�ستغاثة.
الطيور،  الإنقاذ  "كا�سرب"  موؤ�س�سة  وقالت 
موؤ�س�ستها  يف  العاملني  اأحد  اإن  كينغ،  �سارة 
اإىل  م�سرية  االأرب��ع��اء،  الطيور،  على  عرث 

احلالة التي كانت عليها "خميفة".
"غارديان"  ل�����س��ح��ي��ف��ة  ك��ي��ن��غ  وق���ال���ت 
الربيطانية: "عرث اأحد العاملني معنا على 
االأ�سجار  من  تت�ساقط  كانت  لقد  الطيور.. 
مل  الطيور  معظم  اأن  موؤكدة  عينيه"،  اأمام 

تكن ميتة.
نفقوا،  ثالثة  اأو  فقط  "طائران  واأ�سافت: 
االأر���ش  على  ت�سرخ  كانت  الطيور  بقية 
غري قادرة على الطريان، وكانت تنزف من 
مناقريها.. ما �ساهدناه كان م�سهدا من فيلم 

رعب".
قيام  ه��و  ال�سبب  اأن  اإىل  كينغ  واأ���س��ارت 
عمد،  عن  الطيور  هذه  بت�سميم  ما  �سخ�ش 
اإىل  اأدى  امل�ستخدم  ال�سم  نوع  اأن  مو�سحة 
بداأ  وم���وؤمل،  بطيء  ب�سكل  الطيور  نفوق 

بنزيف داخلي.
املنطقة  يف  البيطريون  االأطباء  يزال  وال 
الطيور  وف��ح�����ش  حت��ق��ي��ق��ات��ه��م  ي���ج���رون 
امل�ستخدم،  ال�سم  ن��وع  لتحديد  النافقة 
الو�سول  على  ال�سلطات  م�ساعدة  وبالتايل 

اإىل الفاعل.
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للهاتف  ر�ــســمــيــة  �ــســورة  اأول 
كــانــت   4  Google Pixel
للكثري  تفتقر  جعلها  مما  مظلمة 
هنا  نحن  لذلك،  التفا�سيل.  من 
ال�سور  ــن  م جمــمــوعــة  ــع  م االآن 
احلا�سوبية التي حتاول اأن جت�سد 
الرائد  الهاتف  �سيبدو  كيف  لنا 
اأبهى  يف  جــوجــل  ل�سركة  املقبل 

حلة.
بناء  الــ�ــســور  هـــذه  ــاء  ــ�ــس اإن مت 
�سركة  ن�سرتها  التي  ال�سورة  على 
للهاتف  �سابق  وقــت  يف  جــوجــل 
ا  اأي�سً وبناء   ،Google Pixel
وال�سائعات  الــتــ�ــســريــبــات  عــلــى 
الفرتة  يف  وردتنا  التي  ال�سابقة 
ت�ستعر�ص  اأخرى،  ومرة  املا�سية. 
 Google لنا هذه ال�سور الهاتف
يف  كامريات  ثالثة  مع   4  Pixel
الواجهة  ال�سكل يف  وحدة مربعة 
اأن واحدة من هذه  اخللفية علًما 
عبارة  �ستكون  الثالثة  الكامريات 
 ،Time Of Flight عن كامريا 
االأخرى  الكامريا  �ستكون  حني  يف 
كامريا  عــن  عــبــارة  ـــح  االأرج على 

مقربة.

ال�سور  فهذه  ذلك،  على  وعالوة 
الهاتف  كــذلــك  لــنــا  ت�ستعر�ص 
واجهة  مع   4  Google Pixel
بالزجاج  بالكامل  مغطاة  خلفية 
ال�سابقة  الــطــرازات  عك�ص  على 
 ،Google Pixel هــواتــف  مــن 
ــن الــقــطــع اأو  و�ــســا�ــســة خــالــيــة م
الثقب، ولكنها ال تزال متلك اإطار 
�سماعة  الإحتواء  االأعلى  يف  بارز 
وبقية  االأمامية  والكامريا  االأذن 
االأخرى.  ال�سرورية  امل�ست�سعرات 
ال�سور  فهذه  ذلــك،  جانب  واإىل 
 Google الهاتف  لنا  ت�ستعر�ص 
الت�سغيل  زر  مع  ا  اأي�سً  4  Pixel

واأزرار التحكم بال�سوت يف اجلانب 
االأمين.

ــائــعــات  الــ�ــس اإىل  ـــودة  ـــع ـــال وب
الهاتف  اأن  فــيــبــدو  الــ�ــســابــقــة، 
�سي�سم   4  Google Pixel
 5.6 بني  قطرها  ــرتاوح  ي �سا�سة 
يعني  ما  وهــذا  اإن�ص،   5.8 و  اإن�ص 
املقبل  الرائد  الهاتف  �سا�سة  باأن 
من  اأكــرب  �ستكون  جوجل  ل�سركة 
 Google Pixel �سا�سة الهاتف 
 5.5 قطرها  يبلغ  التي  احلايل   3
اأن هذا يرجع  اإن�ص فقط. الحظ 
ن�سبة  ـــادة  زي اإىل  االأرجــــح  على 
الهاتف  يف  االإرتفاع  على  العر�ص 

يكون  لــن  الــهــاتــف  الأن  اجلــديــد 
تبلغ  باأبعاد  �سيمتاز  فهو  ا،  عري�سً
ملمرت.  8.2 ×  68.9 ×  147.0

 Google اأما بخ�سو�ص الهاتف
XL 4 Pixel االأكرب حجًما، فهو 
بني  يــرتاوح  بقطر  �سا�سة  �سي�سم 
6.2 اإن�ص و 6.4 اإن�ص، لذلك يجب 
 Google اأن يكون مطابًقا للهاتف
XL 3 Pixel احلايل الذي ي�سم 
ويقال  اإنــ�ــص.   6.3 بقطر  �سا�سة 
 4  Google Pixel الهاتف  باأن 
 160.4 تبلغ  باأبعاد  �سيمتاز   XL

ملمرت.  8.2 ×  75.2 ×
ــارة اإىل  ومــع ذلــك، جتــدر االإ�ــس
 Google Pixel الهاتفني  اأن 
 XL  4  Google Pixel و   4
بحيث  قلياًل  �سماكة  اأكر  �سيكونا 
 8.2 ب�سمك  ميتازا  اأن  املرجح  من 
مما  ملمرت،   7.9 من  ــداًل  ب ملمرت 
قد يوؤدي اإىل رفع �سعة البطارية 
كال  اأن  الحــظ  الهاتفني.  كال  يف 
 9.3 ب�سمك  �سيمتازان  الهاتفني 
وهي  لهما،  نقطة  اأ�سمك  يف  ملمرت 
للكامريا  ال�سكل  املربعة  الوحدة 

اخللفية املزدوجة.

قدمت �سركة Huawei طلًبا ملكتب االإحتاد 
العالمة  لت�سجيل  الفكرية  للملكية  ــي  االأوروب
اأنها  علًما  اإ�سمها  حتت   Harmony التجارية 
هذه  طلق  �ستمُ اأنها  اإىل  املقدم  الطلب  يف  اأ�سارت 
لالأجهزة  ت�سغيل  نظام  على  التجارية  العالمة 
 12 هو  الطلب  تاريخ  واحلوا�سيب.  املحمولة 
الدرا�سة  قيد  يـــزال  ال  ــو  وه  ،2019 يوليو 

حالًيا.
اإىل   Harmony التجارية  العالمة  تن�سم 
ت�ستخدمها  قد  التي   Ark التجارية  العالمة 
بها  اخلا�ص  الت�سغيل  لنظام   Huawei �سركة 
على ال�سعيد العاملي. وكما تعلمون على االأرجح، 
فرتة  منذ   Huawei �سركة  لنا  اأكــدت  فقد 
طويلة ن�سبًيا اأنها تعمل على نظام ت�سغيل خا�ص 
 ،HongMeng OS باإ�سم  حالًيا  عرف  يمُ بها 
الت�سغيل  نظام  على  ال�سوء  ت�سليط  مت  ولكن 
منعت  بعدما  فقط  االأخـــرية  االأونـــة  يف  ــذا  ه
من  ال�سينية  ال�سركة  االأمريكية  احلكومة 
اإ�ستخدام التكنولوجيات االأمريكية ال�سنع، مبا 
ل�سركة جوجل  التابع  االأندرويد  يف ذلك نظام 

تخفيف  مت  حني  يف  بها.  اخلا�سة  االأجهزة  يف 
فال  االأخــــرية،  ـــة  االأون يف  مــا  حــد  اإىل  احلظر 
اإذا   Huawei �سركة  على  اللوم  اإلقاء  ميكنك 

وا�سلت العمل على نظام الت�سغيل اخلا�ص بها.
ال�سائعات ال�سابقة ملحت اإىل اأن اأوىل الهواتف 
من  اجلديد  الت�سغيل  بنظام  املــزودة  الذكية 
يف  امل�ستهلكني  اإىل  �ست�سل   Huawei �سركة 

باأنه  العلم  مــع  اخلــريــف  هــذا  مــن  مبكر  وقــت 
ويف  جهاز.  مليون  على  حالًيا  اإختباره  يجري 
الوقت نف�سه، تفاخر الرئي�ص التنفيذي ل�سركة 
 HongMeng OS نظام  بــاأن   Huawei
اإ�ستخدامه  وميكن  االأنــدرويــد  نظام  من  اأ�سرع 
من  ــدًءا  ب االأجــهــزة،  من  وا�سعة  ت�سكيلة  على 

الروتورات و�سواًل اإىل مراكز البيانات.

يف االأ�سبوع املا�سي، ح�سلنا على 
ال�سكل  على  ملمو�ص  دليل  اأول 
الذي ميكن اأن يبدو عليه الهاتف 
Pro 30 Huawei Mate. يف 
�سورة  على  ح�سلنا  لقد  الواقع، 
الزجاجية  للطبقة  باأنها  قال  يمُ
ــف  ــات ــه ــة ال ــس ــا� ــس ــ� ـــة ل ـــي ـــواق ال
 ،Pro  30  Huawei Mate
وهي الطبقة الزجاجية الواقية 
الهاتف  اأن  اإىل  لنا  ملحت  الــتــي 
 Huawei الرائد املقبل ل�سركة 
باإنحناء  متــتــاز  �سا�سة  �سي�سم 

كبري جًدا يف الطرفني.
فــقــد مت  ـــك،  ذل ـــا وقـــد قلنا  اأم
جديدة  ــورة  �ــس ت�سريب  ــيــوم  ال
الهاتف  لــ�ــســا�ــســة  ــا  ــه ــاأن ب ٌيــقــال 
 Pro  30  Huawei Mate
ــى الــ�ــســبــكــة االإجــتــمــاعــيــة  ــل ع
ال�سينية Weibo. ومرة اأخرى، 

�سا�سة  اأن  ال�سورة  هذه  لنا  توؤكد 
 30  Huawei Mate الهاتف 
Pro �ستاأتي مع جانبني منحنيني 
بكثري  اأكر  اأي  درجة،   90 بنحو 
املوجودة  الذكية  الهواتف  مــن 
ذلــك،  على  ـــالوة  وع الــ�ــســوق.  يف 
ال�سورة  هـــذه  لــنــا  ك�سفت  فــقــد 
الرائد  الهاتف  �سا�سة  اأن  كذلك 
Huawei �ست�سم  املقبل ل�سركة 
االأو�سط  اجلزء  يف  ا  عري�سً قطًعا 
العلوي من اأجل الكامريا االأمامية 
و�سماعة االأذن وبقية امل�ست�سعرات 

هذا  احلــال،  وبطبيعة  االأخــرى. 
يتناق�ص مع �سائعات �سابقة ذكرت 
 Huawei Mate الهاتف  اأن 
Pro 30 �سي�سم ثقًبا يف ال�سا�سة 
ولي�ص قطًعا، ولكن ال تزال هناك 
الت�سميم  هــذا  نــرى  اأن  اإمكانية 
 Huawei الــهــاتــف  �سا�سة  يف 

العادي.  30  Mate
لنا  تك�سف  اأخـــرى،  ناحية  من 
الهاتف  اأن  كذلك  ال�سورة  هــذه 
 Pro  30  Huawei Mate
�سي�سم م�ست�سعر ب�سمات االأ�سابع 

التعرف  وتقنية  الــ�ــســا�ــســة،  يف 
الوجه  عــلــى  االأبـــعـــاد  الــثــالثــي 
الهاتف  يف  قبل  من  راأيناه  والتي 

.Pro  20  Huawei Mate
الت�سريبات  اإىل  وبــالــعــودة 
الهاتف  اأن  تــردد  فقد  ال�سابقة، 
 Pro  30  Huawei Mate
بحجم   OLED �سا�سة  �سي�سم 
 Quad+ وبــدقــة  اإنــ�ــص   6.71
يبلغ  حتديث  مبعدل  متتاز   HD
النوى  ثماين  ومعالج   ،90Hz
 HiSilicon Kirin فئة  مــن 
�سبكات  مع  متوافق  ومودم   ،985
فئة  ــن  م  5G اخلــامــ�ــص  اجلــيــل 
 5000  Huawei Balong
ب�سعة  بطارية  عن  ف�سال   ،5G
ال�سحن  تــدعــم   4200mAh
وال�سحن   55W بقوة  ال�سريع 

.10W الال�سلكي العك�سي بقوة

تقرير جديد 
dHTC Wil  يلمح لقدوم الهاتف

التقنية موا�شفاته  واإليكم   ،fire E

مايكرو�شوفت ُتخطط الأداتي حتكم 
قابلتني للف�شل لالأجهزة الذكية

ال ميكن اأن يكون م�ستقبل �سركة 
HTC م�سرًقا للغاية على الرغم 
قد  االأخــري  املــايل  التقرير  اأن  من 
ال  ال�سارة.  االأخــبــار  بع�ص  جلب 
هواتف  على  تعمل  ال�سركة  تزال 
اإليه  ذكية جديدة، وهذا ما يلمح 
من  مــوؤخــًرا  �سدر  جديد  تقرير 

رو�سيا.
ميتلك متجر حملي يف هذا البلد 
 HTC �سمى  يمُ ما  حول  معلومات 
الهاتف  وهـــو   ،Wildfire E
خلالفة  ياأتي  اأن  �ساأنه  من  الــذي 
 HTC Wildfire S الــهــاتــف 
الذي مت اإ�سداره يف العام 2011. 
 HTC ويفرت�ص اأن ي�سم الهاتف
�سا�سة  اجلــديــد   Wildfire E
اإن�ص   5.45 بحجم   IPS LCD
بن�سبة  ــاز  ــت مت  HD+ وبـــدقـــة 

عر�ص على اإرتفاع تبلغ 18:9.
تردد  فقد  ذلــك،  على  وعـــالوة 
كذلك اأن هذا الهاتف �سي�سم معالج 
املعروفة   Unisoc �سركة  مــن 
 ،Spreadtrum باإ�سم  �سابًقا 
النوى  الثماين  املعالج  و�سي�سم 
وجه  على   Unisoc SC9863

فقد  ذلك،  جانب  واإىل  التحديد. 
 HTC الــهــاتــف  اأن  كــذلــك  قيل 
�سي�سم  اجلديد   Wildfire E
الع�سوائية،  الذاكرة  من   2GB
 ،32GB بحجم  داخلية  وذاكــرة 
بنظام  م�سبًقا  �سيعمل  اأنـــه  كما 

.Pie  9  Android
وعندما يتعلق االأمر باملوا�سفات 
ــــــرى، فــهــي تــ�ــســمــل كــامــريا  االأخ
ميغابك�سل،   5 ــة  ــدق ب ــة  ــي ــام اأم
بدقة  مــزدوجــة  خلفية  وكــامــريا 
13 ميغابك�سل للكامريا االأ�سا�سية 
للكامريا  ميغابك�سل   2 وبــدقــة 
اإ�ست�سعار  عن  امل�سوؤولة  الثانية 
يتعلق  وعندما  العمق.  معلومات 
اأنها  تردد  فقد  بالبطارية،  االأمر 
 3000mAh ب�سعة  �ستمتاز 
منفذ  خالل  من  ال�سحن  و�ستدعم 

.MicroUSB
عن  الك�سف  يــتــم  مل  لــالآ�ــســف، 
وموعد  ال�سعر  حول  معلومات  اأي 
الهاتف.  عــن  الر�سمي  االإعـــالن 
هناك  فلي�ست  ذلك،  على  وعــالوة 
لهذا  �سورة  اأي  الراهن  الوقت  يف 

اجلهاز.

عرب   windows latest ــار  ــس اأ�
تقرير جديد اأن �سركة مايكرو�سوفت 
اخرتاع  براءة  �سجلت  قد  االأمريكية 
متامًا  للف�سل  قابلتني  حتكم  ــي  الأدات
 Joy كما هو احلال مع اأداتي التحكم 
 Nintendo اخلا�سة بجهاز Cons
اال�ستعمال  اأجل  من  ذلك  و   Switch

لالأجهزة الذكية.
على  جــاهــدة  تعمل  مايكرو�سوفت 
الألعاب  ال�سحابي  البث  خدمة  جلب 

الذكية  للهواتف   xCloud الفيديو 
و ال �سك اأن اأداة حتكم كهذه �ست�ساعد 
كثريًا على التحكم باالألعاب املنزلية و 
للهاتف  مريحة  م�سكة  على  احلفاظ 
يعتمد  هــذا  بالطبع،  اآٍن.  يف  الــذكــي 
على رغبة مايكرو�سوفت يف ا�ستخدام 
حتويلها  و  هـــذه  االخـــــرتاع  ــــراءة  ب
يف  للم�ستخدمني  ــطــرح  يمُ منتج  اإىل 

االأ�سواق.

�ضور حا�ضوبية جديدة ت�ضتعر�ص لنا ت�ضميم 
الهاتف Google Pixel 4 يف اأبهى حلة

نظام  اأجل  من  جديدة  جتارية  عالمة  ت�ضجل   Huawei
Harmony OS ،الت�ضغيل اخلا�ص بها

 Pro 30 Huawei Mate ت�ضريب جديد للهاتف
ي�ضيف املزيد من امل�ضداقية لت�ضريب الأ�ضبوع املا�ضي



ال�سيخ الذي اأذهل ال�سعراء.. 

باتنة

�صطيف

اجلزائريني ال�شعراء  )معجم  كتاب  يف  ــراءة  ق
مرتا�ش امللك  عبد  للّدكتور  الع�شرين(  القرن  بقلم: عبد اهلل اليليف 

laliabdella@yahoo.fr

قراءة  يف كتاب

اإ�صدار

تختتم اليوم بدار الثقافة حممد العيد اآل اخلليفة 
الثقايف  للمو�سم  الثقافية  الن�ساطات  باتنة  بوالية 
الب�سري  ال�سمعي  عامل  ع�ساق  �سيكون  اأين   ،2019
مع عرو�ش ملختلف االأعمال التي قام باإجنازها طلبة 
عكفت  التي  االأخ��رية  هذه  الب�سري   ال�سمعي  ور�سة 
على تقدمي درو�ش لطلبة الوافدين اإليها من خمتلف 
على  اليوم  ينطلق  االختتام  حفل  البلدية،  رب��وع 

ال�ساعة الثالثة زواال.
حفل  خالل  من  الب�سري  ال�سمعي  ور�سة  عمدت  كما 
حتت  فيلم  تقدمي  اإىل  الثقافية  الن�ساطات  اختتام 
املحطات  من  الكثري  يحوي  الفيلم  "املحطة"،  عنوان 
الور�سة خالل هذا  اإجناز طلبة  املثرية وامل�سوقة من 
تعلموه  ما  كل  تقدمي  خالله  من  حاولوا  اأين  املو�سم 

اأ�ساتذة  تطلعات  مب�ستوى  يليق  وثائقي  فيلم  الجناز 
التفا�سيل  اأه��م  عن  اأي�سا  يتحدث  الفيلم  الور�سة، 
مل�سة  فيها  بطريقة  بحياتنا  متر  قد  التي  واملحطات 
من التميز لتقريب الفيلم من امل�ساهد وليكون حقيقيا 

اأكرث. 
تقدم  على  ال�سمعي  ور�سة  اأن  اإىل  االإ���س��ارة  وجت��در 
املونتاج  الت�سوير،  غ��رار  على  الدرو�ش  من  العديد 
اإعداد  يف  املتخ�س�سة  الربامج  مع  التعامل  وكيفية 
تقدمي  على  ي�سرف  اأي��ن  الب�سرية،  ال�سمعية  امل��واد 
يف  خمت�سني  اأ�ساتذة  والب�سرية  ال�سمعية  الدرو�ش 
لالإبداع  وتطويرها  املواهب  �سقل  على  للعمل  املجال 
اأمام  الت�سجيل  اأبواب  تفتح  الور�سة  املجال،  يف  اأكرث 

املهتمني ابتداء من �سبتمرب املقبل.

برنامج  عن  �سطيف  لوالية  الثقافة  مديرية  اأعلنت 
الربنامج   وه��و  اال�سطياف  مو�سم  مبنا�سبة  مكثف 
الذي يت�سمن العديد من ال�سهرات الفنية ف�سال عن 
وكذا  وال�سغار  للكبار  املوجهة  امل�سرحية  العرو�ش 
هذه  خ��الل  االأخ���رى  الفنية  الن�ساطات  من  جملة 

ال�سائفة.
فيما  فنية  �سهرات  تنظيم  �سيتم  االإط���ار  ه��ذا  ويف 
ثالثاء  يوم  كل  واال�سطياف  ال�سيف  مو�سم  يخ�ش 
ال�ساد�سة  توقيت  يف  الوالية  بلديات  من  بلدية  يف 
م�ساء، يف حني �سيتم تنظيم حفالت كل يوم خمي�ش 
ب�ساحة دار الثقافة يف توقيت التا�سعة والن�سف ليال 

منح  مع  اأ�سماء حملية ووطنية  وهذا مب�ساركة عدة 
هذه  يف  امل�ساركة  اأجل  من  ال�سباب  للفنانني  الفر�سة 
الفعاليات وهذا طيلة الفرتة املمتدة من 18 جويلية 

اإىل 31 اأوت القادم.
كما تنظم دار الثقافة هواري بومدين لوالية �سطيف 
حتت اإ�سراف مديرية الثقافة للوالية برنامج ثقايف 
العا�سرة  ال�ساعة  على  �سبت  يوم  كل  لالأطفال  فني 
�سباحا ابتداء من 13 جويلية اإىل غاية نهاية �سهر 
اأوت حيث كان املوعد نهار االأم�ش مع عر�ش م�سرحية 
القلعة  لتعاونية  ال��ث��اين  اجل��زء  االأم���اين  ج��زي��رة 

لوالية �سطيف.

والتوزيع،  للن�سر  الكلمات  دار  عن  موؤخرا  �سدر 
م�سلما" ل�ساحبتها  ينجب  تايالند  "جحيم  رواية 
وهي  وهران  مدينة  ابنة  الزهراء،  فاطمة  واكد 
االأدب  عامل  اقتحام  على  عكفت  جامعية  طالبة 
االأدبية  امل�سابقات  اإحدى  يف  م�ساركتها  خالل  من 
االإ�سدار  الكتابة وتقدمي هذا  �سجعتها على  التي 
الوحدة والقهر  ال�سجناء مع  الذي يلخ�ش معاناة 
به، حيث تقول يف  املحيطة  واالأج��واء  واحلرمان 
املَرُء يفيِ َحياته وهَو يَتدَفاأْ  "َيعي�ُش  ملخ�ش كتابها 
 ... خُمَتليِْف  َنْحو  َعَلى  َوُحْلَوَها  ُمَرَها   ، كرَياته يِ ذيِ بيِ
ْم�شيِ  َمْن َوقَفْت َحياَتُهم عنَد ُطُلوعيِ ال�سَّ ن ُهنَاليِك  َلكيِ
ُمَتطاوَلة  ُجْدران  عَلى  االأي��ام  ُدون  ُيعيِ وُغُروبَها، 
ُهناَك يفيِ ُغباريِهْم  َقابُعوَن  يدَية  باٍن َحديِ ُق�سْ خْلف 

هيِم  بائيِ َيتقا�َسموَن ُذَل الَعْي�ش َبعيدًا عن اأََهاليهْم َواأَحيِ
باحَلياة،  اإيِْح�سا����شٍ  اأَييِ  دوَن  وَي�ْسربون  ْ،َياأْكُلوَن 
اإَنهم  دة،  واملُ�ْستبيِ الَقا�سَية  الُظُروَف  موَن  ُيقاويِ

جناء". ال�سُّ
تايالند"  "جحيم  رواي��ة  تكون  اأن  وينتظر  ه��ذا 
الدويل  الكتاب  معر�ش  فعاليات  خالل  حا�سرة 
القادمة  القليلة  االأ�سهر  اإقامتها يف  "�سيال" املزمع 
باجلزائر العا�سمة والتي �ستعرف اإىل جانب ذلك 
م�ساركة مميزة لدار الكلمات للن�سر والتوزيع التي 
عاي�سني"  و2  ميت  رواية"1  م��وؤخ��را  عنها  �سدر 
"دوائر  ل�ساحبها عمر الرديني، اإىل جانب رواية 
اخلالدة  اأ�سطورتي  وكذا  بربري  جلمال  مغلقة" 

ملدغول ه�سام.

ور�شة ال�شمعي الب�شري تختتم مو�شمها 
بعرو�ش ثقافية واأفالم وثائقية

�شهرات فنية وعرو�ش م�شرحية طوال 
مو�شم اال�شطياف 

رواية "جحيم تايالند ينجب 
م�شلما" حتاكي ماأ�شاة امل�شاجني
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لغة خا�سة
واحد اجلزائري يف لندن راح لل�سبيطار لقا 

الطبيب يفوت لواحد 
احلاجة 

ملي �سافو الطبيب �سق�ساه:
 You speak

English
Yes : جاوبو

طلب منو الطبيب يرتجم لو 
وا�ش تقول احلاجة

ال�سيد �سق�ساها: وا�ش حت�سي 
اآ احلاجة؟

احلاجة: نح�ش بعظامي 
مدقدقني و را�سي كيما 

البي�سة الفا�سدة و ركابيا فارغني وجلدي 
م�سوك

اجلزائري دار عند الطبيب و قال لو:
don't know Arabic !!

خطة
قالك زوج م�سومرين ركبوا الكار

 دارو ارواحهم راقدين وقف 
عندهم الرو�سوفور

 فاق واحد منهم دخل يدو 
يف جيبو وجبد ع�سرة دورو 
 قالو هذي راهي قدمية ما 

والت�ش مت�سي؟
 دار روحو �ساحبو فاق وقالو  

: ي������������ا اإلهي كم لبثن��ا!!.

�سي الطيب
قالك واحد ال�سيد عر�ش 

�سحابو للدار
اأيا بعدما تغداو قالولو مرتك تعرف الطيب

قالهم هو: مرتي تعرف الطيب متاأكدين؟
قالولو واهلل غري تعرف الطيب

راح قتلها بال�سرب وطلقها!!.

معلومات م�سلية

�سورة 
الكوثر

اأمثال �سعبية

القلق  اأن  اإىل  ت�سري  الدرا�سات  بع�ص   •
يف  �سببا  يــكــون  اأن  بــاإمــكــانــه  واالكــتــئــاب 

حتفيز املخ وبالتايل يرفع معدل الذكاء.
�سربًا  ال�سعوب  اأكـــر  االيــرلــنــديــون   •

لل�ساي.
الفيلة، فقد  • اأكر احليوانات حنانا هي 
من  اأخرى  حيوانات  تنقذ  اأنها  عنها  عرف 

املوت يف الرباري.
الأمرا�ص  الرئي�سية  االأ�ــســبــاب  ــد  اأح  •

القلب وال�سكري هو قلة النوم.
• الدماغ اأقوى ما يف ج�سم االإن�سان، فقوة 
ال�سعرات  من   %20 يحرق  جتعله  ــه  اأدائ
ال  انــه  مــن  بــالــرغــم  اليومية  احلــراريــة 

يتعدى حجمه 5% من اجل�سم.
يخيطون  قدميا  الهند  جراحو  كــان   •
وذلـــك بجعله  الــكــبــري  بــالــنــمــل  اجلــــروح 
يف�سلون  ثم  اجلــرح  مكان  يف  فمه  يغر�ص 
الراأ�ص  ليبقى  ج�سمها  عــن  النملة  راأ�ـــص 

ما�سكا اجلرح.

23
modhik@yahoo.com : :اإ�سرتاحةالأورا�س�ساركنا ال�سفحة على الربيد االإلكرتوين

ا�سحك وال�سحك بال�س.. قبل ما يغلى وتقول يامن عا�س

جواب 
املحاجية

حاجيتك يا 
�سيدي الفاهم 
على �سورة بال 

ميم من بعد ب�سم 
اهلل الرحمن 

الرحيم

حدث يف مثل هذا اليوم
ال�ساد�ش ع�سر من �سهر جوان

التي  العقاب  معركة  وقــوع  ـ   1212
معظم  وخ�سروا  املــوحــدون  فيها  انــهــزم 

اأمالكهم يف االأندل�ص. 
1683 - قوات �ساللة ت�سينغ البحرية 
معركة   " يف  تونغنينغ  ممــلــكــة  تــهــزم 

بينغهو " بالقرب من جزر ب�سكادورز.
1856 ـ بداأ اأعمال حفر قناة ال�سوي�ص 
ل�سب�ص  دي  فرديناند  الفرن�سي  باإ�سراف 

املدعوم من حكومته. 
اأول  يلقي  �ــســكــريج  اأحــمــد   -  1926
بعد  بــاريــ�ــص  م�سجد  يف  جمعة  خطبة 
ال�سلطان  قبل  من  واحــد  بيوم  تد�سينه 

موالي يو�سف.
1945 ـ الواليات املتحدة تقوم بعملية 
ال�سباق  وبــدايــة  ذريـــة،  قنبلة  تفجري 

النووي. 
ال�سوري  احلـــزب  مــن  ـــراد  اأف ـ   1951
رئي�ص  يــغــتــالــون  االجــتــمــاعــي  الــقــومــي 
العا�سمة  يف  ال�سلح  ريا�ص  لبنان  وزراء 
الإعــدام  اإنتقاًما  وذلــك  عّمان  االأردنــيــة 

اأنطون �سعادة. 
املركزية  اللجنة  اأعــ�ــســاء  ـ   1955
حلركة االنت�سار للحريات الدميقراطية 

يلتحقون بجبهة التحرير الوطني.
الفرن�سية  الع�سكرية  املحكمة  ـ   1957
على  باالإعدام  حكمها  ت�سدر  باجلزائر 
جميلة  زميلتها  ــع  م ــريد  ــوح ب جميلة 

بوعزة و طالب عبد الرحمان.
للهيئة   12 ـــدورة  ال انعقاد  ـ   1957
جمموعة  ــب  ــل ط لـــدرا�ـــســـة  االأممــــيــــة 
الق�سية  اإدراج  اأ�سيوية  االآفــرو-  الــدول 

اجلزائرية �سمن جدول االأعمال.
من  ينجو  �ــســاالن  ـــرال  اجل ـ   1957
حماولة اغتيال يف مبنى ع�سكري ب�سارع 
اإيزيل �سابقا )العربي بن مهيدي حاليا( 

باجلزائر العا�سمة.
البكر  ح�سن  اأحمد  ا�ستقالة  ـ   1979
من رئا�سة اجلمهورية العراقية، و�سدام 

ح�سني يتوىل مقاليد ال�سلطة. 
الوطني  ال�سعبي  املجل�ص  ـ   1986
ا�ستحداث  قانون  م�سروع  على  ي�سادق 

االأكادميية اجلزائرية للغة العربية. 
1990 ـ وزراء خارجية الدول العربية 
تون�ص  يف  املنعقد  اجتماعهم  يف  يقررون 
ـــوكـــاالت  ــات وال ــرك ــس ــ� مــقــاطــعــة كـــل ال
اليهود  بتهجري  ت�ساهم  التي  الغربية 

ال�سوفيات اإىل اإ�سرائيل. 
اجلزائرية  ال�سركة  اإن�ساء  ـ   1999

."A2''للتاأمينات
ر�سميا  املغرب  ت�سلم  اإ�سبانيا   -  2013
الزيدانية،  اخلزانة  من  ميكروفيلم  ن�سخ 
بها  املغرب وطالبوا  �سالطني  التي فقدها 

منذ �سنة 1612.

� �سي عالوة..احلياة اأ�سهل من التعقيدات 
التي حتاول اإقحامنا فيها؟

�سالف براج �سوق اأهرا�ش
التي حتاولني  الت�سهيالت  اأعقد من  وهي 

اإقناعنا بها!!.
تزوجو�ش  م��ا  زال���و  م��ا  ال��ل��ي  ال��ن��ا���ش   �
وحا�سبني بللي فاتهم القطار حبيت نقولكم 

بللي النا�ش اللي تزوجو
تقلب بيهم القطار؟!.

عادل �سكوال �سطيف
امل���ف���رح...اهلل  اخل��رب  ه��ذا  على  �سكرا 

يفرحك بحالهم؟!.
� ب��ع��د ك���ل ه����ذه احل������وادث امل���روري���ة 

الكارثية..قررت اأن اأ�سرتي دراجة؟
يا�سني كحال عني مليلة

من  الوقاية  و�سائل  من  ال��دراج��ة  وه��ل 
مقتول  نكون  باب  من  واّل  امل��رور..  حوادث 

ما  فيها..فيها  ق��ات��ل..امل��وت  نكون�ش  وم��ا 
تعيي�ش روحك!!؟.

� ماذا تفعل اإذا اكت�سفت اأن عمرك ذهب 
هباء؟

�سناء بن براهيم العلمة
اأنتظر العمر االآتي..ما ني�ش مزروب!!.

� ما معنى هذه الظاهرة اجلديدة يف اأخذ 
�سور لالأ�سابع بدل الوجوه يا �سي عالوة؟

منار.ي باتنة
يف�سر.. ال  ما  اأف�سر  اأن  تريدينني  كيف 
فيها  متورطني  راه��م  يل  اجلماعة  �سق�سي 

وا�ش معناها؟؟!؟.
التفكري ال  �سي ع��الوة.. من باب ح�سن   �

تفكر..ومن باب الذكاء ال تظهر ذكاءك؟
ح�سني اأمين �سرارة ميلة
وك��ي��ف اأع��ي�����ش ي��ا ���س��دي��ق��ي..م��ن باب 

ا�ستن�ساق االأك�سجني؟!.

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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اإذا غاب عليك اأ�سلو �سوف 
خداميو حكـــمة

رقى �لنا�س �أقلهم حديثا عن  �أ
نقاهم �أح�سنهم ظنا  �لنا�س، و�أ

بهم

هاو ليكم قمة 
االإبداع...يل 
يحكو عليها 

اأ�سحاب العقول 
الراقية؟!

�شورة م�شحكة
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لقــي �ســاب يبلغ مــن العمر 17 �ســنة 
م�ســرعه بال�ســريعة، اأثنــاء متابعتــه 
جمعــت  التــي  النهائــي  ن�ســف  ملبــاراة 
اجلزائــري  الوطنــي  املنتخــب  بــني 
ون�ســريه النيجريي، ال�ســاب �سقط اأمام 
حلظــات  يف  عليــه  مغ�ســيا  اأ�ســدقائه 
املبــاراة االأخرية اأين مت نقله مل�ســلحة 
اال�ســتعجاالت لنف�ــص البلديــة حيــث 
لفــظ اأنفا�ســه االأخــرية بعدما �ســاألته 
الطبيبة عن ا�سمه، لينقل اإىل م�سلحة 
العموميــة  باملوؤ�س�ســة  اجلثــث  حفــظ 
اال�ست�ســفائية، يذكر اأن املتويف مري�ص 

"بالطحــال" ح�ســب مــا علم مــن اأحد 
اأ�سدقائه وهو الذكر الوحيد يف عائلة 
تتكون من 5 اأفراد بعد وفاة والده قبل 

اأ�سهر.  5

احتفاالت تاأهل "اخل�سـر" تخلف
 10 جرحى بخن�سلــة

اال�ســتعجاالت  م�ســلحة  ا�ســتقبلت 
مب�ست�ســفى عبد املجيد حيحي ببلدية 
قاي�ــص 22 كلــم غــرب عا�ســمة والية 
خن�ســلة، ليلة اأول اأم�ص، 10 اأ�ســخا�ص 
ب�ســبب  متفاوتــة  الإ�ســابات  تعر�ســوا 

حوادث �ســري متفرقــة اثنــان منهم يف 
حالــة حرجــة مت حتويلهما مل�ست�ســفى 
باتنــة اجلامعــي يف حني تلقــى البقية 
�ســبب  ويرجــع  الالزمــة  االإ�ســعافات 
احلوادث اإىل االحتفاالت التي جاءت 
علــى خلفيــة تاأهــل املنتخــب الوطني 
لنهائي كاأ�ــص اأفريقيا لالأمم، اأين عمت 
الفرحــة كافــة اأرجاء املدينــة وخرج 
املنا�ســرون لالحتفــال اإال اأن الفرحــة 
ا�ســطدام  بعــد  قرحــة  اإىل  انقلبــت 
دراجتني ناريتني ب�سيارتني على م�ستوى 

�سارع عبا�ص لغرور و�سط املدينة.

�صي االأورا�صي..

وجب الكالم

hamzalaribi005@gmail.com

حمزه لعريبي

وزير �شوء العمل 
عدة  يف  �سابق  عمل  وزيــر  مع  يحقق  عندما 
الوظيفة  وا�ستغالل  والر�سوة  كالتزوير  تهم 
الت�سمية  تغيري  حتمية  اأمام  يجعلنا  ما  فذلك 
للمن�سب الذي كان ي�سغله ونطلق عليه ت�سمية 
جديدة وهي وزارة �سوء العمل، ورمبا لن نكون 
اإذا جزمنا باأنها  اأو باالأحرى  اإذا قلنا  خمطئني 
وزير  ي�سغله  الــذي  للمن�سب  االأ�سح  الت�سمية 
كان عبارة عن "زير للف�ساد"، فهو من كان يعني 
"ال�سياتني" ومن ي�سريون على نهجه الفا�سد يف 
وروؤ�ساء  والئيني  كمدراء  احل�سا�سة  املنا�سب 
ويف  العامة  املديرية  يف  موظفني  وحتى  مراكز 
املديريات الوالئية، يف حني كان ينهي مهام كل 
اإطار يرى فيه �سخ�سا نزيها ميكن اأن ي�سكل على 

خمططه "كوزير فا�سد" خطرا.
يكن  مل  اأنـــه  هــو  احلـــراك  هــذا  يف  اجلميل 
موؤ�س�ساتها  لتطهر  الــدولــة  ا�ستغلتها  فر�سة 
فقط وتنهي عهد الفا�سدين كوزير �سوء العمل، 
العدالة  منجل  ل�سل  اأي�سا  فر�سة  اأ�سبحت  بل 
وجعل الفا�سدين �سوا�سية اأمام املنجل حتى من 
كانوا يظنون باأن ف�سادهم �سيطمر يف االأر�سيف 
العمل  �سوء  وزير  اأن  واجلميل  التقادم،  با�سم 
مهامه  ــهــاء  اإن بعد  كهفه  يف  طــويــال  ميكث  مل 
وزارة  اإىل  حولها  التي  الــوزارة  راأ�ــص  على  من 
كتمهيد  التحقيق  اإىل  نودي  حتى  العمل  �سوء 
ما  ن�ست�سفي  بهذا  ول�سنا  ال�سجن،  اإىل  الإر�ساله 
اأن نرى دولتنا  امللحة يف  عاذ اهلل، لكن رغبتنا 
قوية جعلتنا نثمن كل قرار يتخذ �سد الف�ساد 
اجلزائريني  من  الكثري  اأن  �سك  وال  واملف�سدين، 
فتح  الإعــادة  بحاجة  ل�سنا  اأننا  يقولون  باتوا 
من  للبدء  اأكــر  بحاجة  واأنــنــا  قدمية  ملفات 
من  ابتداء  القانون  بتطبيق  واالكتفاء  جديد 
ال�سعبي ودخول اجلزائر عهدا  تاريخ احلراك 
جديدا، اإال اأننا نرى باأن العدالة يجب اأن تكون 
جزاء واجلزاء من جن�ص العمل، لهذا فالبد اأن 
يكون �سعار العدالة اليوم هو "اللي دار يخل�ص" 
اأي  يفلت  اأال  فالبد  �سارمة  العدالة  ولتكون 
وزير من الوزراء الفا�سدين مبا فيهم وزير �سوء 
�سوء  اأن يكون جزاوؤه من جن�ص  بد  العمل، وال 
�سقى  التي  الكاأ�ص  من  يــذوق  اأن  وعليه  عمله 
وال�سمان  والت�سغيل  العمل  وزارة  اإطارات  منها 
االجتماعي عندما كان وزيرا "يحكم باحكامه" 
خا�سة اأولئك الذين اأمرهم باأن يوظفوا اأقاربه 
يف املديريات دون قرار منه وعندما مل يقبلوا 
اأنهيت مهامهم، لهذا فال بد اأن تفتح هذه امللفات 
لعبارة  احلقيقي  املعنى  الوزير  يدرك  كي  اأي�سا 

عليك". وغدوة  ليك  "اليوم 

انتجنا القناطري من مادة قمح وال�سعري... 
كاين  بلي  �ساكني  ــري...  اخل كر  وال�سنة 
النار  يلهبو  وحابني  البندير...  يف  ثقبة 
مطحنة   45 مايغلقو  بعد  الفقري....  يف 
ونرجعوا  الــفــواتــري...  ت�سخيم  بحجة 

للدوامة تاع ال�سميد �سحال راه يدير؟؟

�صطيف

�صطيف ـ ميلة 

م�سرعه  �سنة،   27 العمر  من  يبلغ  �ساب  اأم�ص،  لقي 
 21 رقم  الوطني  بالطريق  وقع  مروع،  مرور  حادث  يف 
باملكان  وبال�سبط  وعنابة،  قاملة  واليتي  بني  الرابط 
بعد  وذلك  هليوبولي�ص  ببلدية  البومبة  كاف  امل�سمى 
انحراف وانقالب �سيارة �سياحية حيث مت حتويل جثته 
عقبي  احلكيم  مب�ست�سفى  اجلثث  حفظ  م�سلحة  اإىل 
بقاملة، فيما با�سرت م�سالح االأمن املخت�سة حتقيقاتها 

ملعرفة اأ�سباب هذا احلادث.

خلف حريق ن�سب ليلة اأول اأم�ص، باملكان امل�سمى عني 
اإتالف  العقبة،  را�ــص  بلدية   03 رقم  �سطحة  طيحال 
تدخلت  حيث  ال�سلب،  القمح  من  هكتار   32 ــوايل  ح
خرب  و�سولها  فور  املدنية  للحماية  الثانوية  الوحدة 
ن�سوب حريق حما�سيل زراعية، اأين مت حماية م�ساحات 
القائم  ال�سلب  القمح  من  هكتار   100 بحوايل  تقدر 

ومنطقة غابية.

التهريب  ملكافحة  اجلهوية  الفرقة  عنا�سر  متكنت 
بتب�سة، مبخرج بلدية ق�سر ال�سبيحي والية اأم البواقي، 
84 رزمة من االألب�سة امل�ستعملة،  بـ  من حجز كمية تقدر 
كانت حمملة على �سيارتني نفعيتني جديدتني ومتت عملية 
طرف  من  كبرية  ومقاومة  �سعبة  جد  ظــروف  يف  احلجز 
جمهولني  اأ�سخا�ص  بقدوم  االأعــوان  تفاجاأ  حيث  املهربني 
باالعتداء  مبا�سرة  وقاموا  اخلا�سة  �سياراتهم  منت  على 
وكذا  احلديدية  والق�سبان  احلجارة  با�ستعمال  عليهم 
يف  ت�سبب  يف  ما  النارية،  وال�سهب  املولوتوف  قـــارورات 
اندالع حريق يف مكان احلجز حماولني االإفالت وا�ستعمال 
كافة الطرق من اأجل ا�سرتجاع الب�ساعة املحجوزة ب�ستى 

الطرق.

اأوقفت عنا�سر اأمن دائرة ال�سريعة بتب�سة، �سخ�سني 
التوايل  على  اأعمارهما  ترتاوح  جامعي  طالب  اأحدهم 
20 و23 �سنة، يف ق�سية تعر�ص �سيدلية اإىل ال�سرقة، 
من  البالغ  مالكها  على  باالعتداء  املعنيون  قام  حيث 
االأدوية،  كمية  ب�سرقة  يقوما  اأن  قبل  �سنة   33 العمر 
اآخرين  اأ�سخا�ص   4 اإيــقــاف  مت  التحقيق  خ�سم  ويف 
االإجراءات  ا�ستكمال  وحلني  جامعيني  طلبة  اأغلبيتهم 

القانونية  وتقدمي املتورطني اأمام العدالة.

املدنيــة  احلمايــة  م�ســالح  متكنــت 
اإخمــاد حريــق  مــن  �ســطيف  لواليــة 
اأدغال بقرية جمرقي على �سفح جبل 
بابور �ســمال �ســطيف، واحليلولة دون 
انت�ســاره اإىل عمــق حظــرية البابــور، 
والتهمت النريان امل�ســتعلة منذ م�ســاء 
يــوم اخلمي�ــص م�ســاحات كبــرية مــن 
غابات بابور �سمال �سطيف، حيث ظلت 
األ�ســنة اللهــب تزحف على م�ســاحات 
كبرية رغــم اجلهود الكبــرية املبذولة 
الوطنــي  الــدرك  قــوات  طــرف  مــن 
واحلماية املدنية لبلديات عني كبرية 
ومــا جاورهــا الإخمــاد احلرائــق التي 
اأتت ح�ســب معلومــات اأولية على اأكر 

من 30 هكتار.
ومتكنت الوحــدة الثانوية للحماية 
املدنية �ســلغوم العيد بوالية ميلة من 
اإخمــاد حريــق ح�ســيدة واأحزمة من 
التــنب مب�ســتة �ســارق درفــول ببلديــة 
احــرتاق  مت  حيــث  العيــد،  �ســلغوم 

م�ســاحة كبــرية من احل�ســيدة و 750 
حزمــة تــنب، ومت اإنقــاذ م�ســاحة جد 
عــن  ف�ســال  احل�ســيدة  مــن  �سا�ســعة 
1250 حزمــة تنب فيما يبقى �ســبب 

احلريق جمهول.
ويف �سياق مت�سل اأكدت خلية االإعالم 
لواليــة  املدنيــة  احلمايــة  مبديريــة 
ميلة اأن االإ�ســاعات الكبــرية املتداولة 
االإجتماعــي  التوا�ســل  �ســبكة  عــرب 
)فاي�ســبوك( يف مــا يخ�ــص احلريــق 
الذي ن�ســب بغابة م�ستة املالح وم�ستة 
الربعــة ببلديــة ت�ســدان حــدادة  اأم 
غري �ســحيحة متاما خا�سة بعد اأن مت 
ن�ســر �سور قدمية حلريق به حيوانات 
ميتة ون�ســر اأخبار كاذبة ال اأ�سا�ص لها 
من ال�ســحة، وهــي ال�ســور واالأكاذيب 
واالإ�ســاعات التي ن�ســرت ذعــرا وهلعا 
كبرييــن و�ســط املواطنــني رغــم متكن 
م�ســالح احلمايــة املدنيــة مــن اإخماد 

احلريق بعد جمهودات كبرية.

لقيت طفلة تبلغ من العمر 9 �سنوات حتفها بدوار "الرباع" ببلدية الوجلة 
�ســرق والية �سطيف وهذا اإثر تعر�سها اإىل �سعقة كهربائية حيث مت العثور 
علــى الطفلة )توبة.ت( جثــة هامدة، فيما فتحت اجلهــات االأمنية حتقيقا 

يف احلادثة.

م�شرع �شاب يف حادث مرور

حريق ياأتي على 32 هكتار 
من حما�شيل القمح

مهربون ير�شقون عنا�شر االأمن 
باحلجارة وقارورات املولوتوف

القب�ش على طلبة جامعيني 
�شطوا على �شيدلية

وفاة �شاب و10 جرحى يف احتفاالت تاأهل "اخل�شر"

اإخماد حرائق مهولة ومنعها 
من الو�شول اإىل حظرية بابور  

مقتل طفلة �شعقا بالكهرباء يف الطاية 

عالء. ع

عالء. ع

عنرت. ح

عبد الهادي. بعبد الهادي. بعنرت. ح

عبد الهادي. ب

عنرت. ح / نـوارة. ب

مت العثور نهار االأم�ص، على 
طالبة جامعية بكلية الطلب 

بجامعة �سطيف 1 بعد اأيام من 
اختفائها يف ظروف غام�سة، 

حيث عادت الطالبة )منرية/ع( 
اإىل عائلتها يف ظروف عادية 

بعد اختفائها منذ يوم االأربعاء 
الفارط وهذا دون احل�سول على 

اأي معلومات من طرف عائلتها.
كما مت العثور نهار االأم�ص على 

الطفل )حممد/�ص( البالغ من 
العمر 12 �سنة وال�ساكن مب�ستة 
اأوالد �سوار التابعة لبلدية بازر 
�سكرة وهذا بعد العثور عليه من 
طرف م�سالح اأمن والية بجاية، 

حيث مت ت�سليمه لعائلته 
فيما تبقى مالب�سات اختفائه 

غام�سة.
كما مت ت�سجيل حادثة 

اإختفاء ثالثة وتتعلق باأم واإبنها 
من منطقة تينار التابعة لبلدية 

اأوالد �سابر، حيث اإختفت االأم 
)اإ/ق( البالغة من العمر 27 

�سنة رفقة ابنها حمزة البالغ 
من العمر عام ون�سف يف ظروف 

غام�سة منذ يوم االأحد حيث 
مت تكثيف التحريات للعثور 

عليهما. 

العثور على طفل 
وطالبة بعد اأيام 

من اختفائهما 


