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حمكمة امل�ضيلة تلتم�س عقوبة 7 �ضنوات �ضجنا �ضد مدير القطاع

م�ساكل قطاع الرتبية 
بخن�سلة تتفـــــاقم

 7 عقوبة  التما�س  خرب  وقع  على  خن�شلة،  بوالية  الرتبية  قطاع  اهتز 
امل�شيلة  حمكمة  عن  ال�شادر  القطاع،  مدير  �شد  نافذة  �شجنا  �شنوات 
بتهم تعود اإىل فرتة تراأ�شه للقطاع بالوالية واملتعلقة با�شتغالل النفوذ 
الوظيفة  ا�شتغالل  و�شوء  بها  والتالعب  ال�شفقات  منح  يف  والتحايل 
م�شلحة  رئي�س  منهم  اآخرين  موظفني  رفقة  كاذبة  اإق��رارات  وحترير 

�ص 05الربجمة واملت����ابعة وممونني، ..

�لإعذ�ر�ت تتهـاطل على �ملرقني �لعقـاريني بباتنة
تتجه ال�صلطات الوالئية بباتنة، اإىل معاقبة كل مقاول ُمكلف مب�صروع �صكني يف �صيغة الرتقوي املدعم

 ال يلتزم باالآجال القانونية والذين ثُبت قيامهم بتجاوزات، ت�صل اإىل حد �صحب امل�صاريع منهم...

مديرية ال�ضكن وجهت اآخر اإعذار لـ9 ُمرقني قبل ف�ضخ العقود معهم

�ص 04

�ص 13

َ

الداربي يفي

 بوعوده والأن�صار 

ُيبهرون  يف املدرجات



عبد العايل بلحاج

�شيء جميل لو...
بزيارة  املا�صي  االأربعاء  يوم  باتنة  والية  وايل  قام 

تفقدية اإىل التجمع ال�صكاين "�صيدي" ببلدية مروانة، 

وح�صب ما نقلته ال�صفحة الر�صمية للوالية على موقع 

التوا�صل االجتماعي "في�ص بوك"  فاإن الزيارة قد اأتت 

يف اإطار موا�صلة اخلرجات امليدانية ومتابعة امل�صاريع 

ان�صغاالت  الوايل بالوقوف على  اأين قام  قيد االإجناز، 

ــرب على واقــع  ــي واطــلــع عــن ق املــواطــنــن بـــذات احل

التنمية و�صجل النقائ�ص واأعطى تعليمات باال�صتجابة 

هذا  اأن  ثم  االأولوية،  ح�صب  وان�صغاالتهم  للمواطنن 

القرار قد اأتى بعد اأن قام �صكان التجمع ال�صكاين بغلق 

الطريق الوطني رقم 86 الأكرث من خم�صة اأيام كاملة.

الـــزيـــارات  ــد  ــدي ــه ويف ع ــات زيـــارتـــه ه الــــوايل يف 

واخلرجات امليدانية كان قد دعا وال زال يدعو ح�صب 

"على  الوالية  ب�صفحة  املكلف  ل�صانه  على  ين�صره  ما 

من  التقرب  اإىل  املحلين  امل�صوؤولن  بوك" دعا  الفي�ص 

تواجدهم  وتكثيف  الن�صغاالتهم  واال�صتماع  املواطنن 

ف امليدان، وهذا يف نظري �صيء جميل جدا، فالتقرب 

من املواطنن بات الو�صيلة االأف�صل لت�صجيل النقائ�ص 

يف  العليا  لل�صلطات  وملال  الوالئية  ال�صلطات  اإىل  ونقلها 

بعيدون  املحليون  امل�صوؤولون  كان  لو  ماذا  لكن  البالد، 

يهمون  عندما  اإال  منه  يتقربون  وال  املواطن  عن  جدا 

لو  وماذا  معايل؟  �صاحب  اأو  الوايل  لزيارة  بالتح�صري 

امل�صوؤولون املحليون يكذبون على الوايل ويرفعون  كان 

ما�صي"  "كل�صي  اأن  فيها  يقولون  مغلوطة  تقارير  له 

الوايل  فدعوة  لهذا  ال�صحيح؟  هو  العك�ص  اأن  حن  يف 

للم�صوؤولن املحلين بالتقرب من املواطنن قد ال تكف 

ملعرفة الو�صعية احلقيقية لالأمور فكم من م�صوؤول دعاه 

فتقرب  املواطنن  من  للتقرب  معايل  �صاحب  اأو  الوايل 

من اأبناء "ع�صريته" فقط.

امليدانية  خرجاته  الــوايل  يوا�صل  اأن  جميل  �صيء 

من  وهــذا  االإجنـــاز،  قيد  واالأ�صغال  امل�صاريع  ويتفقد 

الوالية  يف  التنمية  بلغته  ما  �صورة  يف  يكون  اأن  اأجل 

قدوة  ــوايل  ال يكون  اأن  جميل  و�صيء  عنها،  امل�صوؤول 

للم�صوؤولن املحلين يف التقرب من املواطنن، لكن لي�ص 

من  اأكرث  ملدة  الطرقات  غلق  وبعد  االحتجاجات  بعد 

املحتجن  من  م�صوؤول  اأي  فيها  يتقرب  مل  اأيام  خم�صة 

ملعرفة اأ�صباب االحتجاج، ومن اجلميل اأن ينظر الوايل 

بعن االهتمام الن�صغاالت املواطنن وياأمر باال�صتجابة 

لها ح�صب االأولوية لكن لي�ص كنوع من االإر�صاء وتهدئة 

املحتجن بل اإن االأف�صل لو تكون اال�صتجابة الن�صغاالت 

املواطنن نابعة من االإميان باأن حتمل امل�صوؤولية مبنية 

على "�صمري امل�صوؤول".

اجتاه  ح�صنة  نية  الـــوايل  يظهر  اأن  جميل  �ــصــيء 

لال�صتجابة  م�صتعد  اأنـــه  عــلــى  ويــظــهــر  ــواطــنــن  امل

معرفة  يف  يعتمد  اأن  ال�صيء  لكن  املواطنن  الن�صغاالت 

االن�صغاالت على "امل�صوؤولن املحلين" طاملا اأن باإمكانه 

التنقل بنف�صه اإىل خمتلف املناطق والبلديات الواقعة 

من  االنــ�ــصــغــاالت  معرفة  ويــحــاول  م�صوؤوليته  حتــت 

على  االإطالع  باإمكانه  اأن  وطاملا  اأنف�صهم"  "املواطنن 
يف  احلقيقي  فامل�صوؤول  واالإلكرتوين،  "الربيد" العادي 
نظري وامل�صوؤول ذو النية ال�صادقة يف العمل يطلع على 

هم  ممن  غريه  على  امل�صوؤولية  يلقي  وال  بنف�صه  االأمور 

اأدنى منه رتبة، خا�صة ملا بات االأمر �صهال يف ظل وفرة 

و�صائل االإعالم ويف ظل توفر "اإعالم جديد".

و�ضــوح بكل 

جمتمع  حركة  رئي�س  مقري  ال���رزاق  عبد  ق��ال: 
ال�سلم "حم�س"

                                    .. اجلزائر تعاين من اأزمة 
اقت�سادية" يف بداية 2022 و�ستتعقد اأكرث عند 

نفاد احتياطي ال�رصف يف بداية 2022

قلنا: يا راجل... ماتخوف�س النا�س وما 
ت�سود�س احلالة.
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مفاجاأة غري �شــارة !

عقوبة �شو�شيوبولتيك....؟؟؟ 

�نطالق �حلملة �لنتخابية بني تبون وبن فلي�س

�شخ�س "معاق" �شمن ع�شابة �شرقة!

يوم  �صدهم  العمال  �صنها  التي  االحتجاجية  باحلركة  بب�صكرة،  للمياه  اجلزائرية  وحدة  مدير  تفاجاأ 

للوحدة،وجتمع  احلالية  االإدارة  ورحيل  العمل  ظروف  بتح�صن  للمطالبة  الع�صرات  حيث   االأول،  اأم�ص 

املحتجون اأمام مقر الوحدة الرئي�صية للوالية فيما �صرح بع�صهم باأنهم يطالبون بـتح�صن ظروف العمل 

ورفع الظلم و�صيا�صة تهمي�ص االإطارات، كما طالبوا برحيل مدير الوحدة، هذا االأخري تفاجاأ باالحتجاج 

وبقائمة املطالب املرفوعة التي مل يتلق اأية مرا�صالت ب�صاأنها من طرف العمال اأو ممثليهم، معتربا اأن بع�ص 

االأ�صخا�ص يحاولون �صرب ا�صتقرار املوؤ�ص�صة. 

علق الكثري من اجلزائرين من املهتمن وغري املهتمن بالريا�صة عن العقوبة التي اأقرتها جلنة االن�صباط 

التابعة للرابطة املحرتفة لكرة القدم يف حق فريق �صبيبة القبائل املتمثلة يف 4 مباراتن دون جمهور منها 

مبارتن خارج الديار، وكذا غرامة مالية قدرت ب 200.000 دج، باأنها عقوبات "�صو�صيال"و"بوليتيك" 

الأنها جاءت يف وقت ح�صا�ص ت�صهده اجلزائر وراأت اأن اقتحام اأن�صار ال�صبيبة اأر�صية ميدان ملعب 1 نوفمرب 

بتيزي وزو خالل مباراة �صباب بلوزداد الثالثاء املا�صي، مبا�صرة بعد ت�صجيل اخلري للهدف الثالث بذلك 

ال�صكل يتطلب عقوبات كالتي يتم تطبيقها يف اوربا.

بداأت مناظرات ت�صريحية غري  ر�صمية  عرب و�صائل االإعالم لرئا�صيات 12 دي�صمرب املقبل بن املرت�صحن 

احلرين علي بن فلي�ص وعبد املجيد تبون فبعد ت�صريحات رئي�ص حزب طالئع احلريات التي اعتربت فيها 

تر�صح عبد املجيد تبون للرئا�صيات املقبلة، دخوال يف عهدة خام�صة ب�صكل جديد ونظامها ال�صابق الذي 

جعل موؤ�ص�صات الدولة مكبلة االأيدي، وعاجزة عن اإيجاد احللول لالأزمات املطروحة يف البالد، جاء رد 

تبون على ت�صريحات بن فلي�ص: "ربي ي�صهل عليه، يقول وا�ص يحب"، "نحن ل�صنا يف وقت من  اأجل اجلدال 

يف ظل الظروف التي تعرفها اجلزائر حاليا".

تناقل بع�ص امل�صادر املوثوقة ببلدية ال�صريعة وحتديدا بطريق تب�صة عن وقوع جرمية �صطو على حمل 

جتاري لبيع االأجهزة الكهرومنزلية، بطلها 8 اأ�صخا�ص من �صمنهم �صخ�ص من ذوي االحتياجات اخلا�صة، 

وبعد عملية ال�صرقة مبا�صرة مت التفطن  لل�صيارة التي ا�صتخدمت يف عملية ال�صرقة على بعد �صارعن من 

اإلقاء القب�ص عليهم متلب�صن واإعادة امل�صروقات  اإنزال امل�صروقات ليتم  مكان املحل امل�صروق وهي ب�صدد 

التي قدرت بحوايل مليار �صنتيم.

بطاقة حمـــــــــر�ء

التنفيذيــن  املــدراء  بع�ــص  اأمــر  غريــب 

بواليــة باتنــة، خا�صة يف طريقــة تعاملهم 

مع و�صائل االإعالم، حيث دائما ما يتحفظون 

بقطاعاتهــم  اخلا�صــة  املعلومــة  منــح  عــن 

لل�صحفيــن وكاأن االأمر يتعلــق باأمن الدولة 

اأو مــا �صابه، فال هم يردون على املكاملات وال 

هــم يقومون باال�صتقبــال، فاأين هــو يا ترى 

حق ال�صحفي يف احل�صول على املعلومة التي 

اأقرها القانون ؟؟.

مدر�ء تنفيذيون
 �شد �لإعالم!

هــي م�صاحــة املياه املعاجلة التي ت�صتغل يف الــري الفالحي �صنويا من اأ�صل 

اأكــده مدير املدر�صة املنظمة الربوفي�صور  700 مليــون مرت مكعب، ح�صب ما 
م�صطفــى كمال ميهوبي، الذي اأو�صــح اأن هذا االأمر يح�صل بالرغم من اجلهود 

الكبــرية التــي تقــوم بها الدولــة لتطوير هــذا املجــال وهذا من خــالل اجناز 

حمطات املعاجلة البالغ عددها 130 حمطة موزعة عرب واليات الوطن.

مليون  150

رقم
اليـــوم
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لكل مقام مقال
خيانة �حلر�ك؟!

يعترب منطق من مل يكن معي فهو �صدي من اأكرث 

الأنه  وديكتاتورية،  لالآخر  واإق�صاء  "االآراء" تطرفا 
لي�ص من ال�صروري اأن نتوافق الراأي لنتعاي�ص بل 

يكفي اأن نحرتم كل االآراء..و يبدو اأن اجلمعة الثانية 

والثالثون ت�صمنت بع�ص االأ�صوات )التخوينية( التي 

تعترب كل مقبل على االنتخابات الرئا�صية اأو مرت�صح 

خائن للحراك ومطالبه..ولي�ص من املو�صوعية اأن 

يتم "تخوين" فار�ص م�صدور" الذي يعترب من رجاالت 

احلراك على �صبيل املثال ملجرد اأنه اأعلن تر�صحه 

واأيقن اأن ال �صبيل للخروج من ماأزق "الالوجهة" 

�صوى ال�صندوق..وعلى "امل�صككن" و"اخلائفن" 

من االنزالق نحو "االلتفاف" على اإرادة ال�صعب 

بتزويرها واإعالن نتائج على مقا�ص جناح )بعينه 

وكرعيه( اأن يقفوا باملر�صاد )القانوين( ملراقبة ال�صري 

)احل�صن لالنتخابات( وقطع الطريق على "املزورين" 

و"املتالعبن" ومن َثّم يتم التطبيق الفعلي امليداين 

للمادتن 7 و 8 اللتن توؤ�ص�صان ل�صلطة ال�صعب بقوة 

الد�صتور..

ولزيادة لفت االنتباه والتاأكيد لبع�ص اجلهات 

واالأطراف اأن ال�صعب )ارقد وفاق والقى روحو يف 

الزقاق( للو�صول بحراكه اإىل بر االأمان ال ليتم 

املتاجرة  به" اأو  "التغرير  "تخديره" و"توجيهه" اأو 
مب�صريه الذي لن يتوانى من بعد تاريخ الثاين والع�صرين 

من �صهر فيفري اأن يدافع عنه بكل الطرق "ال�صلمية" 

املتاحة..

وقد جنح بع�ص املحللن اإىل اأنه اإن بقي هذا التجاذب 

بن )مّد( ال�صلطة و)جزر( ال�صعب وبن االإقبال 

واالإعرا�ص فلن تقوم قائمة النتخابات الثاين ع�صر من 

دي�صمرب الأن الوقت �صيق كفاية لتاأجيلها..واالأيام كفيلة 

و�صط كل هذا اجلدل اأن تك�صف "اخلائن" من "الوطني" 

ولي�ص كل من يخالفنا الراأي خائن بال�صرورة..

وقلناها ومازلنا نقولها )اأخرجوا اإلينا �صجعانكم( من 

رجاالت احلراك البارزين )الّثقال( الأن امل�صريات وحدها 

ال ت�صنع دوال وال روؤ�صاء وال برامج بقدر ما ُتعبد الطريق 

للمنتهزين واالنتهازين والو�صولين لالرتقاء على رقاب 

املواطنن ولفر�ص )نظامهم(..

اأما "لغة" التخوين )القايد خاننا( و)م�صدور خاننا( 

وكل من يوؤمن بحتمية ال�صندوق "خونة" والت�صكيك 

يف "الذمم" يعمي الب�صائر عن الرجل املنا�صب يف 

املكان املنا�صب الذي ظل )اخلطاب ال�صيا�صي( يف 

اجلزائر ينادي به وما يزال ينادي دون ا�صتجابة هذا 

)املنا�صب(؟!.
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زووووووم الأورا�س....

رغم كل ما قيل عن م�صروع املحطة الربية لنقل امل�صافرين مبروانة ورغم زيارتها من طرف والة باتنة يف اأكرث من 

منا�صبة ورغم ال�صكاوي املرفوعة من قبل �صكان املنطقة، اإال اأن اإهمال هذا املرفق الذي ا�صتهلك غالفا ماليا هاما ال 

يزال متوا�صال بعد مرور اأزيد من 6 �صنوات على ت�صليمه، فما ال�صر يف ذلك ؟؟

توجور"�لزو�يل"يخل�س"
طالبت نقابات ال�صحة يف بيان لها على خلفية ماأ�صاة وفاة 8 اأطفال حرقا مب�صت�صفى وادي 

املتهمن  املوؤقت عن كل  واالإفــراج  الإعطاء كل ذي حق حقه،  التحقيق  باالإ�صراع يف  �صوف 

وو�صعهم حتت الرقابة الق�صائية اإىل حن ظهور نتائج التحقيق.ودعت جميع العمال من 

اأجل الوقوف وقفة ت�صامنية مع الذين مت الزج بهم يف ال�صجن، مطالبن ب�صرورة توفري 

احلماية جلميع عمال امل�صالح الذين اأ�صبحوا عر�صة للتهديد.

�صماح خميلي



وحممد  بوتفليقة  ال�صعيد  دف��اع  هيئة  ق��ررت   

ا�صتئناف  حنون،  ولويزة  طرطاق  وعثمان  مدين 

املحكمة  ط���رف  م��ن  ���ص��ده��م  ال�����ص��ادر  احل��ك��م 

بعقوبة  باإدانتهم  والقا�صي  بالبليدة،  الع�صكرية 

�صجنا. �صنة   15
وقال ميلود براهيمي حمامي دفاع حممد مدين، 

احلكم  ا�صتئناف  على  اتفق  امل��دان��ن  "دفاع  اأن 

يف  وذل��ك  الع�صكرية  املحكمة  طرف  من  ال�صادر 

االآجال القانونية"، كا�صفا اأن "هناك من بداأ فعال 

يف ت�صجيل اال�صتئناف لدى املحكمة".

ل��وي��زة حنون،  اأك���د حم��ام��ي دف���اع  وب�����دوره، 

"قد  املدانن  بع�ص  حمامي  اأن  غ�صري،  بوجمعة 

يبداأ  مل  فيما  اال�صتئناف  اإج����راءات  ب��ا���ص��روا 

غري  اال�صتئناف،  ت�صجيل  عملية  االآخر  البع�ص 

ال�صادر  احلكم  ا�صتئناف  على  اتفاق  هناك  اأن 

عن املحكمة الع�صكرية"، م�صيفا اأن "االإجراءات 

االإدارية لت�صجيل اال�صتئناف ب�صيطة وال تتطلب 

القانونية  االآج��ال  اأن  اعتبار  على  كبريا"  وقتا 

النطق  بعد  اأيام  بع�صرة  اال�صتئناف  اأجل  حتدد 

باحلكم.

اأن املحكمة الع�صكرية بالبليدة كانت قد  يذكر 

االأربعة  املتهمن  باإدانة  ح�صوريا  حكما  اأ�صدرت 

بعقوبة ال�صجن ملدة 15 �صنة، كما حكمت غيابيا 

على كل من نزار خالد ونزار لطفي وبن حمدين 

فريد بعقوبة 20 �صنة �صجنا.

ووفق بيان للمحكمة، فاإن املتهمن متت متابعتهم 

بناية  داخ���ل  ارتكابها  مت  اأف��ع��ال  اأج���ل  "من 
جناية  و�صف  للقانون  طبقا  حتمل  ع�صكرية 

والتاآمر  اجلي�ص  ب�صلطة  امل�صا�ص  اأجل  من  التاآمر 

املن�صو�ص  االأف��ع��ال  وه��ي  ال��دول��ة  �صلطة  �صد 

من   284 ب��امل��ادة  ال��ت��وايل  على  عليها  واملعاقب 

78 من  و   77 الع�صكري واملادتن  الق�صاء  قانون 

قانون العقوبات".

يف  للجمهورية  الع�صكري  الوكيل  التم�ص  وقد 

طلباته اإدانة املتهمن واحلكم عليهم بعقوبة 20 

�صنة �صجنا وهو احلد االأق�صى للعقوبة املن�صو�ص 

عليها يف القانون.

واأ�صاف البيان اأنه "قبل رفع اجلل�صة قام رئي�ص 

عليهم  املحكوم  بتنبيه  للقانون  طبقا  املحكمة 

جمل�ص  اأم��ام  احلكم  ا�صتئناف  يف  احلق  لهم  ب��اأن 

اال�صتئناف الع�صكري يف مهلة ع�صرة اأيام التالية 

للنطق باحلكم".

لالنتخابات  الرت�صح  يف  الراغبن  ع��دد  و�صل 

الرئا�صية املقررة يوم 12 دي�صمرب املقبل اإىل 80 

14 تقدموا يوم اخلمي�ص من مقر  مرت�صحا منهم 

و�صحبوا  لالنتخابات  امل�صتقلة  الوطنية  ال�صلطة 

ذراع  علي  به  اأف��اد  ح�صبما  التوقيع  ا�صتمارات 

املكلف باالإعالم يف ال�صلطة.

ل�صحب  تقدمت  ال��ت��ي   14 االأ���ص��م��اء  م��ن  وب���رز 

اال�صتمارات، الوزير االأول عبد املجيد تبون الذي 

بت�صريح  اأدىل  وقد  القائمة،  يف   79 الرقم  كان 

لل�صحافة من اأمام مقر ال�صلطة الوطنية امل�صتقلة 

لالنتخابات يف ق�صر االأمم دعا فيه ''الإعادة بعث 

لي�صيف:  اأبنائها''  لكل  بحاجة  واجلزائر  البالد 

''ومن باب اأن لدي تكوين اقت�صادي فاإن االأولوية 

الطماأنينة  اإرجاع  اأي�صا  ويجب  لالقت�صاد  �صتكون 

من  ع���دد  و���ص��ح��ب  االأم������ور''.  وت��ه��دئ��ة  لل�صعب 

�صيا�صية، يف  اأحزاب  روؤ�صاء  بينهم  االأ�صخا�ص من 

وقت تبقى اأبواب الرت�صح مفتوحة اإىل غاية 25 

اأكتوبر املقبل.

لتنظيم  امل�صتقلة  الوطنية  ال�صلطة  واأو�صحت 

ا�صتمارات  على  امل�صادقة  عملية  اأن  االنتخابات 

التوقيع للمرت�صحن مل تعد حكرا على البلديات 

ل�صفة  احل��ام��ل��ن  امل��ح��ل��ف��ن  لت�صمل  وحت��ول��ت 

واملح�صرين  كاملوثقن  الق�صائية  ال�صبطية 

الق�صائين .جاء هذا التو�صيح على خلفية طعون 

وال�صخ�صيات  االأح���زاب  ممثلي  بع�ص  و�صكاوى 

لالنتخابات  امل�صتقلة  الوطنية  ال�صلطة  تلقتها 

على  امل�����ص��ادق��ة  ال��ب��ل��دي��ات  بع�ص  رف�����ص  ح���ول 

ا�صتمارات التوقيع للمرت�صحن املحتملن.

ومبا اأن عملية امل�صادقة على ا�صتمارات مل تعد 

املحلفن  لت�صمل  وحتولت  البلديات  على  حكرا 

كاملوثقن  الق�صائية  ال�صبطية  ل�صفة  احلاملن 

يقول  ال�صياق  هذا  ففي  الق�صائين  واملح�صرين 

الوطنية  بال�صلطة  ع�صو  زغيدي  ح�صن  حممد 

امل�صتقلة لالنتخابات : ''لقد �صهلنا لكل املرت�صحن 

مكاتب  عند  متوفرة  امل�صادقة  تكون  اأن  على 

ال  بحيث  اأ�صناف  �صبع  اأو  �صتة  وهم  املحلفن  كل 

تكون هناك طوابري وال م�صاكل، كما اأن امل�صادقة 

�صتكون جمانية ".

األقى نائب وزير الدفاع الوطني، رئي�س اأركان اجلي�س الوطني ال�شعبي، الفريق اأحمد قايد �شالح، كلمة توجيهية بثت اإىل 
جميع وحدات الناحية الع�شكرية الثالثة بب�شار، جاء فيها:

اجلي�س �صيتخذ كافة الإجراءات لتمكني املواطنني من ممار�صة حقهم النتخابي..

املحكمة الع�صكرية بالبليدة:

امل�صادقة على ا�صتمارات التوقيع للمرت�صحني مل تعد حكرا على البلديات

ا�صتئناف احلكم ال�صادر �صد �صعيد بوتفليقة، حممد مدين، 
عثمان طرطاق ولويزة حنون

80 راغبا يف الرت�صح لرئا�صيات 12 دي�صمرب

التي  اخلطابات  مل�صمون  االأ�صمى  الهدف  ''اإن 

النواحي  م��ن  انطالقا  توجيهها  على  اأح��ر���ص 

الع�صكرية الأبناء وطني االأوفياء واملخل�صن عرب 

واإطالعهم،  مرافقتهم  هو  الوطن،  اأرج��اء  كافة 

بناء على معطيات، على م�صتجدات الو�صع وعلى 

ما يجري من اأحداث يف وطنهم، واإحاطتهم علما 

يبذله  وم��ا  ب��الدن��ا  تواجهها  التي  بالتحديات 

اخلريين  كافة  رفقة  ال�صعبي،  الوطني  اجلي�ص 

من اأبناء الوطن، من جهود م�صنية لتاأمن حا�صر 

اجلزائر وم�صتقبلها وال�صهر على ا�صتقرار الوطن 

كل  حمتوى  يكون  اأن  دوما  اأعمل  كما  وازده��اره، 

واملوقف  الظرف  مع  ومتطابقا  متما�صيا  خطاب 

الذي متر به البالد.

ا�صتعدادا  اجل��اري��ة  التح�صريات  اأن  واالأك��ي��د 

ال��ت��ي ُح�دد  امل��ق��ب��ل��ة،  ال��رئ��ا���ص��ي��ة  ل��الن��ت��خ��اب��ات 

�صهر  م��ن   12 يف  جميعا  تعلمون  كما  موعدها 

دي�صمرب القادم، قد انط�لقت فعليا وميدانيا عرب 

الالزم��ة  ال�ص��روط  كافة  توفري  على  احلر�ص 

والع�وامل املالئمة لل��صري احل��صن لهذا اال�صتحقاق 

امل�صريي يف حياة االأمة، من خالل تكييف القانون 

يتما�صى  مب��ا  وتعديله  لالنتخابات  الع�ص�وي 

والطموحات امل��صروعة ل�صعبنا االأبي وكذا اإن�صاء 

الذي  لالنتخابات،  امل�ص�تقلة  الوطنية  ال�صلطة 

االأزمة،  من  اخل��روج  م�صار  يف  ب��ارزا  حدثا  يعترب 

ال�صالحيات  كافة  ال�صلطة  ه��ذه  منح  مت  حيث 

التي تخولها التكفل، دون �صواها، بجميع مراحل 

العملية االنتخابية، وهو اأمر تعي�صه بالدنا الأول 

مرة، ويعترب قفزة نوعية يف م�صار البناء الوطني 

على  وال�صفافية  امل�صداقية  من  املزيد  ت�صفي 

املقام  هذا  يف  يفوتني  وال  االنتخابية،  العملية 

التنويه جمددا بروح امل�صوؤولية وااللتزام املخل�ص 

يجعل  مبا  ال�صلطة،  هذه  طاقم  به  حتلى  ال��ذي 

اأ�صا�صية  حمطة  الهام  االنتخابي  املوعد  هذا  من 

و�صيكون  بحما�ص  اجل��زائ��ري  ال�صعب  ينتظرها 

والأبنائها  للجزائر  عر�صا  التاريخي  املوعد  هذا 

املخل�صن، على درب احلل الد�صتوري للخروج من 

الوطني  للجي�ص  العليا  القيادة  و�صتتخذ  االأزمة، 

االإج��راءات  كافة  العاجل،  القريب  يف  ال�صعبي، 

حقهم  ممار�صة  من  املواطنن  متكن  التي  الالزمة 

ويف  وال�صكينة  الطماأنينة  من  جو  يف  االنتخابي 

اأح�صن الظروف االأمنية.

الدائم  مت�صكنا  يربز  حتديدا،  ال�صدد  هذا  ويف 

بامل�صار الد�صتوري وحر�صنا على االحرتام الكامل 

الذي  �صرينا  وخط  اجلمهورية،  لقوانن  وال��وايف 

الظروف  كانت  مهما  اإطالقا  عنه  نحيد  ولن  مل 

الذي  االآم���ن  الوحيد  امل�صلك  الأن��ه  واالأح����وال، 

ويتوقف  املن�صودة  الكربى  الغايات  به  تتحقق 

عليه م�صتقبل البالد.

ال�صرذمة  يعجب  ال  ال��ذي  الوطني  اخل��ط  ه��ذا 

هذا  عرقلة  وال�صبل  الو�صائل  بكل  حتاول  التي 

االأ�صا�صي  املفتاح  يبقى  ال��ذي  االنتخابي  امل�صار 

فمن  وعليه  ال��ب��الد،  تعي�صها  التي  االأزم���ة  حلل 

واملطلب  الد�صتوري  احلل  هذا  اأمام  حاجزا  يقف 

الوطني  امل�صعى  هذا  عرقلة  على  ويعمل  ال�صعبي 

جزاءه  �صيلقى  االأ�صكال،  من  �صكل  باأي  احليوي 

فال  للقانون،  طبقا  ال��رادع  بل  وال�صارم  العادل 

تالعب اإطالقا مع امل�صلحة العليا للوطن.

ويف ه���ذا االإط�����ار، ف��اإن��ن��ا ع��ل��ى ي��ق��ن ت���ام ب��اأن 

ومل�صلحة  مل�صلحته  امل��درك  اجل��زائ��ري،  ال�صعب 

�صيعرف  املعرت�صة،  التحديات  وح��ج��م  وط��ن��ه 

احلا�صم،  الوطني  اال�صتحقاق  هذا  يخو�ص  كيف 

خالل  من  عاليا  التحدي  يرفع  كيف  و�صيعرف 

الوطني  القوية واملكثفة يف هذا اجلهد  امل�صاركة 

بكل  الوطني  واج��ب��ه  ب���اأداء  و�صيقوم  ال��ب��ن��اء، 

حرية و�صفافية، يف ظل اأجواء يطبعها االإدراك 

حتقيق  يف  البارز  ودوره  احلدث  الأهمية  العميق 

اأجيال  وتطلعات  االأب��رار  ال�صهداء  مالين  اأم��ال 

اال�صتقالل.

هذه  ببلوغ  ال�صعبي  الوطني  اجلي�ص  مت�صك  اإن 

التطلعات امل�صروعة، هو مت�صك عايل العزم ورفيع 

الد�صتورية  ال�صالحيات  علينا  متليه  الهمة، 

هذا  ويف  امل�صلحة،  لقواتنا  املخولة  ال�صريحة 

االإطار حتديدا، يندرج احلر�ص على تدعيم كافة 

موؤ�ص�صات الدولة ومرافقتها، وتقدمي كافة اأ�صكال 

الدعم لل�صلطة الوطنية امل�صتقلة لالنتخابات.

لقد تعهدنا اأمام ال�صعب اجلزائري، بتوفري كافة 

الرئا�صية  االنتخابات  املالئمة الإجراء  الظروف 

كافة  بتحقيق  امل��وع��د،  يف  اهلل  بعون  و�صنكون 

اجلزائري  لل�صعب  والطماأنينة  االأم��ن  عوامل 

االنتخابي،  وواج��ب��ه  حقه  اأداء  م��ن  ومتكينه 

امل��ي��دان  يف  الفعلي  التحكم  خ���الل  م��ن  وذل���ك 

االأمن  قوات  ملختلف  واملدرو�ص  الكامل  واالنت�صار 

الكامل  التاأمن  يكفل  مبا  الوطن،  اأرج��اء  كل  يف 

ثمرة  فعال  تكون  حتى  الرئا�صية،  لالنتخابات 

املطلب  جت�صيد  بالتايل  تكفل  ومباركة،  يانعة 

للجمهورية  رئي�ص  انتخاب  ع��رب  امللح  ال�صعبي 

يتمتع بال�صند ال�صعبي القوي الذي ميكنه من اأداء 

م�صوؤولية  وهي  الكربى،  الد�صتورية  م�صوؤولياته 

التطلعات  مع  متاما  تتوافق  االأهمية،  غاية  يف 

بكل  �صيكون  الذي  اجلزائري،  لل�صعب  امل�صروعة 

م�صتوى  ويف  اجلزائر  عظمة  م�صتوى  يف  تاأكيد 

تاريخها الوطني الزاخر بالبطوالت واالأجماد''.

ال�سبت 17 �ستمرب  2969/ 28 �سبتمرب 2019 املوافق لـ 28 حمرم 031441

طالئع احلريات ير�صح بن فلي�س 

لالنتخابات الرئا�صية

حلزب  املركزية  اللجنة  اأع�صاء  قرر 

طالئع احلريات، تر�صيح علي بن فلي�ص 

لالنتخابات الرئا�صية املزمع اإجراوؤها 

يوم  و�صوت  املقبل.  دي�صمرب   12 يوم 

اللجنة  اأع�����ص��اء  اأغلبية  اخلمي�ص، 

املركزية للحزب يف الدورة التي عقدت 

بالعا�صمة، ل�صالح تر�صح رئي�ص احلزب 

علي بن فلي�ص لال�صتحقاق الرئا�صي.

وقال علي بن فلي�ص، اإن اجلزائر كانت 

اأغرفت  د�صتورية  غ��ري  ق��وى  رهينة 

حتى  تعقد  �صيا�صي،  ان�صداد  يف  البالد 

اأ�صبح ال يطاق.

حكومة  برحيل  فلي�ص  ب��ن  وط��ال��ب 

نور  يقودها  التي  االأع��م��ال  ت�صريف 

بحكومة  وا�صتبدالها  ب��دوي  ال��دي��ن 

كفاءات، قبل اإجراء الرئا�صيات.

واع���ت���رب ب���ن ف��ل��ي�����ص االن��ت��خ��اب��ات 

 12 يف  اإج���راوؤه���ا  امل��زم��ع  الرئا�صية 

ا�صتثنائيا  ح��دث��ا  امل��ق��ب��ل  دي�����ص��م��رب 

هذا  يف  م�صيفا  ب���ه،  الت�صبث  ي��ج��ب 

حال  يعد  اال�صتحقاق  ال�صياق:''هذا 

واأن  �صيما  االأزم���ة  من  للخروج  �صويا 

االأزمة  هزات  �صغط  يتحمل  ال  البلد 

املتكررة يف جميع القطاعات''.

نف�صه  ال�����ص��ي��اق  يف  امل��ت��ح��دث  واأف����اد 

:''االنتخابات املقبلة يجب اأن تنجح، 

املحاولة  جن��اح  حتمية  اأم���ام  الأن��ن��ا 

يف  �صي�صاهم  اإخفاق  اأي  الأن  الثالثة، 

اإدخال البلد يف غياهب املجهول ونحن 

يعد  ال��ق��ادم  اال�صتحقاق  اأن  موؤمنون 

انطالق  ونقطة  خطرا  االأق��ل  املخرج 

لتحقيق املطالب ال�صعبية''.

ط��الئ��ع  يف  االأول  ال���رج���ل  وث���م���ن 

الوطنية  ال�صلطة  اإن�����ص��اء  احل��ري��ات 

بع�ص  وجت�صيد  لالنتخابات  امل�صتقلة 

ال�صروط التي دعا اإليها احلزب،

دعمت  ال�صيا�صية  ت�صكيلته  اأن  واأكد 

الدميقراطية  ''ال���ث���ورة  �صماها  م��ا 

العهدة اخلام�صة و�صد  ال�صلمية'' �صد 

اأفرغ  ال��ذي  القائم  ال�صيا�صي  النظام 

املوؤ�ص�صات الوطنية من علة وجودها.

''ال��ث��ورة  ال�����ص��ي��اق:  ه��ذا  يف  م�صيفا 

اأ���ص��ق��ط��ت ج����دار ال�����ص��م��ت واخل���وف 

واأ����ص���ق���ط���ت ال���ع���ه���دة اخل��ام�����ص��ة 

ومهند�ص  مرتن  على  واالن��ت��خ��اب��ات 

عن  يتوقف  بلدنا  جعل  الذي  النظام 

ال�صري''.

لرئا�صيات  ال�����ص��اب��ق  امل��رت���ص��ح  ون���وه 

ال�صعبي  الوطني  بدور اجلي�ص   2014
ال�صياق:  ه��ذا  يف  مو�صحا  ال��ث��ورة،  يف 

''قيادة االأركان  رافقت مطالب الثورة 

الدميقراطية''.

يف  نيته  اأع��ل��ن  ق��د  فلي�ص  ب��ن  وك���ان 

رئي�ص  النتخاب  الرت�صح  ملف  تكوين 

وجهها  ر�صالة  يف  وذل��ك  اجلمهورية، 

امل�صتقلة  الوطنية  ال�صلطة  رئي�ص  اإىل 

لالنتخابات. ومن جانب اآخر، قال اإنه 

م�صتعد لتحمل امل�ص�������وؤولية كجزائري 

اجلزائر  واإخ���راج  الب������لد  خلدم����ة 

من االأزمة.

قايد �صالح: مت�صكنا بامل�صار الد�صتوري ولن نحيد عنه

ق. و

ق. و

ق. و

الوطني

اأع����ل����ن ح�����زب ال���ت���ج���م���ع ال��وط��ن��ي 

ال��دمي��ق��راط��ي، م�����ص��ارك��ت��ه ر���ص��م��ي��ا يف 

 12 ي��وم  اإج��رائ��ه��ا  امل��زم��ع  الرئا�صيات 

االإعالن  �صيتم  مبرت�صح  املقبل،  دي�صمرب 

عنه يوم 4 اأكتوبر املقبل.

اجلمعة،  اأم�����ص  للحزب  ب��ي��ان  واأف����اد 

التوقيعات  ا�صتمارات  �صحب  ''ق��رر  اأنه 

لالنتخابات  ال��رت���ص��ح  مبلف  اخل��ا���ص��ة 

الرئا�صية، وذلك يوم االأحد 29 �صبتمرب 

املقبل، وهذا تاأهبا لالإعالن عن مر�صحه 

ل��ه��ذه االن��ت��خ��اب��ات م��ن ط��رف جمل�صه 

الوطني يوم 4 اأكتوبر املقبل''.

الأرندي يعلن ر�صميا م�صاركته يف الرئا�صيات

ق. و

النا�صط  االأم����ن،  م�صالح  اأوق��ف��ت 

بعد  جم��ددا،  طابو  كرمي  ال�صيا�صي 

يوم  املوؤقت  االإف��راج  من  ا�صتفادته 

االأربعاء.

بو�صا�صي،  م�صطفى  املحامي  وق��ال 

حلزب  ال��وط��ن��ي  املن�صق  زوج���ة  اأن 

االجتماعي،  الدميقراطي  االحت��اد 

�صباحا  به  ات�صلت  التاأ�صي�ص،  قيد 

واأعلمته اأن رجال اأمن بالزى املدين 

�صاعات  بعد  جمددا  زوجها  اأوقفوا 

الرقابة  م��ن  ا�صتفادته  م��ن  قليلة 

الق�صائية عقب اإيداعه احلب�ص يوم 

الفارط. �صبتمرب   11
التحقيق لدى حمكمة  واأمر قا�صي 

احلب�ص  طابو  باإيداع  حممد  �صيدي 

قد  ك��ان  ما  بعد  باحلرا�ص،  املوؤقت 

على  امل�����ص��روط  ب��االإف��راج  ا�صتفاد 

ملجل�ص  االتهام  غرفة  اإلغاء  خلفية 

الذي  االإي���داع  الأم��ر  تيبازة  ق�صاء 

لدى  التحقيق  ق��ا���ص��ي  ات��خ�����������ذه 

حمكمة القليعة.

اإيداع طابو احلب�س املوؤقت باحلرا�س

ق. و

قال اإنه م�صتعد لتحمل امل�صوؤولية واإخراج اجلزائر من الأزمة..

ق. و



تتجه ال�شلطات الوالئية بباتنة، اإىل معاقبة كل مقاول ُمكلف مب�شروع �شكني يف �شيغة الرتقوي املدعم ال يلتزم 
باالآجال القانونية والذين ثُبت قيامهم بتجاوزات، ت�شل اإىل حد �شحب امل�شاريع منهم.

باتنة،  بوالية  ال�صكن  مديرية  وجهت 

مرقن  لـ9  اإعــــذار  اآخـــر  االأول،  اأمــ�ــص 

يف  �صكنية  م�صاريع  لهم  اأُ�صندت  عّقارين، 

�صيغة الرتقوي املدعم مبختلف بلديات 

من  اأيــام   8 مدة  اأمهلتهم  حيث  الوالية، 

م�صتوى  على  االأ�صغال  وتــرية  دفع  اأجــل 

ور�صات �صكناتهم وتزويدها باالإمكانيات 

ف�صخ  اإىل  االجتاه  اأو  واملادية،  الب�صرية 

اإىل  ملفاتهم  حتويل  واإمكانية  العقود 

العدالة.

اأ�صندت  عقارين  مُبرقن  االأمر  ويتعلق 

الرتقوي  �صيغة  يف  �صكنية  م�صاريع  لهم 

املدعم على م�صتوى 8 بلديات من الوالية 

مدعم  تــرقــوي  �صكن   50 م�صروع  وهــي 

24 �صكن ترقوي مدعم  ببلدية بريكة، 

بتيغامنن، 50 + 50 �صكن ترقوي مدعم 

ببلدية تازولت، 30 + 26 �صكن ترقوي 

مدعم بنقاو�ص، 50 + 50 �صكن ترقوي 

مدعم مبروانة، 50 �صكن ترقوي مدعم 

70 �صكن ترقوي مدعم  بوادي الطاقة، 

�صكن   20 واأخـــريا  ياقوت  عن  ببلدية 

ترقوي مدعم ببلدية اأوالد فا�صل.

جاء ذلك يف ظل ت�صاعد االحتجاجات 

الذين  املُكتتبن  قبل  مــن  والـــنـــداءات 

حقيقي،  كابو�ص  اإىل  يومياتهم  حتولت 

�صققهم  ينتظر  منهم  البع�ص  اأن  خا�صة 

10 �صنوات، فرغم العديد  اأزيد من  منذ 

للمرقن  املــوجــهــة  االإعــــــــذارات  مـــن 

اإخاللهم  منهم  البع�ص  وا�صل  العقارين 

حيث  الــ�ــصــروط،  دفــرت  عليه  ين�ص  مبــا 

بقيت العديد من الور�صات مفتوحة اإىل 

نهائيا  يومنا هذا، فيما توقفت االأ�صغال 

م�صتوى  على  خا�صة  اأخرى  م�صتوى  على 

التجمع العمراين حملة 3.

املكتتبن،  من  الع�صــرات  يجد  ومل  هذا 

من حل ال�صتالم �صققهم وف�صح جتاوزات 

اللجوء  �صوى  العقارين  املــرقــن  بع�ص 

اأمانيهم  كل  خابت  اأن  بعد  العدالة،  اإىل 

ُيحركوا  الذين مل  املحلين  امل�صوؤولن  يف 

التي  ال�صكـــاوي  ع�صرات  جتــاه  �صاكنا 

تهاطلت على مكــاتبهم على مدار اخلم�ص 

و�صعية  ازدادت  فيما  املا�صية،  �صنوات 

بع�ص امل�صاريع ال�صكنية املتعرثة تعقيدا 

بعد اأن حالت العديد من العراقيل دون 

بعثها من جديد، خا�صة بعد �صحبها من 

ديوان  اإىل  واإ�صنادها  العقارين  املرقن 

والوكالة  العقاري  والت�صيري  الرتقية 

واحل�صري،  العقاري  للت�صيري  الوالئية 

يف وقت ت�صتمر فيه نداءات املكتتبن من 

كل  حطمت  التي  �صكناتهم  ا�صتالم  اأجل 

االأرقام فيما يتعلق باآجال االإجنـاز.

مديرية ال�ضكن وجهت اآخر اإعذار لـ9 ُمرقني قبل ف�ضخ العقود معهم

�لإعذ�ر�ت تتهــاطل على �ملرقني �لعقـاريني بباتنة
حمليات ال�سبت 17 �ستمرب  2969/ 28 �سبتمرب 2019 املوافق لـ 28 حمرم 041441

نا�صر. م

فوزية. ق

ظهر عمران... قابل لفجوج وق�صا�س

بعد دخول ال�صكان يف حركة احتجاجية لعدة اأيام

تعي�ص متو�صطة ق�صر بلزمة ببلدية 

باتنة،على  واليـــة  يف  بلزمة  ق�صر 

دفعت  التي  النقائ�ص  من  جملة  وقع 

رفع  اإىل  التالميذ  ــيــاء  اأول بجمعية 

الرتبية  مديرية  اإىل  �صكوى  عري�صة 

بالتدخل  ــرية  االأخ هذه  فيها  تنا�صد 

وتداركها يف اأقرب االآجال.

وح�صب ال�صكوى التي تلقت "االأورا�ص 

نيوز" ن�صخة منها، اأن املتو�صطة تعاين 

من االكتظاظ الكبري، حيث يقدر عدد 

التالميذ بها 944 تلميذ موزعن على 

24 ق�صم وكل ق�صم يحوي من 27 اإىل 
40 تلميذ فاأكرث، االأمر الذي اأدى اإىل 
اال�صتيعاب  على  التلميذ  قــدرة  عدم 

التاأطري، كما  واالأ�صتاذ غري قادر على 

ال�صكوى  ذات  وح�صب  املوؤ�ص�صة  تعاين 

من الغياب التام للمياه ال�صروب وحتى 

التالميذ  اأرق  الذي  االأمر  املراحي�ص 

واملوؤطرين.

على  ــالم  بــاالإعـــ املكلفة  جهته  مــن 

لوالية  الــرتبــيــة  مــديــريــة  م�صتوى 

املديرية  م�صالح  اأن  ـــدت  اأك باتنة 

قدمت لل�صلطات الوالئية طلب تو�صعة 

باإ�صافة 04 حجرات من اأجل الق�صاء 

على م�صكل االكتظاظ، موؤكدة يف ذات 

لتغطية  ت�صعى  املديرية  اأن  ال�صياق 

النق�ص الذي تعي�صه املوؤ�ص�صة من حيث 

االإمكانيات  حدود  يف  املوؤطرين  عدد 

منا�صب  وجــود  ظل  يف  اأي  املــحــدودة 

بالقائمة  واال�صتعانة  مـالية  حمررة 

االحتياطية. 

�صميحة. ع

على  الواقعة  ماجبة  قرية  �صكان  يطرح 

الطاقة  وادي  بلدية  مقر  من  15كلم  بعد 

الربط  م�صروع  جتميد  م�صكلة  بباتنة، 

اجلميع  فاجاأ  قــرار  يف  الكهرباء،  ب�صبكة 

خالل �صنة 2015.

حول  الــقــرار  ــذا  ه اأن  امل�صتكن  وح�صب 

يتجاوز  الــتــي  �صكناتهم  بــربــط  حلمهم 

عددها 50 م�صكن اإىل كابو�ص، حيث ي�صكو 

�صكان القرية التي تعاين العزلة واحلرمان 

من غياب العديد من متطلبات احلياة، حيث 

ال يزال بع�صهم يعتمدون على مواد بدائية 

يف االإنارة والطهي، اإ�صافة اإىل ا�صتخدامهم 

ت�صغيل  الأجــل  والبنزين  ـــازوت  امل مــادتــي 

اآذان  و�صماع  امل�صجد  يف  ال�صوت  مكربات 

ال�صالة.

من  املنطقة  به  تزخر  ما  رغم  ذلك  ياأتي 

على  �صاكنيها  واعتماد  �صياحية  مقومات 

فيه  تــراعــي  مل  ــذي  ال الفالحي  الن�صاط 

لكونه  ذلــك،  اأهمية  حتى  املعينة  اجلهات 

م�صدر قوت العديد من املواطنن وما زاد من 

تذمر �صكان القرية، قيام ال�صلطات برتميم 

مقربة ت�صم 125 �صهيد، لكن دون اأن تلتفت 

حتى  منها  ي�صلم  مــن  التي  معاناتهم  اإىل 

م�صاّق  يتكبدون  الذين  ال�صغار  االأطــفــال 

امل�صي على االأقدام من اأجل التمدر�ص.

ال�صكان  نفو�ص  يف  احلياة  بعث  اأمل  وعلى 

ينتظر هوؤالء وكلهم اأمل يف ربطهم ب�صبكة 

وكذا  العاجل  القريب  يف  وذلــك  الكهرباء 

امل�صوؤولن  طــرف  من  ملطلبهم  اال�صتجابة 

الذي ظل حبي�ص اأدراجهم منذ �صنن عدة.

وقابل  عــمــران  ظهر  م�صاتي  �صكان  نا�صد 

ال�صمرة  ببلدية  ق�صا�ص  م�صتة  وكذا  لفجوج 

و�صعيتهم  يف  للنظر  الوالية  وايل  بباتنة، 

املياه  ل�صبكة  االعــتــبــار  واإعـــــادة  ــة  ــزري امل

املنعدمة بعديد املناطق.

ـــذه املــ�ــصــاتــي مبـــا فيها  وطـــالـــب �ــصــكــان ه

املياه  توفري  ب�صرورة  عــمــران،  ظهر  م�صتة 

منذ  اإليها  يفتقرون  والتي  لل�صرب  ال�صاحلة 

ل�صكاوى  تقدميهم  ورغم  اأنهم  حيث  �صنوات، 

يتلقوا  مل  اأنهم  غري  البلدية  مل�صالح  عديدة 

ابــدوا  حــن  يف  االآن،  لغاية  ا�صتجابة  اأي 

ا�صتياءهم جراء املماطلة امل�صتمرة يف جتاهل 

االرتوازية  البئر  ا�صتغالل  وكــذا  مطالبهم 

كلفت  ح�صبهم،  والتي  املنطقة  حتوزها  التي 

ميزانية �صخمة وبقيت دون ا�صتغالل.

جــراء  تــذمــرهــم  عــن  ال�صكان  وعــرب  هــذا 

للمنطقة  املتعمد  بالتهمي�ص  اعــتــربوه  مــا 

التنموية،  امل�صاريع  جملة  مــن  واإق�صائها 

اأبرزها انعدام الكهرباء الريفية وكذا غياب 

امل�صروع  وهو  الطبيعي  الغاز  ب�صبكة  الربط 

الذي يعلق عليه ال�صكان اآماال كبرية بالنظر 

ب�صبب  ال�صتاء  ف�صل  خالل  الكبرية  ملعاناتهم 

التزود  بغية  ــاورة  ــج امل للمناطق  التنقل 

عزلة  يف  يعي�صون  حن  يف  الغاز  بــقــارورات 

للطرقات  الكارثية  الو�صعية  ب�صبب  تامة 

بال�صكان  دفعت  والتي  واملهرتئة  املهياأة  غري 

ال�صلطات  ومنا�صدة  �صمتهم،  عن  للخروج 

حل  واإيـــجـــاد  للتدخل  بــالــواليــة  املحلية 

تبقى  التي  امل�صاتي  هــذه  تعي�صه  ملا  عاجل 

التنموية  امل�صاريع  من  اأدنى  اأو  قو�صن  قاب 

واملرافق ال�صرورية وحت�صن االإطار املعي�صي 

ظل  يف  وحــده  الثمن  يدفع  الــذي  للمواطن 

غياب تام لل�صلطات البلدية.

�صنها  التي  االحتجاجية  احلركة  دفعت 

باتنة  وايل  مبــروانــة،  �صيدي  حــي  �صكان 

والوقوف  احلي  زيــارة  اإىل  حممدي،  فريد 

قطعوا  التي  ال�صكان  �صكاوي  على  �صخ�صيا 

ب�صببها الطريق الوطني رقم 86 ل�صتة اأيام 

متتالية.

بزيارة  بــالــواليــة،  االأول  املــ�ــصــوؤول  ــام  وق

وقف  والتي  ال�صكاين  لتجمع  لهذا  تفقدية 

واطلع  املواطنن  ان�صغاالت  على  خاللها 

املنطقة  بهذه  التنمية  واقع  على  قرب  عن 

وت�صجيل النقائ�ص التي تخ�صها يف خمتلف 

ح�صب  بــهــا  التكفل  مــوؤكــدا  الــقــطــاعــات، 

للم�صالح  تعليمات  اأعطى  فيما  االأولويات، 

وتعبيد  تهيئة  اأ�صغال  بعث  باإعادة  املعنية 

ظرف  يف  امل�صروع  وت�صليم  التجمع  طرقات 

10 اأيام، كما تقرر اأي�صا حتويل قاعة العالج 
مركز  ببناء  وااللــتــزام  وظيفي  �صكن  اإىل 

اإعــادة  اإىل  باالإ�صافة  هــذا  جديد،  �صحي 

البلدي،  ال�صباب وامللعب  تهيئة وتاأهيل دار 

من  التقرب  اإىل  املحلين  امل�صوؤولن  داعيا 

وتكثيف  الن�صغاالتهم  واال�صتماع  املواطنن 

تواجدهم يف امليدان، كما حثهم على نظافة 

املحيط والتهيئة احل�صرية.

قطـار �لتنمية مل ي�شل 
قرية "ماجبة" بو�دي �لطاقة

متو�شطة ق�شر بلزمــة تختنق

م�شاتي بال�شمــرة بعيدة
�لو�يل يقف على م�شاكل حي �شيدي مبرو�نــة عن �أعني �ل�شلطات

اكتظاظ كبيــر وجمعية اأولياء التالميذ ترا�صل ال�صلطات

منطقة تفتقر اإىل الكهرباء وخمتلف ال�صروريات

حفيظة. ب

ن.م

على م�صاحة تقدر بــ 1000 م2

للغابات  الوطنية  املــدر�ــصــة  �صرعت 

زراعــة  مــ�ــصــروع  جت�صيد  يف  بباتنة، 

م2،   1000 م�صاحة  على  الزعفران 

هذه  لــزراعــة  ا�صرتاتيجي  كم�صروع 

النبتة التي تعترب من اأغلى التوابل يف 

العامل وتدخل يف العديد من ال�صناعات 

بعد  العملية  بداأت  حيث  ال�صيدالنية، 

القيام بتهيئة الرتبة مبختلف عمليات 

احلرث الالزمة لتنطلق بعد ذلك عملية 

غر�ص ب�صيالت الزعفران بكمية قدرت 

بحوايل 08 قناطري اأي ما يعادل 800 

كلغ.

زراعيون  تقنيون  قام  اأخرى  جهة  من 

ت�صريف  عملية  ــغــال  ــص اأ� مبــبــا�ــصــرة 

ب�صيالت  يــجــنــب  نــحــو  عــلــى  الــرتبــة 

الزعفران املغرو�صة من التعفن خا�صة 

لتتم  وال�صتاء،  اخلريف  ف�صلي  خالل 

املتمثلة  الرابعة  اأ�صغال املرحلة  اأخريا 

يف تثبيت �صبكة ال�صقي بتقنية التقطري 

يف اإطار النهو�ص بقاع زراعة الزعفران 

الذي يعترب من النباتات االأكرث غالء يف 

ح�صب  غالئه  �صبب  يعود  حيث  العامل، 

خرباء يف القطاع الفالحي اإىل �صعوبة 

اليد  مــن  الكثري  يتطلب  فهو  ح�صاده 

العاملة ليتم ح�صاده بطريقة تقليدية 

�صاقة، حيث يتم قطف زهرة الزعفران 

ومن ثم جتفيفها للح�صول على خيوط 

والإنتاج  اللون،  برتقالية  اإىل  حمراء 

الزعفران  من  واحــد  كيلوغرام  ن�صف 

قد يحتاج ذلك اإىل ا�صتهالك 75000 

زهرة من هذه النبتة.

نحو زر�عة 8 قناطيـــر من �لزعفر�ن بباتنة

اإميان. ج



�سطيف

بعد اأن حرموا من فر�ضة 

اإعادة ال�ضنة نظاميا

تالميذ مطرودون 
يحتجون بخن�شلة

مل تتجاوز 65 باملائة

ت�ضببت يف تلف الأجهزة الكهرومنزلية

الأولياء منعوا اأبناءهم من اللتحاق باملوؤ�ض�ضة

يف ظل غياب النقل املدر�ضي 

الدي�ص  عــن  بلدية  �صكان  يـــزال  ال 

ببو�ص  عــن  لــدائــرة  اقليميا  التابعة 

ثمن  يــدفــعــون  ــبــواقــي،  ال اأم  بــواليــة 

عن  لــبــلــدة  الــبــلــدي  املجل�ص  جتميد 

قليلة  اأ�صابيع  بعد  مت  والــذي  الدي�ص، 

حول  ــات  ــزاع ن ب�صبب  انــتــخــابــه،  مــن 

الإ�صدار  اأدى  ما  امل�صوؤوليات،  تق�صيم 

يق�صي  قـــرار  ال�صابق،  الــواليــة  وايل 

بتجميده واإ�صناد املهام لالأمينة العامة 

للبلدية.

�صمن  الدي�ص  عن  بلدية  وتعد  هــذا 

اأم  بوالية  والنائية  الفقرية  البلديات 

قلة  من  تعاين  واأنها  خا�صة  البواقي، 

بعد جتميد  التنموية، خا�صة  امل�صاريع 

تاأخر  �صاهم يف  ما  وهو  البلدي  املجل�ص 

ــن املــ�ــصــاريــع التي  االنـــطـــالق بــعــدد م

برنامج  �صمن  البلدية  منها  ا�صتفادت 

اأدى  ما  وهو  البلديات،  مابن  الت�صامن 

م�صاتي  مبختلف  كــبــرية  عــزلــة  اإىل 

البلدية، ب�صبب اهرتاء عدد من الطرق 

اأين طالب  البلدية وكذا  قلة امل�صالك، 

م�صاريع  ت�صجيل  ب�صرورة  املواطنون 

واحرتام  ريفية  م�صالك  باجناز  خا�صة 

املعايري القانونية اأثناء ت�صييدها.

فقد  العمومية  االإنـــارة  جمــال  يف  اأمــا 

اأحياء  لتزويد  خا�ص  برنامج  ر�صد  مت 

مل  لكن  العمومية،  بــاالإنــارة  البلدية 

اإداريـــة  الأ�ــصــبــاب  بعد  االنــطــالق  يتم 

وقت  يف  قريبا.  فيها  الف�صل  يرتقب 

اأ�صار �صكان البلدية ل�صرورة الف�صل يف 

املجل�ص  اأع�صاء  بن  القائمة  النزاعات 

والنهو�ص  عنه،  التجميد  لرفع  البلدي 

�صكانها  واأن  خا�صة  تنمويا،  بالبلدية 

ب�صبب  بائ�صة  حياة  ي�صارعون  الزالــوا 

تغليب امل�صالح ال�صخ�صية ملن انتخبوهم 

للنهو�ص بالبلدية.

تالميذ  ــاء  ــي اأول االأول،  اأمــ�ــص  منع 

يف  رقـــادة  بعن  لبي�ص  اأحــمــد  قرية 

االلتحاق  من  اأبنائهم  قاملة،  واليــة 

بطريقة  تنديدا  الدرا�صة،  مبقاعد 

حيث  باملوؤ�ص�صة،  املنتهجة  التمدر�ص 

االأوىل  ال�صنة  تالميذ  تدري�ص  يتم 

نف�ص  ويف  الق�صم  نف�ص  يف  والثانية 

بالن�صبة  الــ�ــصــيء  ونــفــ�ــص  احلــ�ــصــة، 

والرابعة،  الثالثة  ال�صنة  لتالميذ 

ال�صنة  تالميذ  تــدريــ�ــص  يتم  فيما 

تبعد  التي  رقادة  بلدية  يف  اخلام�صة 

عنهم بحوايل 4 كلم.

وقال االأولياء اأن املدر�صة تتوفر على 

اأق�صام، ق�صم خم�ص�ص لالإدارة   ثالثة 

ال�صنة  مــن  بهما  يــدر�ــصــان  وق�صمن 

بطريقة  الرابعة  ال�صنة  اإىل  االأوىل 

املدر�صن  نق�ص  عن  ناهيك  االإدمـــاج، 

اثنان،  ح�صبهم  عددهم  يبلغ  الــذي 

وهو ما اأثر �صلبا على املردود الدرا�صي 

الأبنائهم الذين اأ�صبحوا ال ي�صتوعبوا 

للخلط  نظرا  درو�ص  من  لهم  يقدم  ما 

ال�صنة  بن  ما  االأق�صام  تعرفه  الذي 

والرابعة،  والثالثة  والثانية  االأوىل 

مطالبن يف االأخري من مدير الرتبية 

م�صروع  وت�صجيل  العاجل  التدخل 

تو�صيع للمدر�صة.

تالميذ  يبقى  ال�صاعة  حــد  واإىل 

قرية احمد لبي�ص بعن رقادة بقـاملة 

دون درا�صة اإىل غاية تدخل اجلهات 

االإ�صكال  لهذا  حــل  الإيــجــاد  املعنية 

ومتكن التالميذ من االلتحاق مبقاعد 

درا�صاتهم يف ظروف عادية.

اأم البواقي

قاملة

حمكمة امل�ضيلة تلتم�س عقوبة 7 �ضنوات �ضجنا �ضد مدير القطاع

فيه  ي�صهد  وقــت  يف  ذلــك  يــاأتــي 

م�صكالت  بالوالية  الرتبية  قطاع 

باجلملة مل تتحرك ب�صاأنها اجلهات 

املعنية وعلى راأ�صها مدير الرتبية، 

ـــذا االأخـــــري اتــهــمــه الــكــثــريون  ه

الــقــرارات  اتــخــاذ  يف  بالتع�صف 

القطاع  وم�صوؤويل  االأ�صاتذة  ب�صاأن 

فيها  غيبت  لــدرجــة  واملــديــريــن، 

التي  امل�صاكل  درا�صة  يف  العقالنية 

ك�صف  ما  وهو  القطاع  منها  يعاين 

لـ"االأورا�ص  املــــدراء  بع�ص  عنه 

نيوز" يف تلك الفرتة.

الدخول  �صهد  ال�صياق  ذات  ويف 

م�صاكل  عـــدة  احلــــايل  ــي  ــص ــدر� امل

اأثــار  الــذي  االكــتــظــاظ  ت�صدرها 

حيث  التالميذ،  ــيــاء  اأول ا�صتياء 

جتاوز عدد تالميذ االأق�صام ببع�ص 

تلميذا   50 االبتدائية  املــدار�ــص 

غرب عا�صمة الوالية نتيجة عدم 

مدار�ص  اجنـــاز  م�صاريع  بــرجمــة 

الكبرية  االأحياء   بعديد  جديدة 

والتجمعات العمرانية، وجتاوز ال 

40 تلميذا جنوب عا�صمة الوالية 
اإح�صاءات  ح�صب  املدار�ص  بعديد 

حتوز "االأورا�ص نيوز" ن�صخا عنها.

مطروحة  ظــلــت  املــ�ــصــاكــل  هـــذه 

االأمن  �صعف  غــرار  على  ل�صنوات 

تدخل  وم�صكل  املدر�صي  بــاحلــرم 

االأولياء يف عمل االأ�صاتذة وانعدام 

ـــرة الــرتبــويــة  ـــص الــثــقــة بـــن االأ�

الرتبية،  مديرية  على  والقائمن 

تثبيت  تــاأخــر  م�صكل  عــن  ناهيك 

بع�ص االأ�صاتذة الذين مت تعيينهم 

خريجي  اأو  م�صابقات  طريق  عن 

عنه  جنــم  مــا  الــعــلــيــا،  املـــدار�ـــص 

واإدارية  ومادية  نف�صيــــــة  اأ�صرار 

لهذه ال�صريحة.

اهتز قطاع الرتبية بوالية خن�شلة، على وقع خرب التما�س عقوبة 7 �شنوات �شجنا نافذة �شد مدير القطاع، ال�شادر 
عن حمكمة امل�شيلة بتهم تعود اإىل فرتة تراأ�شه للقطاع بالوالية واملتعلقة با�شتغالل النفوذ والتحايل يف منح 
ال�شفقات والتالعب بها و�شوء ا�شتغالل الوظيفة وحترير اإقرارات كاذبة رفقة موظفني اآخرين منهم رئي�س 

م�شلحة الربجمة واملتابعة وممونني، يف ق�شية تعود حيثياتها اإىل �شنة 2017 على اأن يتم النطق باحلكم 
النهائي يف الثامن من �شهر اأكتوبر القادم.

من  اجلنوبية  اجلهة  فالحو  ا�صتكى 

والية �صطيف، من قرار جتميد منحهم 

مديرية  طـــرف  ــن  م ــم  ــدع امل ال�صعري 

الذي  القرار  وهــو  الفالحية  امل�صالح 

البلديات  يف  الفالحن  من  عــدد  م�ص 

التابعة  الفالحي  بن�صاطها  املعروفة 

حيث  وملــان،  وعن  اأزال  عن  لدائرتي 

اإلغاء  يف  اأملهم  عن  الفالحون  اأعــرب 

يزيد  اأن  �صاأنه  من  الــذي  القرار  هــذا 

من متاعب هوؤالء الفالحن ال�صيما يف 

تغذية  اأ�صعار  يف  الكبري  االرتفاع  ظل 

االأنعام يف ال�صوق ال�صوداء.

الوالئي  املكتب  وجه  ال�صدد  هذا  ويف 

الفالحة  لتطوير  الوطنية  للمنظمة 

ب�صطيف �صكوى اإىل اجلهات املعنية من 

اأجل تعليق العمل بالقرار خا�صة بعد 

احلقيقين  واملربن  الفالحن  ت�صرر 

الذين ذهبوا �صحية هذا القرار الذي 

التجاوزات  وقف  هو  منه  الهدف  كان 

املدعمة  املــادة  هذه  منح  يف  احلا�صلة 

اإىل  الفالحن  من  البع�ص  يعمد  والتي 

بثمن  ال�صوداء  ال�صوق  يف  بيعها  اإعادة 

اأعلى.

واقرتح املكتب الوالئي اأن يتم اإعداد 

احلقيقين  واملربن  للفالحن  قوائم 

من طرف م�صالح كل بلدية وهذا حتى 

م�صتحقيه  نحو  الــدعــم  توجيه  يتم 

موا�صلة  اأجـــل  مــن  وهـــذا  احلقيقين 

الن�صاط الفالحي ال�صيما بعد اخل�صائر 

الفادحة التي تكبدها الفالحون هذه 

اللحوم  اأ�صعار  انخفا�ص  ب�صبب  ال�صنة 

التي  االأمــرا�ــص  عن  ناهيك  احلــمــراء 

فتكت بجزء كبري من الرثوة احليوانية 

يف اجلهة اجلنوبية من الوالية.

بلكاتب  حممد  �صطيف  وايل  ــام  ق

�صطيف،  ق�صاء  جمل�ص  رئي�ص  رفقة 

الق�صاء،  جمل�ص  لدى  العام  والنائب 

العمومية،  الــتــجــهــيــزات  ومـــديـــر 

تابعة  م�صاريع  اإىل  تفقدية  بزيارة 

معاينة  مت  حيث  الــعــدالــة،  لقطاع 

�صطيف  ق�صاء  جمل�ص  اإجناز  م�صروع 

و�صلت  والذي  املدينة  و�صط  اجلديد 

 65 مــن  الأكـــرث  بــه  االأ�ــصــغــال  ن�صبة 

تاأخرا  االأ�صغال  تعرف  حيث  باملائة، 

ت�صليم  ــال  اأج قــرب  ظل  يف  ملحوظا 

هذا املرفق.

 بعدها عاين الوايل والوفد املرافق 

العقابية  ــ�ــصــة  املــوؤ�ــص ــروع  ــص ــ� م لـــه 

اأي�صا  الوفد  الحــظ  حيث  بالعلمة، 

امل�صروع  ا�صتكمال  يف  ملحوظا  تاأخرا 

تعليمات  يــقــدم  ــــوايل  ال جــعــل  ــا  مم

تدعيم  ب�صرورة  االإجنــاز  ملوؤ�ص�صات 

على  والعمل  العاملة  باليد  الور�صات 

تدارك التاأخر امل�صجل يف امل�صروعن 

و رفع جميع التحفظات امل�صجلة، كما 

اأ�صدى تعليمات للمدراء املتداخلن يف 

والعمل  التن�صيق  ب�صرورة  امل�صروعن 

ا�صتالم  غاية  اإىل  اليومية  واملتابعة 

امل�صروعن يف اأقرب االآجال املمكنة. 

املقيمن  املواطنن  ع�صرات  ي�صتكي 

البواقي،  اأم  بوالية  م�صكيانة  مبدينة 

الكهرباء  للتيار  اليومي  االنقطاع  من 

االأجهزة  من  الع�صرات  لتلف  اأدى  ما 

امل�صوؤولن  مــطــالــبــن  الــكــهــربــائــيــة، 

بالتدخل  والغاز  الكهرباء  مبديرية 

العاجل ووقف االنقطاع املتكرر.

مبديرية  القائمون  اأرجــع  وقــد  هــذا 

منطقة  بــعــد  اإىل  اخلــلــل  الــكــهــربــاء 

ــد منطقة  ــزوي ت يــتــم  اأيـــن  ــتــزويــد  ال

وم�صكيانة  ال�صرقي  وبحري  ال�صلعة 

البي�صاء  عــن  مدينتي  مــن  انطالقا 

يف  تب�صة،  بــواليــة  ال�صرعية  وكـــذا 

ــاز  املــقــابــل، مت اقــــرتاح مــ�ــصــروع اجن

م�صتوى  على  جديدة  توزيع  وحــدات 

اأين  نعمان،  و�صوق  م�صكيانة  بلديات 

انتظار  يف  التقنية،  الدرا�صة  اإمتام  مت 

اأكده  ت�صجيل امل�صروع قريبا ح�صب ما 

والغاز  الكهرباء  مبديرية  امل�صوؤولن 

بوالية اأم البواقي.

بوحريق  منطقة  تــالمــيــذ  يــعــاين 

التابعة لبلدية عن ال�صبت يف اجلهة 

�صطيف  لوالية  ال�صرقية  ال�صمالية 

منذ  وهــذا  املدر�صي  النقل  غياب  من 

بداية املو�صم الدرا�صي اجلاري، حيث 

للتنقل على م�صافات  التالميذ  ي�صطر 

طويلة ال تقل عن 8 كلم ذهابا وغيابا 

الدرا�صة  مبقاعد  االلتحاق  اأجل  من 

حال  يف  خا�صة  كــارثــيــة  ظـــروف  يف 

ت�صاقط االأمطار مع املخاطر املحدقة 

بالتالميذ يف هذه املنطقة املعزولة من 

البلدية.

ويف ظل هذه الو�صعية فاإن التالميذ 

مل يجدوا من خيار اأخر �صوى التنقل 

باملنطقة  متر  التي  ال�صاحنات  عرب 

هــــذا و�ـــصـــط خمـــاطـــر كـــبـــرية على 

االأخر  البع�ص  يف�صل  فيما  حياتهم، 

خا�صة  اأبنائهم  توقيف  االأولياء  من 

مع  ال�صيما  الدرا�صة  عن  االإناث  منهم 

الدرا�صة  يوا�صلن  تركهن  ا�صتحالة 

خالل  خ�صو�صا  الظروف  هذه  ظل  يف 

مع  االأمــطــار  وت�صاقط  ال�صتاء  ف�صل 

انعدام االإمكانيات اخلا�صة بتو�صيلهم 

يوميا اإىل املوؤ�ص�صات الرتبوية

للتالميذ  الكبرية  املعاناة  هذه  واأمام 

على  االأولياء  لدى  معلقة  االآمال  فاإن 

وبخا�صة  املحلية  ال�صلطات  تدخل 

النقل  توفري  اأجل  من  الوالئية  منها 

على  �صهر  قرابة  مــرور  بعد  املدر�صي 

�صوء  على  وهـــذا  الــدرا�ــصــة  بــدايــة 

حممد  الـــوايل  قدمها  التي  الــوعــود 

جلميع  النقل  توفري  ب�صرورة  بلكاتب 

التالميذ خا�صة يف املناطق النائية. 

خن�سلة

احتج اأول اأم�ص، تالميذ 

را�صبون بثانوية ال�صهيد 

حممد بن علي م�صعودي 

ببلدية بوحمامة تنديدا 

بقرار حرمانهم من 

االإعادة ب�صبب ال�صن رغم 

اأنهم ر�صبوا بهذا االمتحان 

الأول مرة، وهي الواقعة 

نف�صها التي �صهدتها ثانوية 

املجاهد العقيد احلاج 

خل�صر ببلدية اأوالد 

ر�صا�ص اأين اعت�صم ع�صرات 

التالميذ اأمام باب الثانوية 

مطالبن باإعادة النظر يف 

قرار حرمانهم من اإعادة 

ال�صنة باأق�صام نظامية ملا 

فيه من اأ�صرار وتداعيات 

�صلبية عليهم.

فالحون يطالبون برفع �حلظر
 عن �ل�شعري �لدعم 

تاأخر ملحوظ يف �إجناز م�شاريع 
قطاع �لعد�لة ب�شطيف 

�نقطاعات �لكهرباء ُتغ�شب 
�شكـــان م�شكيانة

�شاحنات لنقل �لتالميذ ب�شطيف
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نوارة. ب

 عبد الهادي. بنوارة. ب

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

عالء. ع

م�شاكل قطاع �لرتبية بخن�شلة تتفاقم

�شكان عني �لدي�س يدفعون ثمن جتميد �ملجل�س �لبلدي

تالميذ من �شنو�ت خمتلفة يتمدر�شون يف نف�س �لق�شم!

اأ�ـــصـــرفـــت مــــوؤخــــرا مــديــريــة 

بوالية  االجتماعي  الن�صاط 

 5650 توزيع  على  البواقي،  اأم 

حقيبة مدر�صية على مرحلتن، 

العائالت  خمتلف  م�صت  والتي 

مبختلف  املـــتـــواجـــدة  املـــعـــوزة 

29، يف وقت  بلديات الوالية الـ 

املخت�صة  اجلهات  غياب  �صجل 

ــي مل  ــت بــبــلــديــة فــكــرييــنــة، وال

بها  خا�صة  ح�صة  اأي  ت�صتلم 

واألب�صة  املدر�صية  احلقائب  من 

الأ�صباب  اليتامى  اأبناء  لفائدة 

تــوزيــع  وقـــت مت  جمــهــولــة، يف 

على  مــدر�ــصــيــة  حقيبة   100
على  املــعــوزة  العائالت  خمتلف 

م�صتوى بلدية الباللة.

توزيع 5600 حقيبة 
مدر�شية باأم �لبو�قي

بن �صتول. �ص

بن �صتول. �ص

بن �صتول. �ص
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الإفراج عن دفرت 
�شروط تنظيم العمــرة

جناح املوؤ�ش�شات القت�شادية مرهون بتطوير 
الراأ�شمال الب�شري والبحث العلمي والتكنولوجي

خرباء اقت�ضاديون يوؤكدون:

عرقاب ي�شرف على مرا�شم توقيع عقد 
اجناز مركب للبرتوكيماويات برتكيا

اأ�شعار النفط ترتاجع

والعمرة،  للحج  الوطني  ال��دي��وان  اأف��رج 

تنظيم  ���ص��روط  دف��رت  على  اأم�����ص،  م�صاء 

العمرة للمو�صم 2020/2019، حيث �صم 

للوكاالت  كبرية  ت�صهيالت  على  مرة  الأول 

على  احل�صول  م��ن  لتمكينها  ال�صياحية 

ترخي�ص لتنظيم مو�صم العمرة.

الوطني  بالديوان  العمرة  مدير  وك�صف 

اأن  للحج والعمرة علي �صعباين يف ت�صريح 

املو�صم  لهذا  العمرة  تنظيم  �صروط  دفرت 

للوكاالت  بالن�صبة  كبرية  ت�صهيالت  �صم 

مقارنة  وهذا  العمرة  تنظيم  يف  الراغبة 

ب��ال�����ص��ن��وات امل��ا���ص��ي��ة، ح��ي��ث ت��ق��رر منح 

للوكاالت  ال��ع��م��رة  لتنظيم  ال��رتخ��ي�����ص 

ال�صياحية التي ح�صلت على اعتماد منذ 3 

واأن  لها  اأن تكون قد �صبق  �صنوات، ب�صرط 

اأطرت املعتمرين ولو عرب �صركات املناولة.

ال�صروط  دف��رت  ف���اإن  امل��ت��ح��دث  وح�صب 

وقت  يف  ال�صنة  ه��ذه  ط��رح  ال��ذي  اجلديد 

ال�صياحية  للوكاالت  ال�صماح  بهدف  مبكر 

�صم  ق��د  ال��رح��الت،  تنظيم  يف  بال�صروع 

تقلي�ص  بينها  من  الت�صهيالت،  من  العديد 

للوكاالت  بالن�صبة  ���ص��واء  العمال  ع��دد 

املناولة،  ل�صركات  بالن�صبة  اأو  املرخ�صة 

االإدارية  للوثائق  بالن�صبة  ال�صيء  ونف�ص 

 ،11 ل�  ورقة   16 من  تقلي�صها  تقرر  حيث 

كما مت اال�صرتاط على الوكاالت ال�صياحية 

املرخ�صة تقدمي طلب ال�صراكة مع وكاالت 

اأخرى وهذا قبل ال�صروع يف العمل.

تطال  ق��د  ال��ت��ي  العقوبات  وبخ�صو�ص 

مدير  اأكد  املتحايلة،  ال�صياحية  الوكاالت 

قد  اجل��دي��د  ال�����ص��روط  دف��رت  اأن  العمرة 

وكالة  اأي  �صد  ���ص��ارم��ة  اإج�����راءات  �صم 

مينع  حيث  املعتمر،  اجت��اه  بواجبها  تخل 

حمل  هي  التي  ال�صياحية  الوكالة  على 

والتالعب  ال��ت��زوي��ر  ق�صايا  ق��ي  حتقيق 

اأو�صح  حيث  ترخي�ص،  على  تتح�صل  اأن 

حمدثنا اأن دفرت ال�صروط اجلديد �صيحدد 

االإجراءات التي تتخذ عند خمالفة بنود 

دفرت ال�صروط.

وخ�����الل ال���ن���دوة ال��ث��ان��ي��ة امل��ن��ظ��م��ة حتت 

املبتكرة  امل�صاريع  ومت��وي��ل  عنوان:"مرافقة 

�صمن  امل��ن��درج��ة  املوؤ�ص�صات"،  اأداء  وتطوير 

اأكد  املوؤ�ص�صات،  روؤ�صاء  منتدى  لقاءات  �صل�صلة 

ال�صباب  املقاولن  مرافقة  اأهمية  على  اخلرباء 

ويف  وتطويره،  موؤ�ص�صاتهم  خلق  عمليات  خالل 

هذا االإطار، اأكدت نائبة املديرة العامة للوكالة 

والتطوير  ال��ب��ح��ث  ن��ت��ائ��ج  لتثمن  ال��وط��ن��ي��ة 

التكنولوجي ال�صيدة بولعي�ص و�صيلة على اأهمية 

موؤ�ص�صات  اإن�صاء  يف  الراغبن  املقاولن  مرافقة 

من  لتمكينهم  االقت�صادي  املجال  يف  نا�صطة 

حت�صيل اخلربة واملرافقة من حيث الدعم املايل 

والتكوين لو�صع موؤ�ص�صاتهم قيد الن�صاط .

وح�صب نف�ص امل�صوؤولة فاإن الوكالة تعمل على 

التدخل  من  لتتمكن  االأ�صا�صي  قانونها  تغيري 

املوؤ�ص�صات  بتطوير  يتعلق  فيما  اأك��ر  مبرونة 

والتكنولوجي، ووفقا  العلمي  البحث  عن طريق 

احلايل  االأ�صا�صي  القانون  فاإن  بولعي�ص  لل�صيدة 

من  ال��ع��دي��د  جت�صيد  عمليات  يعيق  للوكالة 

اأهدافها، وهو ما يتطلب اإ�صرتاتيجية خا�صة يف 

والتح�صي�ص  الور�صات  وتنظيم  االت�صال  تعزيز 

باملقاوالتية، وعليه �صتعمد الوكالة اإىل اإحداث 

املهمة  ويف  واالإج����راءات  القوانن  يف  التغيري 

ويف منط التمويل والنظام الداخلي اإىل جانب 

كما  االقت�صادي،  النظام  يف  تدخالتها  تغيري 

بطريقة  املقاولن  من  التقرب  الوكالة  تعتزم 

اأكر تفتحا �صيما بالن�صبة للمقاولن من ال�صباب 

ال�صيدة  ت�صيف  الثانويات،  وطلبة  اجلامعي 

بولعي�ص.

خا�صة  م�صابقة  الوكالة  تطلق  اأن  وينتظر 

الأح�����ص��ن ���ص��اب م��ق��اول ي�����ص��ارك ف��ي��ه��ا طلبة 

امل�صوؤولة،  نف�ص  بح�صب  والثانويات،  اجلامعات 

10 موؤ�ص�صات  اإن�صاء  الوكالة من  اأن متكنت  بعد 

جزائري-فرن�صي  برنامج  اإط��ار  يف  اقت�صادية 

ا�صتفادت  املتو�صط،  يف  املوؤ�ص�صات  اإن�صاء  برنامج 

اخلربة  من  نا�صئة  موؤ�ص�صات  ع��دة  خالله  من 

والتكوين والدعم املايل.

وتعمل الوكالة على و�صع نتائج البحث العلمي 

حتت ت�صرف ال�صباب غري املمار�صن بعد لن�صاط 

االخرتاع   ب��راءات  حماية  جانب  اإىل  املقاولة، 

وامل��ل��ك��ي��ة ال��ف��ك��ري��ة داخ���ل ال��وط��ن وخ��ارج��ه 

ومرافقة حامل امل�صاريع ماليا وتقنيا، كما تقوم 

املخابر  نحو  املوؤ�ص�صات  ان�صغاالت  بنقل  الوكالة 

العلمية ملعاجلتها اىل جانب م�صاعدة الباحثن 

العلمي على تنفيذ  للبحث  الوطنية  يف الربامج 

بحوثهم.

ال�صيد  ال����دويل  امل�صت�صار  اأف����اد  ج��ان��ب��ه  م��ن 

ينبغي  النا�صئة  املوؤ�ص�صات  اأن  خر�صو�ص  كمال 

الت�صيري  جم��ال  يف  اآليات  ع��دة  على  تعتمد  اأن 

اأه��داف��ه��ا  حت��ق��ي��ق  م��ن  لتتمكن  وامل��ن��اج��م��ن��ت 

امل�صطرة، والتي ينبغي اأن ت�صع لها روؤية حمددة 

تطوير  اأهمها  والبعيد،  املتو�صط  امل��دى  على 

حاليا  املوؤ�ص�صات  وحتتاج  الب�صري،  الراأ�صمال 

اإىل �صباب رائد يف جماالت االت�صال والت�صويق 

واملحا�صبة  االآيل  واالإع���الم  والتكنولوجيات 

من  لتتمكن  احل��دي��ث��ة  امل��ج��االت  م��ن  وغ��ريه��ا 

نف�ص  يتابع  اإنتاجها،  وتعزيز  ن�صيجها  تطوير 

املوؤ�ص�صات  اأن  امل�صدر، كما يرى ال�صيد خر�صو�ص 

اقت�صادية  حرب  يف  دخلت  منها  النا�صئة  �صيما 

يف ظل تراجع اأ�صعار النفط، والتي و�صعت عدة 

دول يف اأزمة اقت�صادية غري معلنة.

األقاها  كلمة  يف  ع��رق��اب  ال�����ص��ي��د  واب����رز 

امل�صروع  ه��ذا  اجن��از  اأهمية  املنا�صبة  بهذه 

بن  تنفيذه  �صيتم  ال���ذي  اال���ص��رتات��ي��ج��ي 

التي  التعاون  عالقات  �صيعزز  حيث  البلدين 

ملحوظا  تطورا  االأخرية  ال�صنوات  يف  �صهدت 

حيث  الطاقة،  ل��وزارة  بيان  به  اأفاد  ح�صبما 

قال ال�صيد عرقاب اأن التبادالت االقت�صادية 

والتجارية بن اجلزائر وتركيا عرفت قفزة 

5ر3 مليار  نوعية وحقيقية حيث بلغت نحو 

الذي  امل�صروع  هذا  اأن  الوزير  واأ�صاف  دوالر، 

450 األف طن �صنويا من  تبلغ طاقة اإنتاجه 

اأي�صا  ليعزز  جاء   " بروبيلن  "البويل  م��ادة 

الدويل  امل�صتوى  على  �صوناطراك  موقع  من 

وتقوية مكانتها بن اجلهات الفاعلة الدولية 

بروبيلن"  "البويل  مادة  واإنتاج  �صناعة  يف 

ي�صيف ذات امل�صدر .

تزويده  �صيتم  ال��ذي  املركب  هذا  و�صي�صمح 

بتقلي�ص  اجل���زائ���ري  "الربوبان"  مب���ادة 

واردات تركيا من هذه املادة احليوية ح�صب 

تو�صيحات ال�صيد عرقاب، واعترب الوزير اأن 

للبلدين  فر�صة  هي  اجلديدة  ال�صراكة  هذه 

لتعزيز والرفع من قدراتهما الطاقوية وهي 

تدل على رغبتيهما امل�صرتكة لتقوية عالقات 

التعاون وال�صراكة التي تربطهما.

اأهمية  عرقاب  ال�صيد  اأب��رز  ال�صدد  هذا  يف 

يرتكز  الذي  البلدين  بن  امل�صرتك  التعاون 

اإطار  يف  متما�صكة  اقت�صادية  قاعدة  على 

االقت�صادية  امل�صالح  على  قائمة  �صراكة 

"�صوناطراك"  تويل  باأن  املتبادلة، كما ذكر 

من خالل خطة التحول التي �صطرتها بحلول 

�صنة 2030 اأهمية خا�صة لتطوير ال�صناعة 

اإىل  باالأ�صا�ص  تهدف  التي  البرتوكيميائية 

و  ال�صائلة  املحروقات  مل��وارد  اأف�صل  تثمن 

الغازية من اأجل حتقيق قيمة م�صافة عالية 

للقطاع واالقت�صاد الوطني عموما.

بيانات  بعد  اأم�����ص،  النفط،  اأ�صعار  تراجعت 

املخاوف  اأنع�صت  ال�صن  من  جديدة  اقت�صادية 

ب�صاأن تباطوؤ النمو االقت�صادي، بينما انح�صرت 

ت��ع��ط��ي��الت كبرية  ب�����ص��اأن ح����دوث  امل���خ���اوف 

الإنتاج  املتوقع  من  اأ�صرع  تعاف  بعد  لالإمدادات 

النفط اخلام ال�صعودي.

لدى  ال�صوق  حمللي  كبري  مويا  اإدوارد  وق��ال 

بعد  الرتاجع  توا�صل  النفط  اأ�صعار  اأن  اأوان��دا 

ال�صن  يف  ال�صناعية  ال�صركات  اأرباح  انخفا�ص 

ثاين  اأن  من  املخاوف  يعزز  مما  املن�صرم  اأوت  يف 

كما  التباطوؤ،  يوا�صل  العامل  يف  اقت�صاد  اأك��رب 

عن  ال�صينية  ال�صناعية  ال�صركات  اأع��ل��ن��ت 

انكما�ص االأرباح يف اأوت، لتخالف ارتفاعا لفرتة 

الوقت  يف  ال�صابق،  ال�صهر  يف  حققته  وجيزة 

الذي ي�صغط فيه �صعف الطلب املحلي واحلرب 

ميزانيات  على  املتحدة  الواليات  مع  التجارية 

ال�صركات.

اجلزائر،  بتوقيت   07:03 ال�صاعة  وبحلول 

العاملي  القيا�ص  خل��ام  االآج��ل��ة  العقود  هبطت 

برنت 49 �صنتا اأو 0.8 باملئة مقارنة مع م�صتوى 

االإغالق ال�صابق اإىل 62.25 دوالر للربميل.

تك�صا�ص  غ��رب  خل��ام  االآج��ل��ة  العقود  ون��زل��ت 

0.4 باملئة اإىل  اأو  23 �صنتا  الو�صيط االأمريكي 

للربميل. دوالر   56.18
الإنتاج  ال�صريعة  ال��ع��ودة  اإن  حمللون  ويقول 

يف  للخام  ُم�صدر  اأك��رب  ال�صعودية  يف  النفط 

 14 هجمات  على  اأ�صبوعن  من  اأقل  بعد  العامل 

ودفعت  املخاطر  ع��الوات  اأي�صا  حمت  �صبتمرب 

اأ�صعار اخلام لالنخفا�ص، والعقود االآجلة خلام 

باملئة   3.3 منخف�صة  الو�صيط  تك�صا�ص  غرب 

خ�صائر  بذلك  لتتكبد  االأ���ص��ب��وع،  ب��داي��ة  منذ 

بينما  التوايل،  على  العا�صر  لالأ�صبوع  اأ�صبوعية 

م�صجال  االأ�صبوع  يف  باملئة   3.2 منخف�ص  برنت 

اأكرب خ�صارة اأ�صبوعية يف �صبعة اأ�صابيع.

زيادة  جراء  اأي�صا  ل�صغوط  االأ�صعار  وتتعر�ص 

مفاجئة قدرها 2.4 مليون برميل يف خمزونات 

النفط اخلام االأمريكية االأ�صبوع املا�صي.

 اأكد خرباء اقت�شاديون اأول اأم�س باجلزائر العا�شمة اأن جناح املقاوالت االقت�شادية النا�شئة يف حتقيق اأهدافها مرهون 
اأ�شرف وزير الطاقة حممد عرقاب اأول اأم�س، باإ�شطنبول )تركيا( على حفل التوقيع باعتمادها على اآليات تتعلق اأ�شا�شا بتطوير الراأ�شمال الب�شري وتطوير العالقة بني البحث العلمي والتكنولوجي.

على عقد اجناز املركب البرتوكيميائي لتحويل "الربوبان" اإىل "بويل بروبيلني" 
يف تركيا بني جممع "�شوناطراك"  وال�شركة الرتكية "روني�شان�س".

�صرح وزير املوارد املائية علي حمام اأول 

اأم�ص، بعن متو�صنت اأنه مت التكفل باأجور 

خم�صة اأ�صهر املتبقية من ال�صنة اجلارية 

لعمال خم�ص موؤ�ص�صات اقت�صادية تابعة 

لقطاعه.

واأو�صح ال�صيد حمام على هام�ص معاينته 

مل�صروع حمطة معاجلة املياه امل�صتعملة 

ببلدية عن متو�صنت اأنه يف �صياق جمل�ص 

وزاري م�صرتك حتت اإ�صراف الوزير االأول 

ووزير املالية، مت التكفل باأجور 5 اأ�صهر 

املتبقية من ال�صنة اجلارية لعمال 5 

موؤ�ص�صات اقت�صادية تابعة لقطاع املوارد 

املائية ممثلة يف الوكالة الوطنية لل�صدود 

والتحويالت واجلزائرية للمياه والديوان 

الوطني للتطهري والوكالة الوطنية للموارد 

املائية والديوان الوطني لل�صقي و�صرف 

املياه، وقال يف ذات ال�صدد اأنهم يطالبون 

من هذه املوؤ�ص�صات االقت�صادية اخلم�ص 

التابعة للقطاع بتحقيق مداخيل اإ�صافية 

تكون متوازنة مع الت�صيري و التكفل باأعباء 

اال�صتهالك الطاقوي وكتلة االأجور 

واقتناء مواد التطهري اخلا�صة با�صتغالل 

حمطات ت�صفية املياه امل�صتعملة واأي�صا 

اخلا�صة باخلدمات، م�صيفا اأنه اأمر غري 

معقول اأن تبقى هذه املوؤ�ص�صات معتمدة 

على اإعانات الدولة 100 باملائة، بل البد 

لها اأن تفكر وتبحث عن ميكانيزمات ت�صمح 

لها بتحقيق مداخيل اإ�صافية ت�صمح لها 

بت�صيري متوازن.

وباآخر حمطة له خالل هذه الزيارة 

امليدانية، اأ�صرف وزير املوارد املائية على 

و�صع حمطة رفع املياه امل�صتعملة الواقعة 

ببلدية �صيدي بن عدة حيز اخلدمة، 

حيث اأكد على �صرورة توجيه و ا�صتغالل 

املياه املعاجلة يف حمطات ت�صفية املياه 

امل�صتعملة لفائدة الفالحن ال�صتغاللها 

يف اجلانب الزراعي، م�صريا اإىل اأنه ميكن 

توجيه هذه املياه ب�صفة جمانية لفائدة 

الفالحن خالل ال�صنة االأوىل كحافز 

لت�صجيعهم و بعدها مبقابل مادي لفائدة 

الديوان الوطني للتطهري مما �صي�صاهم يف 

توفري مداخيل اإ�صافية لذات املوؤ�ص�صة.

التكفل بكتلة الأجور 
لعمال 5 موؤ�ش�شات تابعة 

لقطاع املوارد املائية 

ملدة 5 اأ�ضهر



اأول  االأبي�س،  البيت  معلومات  م�شرب  �شكوى  ك�شفته  ما  اأن  بيلو�شي،  نان�شي  االأمريكي  النواب  رئي�شة جمل�س  اعتربت 
اأم�س، يظهر اأن الرئي�س دونالد ترامب خان اليمني الد�شتورية، واالأمن القومي.

اأول  ال�صودانية،  احلكومة  وقعت 

مع  مالية  منحة  اتفاقية  اأمــ�ــص، 

منظمة يوني�صيف والبنك الدويل 

بقيمة  االأوروبـــــــــي،  ــــــاد  واالحت

القطاع  لدعم  دوالر  مليون   59.7
االجتماعي.

وبح�صب وزارة املالية ال�صودانية، 

�صتدعم املنحة القطاع االجتماعي، 

اأبرزها التعليم وال�صحة واخلدمات 

االجتماعية يف امليزانية القادمة، 

ــــدويل عن  كــمــا امــتــنــع الــبــنــك ال

لل�صودان،  تقدمي م�صاعدات مالية 

املا�صي،  ــقــرن  ال ثمانينات  مــنــذ 

ديونه  �صداد  يف  االأخري  تعرث  بعد 

بتقدمي  يكتفي  فيما  اخلارجية، 

امل�صاعدات الفنية له.

من  باملئة   80 الــ�ــصــودان  وفــقــد 

ـــــرادات الــنــقــد االأجــنــبــي بعد  اإي

 ،2011 يف  عنه  اجلنوب  انف�صال 

املا�صي،  اأوت  فقدانه  خلفية  على 

بداأت يف ال�صودان مرحلة انتقالية 

باإجراء  تنتهي  �صهرا،   39 ت�صتمر 

انتخابات، يتقا�صم خاللها ال�صلطة 

واملجل�ص  الــتــغــيــري  قـــوى  ــن  م ــل  ك

الع�صكري.

ينهي  اأن  الــ�ــصــودانــيــون  ويــاأمــل 

االتفاق ب�صاأن املرحلة االنتقالية 

بلدهم،  ي�صهدها  ا�ــصــطــرابــات 

اجلي�ص،  قــيــادة  عزلت  اأن  منذ 

عمر  ــي،  ــص ــا� امل اأفـــريـــل   11 يف 

 -  1989( الرئا�صة  من  الب�صري 

2019(، حتت وطاأة احتجاجات 
االأو�صاع  بــرتدي  منددة  �صعبية 

االقت�صادية.

منحة من البنك الدويل ويوني�شيف والحتاد الأوروبي لدعم ال�شودان

رئي�ضة جمل�س النواب الأمريكي..

املقبل.. الثنني  وطنيا  حدادا  "الإليزيه" يعلن 
يف ر�ضالة مبنا�ضبة اليوم الدويل للق�ضاء على الأ�ضلحة النووية

بقيمة 59.7 مليون دولر

ــرب  قـــــّدم قـــــادة ومـــ�ـــصـــوؤولـــون ع

يف  تعازيهم  اأمــ�ــص،  اأول  وغــربــيــون، 

االأ�صبق  الفرن�صي  الرئي�ص  وفـــاة 

جاك �صرياك.

�صابق  وقــــت  يف  �ـــصـــرياك  وتـــــويف 

ــز 86  ــاه ــن ــر ي ــم اخلــمــيــ�ــص عـــن ع

الفرن�صية  الرئا�صة  واأعلنت  عاما، 

وطني  حــــداد  عـــن  ـــه(،  ـــزي ـــي )االإل

حيث  وفــاتــه،  بعد  املقبل،  االثــنــن 

املتحدة،  االأمم  عــام  اأمـــن  اأعـــرب 

خال�ص  عــن  غــوتــرييــ�ــص،  اأنــطــونــيــو 

تعازيه وحزنه العميق لوفاة �صرياك، 

وجاء ذلك يف بيان للمتحدث با�صمه، 

اإن  فيه  قــال  دوغــريــك،  ا�صتيفان 

�صرياك خدم فرن�صا بالتزام وحنكة 

على ال�صاحة العاملية  لقد كان رجل 

كذلك  ملتزما،  ودبلوما�صيا  �صالم 

فالدميري  الــرو�ــصــي  الــرئــيــ�ــص  بــعــث 

بوتن، برقة تعزية لعقيلة �صرياك 

ال�صحفي  املكتب  وقال  "برناديت"، 
تعزيته  اأكد يف  بوتن،  اإن  للكرملن، 

فرن�صا  تــاريــخ  يف  كاملة  حقبة  اأن 

احلديث، ارتبطت با�صم �صرياك.

حممد  ــرب  ــغ امل مــلــك  وجـــه  بينما 

الأ�صرة  تــعــزيــة،  ر�ــصــالــة  الــ�ــصــاد�ــص 

فقدت  فرن�صا  اإن  فيها  قال  �صرياك، 

بعمله  التاريخ  طبع  بارز  دولة  رجل 

اأجل  من  ال�صجاعة  ومواقفه  احلازم 

ال�صالم، ح�صب وكالة املغرب لالأنباء 

الر�صمية.

�صلطان عمان قابو�ص بن  فيما بعث 

اإىل  وموا�صاة  تعزية  برقية  �صعيد، 

ماكرون  اإميانويل  الفرن�صي  الرئي�ص 

يف وفاة �صرياك، وفق ما نقلته وكالة 

االأنباء العمانية الر�صمية.

كــمــا بــعــث عــاهــل الــبــحــريــن امللك 

تعزية  بــرقــيــة  عي�صى  بــن  حــمــد 

عن  فيها  عرب  ماكرون  اإىل  وموا�صاة 

موا�صاته  و�ــصــادق  تعازيه  خال�ص 

االأنباء  وكالة  �صرياك، ح�صب  بوفاة 

البحرينية.

وانتخب �صرياك رئي�ًصا لفرن�صا عام 

رئي�ص  من�صب  �صغل  اأن  بعد   1995
واأعيد  �صنة   18 ملدة  باري�ص  بلدية 

عنه  ويعرف   ،2002 عام  انتخابه 

للعراق  االأمريكي  للغزو  معار�صته 

بو�ص  جــورج  االأ�صبق  الرئي�ص  اأيــام 

اأول  ـــان  ك كــمــا   ،2003 يف  االبــــن 

بالده  مب�صوؤولية  يقّر  فرن�صي  رئي�ص 

الهولوك�صت  جرائم  عن  امل�صرتكة 

العاملية  ــرب  احل اإبــان  اليهود  بحق 

قـــاد اجلهود  ـــذي  ال الــثــانــيــة، وهـــو 

الدولية  املحكمة  الإن�صاء  الدولية 

اخلا�صة مبحاكمة قتلة رئي�ص وزراء 

لبنان الراحل رفيق احلريري.

حاماًل  طويلة  لفرتة  �صرياك  وظل 

فرن�صا،  يف  املحافظ  اليمن  لــلــواء 

ولقب بالـ "البلدوزر" يف اأوائل حياته 

املهنية ب�صبب طموحه وعزمه. 

حّذر اأمن عام االأمم املتحدة، اأنطونيو 

قد  ممــار�ــصــات  مــن  اأمــ�ــص،  غوتريي�ص، 

لتهديد  رهينة  باأ�صره  العامل  جتعل 

االإبادة باالأ�صلحة النووية.

لغوتريي�ص  ــة  ــال ــص ر� يف  ـــك  ذل ـــاء  ج

على  للق�صاء  الــدويل  اليوم  مبنا�صبة 

به  حتتفل  الــذي  النووية،  االأ�صلحة 

�صبتمرب  من   26 يف  العامة  اجلمعية 

العام  ــن  االأم دعــا  ر�صالته،  يف  حيث   ،

لالأمم املتحدة، كال من الواليات املتحدة 

االأمريكية ورو�صيا اإىل متديد اتفاقية 

"نيو �صتارت" لتوفري اال�صتقرار والوقت 
م�صتقبلية  ــري  ــداب ت عــلــى  للتفاو�ص 

ملراقبة االأ�صلحة النووية.

اتفاقية  ومو�صكو  وا�صنطن  ووقعت 

"نيو�صتارت" )معاهدة خلف�ص االأ�صلحة 
2010 يف براغ،  8 اأفريل  النووية( يف 

فيفري   5 يف  التنفيذ  حيز  ودخــلــت 

عام  بها  العمل  وينتهي  العام  نف�ص  من 

.2020
"اأي  ر�ــصــالــتــه:  يف  غوتريي�ص  وقـــال 

�صيكون  النووية  لالأ�صلحة  ا�صتخدام 

اأحرزنا  وقــد  االإن�صانية،  على  كارثة 

خطرها،  مــن  احلــد  يف  كــبــريا  تقدما 

هذا  يتوقف  اأن  اأخ�صى  ال  لالأ�صف  لكن 

التقدم فح�صب، بل اأن ي�صري يف االجتاه 

بن  العالقات  اأن  م�صيفا  املعاك�ص"، 

من  بحالة  متر  نوويا  امل�صلحة  الــدول 

عدم الثقة، ويجري �صباق ت�صلح نووي 

الذي  الت�صلح  من  احلد  ونظام  نوعي، 

واأخ�صى  يتال�صى،  االأنف�ص  ب�صق  د  �ُصِيّ

التي  ال�صيئة  الــعــادات  اإىل  نعود  اأننا 

لتهديد  رهينة  باأ�صره  العامل  �صتجعل 

االإبادة النووية، متابعا اأن العامل خ�صر 

النووية  للحرب  بثمن  تقدر  ال  مكابح 

النووية  الــقــوى  مــعــاهــدة  انــتــهــاء  مــع 

)وهي  املا�صي  ال�صهر  املــدي  متو�صطة 

اتفاقية موقعة بن وا�صنطن ومو�صكو 

يف دي�صمرب 1978(، ثم م�صى قائال اأنه 

يحث بقوة الواليات املتحدة واالحتاد 

باتفاق  ي�صمى  ما  متديد  على  الرو�صي 

اال�صتقرار  لتوفري  اجلديدة  البداية 

والوقت للتفاو�ص على تدابري مراقبة 

االأمن  دعا  كما  امل�صتقبلية،  االأ�صلحة 

ــــدول الــعــمــل مــعــا يف  ــام جــمــيــع ال ــع ال

مراجعة معاهدة عدم انت�صار االأ�صلحة 

تظل  اأن  ل�صمان   ،2020 لعام  النووية 

اأهدافها  حتقيق  على  قــادرة  املعاهدة 

النووية  احلـــرب  منع  يف  االأ�صا�صية 

وت�صهيل اإزالة االأ�صلحة النووية.

اإىل  املــتــحــدة  االأمم  بــيــانــات  وت�صري 

نـــووي حول  �ــصــالح  األـــف   14 وجـــود 

تلك  متتلك  الــتــي  والــبــلــدان  ــعــامل،  ال

االأ�صلحة لديها خطط ممولة لتحديث 

تر�صاناتها النووية.

من  وبــالــرغــم   ،2017 مــن  واعــتــبــارا 

وقوع خف�ص كبري يف االأ�صلحة النووية 

الباردة،  احلــرب  ذروة  يف  ُن�صرت  التي 

نووي  راأ�ــص  حتى  فعليا  ُيدمر  مل  فاإنه 

اأنه ال جترى اأي مفاو�صات  واحد، كما 

متعلقة بنزع ال�صالح النووي.

تعاٍز غربية وعربية يف وفاة الرئي�س 
الفرن�شي الأ�شبق جاك �شرياك

غوتريي�س: العامل باأ�شره قد ي�شبح 
رهينة للإبادة النووية

ال�سبت 17 �ستمرب  2969/ 28 �سبتمرب 2019 املوافق لـ 28 حمرم 081441

لل�صحفين  ت�صريحات  يف  ذلك  جاء 

االأ�صبوعي،  ال�صحفي  موؤمترها  خالل 

معلومات،  م�صرب  اتــهــام  على  تعليًقا 

تاأمن  اإىل  �صارع  باأنه  االأبي�ص  البيت 

فيها  طلب  هاتفية،  حمادثة  �صجالت 

ترامب، من نظريه االأوكراين فولودميري 

زيلين�صكي، اإجراء حتقيق حول ن�صاط 

خ�صمه املر�صح الدميقراطي البارز جو 

بايدن، وجنله، كما جاء ذلك يف �صكوى 

من 9 �صفحات ن�صرت، اأول اأم�ص، مل�صرب 

املعلومات، الذي �صيبقى جمهول الهوية 

حمتملة  علنية  ب�صهادة  االإدالء  حتى 

اأمام الكونغر�ص، وفق اإعالم حملي.

وقالت بيلو�صي، اإن املزاعم باأن ترامب 

مع  للتحقيق  ــا  ــي ــران اأوك عــلــى  �صغط 

مناف�صه ال�صيا�صي جو بايدن تظهر اأنه 

خان اليمن الد�صتورية، واأمنهم القومي 

لكنها  االأمريكية،  االنتخابات  ونزاهة 

حتقيق  اإجــراء  يف  الت�صرع  من  حــذرت 

عزل الرئي�ص، موؤكدة اأنها تريد اإجراء 

ومل  تــرامــب،  �صلوك  يف  مــتــاأن  حتقيق 

مواد  �صياغة  توقيت  بيلو�صي  حتــدد 

امل�صاءلة اأو الت�صويت عليها، التي ت�صكل 

فعليا تهما �صد الرئي�ص، لكنها قالت اإن 

حتقيقات جلنة جمل�ص النواب �صتحدد 

توقيت االإجراءات.

ونوهت باأن مكتب مدير اال�صتخبارات 

مترير  بعدم  القانون  انتهك  الوطنية 

اإىل  اأوت  يف  املعلومات  م�صرب  �صكوى 

جلان اال�صتخبارات بالكونغر�ص.

وعندما �صئل جوزيف ماغواير القائم 

الوطنية  اال�صتخبارات  مدير  باأعمال 

عن هذا التاأجيل خالل جل�صة ا�صتماع 

مبجل�ص  اال�صتخبارات  جلنة  عقدتها 

باأنه  الو�صع  و�صف  اأم�ص،  اأول  النواب، 

غري م�صبوق.

�صخ�ص  م�صرع  اأم�ص،  اأول  االأمريكي،  اجلي�ص  يف  م�صوؤولون  اأعلن 

واإ�صابة 3 اآخرين، يف حتطم مروحية ع�صكرية فوق قاعدة تابعة 

للجي�ص، بوالية لوزيانا، جنوب �صرقي البالد.

الع�صكرية  بالقاعدة  م�صوؤولن  عن  اإعالمية،  و�صائل  ونقلت 

يف  اأم�ص  اأول  حتطمت  للجي�ص  تابعة  مروحية  اإن  بيان،  يف  قولهم 

منطقة "فورت بولك" اخلا�صة بالتدريب، كما اأو�صح امل�صوؤولن اأن 

املروحية كانت تقل 4 من اأفراد طاقمها عندما حتطمت، ما ت�صبب 

�صبب حتطم  الك�صف عن  اآخرين، دون   3 واإ�صابة  �صخ�ص،  مب�صرع 

اآالف جندي يتمركزون يف قاعدة   8 اأن نحو  اإىل  املروحية، ي�صار 

املوقع  بح�صب  لويزيانا،  والية  و�صط  تقع  التي  بولك"،  "فورت 
االإلكرتوين للقاعدة.

اآخرين جراء   100 من  اأكرث  واأ�صيب  �صخ�صًا م�صرعهم   20 لقي 

بقوة  اأم�ص،  �صباح  االإندوني�صية،  "�صريام"  جزيرة  �صرب  زلزال 

ريخرت. مقيا�ص  على  درجات   6.8
واأعلن اأجو�ص ويبوو، رئي�ص الوكالة الوطنية الإدارة الكوارث، اأن 

"اأمبون"  20 �صخ�صًا لقوا م�صرعهم بعد اإنهيار منازلهم يف مدينة 
جراء الزلزال، واأن اأكرث من 100 �صخ�ص ا�صيبوا بجروح، م�صريا 

اأن الزلزال اأحلق اأ�صراًرا بع�صرات املنازل واالأبنية حكومية واأحد 

اأعمال البحث واالإنقاذ متوا�صلة يف املنطقة،  ج�صور املدنية، واأن 

م�صيفا اأن 54 هزة ارتدادية اأعقبت الزلزال.

فرق االحتالل االإ�صرائيلي، اأم�ص، م�صريات منددة باال�صتيطان يف 

ال�صفة الغربية املحتلة.

وقالت م�صادر اإن قوات من االحتالل ا�صتخدمت الر�صا�ص املطاطي 

وقنابل الغاز امل�صيل للدموع لتفريق م�صرية منددة باال�صتيطان يف 

امل�صرية  امل�صاركن يف  اأن ع�صرات  ال�صرقية، مو�صحا  القد�ص  بادية 

ملنظمة  التابعة  واال�صتيطان  اجلدار  مقاومة  هيئة  لها  دعت  التي 

اأ�صيبوا  ا�صتيطانية،  بوؤرة  باإقامة  تنديدا  الفل�صطينية،  التحرير 

باالختناق، ومت معاجلتهم ميدانيا.

وكان ع�صرات الفل�صطينين، اأدوا �صالة اجلمعة يف بادية القد�ص، 

رف�صا الإقامة بوؤرة ا�صتيطانية غري مرخ�صة يف املنطقة �صيدت قبل 

عدة اأ�صابيع.

قال متحدث با�صم ال�صرطة النيجريية اأم�ص اإنها اأنقذت اأكرث من 

300 �صخ�ص معظمهم اأطفال كانوا مكبلن يف مبنى مبدينة كادونا 
يف �صمال البالد.

ب�صال�صل  مكبلن  كانوا  االأطفال  من  الكثري  اأن  ال�صرطة  وذكرت 

اإ�صالمية  مدر�صة  ي�صم  املبنى  اأن  واأ�صاف  كواحلهم،  حول  معدنية 

با�صم �صرطة  املتحدث  �صابو  ياكوبو  اعتقلوا، فيما قال  �صبعة  واأن 

كادونا اأن حكومة الوالية تقدم الطعام االآن لالأطفال الذين تبلغ 

اأعمارهم خم�صة اأعوام اأو اأكرث.

ق�صت اإحدى حماكم مو�صكو بتوقيف 9 من اأن�صار تنظيم "داع�ص" 

االإرهابي، ي�صري التحقيق اإىل تورطهم يف جمع "التربعات" لتمويل 

التنظيم االإرهابي يف �صوريا والعراق.

وقالت م�صوؤولة يف جلنة التحقيق الرو�صية لل�صحفين، اإن احلكم 

اإرهابي  لتنظيم  باالنتماء  اإليهم  وجهت  تهمة  على  بناء  �صدر 

وتقدمي امل�صاعدة له.

اأ�ص�صها  االإرهابية  التمويل  خلية  فاإن  املحققن،  ملعلومات  ووفقا 

م�صر،  يف  اإقامته  اأثناء  "داع�ص"  اإىل  ان�صم  الذي  املتهمن  اأحد 

وبعد عودته اإىل رو�صيا عام 2015 بداأ بالبحث عن الراغبن يف 

�صوريا والعراق ماليا، حيث ح�صد لذلك  التنظيم يف  دعم م�صلحي 

جمموعة درد�صة على اأحد تطبيقات التوا�صل االجتماعي، ان�صم 

اإليها نحو 30 �صخ�صا.

جريح   100 من  و�أكرث  قتيال   20
خلفه زلز�ل �شرقي �إندوني�شيا

م�شرع �شخ�س يف حتطم مروحية 
ع�شكرية بالوليات �ملتحدة

�لحتالل �لإ�شر�ئيلي يفرق م�شري�ت 
منددة بال�شتيطان يف �ل�شفة

�لعثور على �أكرث من 300 
�شخ�س مكبلني يف �شمال نيجرييا

�عتقال 9 م�شبوهني بتمويل 
"د�عـــ�س" برو�شيا

حــول

الوكاالت  

العــامل

�شكوى م�شرب املعلومات تظهر اأن ترامب "خان الأمن القومي"

ق. د

دويل

ق. د

ق. د

ق. د



الرابطة الوطنية املحرتفة لكرة القدم

مقابلة  نقاط  االإن�صباط  جلنة  منحت  

ل�صالح  بلوزداد  و�صباب  القبائل  �صبيبة 

عرفتها  التي  ــداث  االأح بعد  االأخــري  هذا 

كما   78 الدقيقة  يف  وتوقفها  املواجهة 

باأربعة  القبائل  �صبيبة  فريق  عاقبت 

مقابالت بدون جمهور منها مبارتن خارج 

تقدر  مالية  وغــرامــة  وزو  تيزي  مدينة 

جلنة  الــزمــت  كما  �صنتيم  مليون   20 بـــ 

كل  بتعوي�ص  ال�صبيبة  فريق  االإن�صباط 

اأول  ملعب  تكبدها  التي  املادية  اخل�صائر 

اأي�صا من حقوق البث  نوفمرب مع حرمانه 

التلفزيوين اخلا�ص بهذه املباراة.

فريق  مدافع  اللجنة  ذات  اأوقــفــت  كما 

ملبارتن  بو�صار  �صفيان  ــوزداد  ــل ب �صباب 

نافذتن وغرامة مالية بقيمة 10 مالين 

الوطني  املنتخب  لرتب�ص  مغادرته  ب�صبب 

ــه  ذات الــ�ــصــيــاق  يف  وتــعــر�ــص  للمحلين، 

و  بـــارادو  نــادي  من  قرينة  بن  الالعبون 

زردوم  و  مقرة  جنم  من  وهبال  مارو�صي 

وفاق  من  لعريبي  و  داي  ح�صن  ن�صر  من 

�صطيف و �صامر من احتاد ب�صكرة وحمزة 

من احتاد بلعاب�ص لعقوبة االإيقاف ملباراة 

دينار  األـــف   30 بقيمة  وغــرامــة  واحـــد 

ب�صبب االإعرتا�ص على قرارات  لكل منهم 

احلكم كما مت توقيف مدرب فريق احتاد 

غري  ت�صرف  ب�صبب  رزوق  يعي�ص  بلعبا�ص 

و10  االأول  االإنــــذار  ووجــهــت  ريــا�ــصــي، 

مالين �صنتيم لفرق احتاد ب�صكرة ب�صبب 

داي  ح�صن  ون�صر  النارية  االألعاب  رمي 

ب�صبب رمي املقذوفات ونادي بارادو ب�صبب 

�صوء التنظيم.

وفاق �سطيف - اإحتاد ب�سكرة 

مولودية بجاية - مولودية العلمة 

اإحتاد عني البي�ساء - نادي الت�سامن ال�سويف 

هالل �سلغوم العيد - اإحتاد تب�سة 

حرمان �صبيبة القبائل من اأن�صارها يف اأربعة مدوار ينفي ا�صتقالته من على راأ�س الرابطة الوطنية
مواجهات وتوقيف بو�صار ملبارتني 

الوفاق عازم على الفوز للخروج من عنق الزجاجة

الإنفجار لتفادي  اإيجابية  نتيجة  عن  "البابية" تبحث 

الإحتاد يبحث عن الإطاحة بالت�صامن رغم �صعوبة املاأمورية

الهـــــالل يبحث عن اأول فـــــوز له
 والكناري يراهــن على املفاجاأة 
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يف ت�صريح لرئي�ص الرابطة اجلزائرية، 

اجلمعة،  اأمــ�ــص  مــــدوار،  الــكــرمي  عبد 

املحلية  ــالم  االإع و�صائل  عرب  تــردد  ما 

خالل  االجتماعي،  التوا�صل  ومــواقــع 

االأيام املا�صية عن رغبته يف اال�صتقالة، 

نربة  ت�صاعد  عــن  حديث  ــدور  ي حيث 

اخلالف بن عبد الكرمي مدوار، ورئي�ص 

االحتاد اجلزائري، خري الدين زط�صي، 

ب�صبب تدخل االأخري يف �صوؤون الرابطة، 

نظام  تغيري  م�صروع  بتمرير  وقيامه 

املناف�صة يف الدوري املحلي دون موافقة 

مدوار، وقال مدوار يف ت�صريحات ن�صرها 

اأقدم  ولن  "مل  للرابطة  الر�صمي  املوقع 

االأخبار  كــل  الــرابــطــة،  مــن  ا�صتقالتي 

التي حتدثت عن ذلك خاطئة"، واأ�صاف 

"م�صتمر يف من�صبي، وال يوجد اأي خالف 
معه  عالقتي  زط�صي،  الــديــن  خــري  مــع 

وختم  املتبادل"،  االحرتام  على  قائمة 

"كل  بقوله  حديثه  مدوار  الكرمي  عبد 

الرابطة  مكتب  على  املوجودة  امللفات 

مت ت�صويتها، ال دخل لنا يف عمل جلنة 

تخ�صع  م�صتقلة  هيئة  الأنها  االن�صباط 

لقوانن االحتاد اجلزائري".

ي�صتقبل وفاق �صطيف اأم�صية اليوم مبلعب 

8 ماي 1945 ال�صيف اإحتاد ب�صكرة بداية 
من ال�صاعة ال�صابعة اإال ربع يف لقاء اجلولة 

يف  االأوىل  الرابطة  بطولة  من  ال�صاد�صة 

اأجواء خا�صة للت�صكيلة ال�صطايفية يف ظل 

االإ�صراف  ورف�صه  م�صوي  املــدرب  اإن�صحاب 

اأن  قبل  املقابلة  هــذه  يف  الت�صكيلة  على 

يرتاجع يف نهاية املطاف بعد اإحلاح كبري من 

بقاء  على  اأ�صرت  التي  الوفاق  اإدارة  طرف 

م�صوي خالل الفرتة املقبلة.

اليوم  مــبــاراة  الــوفــاق  ت�صكيلة  وتخو�ص 

منقو�صة من خدمات كل من ر�صواين امل�صاب 

الت�صكيلة  تعرف  فيما  املعاقب  ولعريبي 

تواجد  مع  وغ�صة  بوقلمونة  الثنائي  عودة 

ت�صريحه  بعد  بوال�صوف  ال�صاعدة  املوهبة 

من املنتخب الوطني الأقل من 20 �صنة بناءا 

اأجل  من  الوفاق  اإدارة  من  م�صبق  طلب  على 

الذي  الالعب  هذا  خدمات  من  االإ�صتفادة 

اأبهر اجلميع يف مباراة اجلولة ال�صابقة اأمام 

ن�صر ح�صن داي، ومت تر�صيم لقاء اجلولة 

القبائل  �صبيبة  بن  البطولة  من  ال�صابعة 

ب�صبب  اجلمهور  ح�صور  دون  �صطيف  ووفاق 

العقوبة امل�صلطة على ال�صبيبة، فيما منحت 

من  الوفاق  الإدارة  اإ�صايف  �صهر  مهلة  الفيفا 

م�صتحقات  لق�صية  النهائية  الت�صوية  اأجل 

الالعب ال�صابق للفريق امللغا�صي اأمادا والتي 

ال�صاعات  يف  امل�صريين  ح�صب  ت�صويتها  مت 

التي  الوثائق  اإر�ــصــال  خــالل  من  الفارطة 

تثبت ت�صوية م�صتحقات الالعب كاملة.

وتبحث ت�صكيلة اإحتاد ب�صكرة عن تدارك 

الفارطة  اجلولة  يف  تلقتها  التي  الهزمية 

ورغم  بلعبا�ص،  ــاد  اإحت ــام  اأم ميدانها  على 

لالإحتاد  الفني  الطاقم  اأن  اإال  الوقت  �صيق 

من  اليوم  ملباراة  الت�صكيلة  جاهزية  اأكــد 

ت�صمح  اإيــجــابــيــة  بنتيجة  ــودة  ــع ال اأجـــل 

�صعوبة  رغم  الرتتيب  يف  بالتقدم  للفريق 

املاأمورية اأمام الوفاق، وتعرف املباراة غياب 

وكذا  االإ�صابة  ب�صبب  عا�صور  بن  املهاجم 

الالعب �صامر الذي مت معاقبته بلقاء واحد 

�صنتيم  مالين   3 بقيمة  مالية  وغــرامــة 

املباراة  يف  اإحتجاج  الإنـــذار  تلقيه  ب�صبب 

اخليارات  بــاقــي  �صتكون  فيما  ال�صابقة، 

واجه  الــذي  لكناوي  ــدرب  امل ت�صرف  حتت 

بع�ص االإنتقادات ب�صبب خياراته يف اللقاء 

الهجوم،  خط  م�صتوى  على  ال�صيما  ال�صابق 

املباراة  الإدارة  اإبــريــر  احلكم  تعين  ومت 

جلنة  فر�صت  فيما  واالإحتـــاد،  الوفاق  بن 

االإن�صباط غرامة مالية بقيمة 10 مالين 

�صنتيم بحق االإحتاد ب�صبب رمي املقذوفات 

من طرف االأن�صار يف مباراة اجلولة ال�صابقة 

اأمام اإحتاد بلعبا�ص. 

فوزه  حتقيق  عن  العيد  �صلغوم  هــالل  يبحث 

ي�صتقبل  حينما  املو�صم  هذا  بطولة  يف  االأول 

لقاء  يف  تب�صة  اإحتــاد  ال�صيف  اليوم  اأم�صية 

يف  املوجودة  الغيابات  ورغم  الثالثة،  اجلولة 

من  قلل  عقوق  ــدرب  امل اأن  اإال  الهالل  ت�صكيلة 

املنا�صبة  البدائل  وجــود  على  موؤكدا  تاأثريها 

لتحقيق الفوز الذي من �صاأنه اأن يزيل ال�صغط 

فر�صة  متلك  التي  الت�صكيلة  على  املفرو�ص 

اأن  خا�صة  الرتتيب  يف  التقدم  اأجل  من  كبرية 

الفريق �صيكون معنيا باالإ�صتقبال داخل الديار 

وطالب  جيجل،  �صباب  اأمام  املوالية  اجلولة  يف 

اأن�صار الهالل من اإدارة الفريق �صرورة التدخل 

من اأجل تخفي�ص ثمن التذاكر بداية من مباراة 

اجلماهريي  احل�صور  يكون  حتى  وهــذا  اليوم 

املناف�ص، مت  لوزن  بالنظر  املباراة  كبري يف هذه 

تعين الثالثي قبايلي، عراب وقادم الإدارة هذه 

املباراة.

التعرثين  ــدارك  ت ــاد  االحت يريد  املقابل  يف   

منها  يعاين  التي  امل�صاكل  ب�صبب  ال�صابقتن 

زمالء  اأن  اأال  االأخـــرية  االآونـــة  خــالل  الفريق 

احلار�ص من�صوري عازمون على  حتقيق نتيجة 

جيدة يف تنقلهم ومن ثم البحث على الفوز الذي 

طال يف بداية البطولة وح�صد النقاط الثالث 

اآخر حديث له  اأ�صر املدرب بل�صطر يف  يف حن 

الرنكيز  �ــصــرورة  على  العبيه   مع  اأّمــ�ــص  يــوم 

على لقاء اليوم وعدم التفكري يف امل�صاكل التي 

فيما  خا�صة  موؤخرا  النادي  ا�صتقرار  �صربت 

وامل�صاكل  املالية  الالعبن  م�صتحقات  بخ�ص 

االإدارية بعد تقدمي املكتب امل�صري اال�صتقالة.

زوال  البي�صاء  عن  اإحتــاد  فريق  �صيكون 

اأمــام  �صعبة  مقابلة  مع  موعد  على  اليوم 

هذا  جيدة  بداية  على  ب�صم  ثقيل  خ�صم 

�صمن  ال�صويف  الت�صامن  نــادي  وهــو  املو�صم 

الق�صم  بطولة  من  الثالثة  اجلولة  لقاءات 

اليوم  مباراة  تكت�صي  حيث  للهواة   الثاين 

البي�صاء  عن  احتــاد  لفريق  كبرية  اأهمية 

بتحقيق  له  ي�صمح  االإنت�صار  حتقيق  الأن 

يف  العمل  وموا�صلة  املــرجــوة  االنــطــالقــة 

وترفع  االرتياح  على  تبعث  ممتازة  ظروف 

االجتاه  يف  ي�صري  الفريق  وجتعل  املعنويات 

املواجهة  اأن  بالذكر  واجلــديــر  ال�صحيح، 

رفع  بــعــد  علي"  "حمدي  مبلعب  �صتلعب 

اإدارة  واأبــدت  �صابقا  امل�صجلة  التحفظات 

القرار  لهذا  كبريا  اإرتياحا  الفريق  واأن�صار 

ا�صتعدادا  البي�صاء  الكتيبة  العبو  واأبــدى 

ال�صويف  الت�صامن  اأمـــام  للمقابلة  كــبــريا 

لتخطي  جــاحمــة  رغــبــة  حتـــذوه  فاجلميع 

رفقاء  معنويات  اأن  ال�صيما  الـــزوار  عقبة 

عودتهم  اإثــر  ال�صماء  تعانق  زينو  موفق 

ــد جنم  ــدي بــالــتــعــادل اأمــــام الــ�ــصــاعــد اجل

التالغمة كما يتواجد كل العبي الفريق يف 

اأح�صن اأحوالهم ويتمتعون بجاهزية كبرية 

و  مكتملة  الت�صكيلة  اأن  خ�صو�صا  للمقابلة 

والعقوبات  االإ�صابات  من  يخلو  والتعداد 

وهذا ما يعطي حلوال كثريا للمدرب يف هذه 

املقابلة  �صتعرف  اأخــرى  جهة  من  املواجهة 

االأن�صار  اأن  مادام  كبريا  جماهرييا  ح�صورا 

حتى  امللعب  مــدرجــات  غــزو  على  عــازمــون 

مدى  للجميع  ويثبتوا  فريقهم  ينا�صروا 

االأمام  اإىل  الفريق  دفع  وكذا  احرتافيتهم 

كما  ال�صويف  بالت�صامن  االإطاحة  اأجــل  من 

اأنهم مطالبون التحلي بالروح الريا�صية يف 

املدرجات و تقدمي �صورة رائعة عن الفريق 

هي  ما  القدم  كرة  الأن  النتيجة  كانت  مهما 

و  الفرق  بن  والتعارف  للتوا�صل  لعبة  اإال 

االأن�صار ولهذا يجب على ع�صاق  و  امل�صريين 

بطريقة  فريقهم  منا�صرة  االإحتاد  وحمبي 

ح�صارية بعيدة عن التع�صب والعنف.

�صيقا  العلمة  مولودية  تنزل 

مولودية  على  الــيــوم  اأم�صية 

بـــجـــايـــة مبـــلـــعـــب الــــوحــــدة 

ــة بــبــجــايــة بــدايــة  ــي ــارب ــغ امل

م�صاءا  ال�صابعة  ال�صاعة  من 

من  ال�صاد�صة  اجلولة  حل�صاب 

مباراة  يف  الثانية  الــرابــطــة 

العلمية  الت�صكيلة  فيها  تراهن 

اإيجابية  بنتيجة  العودة  على 

من  الفرق  تخرج  اأن  �صاأنها  من 

البداية  بــعــد  املــظــلــم  الــنــفــق 

الفريق  �صجلها  التي  املتعرثة 

حلد االأن من خالل عدم جناح 

فوز  اأي  حتــقــيــق  يف  الــفــريــق 

بخم�صة  واالإكتفاء  االأن  حلد 

اأن  علما  متتالية،  ــادالت  ــع ت

م�صتقبل  يف  حت�صم  قد  املباراة 

ظل  يف  وهذا  �صحراوي  املدرب 

يف  املعني  رغبة  عــن  احلــديــث 

االإن�صحاب من العار�صة الفنية 

للفريق.

االإدارة  جمل�ص  رئي�ص  ومتكن 

اإحــتــواء  مــن  كــراو�ــصــي  �صالح 

بعد  الفريق  بيت  يف  الو�صع 

ــث عـــادت  ــي ــة ح ــاب ــن ــرث ع ــع ت

يف  ــذا  وه ن�صابها  اإىل  االأمـــور 

من  اإيــجــابــي  فعل  رد  اإنــتــظــار 

التي  املباراة  هذه  يف  الالعبن 

يف  يتمثل  واحــد  غياب  تعرف 

املهاجم كفي امل�صاب فيما ف�صل 

الطاقم الفني توجيه الدعوة 

للثنائي الهجومي معن�صر واأيت 

من  تعافيهما  بعد  املالك  عبد 

يعانيان  كانا  التي  االإ�ــصــابــة 

اإدارة  ر�ـــصـــدت  فــيــمــا  مــنــهــا، 

ماليةمعتربة  منحة  الفريق 

على  العودة  اأجل  من  لالعبن 

التعادل يف هذه  االأقل بنقطة 

اخلرجة.

املهلة  ــص  ــ� االأم نــهــار  واإنــتــهــت 

االإفريقي  للنادي  املمنوحة 

ت�صوية  اأجـــل  ــن  م الــتــونــ�ــصــي 

�صنيحي  حتــويــل  م�صتحقات 

الطرف  مــن  تــاأكــيــدات  و�ــصــط 

القيمة  �ــصــخ  عــلــى  التون�صي 

ــتــحــويــل يف  ــل ـــيـــة ل االإجـــمـــال

ــاب الــبــنــكــي ملــولــوديــة  احلــ�ــص

العلمة بقيمة 480 األف دوالر 

وهي القيمة التي من املفرت�ص 

اأن يتم �صحبها يف غ�صون اأ�صبوع 

م�صتحقات  لت�صوية  االأن  مــن 

الالعبن. 
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ت�سريحات... ت�سريحات... ت�سريحات

الداربي يفي بوعوده... 
والأن�صار يُبهرون يف املدرجات

بن �شامل �شمام االأمان ونفار ا�شتحق 
العالمة الكاملة وبن بلقا�شم من دون خطاأ

ا�صتحق خط دفاع مولودية باتنة العالمة 

الذين  البوبية  مدافعي  تاألق  بعد  الكاملة، 

بع�ص  ال�صباب  مهاجمي  على  وفوتوا  تاألقوا 

الفر�ص، اإذ كان املدافع بن �صامل �صمام االأمان 

مهاجمي  ــام  اأم الــرهــان  وك�صبه  بتدخالته 

اإيهاب  االأميــن  الظهري  نال  حن  يف  املناف�ص، 

بوجه  ظهر  اأن  بعد  الكاملة،  العالمة  نفار 

الظهري  اإىل  اإ�صافة  راق،  ومب�صتوى  طيب 

االأي�صر حكيم بن بلقا�صم والذي اأدى ما عليه 

ومن دون اأي خطاأ طيلة الت�صعون دقيقة.

بركاين االأف�شل من جانب ال�شباب 
الالعب  كــان  بــاتــنــة،  �صباب  جــانــب  ومــن 

االأبرز  الهجومي،  امليدان  متو�صط  بركاين 

اأقل  ومب�صتوى  الكاب،  ت�صكيلة  يف  واالأف�صل 

ظهر كل من �صا�صوة ولوز وقح�ص بوجه الئق 

العبي  عليهم  فر�صها  التي  ال�صعوبات  رغم 

املولودية.

بهلول عانى املر�س ليلة املقابلة و�شارك 
اأ�شا�شيا وتاألق رفقة حاج عي�شى وبيطام 

من  ينتظر  الكثري  كــان  الــذي  الــوقــت  ويف 

عنا�صر اخلربة التي ي�صمها تعداد البوبية، 

اأبان  املــيــدان،  و�صط  م�صتوى  على  وخا�صة 

املالك  وعــبــد  عي�صى  ــاج  ح لــزهــر  الــثــالثــي 

كبرية،  اإمكانيات  على  بهلول  وبــالل  بيطام 

وقدموا االإ�صافة بخربتهم يف امليادين.

املر�ص  عــانــى  بــهــلــول  اأن  بــالــذكــر  جــديــر 

جد  كاأ�صا�صي  م�صاركته  وكانت  املباراة  ليلة 

م�صتبعدة.

االإ�شابة تعاود غ�شبان وينقل 
على جناح ال�شرعة للم�شت�شفى 

ــة  ــودي ــول ـــــاودت االإ�ـــصـــابـــة مــهــاجــم امل ع

ال�صرعة  جناح  على  لينقل  غ�صبان  ــن  اأم

توهامي،  فلي�ص  بــن  اجلامعي  للم�صت�صفى 

وان  خا�صة  غيابه  مــدة  حتديد  انتظار  يف 

اإ�صابته كانت على م�صتوى اليد.

العبو البوبية فرحوا مطوال مع اأن�شارهم 
مع  الالعبن  تفاعل  اللقاء  نهاية  وعرفت 

اأين فرحوا مطوال معهم وتفاعلوا  اأن�صارهم 

مع االنت�صار املحقق والذي يعترب هو الثالث 

اأ�صحاب  ليحقق  املو�صم  هــذا  الــتــوايل  على 

اللونن االأبي�ص واالأ�صود العالمة الكاملة.

حاج عي�شى يلعب اأول داربي يف م�شواره 

وبهلول وبن من�شور لعبا باألوان كال الفريقني 
الالعبن  بع�ص  مــ�ــصــوار  عــن  وبــاحلــديــث 

هذا  فــاإن  باتنة  مدينة  اأبناء  من  وخا�صة 

الداربي هو االأول لالعب لزهر حاج عي�صى 

الفرق يف اجلزائر،  اأعرق  األوان  الذي حمل 

الداربي  هــذا  يف  للمولودية  قائد  ليكون 

ويقودها لتحقيق انت�صار ثمن، يف حن لعب 

لعب  اأن  بعد  باتنة  مولودية  باألوان  بهلول 

بن  اإ�صالم  �صاأن  �صاأنه  البوبية،  �صد  للكاب 

من�صور الذي كان قائدا اأم�ص لت�صكيلة �صباب 

باتنة.

لعالوي مرر ر�شالة م�شفرة لالأن�شار
 عقب نهاية املباراة

�صارع املدرب في�صل لعالوي لتمرير ر�صالة 

باملدرجات  احلا�صرين  لالأن�صار  م�صفرة 

ه�صتريية  وبفرحة  حياهم  اأيــن  املغطاة 

لريد  الثمن  الــفــوز  ــذا  ه االأنــ�ــصــار  اأهـــدى 

بذلك على كل امل�صككن الذين رف�صوا فكرة 

توليه العار�صة الفنية للفريق منذ بداية 

املو�صم.

امللعب امتالأ عن اآخره قبل �شاعتني من 

انطالق اللقاء ومئات االأن�شار مل يظفروا 
مبكانة يف املدرجات 

ومثلما كان منتظرا، عرفت مدرجات ملعب 

اأن�صار  جانب  من  قويا  توافدا  نوفمرب  اأول 

الفريقن، اإذ امتالأت املدرجات قبل �صاعتن 

املنا�صرين  مئات  ليبقى  املقابلة  انطالق  عن 

يف  ملكانة  يظفروا  ومل  امللعب  اأ�ــصــوار  خــارج 

املدرجات رغم حيازتهم على تذكرة دخول 

وغزو  الــقــوي  للتوافد  نظرا  ــذا  وه امللعب، 

اأن�صار الفريقن للمدرجات.

مباراة ب�شبابيك مغلقة والداربي مل يعد 
ي�شع اأن�شار الفريقني

نوفمرب  اأول  مبدرجات  احل�صور  عــدد  بلغ 

التقدير  ح�صب  منا�صر  األــف   25 من  اأكــرث 

وبقي ع�صرات املئات بتذاكرهم خارج اأ�صوار 

ومتابعة  للدخول  دورهــم  ينتظرون  امللعب 

ي�صع   يعد  مل  امللعب  اأن  تبن  حيث  اللقاء 

املحلية  املــبــاريــات  خــالل  الفريقن  اأن�صار 

الذي اأ�صحى ي�صتقطب االآالف من اأن�صارهما 

حيث لعبت املباراة ب�صبابيك مغلقة، ومت بيع 

كل التذاكر التي مت طبعها.

في�شل لعالوي: )مدرب م.باتنة(:
بالكفاءات" تزخر  باتنة  اأن  اأثبتت  والنتائج  مهم  جد  فوزا  "حققنا 

�صرح مدرب فريق مولودية باتنة 

التي  املحلية  املــبــاراة  نهاية  عقب 

جمعت فريقه بـاجلار �صباب باتنة 

�صعب  جــد  اأ�صبوع  ع�صنا  وقال:" 

ــذي   ــل الــ�ــصــغــط ال خــا�ــصــة، يف ظ

فر�صه علينا االأن�صار الذين اأكدوا 

الــداربــي  يف  الــفــوز  ــرورة  �ــص على 

وح�صمه، كما كنت جد متخوف من 

الغرور، لنحقق  وقوع الالعبن يف 

االأهــــم يف االأخــــري ونـــوؤكـــد مــدى 

جاهزيتنا لكل اللقاءات"

يف  بالبقاء  ي�صمح  التوايل  على  فــوز  ثالث  حققنا  لعالوي:"  واأ�ــصــاف 

ال�صدارة �صنوا�صل العمل حتى نحقق االأهداف امل�صطرة، ونهدي االأن�صار 

انت�صارات اأخرى"

وا�صتغل لعالوي الندوة ال�صحفية للحديث عن اجلانب ال�صخ�صي ممررا 

باتنة  اأن  وتثبت  توؤكد  " النتائج  قائال:  اإمكانياته  يف  ي�صكك  ملن  ر�صائل 

تزخر بكفاءات واإطارات".

ح�صم، فريق مولودية باتنة، �صهرة اأم�ص االأول ، داربي الوالية اخلام�صة ل�صاحله، بعد اأن فاز على غرميه �صباب باتنة، 

يف مباراة بر�صم اجلولة الثالثة من ق�صم الهواة، احت�صنها ملعب اأول نوفمرب مبدينة باتنة، و�صهدت املقابلة �صيطرة مطلقة 

الأ�صحاب اللونن االأبي�ص واالأ�صود الذي دخلوا بقوة منذ الدقائق االأوىل، و�صغطوا على مرمى الكاب، وكانت اأول فر�صة 

من جانب املولودية يف الدقيقة الـ11 عن طريق املاي�صرتو لزهر حاج عي�صى الذي توغل داخل منطقة العمليات و�صدد 

كرة �صدرها احلار�ص زيالي لرتتد الكرة للمهاجم �صياب هذا االأخري مل يح�صن التعامل معها وفوت على فريقه فر�صة فتح 

باب الت�صجيل، بعدها وا�صلت القاطرة االأمامية للمولودية حمالتها الهجومية لتكلل تلك الهجمات ب�صربة جزاء �صرعية 

بعد اأن مل�ص مدافع الكاب الكرة بيده، ليرتجمها �صنيقر اإىل هدف يف الدقيقة الـ31 مانحا فريقها التقدم، بعدها جاء رد 

اأ�صبال املدرب بن علي بعد اأن توغل لوز على اجلهة الي�صرى ووزع كرة وراأ�صية �صا�صوة تعلو االإطار بب�صع �صنتيمرتات فقط، 

ليح�صن رفقاء عبد املالك بيطام ت�صيري ما تبقى من املرحلة االأوىل وينهونها ل�صاحلهم بهدف دون رد.

يف املرحلة الثانية، دخل الفريقن بقوة، اأمال يف تعميق الفارق من جانب البوبية وتعديل النتيجة من جانب ال�صباب، 

ليعود لزهر حاج عي�صى وي�صع كرة على طبق للمهاجم �صنيقر هذا االأخري ُيعرقل داخل منطقة العمليات ويتح�صل على 

�صربة جزاء �صرعية اأ�صاف منها الهدف الثاين له ولفريقه، ليخرج رفقاء بركاين من قوقعتهم ويرمون بثقتهم يف الهجوم 

الهادي قح�ص وو�صع  املهاجم  ا�صتغله  ايديو  املدافع  26 بعد خطاأ من  الدقيقة  النتيجة وهو ما حتقق يف  ق�صد تقلي�ص 

فوتت  �صامل  بن  رفقاء  ا�صتماتة  اأن  اإال  البوبية  مرمى  على  ال�صغط  ال�صباب  ووا�صل  براهيمي،  احلار�ص  �صباك  يف  الكرة 

بع�ص الفر�ص على ال�صباب لينتهي اللقاء بفوز م�صتحق ملولودية باتنة وبهذا يكون الفوز الثالث على التوايل للمولودية 

ما ي�صعها يف �صدارة الرتتيب بـ9 نقاط.
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مولودية باتنة ــــ �سباب باتنة 1/2
ريا�صة

تغطية: اأمري رامز جاب الله

زغينة فرحات: )رئي�س �س باتنة(
املباراة" حكم  ربي" على  و"نوكلوا  ريا�شيا  ننهزم  "مل 

�صباب  ـــادي  ن رئي�ص  جهته  ومــن 

يه�صم  مل  زغينة،  فرحات  باتنة 

االتهامات  نار  فتح  وقــال  الهزمية 

على مدير مركب اول نوفمرب وكذا 

ننهزم  مل  وقــــال:  املـــبـــاراة  حــكــم 

�صوء  �صهد  الداربي  اليوم،  ريا�صيا 

املــركــب  مــديــر  يتحمله  تنظيم 

الريا�صي اأول نوفمرب، اإ�صافة اىل 

حتيز احلكم مع الفريق املناف�ص".

م�شعود زيداين )رئي�س فريق م باتنة(
ونعد  باأريحية  نعمل  يجعلنا  بالداربي  "الفوز 

اأن�شارنا مبوا�شلة التاألق" 
م�صعود  باتنة  مــولــوديــة  رئي�ص  جهته  مــن   

زيداين ويف ت�صريحه عقب نهاية اللقاء قال:" 

باأريحية  الفوز بهكذا لقاء حملي يجعلنا نعمل 

معنوياتنا  من  يزيد  كما  �صغوط  اأي  دون  ومن 

اأكرب، ن�صكر كل من الطاقم الفني  وك�صبنا ثقة 

والالعبن على ما قدموه، ون�صكر االأن�صار على 

مبوا�صلة  ونعدهم  العالية  الريا�صية  الــروح 

التاألق".

بع�س اأن�شار الكاب �شخطوا على اإدارة فريقهم والعبيهم 

اللقاء  اأن  من  وبالرغم 

ريا�صية  روح  يف  انتهى 

الفريقن  بـــن  عــالــيــة 

بع�ص  اأن  اإال  واالأنــ�ــصــار 

ــاب مل  ــب ــص ــ� مــ�ــصــجــعــي ال

ـــهـــزميـــة  يـــهـــ�ـــصـــمـــوا ال

وا�صتنكروا االأداء الهزيل 

الـــذي قــدمــه رفــقــاء بن 

على  و�صخطوا  من�صور، 

الفني  والطاقم  االإدارة 

مطالبن  الالعبن  وكذا 

امل�صار  ت�صحيح  ب�صرورة 

قبل فوات االأوان.

اأن�شار الفريقني عالمة م�شجلة وي�شتحقون مكانة يف الرابطة املحرتفة االأوىل
باتنة  و�صباب  مولودية  فريقي  اأن�صار  �صنع 
اأجــواء  الـ35 بن اجلــاريــن  الــداربــي  يف هــذا 
بهيجة يف املدرجات و�صنعوا الفرجة واأمتعوا 
فنية  بلوحات  االأنــظــار  وخطفوا  احلــ�ــصــور،  
املقابلة  مــن  ليجعلوا  ور�ــصــائــل،  وتيفوهات 
ريا�صية،  روح  يف  انتهى  كرويا  عر�صا  املحلية 
انه  ويوؤكد  الباتني مدى وعيه  املنا�صر  ليثبت 
ولي�ص  االأ�ــصــواء،  دوري  يف  التواجد  ي�صتحق 

الدرجة الثالثة من البطولة اجلزائرية.
وبالرغم من بع�ص الت�صرفات غري الريا�صية 
الــروح  اأن  اإال  اللقاء  قبل  املراهقن  بــع  مــن 
املحلي  اللقاء  من  وجعلت  غلبت  الريا�صية 

فرجة ومتعة يف امليدان واملدرجات.



اإحتاد ال�ساوية 

�سباب عني فكرون 

ن�سر الفجوج - وفاق تب�سة
رابطة الق�سم الثاين هواة

خ�صارة الداربي تثري �صخط الأن�صار

فريقي  حق  "الويكلو" يف 
الوفاق يف اأف�صل رواق من اأجل الفوز والن�صر �صباب حي مو�صى و�صباب باتنة 

عازم على ا�صتغالل العوامل الكال�صيكية 

الإحتاد يطيح باجلار عني فكرون 
ويك�صب معركة الزعامة
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اإىل  اليوم  تب�صة  وفــاق  �صيتنقل   

مدينة قاملة  اأين �صيحل �صيفا على 

اجلولة  بر�صم  فجوج  ن�صر  فريق 

مابن  الق�صم  بطولة  مــن  الثانية 

اجلهات املجموعة ال�صرقية ويجري 

هذا للقاء و�صط ظروف مميزة بعد 

اأمام  االأول  اجلولة  يف  الوفاق  فوز 

والذي  الب�صاط  على  مروانة  اأمــل 

نقاط  ثالثة  اأول  حتقيق  من  مكنه 

اجلديد  املو�صم  بطولة  افتتاح  يف 

العبيه  معنويات  رفع  الذي  والفوز 

وتلعب  ــيــوم  ال حمــفــزيــن  وجعلهم 

ــل حتقيق الــفــوز الــثــاين يف  مــن اأج

�صل�صلة  موا�صلة  ثم  ومن  البطولة 

�صت�صمح  والتي  االيجابية  النتائج 

البطولة  يف  بعيدا  بــالــذهــاب  لــه 

واأن  خا�صة  الرهان  ك�صب  وكذلك 

خارج  جيد  يتفاو�ص  اأ�صبح  الوفاق 

الوفاق  ت�صكيلة  و�صتكون  ميدانه 

�صي�صمح  ما  وهــذا  ال�صفوف  مكتمل 

من  الوفاق  للفريق  الفني  للطاقم 

االإ�صتفادة من كل اخليارات.

فكرون  عــن  �صباب  فريق  يتمكن  مل 

اأول اأم�ص اخلروج غامنا عند مواجهته 

�صربة  وتلقى  ال�صاوية  اإحتــاد  اجلــار 

املواجهة  نقاط  خ�صارته  بعد  موجعة 

ل�صفر  بهدف  الــزائــر  الفريق  ل�صالح 

�صجل يف الرمق االأخري من اللقاء هته 

الطاقم  ح�صابات  اأخلطت  الهزمية 

بونعا�ص  الدين  نور  بقيادة  الفني 

الت�صاوؤالت  من  العديد  وطرحت 

ال�صباب  ــار  ــ�ــص اأن ــوان  ــت ي مل  و 

الغائبن عن املدرجات يف اإلقاء 

ــن الــ�ــصــب والــ�ــصــتــم على  ـــل م واب

م�صوؤويل الفريق وال�صلطات املحلية 

بالوالية واتهامهم مبا يحدث خا�صة 

املواجهة  حتويل  يف  االإدارة  قبول  بعد 

جمهور  وبـــــدون  ــد  ــاي حم مــلــعــب  اإىل 

فالهزمية االأخرية اأخرجت االأن�صار عن 

قبل  الو�صع  باإحتواء  وطالبوا  �صمتهم 

الراأ�ص  يف  الفاأ�ص  وقــوع 

بداية  واأننا يف  خا�صة 

فاإن  ذلك  ومع  املو�صم 

ــاب مل  ــب ــص ــ� فـــريـــق ال

كثرية  اأ�ــصــيــاء  يــقــدم 

خ�صو�صا  املقابلة  يف 

يف املرحلة االأوىل اأين 

الفريق  كان ريتم ون�صق 

نـــاهـــيـــك عن  مــنــخــفــ�ــصــا 

فالفريق  التكتيكي  االإفــال�ــص 

الزائر در�ص جيدا خطة الفريق املحلي 

خاللها  من  �صل  حمكمة  خطة  وو�صع 

وبالتايل  الفريق  العبي  حتركات  كل 

النقاط الثالث التي عاد بها اجلار اإحتاد 

ال�صاوية مل تكن �صدفة مادام اأنه تفوق 

واأمام  دقيقة  الت�صعن  طيلة  تكتيكيا 

البي�صاء  الكتيبة  فــاإن  الو�صعية  هذه 

الو�صع  بــتــدارك  مطالبة 

اللعب  ــل  اأج مــن  �صريعا 

على ورقة ال�صعود.

اأن  بــالــذكــر  ــر  ــدي واجل

بع�ص امل�صريين ال�صابقن 

الفريق  حمــبــي  وكــــذا 

يدعون اإىل عقد جمعية 

�صريعا  اإ�صتثنائية  عامة 

الديريكتوار  من  للتخل�ص 

للفريق  �صرعي  رئي�ص  وتعين 

ال�صباب  �صفينة  قيادة  على  قادر  يكون 

الفريق  واأن  خ�صو�صا  ــان  االم بر  اإىل 

خالل  مــن  كبرية  حتــديــات  على  مقبل 

�صريعا  الثانية  الرابطة  اإىل  العودة 

يف  املناف�صة  نظام  تعديل  مــع  خا�صة 

املو�صم املقبل.

الهواة  لرابطة  االإن�صباط  جلنة  اأ�ــصــدرت 

واأبرز  الثانية  اجلولة  تخ�ص  التي  عقوباتها 

ماء فيها ت�صليط عقوبة ثانية على فريق �صباب 

اأن�صار يف مبارتن نافذتن  باتنة بحرمانه من 

ب�صبب  دينار  الف   40 بقيمة  مالية  وغرامة 

�صوء التنظيم يف نهاية اللقاء و واالإعتداء على 

العبي الفريق املناف�ص كما عاقبت مدرب فريق 

واحدة  مبقابلة  بونعا�ص  فكرون  عن  �صباب 

وغرامة مالية تقدر بـ 15 األف دينار ب�صبب 

االإعرتا�ص على قرارات احلكم وهي ذات 

املدافع  على  ت�صليطها  مت  التي  العقوبة 

حلوي ادري�ص.

العب  ذاتـــه  ال�صياق  يف  وعاقبت 

بثالثة  العيد  �صلغوم  هالل  فريق 

مـــبـــاريـــات نــــافــــذة، وغـــرامـــة 

ب�صبب  ديــنــار  ــف  األ  15 بقية 

اخل�صم،  عــلــى  االإعــــتــــداء 

ومقابلة نافذة يف حق العب 

�صخاب  خن�صلة  احتاد  فريق 

بـ  مالية  وغــرامــة  احلــق  عبد 

االإعرتا�ص  ب�صبب  ديــنــار   15
على قرار احلكم، و�صلطت عقوبة 

�صباب  فرق  العبي  حق  يف  االإيقاف 

و�صباب  باتنة  ومولودية  مو�صى  حي 

�صباب  البي�صاء  عــن  واحتـــاد  قاي�ص 

جيجل واحتاد تب�صة داري عزيز وكنون 

وبختاتو  جهاد  وم�صعودان  الدين  ن�صر 

زهري  خباب  وبــن  عماد  وبو�صياف  اأ�صامة 

األف   15 بـ  مالية  وغــرامــة  واحــدة  مبقابلة 

احلكم  قــرارات  على  االإعرتا�ص  ب�صبب  دينار 

مبقابلة  مو�صى  حي  �صباب  فريق  عاقبت  كما 

واحدة بدون جمهور وغرامة مالية بقيمة 30 

اأر�صية  فوق  املقذوفات  رمي  ب�صبب  دينار  األف 

الديان دون اإحداث خ�صائر.

الن�صبي  توازنه  ال�صاوية  اإحتاد  فريق  اإ�صتعاد 

الثمن  الفوز  عقب  البطولة  يف 

اأبــنــاء  حققه  ـــذي  ال والــكــبــري 

الداربي  يف  اأرغي�ص"  "�صيدي 
املحلي اأمام �صباب عن فكرون 

يف مواجهة جرت مبلعب عن 

االإحتاد  يحقق  وبذلك  مليلة 

تعادلن  بعد  باملو�صم  فوز  اأول 

متتالين اأمام هالل �صلغوم العيد 

االأ�صفر  الفريق  قدم  حيث  واملوك 

مباراة جيدة فرغم كرثة الغيابات التي 

عرف  اأنه  اإال  الت�صكيلة  يف  موجودة  كانت 

عمل  مناف�ص  اأمام  الثالث  النقاط  يح�صد  كيف 

وموا�صلة  االإنت�صار  حتقيق  اأجل  من  امل�صتحيل 

ت�صيده الوالية الرابعة ومع ذلك رفقاء القائد 

االنت�صار  حتقيق  مــن  متكنوا  خــوجــة  يو�صف 

�صيعيد  الفوز  هذا  وحتما  التعادلن  وتداركوا 

اأكرث  الالعبن  معنويات  ويرفع  للفريق  الــروح 

ويجعلهم يح�صرون للمقابلة املقبلة اأمام الرائد 

اأن  مولودية باتنة يف اأح�صن الظروف خ�صو�صا 

هذه املواجهة �صتكون مهمة جدا لالإحتاد املجرب 

على الفوز ملوا�صلة امل�صرية دون خطاأ كما اأن هذه 

النتيجة طماأنت االأن�صار كثريا 

خا�صة  الثقة  واأك�صبتهم 

اأنهم �صككوا كثريا يف امل�صتوى 

الفني للفريق ويف قدرته يف 

هذا  بطولة  م�صايرة  على 

املو�صم.

ـــــاد  ــــــدرب االإحت ــــرب امل وع

ارتياحه  عن  اأوزاين  يا�صن 

للنتيجة التي انتهى عليها لقاء 

�صمح  ذلــك  واأن  خا�صة  اخلمي�ص، 

لالعبيه بالتنف�ص موؤقتا وا�صرتجاع الثقة 

يف اإمكاناتهم على خلفية فرتة الفراغ التي اأثرت 

فيهم خالل اجلولة االأوىل والثانية، ومل يخف 

فريقه  واجهها  التي  ال�صعوبات  االإحتــاد  مدرب 

املردود  اأن  املــدرب  اأجمع  كما  فكرون  عن  اأمــام 

اأ�صباله  مكنت  ايجابية  اإ�صافة  اأعطى  البدين 

�صمودهم  عن  ناهيك  بذكاء  اللقاء  ت�صيري  من 

لــالأداء  االيجابي  التح�صن  يعك�ص  ما  الوا�صح 

على  التاأكيد  موا�صلة  انتظار  يف  للفريق  العام 

�صوء التحديات املقبلة.

اأحمد اأمن. ب

�صاكر. اأ

ع. العاي�ص

اأحمد اأمن. ب

اإيقاف ممر�س 

برج غدير

 لـ 6 اأ�صهر نافذة

رابطة بني اجلهات 

بن  غــديــر  بــرج  جمعية  فــريــق  ممــر�ــص  اللجنة  ــت  ــف اأوق

�صتم  األف دينار ب�صبب   30 بـ  اأ�صهر وتغرميه   6 �صعيد مراد 

برج  جمعية  فريق  حق  يف  دينار  اآالف  و5  الر�صمين، 

العبي  وعــاقــبــت  الئـــق،  غــري  �صلوك  ب�صبب  غــديــر 

فريقي احتاد احلجار وجمعية عن كر�صة باراك 

اإ�صالم وبخة يو�صف مبقابلة واحدة نافذة و5 

اآالف غرامة مالية ب�صبب االإعرتا�ص على 

قرارات احلكم والثاين لتلقيه بطاقتن 

�صفراوين.

اأ�صامة. �ص

برنامج اجلولة ال�صاد�صة

نتائج اجلولة الثالثة

برنامج اجلولة ال�صاد�صة
الرابطة املحرتفة الأوىل

رابطة بني اجلهات

الرابطة املحرتفة الثانية

ب�صكرة اإحتـــاد  �صطيف-  وفـــاق 

�صباب ق�صنطينة- ن�صر ح�صن داي

مقرة جنم  مليلة-  عن  جمعية 

ب�صبب  موؤجلة  املــبــاريــات  بقية 

يف  اجلزائرية  االأندية  م�صاركة 

واالإقليمية القارية  املناف�صان 

ــــاب الـــــــدرعـــــــان-  ــــب ــــص �

ــــــــــــــــــل مـــــــــروانـــــــــة اأم

ترجي قاملة- اأوملبي بومهرة

تب�صة وفــاق  الفجوج-  ن�صر 

ــــــوت-  ــــــاق ـــــــن ي ـــــاب ع ـــــب ـــــص �

ــــة ــــص ــــر� ـــــــــن ك جـــــمـــــعـــــيـــــة ع

ـــــاق الــقــل اإحتــــــاد احلــــجــــار- وف

ــاب  ــب ــص ــــوديــــة بــــريــــكــــة- � مــــول

جمهور( )بـــدون  بومدين  هـــواري 

اأوملــــــبــــــي الـــــــطـــــــارف- �ـــصـــبـــاب 

جـــمـــهـــور( بــــــــدون   ( ـــة  ـــي ـــل ـــي امل

ميلة  �ــصــبــاب  تـــازوقـــاغـــت-  ــم  جن

جمهور( بـــدون  خن�صلة  )مــلــعــب 

زواي-  اأوالد  جمعية 

ــــة ــــزازق �ـــصـــبـــيـــبـــة ع

ـــة-  ـــادي ـــم ـــبـــاب احل �ـــص

ـــر ـــدي ـــة بــــــــرج غ ـــي ـــع ـــم ج

بوجلبانة �صباب  بوعقال-  جنم 

�صطيف اإحتــــاد  حــيــدرة-  ـــل  اأم

�صبيبة بومردا�ص- جنم القرارم

�صباب برج منايل- اإحتاد برهوم 

ـــــويـــــرة-  ـــــب ــــــة ال ــــــودي مــــــول

ـــــر الــــعــــر�ــــص ـــــئ ـــــاب ب ـــــب ـــــص �

براقي جمعية  �صطيف-  ملعب 

مولودية باتنة- �صباب باتنة 2 / 1 

ـــــــكـــــــرون-  �ــــــصــــــبــــــاب عــــــــن ف

 1  /  0 الــــ�ــــصــــاويــــة  اإحتـــــــــــاد 

ــــــوديــــــة قـــ�ـــصـــنـــطـــيـــنـــة-  مــــــول

 0  /  1 خـــنـــ�ـــصـــلـــة  اإحتـــــــــــــاد 

 2019 �صبتمرب   28 ال�صبت  ــوم  ي

تب�صة اإحتــاد  العيد-  �صلغوم  هالل 

�صباب اأوالد جالل- نادي التالغمة

العيد �صلغوم  امــل  قاي�ص-  �صباب 

مو�صى حي  �صباب  جيجل-  �صباب 

اإحتاد عن البي�صاء- ت�صامن �صوف

ــــــي اآرزيـــــــــو ــــــب ــــة- اأومل ــــاب ــــن ــــــــــاد ع اإحت

تــلــمــ�ــصــان وداد  املــــــديــــــة-  اأوملــــــبــــــي 

ــــــل بــو�ــصــعــادة ــبــة �ـــصـــكـــيـــكـــدة- اأم ــبــي ــص �

ـــة �ـــصـــعـــيـــدة- جــمــعــيــة وهـــــران ـــودي ـــول م

العلمة مـــولـــوديـــة  بــجــايــة-  مـــولـــوديـــة 

ــة اخلـــــــــروب- �ـــصـــريـــع غــلــيــزان ــي ــع ــم ج

ــة بــجــايــة ــب ــي ــب ــص ـــــص- � ـــــرا� اإحتــــــــاد احل

ـــــاء ـــــع ـــــــل االأرب ـــــــاع تــــاجــــنــــانــــت- اأم دف

رابطة الق�صم الثاين هواة

برنامج اجلولة الثانية 
)جمموعة ال�صرق(

برنامج اجلولة الثانية 
)جمموعة و�صط �صرق(



اأكد ليوناردو �صيمبلي�صي، املدير الفني ل�صبال، 

اأن فريقه �صيحاول و�صع جوفنتو�ص يف ماأزق، 

خالل املباراة التي �صتجمع الفريقن، يف 

اإطار مناف�صات اجلولة ال�صاد�صة من الدوري 

االإيطايل.

وقال �صيمبلي�صي يف ت�صريحاته خالل املوؤمتر 

ال�صحفي التقدميي للمباراة: "حاولت احلفاظ 

على معنويات الالعبن، هذه املواقف لي�صت 

جيدة، نعلم اأننا �صنواجه اجلانب االأقوى".

واأ�صاف "�صنلعب مباراة ا�صتثنائية �صد اأحد 

اأقوى الفرق يف اأوروبا، �صن�صبب امل�صاكل 

جلوفنتو�ص ون�صعهم يف ماأزق".

وختم ليوناردو: "جوفنتو�ص ال يزال يحاول 

النمو يف مبارياته، ونحن �صيتعن علينا البقاء 

يف املباراة، حتى لو كانت �صعبة للغاية".

ويحتل جوفنتو�ص املركز الثاين بجدول 

ترتيب الدوري االإيطايل بر�صيد 13 نقطة، 

فيما يقع �صبال باملركز التا�صع ع�صر وقبل 

االأخري، بر�صيد 3 نقاط.

مدرب �شبال يهدد 
بو�شع جوفنتو�س 

يف مـــاأزق

العب  كوتينيو،  فيليب  الربازيلي  ك�صف 

م�صريته  يف  حلظة  اأ�صعب  ميونخ،  بايرن 

مل�صاندة  فيها  اح��ت��اج  ال��ت��ي  ال��ك��روي��ة، 

عائلته لتجاوز تلك املرحلة. 

الر�صمي  امل��وق��ع  م��ع  م��ق��اب��ل��ة  وخ����الل 

"عندما  كوتينيو:  ق��ال  للبوند�صليغا، 

عاًما   17 اأبلغ  كنت  االإن��رت،  اإىل  انتقلت 

ماألوًفا بالن�صبة  فاأنت تغادر مكاًنا  فقط، 

مع  تعي�ص  كنت  الوقت،  ذلك  وحتى  لك، 

والديك وتلعب مع اأ�صدقائك".

بيئة  يف  ت�صتقر  ذل��ك،  "بعد  واأ���ص��اف: 

لي�ص  وه��ذا  خمتلفة،  بثقافة  ج��دي��دة 

ناٍد  مع  العمل  يف  تبداأ  اأن��ك  كما  �صهاًل، 

يتحلون  زمالء  مع  جديدة  ولغة  جديد 

املرحلة  كانت  لذا  �صديدة،  باحرتافية 

االأ�صعب بالن�صبة يل".

واأكمل: "كنت يف بداية م�صريتي، والدّي 

واإذا  كثرًيا،  و�صاعدوين  جاءوا  وزوجتي 

نحو  على  االأم��ور  �صارت  ملا  وحيًدا  بقيت 

جيد".

عن  للحديث  الربازيلي  الدويل  وتطرق 

الحًقا  وعمله  ليفربول  اإىل  انتقاله 

حتت قيادة املدرب االأملاين يورغن كلوب، 

يفعله،  ما  كل  يف  ا�صتثنائي  "اإنه  قائاًل: 

ولقد اأم�صيت وقًتا رائًعا يف حياتي حتت 

رعايته وتعلمت الكثري منه".

و�ُصئل كوتينيو عن ت�صرف زميله روبرت 

ركلة  بتنفيذ  له  بال�صماح  ليفاندوف�صكي 

جزاء �صد كولن، ال�صبت املا�صي، فاأجاب: 

خا�صة  وحلظة  منه  طيبة  لفتة  "كانت 
للغاية بالن�صبة يل". 

اأول  املا�صية  ك��ول��ن  م��واج��ه��ة  و���ص��ه��دت 

بر�صلونة،  من  املعار  كوتينيو،  اأه���داف 

زم��الئ��ه  ب��اق��ي  رف��ق��ة  ي�صتعد  وال����ذي 

جوالت  �صاد�ص  يف  ب��ادرب��ورن،  ملواجهة 

البوند�صليغا.

اأهمية  من  ليفربول،  م��درب  كلوب  يورغن  قلل 

ال��دوري  يف  متتالية  م��ب��اراة  ب�15  فريقه  ف��وز 

االإجنليزي، وذلك قبل مواجهة �صيفيلد يونايتد.

وقال املدرب االأملاين يف املوؤمتر ال�صحفي اخلا�ص 

اللحظة  االأم����ر،  ه��ذا  يف  نفكر  "ال  ب��امل��ب��اراة: 

الوحيدة التي نفكر فيها ب�صل�صلة انت�صاراتنا هي 

هنا يف املوؤمتر ال�صحفي".

حن  من  نخ�صر  اأننا  اهلل  "ن�صكر  كلوب:  واأ�صاف 

اأوروبا ويف باقي مناف�صات  اأبطال  الآخر يف دوري 

اأمر  فهذا  ال�صعور،  هذا  نن�صى  ال  حتى  الكوؤو�ص، 

مهم للغاية".

وجنعله  �صيفيلد  اإىل  الذهاب  يف  "نرغب  وتابع: 

اإلينا  ينظر  رمب���ا  االإم���ك���ان،  ق���در  م��رت��اح  غ��ري 

يف  نرغب  ال  ولكن  القمة،  من  فريق  باعتبارنا 

نقاتل  اأن  يجب  االأ���ص��ا���ص،  ه��ذا  على  الت�صرف 

بال�صورة املنا�صبة".

�صيفيلد  اأن  الفرتا�ص  �صبب  اأي  اأرى  "ال  ووا�صل: 

يتمتع باأف�صلية بعيًدا عن كونه يلعب على اأر�صه، 

اأكر؟  �صريك�صون  هل  منا؟  اأكر  �صيقاتلون   فهل 

ا�صتعداد  على  الالعبن  اأن  من  نتاأكد  اأن  علينا 

خلو�ص تلك املباراة التي نتطلع اإليها كثرًيا".

الفريق  العب  باحرتافية  االأملاين  املدرب  واأ�صاد 

للغاية،  مهم  الع��ب  "اإنه  قائال:  ميلرن،  جيم�ص 

يف  اأ�صتاذ  هو  مرة،  من  اأكر  ذلك  قلت  واأن  و�صبق 

االحرتاف".

وتابع: "يف مباراة مثل التي خ�صناها 

م��وؤخ��ًرا يف ك��اأ���ص ال��راب��ط��ة )اأم���ام  

ميلتون كينز دونز، ذهب ولعب اإىل 

لطيف،  اأمر  هذا  اأطفال،   5 جواره 

يف  كانوا  اأ�صا�صن  العبن   6 فهناك 

الت�صكيل االأ�صا�صي".

قدم  االأوىل  اللحظة  "منذ  ووا���ص��ل: 

ميلرن كل �صيء هو واآدم الالنا، واأظهر اأنه منوذج 

وال  ا�صتثنائية  م�صرية  ميلك  ال�صباب،  لالعبن 

يزال اأمامه بع�ص ال�صنوات، لن اأحتدث عن عقده، 

ولكننا �صعداء للغاية معه".

اأكد تقرير �صحفي اإيطايل، اأن اإدارة ميالن 

غاتوزو،  جينارو  اإي��ف��ان  اإع���ادة  يف  تفكر 

املهمة  لتويل  للفريق،  ال�صابق  الفني  املدير 

من جديد.

�صبورت"  ديللو  "كوريري  ل�صحيفة  ووفًقا 

اإمكانية  اإدارة ميالن تقيم  فاإن  االإيطالية، 

املحبطة  النتائج  بعد  غ��ات��وزو،  اإع����ادة 

امل��درب  ق��ي��ادة  حت��ت  املو�صم  ه��ذا  للفريق 

ماركو جيامباولو.

ظهر  املو�صم  هذا  الفريق  اأن  اإىل  واأ�صارت 

كان  الذي  من  اأقل  مب�صتوى 

غ��ات��وزو خالل  ق��ي��ادة  م��ي��الن حت��ت  عليه 

املو�صم املا�صي.

اأن غاتوزو  واأو�صحت ال�صحيفة االإيطالية 

م�صتعد للعودة اإىل قيادة الفريق الذي برز 

معه كالعب.

اأم�ص  تورينو،  اأم��ام  خ�صر  ميالن  اأن  يذكر 

مناف�صات  �صمن   2-1 بنتيجة  اخلمي�ص، 

اجل���ول���ة اخل��ام�����ص��ة م���ن ع��م��ر ال�����دوري 

 13 ال�  االإيطايل، لي�صبح الفريق يف املركز 

بجدول الرتتيب.

التو�صل  �صان جريمان، يف  باري�ص  �صيلفا جنم  دا  نيمار  الربازيلي  ف�صل 

حول  الدائر  النزاع  ب�صاأن  بر�صلونة،  ال�صابق  ناديه  مع  اتفاق  اإىل 

مكافاأة التجديد.

بعد  فاإنه  االإ�صبانية،  ديبورتيفو"  "موندو  ل�صحيفة  ووف��ًق��ا 

مل  وبر�صلونة،  نيمار  حمامي  بن  �صاعة  من  الأك��ر  التفاو�ص 

يتو�صل الطرفان اإىل اتفاق.

الق�صية،  جل�صة  عقد  �صيتم  فاإنه  احل��ايل،  املوقف  على  وبناء 

للف�صل فيها.

وكان نيمار قد رفع دعوى ق�صائية �صد بر�صلونة، للح�صول على مكافاأة 

�صوب  ذلك  عقب  مبا�صرة  انتقل  اأنه  رغم  كاملة،  البار�صا  مع  له  عقد  اآخر  جتديد 

باري�ص �صان جريمان يف �صيف 2017.

ومنح بر�صلونة، الالعب 14 مليون يورو من اإجمايل املكافاأة البالغة 40 مليوًنا، ولذلك 

يطلب نيمار احل�صول على 26 مليون يورو من اإدارة النادي الكتالوين.

يذكر اأن نيمار ح�صر اإىل بر�صلونة، لالإدالء ب�صهادته يف الق�صية، ولكنه تغيب عن اجلل�صة 

و�صافر اليوم اإىل باري�ص، بعد مقابلة بع�ص اأ�صدقائه يف املدينة الكتالونية.

�صول�صكاير،  ج��ون��ار  اأويل  اأك��د 

اأن  يونايتد،  مان�ص�صرت  م��درب 

الالعبن  م��ن  ال�صابة  قائمته 

بعد  وذل���ك  وتتح�صن،  تتطور 

التي  للمو�صم  ال�صيئة  البداية 

�صهدت حتقيق ال�صياطن احلمر 

ان��ت�����ص��ارا وح���ي���دا يف اآخ����ر 5 

مباريات بالدوري االإجنليزي.

موؤمتر  يف  �صول�صكاير  وق����ال 

�صحفي قبل مواجهة اآر�صنال يوم 

"مل  ب��ال��دوري:  املقبل  االإث��ن��ن 

اأقل اأبدا اأن االأمور �صتكون �صهلة 

من  بلحظات  �صنمر  املو�صم،  هذا 

ال�صعود والهبوط، وعند خ�صارة 

اأي مباراة، يجب اأن نثق باأنف�صنا 

ومبا نقوم به".

يف  يونايتد  مان�ص�صرت  وخ�صر 

هام  و�صت  اأمام  املا�صية  اجلولة 

بهدفن دون رد.

واأ����ص���اف امل����درب ال��رنوي��ج��ي: 

توجد  ال  متواجدة،  "الثقافة 
معدل  اأو  االل��ت��زام  م��ع  م�صاكل 

العمل اأو الرغبة، راأينا جميًعا اأن 

ورو�صديل  اأ�صتانا  اأمام  الالعبن 

وتقدمي  اجلميع  اإب��ه��ار  اأرادوا 

ت�صرعوا  ورمب��ا  احل�صن،  البالء 

فقط يف اإنهاء الهجمات".

الدوري  يف  مباراة  "كل  وتابع: 

االإجن��ل��ي��زي مي��ك��ن ال��ف��وز بها 

الفوارق  ا،  اأي�صً خ�صارتها  وميكن 

قليلة للغاية، يف بع�ص االأحيان 

الفوز  بعد  �صعيًدا  مبت�صما  تقف 

االأح��ي��ان  بع�ص  ويف  مب���ب���اراة، 

بالغ�صب ب�صبب اخل�صارة،  ت�صعر 

النهاية  يف  تظهر  اأن  وعليك 

ال�صورة ال�صحيحة".

م�صاهدة  للكل  "ميكن  ووا���ص��ل: 

دفاعًيا،  ال��ف��ري��ق  ت��ط��ور  كيف 

حيث ا�صتثمرنا القدر االأكرب من 

اأموالنا يف تلك املنطقة بالتعاقد 

وه��اري  بي�صاكا  وان  اأرون  م��ع 

نتعر�ص  ال  واأ�صبحنا  ماغواير، 

ت�صتقبل  اأو  الفر�ص  من  للكثري 

�صباكنا الكثري من االأهداف".

اإىل  "بالذهاب  وا���ص��ت��ك��م��ل: 

االإ�صابات،  من  نعاين  املقدمة، 

واأنتوين  بوغبا  بول  من  �صواء 

را�صفورد،  وماركو�ص  مار�صيال 

هذا  يف  ح��ظ  �صوء  م��ن  عانينا 

االأمر".

جماهري  ���ص��ول�����ص��ك��اي��ر  و���ص��ك��ر 

على  ي���ون���اي���ت���د  م��ان�����ص�����ص��رت 

قائاًل:  باالإيجابية،  االحتفاظ 

واأن��ا  بجماهرينا،  منبهر  "اأنا 
يف  اأرغ��ب  هتافاتها،  اإىل  اأ�صتمع 

ال  دعمنا،  االأن�صار  يوا�صل  اأن 

و�صائل  تكتبه  مما  بالقلق  اأ�صعر 

االإعالم، نحن نركز على ما نقوم 

به ونرغب يف موا�صلة التطور".

واأ�����ص����اد امل������درب ال��رنوي��ج��ي 

مب��ه��اج��م��ه ال�������ص���اب م��ا���ص��ون 

اأنه  "اأثبت  ق��ائ��اًل:  ج��ري��ن��وود 

يتواجد  عندما  للغاية  خطري 

واأك����ر  م��ن��ط��ق��ة اجل������زاء،  يف 

اإه���داره  ع��دم  ه��و  ي�صعدين  م��ا 

للفر�ص".
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ميالن يفكر يف �إعادة غاتوزو
كوتينيو يك�شف �أ�شعب حلظة يف م�شريته

كلوب: خ�شارة بع�س �ملباريات ت�شعدين لهذ� �ل�شبب
نز�ع نيمار وبر�شلونة ي�شتمر

 يف ملعب �لق�شاء

�شول�شكاير ير�شد �لإيجابيات
�صلطت ال�صحف االإ�صبانية  رغم �لنتائج �ملخيبة

ال�صادرة ام�ص ، ال�صوء على مواجهة ديربي العا�صمة 

ة �صراع الرقم 7 بن جنم امللكي اإيدين  مدريد، وخا�صً

هازارد واالأتلتي جواو فيليك�ص، و�صفقة بر�صلونة املتوقعة 

العام املقبل، ب�صم العب خط الو�صط فابيان رويز من 

نابويل.

وعنونت �صحيفة "ماركا": "اأوديغارد يتاألق".

واأ�صافت: "الرنويجي يتاألق يف انت�صار ريال 

�صو�صيداد العري�ص بثالثية على ديبورتيفو 

اأالفي�ص".

وتابعت: "اختبار الرقم 7.. جواو فيليك�ص وهازارد 

جنمان ُي�صاركان الأول مرة يف ديربي ر�صمي بن 

اأتلتيكو والريال، والربتغايل هو هداف الروخيبالنكو�ص، بينما 

ي�صل البلجيكي مرتاحا".

 

وخرجت �صحيفة "موندو ديبورتيفو" بعنوان: "فابيان 2020".

واأ�صافت: "يتابع بر�صلونة عن كثب الالعب االإ�صباين يف �صفوف 

نابويل، من اأجل تعزيز م�صتقبل خط الو�صط".

وتابعت: "فابيان يتمتع باجلودة، فهو �صاب يف عمر الـ23، ويظهر 

وجوده على اأر�ص امللعب، ويرى بر�صلونة اأنه العب خط و�صط واعد للم�صتقبل".

 

وعلى ال�صفحة الرئي�صية ل�صحيفة "�صبورت": "�صواريز حري�ص".

واأ�صافت: "يريد لوي�ص �صواريز اأن ُينهي احلالة ال�صيئة التي مير بها، وا�صتخدام 

ال�صافرات التي تعر�ص لها للظهور باأف�صل م�صتوى له".

وتابعت: "�صواريز يعتمد على الدعم من فالفريدي، وزمالئه الذين 

يرون اأنه جزء حيوي يف الفريق للقتال على كل 

االألقاب".

�شر�ع �لرقم 
بالديربي   7

و�شفقة 
بر�شلونة على 
�أغلفة �شحف 

�إ�شبانيا

 ال�صحافة معـــــــــــــــــــــــر�ض



�صطيف

يف ظل تنامي ظاهرة ال�صرقة والعتداءات اجل�صدية 

بعد النق�س الكبري الذي يعاين منه مر�صى ال�صرطان 
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�شائقي �شيار�ت �لأجرة يف مو�جهة 
�ملنحرفني و�لع�شابات

�أمن �شطيف يقدم درو�س حت�شي�شية لتالميذ �ملد�ر�س و�لثانويات 

عيادة �لأم و�لطفل مرمي بوعتورة 
تنظم حملة للتربع بالدم

�صطيف  ــة  والي ــن  اأم م�صالح  �صرعت 

بدء من بحر االأ�صبوع املا�صي يف تاأطري 

توجيهية  تهذيبية  حت�صي�صية  درو�ص 

�صرطة  اأفـــــراد  يلقيها  لــلــتــالمــيــذ، 

متمر�صن وخمت�صن جميعهم اإطارات، 

بهدف جتنيب اأبنائنا املتمدر�صن �صتى 

على  حر�صا  وهــذا  ــات  واالآف امل�صكالت 

التوعوي  التح�صي�صي  العمل  تكثيف 

املوجه ملختلف الفئات املتمدر�صة وبعد 

ت�صطري برنامج بالتن�صيق مع مديرية 

خمتلف  وي�صمل  بالوالية،  الرتبية 

ــة عرب  ــوزع املــوؤ�ــصــ�ــصــات الــرتبــويــة امل

والبالغ  احل�صري  اخت�صا�صها  اإقليم 

عددها 402 موؤ�ص�صة.

ــة من  ــل ــم وكـــــان افـــتـــتـــاح هــــذه احل

الواقعة  حممد"  "جماوري  ابتدائية 

حيث  �ــصــطــيــف،  الـــواليـــة  بعا�صمة 

اإىل  املوؤ�ص�صة  ــذه  ه تالميذ  ا�صتمع 

�صروحات مهمة ركزت على اأهم قواعد 

اإتباعها  الواجب  املــروريــة  ال�صالمة 

اآمن و�صليم لهم انطالقا  �صمانا لتنقل 

موؤ�ص�صاتهم  غاية  اإىل  م�صاكنهم  من 

التعليمية، مع تنبيههم مبوجب بع�ص 

االأخطاء والهفوات التي قد تعر�صهم 

ملخاطر مبحيط مدر�صتهم، فيما ا�صتمع 

والثانوي  املتو�صط  الطورين  تالميذ 

لقراءات نبهت يف جمملها من خماطر 

وعلى  االجــتــمــاعــيــة  ــــات  االآف بع�ص 

الوقوع يف وحل االإدمان  راأ�صها م�صكل 

على املخدرات اإىل جانب تقدمي بع�ص 

تكفل  التي  والتو�صيات  ــادات  ــص االإر�

وهذا  لالإنرتنت  واآمنا  �صليما  ا�صتعماال 

بعد تعميم الن�صاط عرب اأمن الدوائر 

الـ18.

من  كبريا  ا�صتح�صانا  املبادرة  ولقيت 

املوؤ�ص�صة  لهذه  الرتبوية  االأ�صرة  قبل 

للتالميذ  كبريا  اهتماما  �صجلت  كما 

ــروحــات  ــص ــقــوه مـــن � ــل مبــوجــب مـــا ت

ال�صرطة،  اإطــارات  قبل  من  ومعطيات 

ال �صيما الرقم االأخ�صر 104 املو�صوع 

الفئات  كل  وت�صرف  ت�صرفهم  حتت 

اله�صة كونه يكفل لهم حماية اآنية.

و�شونلغاز تطلق حملة 
ودافئ" اأمن  "�شتاء 

موؤ�ص�صة  اأطــلــقــت  اأخــــرى،  جهة  مــن 

ب�صطيف  الكهرباء  لتوزيع  "امتياز" 

خماطر  حــــول  حت�صي�صية  حــمــلــة 

�صعار  حتت  للغاز  ال�صيئ  اال�صتعمال 

"�صتاء اأمن ودافئ"، وهي احلملة التي 
و�صملت  العلمة  مدينة  مــن  انطلقت 

عــديــد املــوؤ�ــصــ�ــصــات الــرتبــويــة، حيث 

بتقدمي  باحلملة  املكلف  الفريق  قام 

هذا  اأهمية  حــول  وافــيــة  �ــصــروحــات 

املو�صوع من خالل تقدمي �صور وعر�ص 

عن  مهمة  تفا�صيل  حتتوي  مطويات 

خماطر الغاز وهذا من اأجل التح�صي�ص 

قاتلة  تكون  التي  الت�صربات  بخطورة 

يف كثري من االأحيان، ف�صال عن �صرورة 

مراقبة اأجهزة التدفئة ومن التهوية 

لتفادي اأي كوارث حمتملة كما ح�صل 

مت  حيث  الــفــارطــة  ال�صنوات  ــالل  خ

هذه  ب�صبب  الوفيات  ع�صرات  ت�صجيل 

املادة. 

ي�شتكي العديد من �شائقي �شيارات االأجرة يف الوالية، جراء االعتداءات املتكررة التي يتعر�شون لها من قبل الزبائن والركاب 
الذين تختلف اأ�شنافهم واأطيافهم، حيث يتعر�س هوؤالء ل�شتى اأنواع العنف اللفظي واجل�شدي يف كثري من االأحيان والذي يوؤدي 

ل�شجارات وا�شعة قد ال حتمد عقباها.

املوؤ�ص�صة  حتت�صن  اأن  املــنــتــظــر  مــن 

والطفل  االأم  املتخ�ص�صة  اال�صت�صفائية 

للتربع  حملة  بباتنة،  بوعتورة  مرمي 

حيث  املقبل،  االثنن  يوم  خالل  بالدم 

املـــبـــادرة،  ـــذه  ه تنظيم  عــلــى  عــكــفــت 

التي  اليتيم  كافل  اخلريية  اجلمعية 

"من  اأبرزها،  ال�صعارات  عديد  �صتحمل 

حياة  يف  ب�صمتك  و"�صع  نتربع"  اأجلهم 

مري�ص احتاج دما"، وتهدف هذه احلملة 

اإىل جمع كميات معتربة من الدم لفائدة 

مر�صى ال�صرطان.

مع  االإن�صانية  املبادرة  هذه  وتتزامن 

النق�ص الفادح الذي ت�صجله هذه الفئة 

ملن  الــدم  وتوفري  اإليها  الدعم  لتقدمي 

ظل  يف  ــك  وذل املر�صى  مــن  يحتاجونه 

لهذة  الكثرية  احتياجاتهم  ت�صجيل 

املادة احليوية.

اجلهات  ال�صياق  ذات  يف  دعــت  وقــد 

تفاعل  �صرورة  اإىل  ذلك  على  القائمة 

لها  ملا  احلمالت  هذه  مثل  مع  املتربعن 

االإن�صان  حــيــاة  بخدمة  ــاط  ــب ارت مــن 

البع�ص،  لبع�صهم  االأ�صخا�ص  وم�صاعدة 

هذه  ملثل  الـــدم  تــاأمــن  يعد  وبــالــتــايل 

خمتلف  م�صوؤولية  امل�صتعجلة  احلــاالت 

مرة  كل  يف  تدعو  التي  املجتمع  اأطياف 

هذه  مثل  اإىل  بقوة  االن�صمام  الأجــل 

املبادرات لنجدة االآخرين نظرا للنق�ص 

الفادح واحلاجة امللحة للدم.

هذا وتعمل عديد اجلمعيات يف االآونة 

االأخرية على التح�صي�ص باأهمية التربع 

ــاذ حياة  ــق اإن اأهــمــيــة يف  ــه  ــا ل ــالــدم مل ب

االآخرين، ياأتي ذلك يف ظل احتياجات 

لتوفريه  امل�صتعجلة  والطلبات  املر�صى 

اإنقاذ  يف  �صببا  متربعها  يكون  قد  والتي 

من حوله.

من  املحتاجون  املر�صى  ينتفع  ومثلما 

ــر  االآخ هــو  املــتــربع  يك�صب  دم،  قــطــرة 

جــراء  يــرتتــب  الـــذي  العظيم  االأجـــر 

اإنقاذه حلياة املري�ص

فوزية.ق

عبد الهادي.ب  

حفيظة.ب

خن�صلة
اأطلقتها م�صالح امن ولية خن�صلة 

حملة حت�شي�شية وتوعوية لفائدة تالميذ �ملوؤ�ش�شات �لرتبوية 
خن�صلة  واليــة  امــن  م�صالح  نظمت 

الرتبية  مــديــريــة  مــع  بالتن�صيق 

حملة  خن�صلة  ــة  ــوالي ل والــتــعــلــيــم 

تالميذ  لفائدة  توعوية  حت�صي�صية 

توعية  بهدف  الرتبوية  املوؤ�ص�صات 

ا�صتعمال  خمــاطــر  حــول  التالميذ 

وكـــــذا خطر  ــبــي  ــل الــ�ــص االنــــرتنــــت 

يف  ــخــدرات  امل وا�صتهالك  ا�صتعمال 

الو�صط الرتبوي. هذه احلملة �صملت 

اإلقاء حما�صرات من طرف خمت�صن 

امن  م�صالح  اإطــــارات  مــن  املــجــال  يف 

املوؤ�ص�صات  خمتلف  ــرب  ع الـــواليـــة 

الــرتبــويــة بــالــواليــة والـــتـــي كــان 

اال�صتعمال  كيفية  يف  جمملها  ت�صب 

التوا�صل  ومــواقــع  لالنرتنت  اجليد 

االجتماعي واالأ�صرار التي تنجم عن 

اال�صتعمال ال�صلبي لها وكذا ا�صتهالك 

املخدرات وخطورتها على التالميذ.

االإعــالم  بخلية  املكلف  اأكـــد،  وقــد 

خالد  املـــالزم  خن�صلة  واليـــة  بــاأمــن 

براهامي، اأن هذه احلملة التح�صي�صية 

امن  م�صالح  اأطلقتها  والــتــوعــويــة 

والتي  االأ�صبوع  هــذا  خــالل  الوالية 

املوؤ�ص�صات  خمتلف  لت�صمل  تتوا�صل 

عليها  ــرف  يــ�ــص والـــتـــي  الـــرتبـــويـــة 

الوالية  امــن  اإطـــارات  من  جمموعة 

على غرار فرقة مكافحة االجتار غري 

اجلرمية  وفرقة  باملخدرات  امل�صروع 

املتحدث  ذات  اأ�صار  كما  املعلوماتية، 

تالميذ  و�صط  الكبري  التجاوب  اإىل 

ا�صتح�صان  وكذا  الرتبوية  املوؤ�ص�صات 

احلملة  ــهــذه  ل ــويــة  الــرتب االأطـــقـــم 

على  بالفائدة  تعود  التي  التوعوية 

نظرا  الرتبوي  الو�صط  يف  التالميذ 

يف  لهم  تعطى  التي  املهمة  للن�صائح 

االأطوار التعليمية الثالثة.

من جهتهم التالميذ ا�صتح�صنوا هذه 

املكثف  ح�صورهم  خالل  من  املبادرة 

املعلومات  خمتلف  من  وا�صتفادتهم 

املقدمة لهم والتي تفيدهم يف حياتهم 

ارتياحهم  عــن  ــــربوا  وع الــيــومــيــة 

التح�صي�صية  ــالت  ــم احل هـــذه  ملــثــل 

التي تقدم لهم من طرف  والتوعوية 

خمت�صن يف املجال.
معاوية.�ص

من  العديد  ك�صف  االإطــــار،  هــذا  ويف 

م�صتوى  على  ــرة  االأج �صيارات  �صائقي 

ب�صكل  يتعر�صون  اأنهم  باتنة،  مدينة 

طرف  من  متباينة  العــتــداءات  يومي 

حيث  باخل�صو�ص،  وال�صباب  املواطنن 

واالهانات  اللفظي  للعنف  باالإ�صافة 

وال�صتائم التي تعرت�صهم، اأحيانا كثرية 

املوا�صالت  ثمن  بدفع  الزبائن  يقوم  ال 

والفرار بعيدا، يف حن يتعر�ص اآخرون 

لعنف ج�صدي خا�صة يف الفرتة الليلية 

التو�صيل  فــاتــورة  فيها  ترتفع  الــتــي 

قلة  ب�صبب  ال�صائقن  لبع�ص  بالن�صبة 

الناجمة  االأخــطــار  وكــذا  املــوا�ــصــالت 

اإىل رفــع  ــوؤون  ــج ــل ي عــن ذلــــك، حــيــث 

ي�صتفز  ــدوره  ب ــذي  وال التو�صيل  �صعر 

اأنــواع  ب�صتى  ــردون  ي الذين  املواطنن 

ال�صتائم واالهانات التي ت�صل يف اأحيان 

كثرية اإىل �صجارات وم�صاحنات ج�صدية 

تنتهي بال�صرب واالعتداء.

وهو  "ح�صام"،  قــال  االإطـــار،  هــذا  ويف 

يف  تعر�ص  ــه  ان اأجــــرة،  �ــصــيــارة  �صائق 

مرات عديدة العتداء ج�صدي من قبل 

زبائنا  يتفادى  اأ�صبح  حيث  املواطنن، 

كرث مثل جمموعة من ال�صباب اأو الرجال 

بعد  اخلــطــر،  مــن  حياته  على  خــوفــا 

تعر�صه ل�صرب مربح و�صرقة يف اإحدى 

باإي�صال جمموعة  التي هم فيها  املرات 

من ال�صباب نحو القطب ال�صكني حملة، 

لوال  حياته  فيها  يفقد  كــاد  والـــذي 

اأنقذوه،  الذين  املواطنن  بع�ص  تدخل 

وباعتبار عمله ك�صائق �صيارة اأجرة هو 

اإيجاد عمل  ي�صتطع  الوحيد، مل  دخله 

اآخر يف ظل الظروف االجتماعية التي 

يعي�صها واحلاجة املا�صة لعائلته وابنيه 

ملختلف االحتياجات ال�صرورية، ورغم 

غري  والكالم  والنظرات  االحــرتام  قلة 

غري  يومي  ب�صكل  يتلقاه  الــذي  الالئق 

ال  اأ�صبح  لدرجة  االأمر  على  اعتاد  اأنه 

يفتقرون  الذين  هــوؤالء  باأفعال  يبايل 

االآخرين  مع  والت�صرف  املعاملة  الآداب 

اأي م�صالح  االأخالق قبل  ما متليه  وفق 

اأخرى.

جراء  ي�صتكون  املواطنون  جهتهم،  من 

ــادات التي  ــزي ــربر وال االرتــفــاع غــري امل

ال  الــذيــن  ال�صائقن  بع�ص  يفر�صها 

ال�صاري  للقانون  اعــتــبــار  اأي  يــولــون 

الزبون  ح�صاب  على  وذلــك  مفعوله، 

الذي ي�صطر اأحيانا لدفع ثمن م�صاعف 

ملا يدفعه يف العادة يف حال تاأخره م�صاء 

او خالل املنا�صبات التي تعرف �صحا يف 

النقل واملوا�صالت، وهو ما يجعل بع�ص 

هذه  ال�ــصــتــغــالل  يــلــجــوؤون  ال�صائقن 

ومنطقهم  �صيطرتهم  وفر�ص  الفر�ص 

وال  رحمة  دون  املواطنن  على  اخلا�ص 

الزبون  فعل  ردة  تكون  حن  يف  �صفقة، 

مل  الذي  ال�صائق  جتاه  اأحيانا  طبيعية 

ليفر�ص  يوميا،  يك�صبه  مبا  يكتفي  يعد 

هو االآخر منطقه على االآخرين خا�صة 

الفتيات والن�صاء.
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اإىل  املواقف  من  الكثري  يف  االأظافر  تتعر�ص 

اال�صتخدام  منها  عديدة،  واالأ�صباب  التك�صر 

املفرط للماء من دون ارتداء القفاز املطاطي، 

وكرة ا�صتخدام الطالء من دون منح االأظافر 

اإهمال  ا  واأي�صً الطالء،  فر�صة اال�صرتاحة من 

بالزيوت  تغذيتها  وع��دم  االأظ��اف��ر  ترطيب 

ال�صحي،  غري  االأك��ل  اإىل  اإ�صافة  الطبيعية، 

ما  ل���الأواين،  وغلق  فتح  ك���اأداة  وا�صخدامها 

تتعرفن  يلي  ما  ويف  للتك�صر،  عر�صة  يجعلها 

اإىل اأهم العالجات التي متنع تك�ّصر اأظافرِك 

وحتافظ عليها جميلة ومثالية باأبهى �صورة.

والغني  امل��ت��وازن  ب��ال��غ��ذاء  ال��ع��الج  ي��ب��داأ   1

لتقوية  االأ�صا�صية  وامل��ع��ادن  بالفيتامينات 

االأظافر ومنع تك�صرها وه�صا�صتها.

احر�صي على تناول فيتامن البيوتن الذي 

يقوي االأظافر ومينع تك�صرها.

ب�صكل  واليدين  االأظافر  تعري�ص  جتّنبي   2

الكيميائية  التنظيف  واأدوات  للماء  مفرط 

ارتداء  على  مرة  كل  يف  واحر�صي  وامل�صرة، 

وترطيبهما  بعدها،  اليدين  وغ�صل  القفازات 

بالكرميات الغنية والزيوت الطبيعية.

3 احر�صي على تقدمي جل�صات عالج خا�صة 

من  القليل  به  اإن��اء  يف  نقعها  مثل  باالأظافر، 

م�صحها  ثم  لتقويتها،  والليمون  الدافىء  املاء 

وترطيبها وارتداء القفازات القطنية حلب�ص 

الرطوبة، وذلك قبل النوم، ما يجعلِك تنعمن 

وناعمة  جميلة  باأظافر  التايل  ال�صباح  يف 

وقوية بعيًدا عن املواقف املخيبة.

ب�صكل  اأظافرِك  ق�ص  على  ا  اأي�صً احر�صي   4

م�صتمر، ومنحها �صكاًل متجان�ًصا، على اأن تكون 

كلها مت�صاوية الطول ملظهر اأظافر اأنيق.

فال  االأظافر،  طالء  على  تدمنن  كنِت  اإذا   5

عن  بعيًدا  ا�صرتاحة  اأظافرِك  متنحي  اأن  بد 

كل اأنواع الطالء، كي ت�صتعيد �صحتها بالكامل 

االأظافر  اأن���واع  تعتمدين  كنِت  اإذا  بخا�صة 

الال�صقة مثل اأظافر اجلل واالك�صتن�صن.

6 عند ق�ص االأظافر ال بّد من بردها و�صقلها 

وال  منا�صبة،  ب��اأدوات 

واأخ��ذ  ال��ت��اأين  من  بد 

الإمتام  الكايف  الوقت 

اأح�صن  على  املهمة  هذه 

تعر�صي  ال  ك���ي  وج����ه، 

اظ������اف������رِك ل��ل��ت��ق�����ص��ف 

املهمة  اتركي  اأو  والتك�صر، 

�صالونات  يف  لالخت�صا�صين 

العناية باالأظافر.

باأنِك  ت�صعرين  كنِت  اإذا  اما   7

بالرغم  االأظافر  تك�صر  تعانن 

العالجات،  ه��ذه  لكل  اّتباعك  من 

فال بد من اال�صت�صارة الطبية، بخا�صة 

ب�صقوط  مرفًقا  ذلك  كان  اإذا 

ال�صعر اأو االإرهاق اأو متاعب 

نف�صية وا�صحة عليِك.

مقوية  ط��ب��ي��ع��ي��ة  ع���الج���ات 

واله�صا�صة  للتق�صف  وحم��ارب��ة  ل��الأظ��اف��ر 

والتك�صر

زيت جوز الهند

ُيعرف بقدرته على تقوية االأظافر وترطيبها 

وتغذيتها بعمق، لذا نن�صحِك اأن ترتكي القليل 

وترطيب  ال�صغرية،  نومِك  طاولة  اأم��ام  منه 

اإىل  اخللود  قبل  يوم  كل  امل�صاء  يف  اأظافرِك 

النوم.

خل التفاح

ا  يغذي خل التفاح االأظافر بعمق، ويعّد غنيًّ

والبوتا�صيوم  واملغنيزيوم  بالفيتامينات  ا  جدًّ

يحتوي  كما  ا،  اأي�صً واحل��دي��د  والكالي�صيوم 

املحاربة  واالأ�صيتيك  املاليك  اأحما�ص  على 

ا، لذا  لاللتهابات، ما يجعل االأظافر قوية جدًّ

املخفف  التفاح  خل  يف  غمرها  على  احر�صي 

باملاء مرتن يف االأ�صبوع على االأقل.

ع�صري الليمون

التي  لالأظافر  ا  مثاليًّ عالًجا  الليمون  يعّد 

ع�صري  خّففي  فقط  والتك�صر،  الت�صقق  تعاين 

ملعقة �صغرية من الليمون باملاء الدافىء، ثم 

انقعي فيه اأظافرِك ملدة 5 دقائق، اأو امزجيه 

مع  به  اأظ��اف��رِك  وترطيب  االأرغ���ان  زي��ت  مع 

وميكنِك  فائقة،  لنعومة  القطنية  القفازات 

يف  م��رات   3 اإىل  مرتن  القناع  ه��ذا  تطبيق 

االأ�صبوع.

بيكاربونات ال�صودا

ميكنِك احل�صول على عجينة ثخينة القوام 

مبزج ملعقة من بيكاربونات ال�صودا مع القليل 

االأظافر  على  وتوزيعها  الليمون،  ع�صري  من 

وميكنِك  ب��امل��اء،  �صطفها  ثم  دق��ائ��ق،   10 مل��دة 

وقوية،  �صحية  اأظافر  على  احل�صول  بعدها 

حماربة  على  ال�صودا  بيكربونات  تعمل  حيث 

االأظافر  وتنظيف  وااللتهابات  الفطريات 

حالتها  م��ن  ك��ث��رًيا  والتح�صن  وتبيي�صها، 

ال�صحية ومظهرها اخلارجي.

وامنعي  الطبيعية  العالجات  ه��ذه  مار�صي 

�صحية  ب��اأظ��اف��ر  ل��ت��ف��وزي  االأظ���اف���ر  تك�صر 

وقوية.

فوائد التفاح االأحمر اأو االأ�صفر هي واحدة. فهذه 

اجل�صم  وت���زّود  للغاية،  �صحية  اللذيذة  الفاكهة 

من  وحتميه  وم��ع��ادن،  فيتامينات  من  يحتاجه  مبا 

االأمرا�ص.

تعّريف يف االآتي اإىل فوائد التفاح مع �صابن مونويور 

اخت�صا�صية املداواة من الطبيعة يف باري�ص:

ماذا يحتوي التفاح؟

املئة  يف   85 ن�صبة  م��ن  ال��ت��ف��اح  يتكون 

م��ن وزن���ه م��ن امل���اء، وه��و منخف�ص 

)التفاحة  احل��راري��ة  ال�صعرات 

غراًما   150 وزن��ه��ا  ال��واح��دة 

متنح اجل�صم ما بن 60 اإىل 75 

وتركيبته  حرارية(،  �صعرة 

االألياف.  ومتنوعة  متوازنة 

)اأ  بالفيتامينات  مليء  وهو 

A وبيB6 6 و�صي C وغريها 
ب�صكل  ولكن  الفيتامينات(  من 

الذي   C "�صي  فيتامن  خا�ص 

و�صّدتها،  ليونتها  الب�صرة  يعطي 

وي�صاعد  امل��ن��اع��ة،  ن��ظ��ام  وي��ق��وي 

مرونة  اأك��ر  لتكون  الدموية  ال���دورة 

ويقوي خاليا العظام.

ا على العنا�صر  اأي�صً كما يحتوي التفاح 

النزرة الثمينة:

اجليد  االأداء  يف  ي�صاهم  )ال��ذي  البوتا�صيوم   •
واالأداء  ال�صرياين،  الدم  �صغط  تنظيم  ويف  للقلب، 

اجليد للنظام الع�صبي والع�صالت(.

يعزز  والذي  واالأ�صنان  للعظام  )املكون  الف�صفور   •
توازن درجة احلمو�صة PH للدم(.

املناعة(. ونظام  للق�صرة  )ال�صروري  • ال�صيلينيوم 
احل�صا�صية  حماربة  على  ي�صاعد  )الذي  • املنغنيز 

والربو واالإجهاد والتوتر(.

املخاطية  االأغ�صية  نوعية  )الذي يح�ّصن  • الزنك 

وي�صمن تكاثر كريات الدم(.

ا  • النحا�ص )الذي يقوي نظام املناعة(، ولكن اأي�صً
الكال�صيوم واملغني�صيم واحلديد.

األياف  وه��ي  البكتن  على  كذلك  التفاح  ويحتوي 

الكول�صرتول  م�صتوى  تخفي�ص  يف  ت�صاهم  ن�صطة 

االأمعاء احل�صا�صة، وت�صارك  الدم، وتهدىء  يف 

يف  النباتية  البيئة  نوعية  حت�صن  يف 

االأمعاء، وحت�ّصن عمل 

اله�صمي.  اجلهاز 

ا اأّن  وال نن�صى اأي�صً

االألياف تعمل على اإبطاء امت�صا�ص ال�صكر والدهون. 

ويعالج التفاح االإم�صاك، ويحارب احلمو�صة وحم�ص 

لالهتمام  مثري  طعام  التفاح  فاإّن  وبالتايل  اليوريك، 

للتوازن القاعدي – احلم�صي يف اأج�صامنا.

فوائد التفاح عديدة

وميكن  متاًما،  بال�صبع  ن�صعر  جتعلنا  واحدة  تفاحة 

حملها ب�صهولة واأكلها اأينما كان. والتفاح يحافظ على 

الن�صاط البدين اجليد، بف�صل الفركتوز وال�صكريات 

االإ�صابة  خ��ط��ر  ال��ت��ف��اح  وي��ق��ل��ل  يحتويها.  ال��ت��ي 

اأملانية  درا���ص��ة  بح�صب  وذل��ك  ال��ق��ول��ون،  ب�صرطان 

جملة  يف   2008 عام  ني�صان/اأبريل  �صهر  يف  ُن�صرت 

التغذية Nutrition . وللتفاح تاأثري مفيد �صد 

درا�صة  بح�صب  الدموية،  واالأوعية  القلب  اأمرا�ص 
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املداواة  اخت�صا�صية  وت�صيف   .  Nutrition
للريا�صين:  خا�ص  ب�صكل  مهم  "التفاح  الطبيعية: 

قبل القيام باأّي جهد ريا�صي يعطي الطاقة للج�صم، 

املعدنية  بالعنا�صر  اجل�صم  ميدُّ  اجلهد  اأداء  واأثناء 

وبعد  بالطاقة،  اجل�صم  ت�صحن  التي  والفيتامينات 

اجلهد، فاإنَّ التفاح يعطي الرطوبة للج�صم.

والتفاح غني مب�صادات االأك�صدة التي ت�صاعد 

مينع  وبالتايل  التالفة،  اخلاليا  اإ�صالح  على 

ال�صيخوخة  وب��ال��ت��ايل  اخل��الي��ا  �صيخوخة 

ميتلك  التفاح  اإّن  ا  اأي�صً يقال  للجلد.  املبّكرة 

وع�صريه  لّبه  يف  للتجاعيد  م�صاّدة  خ�صائ�ص 

على  ي�صاعد  التفاحة  ق�صم  اأّن  كما  الطازج. 

تنظيف مينا االأ�صنان".

 

كم تفاحة يف اليوم؟

اأكل  ف��اإنَّ  �صاك�صوين،   – االأجن��ل��و  املثل  بح�صب 

تفاحة يف اليوم ُيبعد الطبيب! وكميات اأكل التفاح 

غري حمددة وميكن لل�صخ�ص اأكل الكمية التي يرغبها 

احل��ال.  بطبيعة  معقول  ب�صكل  ولكن  التفاح،  م��ن 

الطبيعية  املعاجلة  يف  التفاح  ُي�صتخدم  ما  وغالًبا 

خالل االأنظمة اأحادية التغذية، اأو عندما ال ياأكل 

ال�صخ�ص �صوى التفاح طوال فرتة 24 �صاعة، من اأجل 

اإراحة اجل�صم من احلمو�صة، واإثارة اأقل ما ميكن من 

النوبات العالجية )ال�صداع والغثيان واالأوجاع على 

�صبيل املثال(. والتفاح يقاوم اجلوع )بف�صل األيافه( 

فاإنه  وبالتايل  احل��راري��ة،  ال�صعرات  قليل  ولكنه 

حليف اأنظمة تخفي�ص الوزن.

ت�����ص��اب ال��ع��دي��د م��ن احل��وام��ل ب��ن��وب��ات عط�ص 

كمقدمة لالإ�صابة بنزالت الربد، وهو ما ي�صعرهن 

بالقلق اأكر من املعتاد اأثناء احلمل، اإال اأن العط�ص 

اأن  ميكن  قلق.  اأي  ي�صبب  اأال  يجب  احلمل  اأثناء 

وهذا  احلمل،  اأثناء  متكرر  ب�صكل  العط�ص  يحدث 

هذا  احلامل،  اأو  اجلنن  على  خطر  مبوؤ�ّصر  لي�ص 

ا�صت�صاري  �صلمي«  »هند حممد  الدكتورة  اأكدته  ما 

اأ�صباب  بع�ص  اأن  اإىل  م�صرية  والتوليد  الن�صاء 

اأو  االأن��ف،  التهاب  ت�صمل:  احلمل  اأثناء  العط�ص 

مر�ص احل�صا�صية.

�صبب العط�ص اأثناء احلمل

توؤدي  �صائعة  حالة  احلمل،  اأثناء  االأنف  التهاب 

اإىل احتقان االأنف، ي�صيب 39 يف املائة من الن�صاء 

يف مرحلة ما اأثناء احلمل. غالبًا ما ي�صبب التهاب 

االأنف اأثناء احلمل احتقانًا اإ�صافيًا يف االأنف، قد 

ي�صتمر ملدة 6 اأ�صابيع اأو اأكر اأثناء احلمل، وميكن 

اأن ي�صبب العديد من االأعرا�ص، مبا يف ذلك زيادة 

العط�ص.

االأنف مليء باالأغ�صية املخاطية، واأثناء احلمل، 

يزداد تدفق الدم اإىل هذه االأغ�صية، فيوؤدي تدفق 

الدم الزائد اإىل ت�صخم املمرات االأنفية، مما يوؤدي 

ما  وعادة  واحتقان.  اإ�صافية  مائّية  اإف��رازات  اإىل 

لكن  احلمل،  اأثناء  �صارة  غري  الربد  نزالت  تكون 

االإنفلونزا اأو اأي مر�ص اآخر ي�صبب احلمى ميكن اأن 

يكون خطريًا لكل من احلامل واجلنن. يجب على 

م�صابات  اأنهن  ويعتقدن  يعط�صن  الالتي  احلوامل، 

باالإنفلونزا اأو مر�ص اآخر ي�صبب احلمى، االت�صال 

بالطبيب على الفور.

التي  احل�صا�صية  م��ن  يعانن  ال��الئ��ي  احل��وام��ل 

ت�صبب العط�ص واأعرا�ص اأخرى يف اجلهاز التنف�صي 

اأع��را���ص  لديهن  تظل  اأن  امل��رج��ح  م��ن  ال��ع��ل��وي، 

املو�صمية،  احل�صا�صية  احلمل.  اأثناء  احل�صا�صية 

مثل حمى الق�ص وح�صا�صية حبوب اللقاح، وكذلك 

احل�صا�صية الداخلية ميكن اأن توؤدي اإىل العط�ص، 

وهي غري موؤثرة على احلمل .

للمراأة  ي�صبب  العط�ص 

احل���ام���ل اأمل�����ًا ح��ول 

والعط�ص  ال��ب��ط��ن. 

اأث��ن��اء احل��م��ل ال 

ي�����ص��ك��ل خ��ط��رًا 

اأو  احلامل  على 

لكن  اجل���ن���ن، 

يكون  اأن  ميكن 

اأح���د اأع��را���ص 

اأو  امل�����ر������ص 

اأكر  م�صكلة 

قد  اأهمية 

على  توؤثر 

اجلنن.

�ص  لعطا ا

اأث�������ن�������اء 

احل������م������ل 

ل�����ن ي������وؤذي 

عادًة،  اجلنن 

ب�صكل  حممي  فهو 

ال��رح��م،  يف  ج��ي��د 

يكون  عندما  لكن 

ال��ع��ط�����ص ع��ار���ص��ًا 

ملر�ص اأو م�صكلة اأ�صا�صية، فاإن املر�ص االأ�صا�صي هو 

الذي قد ي�صيب اجلنن، ولي�ص العط�ص نف�صه.

التي  واخلرافات  الق�ص�ص  كرة  من  الرغم  على 

اجلنن،  جن�ص  على  للتاأثري  طرق  بوجود  تزعم 

اأو  اجلنن  جن�ص  حتديد  ميكنه  ال  العط�ص  اأن  اإال 

احلمل  خ��الل  جن�صه  حتديد  يتم  فقط  تغيريه، 

املنوية  احل��ي��وان��ات  م��ن  »ك��روم��و���ص��وم«  بوا�صطة 

للرجل  املنوية  احل��ي��وان��ات  كانت  ف���اإذا  ل��ل��ذك��ور، 

اإذا كان  اأما  اأنثى،  X«، �صيكون اجلنن  »كرومو�صوم 

يحتوي على »كرومو�صوم Y« ف�صيكون ذكرًا.

ر �لأظافر تعّريف �إىل �أ�سباب وعالجات تك�سّ

فو�ئد �لتفاح �لحمر على �ل�سحة ل ت�سّدق

هل �لعط�س �أثناء �حلمل يوؤثر على �جلنني؟

�أ�شا�شيات 
�جلمال �أثناء 

�لنوم

بعد يوم طول من العناء والتعب قد ت�صعرين 

باأّن ب�صرتك اأ�صبحت باهتًة وجافًة. يف حن 

من  مكثف  بكور�ص  تدليلها  عليك  ي�صعب  اأنه 

العناية بعد كل هذا املجهود. فهل �صتقومن 

برتك ب�صرتك هكذا؟؟!!

لك  حتمل  نت"  "ف�صيدتي  ال؛  بالتاأكيد 

اأن  �صاأنها  م��ن  التي  الليلية  ال��ط��رق  اأب�صط 

اأثناء  تعتني بب�صرتك وتخل�صها من ال�صموم 

وقت  خالل  والن�صارة  بالهدوء  لتنعم  الليل. 

النوم من خالل هذه اخلطوات:

1.العناية بالب�صرة:

للعناية بب�صرتك واإعادة الن�صارة اإليها على 

ا  الليل يوميًّ الفور ما عليك �صوى و�صع كرمي 

كرمي  اأهمية  يدرك  ال  والبع�ص  النوم،  قبل 

الليل؛ فكرمي الليل لي�ص فقط منتج للتجميل 

بالفيتامينات  م��ل��يء  ال���واق���ع  ف��ى  ول��ك��ن��ه 

الب�صرة  تخرتق  التي  االأك�صدة  وم�صادات 

واحليوية  الن�صارة  اإليها  لتعيد  النوم  اأثناء 

واإذا  للب�صرة.  وعيوب  جتاعيد  مع  ولتتعامل 

كنت تعانن من انتفاخ اأو م�صاكل للعن عليك 

االهتمام بو�صع كرمي العن الغني بفيتامن 

.E

2.العناية بال�صفاه:

اإّن التعر�ص الأ�صعة ال�صم�ص اأو البقاء يف جو 

معظم  التدفئة  اأو  التكييف  باأجهزة  مليء 

وم�صققة.  جافًة  �صفاهك  يجعل  قد  الوقت 

�صفاتك  ترطيب  على  احل��ر���ص  عليك  ل��ذا 

ن�صرة  �صفاه  لت�صتيقظي مع  النوم  ا قبل  يوميًّ

بدون ت�صققات.

3.العناية باجل�صم:

نهاًرا  الثقيل  اجل�صم  كرمي  و�صع  ميكنك  ال 

على  للح�صول  اجل�صم  على  لياًل  �صعيه  لذا 

كرمي  و�صع  ويف�صل  وناعمة  رطبة  ب�صرة 

ت�صاعد  ال��ت��ي   3 ب��االأوم��ي��غ��ا  الغنى  اجل�صم 

ال�صيا  زبدة  الب�صرة. كما تتميز  على تهدئة 

برتطيبها العميق للب�صرة.

4.العناية باليد:

من املمكن اأن تن�صي االهتمام بيديك اأثناء 

لذلك  اليوم.  طوال  وجهك  بب�صرة  ان�صغالك 

امل�صاء.  يف  االأم��ر  هذا  عن  تعوي�صها  فعليك 

على  ال�صميك  املرطب  اليدين  كرمي  طبقي 

ت�صعان  بيدين  لت�صتيقظي  النوم  قبل  يديك 

�صحيًة ون�صرًة.

5.العناية ب�صعرك:

اأو  اخلارجية  بالعوامل  ال�صعر  يتاأثر  قد 

مع  تف�صده  التي  ال�صعر  جمففات  ا�صتخدام 

لياًل  ب�صعرك  االهتمام  فعليك  الوقت.  مرور 

مغذي  �صريوم  و�صع  خ��الل  من  وذل��ك  جيًدا 

�صعرك  اإ���ص��الح  على  ي�صاعد  حتى  لل�صعر 

والعناية به اأثناء النوم.

6.العناية بو�صادتك:

اأثناء  لكي حت�صلي على اال�صرتخاء الكامل 

ت�صاعد  بزيوت  و�صادتك  بر�ص  قومي  النوم 

على اال�صرتخاء كزيت اخلزامى والبابوجن.

جمالك



ا�صتعمره اأجداد الأمري هاري ويزوره مع زوجته

رمي الهواتف فوق ال�صجناء بوا�صطة طائرة  زوجته

اأحدث طريقة لتهريب 
الهواتف داخل ال�شجن 

ملكة  ح��ف��ي��د  ه����اري  االأم�����ري  زار 

وزوج��ت��ه  اإل��ي��زاب��ي��ث،  بريطانيا 

يف  م�صجد  اأق����دم  م��ريك��ل  م��ي��ج��ان 

اأم�ص، وذلك �صمن  جنوب اأفريقيا، 

اأفريقيا،  جلنوب  لهما  زي��ارة  ثاين 

يف  اأي����ام  ع���دة  �صيق�صيان  ح��ي��ث 

رحلتيهما  خالل  تاون  كيب  مدينة 

جنوب  يف  اأي��ام   10 ت�صتغرق  التي 

اأفريقيا. 

لفتت ميجان االأنظار خالل زيارتها 

اأفريقيا  جنوب  يف  م�صجد  الأق��دم 

م�صهد  يف  للحجاب  ارتدائها  خالل 

اأعاد لالأذهان ارتداء االأمرية ديانا 

جلامع  زي��ارت��ه��ا  خ���الل  للحجاب 

القيمة  لر�صد  بالقاهرة،  االأزه��ر 

زاره  ال���ذي  للم�صجد  التاريخية 

االأمري وزوجته.

ال�صائع  اال�صم  االأول" هو  "امل�صجد 
جنوب  يف  بنائه  مت  م�صجد  الأقدم 

دروب  ���ص��ارع  يف  وي��ق��ع  اأف��ري��ق��ي��ا، 

مبدينة كيب تاون عا�صمة جنوب 

افريقيا، ومت بناوؤه يف عام 1794 

بريطاين  اح���ت���الل  اأول  خ���الل 

تابعة  اأر�ص  على  اأفريقيا،  جلنوب 

عبد  وه��و  �صيالن  ف��ان  ل��ك��ري��دون 

ان�صاأه  قد  وكان  حمرر  م�صلم  اأ�صود 

تربعت  وف��ات��ه  وبعد  كم�صتودع، 

جتديده  ليتم  املكان  بهذا  ابنته 

وا�صتخدامه كاأول م�صجد يف جنوب 

اأفريقيا. 

 1794 ع��ام  يف  بنائه  مت  وب��ه��ذا 

والتطوير  للتجديد  خ�صع  ولكن 

ب�صكله احلايل،  لي�صبح  عدة مرات 

اأبرزها جتديده يف عام 1907، ثم 

وا�صعة  اأخ��رى  جتديدات  اأجريت 

النطاق يف عام 1936، ومل يقت�صر 

فقط،  لل�صالة  م�صجدا  كونه  على 

والعالج،  لل�صالة،  بل م�صجد جامع 

وتدري�ص تقاليد امل�صلمن، واللغات 

اللغة  العربية،  كاللغة  مرة  الأول 

جرمانية  لغة  وه��ي  االإفريقانية 

ت�����ص��ت��خ��دم يف ج��ن��وب  غ��رب��ي��ة، 

اأفريقيا وناميبيا.

مبكانة  االأول«  »امل�صجد  يحظى 

كبرية الأبناء البلد الذين يعتربونه 

طريقة  اأول  فهو  للم�صلمن،  رم��زا 

اُتبعت لالعرتاف العلني باالإ�صالم، 

حريتهم  ع��ل��ى  العبيد  وح�����ص��ول 

اإمام  اأول  اأم��ا  ب�صببه،  العبادة  يف 

بداية  قبل  تعيينه  فتم  للم�صجد 

عبد  قا�صي  وهو  الع�صرين  القرن 

ال�صالم، املعروف با�صم توان جورو 

وهو »االإمام االأول«. 

دينًيا  ق��ائ��ًدا  ج���ورو  ت���وان  ك���ان 

و�صجيًنا �صيا�صًيا، واأثناء وجوده يف 

من  بالكامل  القراآن  كتب  ال�صجن، 

القراآن  وهذا  يده،  بخط  الذاكرة 

كما  االأول«،  »امل�صجد  يف  معرو�ص 

امل�صجد  ج���ورو  ت���وان  ا���ص��ت��خ��دم 

االأطفال  وعلم  دينية،  كمدر�صة 

والكبار �صوؤون االإ�صالم، وبعد وفاة 

جورو، توىل اأحمد البنغال من�صب 

ي�صغل  اأن  املقرر  من  وك��ان  االإم��ام، 

عائلته،  اأف��راد  اأح��د  املن�صب  ه��ذا 

ولكن ك��ان قد ت��ويف اآخ��ر اإم��ام من 

هذه االأ�صرة ويدعى غ�صان اأ�صمت.

�صيكون  م��ن  ح���ول  ن���زاع  وب�صبب 

انف�صل  للم�صجد،  ال��ق��ادم  االإم���ام 

عام  يف  ع���وال  جماعة  م��ن  ج��زء 

1807 ومت ت�صكيل م�صجد ثاين يف 
كيب تاون وهو م�صجد »بامل تري« 

يف لوجن �صرتيت.

عالجات  با�صم  االجت��ار  من  �صنن  بعد 

اأم�ص  ب���داأت  ال���وزن،  وف��ق��دان  ال�صمنة 

حماكمة يف فرن�صا �صد �صركة »�صرفييه«، 

املختربات  اأقوى  التي تعترب واحدة من 

اململوكة للقطاع اخلا�ص يف البالد، والتي 

روجت لدواء ي�صتخدم يف اإنقا�ص الوزن، 

لكنه يف احلقيقة حبوب ملنع احلمل.

واالأدوي��ة،  واالأع�صاب  املنتجات  تعترب 

"�صالحا  التي ت�صاعد على فقدان الوزن 

ذو حدين"، فغالًبا ما يتم و�صف االأدوية 

التي ت�صاعد على اإنقا�ص الوزن على اأنها 

"عالجات معجزة" لكن يف احلقيقة اأنها 
ومع  وخطرية.  فعالة  غري  بن  ت��رتاوح 

ذلك، هناك حالة جديدة ترفع الغطاء 

فرن�صا  يف  االأط��ب��اء  و�صفها  اأدوي���ة  عن 

اأنها رمبا  طوال �صنن لل�صمنة، لكن ثبت 

معاناة ال تو�صف  �صنوات من  ت�صببت يف 

الأعداد �صخمة من املواطنن.

مت اإعطاء ما ي�صل اإىل 5 مالين �صخ�ص 

هذا الدواء بن عامي 1976 و 2009، 

ت�صبب  اأنه  يف  اال�صتباه  من  الرغم  على 

 2010 القلب والرئة، ويف عام  يف ف�صل 

الوفيات  كان عدد  ريفيرني،  ملوقع  وفًقا 

ر�صدها  وفاة  حالة   500 عنه  الناجتة 

املجل�ص الفرن�صي املنظم للمخدرات.

املنتج،  فيها  ت�صبب  التي  االأ���ص��رار  ومن 

التعر�ص  بعد  القلب  �صمام  يف  م�صاكل 

مما   ،Mediator الن�صط  للمكون 

وفًقا  وفاة  2000 حالة  وقوع  عنه  نتج 

يعي�ص  بينما  اجل���اردي���ان،  ل�صحيفة 

غري  �صحية  ظ��روف  يف  غريهم  االآالف 

توؤدي  ما  وغالًبا  معروفة،  اأو  متوقعة 

"عدم القدرة على �صعود  اإىل الوهن، ك� 

القلب  "م�صاكل  اإىل  باالإ�صافة  الدرج" 

حتد  التي  الدائمة  الدموية  واالأوعية 

من عي�صهم حلياتهم اليومية".

يف 

الوقت 

ن��ف�����ص��ه 

اأ����ص���رت ال�����ص��رك��ة ع��ل��ى ن��ف��ي كل 

االتهامات املوجهة اإليها وتاأكيدها 

على االلتزام با�صتجواب املحكمة، 

جدير بالذكر اأن الدواء هو اأحد 

مت  والتي  االأمفيتامن  م�صتقات 

ت�صويقها يف االأ�صل ملر�صى ال�صكري 

ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن زي����ادة ال���وزن 

مل�صاعدتهم على اإنقا�ص الوزن.

و�صفه  مت  فقد  القلق  اإىل  يدعو  ومما 

اإذا  لل�صهية  كقامع  االأ���ص��ح��اء  للن�صاء 

لكن  اأرطال"،  ب�صعة  خ�صارة  اأردن  ما 

اإىل  م�صتخدمه  يتعر�ص  ال��واق��ع  يف 

م�صاعفات عديدة يف ج�صده قد ال يظهر 

اأثرها اإال بعد مرور وقت طويل.

اأن امل�صابن  ك�صفت درا�صة حديثة 

�صنغافورة  يف  الن�صفي  بال�صداع 

ت�صببوا يف خ�صائر اقت�صادية العام 

1.04مليار  ح��وايل  بلغت  املا�صي 

ال�����دوالر   ( ���ص��ن��غ��اف��وري  دوالر 

دوالر  37ر1  ي����وازي  االأم��ري��ك��ي 

اخل�صارة  ومت��ث��ل  ���ص��ن��غ��اف��وري(. 

التكلفة،  م��ن   %  80 االإن��ت��اج��ي��ة 

 20 املتبقية  الن�صبة  تعزى  بينما 

% اإىل تكاليف الرعاية ال�صحية.
االأ�صخا�ص  اأن  الدرا�صة  واأظهرت 

ال��ذي��ن ع��ان��وا م��ن ال�����ص��داع احل��اد 

9.8 ي���وم ع��م��ل يف  اأي�����ص��ا  ف��ق��دوا 

بالن�صبة  اأم���ا  ���ص��ن��وي��ا،  امل��ت��و���ص��ط 

للذين وا�صلوا العمل فاأن االأعرا�ص 

قدرتهم  من  كبري  حد  اإىل  قل�صت 

على اأداء املهام.

ووفقا ل�صحيفة )�صرتيت�ص تاميز( 

الن�صفي  ال�صداع  فاإن  �صنغافورة  يف 

 –  30 العمرية  الفئة  على  يوؤثر 

بن  �صيوعا  اأك��ر  وه��و  عاما   40
الرجال  من  اأكر  البالغات  الن�صاء 

ومير  ال��ه��رم��ون��ات،  لتغري  نتيجة 

االأعرا�ص  وت�صمل  مراحل  بعدة 

االإم�������ص���اك و���ص��رع��ة االن��ف��ع��ال 

يبداأ  ث��م  ال��ب�����ص��ر  وا���ص��ط��راب��ات 

بن  ما  وي�صتمر  الن�صفي  ال�صداع 

�صاعة.  72 –  4

زادت  التكنولوجيا  تقدمت  كلما 

االبتكار  على  االإن�����ص��ان  ق���درة 

وحماولة اقتحام كل ما هو غري 

املجرم  كان  اإذا  ما  ولكن  ماألوف، 

ويرف�ص  التكنولوجيا  يعا�صر 

ال�صجن  الأ����ص���وار  اال���ص��ت�����ص��الم 

العالية.

ن�صرت  "اإندبدنت"  �صحيفة 

"م�صرية"  لطائرة  فيديو  مقطع 

ال�صجن  اأ����ص���وار  ف���وق  ح��ل��ق��ت 

واألقت  االأع��ل��ى  م��ن  واقتحمته 

هواتف حممولة لل�صجناء داخل 

ي�صعروا  ل��ن  وبالتايل  ال�صجن، 

ات�صال  على  �صيكونون  باملعاناة، 

مبا�صر باخلارج.

واقتحمت الطائرة �صاحة املكان 

اأن  اإال  اأح��د،  بها  ي�صعر  اأن  دون 

بكامريات  م���زودا  ك��ان  ال�صجن 

الطائرة  اإل��ق��اء  حلظة  ر���ص��دت 

للهواتف املحمولة لل�صجناء.
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لدغة ح�شرة تت�شبب يف برت �شاقي 

م�شنة بريطانية.. 

يف واقعة ماأ�صاوية، ت�صببت "لدغة ح�صرة" يف برت �صاقي وكذلك اأطراف 

اأ�صابع يدي م�صنة بريطانية يف ال�68 من عمرها، وذلك بعد اأن اأ�صيبت 

بت�صمم الدم ومر�ص تاآكل اللحم جراء اللدغة التي تعر�صت لها اأثناء 

قيامها باأعمال الب�صتنة والعناية بحديقة منزلها.

ومت نقل امل�صنة "�صوزان بوتري"، وهي من مقاطعة "ويلت�صري" يف اإجنلرتا، 

اإىل امل�صت�صفى.

وكانت يف البداية تعاين من قيء واأعرا�ص ت�صبه اأعرا�ص االإنفلونزا، 

لكن �صرعان ما تدهورت حالتها، وتبن من خالل الفحو�صات الطبية اأنها 

تعاين من عدوى بكتريية، والتي ت�صببت بعد ذلك يف اإ�صابتها بت�صمم الدم 

ومبر�ص تاآكل اللحم واملعروف علمًيا با�صم "التهاب اللفافة الناخر".

وقالت �صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية يف تقرير لها حول الواقعة، اإن 

 Streptococcus" البكترييا التي اأ�صيبت بها امل�صنة، هي بكترييا

A" اأو "البكترييا العقدية"، ميكن اأن تدخل اإىل اجللد عن طريق لدغات 
احل�صرات يف حال ُخد�ص اأو ُجرح.

وظلت املري�صة ملدة ت�صل اإىل نحو ثالثة اأ�صابيع يف غيبوبة م�صتحثة 

طبًيا يف حن كان االأطباء يحاولون اإنقاذ حياتها، اإال اأنهم اأخربوا زوجها 

باأنها من غري املرجح اأن تنجو.

اجلدير بالذكر اأنه بعد خم�صة اأيام من دخول املري�صة اإىل امل�صت�صفى، 

متكن االأطباء من اإيجاد لدغة على راأ�صها، وبالرغم من اإجراء حتاليل 

عديدة، اإال اأنهم مل يتمكنوا من حتديد نوع احل�صرة التي ت�صببت يف ذلك؛ 

وبعد اأن اأفاقت من الغيبوبة مل تكن حمنتها قد انتهت بعد، حيث مت نقلها 

اإىل وحدة احلروق باإحدى امل�صت�صفيات وكان جلدها مت�صرًرا بدرجة 

كبرية، وبالتايل كانت عملية عالجها مبثابة مهمة �صعبة بالن�صبة 

لالأطباء.

واأ�صارت ال�صحيفة اإىل اأنه مع انت�صار مر�ص تاآكل اللحم ب�صورة �صريعة، 

ا�صطر االأطباء يف نهاية املطاف اإىل برت �صاقي املري�صة، التي فقدت 

كذلك اأطراف اأ�صابع يديها ب�صبب املر�ص؛ ومتكنت "بوتري" من اجتياز 

هذه املحنة والتعايف منها بعد عناء، خا�صة واأنها احتاجت اإىل 60 عملية 

جراحية، وق�صت ثمانية اأ�صهر يف امل�صت�صفى، كما ح�صلت على اأطراف 

ا�صطناعية.

لكن بالرغم من كل ما مرت به، فاإنها ترف�ص التخلي عن هواية الب�صتنة 

والعناية باحلدائق؛ ونقلت ال�صحيفة الربيطانية عنها قولها اإنها مازالت 

متار�ص هوايتها لكنها باتت اأكر 

حذًرا االآن.

�صدق 

ال ت�صدق
�أو  تاريخ �أقدم م�شاجد جنوب �أفريقيا  

مر�س يكلف �شنغافورة مليار 

دولر يف عام واحد

مغامر يجد نف�شه يف مواجهة 
مع قر�س اأبي�س عملق

اأنقذت العناية االإلهية �صاًبا يف الثالثن من عمره من 

موت حمقق، بعد اأن تعر�ص ملوقف مروع كان من املمكن اأن يودي بحياته اأثناء 

قيامه مبمار�صة ريا�صة التزلج على املاء، وجاء ذلك بعد اأن وجد نف�صه يف مواجهة مفاجئة مع 

عمالق". اأبي�ص  "قر�ص 
و�صلطت �صحيفة "مريور" الربيطانية ال�صوء على الواقعة، مو�صحة اأن "ديفون زميرمان" كان ميار�ص ريا�صته 

املف�صلة قبالة �صاطئ "ناو�صيت" بوالية "ما�صات�صو�صت�ص" االأمريكية، وقد اعتقد يف حلظة اأنه ملح "عجل البحر" 

يظهر على �صطح املياه على مقربة منه، وعندما نظر حوله لبيان ماهية الكائن البحري الذي ظهر فجاأة، اكت�صف 

اأنه يف مواجهة القر�ص االأبي�ص ال�صخم، ومل يكن قد م�صى وقت طويل على وجوده يف املاء اآنذاك.

وعلى الفور اأ�صيب بحالة من الذعر لدرجة اأنه جتمد من اخلوف، ومل يجد اأمامه اأي حل �صوى رفع قدميه 

من املياه.

اجلدير بالذكر اأن م�صوًرا يدعى "جو مولت" متكن من التقاط �صورة توثق ذلك املوقف املرعب 

بال�صدفة اأثناء تواجده على ال�صاطئ، وكذلك قام امل�صور بتحذير ال�صاب من القر�ص، وطلب 

منه اأن ي�صبح �صريًعا اإىل ال�صاطئ، وحل�صن احلظ فقد متكن من القيام بذلك فعاًل دون 

اأن ي�صاب باأذى.

وانت�صرت اللقطة التي تر�صد ذلك املوقف ب�صكل وا�صع على مواقع 

التوا�صل االجتماعي موؤخًرا.

�شركة تبيع حبوب منع احلمل على اأنها
 علج لإنقا�س الوزن 
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التقارير   Vivo �صركة  نفت 

اإىل  تتطلع  باأنها  تــقــول  الــتــي 

بها  اخلا�صة  املعاجلات  اإن�صاء 

واأكدت بدال من ذلك اأنها �صتقوم 

املعالج  مع  ذكي  هاتف  باإطالق 

التابع   5G  980  Exynos
نهاية  بحلول  �صام�صوجن  ل�صركة 

 Vivo تكون  قــد  الــعــام.  هــذا 

املعالج  هــذا  ي�صتخدم  من  اأول 

االأحدث من �صركة �صام�صوجن.

يتعلق  عـــنـــدمـــا  لـــلـــتـــذكـــري، 

فهو  ــزي،  ــرك امل باملعالج  ـــر  االأم

من  رئي�صيتن  نــواتــن  يــ�ــصــم 

برتدد   Cortex-A77 فئة 

اأنــويــة  ــتــة  ــص و�  ،2.2GHz
Cortex- فئة  مــن  اإ�صافية 

 .1.8GHz بـــــرتدد   A55
مبعالج  االأمـــر  يتعلق  وعندما 

ي�صتخدم  فــهــو  ــومــيــات،  الــر�ــص

 MP5  Mali-G76 ــويــة  اأن

 Exynos املعالج  باأن  العلم  مع 

ككل  اجلديد   Mobile  980

تكنولوجيا  باإ�صتخدام  م�صنوع 

.8nm FiNFET
ــبــة لــلــمــوا�ــصــفــات  ــص ــ� ــن ــال وب

ــــــرى، فــهــي تــ�ــصــمــل دعــم  االأخ

اإىل  ــل  تــ�ــص بـــدقـــة  ــات  ــص ــا� ــص �

اجليل  و�صبكات   ،WQHD+

دعم  ــع  م  5G NR اخلــامــ�ــص 

اإىل  ــل  تــ�ــص �ــصــرعــة حتــمــيــل 

رفع  و�ــصــرعــة   2.55Gbps
يف   ،1.28Gbps اإىل  ت�صل 

 LTE حــالــة  يف  �صيوفر  حــن 

دعًما ل�صرعة حتميل ت�صل اإىل 

ت�صل  رفــع  و�صرعة   1Gbps
اإىل 200Mbps. وكما ميكنك 

 Exynos فاملعالج  تتوقع،  اأن 

Mobile اجلديد يدعم   980
التخزينية  الـــذاكـــرة  كــذلــك 

 eMMC و   2.1  UFS
الع�صوائية  والـــذاكـــرة   ،5.1

.LPDDR4x
وعندما يتعلق االأمر بالكامريا، 

فهذا املعالج ي�صتطيع دعم كامريا 

 108 اإىل  ت�صل  بدقة  واحــدة 

بدقة  كامريتن  اأو  ميغابك�صل 

ــدة.  واح لكل  ميغابك�صل   20
الفيديوهات،  يخ�ص  وفــيــمــا 

ف�صوف يدعم هذا املعالج القدرة 

 4K فيديوهات  ت�صجيل  على 

يف  اإطاًرا   120 مبعدل   UHD
الثانية، ولكن هذا نظري متاًما، 

االأمر مرتوك لل�صركات امل�صنعة 

لتفعيل هذا الو�صع.

ــكــوم  ــركــة كــوال �ــصــتــجــلــب �ــص

 5G ــا  ــي ــوج ــول ــن ــك بــــدورهــــا ت

الـــذكـــيـــة  الــــهــــواتــــف  اإىل 

معاجلات  �صل�صلة  مع  املتو�صطة 

 6xx Series Snapdragon
 7xx  Snapdragon و 

وقت  ويف  الــقــادمــة.   Series
�صابق من هذا ال�صهر، اأو�صح نائب 

ال�صيد   ،Oppo �صركة  رئي�ص 

ال�صركة  اأن   Brian Shen
هذه  ي�صتخدم  من  اأول  �صتكون 

يتم  اأن  املتوقع  ومن  املعاجلات. 

 Snapdragon اإطالق املعالج

نهاية  بحلول   SDM7250
�صيتم  باأنه  العلم  مع  العام  هذا 

باإ�صتخدام تكنولوجيا  ت�صنيعه 

.7nm
تن�صم  �صوف  احلــال،  بطبيعة 

املُ�صنعة  ال�صركات  من  العديد 

املثري  االأخـــــرى، و�ــصــيــكــون مــن 

لالإهتمام معرفة عدد ال�صركات 

اإ�صتخدام معاجلات  التي تف�صل 

التي  ال�صركات  وعدد  �صام�صوجن 

معاجلات  ــتــخــدام  ــص اإ� تف�صل 

االأخرية،  االأونة  ويف  كوالكوم. 

�صام�صوجن  �ــصــركــة  اإخـــتـــارت 

اللجوء اإىل معاجلات �صام�صوجن، 

ا اأن تلجاأ �صل�صلة  ومن املرجح اأي�صً

املتو�صطة  الــذكــيــة  الــهــواتــف 

 Galaxy A Series القادمة 

لل�صركة  التابعة  للمعاجلات 

مبا  نف�صها،  اجلنوبية  الكورية 

 980 Exynos يف ذلك املعالج

االأحدث من ال�صركة.

التجارية  الــعــالمــة  قــامــت 

باإزاحة   Realme ال�صينية 

الهاتف  عــن  ر�صمًيا  ال�صتار 

اأكرث  قبل   Realme XT
من اأ�صبوع، واليوم قررت هذه 

اإزاحة ال�صتار ر�صمًيا  ال�صركة 

ُيدعى  ــر  اآخ ذكــي  هاتف  عن 

.Realme X2
 Realme X2 ــهــاتــف  ال

الهاتف  على  ي�صتند  اجلديد 

ولــكــنــه   Realme XT
النوى  الثماين  املعالج  ي�صم 

 ،730G  Snapdragon
وكــامــريا اأمــامــيــة بــدقــة 32 

لل�صحن  والدعم  ميغابك�صل، 

بف�صل   30W بقوة  ال�صريع 

 30W VOOC تــقــنــيــة 

 .4.0  Flash Charge
ي�صم  فهو  ذلــك،  وعــالوة على 

.NFC ا رقاقة اأي�صً

ــك،  ــن ذل وبــغــ�ــص الــنــظــر ع

 Realme X2 فــالــهــاتــف 

اجلـــديـــد يـــاأتـــي مـــع مــيــزات 

عـــلـــى مـــ�ـــصـــتـــوى الـــكـــامـــريا 

الهاتف  يف  تــراهــا  لــن  والــتــي 

Realme XT، مثل ت�صجيل 
باإ�صتخدام  ــفــيــديــوهــات  ال

الزاوية  الوا�صعة  الــكــامــريا 

وطم�ص  ميغابك�صل،   8 بدقة 

يف  الفعلي  الوقت  يف  اخللفية 

الفيديوهات.

الهاتف Realme X2 ي�صم 

 Super �صا�صة  ـــر  االأخ هــو 

 6.4 بحجم   AMOLED
 ،FullHD+ وبــدقــة  اإنــ�ــص 

االأ�صابع  ب�صمات  وم�صت�صعر 

ب�صعة  وبطارية  ال�صا�صة،  يف 

عن  فــ�ــصــال   ،4000mAh
ــن  ــرك ال كـــامـــريات يف  اأربـــــع 

الواجهة  من  العلوي  االأي�صر 

اخللفية بدقة 64 ميغابك�صل 

للكامريا االأ�صا�صية وبدقة 8 

ميغابك�صل للكامريا الوا�صعة 

الزاوية وبدقة 2 ميغابك�صل 

 2 وبــدقــة  املــاكــرو،  لكامريا 

للكامريا  ا  اأي�صً ميغابك�صل 

اإ�صت�صعار  عـــن  ــة  ــوؤول ــص ــ� امل

معلومات العمق مع العلم باأن 

تدعم  االأ�صا�صية  الكامريا 

تقنية دمج البك�صالت بحيث 

بك�صالت  اأربـــع  بدمج  تقوم 

واحد  بك�صل  لت�صكل  �صغرية 

كبري الإلتقاط �صور وا�صحة 

على  ميغابك�صل،   16 بدقة 

و�صع  هناك  اأن  مــن  الــرغــم 

للم�صتخدمن  يتيح  خا�ص 

 64 بدقة  ال�صور  اإلتقاط 

ميغابك�صل كاملة.

 Realme X2 الــهــاتــف 

باللونن  مــتــوفــًرا  �صيكون 

يف  و�صُيباع  واالأزرق،  االأبي�ص 

واحــدة  ن�صختن،  يف  ال�صن 

الـــذاكـــرة  مـــن   6GB تــ�ــصــم 

من   64GBو الــعــ�ــصــوائــيــة 

واأخرى  الداخلية،  الذاكرة 

الـــذاكـــرة  مـــن   8GB تــ�ــصــم 

من   128GBو الع�صوائية 

اأن  علًما  الداخلية  الــذاكــرة 

الن�صخة االأوىل �صتكلف 225 

�صتكلف  بينما  اأمريكي،  دوالر 

يعادل  مــا  الثانية  الن�صخة 

اأمريكي. دوالر   265
فقد  ذلــك،  اإىل  وباالإ�صافة 

 Realme ــركــة  ــص � قـــامـــت 

كــــذلــــك الـــــيـــــوم بــــاإطــــالق 

 Realme Buds �صماعات 

الــ�ــصــن.  يف   Wireless
ال�صماعات  هــذه  ت�صعري  مت 

اجلديدة مبا ُيعادل 20 دوالر 

�صُتعر�ص  اأنها  علًما  اأمريكي 

للبيع اإبتداًء من 27 �صبتمرب.

مزود  ذكي  هاتف  باإطالق  �صتقوم  اأنها  توؤكد   Vivo
 5G 980 Exynos باملعالج

مع   Realme X2 الهاتف  عن  ر�صمًيا  ال�صتار  تزيح   Realme
64MP 730، وكامريا بدقةG Snapdragon املعالج

كو�لكوم ت�شتناأف �شحناتها ل�شركة 
Huawei

تقرير جديد ُي�شلط �ل�شوء على ت�شميم 
هو�تف iPhone �لقادمة يف �لعام �ملقبل 

 Huawei �صركة  و�صع  مت  اأن  منذ 

املتحدة  للواليات  ال�صوداء  القائمة  يف 

�صركائها  بع�ص  واجـــه  االأمــريــكــيــة، 

ــا  ــًت ــل كـــوالـــكـــوم وق ــث الــرئــيــ�ــصــيــن م

ع�صيًبا. يف تطور جديد، اأكد الرئي�ص 

ال�صيد  كــوالــكــوم،  ل�صركة  التنفيذي 

�صركته  اأن   Steve Mollenkopf
قد اإ�صتناأنفت االآن معامالتها التجارية 

لل�صيد  ووفقا   .Huawei �صركة  مع 

قال  فقد   ،Steve Mollenkopf
اإىل  ا  اأي�صً تتطلع  كوالكوم  �صركة  اأن 

مع  االأمد  طويلة  توريد  �صفقة  تاأمن 

يك�صف  مل  ولكنه   Huawei �صركة 

ل�صركة  بيعها  يتم  التي  املكونات  عن 

.Huawei
وزارة  اأعلنت  املا�صي،  يوليو  �صهر  يف 

يف  �صتبداأ  اأنــهــا  االأمريكية  الــتــجــارة 

اإ�صدار تراخي�ص خا�صة لل�صركات التي 

ترغب يف موا�صلة عالقاتها التجارية 

اإحدى  كانت   .Huawei �صركة  مع 

لن  اأنــه  هي  الرئي�صية  الرتكيز  نقاط 

ببيع  اإال  االأمريكية  لل�صركات  ُي�صمح 

وا�صع،  نطاق  على  املتاحة  املــكــونــات 

الهواتف  رقــاقــات  ت�صمل  فئة  ــي  وه

الذكية.

ُمنحت  املــا�ــصــي،  اأغ�صط�ص  �صهر  يف 

جديًدا  متــديــًدا   Huawei �صركة 

الرتخي�ص  الإتفاقية  يوًما   90 مدته 

ال�صركات  مع  للتداول  املوؤقت  التجاري 

ذلك  مــن  الحــق  وقــت  يف  االأمريكية. 

من  اأكرث  اأن  التقارير  اأو�صحت  ال�صهر، 

130 �صركة اأمريكية قد تقدمت بطلب 
للح�صول على تراخي�ص خا�صة.

باإنتاج  تــقــوم  اأنــهــا  مــن  الــرغــم  على 

ــن املــعــاجلــات والــرقــاقــات  الــعــديــد م

 Huawei اخلا�صة بها، ال تزال �صركة

للح�صول  كوالكوم  �صركة  على  تعتمد 

اأجهزتها.  مكونات  من  كبري  جزء  على 

اأفيد اأنه يف العام 2018 وحده اأنفقت 

بنحو  ــدر  ــق ٌي ــا  م  Huawei �ــصــركــة 

معامالتها  يف  اأمريكي  دوالر  مليار   11
التجارية مع ال�صركات االأمريكية، مبا 

Micron و Intel يف ذلك كوالكوم و

 11  iPhone هواتف  �صل�صلة  عن  االإعــالن  مت 

Series منذ اأ�صبوعن فقط، ولكن ال�صائعات بداأت 
تقارير  راأينا  لقد  التايل.  اجليل  عن  االآن  تتحدث 

هواتف  بها  �صتاأتي  التي  املمكنة  االأحــجــام  حــول 

iPhone القادمة يف العام املقبل والتي �صتبلغ على 
ف�صال  اإن�ص،   6.7 و  اإن�ص   6.1 و  اإن�ص   5.4 االأرجــح 

اأ�صغر يف ال�صا�صة ودعم �صبكات  اإ�صتخدام قطع  عن 

ك�صف  التي  املعلومات  اأحدث   .5G اخلام�ص  اجليل 

 Ming-Chi Kuo البارز  ال�صيني  املحلل  عنها 

العام  يف  القادمة   iPhone هواتف  اأن  اإىل  ت�صري 

م�صتوى  على  جذرية  تغيريات  على  �صتح�صل  املقبل 

هيكل  اإ�صتخدام  اإىل  الــعــودة  خــالل  من  الت�صميم 

.4  iPhone
هواتف  اأن  يقول   Ming-Chi Kuo املحلل 

اإطار  مع  �صتاأتي  املقبل  العام  يف  القادمة   iPhone
معدين م�صطح وزجاج منحني احلواف. ومن املتوقع 

اجليل  �صبكات  ودعــم  اجلديد  الت�صميم  يــوؤدي  اأن 

اخلام�ص 5G اإىل زيادة الطلب بحيث ُيتوقع اأن تبلغ 

 .2020 العام  يف  وحدة  مليون   85 نحو  ال�صحنات 

ا اإىل اإرتفاع تكاليف االإنتاج التي  و�صيوؤدي ذلك اأي�صً

�صتنعك�ص على ال�صعر النهائي للهاتف.

 iPhone هواتف  جميع  تاأتي  اأن  املتوقع  من 

الثالثة التالية مع �صا�صات ت�صتند على تكنولوجيا 

االأكرث  الطرازين  اأن  ا  اأي�صً ُي�صاع  بينما   ،OLED
ثالثية  جــديــدة  كــامــريا  على  �صيح�صالن  تكلفة 

االأبعاد يف الواجهة اخللفية.

�شام�شونغ تعمل على �لأرجح على طر�ز �إقت�شادي 
  Galaxy Note 10 من �لهاتف

 Galaxy هــواتــف  �صل�صلة  اأ�صبحت 

�صام�صوجن  �صركة  من   Note Series
كل  اإطالق  مع  العام  هذا  املعتاد  من  اأكرب 

 Galaxy+ 10 و  Galaxy Note من 

الكورية  ال�صركة  ولكن   ،10  Note
اجلنوبية قد ت�صيف ع�صًوا اآخر يف وقت 

ما يف امل�صتقبل.

مـــوقـــع  يف  الـــقـــائـــمـــن  ـــتـــ�ـــصـــف  اإك

لهاتف  الرمزي  االإ�صم   SamMobile
قادم من �صام�صوجن، والذي ياأتي مع بع�ص 

كنت  اإذا  لالإهتمام  املثرية  االإحتماالت 

على دراية بنظام ت�صمية ال�صركة.

SM- ـــو الــــرمــــزي ه ــــذا االإ�ــــصــــم  ه

 ”  N ” كلمة  اأن  الوا�صح  من   .N770F
تعني  الرمزي  االإ�صم  هــذا  يف  املــوجــودة 

�صل�صلة  اإىل  ينتمي  هنا  املعني  اجلهاز  اأن 

 ،Galaxy Note Series هــواتــف 

 Galaxy هواتف  جميع  حتتوي  ولكن 

Note الرئي�صية على االأ�صماء الرمزية 
اإىل  الــوراء  اإىل  عدنا  عندما   .N9xx
يحمل  اآخــر  هاتف  �صدر   ،2014 العام 

معروًفا  وكــان   ،  N7xx الرمزي  االإ�صم 

اأو   Neo  3  Galaxy Note باالإ�صم 

.SM-N750
SM- اإىل  ُيــنــظــر  اأن  ُيحتمل  ـــذا،  ل

الهاتف،  لهذا  ما  نوع  من  كخلف   N770

مبثابة  ذلــك  كــان  مبا�صر.  ب�صكل  ولي�ص 

اجلديد  للهاتف  وميكن  اإقت�صادي،  طراز 

من  اإقــتــ�ــصــادي  طـــراز  مبثابة  يــكــون  اأن 

من   .10  Galaxy Note الــهــاتــف 

جزًءا  ٌيعترب  اأنه  اإىل  نظًرا  اأنه  الوا�صح 

 Galaxy Note هــواتــف  �صل�صلة  مــن 

بالقلم  يحتفظ  اأن  فيجب   ،Series
عن  النظر  بغ�ص   ،S Pen االإلــكــرتوين 

املوا�صفات االأخرى التي �صياأتي بها.

الوحيدة  املعلومات  الراهن،  الوقت  يف 

 SM-N770 الثابتة ” هي اأن الهاتف ”
اجلديد �صياأتي مع 128GB من الذاكرة 

الداخلية.



باتنة 

حــوار

�لقر�ءة  بالن�شبة �إليه حياة، عامل وهمي �أغرق فيه كلما بد�أ قلمه بالنزيف، يهتم  باملو�شيقى و يع�شق �لفيزياء و �لكيمياء و �لقطار�ت، �شارك يف �لكتاب �جلامع بعنو�ن" رد �شهريار" حتت �إ�شر�ف �لأ�شتاذة 
زوبريي �شمية و نادي ثورة كتاب،  تاأثر بعديد �ل�شخ�شيات �لأدبية  منها �أجاثا كري�شتي وجرب�ن خليل جرب�ن، كما يجد يف عديد �أ�شدقائه �لكتاب  قدوته يف هذ� �لعامل �لو��شع، هو كاتب �لن�شو�س �لتي 

�شدرت له حديثا" نغمة قلب" �لطالب �جلامعي �أمين مرغمي �شاحب 18 ربيعا �ملقيم بباتنة، جمعنا و�إياه  هذ� �حلو�ر �ل�شيق على �شفحات �لأور��س نيوز للحديث عن موؤلفه �ملميز.

�لنب�س  بريق  ليعيد  نغمات  �لقلب  �أوتار  على  عزف  "�أمين مرغمي" �لذي 

باتنة 
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ما  و  قلب"  "نغمـــــة  للقراء  تقدم  •كيف 
جمموعة  خالل  من  علــــــيه  ا�شتغلت  الذي 

هذه الن�شو�ص؟
25 عنوان خمتلف   نغمة قلب كتاب به 

83 �صفحة، يحكي عما يدور  جمتمع يف 

داخلنا  تعزف  التي  االأنغام  وعن  بقلبنا 

اأحا�صي�ص  فينا،  وتاأثريها  عمقها  مدى  و 

قلٍب  نغمة  ينغم،  القلب  جتعل  وم�صاعر 

وال�صياع  واحل���ب  ال�صوق  ال��ف��راق  بعد 

حتما  ل��ه��ا،  القلب  ينغم  امل�صاعر  تلك 

اأنك  �صتح�ص  طياته  بن  نف�صك  �صتجد 

�صدة  اأنه خم�ص�ص لك من  اأو  اأنت كاتبه 

امل�صاعر واالأحا�صي�ص التي يحملها. نغمة 

قارئا  ال�صخ�ص  يكون  اأن  يحتاج  ال  قلب 

كبريا الأن كلماته �صهلة يحتاج من القارئ 

اإن�صانا فقط حمبا للكتب، قمت  اأن يكون 

بكتابة هذه الن�صو�ص لكي اأبن للجميع 

به  يح�ص  �صعور  كل  مع  ينغم  القلب  باأن 

نغمات  توجد  ن�ص  كل  نهاية  يف  لذلك 

لكل  وكتبته  ويعزفها،  القلب  ينغمها 

اأولئك الذين فقدوا االأمل يف احلب مرة 

اأخرى باإعطائهم حقنة حب ونغمة قلب 

ي�صاعدهم على بدايات جديدة جتعلهم 

مرة  احل��ب  ع��امل  يف  ويعي�صون  يغرقون 

اأخرى، لذلك نغمة قلب خم�ص�ص الأولئك 

واخليانة  احل��ب  ب�صبب  طعنوا  ال��ذي��ن 

والغدر.

عامل  مرغمي" مع  "اأمين  بداية  كانت  •كيف 
الكتابة؟ 

الكتابة بالن�صبة يل �صغف عامل اأعي�صه 

الكتابة  مع  بدايتي  كانت  يل،  يحلو  كما 

كتبت  �صنوات،  ثمان  عمري  كان  عندما 

اأخربتني  "اأمي" حيث  بعنوان  ن�ص  اأول 

عامل  يف  مكان  لدي  �صيكون  باأنه  املعلمة 

الكتابة ولكنني مل اأفهم املق�صد من كالمها 

اأمتلك موهبة  الوقت، فقد كنت  يف ذلك 

اأو  اأع��رف  اأكن  ومل  ال�صغر  منذ  الكتابة 

الفر�صة  تلك  تاأتي  مل  القول  �صح  اإن 

الأكت�صف اأنه لدي قدرات يف الكتابة اإىل 

اأن اأحببت بعدها، اأ�صبحت الكتابة املنفذ 

الوحيد من هذا العامل ، كلما اأكتب كلما 

اأتنف�ص واأرتاح من املتاعب، بعدها بداأت 

بالكتاب  اإهتمامي  بداأ  و  اأتعمق يف عاملها 

الذي  والدعم  قلب،  نغمة  فكرة  فجاءت 

تلقيته من اأمي واأعز �صديقة يل واأختي 

الكربى )اإبنة خالتي (كان حافزا الأكمل 

يف هذا العامل الوا�صع. 

الكتاب  غالف  باأن  يرون  من  املوؤلفني  •من 
اآخرون  يرى  فيما  حمتواه  عن  اأهمية  يقل  ال 

لها دور كبري  املوؤلفات اخلارجية  باأن مظهر 
مابني  االأمر  عن  تعليقك  ما  الرتويج،  يف 

اأن�شب  ــراه  ت اأيهما  واجلــوهــر  املظهر 
واأنــك  خا�شة  موؤلفك،  من  انطالقا 

ما  �شيال  معر�ص  يف  به  م�شارك 
يجذب  اأن  االأكيد  حر�شك  يعني 

من  ممكن  قــدر  ــر  اأك اهتمام 
القراء؟ 

ب��خ�����ص��و���ص ال���غ���الف 

ككاتب  يل  بالن�صبة 

هو  م��ا  بقدر  مهم  فهو 

الكتاب  مهم جوهر ذلك 

وال��غ��الف معا  ف��ال��ع��ن��وان 

يجذبان القارئ اإىل اقتناء ذلك الكتاب، 

ويج�صد  معنى  يحمل  ال��غ��الف  واأي�����ص��ا 

وغالبا  املكتوبة  االأ�صطر  تلك  حمتوى 

الذي  الت�صميم  بذلك  الغالف  يكون  ما 

خفية  م��ع��اين  يحمل  ال��ك��ات��ب  اخ��ت��اره 

واألغاز جتذب القارئ اإىل فهمها، وبالتايل 

وبهذا  الكتاب،  قراءة  اإىل  ف�صوله  تثري 

كتابه  ترويج  يف  جنح  قد  الكاتب  يكون 

بطريقة ذكية عن طريق غالفه فالكثري 

اخلارجي،   املنظر  يجذبها  من  النا�ص  من 

فاأنا اأعتقد اأن الغالف مكمل للجوهر وال 

االهتمام  عدم  اأو  عنه  اال�صتغناء  ميكن 

قمت  لذلك  اخل��ارج��ي،  الكتاب  مبظهر 

هذا  على  فيه  واالإب��داع  غاليف  بت�صميم 

املعر�ص  يف  ال��ق��ارئ  اأجعل  كي  االأ�صا�ص 

اأجل  من  يت�صوق  �صيال  للكتاب  ال��دويل 

قراءته و اقتنائه.

يف  الكتاب  حلركة  امللحوظ  االنت�شار  •مع 
العامل  اأن  بالفعل  ترى  هل  احلــايل،  الع�شر 
املبدعني  لعديد  مــالذا  اأ�شحى  االفرتا�شي 

الأجل التعريف مبوؤلفاتهم خا�شة ؟
امل��الذ  االف��رتا���ص��ي  ال��ع��امل  اأ�صبح  نعم   

الوحيد لتعريف الكاتب بنف�صه وبكتابه 

فموا�صل  لذلك،  القراء  جذب  اأج��ل  من 

كثريا  ت�صاعد  االجتماعي  التوا�صل 

والأن  بكتابه  التعريف  على  الكاتب 

دور الن�صر اأ�صبحت تطبع و ال تهتم 

اإطالقا  الكتاب  ترويج  و  بن�صر 

جاهدا  ال��ك��ات��ب  يعمل  ل��ذل��ك 

و  جناحه  اأج��ل  من  ذلك  على 

جناح كتابه. 

االن���ف���ت���اح  يف  ت��ف��ك��ر  ه����ل   •
ع��ل��ى اأج���ن���ا����ص اأدب���ي���ة اأخ����رى 

عن  اأك��ر؟وم��اذا  ت�صتهويك  واأي��ه��م 

طموحاتك امل�صتقبلية؟

 نعم اأفكر يف االنفتاح اإىل اأجنا�ص اأدبية 

جن�ص  على  تقت�صر  ال  فالكتابة  اأخ��رى 

بالن�صو�ص  كانت  فبدايتي  واح��د  اأدب��ي 

�صاأعلن  والتي  الرواية  االآن يف  وتفكريي 

اجلديد  العام  ه��ذا  بداية  يف  عن�������ها 

م�صتقبال  اأطمح  كما  ال�������له،  �صاء  اإن 

بن  ا�ص����������مه  يخلد  كاتبا  اأك��ون  ب��اأن 

قلب  نغمة  كتابي  ي�صق  واأن  الكتاب  كبار 

النور  نحو  طريقهما  اجلديدة  والرواية 

و النجاح .

مــــــن  �شــــــــغري  باقتبـــــا�ص  لنا  •هل 
القلب"؟ "نغمة 

ال�صباح  نور  يا   .. مرحبا  ال�صكر  فتاة  يا 

اإذا  القمر  اأن����ت   .  . �صهال  و  اأه������ال 

ال�صباح  يبداأ  ال  من  يا  اأنت  اكت��������مل.. 

االأنوثة  ك��اأن   .  . ا�صتي������قظت  اإذا  اإال 

اأنت  . حق�����ا   . انب������عثت  من ج�������مالك 

حورية من حوريات اجلنة..

�مل�شيلة حتت�شن 
�لطبعة �لر�بعة 

لل�شالون �لوطني 
لل�شورة �لفوتوغر�فية

د�ر �لثقافة بباتنة تفتتح ور�شاتها
 �لفنية و�لبيد�غوجية

�نطالق فعاليات �لطبعة �ل�شابعة
 من �ملهرجان �لثقايف �لوطني لل�شعر �مللحون

حتت �صعار "ال�صورة فن واإبداع"

حتت�صن دار الثقافة ال�صهيد 

قنف��ود احلم��الوي لوالية  

امل�صيل��ة يف الف��رتة املمتدة 

 17 غاي��ة  اإىل   14 م��ن  

اأكتوب��ر، فعالي��ات الطبعة 

الوطني  لل�صالون  الرابعة 

لل�صورة الفوتوغرافية.

وته��دف ه��ذه التظاه��رة التي ج��اءت ب�صعار 

"ال�ص��ورة فن واإبداع" اإىل الرقي مبجال فن 
املواه��ب  وتطوي��ر  الفوتوغ��رايف  الت�صوي��ر 

ال�صاب��ة، وك��ذا االحتكاك وتب��ادل اخلربات 

فيم��ا بينه��م، كم��ا تعم��ل يف ذات ال�صياق على 

املناف�ص��ة  روح   وخل��ق  امل�صارك��ن  حتفي��ز 

واالإبداع.

الوطن��ي  ال�صال��ون  باملنا�صب��ة  �صيع��رف  كم��ا 

لل�ص��ورة الفوتوغرافي��ة ال��ذي �صي�صم عديد 

ف��ن  وحمب��ي  واملحرتف��ن  اله��واة  امل�صوري��ن 

الت�صوي��ر م��ن خمتل��ف اأنحاء الوط��ن ور�صات 

وندوات فنية خا�صة  بهذا ال�صاأن اإ�صافة اإىل 

جناح خا�ص بعر���ص اآالت الت�صوير القدمية 

مع جولة ت�صويرية مبواقع تاريخية لوالية 

امل�صيلة موطن احلدث الثقايف املنتظر.

فتحت دار الثقافة حممد العيد اآل خليفة 

بوالية باتنة اأبواب ت�صجيالتها ال�صتقبال 

الور�ص��ات  فيم��ا يخ���ص  فيه��ا  املنخرط��ن 

واالإع��الن  والبيداغوجي��ة،   الفني��ة 

ع��ن بداي��ة ا�صتقب��ال امللف��ات الت��ي مت�صح 

باالنخراط بها.

ه��ذا واأعنت دار الثقاف��ة اأن الور�صات التي 

�صيتم االلتحاق بها �صتكون من خالل ور�صة 

الر�صم لالأطفال وال�صغار، وور�صة املو�صيقى 

تت�صمن العزف على البيانو واآلة القيطارة 

جان��ب  اإىل  والن��اي،  والكم��ان  والعم��ود 

ور�صة امل�صرح للطفل وم�ص��رح ال�صباب، كما 

�صتت�صم��ن ور�ص��ة اخل��ط العرب��ي وور�ص��ة 

اخل��زف وور�صة ال�صمع��ي الب�صري، وور�صة 

االأ�صغال اليدوية لالأطفال.

ه��ذا و�صتعمل دار الثقاف��ة على فتح اأبواب 

االنخ��راط ملختلف الن��وادي التي حتويها 

اإىل  االأدب��ي،  والن��ادي  ال�صينم��ا  كن��ادي 

للمطالع��ة  وقاع��ة  للغ��ات  خم��رب  جان��ب 

لالأطفال والكبار.

ويف ذات ال�صي��اق رحب��ت دار الثقاف��ة بكل 

من يريد االن�صمام واالنخراط يف خمتلف 

الن��وادي كل وهوياته ورغبته، م�صجعتا يف 

ذات ال�صي��اق اجلمي��ع لال�صتف��ادة م��ن مثل 

هذه الور�صات ل�صق��ل املواهب، وحتى يجد 

ال�صاب وال�صغار ف�ص��اء للممار�صة هوايتهم 

واالحتكاك مبختلف اخلربات واالأ�صاتذة 

الور�ص��ات  ه��ذه  عل��ى  �صي�صرف��ون  الذي��ن 

الفنية والبيداغوجية.

فعالي��ات  م�صتغ��امن  مبدين��ة  انطلق��ت    

الطبع��ة ال�صابع��ة م��ن املهرج��ان الثقايف 

الوطن��ي لل�صع��ر امللح��ون امله��دى لل�صي��خ 

)الق��رن  خل��وف"  ب��ن  خل�ص��ر  "�صي��دي 
ال�صاد�ص ع�صر(.

التظاه��رة  ه��ذه  افتت��اح  حف��ل  ومتي��ز 

الثقافي��ة ال��ذي اأقيم بامل�ص��رح اجلهوي 

بتق��دمي  احللي��م  عب��د  ب��ن  اجلي��اليل 

"يف كالم��ه ق��ال  تركي��ب فن��ي بعن��وان 

مقاط��ع  ع��دة  اإلق��اء  ال�صاع��ر" ت�صم��ن 

�صعرية الأعمدة ال�صعر امللحون اجلزائري 

عل��ى غرار خل�صر بن خلوف وعبد العزيز 

ال��وزاين وال�صي��خ ال�صوي��ري وحمم��د بن 

قيط��ون وم�صطف��ى ب��ن ابراهي��م وقدور 

ال�صق��راين  امليل��ود  واحل��اج  عا�ص��ور  ب��ن 

وم�صطفى التومي متبوعة بعزف مو�صيقي 

واأداء غنائ��ي وم�صرحي من تاأليف امللحن 

والعازف اأمن �صيخ.

واأك��د ال�صي��د ن��ور الدين ع��داد نيابة عن 

حماف��ظ املهرجان ال�صيد عب��د القادر بن 

دعما���ص يف الكلم��ة االفتتاحية اأن "هذه 

التظاه��رة الثقافي��ة فر�ص��ة للتاأكيد باأن 

ال�صع��ر امللحون هو خ��زان حقيقي لتاريخ 

االأم��ة مل يت��م ا�صتغالل��ه ب�ص��كل �صحي��ح 

وقد اآن اأوان ذلك."

واأب��رز ذات املتح��دث اأن "املهرجان اأ�صبح 

مهم��ة  حلق��ة  واملعرف��ة  العل��م  بف�ص��ل 

واالأدب��ي  الفك��ري  االإنت��اج  �صل�صل��ة  يف 

ملدينة م�صتغ��امن وملتقى للكلم��ة واللحن 

والفك��رة بجمع��ه لل�صع��راء واملو�صيقي��ن 

والباحثن."

وقام��ت حمافظ��ة املهرج��ان خ��الل ه��ذا 

احلفل بعر�ص فيل��م وثائقي حول م�صرية 

ال�صي��خ "بلقا�صم ولد ال�صعي��د" )1883-

الفني��ة وم�صاهمات��ه  1945(  وحيات��ه 
يف جم��ال احلفاظ على االأغنية ال�صعبية 

والرتاث ال�صعري امللحون.

ومت خالل هذا احلفل الذي ح�صره جمهور 

غف��ري تق��دمي ق�صائ��د لل�صع��راء "خال��د 

�صه��الل يا�ص��ن" و"عب��د الق��ادر عرابي" 

"ع��ودة  وال�صاع��رة  بوعزي��ز"  و"عم��ار 

الطاب��ع  يف  غنائي��ة  بلعرب��ي" وو�ص��الت 

البدوي مع ال�صيخ "بن ذهيبة الطوهاري" 

وال�صي��خ "ولد اله��واري" والطرب ال�صعبي 

مع الفنانن "عبد القادر �صر�صام" و"اأمن 

حوكي".

ويت�صمن برنامج اليوم الثاين من فعاليات 

املهرج��ان الثقايف الوطن��ي لل�صعر امللحون 

بعن��وان  وطن��ي  درا�ص��ي  ملتق��ى  تنظي��م 

تدوي��ن  يف  امللح��ون  ال�صع��ر  "م�صاهم��ة 
التاري��خ" باملكتب��ة الرئي�صي��ة للمطالع��ة 

مب�صارك��ة  بلحمي�ص��ي  م��والي  العمومي��ة 

اأ�صت��اذا وباحثا من واليات م�صتغامن   12
العا�صم��ة  واجلزائ��ر  وتي��ارت  وب�صك��رة 

و�صوق اأهرا�ص كما اأ�صار اإليه املنظمون.

ق. ثرقية. ل

حفيظة. ب

ح�وار: حفيظة بوقفة



ال يحدث اإال 

عندنا.. منها مري�ص 

منها اأداة حمل؟!

كبا�ص ب�شرية
قالك واحد عندو 404 با�صي 

م�صى بيها لل�صوق وعّمرها عباد 

رايحن يت�صوقو يف وقت االإرهاب

 وقالهم كي نو�صلو للباراج تاع 

اجلدارمية

 اأبداو بعبعو كيما لكبا�ص با�ص 

ما يديرولي�ص برو�صي

قالك م�صا بيهم كي و�صل باراج 

االأول

 قالو وا�ص راك هاز بداو يبعبعو 

باع باع باع 

قالو لكبا�ص اأيا فوت، الباراج 

الثاين كيف كيف

الباراج الثالث تالقاو مع االإرهاب )فو باراج( بداو هوما 

باع باع باع

 قالو االإرهابي نعتلنا نديو �صويا كبا�ص

 كي هز عليهم البا�ص �صكتو كامل 

غري واحد اأعمى م�صكن بقا يقول باع باع باع

قالو ال�صيفور اأهبط يا احلاج رانا حلقنا للباتوار؟!!.

م�شطلحات م�شبوطة
اأن تكون لديك بقرتان تعطي واحدة

جلارك وحتتفظ بواحدة.

ال�صيوعية:

اأن تكون لديك بقرتان فتاأخذ احلكومة

االثنتن ومتنحك بع�ص احلليب.

الفا�صية:

اأن تكون لديك بقرتان فتاأخذ احلكومة

االثنتن وتبيع لك بع�ص الحليب.

النازية:

اأن تكون لديك بقرتان فتاأخذ احلكومة

االثنتن وتعدمك.

الراأ�صمالية:

اأن تكون لديك بقرتان فتبيع واحده

وت�صرتي ثورا، ثم ينمو القطيع فتبيعه

وتتقاعد معمتدا على الدخل.

عندنا:

اأن تكون لديك بقرتان فيتم جتويعهما ليجف احلليب

فت�صتورد ال�صركات حليب جمفف من اخلارج

تب�صرته وتنزع الزبدة منه جزئيا وتبيعه ب�صعر مقنن

وي�صرتيه االأ�صباح..وتعي�ص اأنت هاج�ص البحث عن 

�صكارة حليب

كل �صباح؟!.

معلومات م�سلية

املق�ص

اأمثال �سعبية

هـــو  االأر�ـــــــــــــــــص  ــــــب  ــــــوك ك •وزن 
 6،600،000،000،000،000،000،000

طن تقريبا.

�صفاه  اأحمر  ت�صتعمل  كانت  •كليوباترا 
مـــن نــــوع خــا�ــص مــ�ــصــنــوع مـــن مــزيــج من 

احمر  لون  ذات  وخناف�ص  املطحون  النمل 

قرمزي.

لي�ص  اللحوم  ختم  يف  امل�صتخدم  •احلرب 
ق�صور  مــن  �صنعه  يتم  بــل  بالطبع،  حــرب 

العنب االأ�صود.

على  للحفاظ  االأطــعــمــة  اأف�صل  •اأحد 
التوت  اأكـــل  هــي  ال�صيخوخة  مــن  الــدمــاغ 

والفراولة.

لتقوم  طريقة  اأف�صل  النف�ص  علم  •يف 
اال�صرتخاء  هــو  م�صتع�صية  م�صكلة  بحل 

ثم  ــت  ــوق ال لبع�ص  حلها  ــن  ع ــتــوقــف  وال

يف  احلـــل  و�صتجد  جمـــددا  اإلــيــهــا  ــودة  ــع ال

متناول اليد.

من  اأكــرث  الــربازيــل  يف  اللبنانين  •عدد 
عددهم يف لبنان نف�صها.
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جواب 
املحاجية

حاجيتك على 

التيه  التهتيه 

ياكل بفمو 

وي�صطح برجليه

حدث يف مثل هذ� �ليوم
الثامن والع�صرون من �صهر �صبتمرب

ـ بداية الهجوم االأملاين على   1939
اإطار احلرب  الدول االإ�صكندنافية يف 

العاملية الثانية.

الفرن�صية  الــ�ــصــلــطــات  ـ   1955
للت�صيري  خــا�ــصــة  ــا  ــرق ف تــخــ�ــصــ�ــص 

متويل  من  ومنعهم  ال�صكان  ملراقبة 

الثورة و الق�صاء على جي�ص التحرير 

الوطني.

ا�صتفتـاء  تنظـم  فرن�صا  ـ   1958
اجلمهـوريـة  د�ــصــتـــــور  علـى  عـــــامــا 

اجلزائـر  عـوملـت  حيـث  اخلام�صـة  

من  مقاطعته  ومتت  فرن�صـية  كـاأر�ص 

طرف ال�صعب اجلزائري.

املـــوؤقـــتـــة  ـــة  ـــوم ـــك احل ـ   1959
على  توافق  اجلزائرية  للجمهورية 

اأعلنه  ـــذي  ال املــ�ــصــري  تــقــريــر  ــداأ  ــب م

و  ديــغــول  �ــصــارل  الفرن�صي  الرئي�ص 

ع�صكرية  و  �صيا�صية  �صروطا  تفر�ص 

قبل وقف اإطالق النار.

عن  انف�صالها  تعلن  �صوريا  ـ   1961
بعد  املــتــحــدة  العربية  اجلمهورية 

الكرمي  عبد  قادها  ع�صكرية  ثــورة 

النحالوي.

1962 ـ حكومة اأحمد بن بّلة تنال 
 – التاأ�صي�صي  الوطني  املجل�ص  ثقة 

هيئة الربملان –  

1963 ـ �صدور اأول عدد من جريدة 
الن�صر اليومية بق�صنطينة.

اتفاقية  اجلزائر  ان�صمام  ـ   1965
لدى  االقت�صادية  و  التقنية  باري�ص 

اأجـــل حماية  الــــدويل مــن  االحتــــاد 

امللكية ال�صناعية.

ال�صادات يت�صلم  اأنور  ـ حممد   1970
رئا�صة م�صر بعد وفاة الرئي�ص جمال 

عــبــد الــنــا�ــصــر وذلــــك كــونــه يتوىل 

من�صب نائب الرئي�ص.

احلرا�ص  ج�صر  تد�صن  ـ   1975
)اجلزائر العا�صمة( من طرف ال�صيد 

االأ�صغال  وزيـــر  زيــبــك  ــادر  ــق ال عبد 

العمومية و البناء .

بلقايد  بكر  ــو  اأب اغتيال  ـ   1995
حكومة  يف  للداخلية  �صابق  وزيـــر 

قا�صدي مرباح.

يف  طابا  اتفاقية  توقيع  ـ   1995
الفل�صطيني  الطرفن  بن  وا�صنطن 

اتفاق  �صمن  ـــك  وذل واالإ�ــصــرائــيــلــي 

اإعالن املبادئ.

ــة  ــص ــا� ــف ــت االن بــــدايــــة  ـ   2000
الفل�صطينية الثانية بعد دخول وزير 

�صارون  اأرئــيــل  االإ�صرائيلي  الــدفــاع 

حلرم امل�صجد االأق�صى.

االنتخابات  ���ص��د  اأم  م��ع  اأن���ت  ه��ل   �

الرئا�صية يا �صي عالوة؟

فاروق دريدي �صوق نعمان

بالبالد يف جدار من  الدخول  اأنا �صد 

ا�صمنت م�صلح وخال�ص!؟.

ال�صيء  هو  ما  الزهامير  حكمك  اإذا   �

الذي ال ميكن اأن ينمحي من ذاكرتك يا 

�صي عالوة؟

يا�صن بوزاهر ب�صكرة

�صوؤالك الذكي هذا والذي يدل داللة 

وا���ص��ح��ة على اأن���ك ت��ع��اين م��ن ب��وادر 

والزهامير  بالباركن�صون  االإ���ص��اب��ة 

التنف�ص  و���ص��ي��ق  ال��رع��ا���ص��ي  وال�����ص��ل��ل 

املزمن.. اهلل ال يبليك!؟.

مبتداأ  ع�ص  اإليك..  ن�صيحتي  عالوة   �

وال تكن حم�ص خرب وفاعال على املدى 

له اأثر؟

عادل مهناوي �صوق اأهرا�ص

اإياك اأن حتيا �صمريا غائبا م�صترتا اأو 

م�صدرا لبع�ص �صر

ماذا  م�صارعا  وع�ص  للما�صي  تاأ�ص  ال 

يفيد الهم والدنيا ممر

ذات  م�����ن  ب��ن�����ص��ي��ح��ة  ن�����ص��ي��ح��ة 

القريحة؟!.

� ال�صبت.. ال�صبت.. ال�صبت.. ال�صبت.. 

ال�����ص��ب��ت.. ال�����ص��ب��ت.. ال�����ص��ب��ت.. متى 

االأيام  يا �صي عالوة ع�صى  ياأتي االأحد 

تتغري؟

اأحمد قريع عن مليلة

تغريت  اإذا  اإال  اأب��دا  ياأتي  لن  االأح��د 

االأيام.. معادلة �صعبة؟!.

تخاريف 
�سي عالوة املو�سطا�ش

عندك تقطع اجلورنان

هههههه

�صي عالوة ينتظر اأ�صئلتكم ليجيب عليها، �صاركونا بها 
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احلجرة ما تذوب

 واللي فيه نقة ما يتوب

حكـــمة

احلقيقة هي ال�شيء الوحيد 
النا�س ي�����ش��دق��ه  ال  ال������ذي 

�شورة م�شحكة



مت توقيفهم وتقدميهم اإىل العدالة

متكنــت اأول اأم�ص، م�صالح اأمن والية اأم البواقي، من توقيف 

�صخ�ــص يف العقد ال�صاد�ص من العمــر، ُعرث بحوزته على كمية 

معتــربة من امل�صروبات الكحولية قــدرت بـ49347 وحدة من 

خمتلــف االأنــواع واالأحجــام ذات ال�صنــع املحلــي واالأجنبــي، 

حيث تقيمه اأمام وكيــل اجلمهورية مبحكمة عن مليلة، فيما 

تاأتــي هــذه العمليــة بعــد اأقــل مــن 24 �صاعة من حجــز ذات 

امل�صالــح الأزيد مــن 28 األف وحــدة خمر داخل اأحــد امل�صاكن 

مبدينة عن كر�صة.

م�شادرة 49 �ألف حدة من 
�مل�شروبات �لكحولية بعني كر�شة

تعر�س اإىل ك�صر

 ونزيف حاد
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�صي االأورا�صي..
امل�صاريع  عــطــلــت  ـــة...  ـــوي ق ريــــاح  ـــات  ج

ال�صتوية... وت�صببت يف خ�صائر ب�صرية... 

ماي�ص حم�صوبة على اجلبهة االجتماعية... 

الطبقة  يف  ماياأثرو�ص  زواولـــة  جمموعة 

الدميغرايف  النمو  املهم  الــبــورجــوازيــة... 

لعرف حت�صن ب�صبب هذي البلية...

�صطيف

خن�صلة

ميلة

اأم البواقي

بعد  االإ�ــصــالم  اأمريكية  �صيدة  اعتنقت 

عبد  االأمـــري  مب�صجد  بال�صهادتن  نطقها 

و�صط  خن�صلة  الــواليــة  بعا�صمة  الــقــادر 

ال�صيدة  ــور،  احلــ�ــص وتــكــبــريات  تهليالت 

تدعى  �ــصــنــة   42 �ــصــاحــبــة  االأمــريــكــيــة 

وهي  الديانة  م�صيحية  دانال"  "جينيفر 

بعد  ــالم  ــص االإ� اعتنقت  نف�صانية  طبيبة 

وبالتحديد  خن�صلة  لـــواليـــة  ــا  قــدومــه

بومعراف  عائلة  لــدى  �ص�صار  بلدية  اإىل 

حيث  االإ�صالمي،  بالدين  التام  واقتناعها 

اختارت اأن حتمل ا�صم حف�صة.

متكنت الوحدة الثانوية للحماية املدنية 

لدائرة �صلغوم العيد من اإنقاذ �صخ�ص �صقط 

يف بئر مب�صتة بوفولة ببلدية �صلغوم العيد، 

علما اأن البئر عمقه حوايل 13 مرت وقطره 

ويعود  �صم،   25 به  املاء  من�صوب  مرت   02
اإثناء  احلبل  انقطاع  اإىل  ال�صقوط  �صبب 

نزول ال�صحية )ع/ب( البالغ من العمر 33 

البئر،  القيام بعملية �صيانة  اأجل  �صنة من 

وقدمت  باحلو�ص  الآالم  ال�صحية  وتعر�ص 

لــه االإ�ــصــعــافــات االأولــيــة بعن املــكــان ومت 

اإىل م�صلحة اال�صتعجاالت مب�صت�صفى  نقله 

�صلغوم العيد.

اأمن  م�صالح  اأم�ص،  اأول  اأوقفت 

العقد  يف  �صخ�ص  البي�صاء،  عــن 

الثالث من العمر، بحوزته قطعتن 

اأثريتن، االأوىل على �صكل ح�صان 

النحا�ص  مــعــدن  مــن  عــربــة  يــجــر 

ذئب  �صكل  على  واأخــرى  االأ�صفر  

قاعدة  ــوق  ف ركبتيه  على  واثـــب 

حيث  الــربونــز،  معدن  من  معدنية 

بيع  �صفقة  عقد  ب�صدد  املتهم  كان 

االأ�صخا�ص،  اأحـــد  مــع  للقطعتن 

القطعتن،  وحجز  توقيفه  ليتيم 

اأنها  اخلــربة  تقارير  اأثبتت  اأيــن 

تاريخية  فنية  قيمة  ذات  قطع 

املتهم  عر�ص  مت  وقد  هذا  اأثرية، 

على وكيل اجلمهورية.

قوقة  القرارم  دائــرة  اأمن  فرقة  متكنت 

اأجنبي  رعية  توقيف  مــن  ميلة،  بــواليــة 

االأثرية  التحف  مــن  جمموعة  بحوزته 

من  معدنية  نقدية  قطعة   377 يف  متثلت 

تعود  زيتية  م�صابيح  و03  الربونز،  مــادة 

للفرتة القدمية ف�صال عن ن�صختن من كتاب 

قدر  مايل  ومبلغ  بالعربية،  مكتوب  جملد 

بحوايل 338000 دينار.

متكنت م�صالح اأمن والية �صطيف، من 

توقيــف مقــرتيف عمليــة �صرقــة طالت 

اأحد املنازل مبدينــة العلمة، وا�صتوىل 

الفاعلــون خاللها على مبلغ مايل معترب 

وم�صوغات ذهبية قدرت قيمتها املالية 

بنحــو 400 مليون �صنتيــم، مع توقيف 

اجلــرم  هــذا  يف  تورطــوا  اأفــراد   04
ترتاوح اأعمارهم بن الـ17 و24 �صنة.

تقــدم  اأن  بعــد  العمليــة  وجــاءت 

ال�صحية ب�صكوى على م�صتوى مقر االأمن 

احل�صــري الثالــث باأمــن دائــرة العلمة 

بعــد تعر�ص م�صكنه لعمليــة �صرقة من 

قبل جمهولــن، حيث مت �صلبــه خاللها 

مبلغــا ماليــا قــدره 60 مليــون �صنتيــم 

واآخــر بالعملــة ال�صعبة فاقــت قيمته 

05 ماليــن �صنتيــم اإ�صافــة  النقديــة 

اإىل م�صوغــات ذهبيــة قدرهــا ما يفوق 

400 مليون �صنتيم وعليه با�صرت ذات 
امل�صالــح حترياتها واأبحاثهــا م�صتعينة 

باأدق املعطيــات لتتمكن يف ظرف وجيز 

مــن اإلقــاء القب�ــص علــى باقــي اأفــراد 

الع�صابــة، من بينهم تاجر قام باقتناء 

املجوهرات حمل ال�صرقة.

وجب الكالم

hamzalaribi005@gmail.com

حمزه لعريبي

�لعرتو�س �ملالل
من اأكرث الق�ص�ص ال�صعبية طرافة والتي يتم تداولها يف 

منطقة ما من مناطق االأورا�ص اأن ثالثة اأ�صخا�ص ينحدرون 

من قرية ما امتهنوا "�صرقة املا�صية"، وحدث مرة اأن قرروا 

ال�صطو على زريبة بقرية اأخرى، وعندما و�صلوا ليال وجدوا 

ب�صبب كرثة  بات �صعبا  االأمر  اأن  بالقرية عر�صا فعلموا  اأن 

ما، فتنكر اثنن منهم  اإىل حيلة  اأنهم اهتدوا  اإال  احلركة، 

يف زي "رحابة" للتمويه واالإلهاء بينما ذهب الثالث ليخرج 

عن  واإبعادها  وماعز  خراف  من  الزريبة  يف  موجود  هو  ما 

املنطقة اإىل حن حلاق االثنن به اإىل منطقة مت االتفاق 

عليها م�صبقا.

�صاوية  فلكلورية  فرقة  وهي  الرحابة  يف  معروف  هو  ما 

اأن كلمات االأغاين عادة ما ال يتم فهمها، وما يتم التغطية 

"الق�صبة" يف بع�ص  "�صوت البندير" وكذا  به عن ذلك هو 

اإمتاع  على  املحتال  الثنائي  اعتمد  فقد  لذلك  االأحــيــان، 

موجها  الــكــالم  ــان  ك بينما  البندير  ب�صوت  احلا�صرين 

ويخربانه  باالأغاين  يوجهانه  كانا  فقد  الثالث"  "لل�صارق 
بامل�صتجدات كي يحتاط،  حتى انتبه اأحد احل�صور اإىل اأن 

يف االأمر �صيئا مريبا  ف�صارع اإىل و�صع يده بن "البندير ويد 

ال�صارق" املحتال الذي تقم�ص دور "البنادري"، ويف اللحظة 

التي توقف فيها �صوت "البندير" قال ال�صارق الذي تقم�ص 

تن�ص  "ال  مبعنى  تخلفو"،  ال  املالل  العرتو�ص   " املغني  دور 

التي�ص االأبي�ص"، حينها انك�صفت حقيقتهما واألقي القب�ص 

عليهما وفر"الثالث".

تذكرت هذه الق�صة واأنا اأتابع ح�صة على اإحدى القنوات 

ممثلة  بالربملان"  "نائب  ا�صت�صافة  متت  اأيــن  اجلزائرية 

هذه  والــرببــرة،  ال�صعبوية  مبمار�صة  عــرف  لطاملا  حلــزب 

توجه  وهــي  قالت  به  ترببر  كانت  ما  خ�صم  ويف  النائب 

2020" معاتبة  " انت وا�ص دخلك يف  كالمها لوزير املالية 

املالية  قانون  م�صروع  ت�صمنها  التي  ــراءات  االإج على  اإيــاه 

ل�صنة 2020، ثم اأ�صافت قائلة "عاله انت معول تقعد حتى 

2020"؟ 
منذ  اكت�صفت  الأنني  كثريا،  "النائب"  كالم  يزعجني  مل 

حمرتفة  ووباأنها  االأمــواج  ركوب  �صوى  جتيد  ال  باأنها  مدة  

وا�صتمالته  اإغــرائــه  بــاالأحــرى  اأو  ال�صعب  ا�صتعطاف  يف 

الدور  نف�ص  متار�ص  اأن  اأ�صتغرب  فلم  والعياط"  "بالرببرة 
به  ــت  زرع ــذي  ال االأ�ــصــلــوب  نف�ص  على  وتعتمد  ــرة  امل هــذه 

املرهف"،  احل�ص  "ذوي  من  الكثري  وجوه  على  "الب�صمة" 
ن�صبوها  قد  املعلقن  من  الكثري  اأن  هو  اأزعجني  ما  اإن  بل 

"افرتا�صيا" "جان دارك" زمانها وقائدة جلي�ص من املغفلن 
على  اأنها  وقالوا  "بربرتها"  وباركوا  �صعيها  �صكروا  الذين 

من  الكثري  اأذقـــان  على  ال�صحك  اأن  اكت�صفت  وهنا  حــق، 

على  ي�صريا  اأمرا  بات  وا�صتغباوؤهم  �صهال،  بات  اجلزائرين 

ال  مبــا  والتحدث  وال�صياح  "الرببرة"  يتقن  �صخ�ص  كــل 

يفقه، فلو تفطن �صخ�ص لي�صع عقله بن "الرببرة" واملنطق 

ال�صتطاع اأن يدرك باأن الواقع يقول اأن م�صروع قانون املالية 

يعد قبل نهاية ال�صنة، اأي قبل 2020، واأن الوزير اإن �صرح 

ب�صيء فالأنه م�صوؤول عن وزارة مكلفة باإعداد م�صروع قانون 

بعد  ملا  �صالح  قانون  م�صروع  اأي  البعيد  املدى  على  �صيطبق 

القانون  تاأتي يف  التي  لالإجراءات  االنتخابات، وال عالقة 

ببقاء الوزير اأو رحيله وال عالقة لالإجراءات بالرئا�صيات 

وال بالت�صريعيات، وهنا ح�صرتني كلمة "العرتو�ص املالل"، 

اأن�صتوا  "النائب" يف طرحها قد  الكثري ممن وافقوا  اأن  فلو 

ال  النائب  اأن  لتاأكدوا  للرببرة  ال  واملنطق  العقل  ل�صوت 

تختلف عمن كان "يقول العرتو�ص املالل" يف �صيء، فكالهما 

لالإلهاء  كو�صيلة  ال�صجة"  اإحداث  و  "ال�صخب  على  يعتمد 

واحلقيقة،  املنطق  عن  النظر  ل�صرف  وو�صيلة  واال�صتغباء 

ودائما من اأجل الو�صول اإىل "غاية ما".

من  بباتنة،   11 احل�صري  ــن  االأم عنا�صر  متكنت 

 2 حملة  العمراين  بالقطب  منزل  تعر�ص  لغز  فك 

اإىل عملية �صطو، ا�صتهدف فيها الفاعلون مبلغا ماليا 

بالعملة الوطنية يقدر بـ 70 مليون �صنتيم ومبلغ اآخر 

بالعملة االأجنبية يقدر بـ 2700 اأورو باالإ�صافة اإىل 

كمية من املجوهرات قيمتها 30 مليون �صنتيم، حيث 

اأ�صفرت التحريات عن توقيف �صابن يبلغان من العمر 

21 و24 �صنة، كما مت ا�صرتجاع مبلغ مايل قدره 83 
ليتم  امل�صروقة،  املجوهرات  من  وجــزء  دينار  األــف 

تقدمي امل�صتبه بهما اأمام النيابة املحلية.

خن�صلة،  بوالية  التجارة  مديرية  م�صالح  حجزت 

كلغ،   86 بـ  قدرت  الفا�صد  الدجاج  من  معتربة  كمية 

بغاي،  ببلدية  الواقع  الــردم  مبركز  اإتالفها  مت  اأين 

مع توجيه ا�صتدعاء للتاجر املخالف وحترير حم�صر 

جزائي وحتويله على اجلهات الق�صائية.

متكنت م�صالح اأمن والية �صطيف، من و�صع حد لن�صاط 

مع  �صطيف،  مدينة  و�صط  املهلو�صات  مروجي  اأخطر  اأحد 

حجز كمية معتربة من املوؤثرات العقلية ناهزت الـ 1000 

28270 دج يعترب من  قر�صا، اإىل جانب مبلغ مايل قدره 

عائدات ترويج هذه ال�صموم.  

البحث  فرقة  عنا�صر  قبل  مــن  العملية  تــاأطــري  ومت 

�صرقة  لعملية  وقائعها  تعود  حيث  ب�صطيف،  والتدخل 

حماولة  واأثــنــاء  حيث  املواطنن،  ــد  اأح طالت  بالعنف 

 45 حتــوي  يدوية  حقيبة  اإ�صقاط  مت  الــفــرار  مقرتفها 

الق�صائية  ال�صبطية  لتفتح  العقلية،  املوؤثرات  من  قر�صا 

تاأكد  الق�صية، حيث  بعد ذلك حتقيق معمق يف مالب�صات 

املحققون اأن مقرتف هذا اجلرم متورط يف عمليات ترويج 

للمهلو�صات، ليتبن بعد التحري امليداين باأنه اأحد اأخطر 

مروجي هذه ال�صموم، اأين مت بالرت�صد له وتوقيفه ب�صدد 

اإذن  ا�صت�صدار  وبعد  زبائنه،  من  لزبونن  مهلو�صاته  بيع 

لدى  اجلمهورية  وكيل  عن  �صادر  املعني  م�صكن  بالتفتي�ص 

العقلية  املوؤثرات  من  معتربة  كمية  مت  �صطيف،  حمكمة 

االإجراءات  كافة  ا�صتكمال  وبعد  قر�صا،   900 الـ  ناهزت 

الثالثة،  املتورطن  �صد  جزائي  ملف  اإجناز  مت  القانونية 

ليتم تقدميهم اأمام اجلهات الق�صائية املخت�صة.

باتنـة

خن�ضلة

�ضطيف

فك لغز �شرقة �أمو�ل 
وجموهر�ت من منزل بحملة 2

حجز قر�بة قنطــار 
من �للحوم �لفا�شدة

عملية �شرقة تقود �إىل توقيف 
�أخطر ُمروجي �ملهلو�شات

بالعلمة منزل  من  مليار  ن�شف  على  ي�شطون  �شبان   3

�إنقاذ �شاب �شقط يف بئر على عمق 13 مرت 

توقيف �شاب و��شرتجاع قطعتني 
�أثريتني بعني �لبي�شاء

توقيف رعية �أجنبية بحوزته 377 قطعة نقدية �أثرية 

�أمريكية تعتنق �لإ�شالم بخن�شلة  ن.م

حممد. ع

عبد الهادي. ب

اهتزت بلدية قجال يف اجلهة 

اجلنوبية من والية �صطيف، 

على وقع حادثة اعتداء تلميذ 

بثانوية عبد احلميد ابن بادي�ص 

باملدينة من طرف زميل له بذات 

الثانوية بوا�صطة اآلة حادة 

تتمثل يف مطرقة، حيث تعر�ص 

التلميذ )م.�ص( البالغ من العمر 

حاد  ونزيف  ك�صر  اإىل  �صنة   16
ليتم نقله على جناح ال�صرعة 

اإىل م�صت�صفى �صعادنة عبد النور 

حيث خ�صع لعملية جراحية مع 

بقائه بغرفة االإنعا�ص بالنظر 

حلالته ال�صحية.

تلميذ يعتدي 
على زميله مبطرقة 

ويدخله غرفة 
�لإنعا�س ب�شطيف

 عبد الهادي. ب

 عبد الهادي. ب

معاوية. �ص
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