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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



بعد�صة: اأمينة بوجة

ح�صان بوزيدي

مر اللقاء املحلي الذي �صغل الفريقني واأن�صارهما 

و�صلطات الوالية واالإعالم وكل النا�ص ب�صالم، ال 

" ما   35 " الداربي رقم  اآلت نتيجة هذا  يهم ملن 

اأن الفائز االأكرب كانت الروح الريا�صية،  يعنينا 

الفائز يف هذه املباراة هم اأن�صار الفريقني الذين 

لوحات  با�صتعرا�ص  ــات  ــدرج امل ــوق  ف ــوا  ــدع اأب

عرب  نقطة  الأبعد  ر�صائلهم  فو�صلت  راقية،  فنية 

املركب  اإدارة  هي  اأي�صا  الفائز  االأزرق،  الف�صاء 

الريا�صي بخربتها على مدار �صنوات طويلة، مل 

فوق  املباراة،  هذه  تنظيم  يف  �صعوبات  اأي  جتد 

اجلزائر،  يف  االأح�صن  هي  جدا،  جميلة  اأر�صية 

والفائز كذلك هم امل�صالح االأمنية التي �صخرت 

طيلة  و�صهرت  واملادية  الب�صرية  امكانياتها  كل 

اإجناح  اأجــل  من  التخطيط  يف  املا�صية  االأيـــام 

اأي�صا،  امللعب  وحميط  املباراة  تاأمني  يف  مهمتها 

حت�صبا  ا�صتباقية  اإجــراءات  يف  املدينة  وتاأمني 

الأي طارئ، مر الداربي كما متناه اجلميع وتنف�صوا 

املناو�صات  وبع�ص  احل�صا�صيات  رغم  ال�صعداء، 

التي مل تكن موؤثرة، بداأت عرب مواقع التوا�صل 

جمرد  اأنها  عرف  الباتني  اجلمهور  االإجتماعي، 

�صاعة  مدتها  تتجاوز  ال  القدم،  كرة  يف  مباراة 

ون�صف، فالتزم حدوده، فكانت الفرجة واملتعة، 

وقدم العبو الفريقني كل مهاراتهم وتناف�صوا يف 

اجلماهري  امتاع  اأجل  من  كبرية  ريا�صية  اأجــواء 

اللعبة،  بقانون  التزموا بدورهم  الفوز،  وحتقيق 

ت�صعني  طيلة  يحدث  ومل  لالأن�صار،  قدوة  فكانوا 

دقيقة ما يعكر اأجواء املباراة، خرج اجلميع بعد 

ون�صفهم  بالفوز،  �صعيد  ن�صفهم  النهاية،  �صافرة 

الثاين حزين للخ�صارة، لكن االأهم من كل ذلك، 

لبيته، حمتفظا فقط بال�صور  �صاملا  الكل عاد  اأن 

اجلميلة.

اآخر الكالم 

النجاح يحظى به الذين ي�صعون ويكدون..

ال �صيئ يتحقق بال�صدفة..

باتنة تنجح يف 
�متحان " �لد�ربي"

sms
لكـل النا�س

sms

قال بقا�سم �ساحلي
 رئي�س حزب التحالف الوطني اجلمهوري

ق�سايا  منعدي�س  ال��ل��ي  الوحيد  ال��وزي��ر  "اأنا 
ف�ساد"

قلنا ياراجل.. هذا يعني اأن كل الوزراء 
الآخرين متورطني يف الف�ساد !!

auresbook

مو�طن" لكل  "�شجرة 

حذ�ري "بعو�س �لنمر" �لأ�شود و�لرمادي

�مل�شائب ل تاأتي فر�دى

بخليلي يتوعد ميهوبــي !

يف اإطار التح�صريات اجلارية الإطالق الربنامج الوطني للت�صجري، ك�صف وزير الفالحة �صريف عماري عن 

تن�صيب اللجان الوالئية حتت اإ�صراف الوالة املكلفة بالربنامج االأ�صبوع القادم، الذي �صينطلق يف اأكتوبر 

"�صجرة لكل مواطن"على م�صتوى كل واليات الوطن،  2020 حتت �صعار  القادم وي�صتمر اإىل غاية مار�ص 

مع  بال�صراكة  املحلي  امل�صتوى  على  الت�صجري  عملية  وتاأطري  وتن�صيط  مبتابعة  اللجان  هذه  تقوم  حيث 

موؤ�ص�صات الهند�صة الريفية ومديريات امل�صالح الفالحية ومديريات ال�صيد البحري واجلمعيات وحركة 

املجتمع املدين.

نا�صدت املنظمة اجلزائرية حلماية امل�صتهلك كل الهيئات وخا�صة م�صالح الوقاية وعلم االأوبئة بوزارة 

ال�صحة باإطالق درا�صة �صاملة ق�صد و�صع حد النت�صار بعو�ص النمر، وهذا بعد اأن تلقت املنظمة العديد 

من ال�صكاوى لل�صعات البعو�ص امل�صجلة على امل�صتوى الوطني املتزايدة ب�صكل ملفت واملتفاوتة االآثار على 

املواطنني وبعد التوا�صل املتكرر مع وزارة ال�صحة.وقالت املنظمة اأن هناك نوعان على االأقل من البعو�ص 

اأحدهما اأ�صود بخطوط بي�صاء والثاين اأ�صمر رمادي بخطوط بي�صاء. 

 بعد كارثة وفاة 8 ر�صع مب�صت�صفى الوادي االأ�صبوع املن�صرم والذي اأثار الكثري من االتهامات املتبادلة، لقي 

طفل يبلغ من العمر 15 �صنة م�صرعه، اأم�ص ال�صبت واأ�صيب �صاب اآخر مت نقله اإىل م�صاحلة اال�صتعجاالت 

على اثر اإ�صابتها ب�صعقة كهربائية بداخل اإحدى املحوالت ذات التوتر العايل بذات الوالية .

رّد االإعالمي �صليمان بخليلي يف من�صور عرب �صفحته على الفي�صبوك، رد على اإعالن حزب االأرندي الذي 

يراأ�صه بالنيابة وزير الثقافة ال�صابق عزي الدين ميهوبي، �صحب ا�صتمارات الرت�صح لالنتخابات الرئا�صية 

املقررة يوم 12 دي�صمرب القادم، بالقول اأنه �صيرت�صح يف حال تر�صح الوزير ال�صابق ميهوبي  وي�صيف "نعم 

، �صتكون اأمامنا 19 يوما فقط ، لكنني، اإذا مل ين�صحْب هذا ال�صخ�ص وحزبه واأمثاله من م�صهد االنتخابات 

الرئا�صية ف�صاأ�صطر اإىل طلب ثقتكم والتما�ِص تزكيتكم وتلّم�ِص م�صاندتكم فاأخرَج يف اليوم نف�ِصه متحديًا 

حي لرئا�صة اجلمهورية، و�صاأجمع يف اأقل من 20 يوما �صعَف عدد التوقيعات  الأريِه حجَمه ، واأُعِلَن عن تر�صُّ

التي جمعها ، اإ�صهامًا مني ) كمواطن يحظى بثقة كثري منكم ( يف اإنقاذ العملية االنتخابية التي ُيراُد لها 

مبثل هذه الوجوه البائ�صة قليلة احلياء اأن تف�صل ، واأن يكون اال�صتحقاق الرئا�صي جمرَد عهدة خام�صة 

يف �صخ�ص جديد !.

بطاقة حمـــــــــر�ء

رغــم رحــالت ال�صفا واملــروة التي اأدمــن عليها بع�ص 

ال�صحفيــني يف باتنــة ملديرية ال�صــوؤون الدينية بهدف 

تقــدمي بع�ص املعلومــات واالح�صائيــات بخ�صو�ص �صري 

هــذا القطــاع يف الوالية، غــري اأن املديريــة تبدو خارج 

نطــاق التغطيــة يف ظــل غيــاب �صبكــة جديــة للخروج 

مــن قوقعــة االدارة واملكاتب املغلقة..ومــن الوا�صح اأن 

املديــر الــذي كان يف رحلــة احلج خالل املو�صــم املا�صي، 

مل يتــم اخطــاره حلــد االآن اأن ال�صحافيــني يف الوالية 

انتظــروا خروجــه مــن "عطلتــه الدينيــة" ليت�صاءلوا 

حــول موا�صيــع  .كان قــد اأكل عليها الدهــر و�صرب ومل 

يتــم الرتخي�ص بلقاء حولها لغايــة اليوم.. فمتى تعود 

�صبكة االت�صاالت لهذا القطاع ياترى؟

مديرية �ل�شوؤون �لدينية 
خارج جمال

هو عــدد املرتب�صني اجلــدد الذيــن �صيلتحقون مبختلــف املوؤ�ص�صات 

التكوينيــة علــى امل�صتــوى الوطنــي خــالل دورة �صبتمــرب التــي تفتتح 

اليــوم، فيمــا وفــرت الــوزارة اأزيد مــن 382 األــف من�صــب بيداغوجي 

جديــد، مــن بينها 380 األــف يف التكوين املهنــي و2.000 من�صب اآخر 

يف التعليــم املهني، واأزيــد من 68 باملائة من عرو�ــص التكوين املتوفرة 

تتعلق بتخ�ص�صات يف قطاعات ذات االأولوية يف االقت�صاد الوطني.

�ألف   200

رقم
اليـــوم
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لكل مقام مقال
حمتالني بامتياز�ت �لع�شر؟! 

املحتال هو �صخ�ص يعرف كيف يت�صيدك من خالل 

قن�ص اأحالمك، وهو خبري نف�صي مل تتح له فر�صة 

التخ�ص�ص االأكادميي يف هذا املجال لكنه مبهارة فائقة 

اإىل درجة اأن �صحاياه ال يختلجهم اأدنى �صعور بكونهم 

يتعر�صون ال�صتنزاف مايل بال عو�ص، ومبح�ص اإرادتهم.. 

بغ�ص النظر عن �صخامة املبلغ من ِقّلته.. وقد ال 

ي�صتهدف مالك فقط بل تكون حمل اأطماعه ج�صديا 

ونف�صيا..هذا الأننا يف ع�صر انفتح فيه باب االحتيال 

على م�صراعيه خا�صة من خالل �صبكة االإنرتنت 

وامتيازات التكنولوجيا التي اأتاحت للكثريين التوا�صل 

واالت�صال خمتزلني جغرافية الدول واأقاليمها يف 

"كب�صة" واحدة قد تكون خطوتك نحو جماهيل تتبعرث 
فيها طموحاتك وتتعرث فيها حياتك وقد تنتك�ص اإىل 

االأبد.

فاملاليني من ال�صباب تورطوا �صمن ع�صابات دولية 

دون اأن تكون لهم نية مبيتة يف اختيار طريق.. الرجوع 

منه �صبه م�صتحيل..واملاليني من الفتيات الالتي حتولن 

اإىل ب�صاعة عابرة للقارات يتحكم يف ترويجها �صركات 

"حاجتهن"  مقا�ص  على  اأحالما  لهن  "وهمية" �صطرت 
حتولت اإىل كوابي�ص اأحالتهن على قائمة الرقيق 

االأبي�ص اأو االأ�صود..فعندما نفقد ذواتنا ال يهم باأي لون 

يتم ت�صنيفنا.

�صركات تدعو ال�صباب باأال يفوت الفر�صة ال�صترياد 

ب�صائع من ال�صني بكفالة ت�صمن لهم دخول عامل 

االأعمال ببداية ال تزيد عن 200 دينار جزائري 

وبتخلي�ص جمركي )مريب( و)غريب( وغري معقول من 

قبلها وت�صجعك باأمثلة ل�صباب كان النجاح حليفهم.. 

قد يكون املبلغ زهيدا اإىل درجة اأنه �صيحفز املاليني 

خلو�ص التجربة الأنه باعتقادهم لن يخ�صروا �صيئا 

مقابل ك�صف اأ�صرارهم لهذه ال�صركات اأو حت�صيل منها ما 

تدعيه فعال..والربح هنا �صيكون ال حمالة حليفا لهذه 

ال�صركات ب�صرب مائتي دينار يف عدد الف�صوليني ممن 

اختاروا "اأال يفوتوا الفر�صة" لتح�صيل الوهم على اأقل 

تقدير ..

وع�صابات تت�صيد �صحاياها لل�صطو على اأر�صدتهم 

الهاتفية كلما قاموا بالتعبئة باإيهامهم اأنهم جنحوا يف 

م�صابقات وهمية مباليني الدوالرات وما عليهم �صوى 

اإر�صال معلوماتهم ال�صخ�صية واأرقام هواتفهم..

�صباب مغرر بهم هدفهم اخلروج من �صائقة الفقر 

اإىل رحابة الغنى واملق�صد دون "ق�صد" �صاحات القتال 

يف �صوريا والعراق وليبيا وكل بوؤر التوتر يف العامل 

والثمن اأرواح تهدر يف �صراعات مل تكن يوما �صمن 

ح�صابات "املغرر بهم" من �صحايا "االحتيال االإلكرتوين" 

الذي اأخذ اأبعادا جتاوزت حدها با�صتهداف كل 

الفئات الب�صرية حتى االأطفال منهم واملتاجرة بهم..

فاالإح�صائيات كبرية والظاهرة خطرية ويقظة كل 

معني باتت "اأولوية" وواجب حتى ال تكون ال�صحية 

القادمة؟!!.
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زووووووم الأورا�س....

التغيري الذي نن�صده وننادي به 

منذ انطالق احلراك ال�صعبي، 

يجب اأن يبداأ من ذواتنا قبل اأن 

نطالب به االآخرين الأنه مبثل 

هذه الت�صرفات نتاأكد باأننا ال زلنا 

بعيدين كل البعد عن ذلك ما دام 

الف�صاد مرت�صخ يف عقول الكثريين،  

فما ذنب هذه املزهرية حتى يتم 

تك�صريها ؟؟

ال�صورة من حي الريا�ص بباتنة

هل �شيتحقق "�مل�شروع �حللم" ببلدية �أولد فا�شل ؟
جلنة  خرجات  برنامج  على  معلقا  تيمقاد  بدائرة  فا�صل  اأوالد  بلدية  مواطني  اأحد  قال 

تنقلت  التي  باتنة  لوالية  الوالئي  ال�صعبي  باملجل�ص  البيئة  وحماية  والنظافة  ال�صحة 

اخلدمات،  املتعددة  والعيادات  العالج  قاعات  خمتلف  للوقوف  اجلزار   دائرة  بلديات  اإىل 

قال اأن واقع ال�صحة يف بلدية اأوالد فا�صل بدائرة تيمقاد مري�ص وهم يف انتظار م�صروع 

التجميد  رفع  فمع  ل�صنوات عديدة،  االأدراج  بقي حبي�ص  الذي  املتعددة اخلدمات  العيادة 

عن امل�صاريع ال�صحية الذي اأقره جمل�ص احلكومة هل يتم جت�صيد "امل�صروع احللم" ل�صكان 

البلدية الذي يزيد عن 13000 ن�صمة.

�صماح خميلي



يف  اجلزائرية  الدبلوما�صية  رئي�ص  و�صدد 

متم�صكة  اجلزائر"تبقى  اأن  على  مداخلته 

بخيارها اال�صرتاتيجي الرامي اإىل موا�صلة 

انطلقت  الذي  املغاربي  االحتاد  �صرح  بناء 

بذرته االأوىل باجلزائر منذ ثالثة عقود. 

اأجل  من  كامل  ا�صتعداد  على  بلدي  ويبقى 

ترجمة هذا الهدف الذي ت�صبو اإليه �صعوبنا 

يف املنطقة على اأر�ص الواقع".

وا�صرت�صل الوزير باملنا�صبة معربا عن اأ�صف 

التي  الديناميكية  حتقق  اجلزائر"لعدم 

ال�صحراء  ق�صية  يف  العام  االميين  توقعها 

ال�صتقالة  ناأ�صف  قائال:"واننا  الغربية"، 

كوهلر،  هور�صت  ال�صيد  ال�صخ�صي  مبعوثه 

احلييوار  روح  ت�صود  ان  �ييصييدق  بكل  نتمنى 

وجبهة  املغربية  اململكة  يف  اال�صقاء  بن 

احلل  اىل  التو�صل  اأجييل  من  البولي�صاريو 

ال�صحراوي  لل�صعب  ي�صمن  الييذي  النهائي 

امل�صري  تقرير  يف  امليي�ييصييروع  حقه  ممار�صة 

وقرارات  املتحدة  االمم  ميثاق  مبادئ  وفق 

اجلييمييعييييية الييعيياميية وجمييليي�ييص االميييين ذات 

ال�صلة".

وحتيييييادث وزييييير الييي�يييصيييوؤون اخلييارجييييية، 

بنيويورك مع العديد من نظرائه وم�صوؤولن 

عن منظمات اإقليمية ودولية، ح�صبما اأفادت 

به  وزارة ال�صوؤون اخلارجية يف بيان لها.

وكيل  مع  مباحثات  بوقدوم  واأجييرى  هذا 

حفظ  لعمليات  املتحدة  لالأمم  العام  االأمن 

اإىل  متطرقا  الكيييروا،  بيري  جييان  ال�صالم، 

يف  اليي�ييصييالم  حييفييظ  عمليات  ن�صر  ظيييروف 

على  اجلييوار  ومنطقة  عييام  ب�صكل  اإفريقيا 

ال�صدد  هييذا  يف  وم�صددا  اخل�صو�ص،  وجييه 

املتعددة  املتكاملة  املتحدة  االأمم  بعثة  على 

مييايل  يف  اال�ييصييتييقييرار  لتحقيق  االأبيييعييياد 

لتنظيم  املتحدة  االأمم  وبعثة  )مينو�صما( 

ا�صتفتاء بال�صحراء الغربية )املينور�صو(.

الدولية  اللجنة  رئي�ص  مع  له  لقاء  ويف 

ميييوريييير، تطرق  بيييييرت  لييلييهييالل االأحيييمييير، 

املنظمة  بن  التعاون  واقييع  اإىل  الطرفان 

عن  معربان  املعنية،  اجلزائرية  والهيئات 

ر�صاهما ب�صاأن العالقات التاريخية القائمة 

بن اجلزائر وهذه املنظمة والتي تعود اإىل 

حقبة ثورة التحرير.

وال�صمان االجتماعي،  والت�صغيل  العمل  اأكد وزير 

القطاع  اأن  ال�صبت،  اأميي�ييص  هييدام  تيجاين  ح�صان 

بغية  الع�صرنة،  جمييال  يف  برامج  تطوير  ب�صدد 

اجلييودة يف  و�صمان  االإداريييية  االإجيييراءات  ت�صهيل 

تقدمي اخلدمة العمومية.

حول  لقاء  على  اإ�ييصييرافييه  لييدى  الييوزييير  واأو�ييصييح 

خدمة  يف  واالتيي�ييصييال  املييعييلييومييات  "تكنولوجيا 
املواطن"، اأن القطاع"يعكف على تطوير م�صاريع يف 

القليلة  االأ�صهر  خالل  اال�صطناعي  الذكاء  جمال 

مالمح  على  التعرف  برنامج  يف  تتمثل  القادمة، 

الوجه بوا�صطة الهواتف الذكية ما ي�صمح باإعفاء 

وجتنيبهم  احلياة  �صهادة  تقدمي  من  املتقاعدين 

الوطني  اليي�ييصيينييدوق  وكييياالت  اإىل  التنقل  عيينيياء 

للتقاعد".

على  اأي�صا  ي�صهر  القطاع  اأن  هدام  ال�صيد  واأ�صاف 

ي�صمح  الطبية  باملراقبة  خا�ص  برنامج  اإعيييداد 

ح�صور  دون  القرار  اتخاذ  على  الطبيب  مب�صاعدة 

االأخييري  هييذا  جتنيب  ي�صمح  مييا  املعني،  ال�صخ�ص 

مناطق  يف  للقاطنن  بالن�صبة  خا�صة  التنقل  عناء 

اجلنوب واملناطق النائية ب�صفة عامة".

ف�صاءات  "توفري  يف  الييربامييج  هييذه  تتمثل  كما 

على  اجتماعيا  للموؤمنن  خم�ص�صة  الكرتونية 

على  االإطيييالع  لهم  ت�صمح  "الهناء"  بييوابيية  غييرار 

اخلدمات املقدمة لهم اإىل جانب اإجراء اآخر يتعلق 

اإىل  االإ�ييصييارة  لغة  فوريا  يرتجم  نظام  بي"برجمة 

البكم،  ال�صم  فئة  لفائدة  العك�ص  اأو  مقروء  ن�ص 

لذوي  القطاع  يوليها  التي  العناية  اإطييار  يف  وذلك 

االحتياجات اخلا�صة".

اأ�شرف نائب وزير الدفاع، رئي�س اأركان اجلي�س الوطني ال�شعبي، الفريق اأحمد قايد �شالح خالل الزيارة التي قادته اإىل 
الناحية الع�شكرية الثانية يف وهران، على تنفيذ متارين رمايات بال�شواريخ على اأهداف بحرية واأخرى برية انطالقا من 

غوا�شتني ''الهقار'' ''والون�شري�س''  التابعة للقوات البحرية.

جدد وزير ال�شوؤون اخلارجية، �شربي بوقدوم يف اأ�شغال الدورة الرابعة وال�شبعني للجمعية العامة لالأمم املتحدة يوم اجلمعة 
مت�شك اجلزائر بخيارها االإ�شرتاتيجي الرامي اإىل موا�شلة بناء �شرح االحتاد املغاربي، معربا باملقابل عن اأ�شفه لعدم التو�شل اإىل 

حل نهائي ي�شمن لل�شعب ال�شحراوي ممار�شة حقه امل�شروع يف تقرير امل�شري.

يف زيارة عمل للناحية الع�صكرية الثانية بوهران، الفريق قايد �صالح:

بعد حمادثاته بنيويورك مع نظرائه وم�صوؤويل املنظمات الدولية، بوقدوم:

حتت �صعار''الإ�صغاء يف خدمة املواطن''، ح�صان تيجاين هدام:

اجلزائر متم�صكة بخيارها الإ�صرتاتيجي الرامي 
اإىل بنــاء �صرح الإحتاد املغاربي

القطاع ب�صدد تطوير برامج يف جمال الع�صرنة

الناحية  اإطييييارات  اأميييام  الفريق  واأكيييد 

اإ�صرافه  اأن  وهران،  يف  الثانية  الع�صكرية 

ال�صخ�صي على مثل هذه التمارين ''ينبع من 

حر�صه ال�صديد على االإطالع ميدانيا على 

البحرية''.  القوات  بلغته  الذي  امل�صتوى 

اأ�صرف  التي  تاأتي بعد تلك  التمارين  هذه 

على تنفيذها ال�صيد الفريق يوم 26 اأوت 

املا�صي بالواجهة البحرية الغربية.

اللواء  ورفقة  اال�صتقبال  مرا�صم  وبعد 

الع�صكرية  الناحية  قائد  �صواب  مفتاح 

اأمييييام جمموعة  الييفييريييق  اأكيييد  الييثييانييييية، 

ح�صوره  اأن  على  الناحية  اإطييييارات  ميين 

من  ينبع  التمارين  هييذه  ملثل  ال�صخ�صي 

حر�صه ال�صديد على االطالع ميدانيا على 

البحرية،  قواتنا  بلغته  الييذي  امل�صتوى 

للجي�ص  العليا  القيادة  لدى  حظيت  التي 

الوطني ال�صعبي، على غرار بقية مكونات 

اهتمام  امل�صلحة، مبا ت�صتحقه من  القوات 

اجلوانب  كافة  �صملت  �صديدين،  ورعاية 

كل  وتوفري  التجهيزي  اجلانب  من  �صواء 

اأو  املتطور،  وال�صالح  العتاد  واأ�صكال  اأنواع 

من ناحية توفري العن�صر الب�صري الكفء 

يتعلق  فيما  اأو  عاليا،  تاأهيال  واملييوؤهييل 

باجلانب املن�صاآتي.

�صرورة  على  التاأكيد  �صالح  قايد  و�صدد 

كافة  توظيف  ح�صن  اإىل  الدائم  ال�صعي 

املكت�صبة،  والتكنولوجية  العلمية  املعارف 

كافة  اتيي�ييصييام  �ييصييرورة  على  عيييالوة  هييذا 

واملهني  العملي  بالطابع  اجلي�ص  مكونات 

هذه  خالل  واملن�صجم.  واملتوافق  املتكامل 

الوحدات،  بع�ص  الفريق،  يتفقد  الزيارة، 

اإطيييارات  مييع  توجيهية  لييقيياءات  ويعقد 

واأفراد الناحية الع�صكرية الثانية.
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جاب اهلل لن يرت�صح للرئا�صيات ويبدي 

ا�صتعداده لدعم مر�صح توافقي

والتنمية  العدالة  جبهة  حزب  رف�ص 

جاب  اهلل  عبد  رئي�صه  تر�صيح  اأميي�ييص 

مع  املقبلة،  الرئا�صية  لالنتخابات  اهلل 

اإمكانية دعم مر�صح توافقي.

باإق�صاء   اهلل،  جيياب  اهلل  عبد  وطالب 

اأحييييييزاب املييييييواالة مييين امليي�ييصيياركيية يف 

يف  ت�صببت  كونها  الرئا�صية  االنتخابات 

االأزمة ال�صيا�صية التي وجلت فيها البالد 

منذ 22 فيفري، معتربا اأن اخلطوة تعرب 

تبديها  التي  التغيري  نية  ''ح�صن  عيين  

ال�صلطة يف الوقت الراهن''.

افتتاحه  خييالل  اهلل،  جيياب  واأو�ييصييح 

ال�صورى  ملجل�ص  اال�صتثنائية  لييلييدورة 

ت�صكيلته  اإن  احلييزب  مقر  يف  املنعقدة 

هي  احلييل  مفتاح  اأن  تييوؤميين  ال�صيا�صية 

حرة  تييكييون  اأن  بيي�ييصييرط  االنييتييخييابييات 

''نوؤمن  ال�صياق:  ونزيهة، م�صيفا يف هذا 

اأن  يجب  لكن  طييرف  اأي  اإق�صاء  بعدم 

�صببا  كانت  التي  االأحزاب  معاقبة   تتم 

يف االأزمة بعدم امل�صاركة يف االإنتخابات 

الأن �صرورة وواجب''.

املوؤ�ص�صة  اأن  اإىل  نف�صه  املتحدث  واأ�صار 

التي  القوية  املوؤ�ص�صة  تعد  الع�صكرية 

واأمنه،  البلد  ا�صتقرار  عليها  يرتكز 

املوؤ�ص�صة  هذه  بقوله:''لكن  لي�صتدرك 

الدولة  اإال فرع من فروع  ما هي  القوية 

وال�صعب اجلزائري هو االأ�صل''.

الييعييداليية  يف  االأول  اليييرجيييل  واأفيييييياد 

والييتيينييمييييية، بيييياأن مييوقييف احلييييزب من 

ما  وفق  �صُيبنى  الرئا�صية  االإنتخابات 

يف  ثورته  بداية  منذ  ال�صعب  اإليه  دعا 

املن�صرم. فيفري   22
بداية  ''ميينييذ  ال�صياق:  هييذا  يف  وقييال 

تبني  والتنمية  العدالة  وجبهة  الثورة 

مواقفها متطابقة مع ال�صعب ومواقفه''، 

قوى  م�صار  نن�صى  اأن  ''ودون  م�صيفا: 

من  الييعييديييد  ح�صرتها  الييتييي  الييتييغيييييري 

قدمت  والوطنية  ال�صيا�صية  اجلييهييات 

ما طالب  مع  تتما�صى  حلوال ومقرتحات 

به ال�صعب اجلزائري''.

واعترب جاب اهلل باأن احللول املختلفة 

التي طفت على �صطح ال�صاحة ال�صيا�صية 

دليل على وجود اختالف كبري من حيث 

منطلق كل جهة �صيا�صية، متابعا يف هذا 

طالب  حقيقية  ثورة  وقع  ال�صياق:''ما 

خاللها ال�صعب برحيل النظام وطالب اأن 

ُيار�ص �صيادته غري منقو�صة''.

حر�صنا ال�صديد على الإطالع ميدانيا

 على امل�صتوى الذي بلغته القوات البحرية

ق. و

ق. و

ق. و

الوطني

اإنقاذ  الوطني عن  الدفاع   لوزارة  بيان  ك�صف 

وانت�صال  اأ�صخا�ص  خلم�صة  ال�صواحل  حرا�ص 

جثة  خالل عملية بحث واإنقاذ ملهاجرين غري 

�صرعين على ُبعد 37 ميل بحري �صمال تن�ص، 

�صرعية،  غري  هجرة  حماولة   116 واإحباط 

�صابقة  الأخرى  املقدمة،  االأرقييام  هذه  لت�صاف 

ب�صكل الفت  ''احلرقة''  اأظهرت عودة ظاهرة 

يف االأ�صهر االأخرية.

كما متكنت فرق حرا�ص ال�صواحل بوهران من 

20 حراقا بعد انقالب قاربهم وانت�صال  اإنقاذ 

جثة طفل تويف غرقا، ب�صواحل كري�صتل .

ومن بن احلراقة الذين مت اإنقاذهم 5 اأطفال 

و4 ن�صاء، اأما الطفل املتوفى غرقا بعد انقالب 

القارب يبلغ من العمر 10 �صنوات.

فيما اأحبط حر�ص ال�صواحل وعنا�صر الدرك 

الوطني، حماوالت هجرة غري �صرعية لي 116 

�صخ�صا كانوا على منت قوارب تقليدية ال�صنع، 

من  �صرعين  غييري  مهاجرين   6 توقيف  ومت 

ح�صبما  والطارف،  بتلم�صان  خمتلفة  جن�صيات 

اأفاد به بيان وزارة الدفاع الوطني.

اإحباط حماولت هجرة
ا بطريقة �صرية  116 �صخ�صً

ق. و

 33 واأ�صيب  حتفهم   �صخ�صا    13 لقي 

اخلطورة  متفاوتة  بييجييروح  اآخييييرون 

ميييرور، وقييع عييرب جهات  14 حييادث  يف 

االأخرية،  �صاعة  الي8  خالل  الوطن  من 

بيان  ال�صبت  اأم�ص  بييه   اأفيياد  ما  ح�صب 

مل�صالح احلماية املدنية  .

ح�صيلة  "اأثقل  اأن  امل�صدر  نف�ص  وذكر 

بوفاة  جيجل  والية  م�صتوى  على  كانت 

�صيارة،  انحراف  اإثر  )2(على  �صخ�صن 

على  للكهرباء  بعمود  ا�صطدام  تبعها 

 3 كيلومرت  نقطة  امل�صمى  املكان  م�صتوى 

ببلدية جيجل.

عنا�صر  �ييصييجييلييت  اأخييييييرى   جييهيية  مييين 

الفرتة   ذات  خييالل  املييدنييييية  احلييميياييية 

)26 - 28 �صبتمرب( ، 5137 تدخال يف 

اثر  على  وذلك  الوطن  من  مناطق  عدة 

املواطنن،  من  ا�صتغاثة  مكاملات  تلقي 

حرائق   )4( باإخماد  اأي�صا  قامت  كما 

ح�صرية ونخيل بعدد من الواليات.

هالك 13 �صخ�صا  واإ�صابة 33 اآخرين 
خالل الـ 48 �صاعة الأخرية

ق. و

طالب مبعاقبة الأحزاب التي كانت �صببا يف الأزمة:

ظاهرة ''احلرقة'' تعود بقوة…

حــــــــــــــوادث املرور:

ق. و
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عنوان واحد يجمعنا

تطرح و�شعي�ة املوؤ�ش�شات اال�شت�شفائية اجلدي�دة بوالية باتنة، العديد من عالمات اال�شتفه��ام، بحكم اخلدمات 
ال�شحية التي تقدمها، حيث اأكد مواطنون اأن هذه الهياكل التي انتظروها ل�شنوات طويلة من اأجل رفع الغنب عنهم 
واإنهاء معاناتهم يف التنقل اإىل امل�شت�شفيات املجاورة، يقت�شر عملها على تقدمي خمتلف اال�شتعجاالت الطبية وهي 

اخلدمات التي ال تختلف كثريا عن تلك التي ُتقدم على م�شتوى قاعات العالج والعيادات متعددة اخلدمات.

"االأورا�ص  اإىل  حتدثوا  ُمواطنـون  وقال 

نيوز" من بلديات راأ�ص العيون، تكوت وثنية 

اخلدمات  مب�صتوى  ا�صطدموا  اأنهم  العابد، 

املُقدمـة على م�صتوى موؤ�ص�صاتهم  ال�صحية 

موؤخرا  اأبوابها  فتحت  التي  اال�صت�صفائية 

حتت �صغط قاطني هذه الدوائر الثالثة، 

يتعلق  فيما  االأرقـــام  كل  حطمت  اأن  بعد 

باآجال االإجنـاز، قبل اأن يقت�صر عملها على 

تبقى  فيما  فقط،  اال�صتعجاالت  تقدمي 

خمتلف امل�صالح االأخرى معطلة اإىل يومنا 

العيون  راأ�ص  مثلما يحدث مب�صت�صفى  هذا، 

 6 مر�صى  ي�صتقبل  اأن  املفرت�ص  من  الــذي 

بلديات تابعة للدائرة، اإال اأنه وبعد مرور 

يزال  ال  اأبــوابــه  فتح  على  �صنة  من  ــد  اأزي

اإىل م�صت�صفى  العديد من املر�صى يحولون 

اأزال ب�صطيف،  نقاو�ص مروانة وحتى عني 

تكوت  م�صت�صفى  على  ينطبق  ال�صيء  نف�ص 

وثنية العابد، هذا االأخري قال عنه ال�صكان 

اأنه جمرد قاعد عالج كبرية، فالعديد من 

املر�صى من قاطني املنطقة مل يودعوا بعد 

معاناة تنقلهم اإىل م�صت�صفى اأري�ص وباتنة 

االأخ�صائيني  االأطباء  انعدام  اإىل  بالنظر 

اإ�صافة  ال�صرورية،  التجهيزات  وخمتلف 

اإىل عدم فتح خمتلف امل�صالح. 

وكان وايل باتنة، فريد حممدي، قد قام 

م�صت�صفى  بزيارة  اأ�صبوعني  حــوايل  قبل 

ثنية العابد، حيث اأكد حينها على �صرورة 

مبختلف  املتبقية  ــغــال  االأ�ــص ا�صتكمال 

اأ�صبوع،  ظرف  يف  التاأخر  وجتــاوز  امل�صالح 

مع اقتناء ح�ص�ص معتربة من التجهيزات 

اإىل  اجلــراحــة  بعتاد  املتعلقة  الطبية 

كما  طبي،  بطاقم  املوؤ�ص�صة  تدعيم  جانب 

العيون،  راأ�ص  م�صت�صفى  بزيارة  بعدها  قام 

املواطنون  يقول  الــزيــارات  هذه  اأنها  غري 

�صارمة  ــرارات  ــق ب ُتتبع  مل  اإذا  تكف  ال 

اأر�ص  على  جت�صيدها  حني  اإىل  ومتابعتها 

ب�صرورة  ال�صحة  وزارة  مطالبني  الواقع، 

و�صعية  على  والــوقــوف  العاجل  التدخل 

التي  اجلــديــدة  ال�صحية  الهياكل  ــذه  ه

حتمل  تعد  ومل  املالييــــر  ا�صتنــــــزفت 

�صوى اال�صم.

نا�صد �صكان م�صاتي راأ�ص الواد وكاف معروف 

ببلدية راأ�ص العيون باتنة، تدخل ال�صلطات 

الطبيعي  الــغــاز  م�صروع  لتج�صيد  املحلية 

الذين  املواطنني  مطلب  ل�صنوات  ظل  الــذي 

ق�صاوة  �صتاء  ف�صل  كــل  خــالل  يــواجــهــون 

ف�صال  الــغــاز،  قــــارورات  ــعــدام  وان الطبيعة 

تاأزم  يف  �صاهمت  التي  الطرقات  اهرتاء  عن 

معاناتهم وت�صاعفها.

امل�صاتي، مطالبهم  هذا وقد رفع �صكان هذه 

اأنها  البلدية غري  لل�صلطات  يف مرات عديدة 

ما  ظــل  يف  ملعاناتهم،  اأهمية  ــة  اأي تــويل  مل 

واالإق�صاء  بالتهمي�ص  املــواطــنــون،  اعتربه 

م�صتة  ا�صتفادت  حيث  له،  يتعر�صون  الذي 

من  املا�صية  القليلة  االأيــام  يف  الــوادي  را�ص 

والــذي  الكهرباء  ب�صبكة  الــربــط  م�صروع 

عديد  املنطقة،  غــرار  على  منه  ا�صتفادت 

املجاورة،  البلديات  عرب  االأخــرى  امل�صاتي 

وهو ما اعتربه املواطنون باالأمر اجليد الذي 

امل�صاهمة يف خلق م�صاريع فالحية  �صاأنه  من 

ا�صتثمارية باعتبار املنطقة فالحية بامتياز، 

التدخل  الــواليــة  وايل  نــا�ــصــدوا  حــني  يف 

بالغاز  الربط  م�صروع  جت�صيد  على  والعمل 

امل�صكل  يبقى  –ح�صبهم-  ــذي  وال الطبيعي 

الذي يوؤرقهم خا�صة يف ف�صل ال�صتاء، حيث 

املتكررة  الوعود  جراء  ا�صتيائهم  عن  عربوا 

ويرفع  يفك  عملي  تدخل  دون  للم�صوؤولني 

عنهم حالة الغنب التي يتخبطون فيها.

معروف  كاف  م�صتة  �صكان  طالب  جهته،  من 

الظروف  حت�صني  �ــصــرورة  البلدية،  ــذات  ب

امل�صاريع  بع�ص  جت�صيد  خالل  من  املعي�صية 

والتي تفتقر  للمنطقة  ال�صرورية  التنموية 

الأدنى �صروط احلياة والتنقل اأبرزها تهيئة 

وكذا  الريفية  االإنـــارة  وتــوفــري  الطرقات 

يبقى  الــذي  الطبيعي  الغاز  ب�صبكة  الربط 

والقرى  امل�صاتي  من  الع�صرات  يــوؤرق  م�صكال 

عرب والية باتنة.

ا�ضتهلكت املالييـر وُتقدم خدمـات قاعـات العالج 

م�شت�شفيـات بال�شــم فقط يف باتنــة!
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1200م�صكن  ــي  ح قــاطــنــو  يعي�ص 

ظاهرة  وقــع  على  باتنـة،  ببلدية 

التجارة الفو�صوية التي الزمت احلي 

منذ اإن�صاءه ومل تفلح ال�صلطات املحلية 

تخ�صي�صها  رغــم  عليها،  الق�صاء  يف 

قبل  والــفــواكــه  اخل�صر  لبيع  ف�صاًء 

مهجورا  بقي  حيث  �صنوات   3 حــوايل 

اإىل يومنا.

مع  حــديــثــهــم  يف  ــان  ــك ــص ــ� ال وقـــــال 

االأر�صفة  باعة  اأن  نيوز"  "االأورا�ص 
احلي،  م�صتوى  على  منطقهم  فر�صوا 

املظاهر  من  العديد  بروز  يف  مت�صببني 

التجمع  ــتــوى  مــ�ــص ــى  ــل ع الــ�ــصــلــبــيــة 

ال�صكاين على غرار االختناق املروري 

وعرقلة حركة �صري املارة، فيما باتت 

نقاط  يف  يرتكونها  التي  خملفاتهم 

وم�صدرا  مقززا  ديكورا  ت�صكل  بيعهم 

النبعاث الروائح كل م�صاء.

الذي  املــكــان  اأن  امل�صتكون  ــاف  واأ�ــص

اللتقاء  كنقطة  البلدية  خ�ص�صته 

التجار وامل�صتهلكني على م�صتوى احلي 

وجدوا  الذين  للمنحرفني  ملجاأً  بات 

خمتلف  تعاطي  اأجل  من  �صالتهم  فيه 

�صكاويهم  كل  اأن  موؤكدين  املمنوعات، 

املعنية  اجلهات  اإىل  بها  توجهوا  التي 

لهذه  حل  واإيــجــاد  التدخل  اأجــل  من 

امل�صكلة مل جتد اآذانا �صاغية. 

م�صكن   1200 حــي  �صكان  وينا�صد 

التدخل  اأجــل  من  املحلية  ال�صلطات 

لبيع  املخ�ص�ص  الف�صاء  وا�صتغالل 

اإىل  حتويله  اأو  والــفــواكــه  اخل�صر 

ف�صاء عمومي ي�صتفيد منه ال�صكان يف 

ظل غياب مرافق قد يلجاأ اإليها قاطنو 

ــور مــن عــائــالت وغريها  ــذك امل احلـــي 

خالل الفرتة امل�صائية.

بباتنة،  فالحيون  م�صتثمرون  ك�صف 

عن �صروعهم يف غر�ص املئات من اأ�صجار 

تاأهيل  اإعـــادة  بهدف  احللبي  الف�صتق 

هذه الزراعة التي �صهدت تراجعا كبريا 

خالل ال�صنوات االأخرية يف الوالية،  ما 

وارتفاع  املحلي  االإنتاج  تراجع  اإىل  اأدى 

كمية اال�صترياد باالإ�صافة اإىل االرتفاع 

االأ�صواق،  يف  الف�صتق  ل�صعر  املح�صو�ص 

الــكــثــري مــن الفالحني  ـــك مــا جــعــل  وذل

يتوجهون اإىل ا�صتغالل م�صاحات �صا�صعة 

من اأرا�صيهم الزراعية لغر�ص هذا النوع 

من االأ�صجار يف املناطق اجلبلية خا�صة 

اجلهات ال�صرقية واجلنوبية واجلنوبية 

الغربية للوالية.

يتم  اأن  ذاتــــه  الــ�ــصــيــاق  يف  ويــرتــقــب 

كل  يف  �صجرة  اآالف   10 حــوايل  غر�ص 

الطاقة  ووادي  ومنعة  التوتة  عني  من 

وغ�صرية  وبيطام  واي�صمول  واينوغي�صن 

وفقا  البلديات،  مــن  وغــريهــا  وبوزينة 

ملخطط تو�صيع تقني لهذه ال�صجرة التي 

اأن تعي�ص ملا يقارب ال300 �صنة  ميكنها 

املعمرة،  االأ�صجار  من  يجعلها  ما  وذلــك 

فيما اأكد فالحون باأنهم �صيعتمدون على 

وخا�صة  اخلارج  من  امل�صتوردة  ال�صتالت 

الفائقة  لــقــدرتــهــا  نــظــرا  االإيــطــالــيــة 

جودة  عن  ناهيك  والتكاثر  النمو  على 

على  هوؤالء  �صيعتمد  فيا  ثمارها،  نوعية 

ل�صمان  الزراعة  يف  احلديثة  التقنيات 

جناح العملية كما ونوعا.

يف  اأخ�صائيون  ثمن  اأخـــرى  جهة  مــن 

يف  الفالحني  مــبــادرة  الفالحي  املــجــال 

الدعم  مبنح  مطالبني  بــاتــنــة،  واليـــة 

الف�صتق  زراعــة  م�صروع  اأن  خا�صة  لهم 

املهمة  الفالحية  امل�صاريع  مــن  يعترب 

تتواجد  ال  التي  ال�صجرة  لندرة  نظرا 

بينها  من  العامل  يف  قليلة  مناطق  يف  اإال 

اجلزائر  الثالثة  العربي  املغرب  دول 

اخلرباء  ح�صب  وهــي  وتون�ص،  واملغرب 

من االأ�صجار التي تتاأقلم مع كل الظروف 

والعوامل الطبيعية االيجابية وال�صلبية 

وتقاوم اجلفاف وندرة املياه، كما وتعطي 

كيلوغراما  ع�صرين  اإىل  ي�صل  ــردودا  م

هوؤالء  ين�صح  كما  الــواحــدة،  لل�صجرة 

لزراعة  منوذجية  م�صاتل  باإن�صاء  اأي�صا 

يف  ال�صجرة  ــذه  ه مــن  اجلــيــدة  االأنــــواع 

والية باتنة.

�صميحة. ع

اإيان. ج

جتـارة �لأر�شفة تعود
 بقـوة يف باتنة

نحو زر�عة 10 �آلف �شجرة 
ف�شتق حلبي بباتنة

�شكان م�شاتي ر�أ�س �لعيون 
ي�شتعجلون ربطه بالغاز 

جتـار يهجرون الأ�صواق املنظمة ويف�صلون البيع على الأر�صفة

العملية مت�س املناطق اجلبلية

بعد ا�صتفادتها من امل�صروع الذي مل يج�صد بعد

عملية   35 مــــوؤخــــرا  اأجــــريــــت 

ــص االأيـــــام  ــ� ــام ــى ه ــل جــراحــيــة ع

احت�صنتها  التي  االأوىل  اجلراحية 

لعني  اال�ــصــتــ�ــصــفــائــيــة  ــ�ــصــة  املــوؤ�ــص

املوؤ�ص�صة  مــع  بالتن�صيق  الــتــوتــة 

�صيدي  املتخ�ص�صة  اال�صت�صفائية 

مربوك ق�صنطينة.

وقـــد �ــصــمــحــت هـــذه الــتــظــاهــرة 

عرفت  التي  اجلــراحــيــة،  الطبية 

اخلربات  تبادل  من  امل�صاركني  لقاء 

كال  من  املخت�صني  جتــارب  وتقدمي 

اإجراء  من  ال�صحيتني،  املوؤ�ص�صتني 

15 عملية جراحية لالأطفال الذين 
يعانون  ت�صوهات خلقية، باالإ�صافة 

اجلهاز  يف  اخللقية  الت�صوهات  اإىل 

كما  البولية،  وامل�صالك  اله�صمي 

ـــه اإجـــراء  �ــصــهــدت يف الــ�ــصــيــاق ذات

الفئة  لنف�ص  عــاديــة  عملية   20
مــن الــواليــة على غـــرار الــواليــات 

املجاورة.

االأيام  فعاليات  اأن  بالذكر  جدير 

با�صرها  التي   االأوىل  اجلراحية 

الربوفي�صور  تــراأ�ــصــه  طبي  طــاقــم 

رئي�ص ق�صم جراحة  �صوتري  ه�صام 

اال�صت�صفائية  باملوؤ�ص�صة  االأطفال 

ــدي مــــربوك  ــي ــص ــ� املــتــخــ�ــصــ�ــصــة ل

وا�صعا  ا�صتح�صانا  القت  بق�صنطينة 

بني املواطنني الذين ثمّنوا مثل هذه 

تنظيم  اإىل  اأي�صا  ودعــوا  املــبــادرة 

تظاهرات طبية م�صابهة.

عمليات  من  ي�شتفيد  طفـل   35
جر�حية بعني �لتـوتة 

حفيظة. ب

خالل الأيام اجلراحية الأوىل بامل�صت�صفى



مطالب باإيفاد جلنة للتحقيق يف قائمة ال�ضكن االجتماعي  

�سطيف
بعد اأن جتاهلتها ال�ضلطات

تتخبط و�ضط 

نقائ�س باجلملة

"�لتويزة" لتهيئة 
طرقـــات مهرتئة 

بــــــخن�شلة!

�ل�شحــة حتت�شر 
بو�د نيني

 يف �أم �لبو�قي

بعد تهمي�س واإق�ضاء متوا�ضل منذ �ضنوات 

ب�ضبب اإهرتاء الطرقات

املوؤ�ض�ضات االقت�ضادية ب�ضوق اأهرا�س

بغالف مايل قدره 9 مليار �ضنتيم

يف �ضراكة "جزائرية تون�ضية" 

الوالئية  ــة  ــال ــوك ال مــديــر  ك�صفت 

متكن  عــن  ــص،  ــرا� اأه ب�صوق  للت�صغيل 

عن  يـــزد  ــا  م تن�صيب  ــن  م مــ�ــصــاحلــه 

2250 طالب عمل ب�صفة فعلية على 
االقت�صادية  املوؤ�ص�صات  عديد  م�صتوى 

تخ�ص�صات  اأن  اأكــد  حيث  بــالــواليــة 

االأ�صغال العمومية والبناء حازت على 

ح�صة االأ�صد يف العملية املذكورة.

الــوكــالــة وخــالل  وقــد متكنت  هــذا 

اأوت  �صهر  غاية  واىل  املا�صية  ال�صنة 

طالب   3000 مــن  اأكــرث  تن�صيب  مــن 

طلب   19578 اأ�صل  من  وذلــك  عمل، 

م�صتوى  وعلى  م�صاحلها  لدى  مو�صوع 

فروعها منها 2600 طلب عمل يف اإطار 

املوؤ�ص�صات  اإطار  يف  و197  الكال�صيكي 

االقت�صادية و136 طلب عمل يف اإطار 

 197 و  االإدمــاج  على  امل�صاعدة  جهاز 

يف اإطار عقود العمل املدعمة، كما مت 

لبلديات  املخطط  الربنامج  اإطــار  ويف 

 198 تن�صيب  احلــــدودي  ال�صريط 

موؤ�ص�صات  طرف  من  مم�صي  عمل  عقد 

من  العمومية  االإدارات  لــدى  ر�صمية 

بني 818 من�صبا مودعا.

بـ69  يقدر  مايل  غالف  تخ�صي�ص  مت 

الثالث من  ال�صطر  مليار �صنتيم الإجناز 

لبلدية  العابر  الــوادي  تهيئة  م�صروع 

يهدد  يــزال   ال  والــذي  الزناتي،  وادي 

اأي  مع  حافتي  على  القاطنني  ال�صكان 

ت�صاقط كثيف لالأمطار بتلك اجلهة اآو 

مبنطقة عني عبيد بوالية ق�صنطينة.

االأ�صغال  بها  تنتهي  اأن  املتوقع  ومــن 

ــرا، حــيــث تــعــد هــذه  ــه ــص � 12 ـــالل  خ

التي  العمليات  ــم   اأه بني  من  العملية 

ال�صطر  خالل  التهيئة  ــادة  اإع يف  متت 

منذ  فيها  �صرع  التي  والــثــاين،  االأول 

املــجــرى  هـــذا  لتهيئة   2009 �ــصــنــة 

وادي  مدينة  �صكان  جهته  من  املائي، 

الزناتي  اأكدوا اأن وترية االأ�صغال ت�صري 

بهذا   املكلفة  املقاولة  طرف  من  ببطء 

اإطــار  يف  يندرج  الــذي   الهام  امل�صروع 

حماية مدينة وادي الزناتي من خطر 

ن�صبة  تتجاوز  مل  حيث  الفي�صانات، 

االأ�صغال به ال10 يف املائة.

احلدودية  ـــدادة  احل ببلدية  حلت 

قافلة  وال�صبت،  اجلمعة  يومي  خالل 

�ــصــحــيــة عــ�ــصــكــريــة مــ�ــصــرتكــة بني 

الدولتني ال�صقيقتني تون�ص واجلزائر، 

وذلك بهدف التكفل باملر�صى القاطنني 

جمانا  لها  املجاورة  واملناطق  باملنطقة 

مبــ�ــصــاركــة فــعــالــة مــن طـــرف اأطــبــاء 

تون�ص  مــن  قــادمــني  للطب  وممار�صني 

واجلزائر وقد قدمت على خلفية هذه 

م�صتوى  على  �صحية  خدمات  املبادرة 

االأحمر  الهالل  مبركز  ال�صيافة  دار 

اجلزائري والعيادة املتعددة اخلدمات 

لتختتم  املـــذكـــورة  الــبــلــديــة  بنف�ص 

بنجاح م�صاء يوم ال�صبت و�صط ارتياح 

وا�صتح�صان املواطنني الذين اعتربوها 

من  مكنتهم  متميزة  �صحية  تــواأمــة 

تلقي ك�صوف وحتاليل وكذا توجيهات 

�صحية يف عدة تخ�ص�صات. 

�سوق اأهرا�ساأم البواقي

قــاملة

تاريخ اإجراء امل�ضابقة ُحدد يف 26 اأكتوبر الداخل

وك�صف نائب رئي�ص اجلامعة املكلف 

بالبيداغوجيا عبد الرحيم �صيام، 

يف  تكويني  من�صب   39 فتح  مت  اأنه 

تخ�ص�ص   13 يف  الــدكــتــوراه  اإطـــار 

تخ�ص�ص  لكل  منا�صب   3 مبــعــدل 

م�صريا اإىل اأن تاريخ اإجراء امل�صابقة 

بااللتحاق  ــة  اخلــا�ــص الــكــتــابــيــة 

حدد  الثالث  الــطــور  يف  بالتكوين 

بتاريخ 26 اأكتوبر القادم.

ال�صعب  اأن  امل�صوؤول  ذات  واأو�ــصــح 

دكــتــوراه  م�صابقة  بفتح  املعنية 

الطور الثالث بجامعة عبا�ص لغرور 

بـ9  االآيل  االإعـــالم  هــي  بخن�صلة 

منا�صب مق�صمة منا�صفة على ثالث 

الطبيعة  علوم  و�صعبة  تخ�ص�صات 

واحلياة بـ3 منا�صب باالإ�صافة اإىل 

والت�صيري  اقت�صادية  علوم  �صعبة 

منا�صب  بـ6  جتـــاريـــة  وعـــلـــوم 

ت�صويق  تخ�ص�صي  على  مق�صمة 

والتنمية  البيئة  واقت�صاد  وجتارة 

منا�صب   9 فتح  مت  كما  امل�صتدامة، 

تكوينية يف �صعبة احلقوق والعلوم 

تخ�ص�صات  على  مق�صمة  االإداريــة 

املدين  والقانون  االإداري  القانون 

ــــدويل اجلــنــائــي و6  والــقــانــون ال

ال�صيا�صية  العلوم  �صعبة  يف  منا�صب 

تخ�ص�صي  بــني  منا�صفة  مق�صمة 

والتنظيم  الــدولــيــة  الــعــالقــات 

منا�صب  و6  واالإداري  ال�صيا�صي 

االجتماعية  ــوم  ــعــل ال �صعبة  يف 

تخ�ص�صي  بني  االأخرى  هي  مق�صمة 

والتغيري  االأ�ــصــري  االجتماع  علم 

اجتماع  عــلــم  ـــذا  وك االجــتــمــاعــي 

التنمية واحلراك االجتماعي.

التعليم  وزارة  اأن  �صيام  وك�صف 

ــبــحــث الـــعـــايل قـــررت  الـــعـــايل وال

للت�صجيل  اأجــل  اآخــر  تاريخ  متديد 

للت�صجيل  الرقمية  االأر�صية  �صمن 

تتيح  حتى  الدكتوراه  م�صابقة  يف 

الأكرب عدد ممكن من الطلبة الذين 

�صهادات  على  مبكرا  يتح�صلوا  مل 

جنــاحــهــم مـــن بــعــ�ــص املــوؤ�ــصــ�ــصــات 

يف  وامل�صاركة  الت�صجيل  اجلامعية 

تنظمها  التي  امل�صابقات  خمتلف 

جامعة عبا�ص لغرور بخن�صلة.

كما اأكد نائب مدير جامعة ال�صهيد 

املكلف  بخن�صلة  لــغــرور  عــبــا�ــص 

بالبيداغوجيا اأن اجلامعة تدعمت 

جــديــدا  اأ�ـــصـــتـــاذا   20 بــتــوظــيــف 

خ�صعت  الــتــي  الــتــوظــيــفــات  وهـــي 

عليهما  املتعارف  التوظيف  لنمطي 

والثاين  للم�صابقة  اخلا�صع  االأول 

اخلا�ص  التكوين  مبنتوج  اخلا�ص 

من  ا�صتفادوا  الــذيــن  بــاالأ�ــصــاتــذة 

حت�صريا  املدى  طويلة  درا�صية  منح 

للدكتوراه خارج اأر�ص الوطن وعدد 

ــدد قــدمــوا اإىل  مــن االأ�ــصــاتــذة اجل

التحويالت  طــريــق  عــن  اجلــامــعــة 

اجلامعية الأطقم التدري�ص.

اأن  اإىل  ــوؤول  ــص ــ� امل ذات   وخــلــ�ــص 

تعزيز  �صاأنه  من  اجلديد  التوظيف 

البيداغوجي  الــتــاأطــري  خــريــطــة 

الــقــ�ــصــاء على  بــاجلــامــعــة وكــــذا 

بع�ص  يف  واملالحظ  امل�صجل  العجز 

التخ�ص�صات كتخ�ص�ص االإجنليزية 

لــه ح�صة االأ�ــصــد من  الـــذي كــانــت 

حيث عــدد االأ�ــصــاتــذة اجلــدد بعد 

منهما  اثنان  اأ�صاتذة   7 له  اأن وجه 

طريق  ــن  ع  3 و  الــتــكــويــن  مــنــتــوج 

اآخران  واثنان  التوظيف  م�صابقة 

يف اإطار التحويالت.

مت فتح 39 من�شب تكويني لنيل �شهادة الدكتوراه بجامعة عبا�س لغرور بخن�شلة بر�شم ال�شنة 
اجلامعية اجلديدة 2019-2020 ح�شبما ا�شتفيد من اإدارة اجلامعة.

بلدية  �ــصــكــان  ــن  م الــعــ�ــصــرات  دخـــل 

من  اجلنوبية  اجلهة  يف  �صابر  اأوالد 

احتجاجية  حرجة  يف  �صطيف  والية 

ب�صبب  وهـــذا  اأيـــام  ــدة  ع منذ  وا�صعة 

بخ�صو�ص  عنها  املعلن  للقائمة  رف�صهم 

�صكن   280 ح�صة  ــن  م امل�صتفيدين 

بغلق  ال�صكان  ــام  ق حيث  اجتماعي، 

غلق  عــن  ف�صال  وطنية  طــرقــات  عــدة 

موا�صلة  على  موؤكدين  البلدية  مقر 

هــذه  اإلـــغـــاء  ــة  ــاي غ اإىل  ــاج  ــج ــت االح

القائمة.

املحتجني  ال�صكان  من  العديد  وح�صب 

القائمة  فاإن  اال�صتفادة  من  واملق�صيني 

الوالية  خــارج  من  م�صتفيدين  �صمت 

ولي�ص خارج الدائرة فقط حيث توجد 

مناطق  ــن  م م�صتفيدة  ـــاالت  ح عـــدة 

ــص  ــرا� اجلــزائــر الــعــا�ــصــمــة، �ــصــوق اأه

ح�صبهم  القائمة  �صّمت  كما  وبوقطب، 

عدة موظفني ونواب يف املجل�ص البلدي 

وهو االأمر الذي زاد من احتقان ال�صكان 

القائمة  هــذه  طويال  انتظروا  الذين 

مرة  باإق�صائهم  االأخــري  يف  ليتفاجاأوا 

و�صعيتهم  رغــم  اال�صتفادة  من  اأخــرى 

االجتماعية ال�صعبة وحاجتهم املا�صة 

اإىل ال�صكن، واأكد البع�ص من ال�صكان اأن 

رائحة االنتقام ال�صيا�صي تفوح من هذه 

املواطنني  اإق�صاء  خــالل  من  القائمة 

املجل�ص  اأعــ�ــصــاء  ي�صاندوا  مل  الــذيــن 

احلايل.

واأ�صاف املحتجون اأن القائمة املن�صورة 

ال�صكن  من  امل�صتفيدين  متاما  تو�صح  مل 

ال�صكن  من  املرحلني  وكذا  االجتماعي 

حلد  غام�صة  االأمور  تبقى  حيث  اله�ص 

تدخل  طلب  اإىل  دفعهم  ما  وهــو  االآن 

مبا�صر من الوايل بلكاتب من اأجل فتح 

حتقيق معمق يف هذه القائمة والوقوف 

ح�صب  فيها  احلا�صلة  التجاوزات  على 

م�صالح  فتحت  وقــت  يف  وهــذا  قولهم، 

اأيــام   10 ملــدة  الطعون  بــاب  الــدائــرة 

مبقر الوالية. 

دفع تاأخر ال�صلطات املحلية يف جت�صيد 

بلدية  �صكان  بربط  املتعلقة  الــوعــود 

خروج  اإىل  الطبيعي  بالغاز  تبان  اأوالد 

البلدية  هــذه  مناطق  من  عــدد  �صكان 

و�صفوه  ما  على  لالحتجاج  ال�صارع  اإىل 

املمار�ص  املُمنهج  واالإق�صاء  بالتماطل 

يف حق هذه البلدية منذ �صنوات طويلة 

وخرج  معروفة.  غــري  والأ�ــصــبــاب  جــدا 

واحلمام  ال�صهالة  البعاطي�ص،  �صكان 

لبلدية  التابعة  املناطق  مــن  وغــريهــا 

اأوالد تبان الواقعة يف اجلهة اجلنوبية 

من  احتجاجية  وقفة  يف  الوالية  من 

 10 رقــم  الوالئي  الطريق  غلق  خــالل 

وهذا نتيجة الوعود الكاذبة بخ�صو�ص 

وهي  الطبيعي  الغاز  ب�صبكة  تزويدهم 

ورق  عــلــى  ــرب  ح بقيت  الــتــي  الــوعــود 

من  مقربة  على  وهــذا  فعليا  وملتج�صد 

حلول ف�صل ال�صتاء، حيث تعود املعاناة 

البرية لل�صكان مع قارورات غاز البوتان 

وكذا احلطب من اأجل التدفئة ال�صيما 

والتي  للطرقات  الكارثية  الو�صعية  مع 

جتعل التزود بقارورات الغاز اأمرا �صعبا 

فرتة  يف  خ�صو�صا  م�صتحيال  واأحيانا 

الت�صاقط.

احل�صة  على  اأي�صا  ال�صكان  احتج  كما 

ال�صئيلة التي ا�صتفادت منها البلدية يف 

اإطار ال�صكن الريفي حيث مت منح اأوالد 

تبان 50 اإعانة للبناء الريفي فقط يف 

حني اأن هذه البلدية معروفة بطابعها 

ال�صكن  طلبات  اأغلب  اأن  حيث  الريفي 

واحل�صة  الــنــمــط  هـــذا  يف  حمــ�ــصــورة 

مقارنة  للغاية  �صئيلة  تبقى  املمنوحة 

وهو  ال�صكن،  لطالبي  الكبري  العدد  مع 

ينا�صدون  ال�صكان  جعل  ــذي  ال االأمـــر 

الوايل  راأ�صهم  املحليني وعلى  امل�صوؤولني 

امل�صلط  الغنب  رفــع  اأجــل  من  بالتدخل 

على هذه البلدية و�صكانها. 

وامل�صاتي  الــقــرى  مــن  الكثري  تــعــاين 

يف  الواقعة  معاوية  لبلدية  التابعة 

والية  من  ال�صرقية  ال�صمالية  اجلهة 

للطرقات  الكارثي  الو�صع  مكن  �صطيف 

املجاورة خا�صة  باملناطق  التي تربطها 

البلدية  الذي يربط  للطريق  بالن�صبة 

77 يف �صطره  الوطني رقمك  بالطريق 

يف  يتواجد  والـــذي  العلمة  نحو  املـــار 

و�صعية كارثية جعلت اأ�صحاب حافالت 

خمتلف  ا�صتغالل  عن  يعزفون  النقل 

اأزمـــة حقيقية  اخلــطــوط ممــا اأحـــدث 

خا�صة  التنقل  يف  البلدية  �صكان  لدى 

بالن�صبة للعاملني خارج البلدية.

اأخــرى  م�صالك  وجــود  عــدم  ظــل  ويف 

وانعدام  ــاورة  ــج امل املـــدن  اإىل  للتنقل 

ي�صكان  من  الكثري  ــاإن  ف النقل  و�صائل 

تامة  عزلة  يف  يبقون  وامل�صاتي  القرى 

ــي خــا�ــصــة خالل  ــارج ــعــامل اخل عــن ال

ف�صل ال�صتاء حيث ت�صل حركة التنقل 

على  فقط  وتقت�صر  ــى  االأدن احلد  اإىل 

االأمر  وهــو  ال�صاحنات  اأ�صحاب  بع�ص 

�صعبة  و�صعية  يف  ال�صكان  جعل  الــذي 

للغاية من اأجل التنقل وتوفري خمتلف 

احلاجيات ال�صرورية ف�صال عن ملر�صى 

الذين يجدون �صعوبات جمة يف التنقل 

اإىل املوؤ�ص�صات االإ�صت�صفائية املجاورة.

طرف  من  الدائمة  املرا�صالت  ورغــم 

املعنية من  امل�صالح  اإىل  البلدي  املجل�ص 

اأجل االإ�صراع يف اإ�صالح الطريق البلدي 

ح�صب  حالها  على  تبقى  االأمــور  اأن  اإال 

وهــذا  علي  �صوبخة  البلدية  رئي�ص 

يف  وهــذا  لل�صكان  كبرية  معاناة  و�صط 

انتظار زيارة الوايل حممد بلكاتب اإىل 

يعلق  حيث  املقبلة  ــام  االأي يف  البلدية 

الزيارة  هذه  على  كبرية  اأماال  ال�صكان 

من اأجل اإنهاء معاناة طال اأمدها كثريا. 

خن�سلة

بادر نهاية االأ�صبوع املن�صرم، 

مواطنون ببلدية قاي�ص يف والية 

خن�صلة اإىل القيام بتهيئة الطريق 

املوؤدي اإىل املدر�صة االبتدائية بحي 

العوفية، بعد اأن جتاهلت ال�صلطات 

كل النداءات وال�صكاوي املرفوعة 

من اأجلهب�صبب بعد اهرتاءه ب�صكل 

كلي.

الطريق الذي ي�صلكـه التالميذ 

يوميا لاللتحاق مبوؤ�ص�صاتهم 

الرتبوية، حتول اإىل كابو�ص 

حقيقي يهدد حياتهم خا�صة خالل 

ف�صل ال�صتاء، حيث اأنه ورغم 

ال�صكاوى املرفوعة اإىل م�صالح 

البلدية من اأجل التدخل واإعادة 

تاأهيله، اإال اأن احلي وبان�صغاالته 

الكثرية بقي من�صيا ومهم�صا، ما دفع 

بقاطنيه اإىل اإعداد العدة لتهيئة 

الطريق على ح�صابهم اخلا�ص 

ومب�صاعدة بع�ص املقاولني املحليني، 

اإ�صافة اإىل اال�صتعانة بعتاد 

البلدية فيما قدم اأحد اخلوا�ص 

كمية كبرية وكافية من مادة 

االجناز. يف  "التيف" امل�صتخدمة 
من جهة اأخرى يرتقب ال�صكان 

تدخل م�صالح البلدية من اأجل 

الق�صاء على الكالب ال�صالة التي 

باتت تهدد حياتهم و�صحة اأبناءهم 

وذلك يف اإطار حملة االإبادة التي 

قدم ب�صاأنها رئي�ص الدائرة اأوامر 

موؤخرا لت�صمل بلديات الدائرة 

الثالث وخا�صة بعد حادثة 

مهاجمة الكالب لطفل يف ال�صاد�صة 

من العمر جنا باأعجوبة بف�صل 

تدخل �صكان احلي.

ي�صتكي �صكان بلدية 

اأم  نيني" بوالية  "واد 
البواقي، تدهور قطاع 

ال�صحة بالبلدية يف ظل 

نق�ص االإمكانيات املادية 

والب�صرية على م�صتوى قاعة 

العالج املتواجدة مبركز 

املدينة، ما جعل اأغلب �صكان 

البلدية يتوجهون ملختلف 

املوؤ�ص�صات اال�صت�صفائية 

املجاورة على م�صتوى بلديات 

م�صكيانة وعني البي�صاء.

هذا وقد طالب �صكان 

البلدية ب�صرورة ت�صجيل 

م�صاريع تخ�ص اإن�صاء قاعات 

عالج جديدة خا�صة على 

م�صتوى امل�صاتي املعزولة 

والتي تعرف انعدام 

تام للتغطية ال�صحية، 

باالإ�صافة لعزوف املمر�صني 

واالأطباء عن مزاولة مهامهم 

داخل القرى املعزولة، ما 

جعل العديد من قاعات 

العالج على م�صتوى امل�صاتي 

هيكال دن روح.

�لحتجاجــات متو��شلة باأولد �شابر

�لغاز و�ل�شكان يخرجان �شكان 
�أولد تبان �إىل �ل�شارع 

قرى وم�شاتي معزولة 
عن �لعامل �خلارجي مبعاوية
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حممد. ع

نوارة. ب

 عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

فتح 39 من�شب دكتور�ه بجامعــة خن�شلة

تن�شيب �أكرث من 2250 طالب عمل ب�شوق �أهر��س

م�شروع ��شتكمال تهيئة و�دي بلدية و�دي �لزناتي يرى �لنور

قافلة �شحية ع�شكرية تتكفل مبر�شى بلدية �حلد�دة �حلدودية

نوال. ب

عالء. ع

نوال. ب

بن �صتول. �ص



م�ضاحة اإ�ضهارية
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بل  واخلا�ص  العام  القطاع  بني  فرق  "ال 
يجب الرتكيز على اال�سرتاتيجيات املربحة"

تراجع كمية جتميع البقول اجلافة ب�سوق اأهرا�ص 
بن�سبة جتاوزت 50باملائة ب�سبب االأمطار ال�سيفية..

�سرورة التن�سيق امليداين جلهود خمتلف الهيئات 
املهنية باإجناز �سبكة الطرق

وزير االأ�ضغال العمومية والنقل يوؤكد على:

عبد الرحمان بن خالفة: 

متكنت من اإنتاج 14 األف قنطار يف هذه ال�ضعبة

انتخاب لعباط�سة رئي�سا ملجل�ص نقابة 
عمال املغرب العربي

�سعر �سلة خامات اأوبك يتما�سك عند 

اأزيد من 62 دوالرا للربميل

قانون  مل�صروع  اجلديدة  ال�صيغة  ت�صمنت 

عليها   �ييصييادق  الييتييي   2020 ل�صنة  املييالييييية 

تراأ�صه  اجتماع  خييالل  احلييكييوميية،  جمل�ص 

اأحكاما  بيييدوي  الييدييين  نييور  االأول  الييوزييير 

املحروقات  خارج  اال�صتثمار  حتفز  جديدة 

ت�صهيالت  اأقر  اإذ  املالية  املوارد  تنويع  وكذا 

املوؤ�ص�صات  لييفييائييدة  جبائية  وحتييفيييييزات 

يف  تن�صط  التي   "start-up" النا�صئة 

اجلديدة  والتكنولوجيات  االبتكار  جماالت 

واإعفائها من ال�صريبية على االأرباح والر�صم 

يف  مرافقتها  بهدف  امل�صافة،  القيمة  على 

مرحلة االنطالق و�صمان تطويرها الحقا .

وجاذبية  االأعمال  مناخ  حت�صن  اإطييار  ويف 

املن�صو�ص  القيود  رفع  مت  الوطني  االقت�صاد 

املطبقة   ،%  51/49 قاعدة  اإطار  يف  عليها 

اجلزائر،  يف  االأجنبية  اال�صتثمارات  على 

االإ�صرتاتيجية،  غري  بالقطاعات  واخلا�صة 

تنويع  تقرر  املتخذة،  الييقييرارات  بيين  وميين 

ميي�ييصييادر متييويييل االقييتيي�ييصيياد ميين خيييالل فتح 

اإىل  انتقائية،  بكيفية  اللجوء،  اإمكانية 

املالية  املوؤ�ص�صات  لييدى  االأجنبي  التمويل 

امل�صاريع  متويل  اأجييل  من  للتنمية  الدولية 

جانب  اإىل  واملربحة  املهيِكلة  االقت�صادية 

تو�صيع القاعدة اجلبائية، ال�صيما من خالل 

الييروة  على  واليير�ييصييوم  اليي�ييصييرائييب  تعزيز 

واملمتلكات .

ال�صماح  املقبل  للعام  املالية  قانون  م�صروع 

ال�صيارات  با�صترياد  املقيمن  للمواطنن 

تقل  التي  بنزين،  حمركات  ذات  ال�صياحية 

نفقتهم  على  �صنوات،   )3( ثالث  عن  مدتها 

والر�صوم  احلييقييوق  دفييع  مقابل  اخلييا�ييصيية، 

على  احلفاظ  لقواعد  وفقا  قانونا،  املقررة 

البيئة و�صالمتها.

امل�صار  اإىل  الييعييودة  مت  اأخيييرى  جهة  وميين 

بالعقالنية  ات�صم  الذي  العادي،  امليزانياتي 

يف ت�صيري املالية العمومية وتر�صيد النفقات 

العمومية، دون امل�صا�ص بالطابع االجتماعي 

وعلى  االأولييوييية  ذات  وبالقطاعات  للدولة 

راأ�صها الرتبية الوطنية وال�صحة.

اإىل  اجلافة  البقول  جمع  كمية  تراجع  على  اهرا�ص  �صوق  بوالية  فالحية  م�صادر  اأكييدت 

الكمية  قدرت  حيث  املا�صية،  بال�صنة  مقارنة  احلايل  املو�صم  خالل  باملائة   50 عن  يزيد  ما 

املجمعة ب14الف قنطار رغم اأنها جتاوزت ال33 األف قنطار خالل املو�صم الفالحي املا�صي، 

اأن الوالية تعول على هذه ال�صعبة كثريا وحققت من خاللها الريادة خالل �صنوات  باعتبار 

عدة وال�صبب راجع ح�صب م�صادر مطلعة اإىل ت�صاقط كميات كبرية من االأمطار خالل ف�صل 

باملياه ما جنم  املزروعة  امل�صاحات  ال�صيف وبالتحديد �صهري ماي وجوان ما ت�صبب يف غمر 

عنه ت�صجيل اأ�صرار كثرية وخ�صائر مادية كبرية للفالحن، باعتبار اأن هذه الفرتة بالذات ال 

تتحمل مثل هذه الكمية من االأمطار.

االعتبار  اإعييادة  لور�صة  تفقده  وخييالل 

املقاطعة  بيين  الييرابييط  الييطييريييق  ملقطع 

تيرنكوك،  وبلدية  تيميمون  االإدارييييية 

اأق�صى �صمال الوالية على م�صافة 70 كلم، 

عناية  اإيييالء  �ييصييرورة  على  الييوزييير  �صدد 

كبرية الإجناز احلواف اجلانبية للطرقات 

م�صتعملي  وممتلكات  اأرواح  على  حفاظا 

تكوين  على  العمل  جانب  اإىل  الطريق 

باالأهمية  وحت�صي�صهم  القطاع  تقنيي 

القاعدية،  املن�صاآت  لهذه  االأبعاد  متعددة 

حول  عر�صا  الوزير  تلقى  املوقع  وبييذات 

مراحل اإجناز الطريق الوطني رقم 101 

ووالييية  تيييييرنكييوك  بلدية  بيين  الييرابييط 

اطلع  اأين  كلم   150 م�صافة  على  البي�ص 

تواجه  التي  الطبيعية  التحديات  على 

املحور  هذا  عرب  امل�صافرين  تنقل  حركة 

ال�صيد  دعييا  وقييد  الييرمييال،  تييراكييم  �صيما 

به  ال�صيانة  جهود  تعزيز  اإىل  كييورابيية 

تدعيم  على  م�صاحله  عييزم  اإىل  م�صريا 

منا�صب  القطاع حمليا بح�صة معتربة من 

ال�صغل لتعزيز هذا الدور.

ببلدية  عيياييين  قييد  الييوزييير  قبلها  وكيييان 

لنقل  اجلديدة  الربية  املحطة  اوقييروت 

امل�صافرين التي اكتملت بها االأ�صغال حيث 

اأعطى تعليمات باإ�صناد مهمة ت�صيريها اإىل 

�صوقرال  الربي  للنقل  الوطنية  املوؤ�ص�صة 

جانب  اإىل  قريبا  ا�صتغالها  يف  لل�صروع 

اجلماعة  بييهييذه  النقل  حييظييرية  تدعيم 

احل�صري،  للنقل  حافالت  بثالث  املحلية 

الثاين  اليوم  خالل  القطاع  وزير  قام  كما 

للوالية  التفقدية  زيييارتييه  من  واالأخيييري 

مبنطقة  ج�صر  اإجنيييياز  ور�ييصيية  مبعاينة 

ال�صنا�صن  بطريق  م�صعود  واد  جييريييان 

على  وتندوف  اأدرار  واليتي  بن  الرابط 

طريق  اإجنيياز  ور�صة  و  كلم   520 م�صافة 

م�صافة  على  وت�صابيت  بودة  بلديتي  بن 

25 كلم والذي �صي�صاهم يف تخفيف معاناة 
كانوا  الذين  الييوالييية  غييرب  بييودة  �صكان 

اإىل  للو�صول  كلم   100 م�صافة  يقطعون 

بعا�صمة  مرورا  للوالية  ال�صمالية  اجلهة 

الوالية.

اجلهود  الييوزييير  ثمن  زيييارتييه  ختام  ويف 

يف  الفاعلن  خمتلف  طييرف  من  املبذولة 

الطرقات  اإجنييياز  حتييدي  لييرفييع  الييقييطيياع 

التجمعات  بن  امل�صافات  تباعد  لتقلي�ص 

م�صددا  العزلة  فك  و  بالوالية  ال�صكانية 

عييلييى �يييصيييرورة االأخيييييذ بييعيين االعييتييبييار 

ال�صرامة يف احرتام النوعية يف االإجناز، 

م�صاحله  اأن  اإىل  ذاتييه  امليي�ييصييوؤول  م�صريا 

منه  ا�ييصييتييفييادت  مييا  تثمن  على  �صتعمل 

من  اليييربي  للنقل  حمييطييات  ميين  الييوالييية 

النقل  ب�صبكة  التغطية  تعزيز  خييالل 

احل�صري عرب كربى البلديات التي ت�صهد 

تو�صعا عمرانيا لتجمعاتها ال�صكنية.

كما مت اأي�صا يف ذات االإطار، انتخاب االأمن 

العام لالحتاد العام التون�صي لل�صغل، نورالدين 

الطبوبي، اأمينا عاما لذات املنظمة.

لعقد  الدعوة  املقبلة  االأيييام  خالل  و�صيتم 

لعمال  النقابي  لييالحتيياد  املييركييزي  املجل�ص 

هذا  ديناميكية  تفعيل  و  الييعييربييي  املييغييرب 

التنظيم على كافة االأ�صعدة، ح�صب ما �صرح 

�صم  لقاء  هام�ص  على  الطبوبي،  ال�صيد  به 

قيادات النقابتن اجلزائرية والتون�صية.

لالإ�صارة، يقوم وفد عن االحتاد العام للعمال 

لعباط�صة  العام  اأمينه  برئا�صة  اجلزائرين 

العالقات  تدعيم  اإىل  ترمي  لتون�ص،  بزيارة 

�صبل  يف  النظر  وكذا  املنظمتن  النقابية بن 

اأولويات  حتديد  عن  ف�صال  العالقات،  تعزيز 

ودوليا  ومغاربيا  عربيا  القادمة  املرحلة 

وتن�صيق املواقف والق�صايا، وقد مت خالل هذا 

اأو�صحه امل�صوؤول التون�صي-  اللقاء- ح�صب ما 

خمتلف  بن  العالقات  توطيد  على  التاأكيد 

بن  واخلييربات  التجارب  وتبادل  القطاعات 

اأقطار  يف  متكامل  اقت�صاد  لبناء  املنظمتن 

نهاية  مييع  �صيتم  اأنييه  علما  العربي،  املييغييرب 

من  جملة  على  التوقيع  اجلييارييية،  ال�صنة 

تاأتي  خطوة  يف  االحتادين،  بن  االتفاقيات 

خدمة ل�صالح العمال اجلزائرين والتون�صين 

وكذلك اقت�صاد البلدين ال�صقيقن.

املنوط  الدور  لعباط�صة  �صليم  ثمن  وبدوره، 

العالقات  على  املحافظة  اإطار  يف  باملنظمتن 

م�صيفا  البلدين،  بن  جتمع  التي  التاريخية 

لالحتاد  التنفيذي  املكتب  وفييد  زييييارة  اأن 

جاءت  لتون�ص  اجلييزائييرييين  للعمال  الييعييام 

تهم  التي  احلالية  االأو�صاع  درا�صة  اأجل  من 

واالأطيير  ال�صبل  بحث  مع  بالبلدين،  العمال 

القادمة  االأيييام  خييالل  انتهاجها  يجب  التي 

عمل  وبناء  الثنائية  العالقات  تقوية  بهدف 

نقابي على امل�صتوى االإقليمي مع احتاد عمال 

اتفقت  وقد  اإفريقيا،  عمال  واحتيياد  العرب 

املنظمتان العماليتان اجلزائرية والتون�صية، 

تطوير  �صاأنها  من  متينة  عالقات  بناء  على 

اقت�صادية  اأبعاد  لها  تكون  النقابي،  العمل 

ال�صعبن  على  بالفائدة  وتعود  واجتماعية 

والبلدين.

قياديتا االحتادين  �صددت  امل�صعى،  ويف هذا 

عالقات  وبناء  املواقف  تن�صيق  اأهمية  على 

العالقات  متانة  اإبيييراز  مع  وتييعيياون،  تييواأميية 

الأي  يكن  ال  التي  التون�صية-اجلزائرية 

حتت  البلدين  بوحدة  امل�ص  اأو  �صربها  طرف 

اأي م�صميات، مع التوقف عند خطورة الو�صع 

خمططات  وجييود  ظل  يف  واملغاربي  العربي 

للم�ص بوحدة املنطقة.

ويف ذات املنحى، حتدث لعباط�صة عن اأهمية 

واملنظمتن،  ال�صعبن  بن  االأخوية  الروابط 

للعمال  العام  االحتيياد  قيادة  حر�ص  معتربا 

اجلزائرين على اأن تكون اأول زيارة لها خارج 

البالد متر عرب تون�ص وحتديدا عرب االحتاد 

وا�صحة  ر�ييصيياليية  لل�صغل،  التون�صي  الييعييام 

للجميع.

31ر62  اإىل  اأوبييك  خامات  �صلة  �صعر  ا�صتقر 

بلغ   اأن  بعد  االأ�ييصييبييوع   نهاية  للربميل  دوالرا 

ح�صب  اليييفيييارط،  االأربيييعييياء  دوالرا  35ر62 
االإح�صاءات التي اأوردتها منظمة الدول امل�صدرة 

للنفط )اأوبك( على موقعها االإلكرتوين.

يف  مرجعا  تعد  التي  اأوبييك  خامات  �صلة  وت�صم 

قيا�ص م�صتوى االإنتاج 14 نوعا وهي خام �صحاري 

ال�صعودي،  اخلفيف  العربي  واخلام  اجلزائري، 

وخام الت�صدير الكويتي، وخام مربان االإماراتي، 

العراقي،  اخلفيف  والب�صرة  الثقيل،  وااليراين 

وخام ال�صدر الليبي، وخام بوين النيجريي، وخام  

مريايات الفنزويلي، وجريا �صول االنغويل، ورابي 

اخلفيف الغابوين، واأورينت االكوادوري، وزافريو 

لغينيا اال�صتوائية، و جينو الكونغويل.

جل�صة  اأنهت  قد  االأ�صود   الذهب  اأ�صعار  وكانت  

بلغ خام  اأغلق  الفارط متوازنة، حيث   اخلمي�ص 

دوالرا  74ر62  بلندن  نوفمرب  ت�صليم  بييرنييت 

�صنتا    35 اأو  باملئة  6ر0  ب  مرتفعا   للربميل 

مقارنة مع اإغالق جل�صة االأربعاء الفارط.

االأمريكي  القيا�ص  خييام  اأنييهييى  نيييييويييورك،  ويف 

ت�صليم نوفمرب اأي�صا اجلل�صة عند 41ر56 دوالرا 

�صجله  مما  اقل  وهو  �صنتا   8 اأو  باملئة  1ر0  اأي  

االأربعاء الفارط. 

برنت  خلام  االآجلة  العقود  تراجعت   باملقابل، 

باملئة  3ر1  يعادل  مبا  �صنتا   83 ب  االأول  اأم�ص 

دوالر  91ر61  عند  الت�صوية  �صعر  ليتحدد 

للربميل بعد انخفا�صها اإىل اأدنى م�صتوى للجل�صة 

عقود  نزلت  كما  للربميل،  دوالر  76ر60  عند 

اخلام االأمريكي غرب تك�صا�ص الو�صيط 50 �صنتا 

اأو 9ر0 باملئة لتغلق عند 91ر55 دوالر للربميل، 

75ر54 دوالر  وكان اأقل �صعر لها خالل اجلل�صة 

للربميل.

الهيئات  تن�شيق جهود خمتلف  �شرورة  على  باأدرار  اأم�س،  اأول  قورابة  والنقل م�شطفى  العمومية  االأ�شغال  وزير  اأكد 
اأول املعنية باإجناز �شبكات الطرق من اأجل تكري�س النجاعة واجلودة يف اجناز هذه امل�شاريع احليوية. انتخب االأمني العام لالحتاد العام للعمال اجلزائريني، �شليم لعباط�شة، 

اأم�س بتون�س، رئي�شا للمجل�س املركزي لالحتاد النقابي لعمال املغرب العربي.

ك�صف رئي�ص الغرفة الوطنية للتجارة 

وال�صناعة عبد القادر قوري عن تقدمي 

م�صتثمرين من اأربعة دول ال�صتف�صارات 

ب�صاأن اإلغاء القاعدة اال�صتثمارية 51/ 49 

قبل دخول ال�صوق اجلزائرية واال�صتثمار 

فيها.

وقال قوري اإن هيئات ا�صتثمارية ورجال 

اأعمال من رو�صيا وال�صعودية وتون�ص 

وليبيا تقدموا منه يف منتدى اأعمال نظم 

برويا االأ�صبوع املا�صي وطلبوا تو�صيحات 

ب�صاأن اإزاحة هذه القاعدة اال�صتثمارية 

التي كانت حمل انتقاد من طرف كافة 

املفاو�صني لدخول ال�صوق اجلزائرية 

معتربا اأن احلكومة حلد ال�صاعة مل تقدم 

اأي تو�صيحات بهذا ال�صاأن يف حني انتقد 

عدم ح�صول الغرفة على ن�صخة من م�صروع 

قانون املالية ل�صنة 2020 والذي يت�صمن 

تو�صيحات اأكرب ب�صاأن هذا ال�صرط.

وتابع رئي�ص الغرفة الوطنية للتجارة 

وال�صناعة اأن امل�صتثمرون االأجانب 

ي�صاألوننا ب�صكل يومي عن القاعدة 51 

/ 49 ويطالبون بتو�صيحات ب�صاأنها وال 

نفهم �صبب عدم ت�صليمنا ن�صخة من م�صروع 

قانون املالية حلد ال�صاعة خا�صة واأننا 

اأول من يفكر االأجنبي يف طرق اأبوابه 

لدى رغبته يف دخول ال�صوق اجلزائرية، 

وت�صاءل قوري اإن كانت احلكومة �صتفتح 

املجال للم�صتثمرين االأجانب لدخول 

ال�صوق اجلزائرية واال�صتثمار يف جمال 

املناجم واملعادن وب�صفة خا�صة الذهب 

خا�صة واأن هذا القطاع ال يزال خ�صبا 

وي�صتلزم �صراكات هامة داعيا اإىل �صرورة 

عدم تقييده بالقاعدة 51 / 49 م�صددا 

باأنه ال يت�صور اأن م�صتثمرا اأجنبيا جادا 

يدخل اال�صوق اجلزائرية ويجلب االأموال 

والتكنولوجيا وال تتجاوز ح�صته يف 

ال�صراكة 49 باملائة.

وجتدر االإ�صارة اأن م�صروع قانون املالية 

االأ�صبوع  احلكومة  ناق�صته  الذي   2020
املا�صي ت�صمن رفع القيود املقررة يف 

اإطار قاعدة 49/51 % املطبقة على 

اال�صتثمارات اخلارجية يف اجلزائر، والتي 

مت�ص القطاعات غري االإ�صرتاتيجية.

اأربعة دول طلبت 
تو�سيحات عن اإلغاء 

قاعدة 49/51

نوارة.ب 



اأفادت و�شائل اإعالم هندية باأن احلكومة خففت من قيودها املفرو�شة على اإقليم "جامو وك�شمري"، الذي حرمته موؤخرًا من 
احلكم الذاتي بعد اإلغاء مادة يف الد�شتور.

بيانا م�شرتكا  الدائمة الع�شوية يف جمل�س االأمن الدويل،  وقعت الدول اخلم�س 
يف وقت متاأخر م�شاء اأول اأم�س، دعت فيه كافة اأطراف ال�شراع اليمني الوفاء 

بالتزاماتهم مبوجب القانون االإن�شاين الدويل.

يف  اأبوابها  ــرتاع  االق مراكز  فتحت 

رئي�ص  الختيار  اأم�ص،   ، اأفغان�صتان 

جديد للبالد، و�صط اإجراءات اأمنية 

م�صددة.

املفو�صية  بــا�ــصــم  املــتــحــدث  ـــال  وق

امل�صتقلة لالنتخابات، زابي �صادات اأنه 

بداأ الت�صويت يف جميع اأنحاء البالد، 

طويلة  طوابري  لروؤية  �صعداء  ونحن 

االقرتاع،  مراكز  اأمــام  الناخبني  من 

املقرر  ومن  اإعالمية،  و�صائل  ح�صب 

الع�صر،  حتى  الت�صويت  ي�صتمر  اأن 

ح�صب امل�صدر نف�صه، جاء ذلك و�صط 

حيث  االأمنية،  االإجــراءات  تكثيف 

من  االآالف  ع�صرات  ال�صلطات  ن�صرت 

قوات االأمن يف خمتلف اأنحاء البالد، 

حركة  جانب  مــن  تهديدات  و�صط 

طالبان مبهاجمة مراكز االقرتاع.

 14 االنــتــخــابــات  يف  ويــتــنــافــ�ــص 

الرئي�صية  املناف�صة  لكن  مر�صحا 

اأ�صرف  احلايل  الرئي�ص  بني  تنح�صر 

اهلل  عبد  التنفيذي  والرئي�ص  غني، 

عبداهلل، ويحق لت�صعة ماليني ناخب 

ح�صب  االنتخابات،  بتلك  الت�صويت 

ومبوجب  االنــتــخــابــيــة،  املفو�صية 

يتعني  االأفغاين،  االنتخابات  قانون 

من  اأكــرث  على  احل�صول  املر�صح  على 

للفوز  الناخبني  اأ�صوات  من   %50
بالرئا�صة من اجلولة االأوىل.

مراكز االقرتاع تفتح اأبوابها الختيار رئي�ص جديد باأفغان�ستان

ح�ضب اإعالم حملي: 

و�ضط ت�ضديد االإجراءات االأمنية

الدميقراطيون  ــاء  االأعــ�ــص اتــخــذ 

اأم�ص،  االأمــريــكــي،  الــنــواب  مبجل�ص 

اأول خطوة ر�صمية يف �صبيل التحقيق 

ب�صاأن عزل الرئي�ص دونالد ترامب.

املجل�ص  اأن  اإعالمية  و�صائل  وذكرت 

ــتــدعــاء لــوزيــر  ــص ـــدر مـــذكـــرة ا� اأ�ـــص

ملطالبته  بومبيو،  مايك  اخلارجية 

باأوكرانيا،  تتعلق  وثــائــق  بتقدمي 

م�صيفة  حمتواها،  عن  الك�صف  دون 

جزءا  �صتكون  املطلوبة  الوثائق  اأن 

ــل  ــه مـــن ذلــــك الــتــحــقــيــق، فــيــمــا اأم

املقبلة  اجلمعة  حتى  بومبيو  املجل�ص 

لتقدميها.

الــنــواب  جمل�ص  رئــيــ�ــصــة  ــنــت  واأعــل

بيلو�صي،  نــانــ�ــصــي  الــدميــقــراطــيــة 

ر�صمي  حتقيق  فتح  املا�صي،  الثالثاء 

ــب لــال�ــصــتــبــاه يف  ــرام بــهــدف عـــزل ت

انتهاكه الد�صتور عرب ال�صعي للح�صول 

الإيذاء  اأجنبية  دولة  م�صاعدة  على 

خ�صمه الدميقراطي.

يف املقابل، قال ترامب اإنه مل ميار�ص 

ن�صر  بعد  اأوكــرانــيــا،  على  �صغط  اأي 

البيت االأبي�ص ملخ�ص مكاملة هاتفية 

فولودميري  االأوكـــراين  نظريه  مع  له 

كييف  من  طلب  اأنه  يظهر  زيلين�صكي، 

التحقيق ب�صاأن جنل جو بايدن.

املــبــعــوث  ــتــقــال  ــص ا� ــاق،  ــي ــص ــ� ال ويف 

اأوكرانيا، كريت فولكر  اإىل  االأمريكي 

تلقيه  بعد  اأمــ�ــص،  اأول  من�صبه،  مــن 

ال�صتجوابه  الكونغر�ص  من  ا�صتدعاء 

جاء  ذاته،  بال�صاأن  التحقيق  اإطار  يف 

اإعالمية  و�صائل  نقلت  ح�صبما  ذلــك 

ــادر مــطــلــعــة، دون  ــة مــ�ــص ــالث عـــن ث

الك�صف عن هويتها.

فولكر،  اأن  اإعالمية  م�صادر  وذكــرت 

يتهم  تــقــريــر  يف  ا�ــصــمــه  ورد  الـــذي 

املكاملة  على  بالت�صرت  االأبي�ص  البيت 

بومبيو  اأبلغ  وزلين�صكي،  ترامب  بني 

برغبته يف ترك من�صبه، م�صيفة اأنه 

عرب عن خماوفه من عدم قدرته على 

التطورات  �صوء  يف  مهامه  ممار�صة 

ا�صتقالة  اأول  تلك  وتعترب  االأخــرية، 

�صغوط  مبمار�صة  ترامب  اتهام  منذ 

على الرئي�ص االأوكراين لالإ�صاءة اإىل 

جو  الرئا�صة  انتخابات  يف  مناف�صه 

مع  التحقيق  طلبه  خالل  من  بايدن، 

جنله هانرت.

ــات  ــوالي ــي ال والــــدول اخلــمــ�ــص ه

وفرن�صا  وال�صني  ورو�صيا  املتحدة 

)الع�صو  الكويت  اإىل  وبريطانيا، 

واأملانيا  باملجل�ص(  الوحيد  العربي 

اإىل  البيان  دعــا  حيث  وال�صويد، 

ت�صهيل و�صول امل�صاعدات االإن�صانية 

عوائق،  ودون  و�صريع  اآمــن  ب�صكل 

اليمن،  اأنــحــاء  كافة  يف  للمدنيني 

امتثاال لقرار جمل�ص االأمن الدويل 

بالتزاماتهم  والـــوفـــاء   ،2451
الدويل،  االإن�صاين  القانون  مبوجب 

مبا يف ذلك �صمان حماية املدنيني، 

الــدول  حكومات  ممثلي  اأن  وذكــر 

خا�صا  اجتماعا  عــقــدوا  املوقعة، 

بــغــر�ــص تــاأكــيــد ا�ــصــتــمــرارهــم يف 

تقودها  التي  ال�صالم  عملية  دعم 

املتحدة باليمن، م�صددا على  االأمم 

املجموعة  لـــدول  الــكــامــل  الــدعــم 

جلهود مبعوث االأمم املتحدة مارتن 

غريفيث، ودعوة احلكومة اليمنية 

معه  ــراط  ــخ االن اإىل  واحلــوثــيــني 

اتفاق  تنفيذ  بغية  بــنــاء،  ب�صكل 

حل  اإىل  والــتــو�ــصــل  ا�ــصــتــكــهــومل، 

البيان  واأدان  لــلــ�ــصــراع،  �صيا�صي 

باأقوى العبارات تزايد �صدة هجمات 

التي  ال�صعودية،  على  احلوثيني 

االأمن  على  خطريا  تهديدا  ت�صكل 

تهديد  عن  ف�صال  للمملكة،  القومي 

وتهديد  االإقليمي،  لــالأمــن  اأو�ــصــع 

التي  ال�صيا�صية  العملية  بتقوي�ص 

اأكدت  كما  املتحدة،  االأمم  تقودها 

الدول املوقعة على البيان التزامها 

وقــرارات  اليمنية  ال�صالم  بعملية 

يف  مبا  ال�صلة،  ذات  ــن  االأم جمل�ص 

 ،2216 االأمـــن  جمل�ص  ــرار  ق ذلــك 

اخلليجي  التعاون  جمل�ص  ومبادرة 

موؤمتر  ونــتــائــج  تنفيذها،  ــة  ــي واآل

ــدت  واأك ال�صامل،  الوطني  احلـــوار 

اأي�صا دعمها الكامل خلطة غريفيث، 

مع  ر�صمية  غــري  ــاورات  مــ�ــص لعقد 

اجلهات الفاعلة ال�صيا�صية اليمنية، 

�صيا�صي  ا�صت�صاري  فريق  واإن�صاء 

املفاو�صات  ال�صتئناف  ا�صتعدادا 

اأن  ميكن  التي  ال�صاملة  الر�صمية 

تنهي النزاع.

اأن  الثماين  الـــدول  بيان  واعــتــرب 

اتفاق ا�صتكهومل يظل عن�صرا مهما 

تنفيذه  ويتعني  ال�صالم،  عملية  يف 

ــى مـــن اأجـــل  ــوخ ــت عــلــى الــنــحــو امل

االإن�صانية،  احلالة  حدة  تخفيف 

واإيجاد الثقة بني الطرفني.

تو�صلت   ،2018 دي�صمرب   13 ويف 

اإثر  واحلوثيون،  اليمنية  احلكومة 

ال�صويدية  بالعا�صمة  مــ�ــصــاورات 

يتعلق  ــاق  ــف ات اإىل  ا�ــصــتــوكــهــومل، 

احلديدة  مبحافظة  الو�صع  بحل 

اإىل  اإ�صافة  )غـــرب(،  ال�صاحلية 

لدى  واملعتقلني  االأ�ـــصـــرى  تــبــادل 

اجلانبني، الذين يزيد عددهم على 

على  الدول  تلك  واتفقت  األفا،   15
موا�صلة االجتماع بانتظام مبختلف 

االآخرين،  ال�صركاء  ومع  امل�صتويات 

التي  ال�صالم  عملية  دعم  اأجل  من 

تقودها االأمم املتحدة.

النواب االأمريكي يتخذ اأول خطوة 
ر�سمية يف التحقيق لعزل ترامب

جمل�ص االأمن يدعو االأطراف اليمنية 
اإىل الوفاء بت�سهيل و�سول امل�ساعدات
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نقلته  خربا  اإعالمية  و�صائل  ون�صرت 

اأم�ص، قالت  اأخرى،  اإخبارية  عن قناة 

فيه اإن احلكومة رفعت حظر التجوال 

نهارا يف "جامو وك�صمري" اجلزء اخلا�صع 

كما  ك�صمري،  اإقليم  من  الهند  ل�صيطرة 

املحلية  ال�صلطات  من  احلكومة  طلبت 

تعود  حتى  املنطقة  يف  املــدار�ــص  فتح 

احلياة اإىل طبيعتها.

وكانت نيودلهي ادعت �صابقا اأنها رفعت 

القيود املفرو�صة على املنطقة، اإال اأنها 

�صددت القيود اأم�ص قبل �صالة اجلمعة 

االأمني،  الو�صع  على  احلفاظ  بحجة 

ال�صلطات  فر�صت  خا�ص،  وجه  وعلى 

يف  قدمية  مناطق  على  جديدة  قيودا 

�صريناغار، عا�صمة املنطقة.

اأوت   5 يف  الهندية  احلكومة  واألغت 

الد�صتور  من   370 املادة  بنود  املا�صي، 

لـ"جامو  ــي  ــذات ال احلــكــم  متنح  الــتــي 

اأن احلكم الذاتي زاد  وك�صمري"، بزعم 

كما  االنف�صالية،  ال�صكان  تطلعات  من 

�صهر،  من  اأكــرث  منذ  نيودلهي،  تفر�ص 

حظًرا للتجول وقيوًدا على االت�صاالت 

يف االإقليم، بح�صب رئي�ص معهد ك�صمري 

للعالقات الدولية، ح�صني واين.

ورفعت االإجراءات الهندية اجلديدة 

من التوتر مع اإ�صالم اآباد، التي تطالب 

ب�صم اجلزء اخلا�صع للهند من االإقليم 

اإىل ال�صيادة الباك�صتانية.

ويف اإطار ال�صراع على ك�صمري، خا�صت 

اأعوام  حروب  ثالثة  والهند  باك�صتان 

اأ�صقط  ما  و1971؛  و1965   1948
قرابة 70 األف قتيل من الطرفني.

نفط  بناقلة  اندلع  حريق  جراء  اأم�ص،  اأ�صخا�ص،  ت�صعة  اأ�صيب 

كورية جنوبية جنوب البالد، بعد انفجار وقع على متنها.

ونقلت و�صائل اإعالمية، اأن احلريق اندلع على منت الناقلة البالغ 

مبدينة  ميناء  يف  را�صية  كانت  عندما  طن  األف   26 نحو  حمولتها 

 25 اأن  م�صيفة  �صيوؤول(،  �صرقي  جنوب  كيلومرت   400( اأول�صان 

واندالع  االنفجار  وقوع  وقت  الناقلة  منت  على  كانوا  �صخ�صا 

احلريق، مو�صحة اأن النريان انتقلت اإىل �صفينة �صحن اأخرى كانت 

را�صية بجوار ال�صفينة املت�صررة.

"م�صلحا"   118 الق�صاء على  االأول،  اأم�ص  امل�صري،  اأعلن اجلي�ص 

ومقتل واإ�صابة �صابط و9 جنود، خالل فرتة زمنية مل يعلنها.

وقال بيان للجي�ص بثه التلفزيون الر�صمي، اإن القتلى واالإ�صابات 

�صقطوا يف اإطار ا�صتكمال جهود القوات امل�صلحة وال�صرطة ملكافحة 

خالل  للدولة  االإ�صرتاتيجية  االجتاهات  كافة  على  االإرهاب 

اأنه مت تنفيذ عمليات نوعية  الفرتة املا�صية وحتى اليوم، واأفاد 

118 تكفرييا عرث بحوزتهم على  الق�صاء على عدد  اأ�صفرت عن 

عدد من البنادق خمتلفة االأعرية وعبوات نا�صفة معدة للتفجري 

ب�صمال وو�صط �صيناء )�صمال �صرق(.

من  عن�صرا   12 مقتل  اأم�ص،  اأول  العراقية،  الدفاع  وزارة  اأعلنت 

�صمايل  اأمنية  قوة  مع  ا�صتباكات  اإثر  االإرهابي،  "داع�ص"  تنظيم 

حمافظة االأنبار وغربي حمافظة �صالح الدين )�صمال(.

جاء ذلك يف بيان خللية االإعالم االأمني، التابعة لوزارة الدفاع، 

اجلي�ص،  طريان  من  باإ�صناد  ع�صكرية  عراقية  قوات  فاإن  ووفقه 

متكنت يف "عملية نوعية ا�صتباقية" من تدمري وكر لالإرهابيني يف 

جميع  قتل  من  ومتكنت  ال�صامية،  ب�صحراء  الطو�ص"  "اأم  منطقة 

العنا�صر املتواجدة فيه والبالغ عددهم 12 عن�صًرا.

وبعد ثالث �صنوات من القتال، بدعم من التحالف الدويل، اأعلنت 

بغداد اأواخر 2017، االنت�صار على "داع�ص"، وا�صتعادة االأرا�صي 

التي �صيطر عليه، وتبلغ ثلث م�صاحة العراق.

�صقطت قذيفتا مدفعية اأطلقتا من االأرا�صي امل�صرية اأم�ص، 

اأ�صرار  خملفتني  احلدود،  قرب  اإ�صرائيلية  م�صتوطنة  يف 

مادية فقط، ح�صب اإعالم عربي.

دبابات  من  اأطلقتا  القذيفتني  اأن  اإعالمية،  و�صائل  وذكرت 

تنظيم  من  وم�صلحني  اجلي�ص  بني  معارك  اأثناء  م�صرية 

يف  مادية  باأ�صرار  القذيفتان  وت�صببت  �صيناء،  "داع�ص" يف 
كني�ص ومركبة مب�صتوطنة "بيني نت�صارمي"، بح�صب امل�صدر.

وتقع امل�صتوطنة على بعد ثمانية كيلومرتات جنوب قطاع 

غزة، وعلى بعد كيلومرت واحد تقريبا عن احلدود امل�صرية 

يف �صيناء.

مع  االأفغانية  املدن  من  عددا  االنفجارات  من  �صل�صلة  هزت 

انطالقة االنتخابات الرئا�صة التي ت�صهدها البالد، وحذرت 

حركة طالبان من مغبة اإجرائها.

بانفجار عبوة  اآخرين  واإ�صابة  واأفاد مرا�صل مبقتل �صخ�ص 

نا�صفة مبركز اقرتاع يف والية ننجرهار �صرقي البالد.

ويف وقت �صابق، قال م�صوؤولون حمليون اإن انفجارات وقعت يف 

العا�صمة كابل وغزنة وجالل اآباد، وذلك بعد انفجار داخل 

مركز اقرتاع مبدينة قندهار جنوبي البالد، يف اأول حادث من 

نوعه اليوم اأ�صفر عن اإ�صابة 15 �صخ�صا كلهم رجال.

�لق�شاء على 118 "م�شلحا" ومقتل 
و�إ�شابة �شابط و9 جنود مب�شر

�إ�شابة 9 �أ�شخا�س جر�ء حريق 
بناقلة نفط يف كوريا �جلنوبية

مقتل 12 من "د�ع�س" بالأنبار 
و�شالح �لدين �لعر�قية

�شقوط قذيفتي مدفعية �أطلقتا 
من م�شر يف م�شتوطنة �إ�شر�ئيلية

�شل�شلة �نفجار�ت تهز �أفغان�شتان 
مع �نطالق �نتخابات �لرئا�شة

حــول

الوكاالت  

العــامل

الهند تخفف من قيودها املفرو�سة على "جامو وك�سمري"

ق. د

دويل

ق. د

ق. د

ق. د



الالعب فائق عمران يك�شف لـ "الأورا�س نيوز" 
�شباب باتنة 

البطولة العربية لالأندية البطلة يف ن�صختها 35 

وفاق �شطيف

اأهلي الربج 

و�صنعمل  �صعبة  الداربي  "خ�صارة 
على العودة بقوة يف اجلولت القادمة"

حلفاية يوؤكد اأن الوفاق �صيكتفي بلعب ورقة 
البقاء والأن�صار يرف�صون 

التح�صريات ملباراة ال�صاورة تنطلق، وبن حمادي 
يقرر ت�صوية امل�صتحقات

ونا�س يغيب 6 اأ�صابيع و�صيجري عملية جراحية 

املجمع البرتويل يتاأهل للمربع الذهبي ويواجه 
غدا نادي برقان الكويتي
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�صارع العب ال�صباب فائق عمران اإىل تعليق الهزمية التي تلقاها فريقه يف 

»الديربي« على يد مولودية باتنة على م�صجب احلكم بالدرجة االأوىل 

واأكد باأن النتيجة مل تكن م�صتحقة، واأن نقطة التعادل كانت يف املتناول 

"االأورا�ص نيوز"، باأنه مل يكن يتوقع مثل  وقال اإبن مروانة يف حوار مع 

الفريق،  بها  قام  التي  التح�صريات  اإىل  بالنظر  االنطالقة،  هذه 

الذي  الوحيد  الهاج�ص  مبثابة  تبقى  الدفاعية  االأخطاء  لكن 

باأن  واأ�صار  الهزمية  على  علق  كما  املناف�صة  انطالق  منذ  يوؤرق 

فالرزنامة  نخو�صها،  حملية  مواجهة  ثالث  هي  املقابلة  هذه 

و�صعتنا يف مواجهة اأندية من مدن جماورة يف بداية املو�صم، 

وهذا العامل األقى بظالله على النتائج امل�صجلة، لكن املباراة 

نكن  التي مل  "البوبية" �صهدت حدوث بع�ص احلاالت  �صد 

الهدف  اأن  كما  اأو�صاعنا،  تعقيد  يف  زادت  والتي  نتوقعها، 

على  ــاره  اث تــرك  جــزاء  �صربة  طريق  عن  امل�صجل  االأول 

اجلانب الب�صيكولوجي لعنا�صرنا، بدليل وقوع خط الدفاع 

يف خطاأ اآخر يف لقطة الهدف الثاين مما كلفنا هدفا ثانيا، 

وهذا »ال�صيناريو« مل نكن نتوقعه اإطالقا و"بودي اأن اأو�صح 

اأمرا �صعبا،  اأن العودة يف النتيجة كان  �صيئا مهما حقيقة 

زمالئي  جتاوب  كان  وقد  قح�ص  هدف  بعد  حاولنا   لكننا 

اإيقاع  فر�ص  يف  جنحنا  اإذ  اإيجابي،  جد  املعطيات  هذه  مع 

بينما  املقابلة،  اأطوار  على  مطلقة  �صيطرة  وفر�ص  لعبنا، 

العودة  على  قادرين  وكنا  الدفاع،  اإىل  كلية  اخل�صم  تراجع 

يف النتيجة بالنظر اإىل الفر�ص الثالثة التي مت اهدارها بطريقة 

النجاعة  وغياب  الرتكيز  قلة  ب�صبب  كله  وهذا  املرمى،  امام  غريبة 

الهجومية".

اإىل  فريقه  دخــول  يكون  اأن  اإطالقا  يت�صور  يكن  مل  "اأنه  بـ  اأكــد  كما 

بطولة هذا املو�صم بهذه الكيفية"، واعرتف باأنه "مل يتمكن من الوقوف 

»الكارثية«،  االنطالقة  هذه  وراء  كانت  التي  احلقيقية،  االأ�صباب  على 

للخروج  �صعيا  الفني  الطاقم  به  يقوم  فتئ  ما  الذي  املعمق  الت�صريح  رغم 

متاهة  يف  الدخول  جتنب  وبالتايل  احلرجة،  الو�صعية  هذه  من  مبكرا 

الالعب  طماأن  كما  "�صيناريوهات"  من  عنها  ينجر  وما  ال�صلبية،  النتائج 

"الداربي"  يف  الهزمية  عترب  حيث  الفريق،  م�صتقبل  بخ�صو�ص  االأن�صار 

جمرد كبوة جواد، مطالبا ب�صرورة تقدمي الدعم املعنوي الالزم لالعبني، 

املفرو�صة عليهم يف بداية  ال�صغوطات  التخل�ص من  اأجل متكينهم من  من 

هذا املو�صم.

�صيغيب الالعب اآدم ونا�ص عن املالعب ل�صتة اأ�صابيع بعد االإ�صابة التي تلقها يف اجلولة املا�صية من البطولة 

اأن الالعب  اأمام فريق موناكو حيث مت تعوي�صه بزميله ه�صام بوداوي، وتقول اآخرى املعلومات  الفرن�صية 

ونا�ص �صيجري عملية جراحية، وهي �صربة موجعة لنادي ني�ص الفرن�صي الذي �صيغيب عنه يف اجلوالت 

الفرن�صية  الرابطة  اإىل لقاء كاأ�ص  اإ�صافة  اأمام ليل وباري�ص �صان جريمان و�صرتا�صبورغ،  القادمة  االأربعة 

�صد فريق لومان، كما �صيغيب عن �صفوف املنتخب الوطني يف لقائيه القادمني يومي 12 و 15 اأكتوبر اأمام 

منتخبي الكونغو الدميوقراطية وكولومبيا.

التاأهل  تاأ�صرية  اقتطاع  من  البرتويل  املجمع  فريق  متكن 

اإىل الدور ن�صف النهائي للن�صخة ال35 للبطولة العربية 

بالعا�صمة  اجلارية  )رجال(  اليد  لكرة  البطلة  لالأندية 

االأردنية عمان، بعد فوزه اأم�ص االأول اجلمعة، على  ح�صاب 

31-24 )ال�صوط  اأغادير )املغرب(، بنتيجة  نادي رجاء 

قلب  من  بركو�ص  الالعب  رفقاء  وجنح  االأول13-12(، 

املوازين يف �صوط املباراة الثاين بعد تاأخرهم يف ال�صوط 

االأول بنتيجة 12-13 ل�صالح املناف�ص املغربي، و�صيواجه 

ممثل اليد اجلزائرية يف املربع الذهبي غدا االثنني نادي 

الكويت  مواطنه  على  املفاجئ  فوزه  بعد  الكويتي  برقان 

)21-20(، و�صبق للمجع البرتويل ان التقى بفريق برقان 

الكويتي يف الدور االأول وفاز عليه بنتيجة 17/28 .

تراجع مدرب وفاق �صطيف خري 

الدين م�صوي ب�صفة ر�صمية عن 

تدريب  مــن  االإ�ــصــتــقــالــة  ـــرار  ق

نهار  حا�صرا  كان  حيث  الفريق 

االأم�ص خالل املباراة التي جمعت 

ب�صكرة  اإحتــاد  بال�صيف  الوفاق 

وقبلها   1945 مــاي   8 مبلعب 

احل�صة  عــلــى  مــ�ــصــوي  اأ�ـــصـــرف 

هذه  قبل  االأخـــرية  التدريبية 

للطلب  اإ�صتجاب  اأن  بعد  املباراة 

الفريق  رئي�ص  طرف  من  املقدم 

موا�صلة  بخ�صو�ص  حلفاية  فهد 

واإلتقى  الحق،  وقت  اإىل  مهمته 

اأن�صار  مــن  مبجموعة  م�صوي 

الوفاق حيث ذرف الدموع ب�صبب 

وقت  يف  ــاه  الق ــذي  ال الت�صرف 

اأنه  رغــم  والــدتــه  و�صتم  �صابق 

يعمل دون مقابل يف الوفاق وقام 

ماليا  الفريق  اإدارة  مب�صاعدة 

لت�صوية  املو�صم  هــذا  بداية  يف 

اأن  علما  الالعبني،  م�صتحقات 

م�صوي قرر خالل مباراة االأم�ص 

اأمام اإحتاد ب�صكرة اإبعاد الثنائي 

املخ�صرم قراوي وخ�صايرية عن 

لتفادي  باللقاء  املعنية  القائمة 

اأي �صدام مع االأن�صار.

اأكـــد رئي�ص  اأخـــر  ومــن جــانــب 

ــدف  ه اأن  ــفــايــة  خــل الـــفـــريـــق 

الفريق هذا املو�صم لن يخرج عن 

العادة  غري  على  البقاء  حتقيق 

التي كان  الو�صعية  وهذا ب�صبب 

ال�صائفة  منذ  الفريق  يعي�صها 

الكثرية  واملــ�ــصــاكــل  ــة  ــارط ــف ال

�صجن  بعد  النادي  واجهها  التي 

حمار،  ح�صان  ال�صابق  الرئي�ص 

ويف اجلهة املقابلة يرف�ص اأن�صار 

بلعب  الفريق  يكتفي  اأن  الوفاق 

كانوا  اأنهم  خا�صة  البقاء  ورقة 

يعلقون اأماال كبرية على االإدارة 

اإىل  العودة  اأجــل  من  اجلديدة 

من�صة التتويجات يف اأقرب وقت 

ممكن. 

اجلولة  ملــبــاراة  حت�صرياتها  ــربج  ال اأهــلــي  ت�صكيلة  با�صرت 

ال�صابعة من البطولة واملقررة اأمام �صبيبة ال�صاورة بعد نهاية 

فرتة الراحة املمنوحة لالعبني بعد مقابلة عني مليلة، ومن 

املنتظر اأن تخو�ص الت�صكيلة الربايجية لقاءين وديني يف فرتة 

توقف البطولة وهذا يف اإنتظار االإتفاق مع االأندية املناف�صة 

املحرتف  اأندية  اأغلب  اإرتباط  ظل  يف  املاأمورية  �صعوبة  رغم 

الثاين والهواة وما بني الرابطات باملناف�صة الر�صمية. 

توقف  ظل  يف  مرتاحا  دومــا  فرانك  الفرن�صي  املــدرب  وبــدا 

املناف�صة يف الفرتة احلالية وهذا من اأجل اإ�صرتجاع الالعبني 

الالعب  غــرار  على  الفريق  عيادة  بهم  تعج  الذين  امل�صابني 

ف�صال  امليدان  و�صط  يف  كبريا  فراغا  غيابه  ترك  الذي  اإي�صال 

عن زميله املهاجم غيزالن، فيما تاأكد غياب املدافع خياط عن 

املناف�صة لفرتة ال تقل عن �صهر كامل بعد العملية اجلراحية 

متاعب  من  �صيزيد  الــذي  االأمــر  وهــو  مــوؤخــرا  اأجــراهــا  التي 

الطاقم الفني.  

املوؤجلة  املباراة  تاريخ  عن  الك�صف  الفني  الطاقم  وينتظر 

اأمام مولودية اجلزائر وهذا من اأجل �صبط الربنامج النهائي 

ترب�ص  اإقامة  اإمكانية  مع  املقبلة  الفرتة  خالل  للتح�صريات 

اإدارة االأهلي  املناف�صة، وتدر�ص  مغلق الإبقاء الالعبني يف جو 

م�صتحقات  مــن  جــزء  ت�صوية  حــمــادي  بــن  الرئي�ص  بقيادة 

الالعبني يف الفرتة احلالية وهذا يف ظل احل�صيلة االإيجابية 

التي �صجلها الفريق منذ بداية املو�صم، واإنهزم الفريق الرديف 

هذا  مبلعب  اجلزائر  مولودية  اأمــام  مقابلته  يف  الربج  الأهلي 

ال�صنف  هــذا  بطولة  من  اخلام�صة  اجلولة  حل�صاب  ــري  االأخ

جرت  التي  املــبــاراة  يف  مقابل  دون  اأهـــداف  ثالثة  بنتيجة 

رديف  معاناة  على  توؤكد  التي  الهزمية  وهي  االأم�ص  �صبيحة 

هذا  الفريق  عرفها  التي  النوعية  التدعيمات  رغم  االأهلي 

املو�صم. 

�صاكر. اأ

ق. ر

ب. ع

عبد الهادي. ب

اأحمد اأمني. ب

كــرة اليـد 

الرئي�س ال�شابق عرا�س هرادة يك�شف:
وفاق �شطيف

الو�صعية" يف  متحكم  غري  وكراو�صي  �صك،  مبرحلة  متر  "البابية 
عرا�ص  العلمة  ملولودية  ال�صابق  الرئي�ص  اأكد 

حققها  التي  النتائج  على  تعليقه  يف  هـــرادة 

متر  الت�صكيلة  اأن  املو�صم  بداية  منذ  الفريق 

تعادالت   5 ت�صجيل  بعد  فقط  �صك  مبرحلة 

ال�صغط  اأنه ينبغي عدم  متتالية مردفا بالقول 

كثريا على الت�صكيلة مع �صرورة حتميال مل�صوؤولية 

اإل�صاق  حماولة  ولي�ص  الفني  والطاقم  لالعبني 

بعد  ح�صل  كما  اأخــرى  باأطراف  التعرثات  هذه 

والكالم  عنابة  ــاد  اإحت ــام  اأم ال�صابقة  املــبــاراة 

ت�صتهدف  اأطــراف  وجود  عن  قيل  الذي  الكثري 

من  الثقة  ل�صحب  الفريق  اإ�صتقرار  زعــزعــة 

االإدارة احلالية.

وقال هرادة الذي ي�صغل حاليا من�صب نائب يف 

الرابطة املحرتفة اأنه لو كان متواجدا بالعلمة 

اأمام  ال�صابق  اللقاء  خــالل  امللعب  اإىل  حل�صر 

اإحتاد عنابة بالنظر ملا ت�صكله هذه املقابلة من 

خ�صو�صية 

بعد  الــــــــــــذي ال�صيما 

واإجتماع  العودة  لقاء  يف  الفارط  املو�صم  حدث 

الروؤ�صاء ال�صابقني لالإحتاد من اأجل هزم العلمة 

يف املباراة التي جرت دون ح�صور اجلمهور حيث 

قام اأنذاك روؤ�صاء االإحتاد بتقدمي منحة خا�صة 

لالإطاحة بت�صكيلة املولودية ح�صب كالم هرادة 

اأنه لن ي�صكت م�صتقبال على اأي  اأي�صا  اأكد  الذي 

اإتهامات قد تطاله.

نظرته  عن  كبرية  ب�صراحة  ــرادة  ه واأجـــاب 

الرئي�ص  اأن  قوله  خالل  من  الت�صيريي  للجانب 

غري  كــراو�ــصــي  �صالح  االإدارة  ملجل�ص  احلـــايل 

الت�صيري  جانب  من  الو�صعية  يف  متاما  متحكم 

امل�صريين  من  مبجموعة  اإحاطته  ظل  يف  وهــذا 

اإعادة نظر �صريعة  اأكفاء وهو ما ي�صتلزم  الغري 

التي مير  اأن الظروف  قبل فوات االأوان خا�صة 

بها  مر  التي  نف�صها  هي  املو�صم  هذا  الفريق  بها 

يف  التاأخر  خــالل  من  الــفــارط  املو�صم  الفريق 

جلنة  وديــون  املالية  االأزمــة  وكذا  التح�صريات 

التعامل  ينبغي  اأنــه  بالقول  مردفا  املنازعات، 

خالل  اأنــه  بدليل  املوجود  امل�صاكل  مع  بجدية 

ملحاولة  الت�صكيلة  تعر�صت  الــفــارط  املو�صم 

بعد  االأن�صار  من  جمموعة  طــرف  من  اإعــتــداء 

لقاء �صبيبة �صكيكدة يف طريق العودة ومع ذلك 

يف  الت�صكيلة  و�صع  حاولت  الفريق  اإدارة  فــاإن 

اأف�صل الظروف. 
عبد الهادي. ب
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نتائج مباريات اجلولة 
الثالثة  لرابطة الق�شم 

الثانـــي هواة 

الـــــرتتـــــيـــــب 

ت�شفيات كاأ�س اجلمهورية اإحتاد تب�شة

كرة الطائرة جلو�س 

مولودية باتنة 
�شباب عني فكرون  البـــوبية تطـــوي �صفحة الداربي بالأفراح

الطاقم الفني يعرتف بتاأثري نق�س  وت�صرع يف التح�صري ملواجهة ال�صاوية
التح�صري ومتفائل بتح�صن الو�صعية

وحتقيق  النجاح  اأجل  من  لالحتاد  "جئت 
ال�صعود وعلى ال�صلطات اأن تفي بوعودها"

مباريات واعدة يف الدور اجلهوي الأول 

ثالثي باتنة يتوج بامليدالية الربونزية يف كاأ�س اأمم اإفريقيا بروندا 
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الدين  ــور  ن فــكــرون  عــني  �صباب  مـــدرب  اأقـــر 

نق�ص  ــات  ــص ــا� ــك ــع ــان ب بــونــعــا�ــص 

العبيه  مردود  على  التح�صري 

ـــاد  اأمـــــام اإحت ـــي  ـــدارب ال يف 

اآثار  اأن  واأكد على  ال�صاوية 

فرتة  يف  امل�صجل  التذبذب 

على  ارت�صمت  االإ�ــصــتــعــداد 

خلفية  على  املجموعة،  اآداء 

ــرة جـــدا يف  ــاأخ ــت ــة امل ــالق ــط االإن

املناف�صني،  بباقي  مقارنة  التدريبات، 

لكنه اأ�صار باملوازاة مع ذلك اإىل اإمكانية جتاوز 

عمل  الإ�صرتاتيجية  وفقا  بنجاح،  العامل  هذا 

لعنا�صره  البدين  العطاء  باأن  اأو�صح  مدرو�صة 

مت  مبا  مقارنة  االأخـــرية،  املــبــاراة  يف  تراجع 

تقدميه يف مباراة االأوىل والثانية وعلل ذلك 

يف  ت�صكيلته  به  ظهرت  الذي  املمتاز  بامل�صتوى 

لقاء الكاب االأخري الأن احل�صور البدين لالعبني 

ح�صروا  قد  كانوا  مناف�صني  ــام  اأم قويا  كــان 

ن�صهد  جعلنا  مما  املناف�صة،  لدخول  بجدية 

البدنية،  اجلاهزية  يف  حم�صو�صا  اإنخفا�صا 

وهو اأمر منطقي، مادامت ا�صتعدادتنا مل ترق 

للنتائج مل  اإىل امل�صتوى املطلوب وعن تقييمه 

اأن  يرتدد التقني الق�صنطيني يف التاأكيد على 

جدي  امتحان  مبثابة  كانت  ال�صاوية  مباراة 

قوي،  مبناف�ص  اإ�صطدمنا   « اأردف  كما  الأننا 

العبوه اأظهروا لياقة بدنية عالية، وخ�صارة 

النقاط الثالث مل تكن متوقعة وكانت نتيجة 

باأن  خل�ص  كما  املنطق  اإىل  االأقــرب  التعادل 

ح�صيلة  يعد  يعترب  البداية  هذه  على  الب�صم 

بالنظر  ذاتــهــا  حــد  يف  اإيجابية 

بها  ــر  م الــتــي  الــظــروف  اإىل 

مع  بــاملــوازاة  لكنه  الفريق، 

باب  اأن  اإىل  اأ�ـــصـــار  ذلـــك 

مفتوحا  يبقى  الطموحات 

والهدف  م�صراعيه،  على 

بعد  معامله  �صتت�صح  امل�صطر 

نهاية مرحلة الذهاب.

ـــار  االأنـــ�ـــص حـــــذر  اأخــــــر  �ـــصـــيـــاق  ويف 

ت�صري  التي  االإهمال  حالة  "الديريكتوار" من 
لهذا  التح�صري  بداية  منذ  الت�صكيلة  عليها 

املو�صم، فاإن الكثري من املتتبعني ل�صوؤون ال�صباب 

نفق  الدخول يف  مل يخفوا تخوفهم من مغبة 

مظلم ي�صعب خالله التاأقلم مع جمريات املو�صم 

كارثة  حدوث  مغبة  من  الكثري  وحّذر  املقبل، 

التحركات  اأن  املتتبعني  بع�ص  وف�ّصر  حقيقية 

االأخرية لالأن�صار باأنها انعكا�ص حلالة الغليان 

اأن  اأراد  الــذي  الفكروين  اجلمهور  متيز  التي 

ي�صع االإدارة يف ال�صورة من االآن حتى حت�صب 

تتوا�صل  اأن  قبل  الــالزم  بال�صكل  ح�صاباتها 

مبا�صرة  ب�صورة  توؤثر  التي  الت�صيريية  املهازل 

الت�صكيلة كما يطالبون ب�صرورة  على يوميات 

عودة ح�صان بكو�ص اإىل الرئا�صة الأنهم يرون 

هذه  يف  النادي  بقيادة  االأجدر  ال�صخ�ص  فيه 

علمهم  بعد  خا�صة  وال�صعبة  الهامة  املرحلة 

التاأويالت  باب  ما فتح  الداربي وهو  مبتابعته 

حول عودته.

تعود ت�صكيلة مولودية باتنة ع�صية اليوم 

راحة  يومني  بعد  التح�صريات،  الأجـــواء 

ا�صتفاد منها رفقاء القائد لزهر حاج عي�صى 

�صباب  �صد  االأخــرية  املحلية  املقابلة  عقب 

باتنة والتي انتهت بفوز املولودية بنتيجة 

هدفني لهدف واحد، ليطوي اأ�صحاب اللونني 

االأبي�ص واالأ�صود �صفحة الداربي باالأفراح 

ملواجهة  والتح�صري  التفكري  يف  وينطلقون 

احتاد ال�صاوية نهاية االأ�صبوع اجلاري.

اال�صتئناف  ح�صة  تعرف  اأن  املنتظر  ومن 

توافد  �صاوي  اللطيف  عبد  مبلعب  اليوم 

ل�صكر  البوبية  اأنــ�ــصــار  جــانــب  مــن  كــبــريا 

ا�صتقبال م�صغر  الالعبني وتخ�صي�ص حفل 

رقم  للداربي  ح�صمهم  بعد  �صرفهم  على 

اجلار  على   13 رقــم  الفوز  وحتقيق   35
الداربيات  على  �صيطرتها  البوبية  لتبقي 

�صدور  اأثــلــج  مــا  ــو  وه املحلية  والــلــقــاءات 

االأن�صار الذي عادوا بقوة للمدرجات.

القادم  للقاء  التح�صريات  و�صتجرى  هذا 

ال�صرق،  داربــــي  مبــثــابــة  �صيكون  والــــذي 

االأخــري  الــفــوز  بعد  مرتفعة   مبعنويات 

للبوبية  �صمحت  مهمة  نقاط   3 وح�صد 

باعتالء �صدارة الرتتيب بـ9 نقاط من اأ�صل 

3 لقاءات، ومن دون اأي تعرث، ليتطلع لعالوي 
االنت�صارات  من  املزيد  حتقيق  يف  واأ�صباله 

والبقاء يف �صكة النتائج االيجابية وال�صري 

بخطى ثابتة نحو حتقيق الهدف امل�صطر.

وعن تعداد الفريق مزن املنتظر اأن ي�صهد 

عودة زيرق يا�صني للجري بانفراد، يف حني 

الك�صر  اأمني غ�صبان ب�صبب  املهاجم  �صيغيب 

اأن يخ�صع  اليد، ومن  املحتمل  على م�صتوى 

الالعب لعملية جراحية، يف انتظار حتديد 

التي  واملــدة  اإ�صابته  حجم  الفريق  طبيب 

يغيبها.

االأورا�ــص  علمت  االإداري،  ال�صعيد  وعلى 

اأن  الفريق  بيت  من  مقرب  م�صدر  من  نيوز 

منحة الداربي كانت ا�صتثنائية، وغري تلك 

للفريق،  الداخلي  القانون  يف  عليها  املتفق 

ومن املنتظر اأن ي�صتلم الالعبون منحتهم يف 

ح�صة اال�صتئناف وهذا نظري حتقيقهم لفوز 

ثمني اأبقاهم يف ال�صدارة واأك�صب املجموعة 

ثقة كبرية.

حتدث الرئي�ص املوؤقت اجلديد لفريق 

اأول  يف  ملني  مناعي  ال�صيد  تب�صه  احتاد 

خرجه اإعالمية له بعد تعيينه رئي�صا لـ 

"الديركتوار" عن الظروف التي جاءت 
احلالية  الفرتة  يف  للفريق  رئي�صا  به 

بــاالإ�ــصــافــة اإىل اأهــدافــه مــع االحتــاد 

ا�صتهل  اأخرى حيث  املو�صم ونقاط  هذا 

الهدف  ــول  ح بــاحلــديــث  ت�صريحاته 

قال  حيث  حتقيقه  على  �صيعمل  الــذي 

الرئا�صة  ــل  اأج مــن  لــالحتــاد  اآت  "مل 
فــقــط، اأنـــا اإنــ�ــصــان طــمــوح حمــب للفوز 

وهو  النجاحات  حتقيق  دائما  واأريـــد 

االإ�صقاط الذي �صيكون مع االحتاد  يف 

هذه الفرتة الأنني لن اأقبل بلعب االأدوار 

الثانوية فقد جئت لتحقيق النجاحات 

مع الفريق وهديف حتقيق ال�صعود هذا 

املو�صم. 

كما اأ�صاف مناعي اأن البطولة انطلقت 

 27 هــنــاك  الزال  فقط  ا�صابيع  منذ 

مباراة اأخرى وال�صيء لعب فيها �صحيح، 

ميداننا  يف  نقاط  اأربــعــة  �صيعنا  اأنــنــا 

لكنني �صاأبذل امل�صتحيل من اأجل حتقيق 

االأيام  قادم  يف  بقوة  والعودة  ال�صعود 

يلعب  فريق  ت�صتحق  تب�صة  مدينة  الأن 

االأوفياء  باأن�صارها  العليا  االأق�صام  يف 

ال�صعود  اأجـــواء  اإىل  ا�صتاقوا  الــذيــن 

والفرحة واإن�صاء اهلل لن اأخيبهم.

ملني  مناعي  تــطــرق  اأخـــرى  جهة  مــن 

املو�صم وهي  نقطة هامة جدا هذا  اإىل 

وقال  لالحتاد  املحلية  ال�صلطات  دعم 

املحلية  ال�صلطات  اأن   " ال�صاأن  هــذا  يف 

االحتاد  قيادة  اأجل  من  به  ا�صتنجدت 

االحتاد  يف  حبا  الدعوة  هــذه  لبيت  و 

جهتي  من  اأطالبها  باملقابل  املدينة  ويف 

ال  حتى  قطعتها  التي  بالوعود  الوفاء 

فيه  الذي وقعت  االأ�صكال  نف�ص  نقع يف 

االإدارة ال�صابقة  بغياب ال�صيولة املالية 

الالزمة للت�صري ونعود اإىل نقطة ال�صفر 

من جديد.

من  االأول  الت�صفوي  الــدور  مباريات  اأ�صفرت 

ق�صنطينة  لرابطة  اجلمهورية  كاأ�ص  مناف�صة 

يواجه  حيث  الدور  هذا  يف  قوية  مباريات  عن 

فيما  وملــان،  عني  جنم  املناف�ص  االأبطال  منزل 

يواجه املمثل الثاين لوالية �صطيف �صباب ق�صر 

االأبطال 

قاو�ص،  مولودية  فيواجه  اأزال  عني  جنم  اأما 

فيما فريق اإحتاد عني اأرنات النا�صط يف بطولة 

عني  يواجه  �صطيف  لرابطة  ال�صريف  الق�صم 

يف  �صطيف  واليــة  من  فرق   7 وت�صارك  ببو�ص، 

هذا الدور ومنها فريق م�صتقبل بازر �صكرة الذي 

الدور  اإىل  الو�صول  من  الفارط  املو�صم  متكن 

ال16 من هذه املناف�صة ، علما اأن مباريات هذا 

اإنتظار  يف  القادم  اأكتوبر   5 يوم  مقررة  الــدور 

هذا  مباريات  �صتحت�صن  التي  املالعب  حتديد 

تاريخ  على  اجلهوي  الرابطة  اأكدت  كما  الدور، 

الق�صم  بطولة  الإنطالقة  املقبل  اأكتوبر   12
اأن مت  بعد  والثاين مبجموعتيه  االأول  اجلهوي 

�صحب رزنامة بطولة املو�صم اجلديد.

ثالثي  املن�صرم،  االأ�صبوع  نهاية  تــوج، 

ــة بـــاتـــنـــة، بــاملــيــدالــيــة  ــن ــدي رجـــــاء م

لكرة  اأفريقيا  اأمم  كاأ�ص  يف  الربونزية 

االحتياجات  لـــذوي  جلو�ص  الــطــائــرة 

اخلا�صة، والتي احت�صنتها روندا، وافتك 

ولزهر  خر�صوف  املــالــك  عبد  الثالثي  

امليدالية  اهلل  خامت  بن  ومو�صى  قطاف 

الوطني  املــنــتــخــب  ــع  م الــثــالــث  ــز  ــرك امل

ـــري، لــتــحــافــظ اجلـــزائـــر على  ـــزائ اجل

مكانته �صمن املنتخبات امل�صيطرة يف هذه 

الريا�صة.

وبالعودة مل�صوار املنتخب الوطني يف هذه 

منتخبات،   6 فيها  �صاركت  التي  الــدورة 

فقد واجه املنتخب الوطني نظريه جنوب 

افريقيا يف اول لقاء وفاز اخل�صر بنتيجة 

يف  لينهزموا  واحــد،  ل�صوط  اأ�صواط   3
امل�صري،  املنتخب  اأمـــام  الــثــاين  اللقاء 

يف  اجلــزائــري  املنتخب  ــه  واج وبعدها 

امل�صت�صيف  البلد  النهائي  الن�صف  الدور 

وانهزم بنتيجة 3 اأ�صواط ل�صوط واحد، 

املالك  عبد  خر�صوف  رفــقــاء  ليناف�ص 

انت�صارا  ويحققون  الثالث  املركز  على 

 3 بنتيجة  الكيني  املنتخب  �صد  ثمني 

اأ�صوط ل�صوط واحد، وبهذا الفوز �صمنت 

التتويج وافتكت  اجلزائر اعتالء من�صة 

اخل�صر  بها  �صرف  بــرونــزيــة،  ميدالية 

عاليا  الوطنية  الراية  ورفعوا  اجلزائر 

يف هذه الدورة القارية.

خطاف  لزهر  الالعب  ان  الذكر  يجدر 

فـــردي كــاأحــ�ــصــن مــدافــع يف  تـــوج بلقب 

�صخ�صيا  لقبا  ي�صيف  وبــهــذا  الــــدورة، 

حني  يف  الفردي،  ال�صعيد  على  خلزينته 

خر�صوف  مالك  باتنة  رجاء  قائد  اأبــان 

وزميله مو�صى بن خامت اهلل على م�صتوى 

العنا�صر  اأح�صن  بني  من  وكانوا  راق  جد 

يف هذه الدورة القارية.

والذي  الباتني  الثالثي  جهتهم،  ومــن 

�صرف عا�صمة االأورا�ص باتنة اأثبت مرة 

االألقاب  ح�صد  ووا�صل  كعبه  علو  اأخرى 

�صارك ملرات  املنتخب بحيث  الدولية مع 

عديدة مع املنتخب الوطني واأحرز عدة 

الدولية،  املحافل  خمتلف  يف  ميداليات 

وبالرغم  من هذا اإال اأن اجنازات رفقاء 

خر�صوف عبد املالك باتت وكاأنها ال حدث 

باتنة،  لوالية  املحلية  ال�صلطات  عند 

باال�صتجابة  وعدتهم  مــا  كــثــريا  الــتــي 

الوعود جمرد  لتبقى هذه  الن�صغاالتهم، 

حرب على ورق.

اأمري رامز. ج

اأحمد اأمني. ب

ع. العاي�ص

اأمري رامز. ج

بدري. ع

برنامج اللقاءات 

حمودي  حمرو�ص  تومغني-   هن�صري 

�ـــصـــكـــرة  ـــــــــازر  ب فــــكــــريــــنــــة-  ن 

الــــطــــاهــــري  م  ــــــور-  ــــــوب ــــــف ال اإ 

ـــان  ـــني ومل مـــنـــزل االأبـــــطـــــال- ن ع

ال�صمارة  عــني  م  االأبـــطـــال-  ق�صر 

ــرية  ــب ــك ال عــــني  �ــــص  ــــطــــوب-  ال اأم 

قــــاو�ــــص  م  اأزال-  عــــــني  ن 

ــون  ــم رح اأوالد  ــت-   ــص ــو� ــص ــا� ت �ـــص 

ــــان  ــــب ول ــــي  ــــن ب بــــــوقــــــاعــــــة-  ر 

ـــــــــات  عــــــني بـــــبـــــو�ـــــص- عــــــني اأرن

ــــد  ــــان جـــــمـــــال- الــــروا�ــــص رمــــ�ــــص

ــــي تــــاجــــنــــانــــت )مـــعـــفـــى( ــــرج ت



 ، اإيطايل  �صحفي  تقرير  قييال 

اإن نابويل يحاول قطع الطريق 

يف  االإ�ييصييبيياين،  بر�صلونة  على 

و�صط  العيييب  عييلييى  االإبيييقييياء 

الفريق.

اأبرز  اأحييد  رويييز  فابيان  ويعد 

االأهداف املرغوب التعاقد معها 

من قبل نادي بر�صلونة، والذي 

ييييراقيييب اليييالعيييب ميينييذ فييرتة 

االنتقاالت ال�صيفية املا�صية.

"كوريري  �صحيفة  وذكييييرت 

اأن  االإيطالية،  �صبورت"  ديللو 

رئي�ص  لورينتي�ص،  دي  اأوريليو 

منح  على  يعمل  نابويل،  نييادي 

فييابيييييان رويييييز عييقييد جييديييد، 

تربطه  التي  التقارير  و�صط 

باالن�صمام لرب�صلونة.

اأعييمييال  وكيييييل  اأن  واأ�ييصييافييت 

مفاو�صات  يجري  رويز  فابيان 

مع نابويل ب�صاأن جتديد العقد 

راتب  رفع  خالل  من  وحت�صينه 

الالعب مع فريق اجلنوب.

اإىل  ان�صم  رويييز  اأن  اإىل  ي�صار 

 2018 �ييصيييييف  يف  نييييابييييويل 

بيتي�ص  ريال  من  قادًما  املا�صي 

كلفت  �صفقة  يف  االإ�ييصييبيياين، 

مليون   30 االإيييطييايل  اليينييادي 

يورو، ويرتبط بعقد مع نابويل 

حتى عام 2023.

ال�صكرتري  اأبيدال،  اإريك  وكان 

ح�صر  لييرب�ييصييلييونيية،  الييفيينييي 

ليت�صي،  اأميييام  نييابييويل  مييبيياراة 

ملييراقييبيية الييالعييب االإ�ييصييبيياين، 

فرتات  يف  معه  للتعاقد  متهيًدا 

االنتقاالت املقبلة.

دخييييييل �ييييصيييينييييدوق اإليييييييييوت 

االأمييييريييييكييييي، مييياليييك نيييادي 

ب�صاأن  حمييادثييات  يف  ميييييالن، 

مالك  اإىل  الرو�صونريي  بيع 

جديد.

ووفًقا ل�صحيفة "ال ريبوبليكا" 

ممثلي  فييييياإن  االإييييطيييالييييييية، 

يتفاو�صون  اإليييييوت  �صندوق 

�صاحب  اأرنو،  برنارد  مع  االآن 

التجارية  العالمات  اإحيييدى 

يف عامل االأزييياء، لبيع ميالن 

مقابل 960 مليون يورو.

اأن  اإىل  ال�صحيفة  واأ�ييصييارت 

عن  انخف�ص  احلييايل  ال�صعر 

اليييرقيييم الييييذي كيييان يييريييده 

يورو،  مليار   1.2 وهو  اإليوت، 

ال�صفقة  تتم  اأن  املتوقع  ومن 

بنهاية العام احلايل.

اجلدد  املييالك  اأن  واأو�صحت 

ي�صتهدفون بدء م�صروع جديد 

راأ�صه  على  يكون  اليينييادي  يف 

املدرب االإيطايل ما�صيميليانو 

األيغري، والذي �صبق له قيادة 

وحتى   2010 مييين  ميييييييالن 

جانفي 2014.

اإن  ريبوبليكا"  "ال  وقييالييت 

اإليييييوت كييان يهدف  �ييصيينييدوق 

خالل الفرتة ال�صابقة اإىل اأن 

ت�صتقر االأو�صاع داخل ميالن، 

عليه  اال�صتحواذ  مت  اأن  بعد 

يتم  ال�صينين، ثم  املالك  من 

بيعه جمدًدا ب�صعر مرتفع.

يييعيياين  ميييييييالن  اأن  ييييذكييير 

حالًيا  النتائج  تييراجييع  ميين 

ماركو  املييييدرب  قيييييادة  حتييت 

اأ�صبح  حيييييث  جيييييامييبيياولييو، 

 13 اليييي  املييركييز  الييفييريييق يف 

بيييجيييدول تييرتيييييب اليييييدوري 

االإيطايل.

التي  الق�صية  يف  االأم�ص  جل�صة  كوالي�ص  عن  اإ�صباين،  �صحفي  تقرير  ك�صف 

ب�صاأن مكافاأة  بر�صلونة  �صان جريمان، �صد  باري�ص  �صيلفا، جنم  دا  نيمار  رفعها 

التجديد.

ظهر  بداأت  اجلل�صة  فاإن  ديبورتيفو" االإ�صبانية،  "موندو  ل�صحيفة  ووفًقا 

االأم�ص عقب ف�صل نيمار وبر�صلونة يف التو�صل اإىل اتفاق الإنهاء النزاع 

ب�صكل ودي.

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

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

�صوب باري�ص �صان جريمان يف �صيف 2017.

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

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

واأ�صارت ال�صحيفة اإىل اجلل�صة ا�صتمرت الأكر من 3 �صاعات، حيث قام حمامو بر�صلونة وهم 

كارلي�ص مكراج، يواكيم توري�صيال�ص وجو�صيب ماريا كو�صتا بالعمل الإثبات فكرة اأن مبلغ الي 

والء. كمكافاأة  عليه  االتفاق  مت  يورو  مليون   40

واأو�صح املحامون اأنه كان من املقرر دفع هذه االأموال يف نهاية العقد اجلديد لنيمار، والذي كان 

امل�صاكل  ب�صبب  مبكر على مرتن،  الدفع يف موعد  وافق على  النادي  لكن   ،2021 ينتهى يف جوان 

املالية التي كان يعاين منها الالعب يف الربازيل.

وعلى اجلانب االآخر، عمل حمامو نيمار على اإثبات اأن الي 40 مليون يورو مل تكن "مكافاأة والء"، بل 

هي "مكافاأة توقيع".

واالأدلة،  احلجج  لتقدمي  عمل  اأيام   10 الطرفن  منح  القا�صي  ديبورتيفو" اأن  "موندو  وك�صفت 

والتي تنتهي يف 21 اأكتوبر املقبل.

وحتى املوعد اجلديد للجل�صة املقبلة هناك فر�صة لتو�صل نيمار وبر�صلونة اإىل حل ودي بعيًدا عن الق�صاء.

اأوىل  جييوفيينييتييو�ييص  نييييادي  بييييداأ 

�صاندرو  مييع  للتعاقد  حتركاته 

بري�صيا،  و�ييصييط  العييب  تييونييايل، 

خالل املو�صم احلايل.

ديللو  "الغازيتا  ل�صحيفة  ووفًقا 

اأداء  فيياإن  االإيطالية،  �صبورت" 

اإعجاب  اأثييار  املو�صم  هذا  تونايل 

مباراة  يف  �صيما  ال  جوفنتو�ص، 

الفريقن خالل االأ�صبوع املا�صي.

ميي�ييصييوؤويل  اأن  اإىل  واأ�يييييصيييييارت 

مفاو�صات  اأجييييروا  جوفنتو�ص 

اأولية مع ما�صيمو ت�صيللينو، رئي�ص 

بري�صيا، ب�صاأن �صم تونايل.

اإىل  تونايل  انتقال  اأن  واأو�صحت 

يكون  ليين  حييدث  اإذا  جوفنتو�ص 

 ،2020 حزيران  يونيو/  قبل 

ال�صيدة  ميي�ييصييوؤولييو  ييياأمييل  ولييكيين 

على  ييي�ييصيييييطييروا  اأن  الييعييجييوز 

ثمن  يرتفع  اأن  قبل  ال�صفقة 

املتميز  اأدائيييه  ب�صبب  الييالعييب، 

بالدوري االإيطايل.

وذكرت "الغازيتا ديللو �صبورت" 

ا باهتمام  اأن تونايل يحظى اأي�صً

يقل  ولن  جريمان،  �صان  باري�ص 

بري�صيا  من  الالعب  رحيل  �صعر 

عن 25 مليون يورو.

اإيطالية،  �صحفية  تقارير  ذكرت 

على  عينيه  و�ييصييع  ليفربول  اأن 

مييهيياجييم جيييدييييد، لييتييعييزيييز خط 

هجومه خالل الفرتة املقبلة.

وبح�صب موقع "كالت�صيو مريكاتو" 

االإيطايل، فاإن املهاجم املطلوب يف 

ليفربول، هو ديفيد نريي�ص، العب 

اأياك�ص اأم�صرتدام.

اللعب  عاًما(   23( نريي�ص  ويجيد 

واالأييي�ييصيير،  االأيييين  الييييرواق  على 

االأ�صا�صي  مركزه  اإىل  باالإ�صافة 

مف�صاًل  يييجييعييلييه  مميييا  كييمييهيياجييم، 

كلوب،  يورجن  لالأملاين  بالن�صبة 

املدير الفني للريدز.

اأن  اإىل  االإيييطييايل،  املوقع  واأ�ييصييار 

اهتمام ليفربول بنريي�ص، يعزز من 

�صائعات رحيل جنم الريدز حممد 

�صالح يف نهاية املو�صم احلايل.

اأياك�ص  مع  نريي�ص  عقد  وينتهي 

عام 2023، االأمر الذي قد يكلف 

خزينة ليفربول مبلًغا كبرًيا، حال 

االإ�صرار على �صمه.
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نابويل ي�شعى لتح�شني جنمه من �إغر�ء�ت بر�شلونة

�أليغري على ر�أ�س م�شروع 
جديد يف ميالن

جوفنتو�س يتحرك ل�شم تونايل

ليفربول ير�قب بديل �شالح

ركزت ال�صحف االإيطالية 

ال�صادرة ام�ص ، على احلالة ال�صعبة التي يعي�صها ميالن، 

واإمكانية اإقالة ماركو جيامباولو املدير الفني للرو�صونريي، يف ظل 

تذبذب النتائج.

وعنونت �صحيفة "الغازيتا ديللو �صبورت": "عا�صفة 

جيامباولو، بعد 3 هزائم يف 5 جوالت، مواجهة فيورنتينا 

غًدا وجنوى حت�صمان االأمور، االنتقادات تتزايد �صد 

جيامباولو، وميالن يوؤكد ثقته باملدرب، ومع ذلك فهو 

يقامر بوظيفته".

واأ�صافت: "جوفنتو�ص يتحرك من اأجل تونايل، اأول 

ا حتت املجهر..  ات�صال بنادي بري�صيا وزانيولو اأي�صً

باراتي�صي يبحث عن املواهب".

وختمت: "�صاري يعتمد على بوفون جمدًدا اأمام �صبال، 

وكري�صتيانو غا�صب وجائع لت�صجيل االأهداف.. وكونتي يبحث عن 

الفوز ال�صاد�ص مع االإنرت وم�صتعد الإطالق األيك�صي�ص �صان�صيز". 

 

فيما عنونت �صحيفة "كوريري ديللو �صبورت": "العد التنازيل، 

جوفنتو�ص و�صبال، واإنرت ميالن و�صامبدوريا.. مع اقرتاب ديربي 

اإيطاليا.. كونتي يعتمد على �صان�صيز، و�صاري يريد رونالدو يف 

القمة، ويف الوقت نف�صه، كالهما ي�صهر اأ�صلحته".

وختمت "ميالن يعطي جيامباولو الثقة".  

وحملت �صحيفة "توتو �صبورت" عنوان: "اإنرت وجوفنتو�ص، ا�صتباك الفريقني.. 

ملعب اآخر ورونالدو اآخر.. يف حني اأن النرياتزوري يحاول بناء ملعب 

جديد، يخطط البيانكونريي لنظام جديد و�صفقات قوية مثل 

كري�صتيانو". 

�شحف �إيطاليا 
تن�شغل برغبة 

رونالدو 
وعا�شفة ميالن

 ال�صحافة معـــــــــــــــــــــــر�ض

بوغبا يطالب بتخطي 
رونالدو للبقاء مع 
مان�ش�شرت يونايتد
يبدو اأن مان�ص�صرت يونايتد على 

موعد مع حتد كبري، من اأجل 

احلفاظ على خدمات النجم 

الفرن�صي بول بوغبا.

�صحيفة "توتو �صبورت" االإيطالية 

قالت اإن النجم الفرن�صي يرغب 

يف احل�صول على اأجر اأ�صبوعي 

ي�صل اإىل 600 األف يورو، من 

اأجل اال�صتمرار يف �صوف مان�ص�صرت 

يونايتد، وهو اأكر من االأجر الذي 

يح�صل عليه كري�صتيانو رونالدو 

مع جوفنتو�ص. 

ووافق بوغبا موؤخًرا على اجللو�ص 

على طاولة املفاو�صات مع اإدارة 

مان�ص�صرت يونايتد، عرب ممثله 

مينو رايوال، اإال اأن االأخري طلب 

ح�صول العبه الفرن�صي 

على اأجر �صنوي ي�صل 

اإىل نحو 34 مليون 

يورو.

وياأتي ذلك يف 

الوقت الذي يدرك 

فيه بوغبا جيًدا، 

اإهتمام كل من ريال 

مدريد وجوفنتو�ص ب�صمه، اإىل 

جانب اهتمامهما اأي�صا بالتعاقد 

مع الدمناركي كري�صتيان اإريك�صن، 

والذي ينتهي تعاقده مع توتنهام 

يف ال�صيف املقبل.

يذكر اأن عقد بوغبا 

يتد مع مان�ص�صرت 

يونايتد حتى �صيف 

وجود  مع   ،2021
بند يتيح لليونايتد 

متديده لعام اإ�صايف.

كو�لي�س جل�شة ق�شية نيمار �شد بر�شلونة



يف اليوم العاملي لل�صياحة امل�صادف لـ27 �صبتمرب 

باتنة 

�صطيف
خن�صلة

احتفالت اليوم العاملي لل�صياحة 

غر�س اأزيد من 400 �صجرة اأرز مبنا�صبة اليوم العاملي لل�صياحة  

مب�صاركة اأزيد من 30 حريف وجمعيات نا�صطة يف املجال 

حتت �صعار "امنح غريك فر�صة للحياة"
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هيئات �ملجتمع �ملدين وم�شوؤولون يحيون �ملنا�شبة بن�شاطات ر�شمية 

تد�شني فنادق جديدة وتكرمي �لفائزين يف �مل�شابقات 

�ختتام فعاليات �لطبعة �لثانية ملخيم �ل�شباب مبرو�نة 

مديرية �ل�شياحة حتيي �ليوم �لعاملي 
لل�شياحة مبعر�س لل�شناعات �لتقليدية 

حملة و��شعة للتربع بالدم يف عني جا�شر 

على غرار العديد من دول العامل والتي حتتفي باليوم العاملي لل�شياحة من خالل ن�شاطات فاعلة ت�شاهم يف الرقي بهذا القطاع واال�شتثمار فيه بتوفري جميع ال�شبل واالإمكانيات اخلا�شة بذلك، 
حتيي اجلزائر يف عديد الواليات ن�شاطات ر�شمية ت�شب يف خانة االعرتاف بهذا اليوم كيوم عاملي ال غري، بعيدا عن حلول ناجعة وفعلية لال�شتثمار يف ال�شياحة باجلزائر بالرغم من الرثاء الطبيعي 

والبيولوجي الذي تزخر به والذي يبقى حبي�س املنا�شبات والفعاليات الثقافية اأو الرتفيهية ال غري.

�صطيف،  لوالية  املحلية  ال�صلطات  اأ�صرفت 

ممثلة بالوايل حممد بلكاتب وباقي ال�صلطات 

املدنية والع�صكرية، على مرا�صم االحتفاالت 

 27 لتاريخ  امل�صادف  لل�صياحة  العاملي  باليوم 

مديرية  �صطرت  حيث  �صنة،  كل  من  �صبتمرب 

ال�صياحة وال�صناعة التقليدية برناجما ثريا 

يليق بهذه التظاهرة العاملية، اأين زار الوايل 

والوفد املرافق له املعر�ص املنظم ب�صاحة دار 

وال�صناعة  ال�صياحة  قطاع  حــول  الثقافة 

التقليدية مب�صاركة متعاملي و�صركاء القطاع 

الفنادق،  واالأ�ــصــفــار،  لل�صياحة  ــاالت  وك من 

وكذا  الثقافة  قطاع  ال�صياحية،  اجلمعيات 

ال�صبيبة والريا�صة، كما مت باملنا�صبة تكرمي 

 05 الفائزين يف امل�صابقات املنظمة، واإهداء 

عمرات لفائدة املقيمني بدار الت�صامن.

على  الوالية،  يف  االأول  امل�صوؤول  اأ�صرف  كما 

مرا�صم و�صع حيز اخلدمة لفندقني جديدين 

للخوا�ص مبدينة العلمة ويتعلق االأمر بفندق 

بالزا(  )اإ�صعادي  وفندق  غرفة   44 )عامر( 

ال�صياحة  مديرية  نظمت  كما  غرفة،   82
عرب  ال�صياحية  والرحالت  امل�صابقات  عديد 

االأثــريــة  واملــديــنــة  �صطيف  واليـــة  اأرجـــاء 

التي  ال�صياحية  باالأماكن  للتعريف  جميلة 

تزخر بها الوالية.

كنوز �شياحية تعاين من قلة االإقبال 
االأماكن  من  بالعديد  �صطيف  وتزخر  هذا 

بلديات  من  عــدد  على  املتفرقة  ال�صياحية 

الوالية، اإال اأن االإ�صكال املتوا�صل منذ �صنوات 

يتمثل يف قلة االإقبال على هذه االأماكن من 

طرف ال�صياح وهذا لعدة اأ�صباب ويف مقدمتها 

االإهمال  عن  ف�صال  اال�صتقبال  مرافق  قلة 

الذي تتعر�ص له هذه االأماكن ال�صياحية من 

طرف ال�صلطات املعنية.

ــري  االأث جميلة  موقع  عــن  النظر  وبغ�ص 

ف�صل  يف  خا�صة  كبري  بتوافد  يحظى  الــذي 

باقي  فاإن  املو�صيقي  املهرجان  وفرتة  الربيع 

هو  ما  غرار  على  كبريا  اإهماال  ت�صهد  املواقع 

حا�صل يف منطقة حمام ال�صخنة التي تتوفر 

على حمامات معدنية جتاوزت �صهرتها حدود 

ال�صمالية  اجلهة  يف  ذاتــه  واحلــال  الوالية، 

البارد  واد  �صالالت  منطقة  يف  الوالية  من 

تنت�صر  حيث  قرقور  حمام  منطقة  واأي�صا 

ال�صياحة احلموية بقوة اإال اأنها تبقى تعاين 

تبان  اأوالد  اأما يف مناطق  نقائ�ص كثرية،  من 

اجلبلية،  ال�صياحة  فتنت�صر  مقر�ص  وجبل 

ناهيك عن العديد من املواقع االأخرى املهملة 

ال�صنوات  خالل  للتخريب  تعر�صت  التي  اأو 

الفارطة.

القطاع  يف  امل�صتثمرين  من  الكثري  نظر  ويف 

عليها  تتوفر  التي  االأمــاكــن  فــاإن  ال�صياحي 

حتريك  يف  ت�صهم  اأن  �صاأنها  مــن  ــة  ــوالي ال

تعرف  التي  بالوالية  ال�صياحي  الن�صاط 

اإقباال حتى من خارج الوطن، كما اأن حتريك 

خلق  من  ميكن  اأن  �صاأنه  من  ال�صياحة  عجلة 

منا�صب �صغل جديدة لفائدة ال�صباب البطال 

اأوال  االعتبار  اإعـــادة  عرب  حتما  مير  وهــذا 

لهذه املواقع ال�صياحية، وبعدها الرتويج لها 

بال�صكل الكايف مع توفري خمتلف ال�صروريات 

االإقامة  اأمــاكــن  غــرار  على  ال�صياح  لتوافد 

االأ�صعار  اأن  خا�صة  املــتــنــاول  يف  وبــاأ�ــصــعــار 

نحو  وهروبهم  عزوفهم  يف  ت�صببت  احلالية 

وجهات خارجية. 

الطبعة  فعاليات  االأول،  اأمــ�ــص  اختتمت 

م�صاركة  عرف  الــذي  ال�صباب  ملخيم  الثانية 

نحو 25 والية من خمتلف ربوع الوطن، قاموا 

على اإثره بغر�ص ما يزيد عن 400 �صجرة اأرز 

مبنطقة "ثاربعث" باإقليم بلدية حيدو�صة.

االأن�صطة  مـــن  �صل�صلة  ـــرف  ع ــج  ــام ــربن ال

ال�صباب  قبل  مــن  والتطوعية  الرتفيهية 

حيث  �صخ�ص،   700 ــاوز  جت ــذي  ال احلا�صر 

عرفت املبادرة تنظيم جولة �صياحية يف عمق 

ارتفاع  على  برجم  مبنطقة  ــص  االأورا� جبال 

املغامرة  بني  جمعت  مــرت،   2080 اإىل  ي�صل 

لل�صيوف  بالن�صبة  واالكــتــ�ــصــاف  والــبــحــث 

من  متكنوا  والذين  واليــة   25 من  القادمني 

االطالع على الطبيعة الغناء التي تتميز بها 

منطقة حيدو�صة ومروانة ككل.

يوم  انطلق  قد  التخييم  برنامج  وكــان  هذا 

منه،   27 يف  واختتم  اجلاري  ال�صهر  من   26
الما�صبا  جمعية  تنظيمه  على  عكفت  حيث 

مبنطقة  اجلبلية  ــرات  ــام ــغ وامل لل�صياحة 

والذي  بلزمة  الوطنية  "ثاربعث" باحلظرية 

الفئات  خمتلف  مــن  وا�صعة  م�صاركة  �صهد 

�صعادتهم  عن  ك�صفوا  الذي  ال�صباب  فيهم  مبا 

واليوم  تزامنت  اأنها  خا�صة  املــبــادرة  بهذه 

اإىل  اأ�صا�صا  تهدف  والتي  لل�صياحة  العاملي 

تبادل الثقافات واملعارف والتعريف مبنطقة 

ف�صال  �صياحيا،  قطبا  جعلها  بهدف  االأورا�ــص 

املنطقة  يف  اجلبلية  ال�صياحة  ت�صجيع  عن 

باعتبارها ت�صتهر باملناظر الطبيعية اخلالبة 

اإىل جانب احتوائها على ثروة طبيعية تفتح 

املجال لال�صتثمار بها م�صتقبال.

نظمت  لل�صياحة  الــعــاملــي  والــيــوم  تــزامــنــا 

عديد  خن�صلة  لــواليــة  ال�صياحة  مــديــريــة 

30 حــريف  ــــد مــن  االأنــ�ــصــطــة مبــ�ــصــاركــة اأزي

وذلك  املجال  يف  نا�صطة  وجمعيات  وحرفية 

الوالية  بعا�صمة  العلمي  الــرتفــيــه  مبــركــز 

على  الوالئية  ال�صلطات  اأ�صرفت  اأين  خن�صلة، 

ال�صناعات  ملختلف  املــعــار�ــص  عديد  افتتاح 

التقليدية على غرار معر�ص الزرابي ومعر�ص 

ومعر�ص  التقليدية  ب�صناعة احللويات  خا�ص 

االأواين الفخارية وغريها، يف حني مت باملوازاة 

مع ذلك، تكرمي الفائزين يف خمتلف امل�صابقات 

باملنا�صبة  ال�صياحة  مديرية  اأطلقتها  التي 

فوتوغرافية  �ــصــورة  اأح�صن  م�صابقة  منها 

املرتبة  فيها  والتي عادت  ال�صياحية  للمناطق 

ملنطقة  ب�صورة  خمنان  رمزي  للم�صور  االأوىل 

اأح�صن  اإ�صافة اإىل م�صابقة  تربدقة االأثرية، 

االجتماعي  التوا�صل  مــواقــع  على  �صفحة 

ت�صجع ال�صياحة املحلية، وكذا م�صابقة اأح�صن 

النا�صطة  واالأ�صفار  ال�صياحة  لوكاالت  واجهة 

بالوالية.

خن�صلة،  لوالية  ال�صياحة  مديرية  م�صالح 

هذا  تنظيم  مــن  الرئي�صي  الــهــدف  اأن  اأكـــدت 

ــتــعــريــف بـــاأهـــم احلــرفــيــني  ــص هـــو ال ــر� ــع امل

واجلمعيات ومنتوجاتهم التقليدية والع�صرية 

ووطنيا  حمليا  ت�صويقها  �صبل  عــن  والبحث 

�صعار  حتــت  املعر�ص  هــذا  جــاء  وقــد  وعامليا، 

والذي  اأف�صل(  م�صتقبل  ووظائف..  )�صياحة 

ال�صياحية  الــوكــاالت  خمتلف  م�صاركة  �صهد 

الفوتوغرافيني  امل�صورين  من  جمموعة  وكذا 

مبجموعة من ال�صور ال�صياحية اجلميلة.

مديرية  م�صالح  ك�صفت  ال�صياق،  ذات  ويف   

ال�صياحة عن تخ�صي�ص 20 حمل تابع لديوان 

ت�صرف  حتــت  الــعــقــاري  والت�صيري  الــرتقــيــة 

وممار�صة  لها  ا�صتغاللهم  اأجــل  من  احلرفيني 

التي  التقليدية  منتوجاتهم  وبيع  ن�صاطهم 

تعرف بها املنطقة، كما �صهد هذا املعر�ص اإقباال 

اخلن�صلية  والعائالت  املواطنني  قبل  من  كبريا 

لالإطالع على اأهم املنتوجات التقليدية واقتناء 

بع�صها، من جهتهم احلرفيني واجلمعيات عربوا 

تعر�ص  التي  املعار�ص  هذه  ملثل  ارتياحهم  عن 

على  التعرف  وكــذا  املنتوجات  خمتلف  فيها 

حرفيني يف خمتلف املجاالت.

نظم، اأم�ص، فوج  "حممد عجينة" للك�صافة 

حملة  جا�صر،  بعني  اجلزائرية  االإ�صالمية 

احلماية  مـــع   بالتن�صيق  ــدم  ــال ب لــلــتــربع 

املدنية واأمن الدائرة، اأين احت�صنت مكتبة 

بن  بوقنة  علي  ال�صهيد  العمومية  املطالعة 

التي حملت �صعار"  املبادرة االإن�صانية  حمو 

امنح غريك فر�صة للحياة".

اإقباال  بدايتها  منذ  العملية،  القت  وقد 

�صرائح  خمــتــلــف  مــن  لــلــمــتــربعــني  ــريا  ــب ك

حياة  الإنقاذ  وبقوة  بــادروا  الذين  املجتمع 

املر�صى  االآخرين.

التي  املبادرة  هذه  على  القائمون  وي�صعى 

الفادح  النق�ص  ب�صبب  ح�صبهم  جـــاءت 

مركز  ملحوظ  ب�صكل  ي�صجله  والــذي  للدم 

حقن الدم على م�صتوى الوالية، ما يتطلب 

بالتايل اإطالق مثل هذا النوع من احلمالت 

التطوعية للتح�صي�ص باأهمية  التربع بالدم 

يلقى  اأن  ي�صتوجب  اإن�صاين  عمل  باعتباره 

وان  خا�صة  املتطوعني،  لدى  كبريا  رواجــا 

مكتبة  م�صتوى  على  املبادرة  تنظيم  فكرة 

باإمكانها  جا�صر  بعني  العمومية  املطالعة 

هذا  على  االإقــدام  فر�صة  للجميع  تتيح  اأن 

العمل  التطوعي.

االإ�صالمية  الك�صافة  اأن  بالذكر  وجدير 

وباعتبارها �صريك فعال يف املجتمع ت�صاهم 

من  القطاعات  خمتلف  مــع  االأخــــرى  هــي 

لتعميم  اخلدماتي  التطوعي  دورهــا  خالل 

باعتباره  املواطن  ودفع  املبادرات  هذه  مثل 

يت�صنى  اأ�صا�صي الأجل جناحها حتى  عن�صر 

للفئات املحتاجة  اال�صتفادة من م�صاهمات 

املتطوعني ومبادراتهم القيمة، حيث القت 

ا�صتح�صانا  كامال،  يوما  دامت  التي  احلملة 

كــبــريا مــن طـــرف �ــصــكــان الــبــلــديــة وكــذا 

ال�صلطات.
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كيفية التعامل مع الطفل كثري احلركة

عائلتك

جمالك

يف �شن العا�شرة، مرت روبي �شام يونغز بتجربة اأ�شعرتها بالعزلة واالرتباك. ففي 
اآخر اأعوام مرحلة الدرا�شة االبتدائية، انتقلت مع اأ�شرتها من اإجنلرتا اإىل ويلز. 
اأن متتد  قبل  تتنمر عليها وت�شخر من لهجتها،  هناك وجدت يف املدر�شة زميلة 
ال�شخرية اإىل مظهرها كذلك. وتتذكر هذه الفرتة بالقول: ''كان كل �شيء غري مفهوم 
بالن�شبة يل. فقد كنت يف مكان جديد ال اأعرف فيه اأحدا. مل يكن هناك من يحبني، 
ومل اأكن اأعرف ال�شبب حقا''. وتقر يونغز، التي تبلغ من العمر االآن 46 عاما، - باأن 
"التنمر امل�شتمر" الذي توا�شل �شدها خالل �شنوات درا�شتها يف املرحلة االإعدادية 

كان له تاأثري غري مبا�شر على حياتها بكل جوانبها، وتقول: "�شعرت باأنه ال يوجد 
من يحبني، لذا مل اأحب نف�شي''. وُتربز جتربة هذه ال�شيدة حقيقة موؤملة مفادها 
اأن االأطفال قد يكونون من بني اأكرث املتنمرين �شراوة، برغم كل ما يت�شفون به من 
براءة وقلة خربة باحلياة. فاأفعالهم يف هذا ال�شياق، قد تكون قا�شية ب�شدة وعنيفة 
و�شادمة، نظرا الأنها تكون اأقل تاأثرا باالأمور التي تكبح هذا ال�شلوك واملتمثلة يف 
االأعراف االجتماعية التي نتعلمها يف مراحل الحقة من احلياة، ونتقيد بها تبعا 
لذلك. وقد يكون ل�شلوكيات تنمر مثل هذه تَِبعات على �شحاياها ت�شتمر مدى احلياة.

لكن ما العوامل التي جتعل 
من طفل ما متنمرا وم�شتاأ�شدا؟

لالإجابة على هذا ال�صوؤال بو�صعنا اال�صتعانة 

اجلامعية  االأ�صتاذة  اأ�صبيليدج،  دوروثي  براأي 

تقول:  التي  املتحدة،  الواليات  يف  الرتبية  يف 

نوعا  هناك  اأن  للغاية  طويل  لوقت  "اعتقدنا 
يف  املتمثل  ذاك  وهــو  املتنمرين،  مــن  واحـــدا 

طفل �صديد العدوانية يعاين من م�صكالت على 

وهي  الــذات،  وتقدير  النف�ص  يف  الثقة  �صعيد 

العي�ص  عن  ناجمة  تكون  رمبا  التي  امل�صكالت 

يف منزل ي�صوده العنف، اأو يلقى فيه التجاهل 

الوقت  يف  يتغري  الت�صور  هذا  لكن  واالإهمال". 

الراهن.

يتبناه  الــذي  التنمر،  لتعريف  عدنا  واإذا 

اإن  يقول  اأنه  ف�صنجد  االأكادمييون،  الباحثون 

الذي  العدوان  من  "�صربا  ميثل  ال�صلوك  هذا 

يف  بينها  مــا  يف  تتباين  اأطــــراف  بــني  يــحــدث 

هذه  كانت  �صواء  وال�صلطة،  القوة  م�صتويات 

االأطراف اأفرادا اأم جماعات''.

عن  يعجز  رمبـــا  الــتــعــريــف  هـــذا  اأن  ـــم  ورغ

ال�صحية،  يدفعه  الذي  الفادح  الثمن  اإي�صاح 

الب�صر  مــن  جتعل  التي  املعقدة  االأ�ــصــبــاب  اأو 

م�صتوى  يف  التباين  فاإن  االأ�صل،  من  متنمرين 

القوة - الذي ي�صري اإليه - يظل عامال حا�صما 

يف حدوث �صلوك مثل هذا.

وتقول اأ�صبيليدج: "ميكن اأن تتنمر علّي واأنت 

هذا  يوؤدي  لذا  لها.  اأنا  اأفتقر  ب�صعبية  حتظى 

الفارق يف القوة اإىل اأن ي�صبح من ال�صعب علّي 

الدفاع عن نف�صي''.

اأن  من  الرغم  على  اأنــه  اأ�صبيليدج  وت�صيف 

التعر�ص  اأو  املنزيل  العنف  مثل  اأمــور  وجــود 

ل�صلوكيات عدوانية من جانب االأ�صقاء ال تزال 

متثل اأ�صبابا قد جتعل االأطفال متنمرين، فاإن 

عن  ي�صب  الــذي  فالطفل  اأخــرى.  عوامل  ثمة 

العنيفة،  بال�صلوكيات  حافل  منزل  يف  الطوق 

قد ال ي�صبح بال�صرورة متنمرا، اإذا كان يتلقى 

العلم يف مدر�صة تتبنى برناجما يكافح التنمر، 

وي�صودها مناخ يدعم حتقيق هذا الهدف.

ال�صورة  اأ�صبحت  االأخــــرية،  ال�صنوات  ويف 

ُيْقِدمون  التي يكّونها الباحثون للطالب الذين 

دقة  اأكــرث  املدار�ص  يف  التنمر  �صلوكيات  على 

وحتـــديـــدا. فــقــد مت الــتــعــرف عــلــى اأمنـــاط 

اأكرث  طابع  ذات  ال�صلوكيات  هــذه  من  ــرى  اأخ

انتهازية ومراوغة، لُت�صاف اإىل تلك االأمناط 

التقليدية التي تنطوي على اإزعاج اأو ا�صتئ�صاد 

فظ وعلني و�صريح.

يتبعون  الــذيــن  ــال،  ــف االأط يكون  مــا  وغالبا 

مبهارات  يتحلون  امليكافيلية،  االأمنــاط  تلك 

يكونون  كما  �صواهم،  مــن  اأف�صل  اجتماعية 

وحمبوبني  بل  جذابة  �صخ�صيات  ذوي  غالبا 

بعيدين  يجعلهم  اأمر  وهو  معلميهم،  جانب  من 

كل البعد عن ال�صورة النمطية للمتنمر، التي 

واأحمقا"  "غبيا  يكون  ما  عــادة  اأنــه  تفرت�ص 

كذلك.

ومن بني االأمور اجلوهرية هنا اأي�صا، اأن هذه 

ميار�صون  ال  املتنمرين  االأطفال  من  النوعية 

عليه  ُيْقدمون  بل  الوقت،  طيلة  ال�صلوك  هذا 

م�صاحلهم  يـــالءم  ملــا  وفــقــا  عــنــه،  ويحجمون 

واحتياجاتهم.

امل�صاعر  طبيعة  على  ركزت   - درا�صات  اأفادت 

على  يتنمرون  حينما  االأطــفــال  ــراود  ت التي 

ذاتها  حد  يف  التنمر  م�صاألة  بــاأن   - االآخرين 

من  اأكــرث  ميار�صها  مبن  غالبا  وتتاأثر  ترتبط 

ارتباطها مبن يقع �صحية لها

باأن  القائلة  الفكرة  الدرا�صات  بع�ص  وتعزز 

يف  ترتبط  واال�صتئ�صاد  التنمر  �صلوكيات 

اأغلب االأحيان مبن ميار�صها اأكرث من ارتباطها 

اأُجريت  درا�ــصــة  ففي  لها.  �صحية  يقع  مبــن 

واإ�صبانيا،  اإيطاليا  يف  املــدار�ــص  اأطــفــال  على 

حمل  تدريب  يف  امل�صاركة  التالميذ  من  ُطِلب 

نظر  وجهة  من  تنمر  موقف  يف  "التفكري  ا�صم 

الأفــراد  ا�صتبيانا  الباحثون  ومنح  املتنمر". 

يف  خالله  من  زمالءهم  ي�صنفوا  لكي  العينة 

خانة من ثالث؛ "متنمر" اأو "�صحية" اأو "طرف 

خارجي" ال عالقة له باملوقف برمته.

كانوا  "متنمرين"،  كـ  ِنفوا  �صُ من  اأن  وتبني 

التنمر  موقف  على  التعقيب  اإىل  ميال  اأكــرث 

االفرتا�صي املذكور يف الدرا�صة، بعبارات تركز 

املوقف،  بهذا  نف�صه  املتنمر  تاأثر  كيفية  على 

ا�صتحوذت  الأنني  بالر�صا  "�صاأ�صعر  قبيل  من 

باأخرى  اأو  االآخرين"،  االأطــفــال  انتباه  على 

"ال  مثل  ال�صحية  مع  تعاطفهم  انعدام  ُتظهر 

اأ�صعر بالذنب، الأنني ال اأفكر يف هذا االأمر" من 

ال�صحية ال  باالأمر الأن  اأكرتث  اأو" لن  االأ�صل، 

تعاين" من �صيء جراء ذلك.

اكت�صب  التنمر  اأن  يخفى  ال  اأخرى،  جهة  من 

ال�صنوات  خــالل  جــديــدة  ــكــاال  واأ�ــص ــا  ــاط اأمن

القليلة املا�صية. فربغم اأن من �صماته ال�صائعة 

عامل  فــاإن  متكررا،  عدوانيا  �صلوكا  ميثل  اأنــه 

االإنرتنت ي�صفي طابعا �صبابيا على هذا االأمر، 

ُتخّلفه  قد  الذي  املحتمل  التاأثري  اإىل  بالنظر 

عرب  حتــدث  فح�صب،  واحـــدة  تنمر  واقــعــة 

ال�صبكة العنكبوتية.

"هل  االإطـــار:  هــذا  يف  اأ�صبيليدج  وتت�صاءل 

اأكرث  ال�صلوك  اأن يحدث هذا  الواجب  من  بات 

على  املــرء  ين�صره  ما  ي�صل  وقــت  يف  مــرة،  من 

االإنرتنت اإىل مليون �صخ�ص تقريبا يف اللحظة 

ذاتها؟ االإجابة هي `كال على االأغلب`''.

بني  متعددة  �صبه  اأوجه  ثمة  االأمر،  واقع  يف 

بقدر  االإلكرتوين،  ونظريه  املدار�ص  يف  التنمر 

اإنهما  للقول  يذهبون  الباحثني  بع�ص  جعل 

واحدا،  �صيئا  وي�صكالن  بل  متماثلني  اأ�صبحا 

ي�صتخدمون  مــا  غالبا  التالميذ  اأن  خا�صة 

هواتفهم املحمولة داخل ال�صفوف الدرا�صية.

اهتمامهم  اأولـــوا  الذين  الباحثني  بني  ومــن 

تزاين-بيبال�صي  كايل  حتديدا،  امل�صاألة  لهذه 

الذي  اال�صتق�صائي،  النف�ص  علم  يف  املُحا�صرة 

فهم  وبلورة  املعتدين  ت�صرفات  بو�صف  ُيعنى 

اأف�صل للجرائم وطبيعتها. فقد اأجرت تزاين-

اجلامعات  اإحــدى  يف  تعمل  التي   - بيبال�صي 

ممن  الكثري  اأن  اأظهرت  درا�صة   - الربيطانية 

زمالئهم،  �صد  املدر�صة  يف  التنمر  ميار�صون 

تنمر  �صلوكيات  االأمــر  حقيقة  يف  يوا�صلون 

بداأوها على �صبكة االإنرتنت.

وتقول يف هذا ال�صاأن: "رمبا يكونون جال�صني 

اإىل جوار بع�صهم بع�صا، لكنهم يف�صلون ممار�صة 

التنمر عرب من�صات التوا�صل االجتماعي، الأن 

جانب  من  ت�صرفاتهم  ُترى  اأن  لهم  يكفل  ذلك 

زائــف  اإح�صا�ص  ــم  ــراوده ي واأن  اأكـــرب،  ــدد  ع

بال�صهرة''.

باأن  �صعرت  اإذا  فعله  بك  بجدر  الــذي  ما  اإذا 

اأقرانه؟  على  يتنمرون  ممن  يكون  رمبا  طفلك 

ورمبا  احلقيقية،  الدوافع  على  التعرف  ميثل 

هذا  على  جيدة  اأوىل  خطوة  لذلك،  اخلفية 

االإطــار:  هذا  يف  اأ�صبيليدج  وتقول  الطريق. 

"اإذا قال يل اأحدهم اإن طفلي ينخرط يف هذه 
الذي  ما  `ح�صنا؛  للطفل  �صاأقول  ال�صلوكيات، 

تفعله؟`".  ومِلَ  ذلك؟  وراء  من  عليه  حت�صل 

اأن طفلك  "قد يكون ال�صبب  وت�صيف بالقول: 

تالميذها  من  ُيتوقع  مدر�صة،  يف  العلم  يتلقى 

االإقدام على �صلوكيات كهذه''.

كانت  اإذا  ما  يف  ننظر  اأن  اأي�صا  بنا  بجدر  كما 

رمبا  توؤثر  التي  هي  اأنف�صنا،  نحن  ت�صرفاتنا 

على ت�صرفات الطفل.

يف  التنمر  م�صكلة  مواجهة  اأ�صاليب  بني  ومن 

التالميذ  لدعم  منظومة  ا�صتحداث  املدار�ص، 

�صنا،  ــرب  اأك لهم  ــالء  زم اختيار  عــرب  ال�صغار، 

كيفية  �صعيد  على  لهم  مر�صدين  ليكونوا 

يلتحقون  حينما  �صليم،  ب�صكل  الــتــ�ــصــرف 

باملدر�صة للمرة االأوىل.

فرتة  يف  للتنمر  لتعر�صك  يــكــون  اأن  ميكن 

َتِبعات ت�صتمر طيلة حياتك، وتوؤثر  الطفولة 

لذاتك  وتقديرك  نف�صك  يف  ثقتك  مدى  على 

وعلى �صحتك العقلية اأي�صا

من  اأن  بيبال�صي  تـــزاين-  الباحثة  وتعترب 

الفر�صة  مينح  اأنه  االأ�صلوب  هذا  مميزات  بني 

ال�صلوكيات  لتعلم  �صنا  االأ�ــصــغــر  للتالميذ 

لكن  االأكــرب.  زمالئهم  من  بها  القيام  الواجب 

يف  املدر�صة  ي�صود  اأن  اأهمية  من  يقلل  ال  ذلك 

الوقت نف�صه، مناخ عام مناوئ للتنمر.

"االأمر يقت�صي  اأن  اإىل  ال�صدد  وت�صري يف هذا 

الت�صرفات  يف  واالت�صاق  املثابرة  من  الكثري 

يف  عموما  العاملني  وفريق  املعلمني  جانب  من 

دون  اأُكلها  توؤتي  لن  املنظومة  الأن  املدر�صة، 

م�صاركة هوؤالء''.

من  بــاأن  القائل  ــراأي  ال مع  اأ�صبيليدج  وتتفق 

وجود  ال�صاأن،  هذا  يف  الرئي�صية  العنا�صر  بني 

اأو  املعلمني  ــاط  اأو�ــص يف  �ــصــواء  قوية  عالقة 

الدرا�صة  من  لنا  تبني  "ما  وتقول:  التالميذ. 

التي قمنا بها، اأن ن�صبة التنمر تقل يف املدار�ص 

التي تويل اهتماما مل�صائل مثل الرتابط، وتهتم 

كذلك باأن ت�صمن اأن كل التالميذ فيها ي�صعرون 

باالنتماء لها''.

لكن هذا الدعم يغيب يف كثري من االأحيان. 

وزمالوؤها  اأ�صبيليدج  ن�صرت   ،2014 عام  ففي 

�صنوات،  خم�ص  ـــدار  م عــلــى  جـــرت  درا�ــصــة 

للقلق  مثرية  عالقة  وجود  نتائجها  واأظهرت 

املدار�ص.  يف  اجلن�صي  والتحر�ص  التنمر  بني 

التنمر  اأن  عــن  النقاب  الــدرا�ــصــة  وك�صفت 

اإهانات  غالبا  يت�صمن  ال�صغار  بــاالأطــفــال 

مت�صلة باملثلية اجلن�صية، وهو ما يتطور اإىل 

حتر�ص جن�صي يف مراحل درا�صية الحقة.

اأطــرافــا  �صكلوا  الــذيــن  االأطــفــال  اأن  غــري 

لتحر�ص من هذا النوع، �صواء كانوا مرتكبيه 

اأو �صحاياه، مل يبد اأنهم يدركون مدى خطورة 

يتدخلون  ال  املعلمني  الأن  رمبا  الوقائع،  تلك 

ملنع حدوثها اأو تفاقمها.

مبجرد  التنمر  عن  االأطفال  يكف  هل  لكن 

ملراحل  واإنهائهم  الر�صد  طور  اإىل  و�صولهم 

االأ�صتاذة  هــذه  بـــراأي  املختلفة؟  الــدرا�ــصــة 

اجلامعية يف الرتبية، قد يحدث ذلك للبع�ص 

ذا  متنف�صا  هــوؤالء  يجد  رمبا  اأو  بالفعل،  منهم 

�صلوكياتهم  خالله  من  ميار�صون  اآخــر،  طابع 

العدوانية.

وت�صيف: "بو�صعي القول بناء على خربتي اإن 

بع�صا ممن ميار�صون التنمر يف املدار�ص ميتهنون 

وظائف يفيدهم فيها ممار�صة هذا النمط من 

�صابطا  العمل  عرب  ذلك  كان  �صواء  ال�صلوك، 

لل�صرطة اأو اأ�صتاذا جامعيا اأو حماميا''.

وبعيدا عن كل ذلك، رمبا يكون اأكرث ما يبعث 

على  تــاأثــريه  اأن  التنمر  بــ�ــصــاأن  احلـــزن  على 

�صحيته قد ي�صتمر لعقود طويلة، ما يوؤدي اإىل 

لها كذلك.  البدنية والنف�صية  ال�صحة  تدهور 

ال�صيدة  تلك  يونغز،  اإىل  العودة  هنا  وبو�صعنا 

التي بداأنا هذه ال�صطور باحلديث عن جتربتها 

مع التنمر خالل املرحلة االإعدادية. فهي االآن 

م�صاعدة  يف  خبرية  ت�صبح  اأن  على  تدربت  قد 

واملحزنة.  املوؤملة  املواقف  جتاوز  على  النا�ص 

يد  مد  مبقدورها  يكون  اأن  يف  تاأمل  اأنها  كما 

كابدتها،  التي  كتلك  مبعاناة  مــروا  ملن  العون 

وحلقت بهم خ�صائر مماثلة.

فمن بني اخل�صائر التي اأ�صابتها جراء التنمر 

- بح�صب قولها - فقدان "ال�صعور باأنك تعي�ص 

حياة عادية، وفقدان الثقة واالأمن واالأمان''.

هذه  فوجئت  العام،  هذا  من  �صابق  وقت  ويف 

ال�صيدة بتوا�صل عرب في�صبوك من جانب الفتاة 

التي كانت اأكرث من ي�صتاأ�صد عليها يف املدر�صة، 

�صعرت  يونغز  اأن  غــري  لها.  لالعتذار  ــك  وذل

بالغ�صب، قائلة اإن هذا االعتذار مل ُيفدها يف 

اأي  "تخفيف  �صعيد  على  االإطــالق  على  �صيء 

�صاعدها  ورمبا  له.  الفتاة  هذه  عر�صتني  اأمل 

االعتذار، ال اأعرف بال�صبط".

لكن من حيث اجلوهر، تعتقد روبي �صام يونغز 

التنمر  �صلوك  مثل  مثله  متاما   - االعتذار  اأن 

على  الكبري  ال�صلبي  االأثـــر  هــذا  خّلف  ــذي  ال

من  اأكــرث  قدمه  ملن  ما  اأهمية  ميثل   - حياتها 

اأهميته بالن�صبة لها هي.

بو�صعي  الأن  عليها  "اأ�صفق  للقول:  وَتْخُل�ُص 

كانت  الأنها  فعلته،  ما  فعلت  رمبا  اأنها  اأدرك  اأن 

ال  اأنني  غري  اأي�صا.  املنزل  يف  م�صكالت  تواجه 

اأتفق مع ما قامت به" بطبيعة احلال.

درا�صةالأحد 18 �ستمرب  2969/ 29 �سبتمرب 2019 املوافق لـ 29 حمرم 161441
ملاذ� ميار�س �لأطفال �لتنمر يف �ملدر�شة وكيف نو�جه ذلك؟

وجود اأمور مثل العنف املنزيل اأو التعر�س ل�صلوكيات عدوانية من 
جانب الأ�صقاء ل تزال متثل اأ�صبابا قد جتعل الأطفال متنمرين، 
فاإن ثمة عوامل اأخرى. فالطفل الذي ي�صب عن الطوق يف منزل 

حافل بال�صلوكيات العنيفة، قد ل ي�صبح بال�صرورة متنمرا

تعزز بع�س الدرا�صات الفكرة 
القائلة باأن �صلوكيات التنمر 

وال�صتئ�صاد ترتبط يف اأغلب 
الأحيان مبن ميار�صها اأكرث من 

ارتباطها مبن يقع �صحية لها
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قناع �لثوم لإعادة �ل�شباب

 �إىل ب�شرة وجهك

�جتاهات ماكياج خريف و�شتاء 2020-2019

جتد �ملر�أة �سعوبة يف �لتخل�ص نهائياً من �آثار م�ستح�سر�ت �لتجميل على �لوجه، و�لتي �أحياناً ت�سبب 
�أ�سر�ر للب�سرة، ولذلك تلجاأ �إىل بع�ص �الأ�ساليب �لتي قد ال جتدي وحلل هذه �مل�سكلة، �إليك جمموعة من 

."wellnessmama " لو�سفات �لطبيعية الإز�لة �ملاكياج، وفقاً ملا ذكره موقع�

جاءت �سيحات �ملاكياج ملو�سم خريف و�ستاء 2019، غنّية ومتنّوعة، بحيث تلّبي خمتلف �الأذو�ق، ب�سرة ناعمة، نفحات برونزية، �لكثري من �البتكار يف ماكياج �لعيون، �ألو�ن ظالل 
ناعمة و�لكثري من �لبنف�سجي و�لوردي، �جتاهات كثرية �ستعنون خيار�ت �ملر�أة هذ� �ملو�سم، وتزّين �إطالالتك يف �أهم �ملنا�سبات.

اخل�صائ�ص  ميين  الكثري  على  الييثييوم  يحتوي 

غيييينييييي املييييفيييييييييدة ليييليييبييي�يييصيييرة، فييهييو 

الفعالة،  االأك�صدة  مب�صادات 

كما اأنه م�صدر طبيعي للكثري 

من الفيتامينات واملعادن 

وغيييريهيييا مييين املييييواد 

توؤدي  التي  النباتية 

واملكافح  املطهر  دور 

لاللتهابات.

ولييييييييهييييييييذا ييييكييين 

ا�ييييصييييتييييخييييدامييييه يف 

حتييي�يييصيييري و�يييصيييفيييات 

على  تيي�ييصيياعييد  طبيعية 

اإعادة الن�صارة وال�صباب اإىل االإطاللة.

من  حبة  اإىل  الو�صفات  تلك  اإحييدى  وحتتاج 

الثوم، ملعقة طعام من الطن االأبي�ص وملعقتي 

طعام من الع�صل الطبيعي.

تطحن حبة الثوم ومتزج جيدًا 

والع�صل،  االبي�ص  الطن  مع 

يييطييبييق املييزيييج عييلييى كل 

بعد  الييوجييه  م�صاحة 

تنظيفه ويرتك ملدة 

 10 بييين  تييييييرتاوح 

قبل  دقيقة  و20 

الغ�صل باملاء البارد.

تخلي�ص  اأجيييل  ومييين 

من  الكثري  من  الب�صرة 

بتطبيق  ين�صح  ال�صوائب، 

الو�صفة من مرتن اىل 3 مرات ا�صبوعيًا، فهذا 

يعيد اإليها نقاءها و�صبابها.

تنظيف �لب�سرة بالزيوت �لطبيعية
تنظيف  يف  والييزيييتييون  اخلييييروع  زييييت  ييي�ييصيياعييد 

الب�صرة، وكما ت�صاعد االأنواع االأخرى على حتقيق 

القرطم،  ال�صم�ص،  اإيجابية، مثل زيت عباد  نتائج 

االأفوكادو،وكذلك جوز الهند.

طرق ��ستخد�م �لزيوت 
�لطبيعية لتنظيف �لب�سرة:

الب�صرة الدهنية:

 3/2 اإىل  البندق  زيييت  اأو  اخليييروع  زيييت   3/1  

الزيتون، عباد ال�صم�ص، اأو غريها من الزيوت.

الب�صرة اجلافة: 

جميع الزيوت مغذية مثل زيت الزيتون، اأو كمية 

اإ�صافة  مع  البندق  �صغرية جدًا من زيت اخلروع/ 

الزيوت االأخرى.

- االألوافريا

املكونات  من  اثنن  مع  ال�صبار  جال  مبزج  ين�صح 

املغذية للب�صرة الإزالة املاكياج وال�صوائب االأخرى، 

وجمع  �صغري،  وعاء  حت�صري  يجب  ذلك  ولتحقيق 

والع�صل  ال�صبار  جييال  من  مت�صاوية  اأجيييزاء  بن 

اخلام.

اأ�صيفي 2 ملعقة كبرية من الزيت املف�صل لك، مع 

1 كوب من املنظف، وخلطهما ببع�ص حتى ي�صبحوا 
عجينة، وحفظها يف الثالجة، وتدليك الب�صرة بها 

الوجه  غ�صل  قبل  دقيييييييقتن  اأو  دقيقيييييية  مليييييدة 

مباء بارد.

�لب�ســـــرة
ب�رشة خالية من املاكياج

ملن تبحث عن اإطالالت طبيعية وعفوية، 

فاإن هذه ال�صيحة �صتنا�صب ذوقها حتمًا، 

حيييييث جيييياءت وجييييوه الييعييار�ييصييات على 

و�صتاء  خريف  مو�صم  عرو�ص  خ�صبات 

�صبه  طبيعية،  بب�صرة   2020-2019
وكاأن  جتميل،  م�صتح�صر  اأي  من  خالية 

الهدف هو جذب احل�صور اإىل املالب�ص من 

دون لفت االأنظار اإىل جمال العار�صات.

�سحنة وردية
قد يبدو هذا االإجتاه االأكر �صبابًا بن 

بدت  اأين  املو�صم،  هذا  ماكياج  اجتاهات 

مع  باحليوية  ومفعمة  متوّردة  الوجوه 

ب�صرة ناعمة تعك�ص مل�صة من الرباءة.

مل�سات برونزية �ساحرة
�صيحات  عيين  اأكييير  نتحدث  اأنيينييا  رغييم 

ماكياج ف�صل ال�صتاء، فقد برزت ال�صحنة 

الربونزية كاأحد اأجمل اجتاهات ماكياج 

هيييذا املييو�ييصييم، وتيييدرجيييت بيين درجيييات 

الربونزي الذهبي والبّني الدافئ. 

ماكياج �لعيون
بريق �ساطع

العيون ت�صفي  ماكياج  الربيق على  مل�صة 

بهجة واإ�صراقًا على مالمح الوجه ب�صكل 

يق�صي  املو�صم  هييذا  اجتيياه  اأن  اإال  عييام، 

باعتماد ظالل عينن المع بالكامل.

نفحات �ستينية
اأطّلت  ال�صتينيات،  ميياكييييياج  وحييي  ميين 

خريف  جمموعات  بع�ص  يف  العار�صات 

يحمل  عيييييون  مبيياكييييياج   2019 و�ييصييتيياء 

الظالل  احلقبة:  هذه  من  اجتاهن  اأبرز 

الداكنة اأو االآياليرن العري�ص، واملا�صكارا 

ذات الطبقات املتكتلة.

�ل�ســـــفاه
�سفاه حمراء

ال  كال�صيكي  ليييون  هييو  االأحييميير  الييلييون 

اأي  عن  يغيب  وال  مكان،  اأو  بزمان  يتقّيد 

تطبيقه  اأ�صلوب  ولكن  املوا�صم،  من  مو�صم 

 2020-2019 و�صتاء  خريف  مو�صم  يف 

جعله �صيحة جديدة.

التوتي اجلريء
هو لون �صتوي بامتياز، برز يف عرو�ص هذا 

املو�صم لي�صفي جراأة على االإطالالت. 

�سفاه المعة
اجلذاب  التاأثري  على  اثنان  يختلف  ال 

اأو  الالمع  ال�صفاه  اأحمر  يحدثه  الييذي 

ولهذا  عام،  ب�صكل  املاكياج  على  الغلو�ص 

املو�صم، ارتدت ال�صفاه طبقة من الغلو�ص 

جعلتها تبدو المعة ورطبة.

ظالل ملّطخة
كانت الظالل امللّطخة التي زّينت جفون 

و�صتاء  خريف  جمموعات  يف  العار�صات 

االجتاهات  اأكر  اأحد   2020-2019
األيييوان غييري متجان�صة  غييرابييًة وجييييراأًة، 

ُطّبقت باأ�صلوب فو�صوي اأ�صفى الكثري من 

التمّيز على ماكياج العار�صات.

�آياليرن جمّنح
كان هناك ا�صتخدام مبالغ فيه لالآياليرن 

فتم تطبيقه ب�صكل فريد اإما على طرف 

العن اأو على كامل اجلفن.

رمو�ص كثيفة
تييدور حول  املو�صم  هييذا  كييل اجتيياهييات 

من  الييرغييم  وعييلييى  الكثيفة،  الييرمييو�ييص 

مل  اال�صطناعية  الرمو�ص  اعتماد  اأن 

ممتلئة  الرمو�ص  بدت  فقد  �صائعًا،  يكن 

ومتكّتلة، اأين مت تطبيق املا�صكارا عموما 

ناع�صة  فبدت  �صبابي  عيون  ماكياج  على 

بع�ص ال�صيء.

�حل�سا�سية يف مرحلة �لطفولة:
االختبارات  اأن  الدرا�صة،  اأكييدت 

روابييط بن تلف  ك�صفت عن وجييود 

اأنواع  اإزاء بع�ص  اجللد واحل�صا�صية 

اأن  الباحثون  واأو�ييصييح  االأطييعييميية، 

تغ�صيل  يف  واالأمييهييات  االآبييياء  ف�صل 

يف  ي�صاعد  بيياليي�ييصييابييون،  اأطييفييالييهييم 

يف  الييغييذائييييية  احل�صا�صية  ارتييفيياع 

مرحلة الطفولة، خا�صة اأن الطبقة 

دهون،  من  تتكون  اجللد  من  العليا 

يكن اأن تتعطل من ال�صابون اأو املواد 

املناديل  يف  املييوجييودة  الكيميائية 

املبللة".

كان  اإذا  اأنييه:  اإىل  الفريق  واأ�ييصييار 

تغري  جينات  بالفعل  يحمل  الطفل 

طييبيييييعيية امييتيي�ييصييا�ييص اجليييليييد؛ فييياإن 

الكيميائية  امليييواد  بهذه  االت�صال 

التعر�ص  خطر  من  يزيد  اأن  يكن 

مل�صببات احل�صا�صية الغذائية.

وقال الربوفي�صور كوك ميلز، الذي 

الر�صع  االأطفال  "اإن  البحث:  قاد 

قد ال يتناولون م�صببات احل�صا�صية 

الغذائية وهو حديثو والدة؛ لكنهم 

ياأخذونها على جلدهم".

درا�صة  قييالييت  نف�صه  ال�صياق  ويف 

"تري  مادتي  اإن  حديثة:  اأمريكية 

و"تريكلو�صان"  كاربان"  كييولييو 

املوجودتن يف معظم اأنواع ال�صابون 

�صحة  على  خطر  للبكترييا  امل�صاد 

ا�صتعمال  ييييوؤدي  حيث  االأطيييفيييال؛ 

معظم  قييتييل  اإىل  امليييادتييين  هيياتيين 

كذلك،  واملفيدة  ال�صارة  اجلراثيم 

كما اأنها تزيد من مقاومة اجلراثيم 

التخل�ص  واإن  احليوية،  للم�صادات 

يوؤدي  اجلراثيم  من  كبري  جزء  من 

االأطيييفيييال،  تييعيير�ييص  يف  نق�ص  اإىل 

العمر  ال�صنة االأوىل من  وخا�صة يف 

يف  �صعفًا  ي�صبب  ممييا  للجراثيم؛ 

مناعتهم ويجعلهم عر�صة للتح�ص�ص، 

حيث بينت درا�صات عدة اأن التعر�ص 

للجراثيم يف الطفولة الباكرة حتمي 

الطفل من التح�ص�ص واالأكزيا.

 

كيفية حتميم �لر�سيع:
ويييييرى الييدكييتييور اأخيي�ييصييائيييييو طب 

االأطيييفيييال، اأنييييه عيينييد الييرغييبيية يف 

ل  ُيف�صّ اليير�ييصيييييع  الييطييفييل  حتييميييييم 

حن  لذلك،  املنا�صب  الوقت  اختيار 

وال  ون�صطًا،  م�صتيقظًا  الطفل  يكون 

الر�صاعة  بعد  بتحميمه  ين�صح 

اأو  ناع�صًا  يكون  عندما  اأو  مبا�صرًة 

من  الطفل  حلمام  والتح�صري  متعبًا، 

خالل تدفئة الغرفة التي �صيتّم بها 

م�صتلزمات  وجتهيز  الطفل،  حتميم 

احلمام كافة، والتي تتمثل يف وعاء 

الدافئ، ومن�صفة وقطع من  املاء  من 

ال�صوف القطني، وحفاظات جديدة 

لتحميم  ووعييياء  نظيفة،  ومالب�ص 

الطفل بداخله.

يكن  الر�صيع  الطفل  ال�صتحمام 

اتباع االأ�صا�صيات االآتية: 

خلع مالب�ص الطفل واحت�صانه بيد 

واحدة، مع مراعاة ترك احلفاظة 

يحن  حّتى  خلعها؛  وعييدم  عليه 

موعد تنظيف منطقة احلفاظ.

وك�صف  باملن�صفة  الييطييفييل  لييف 

املناطق التي �صيتّم تنظيفها اأواًل.

اأو  احلييمييام  اإ�صفنجة  ا�صتخدام 

تنظيف  يف  القطني  القما�ص  قطع 

والبدء  مرة،  كّل  يف  واحدة  منطقة 

خلف  الييواقييعيية  املنطقة  بتنظيف 

يليها  للرقبة،  االنتقال  ثّم  االأذنن، 

املرفقان ثّم الركبتان وما بن اأ�صابع 

و�صرورة  القدمن،  واأ�صابع  اليدين 

التجاعيد  تنظيف  على  الييرتكيييييز 

الذراعن،  حتت  الواقعة  ال�صغرية 

وخلف االأذنن وحول الرقبة.

وقت  نهاية  يف  الراأ�ص  تنظيف  يتّم 

اال�صتحمام؛ حّتى ال يتعر�ص الطفل 

الر�صيع للربد، وين�صح باإمالة راأ�صه 

يف  امليياء  دخييول  لتجنب  اخللف  نحو 

باملاء  ال�صعر  غ�صل  ويف�صل  عينيه، 

ال�صتخدام  احليياجيية  دون  وحيييده 

ال�صامبو.

بتنظيف  لييلييبييدء  احلييفيياظيية  نيييزع 

تنظيف  يتّم  حيث  ال�صفلي؛  اجلييزء 

دون  اخللف  اإىل  االأمييام  من  االإنيياث 

مهبلية  اإفيييرازات  اأّي  مل�صح  احلاجة 

ففي  الذكور  اأّما  وجدت،  اإن  بالكامل 

حال اخلتان يف�صل عدم غ�صل راأ�ص 

الق�صيب حّتى يلتئم، جتفيف الطفل 

وجتيينييب فيييرك اجلييلييد بييقييوة كييي ال 

يتهيج.

النظيف  احلفاظ  الطفل  اإلبا�ص   

واملالب�ص.

نورث وي�سرتن، حول خطورة  فريق من جامعة  �أجر�ها  نتائج در��سة طبية حديثة،  ن�سرت موؤخر� 
��ستخد�م �ملناديل �ملبللة على �سحة �الأطفال �لر�سع.

ـــك ـــت ـــل ـــائ ع
��شتخد�م �ملناديل �ملبللة ي�شكل خطر� 

على �شحة �لأطفال �لر�شع

بد�ئل طبيعية ملنتجات �إز�لة مكياج �لوجه



راكب يثري الفو�سى على منت طائرة ويهدد 
باإيذاء طاقمها.. وال�سبب مفاجاأة

ل�صركة  تابعة  ركيياب  طائرة  قائد  ا�صطر 

اجلوية"  اآال�يييصيييكيييا  "خطوط  طييييييريان 

بعد  الطائرة  م�صار  اإىل حتويل  االأمريكية، 

اأن هدد اأحد الركاب باإحلاق االأذى باأع�صاء 

وذلك  نف�صها،  وبالطائرة  الطائرة،  طاقم 

ب�صبب عدم ال�صماح له با�صتخدام احلمامات 

ما  بح�صب  االأوىل،  بييالييدرجيية  اخلييا�ييصيية 

"مريور"  �صحيفة  ن�صرته  تقرير  يف  جيياء 

الربيطانية.

الراكب،  ذلك  فاإن  الطريان،  ل�صركة  ووفًقا 

اأ�صبح  هويته،  اإىل  االإ�صارة  تتم  مل  والييذي 

ينتظر  كييان  فيما  لل�صغب  ومييثييرًيا  عدائًيا 

الرحلة  خييالل  املييرحييا�ييص  لييدخييول  دوره 

من  االأ�صا�ص  يف  متجهة  كانت  التي  اجلوية 

"لو�ص  اإىل  االأمريكية  "نيويورك"  مدينة 

اأجنلو�ص".

وقيييام قييائييد الييطييائييرة، الييتييي كييانييت حتمل 

اإىل  باالإ�صافة  م�صافًرا،   177 متنها  على 

م�صار  بتحويل  اأفييراد،   6 من  املكون  الطاقم 

الرحلة عرب مطار "كان�صا�ص �صيتي الدويل" 

اأعقاب  يف  االأمريكية،  "ميزوري"  بوالية 

يوم  ظهر  بعد  حدثت  التي  الواقعة  تلك 

اخلمي�ص.

فيديو  مييقييطييع  يف  اليييراكيييب  ذليييك  ويييظييهيير 

بدت  وقييد  "مريور"  �صحيفة  موقع  ن�صره 

مع  يتجادل  وكييان  الغ�صب  عييالمييات  عليه 

ال�صماح  عييدم  ب�صاأن  ويتذمر  اآخيير  �صخ�ص 

االأوىل  الييدرجيية  حمامات  با�صتخدام  لييه 

قائاًل: "هل تف�صل وجود عدة اأ�صخا�ص هنا 

املرحا�ص  اإىل  الدخول  اأجل  من  ينتظرون 

رغم وجود اآخر خايل؟".

وتابع حديثه موؤكًدا على اأنه لن يتوقف عن 

خا�صة  الطابور،  يف  انتظاره  اأثناء  التذمر 

املقدمة،  يف  فارغن  حمامن  وجود  ظل  يف 

واأخذ يطلق ال�صباب.

وهو  الطائرة  قائد  �صوت  ذلك  بعد  و�ُصمع 

يتحدث عرب جهاز االت�صال الداخلي قائاًل 

يف  يت�صبب  الركاب  اأحد  باأن  علم  على  اإنه 

وباأن  مقعده  اإىل  بالعودة  وطالبه  �صجة، 

مقعده  اإىل  عيياد  قييد  بيياأنييه  وُيعتقد  يييهييداأ، 

بالفعل، اإال اأنه يف لقطة اأخرى �صوهد عدد 

الطائرة حيث  ال�صرطة على منت  من رجال 

الراكب  ذلييك  با�صطحاب  يقومون  كييانييوا 

ناحية املخرج، و�صط ت�صفيق الركاب.

بدون  هبطت  قييد  الييطييائييرة  اأن  اإىل  ي�صار 

م�صكلة يف مطار "كان�صا�ص �صيتي الدويل".

االأقل  على  اأ�صخا�ص   6 اأ�صيب  املا�صية،  الع�صر  ال�صنوات  مدى  على 

ت�صمى  البكترييا  من  نييادر  نييوع  ب�صبب  وخطرية  �صديدة  باأمرا�ص 

الكالب  يف  �صار  وغري  �صائع  اأمر  وهو   ،capnocytophaga
ولكن يكن اأن يكون قاتاًل للب�صر الذين ي�صابون به.

اأحد امل�صابن ذو احلالة االأكر ماأ�صاوية هو »جريج مانوفيل«، البالغ 

بل  و�صاقيه،  49 عاًما، من وي�صكون�صن، حيث فقد ذراعيه  العمر  من 

ا من اأنفه و�صفته العليا بعد لعقه من كلبه االأليف من نوع  وجزءا اأي�صً

ميل. للدايلي  وفًقا  "بيتبول"، 
من  االأطباء  يتمكن  مل  لذلك  ونتيجة  للغاية،  نييادرة  حالته  تعترب 

عالجه ب�صبب عدم قدرتهم على ت�صخي�ص مر�صه، لكن الباحثن يف 

نوًعا خمتلًفا من اجلينات لدى  الطب بجامعة هارفارد وجدوا  كلية 

اأكر عر�صة لالإ�صابة مب�صاكل طبية حادة ب�صبب  ال�صحايا جتعلهم 

البكترييا.

بعد   2018 يونيو  يف  باالإنفلونزا  اأ�صيب  اأنه  مانوفيل  جريج  اعتقد 

بداأت  عندما  لكن  واالإ�صهال،  والقيء،  احلمى،  اأعرا�ص  من  عانى  اأن 

حالته تتدهور، نقلته عائلته اإىل امل�صت�صفى، ووفًقا للمعاهد الوطنية 

الكالب  لعاب  يف  بكترييا  توجد  بالفعل  فاإنه   ،)NIH( لل�صحة 

والقطط االأ�صحاء.

يكن اأن تنتقل البكترييا اإىل الب�صر من خالل الع�صات ولعق احليوانات 

بل�صانها لل�صخ�ص، ورغم اأن معظم النا�ص لن تظهر عليهم اأي اأعرا�ص 

الذين  اأولئك  لدى  �صديًدا  ا  مر�صً ي�صبب  لكنه  بالعدوى،  اأ�صيبوا  اإذا 

يعانون من �صعف اأجهزة املناعة.
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 جلي�شة �طفال 
حتطم جمجمة 

ر�شيعة وت�شيبها 
بالعمى

اأفرجت املحكمة عن جلي�صة اطفال بالرغم 

من ت�صببها يف اإ�صابة طفلة ب�صرر دماغي 

مزمن، اإثر �صربها بعنف بهدف معاقبتها 

على الت�صبب يف التاأخري عن ميعاد ت�صفيف 

�صعرها ب�صالون جتميل.

ووفقا ل�صحيفة "ديلي ميل"، هاجمت 

�صانون �صوتر ، 23 �صنة، طفلة بالغة من 

العمر �صتة اأ�صهر على مدى �صهرين بينما 

كان من املفرت�ص اأن ترعاها يف منزل يف 

اأرب روث ، اأجنو�ص باإجنلرتا.

وعانت الطفلة من اإ�صابات يف املخ 

باالإ�صافة اإىل ك�صور يف جمجمتها 

وا�صالعها وكاحلها ، نتيجة ام�صاكها 

بطريقة عنيفة وهزها.

و�صمعت املحكمة العليا يف جال�صكو اأن 

الطفلة اأ�صيبت بعمى دائم، وفًقا ل�صهادة 

امل�صعفن.

وا�صتندت املحكمة يف حكم االإفراج عن 

املتهمة باأنها لديها م�صكلة نف�صية وعقلية 

وحكم عليها بالعمل ملدة 330 �صاعة بدون 

اأجر يف العمل املجتمعي.

تد�شني �أول ناٍد يف �ل�شعودية 
لتدريب �ل�شيد�ت على ركوب �خليل 

ب�سبب لعاب كلب.. رجل 
يقطع اأنفه و�ساقيه وذراعيه 

خ�ص�صت اململكة العربية ال�صعودية، موؤخرا، ناديا لتعليم 

الفتيات ريا�صة ركوب اخليل.

ووفًقا ل�صحيفة "عاجل" ال�صعودية، اأطلق اأول ناٍد لتعليم ال�صيدات 

ركوب اخليل، يف منطقة ع�صري بال�صعودية، حيث مت جتهيزه بجميع 

االأدوات واملعدات اخلا�صة بالتدريب، حيث ت�صرف على تدريب الفتيات 

�صيدتان.

ونقلت ال�صحيفة عن �صاحب امل�صروع عبد اهلل ال�صهراين، قوله اإن 

النادي مغلق على ال�صيدات فقط ومطبق به كامل ال�صوابط 

للحفاظ على خ�صو�صية املتدربات.

ولفت اإىل اأنه جاِر العمل حاليا على خو�ص جتربة 

املناف�صة يف املحافل املحلية والدولية.

لكل  مثالًيا  منوذًجا  بول«  »�صوزيل  تعد 

يف  عقود   7 من  فالأكر  باليه،  راق�صة 

اأ�صابع  على  واقفة  تزال  وال  الرق�ص 

ال�صن  اإىل  ت�صت�صلم  ومل  قييدميييييهييا، 

املحدد للتوقف عن رق�ص الباليه وهو 

الي30 عاًما، بل قررت اال�صتمرار حتى 

املمات.

 26 "عندما كان عمري  �صوزيل   تقول 

�صوى  لييدي  يتبق  مل  اأنييه  عرفت  عاًما، 

الرق�ص"،  عن  للتوقف  �صنوات  ب�صع 

عاًما   79 العمر  من  اأبلغ  االآن  اأنييا  وها 

ومل اأتوقف، حيث ك�صفت باأنها ال جتد 

�صعوبة اأبًدا يف الرق�ص، "يعتقد بع�ص 

النا�ص اأنني اأرق�ص ب�صكل اأف�صل من اأي 

معار�صة  من  الرغم  على  م�صى،  وقييت 

البع�ص االآخر".

ولدت �صوزيل يف لندن، وبداأت الرق�ص 

بالذكر  واجلييدييير  ال�صابعة،  �صن  يف 

اأنحاء  جميع  يف  عرو�صها  اأدت  قد  اأنها 

ك�صيفة  اليوم  تظهر  تزال  وال  العامل، 

مع �صركات الرق�ص املحلية، فال يوجد 

لديها نية التوقف، وتقول باأن ال�صر يف 

ا�صتمرارها هو خفة ج�صدها رغم �صنها 

و�صغفها باحلياة، فالعمر لي�ص حجة.

ب�صع  قبل  ذراعها  ك�صرت  عندما  حتى 

وبعد  فرا�صها،  يف  تييرقييد  مل  �ييصيينييوات 

اإىل  الييذهيياب  يف  بيييداأت  فقط  اأ�ييصييبييوع 

امل�صرح، ورغم بلوغها هذا ال�صن الكبري 

ما  لكن  الباليه،  حتب  تييزال  ال  فاإنها 

من  مع  البهجة  تقا�صم  هو  اأكر  حتبه 

حولها، كما ترى.

تدر�ص �صوزيل حالًيا يف اأكاديية رويال 

االأطفال  تلهم  حيث  للرق�ص،  باليه 

يفعلوه  ملييا  واحلييب  بال�صغف  املحلين 

"الباليه  امل�صرح، وتن�صح �صوزيل:  على 

باأنك  �صعرت  فاإذا  ي�صاعد يف كل �صيء، 

رق�ص  اإىل  فانتقل  يييرام،  ما  على  ل�صت 

اأي  من  اأف�صل  باأنك  و�صت�صعر  الباليه 

وقت م�صى".

�أكرب ر�ق�شة 
باليه يف 

�لعامل.. 
لن ت�شدق 

عمرها

�صدق 

ال ت�صدق
�أو
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ن�صبًيا  ــة  ــل طــوي فــــرتة  ــذ  مــن

و�صركة OnePlus ت�صوق اإىل 

الذكي  التلفاز  على  تعمل  اأنها 

اأن  اإىل  وبالنظر  بها.  اخلا�ص 

 OnePlus منتجات  ت�صكيلة 

تتاألف اإىل حد كبري من الهواتف 

موؤ�صًرا  ذلك  كان  فقد  الذكية، 

تتطلع  كانت  ال�صركة  اأن  على 

الهواتف  وراء  ملا  التو�صع  اإىل 

الأولــئــك  وبالن�صبة  الــذكــيــة. 

الذكي  التلفاز  لهذا  املتحم�صون 

ف�صوف   ،OnePlus �صركة  من 

يــكــون مــن دواعـــي �ــصــرورنــا اأن 

 OnePlus نخربكم باأن �صركة

ال�صتار  بــاإزاحــة  الــيــوم  قــامــت 

ر�صمًيا عن تلفازها الذكي االأول 

على االإطالق.

ــي،  ــم ــص ــر� قــبــل االإعـــــــالن ال

الواقع  يف   OnePlus كــانــت 

تدريجي  وب�صكل  ببطء  تن�صر 

التلفاز  هـــذا  حـــول  مــعــلــومــات 

�صا�صة  على  توفره  مثل  الذكي، 

اإنــ�ــص   55 بــحــجــم   QLED
ووفقا   .4K HDR ــة  ــدق وب

الــيــوم،   OnePlus الإعــــالن 

ال�صركة  الذكي من  التلفاز  فهذا 

املئة  يف   120 يغطي  ال�صينية 

 ،NTSC الــلــوين  ــدرج  ــت ال مــن 

و   Dolby Vision ويــدعــم 

يحتوي  �ــصــوف   .HDR10+

على  ا  اأي�صً  OnePlus TV
 Gamma Color املــعــالــج 

يف  �صي�صاعد  ــذي  وال  Magic
معاجلة ال�صور وعر�صها.

اجلديد    OnePlus TV
ياأتي   OnePlus �صركة  مــن 

مع ثماين مكربات لل�صوت بقوة 

من  اأربــع  باأن  العلم  مع   50W
ال�صوت هذه عبارة عن  مكربات 

املدى  طويلة  �صوتية  مكربات 

االأمامية  الواجهة  يف  وتتواجد 

مع  جــنــب  اإىل  جــنــًبــا  لــلــتــلــفــاز 

اأخرى،  اأمامية  �صوتية  مكربات 

نحو  موجهة  اأخـــرى  ومــكــربات 

عن  التحدث  ميكننا  ال  اخللف. 

الذكي  التلفاز  يف  ال�صوت  جودة 

اجلودة  اأن  يبدو  ولكن  اجلديد، 

يخ�ص  وفيما  واعـــدة.  �صتكون 

التلفاز  فــهــذا  الت�صغيل،  نــظــام 

�صركة  مـــن  اجلـــديـــد  ـــذكـــي  ال

بنظام  �صيعمل   OnePlus
واجهة  مع   Android TV

م�صتخدم خا�صة.

الذين  الأولـــئـــك  وبــالــنــ�ــصــبــة 

ف�صوف  ال�صعر،  عن  يت�صاءلون 

لالإختيار  طــرازان  هناك  يكون 

ــى  ــدع ُي االأول  بــيــنــهــمــا،  ـــن  م

والثاين   OnePlus TV Q1
 OnePlus TV Q1 ُيدعى 

االأول  الــطــراز  اأن  علًما   Pro
ُيكلف 987 دوالر اأمريكي، بينما 

 1411 الــثــاين  الــطــراز  ُيكلف 

اإطــالق  �صيتم  اأمــريــكــي.  دوالر 

الهند،  يف  مبدئًيا  التلفاظ  هذا 

معلومات  اأي  تــوجــد  ال  ولــكــن 

اإذا كان �صي�صق طريقه اإىل  عما 

االأ�صواق العاملية.

الت�صريبات  ــن  م طــويــل  م�صل�صل  بــعــد 

�صركة  قــامــت  الت�صويقية،  واالإعـــالنـــات 

ال�صتار  باإزاحة  اليوم  اأخرًيا   OnePlus
ر�صمًيا عن الهاتف 7T OnePlus والذي 

م�صتوى  على  كبرية  حت�صينات  على  ح�صل 

م�صتوى  وعلى  وال�صا�صة،  الكامريا 

اأنــه  اإىل  نــظــًرا  ــا  اأيــ�ــصً ال�صحن 

يدعم ال�صحن ال�صلكي ال�صريع 

.30W بقوة

 7T  OnePlus الــهــاتــف 

كامريات  ثالث  مع  جاء  اجلديد 

الكامريا  متتاز  اخللفية  الواجهة  يف 

يف  ميغابك�صل،   48 بدقة  فيها  االأ�صا�صية 

بدقة  املقربة  الثانية  الكامريا  متتاز  حني 

اأن هذه الكامريا توفر  12 ميغابك�صل علًما 
تفتقر  ولكنها  مرتني  يبلغ  ب�صري  تقريب 

.OIS اإىل تقنية تثبيت ال�صورة

الوا�صعة  الثالثة  الكامريا  بخ�صو�ص  اأما 

ميغابك�صل   16 بدقة  متتاز  فهي  الزاوية، 

درجـــة.   117 تبلغ  مــ�ــصــاهــدة  وبـــزاويـــة 

�صركة  قامت  فقد  تتوقع،  اأن  ميكنك  وكما 

 Nightscape بتعزيز و�صع OnePlus
اإ�صافة  مــع   7T  OnePlus الهاتف  يف 

 Macro ميزتني جديدتني، االأوىل ُتدعى

ال�صور  اإلتقاط  لك  تتيح  وهــي   Mode
وامليزة  فقط،   2.5cm بعد  من  للعنا�صر 

الفيديوهات الثانية تتيح لك  ت�صجيل 

بدقة  البطيئة 

 7 2 0 p

ومبعدل 

اإطــار   960
يف الثانية.

ي�صم  اجلديد   7T  OnePlus الهاتف 

 Fluid AMOLED �ــصــا�ــصــة  كــذلــك 

 FullHD+ وبدقة  اإن�ص   6.55 بحجم 

وبقطع   90Hz يبلغ  حتديث  مبعدل  متتاز 

يف اجلزء االأو�صط العلوي من اأجل الكامريا 

ميغابك�صل.   16 دقتها  تبلغ  التي  االأمامية 

حمتوى  تدعم  فهي  ال�صا�صة،  ذكــر  وعلى 

+HDR10 وتوفر �صطوع عايل ي�صل اإىل 

�صمعة.  1000
ياأتي  اجلديد   7T  OnePlus الهاتف 

 3800mAh ب�صعة  بطارية  مــع  كذلك 

مما   30W بقوة  ال�صريع  ال�صحن  تدعم 

ي�صمح ب�صحن 70% من البطارية يف غ�صون 

ن�صف �صاعة. وب�صرف النظر عن البطارية، 

ي�صم  اجلديد   7T  OnePlus فالهاتف 

 855  Snapdragon+ ــعــالــج  امل

ــن �ــصــركــة كــوالــكــوم،  االأحـــــدث م

الــــــذاكــــــرة  مــــــن   8GBو

ــة، فــ�ــصــال عن  ــي ــوائ ــص ــ� ــع ال

 256GB اأو   128GB
الداخلية  الــذاكــرة  مــن 

.3.0  UFS
 OnePlus يكون  قد 

يتم  ــي  ذك هــاتــف  اأول   7T
 Android نظام  مع  م�صبق  ب�صكل  �صحنه 

من  اإبتداء  اأواًل  الهند  اإىل  و�صي�صل   .10
28 �صبتمرب. وعندما يتعلق االأمر بال�صعر، 
لن�صخة  اأمريكي  دوالر   535 من  يبداأ  فهو 

اأمريكي  563 دوالر  اإىل  128GB، وي�صل 
.256GB لن�صخة

�صادفنا  ال�صهر،  هــذا  من  �صابق  وقــت  يف 

قائمة حتتوي على جميع هواتف �صام�صوجن 

حتديث  على  حت�صل  اأن  املــقــرر  مــن  الــتــي 

ت�صري  االأن،  امل�صتقبل.  يف   10  Android
بداأت  �صام�صوجن  �صركة  اأن  اإىل  التقارير 

 10  Android نظام  اإختبار  فعاًل عملية 

 Galaxy+ و Galaxy S9 على الهاتفني

.S9
يعمالن  الــهــاتــفــني  هـــذيـــن  ر�ـــصـــد  مت 

ــات  ــي ــن ــب ــيــل حتـــمـــل ال ــغ ــص ــ� بـــاأنـــظـــمـــة ت

و   G960FXXU7DSI3

التوايل،  على   G965FXXU7DSI3
تعمل  �صام�صوجن  �صركة  اأن  اإىل  ي�صري  مما 

نظام  من  اجلديد  االإ�ــصــدار  لتح�صني  بجد 

الــرائــدة  هواتفها  اأجـــل  مــن  ـــدرويـــد  االأن

ال�صابقة.

اإطار زمني وا�صح عندما ينبغي  ال يوجد 

 Android اأن نتوقع روؤية حتديث  علينا 

هواتف  �صل�صلة  اإىل  ي�صل  الر�صمي   10
Series Galaxy S9، ولكن �صتقوم �صركة 
التحديث  هذا  باإطالق  بالتاأكيد  �صام�صوجن 

 Galaxy S9+ و Galaxy S9 للهاتفني 

 Galaxy اإىل كل من  اأن تقوم بجلبه  بعد 

 10  Galaxy Note و   Series  S10
.Series

التلفزيونات �صوق  اإىل  ر�صمًيا  تدخل   OnePlus
" OnePlus TV " مع تلفازها الذكي الأول 

الإعالن ر�صمًيا عن الهاتف 7T OnePlus مع �صا�صة متقدمة، 

وثالث كامريات يف الواجهة اخللفية 

�صام�صونغ بداأت فعلًيا باإختبار حتديث Android 10 للهاتفني 

 Galaxy S9+ و   Galaxy S9

هاتف  �أول  على  تعمل   Xiaomi
يوفر �إمكانية ت�شجيل فيديوهات 
�لثانية يف  �إطار   30 مبعدل   8K

�لهاتف Huawei Mate X 2 قد 
ياأتي مع قلم �إلكرتوين، وفقا لرب�ءة 

�إخرت�ع جديدة 

موؤخًرا  �صدر  جديد  لتقرير  وفقا 

 ،XDA Developers موقع  من 

تعمل   Xiaomi �صركة  اأن  فيبدو 

على هاتف ذكي جديد يوفر اإمكانية 

 8K بــدقــة  الــفــيــديــوهــات  ت�صجيل 

مت  الثانية.  يف  اإطـــار   30 ومبــعــدل 

اإىل  التي ت�صري  املعلومات  العثور على 

لتطبيق  امل�صدرية  ال�صفرة  يف  ذلــك 

ولكن   ،11  MIUI روم  يف  الكامريا 

ال  اأنـــه  هــو  لالإهتمام  املــثــري  ال�صيء 

 Xiaomi �صركة  لدى  هاتف  يوجد 

الفيديوهات  ت�صوير  ميكنه  حالًيا 

 Xiaomi 8. حتى الهاتفK بدقة

Mi Mix Alpha الذي مت االإعالن 
كامريا  ي�صم  والـــذي  مــوؤخــًرا  عنه 

اأ�صا�صية بدقة 108 ميغابك�صل يوفر 

بدقة  الفيديوهات  ت�صجيل  اإمكانية 

الثانية. يف  اإطار   30 ومبعدل   6K

 9820 Exynos حالًيا، املعاجلات

�صركة  مـــن   9825  Exynos و 

تدعم  التي  الوحيدة  هي  �صام�صوجن 

 8K بــدقــة  الــفــيــديــوهــات  ت�صجيل 

لذا  الثانية،  يف  اإطـــار   30 ومبــعــدل 

القادم   Xiaomi هاتف  اأن  يبدو 

املقبل  ــد  ــرائ ال املــعــالــج  مــع  �ــصــيــاأتــي 

ل�صركة كوالكوم.

الذي  ال�صوق  يف  الوحيد  الهاتف 

الفيديوهات  ت�صجيل  حالًيا  ميكنه 

 Nubia الــهــاتــف  ــو  ه  8K بــدقــة 

 ،ZTE �صركة  3 من   Red Magic
 8K ولكنه يدعم ت�صوير فيديوهات

فقط.  الثانية  يف  اإطــار   15 مبعدل 

�صتوا�صل   Xiaomi �صركة  اأن  يبدو 

تعاونها مع �صركة �صام�صوجن يف اجلزء 

ونحن  م�صتقباًل  بالكامريا  املتعلق 

نتطلع بالتاأكيد اإىل املنتج النهائي.

ال�صتار  باإزاحة   Huawei �صركة  قامت 

 Huawei ر�صمًيا عن الهاتف القابل للطي

العام.  هذا  من  �صابق  وقت  يف   Mate X
هذا  ــالق  الإط  Huawei �صركة  تخطط 

الهاتف يف �صهر اأكتوبر املقبل، لذا فاإن ق�صم 

ال�صينية  ال�صركة  يف  والتطوير  البحث 

يحول اإهتمامه االآن اإىل خليفته.

بت�صجيل   Huawei �ــصــركــة  ــت  ــام ق

براءة اإخرتاع جديدة لدى مكتب براءات 

بالواليات  التجارية  والعالمات  االإخرتاع 

االإخرتاع هذه  براءة  االأمريكية.  املتحدة 

مماثل  للطي  قابل  ذكي  هاتف  لنا  تعر�ص 

مع  ولكن   ،Huawei Mate X للهاتف 

حجرة لقلم اإلكرتوين م�صطح.

التخطيطية  لـــلـــر�ـــصـــومـــات  ووفــــقــــا 

اإعدادها  مت  التي  احلا�صوبية  والر�صومات 

من قبل موقع LetsGoDigital، ف�صوف 

يتم �صقل اجلهاز اجلديد باإ�صتخدام كامريا 

لالإهتمام  املثري  ومن  اأنحف.  وبطارية  اأرق 

القلم  و�صع  ليتم  م�صمم  الهاتف  هــذا  اأن 

ت�صت�صيف  التي  الفتحة  يف  االإلــكــرتوين 

يعني  مما   ،USB Type-C منفذ  حالًيا 

تغيري   Huawei �صركة  على  �صيتعني  اأنه 

مكان هذا االأخري.

قامت  قد   Huawei �صركة  تكون  قد 

حلماية  هــذه  االإخـــرتاع  ــراءة  ب بت�صجيل 

ال�صركات  قبل  مــن  الن�صخ  مــن  الت�صميم 

االأخرى التي ترغب يف الدخول اإىل �صوق 

الهواتف الذكية القابلة للطي. ومع ذلك، 

فاإن اإمتالك القلم لي�ص باالأمر اجلديد على 

القلم  فعاًل  توفر  فهي   ،Huawei �صركة 

اللوحية  االأجهزة  من  للعديد   M-Pen
 Huawei والهواتف الذكية، مبا يف ذلك

.20X  Mate



باتنة 

باتنة 
�صطيف

ب�صكرة
ح�صلت على براءة اخرتاع لنظريتها "التغيري واملوازنة"

منحت دولة ماليزيا �شهادة توثيق لالإبد�ع �لعلمي للباحثة رفيدة بوبكر من ولية ب�شكرة، و�لتي ح�شلت على بر�ءة �خرت�ع لنظريتها "�لتغيري و�ملو�زنة"، و�لذي و�شفته �لهيئة بامل�شروع �لباهر حيث هناأت 
دولة �جلز�ئر على هذ� �لجناز �لعلمي.

ماليزيا متنح �شهادة توثيق لالإبد�ع �لعلمي للباحثة"رفيدة بوبكر" 

�ملطوع  و�لكاتب  و�لر�شام  ز�ف" �لنحات  بن  "�شليم 
لقلمه باجناز فني مت�شابك
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خالل  بوبكر  رفيدة  الباحثة  قالت  جهتها  من 

اأنها تعمل على  نيوز  االأورا�ييص  ليومية  حديثها 

حيث  والتطبيق،  التنظري  يف  مغاير  منهج  خلق 

كان م�صروع البحث فيما يخ�ص اجلانب النظري 

وبعد  الب�صرية،  بالتنمية  خا�ص  بدايته  يف 

ذات  -اأ�صافت  العلمي  البحث  هيئة  در�صت  اأن 

امل�صروع يكن  اأن  الهيئة وجدت  اأن  املتحدثة- 

علمي  هو  ما  منها  عديدة  جماالت  يف  تطبيقه 

والذاكرة  باالأع�صاب  اخلا�ص  كالطب  بحت 

ومنها ما يطبق اأي�صا على مر�صى الزهاير وما 

التنمية  وجمال  النف�ص  علم  جمال  يف  يكر�ص 

هيئة  �صتن�صره  امل�صمون  عيين  اأمييا  الب�صرية، 

اأربعة  بلغات  مرتجما  مباليزيا  العلمي  البحث 

وال�صينية،  واالجنليزية  االأملانية  الرو�صية 

واأول عر�ص لها �صيكون يف رو�صيا.

وعن الفكرة التي دفعت الباحثة رفيدة الخرتاع 

"على الرغم من اأين  النظرية ت�صيف بقولها: 

خريجة ق�صم االآداب واللغة والعربية جامعة 

حممد خي�صر اإال اأن املجال العلمي االإكلينيكي 

البداية  كثريا،  ي�صتهويني  خا�صة  والنف�صي 

الف�صول  �صاقني  اأين  الزهاير  مع مر�ص  كانت 

الأعرا�صه  نظرا  املر�ص  هذا  عن  اأكيير  ملعرفة 

ما  نف�صية  واأخييرى  علمية  ناحية  من  الغريبة 

جعلني اأقراأ الكثري عن كتب علم النف�ص وكتب 

التنمية الب�صرية وكتب علمية تخ�ص الذاكرة 

والذكاء، كما اأن طريقة التحليل واال�صتنباط 

ما  من  والكثري  والييقييراءة  التجريب  وكيفية 

االأ�صتاذ  من  ا�صتقيته  العلمي  املنهج  اإليه  يدعو 

يف  در�صني  الييذي  مدا�ص  عمار  اأحمد  الدكتور 

علمني  الييذي  بب�صكرة  خي�صر  حممد  جامعة 

بريدهم  عرب  الهيئة  مع  توا�صلت  ثم  الكثري، 

االلكرتوين ووجدت �صفحة على الفاي�ص بوك 

تتحدث عن هذا االأمر و�صجلت عندهم واأر�صلت 

اأرفقوا  اأن  اإىل  املوافقة  وانتظرت  البحث  لهم 

وكل  ماليزيا  اإىل  للح�صور  خا�صة  دعييوة  يل 

التكاليف كانت عليهم، لكن �صادف ذلك اأن كنت 

بيياالأردن  دويل  موؤمتر  يف  حينها  الوطن  خييارج 

يل  اأر�صلت  مدة  بعد  لكن  الذهاب،  علي  فتعذر 

ال�صهادة والتوثيق العلمي والو�صام".

من  بوبكر  رفيدة  الباحثة  اأن  بالذكر  اجلدير 

ما�صرت  ب�صكرة،   –  1994-07-24 مواليد 

ومعا�صر،  حديث  نقد  تخ�ص�ص  عربي  اأدب 

خمتلف  يف  توجت  تعاىل،  اهلل  لكتاب  حافظة 

م�صروع  غرار  على  والوطنية  الدولية  املحافل 

حممد  مبادرات  قبل  من  املنظم  االأمل  �صناعة 

ومتح�صلة  بدبي،  العاملية  مكتوم  اآل  را�صد  بن 

على و�صام التميز بتقدير ممتاز من قبل منتدى 

ال�صقيق،  باليمن  2018م  التي  اليمني،  القارئ 

العاملي  ال�صباب  منوذج  لدى  اجلزائر  و�صفرية 

االأمم املتحدة مباليزيا ل�صنة 2019، كما تعد 

ودور  اجلمعيات  خمتلف  يف  ثقافية  نا�صطة 

الثقافة بب�صكرة، حظيت بعديد احلوارات مع 

جريدة  مع  احداها  وكانت  اجلرائد  خمتلف 

وموؤلفاتها  التي تطرق الأعمالها  نيوز  االورا�ص 

وثقافية  نقدية  مييقيياالت  ولييهييا  الق�ص�صية، 

بجرائد وطنية منها الورقية وااللكرتونية.

وله  خمييرج،  �صيناريو،  كاتب  متميز،  ر�ييصييام 

عيييدة جتييييارب  يف اليينييحييت عييلييى اليييرميييل،  من 

املعروف  زاف  بن  �صليم  املبدع   ،  1994 مواليد 

كموهبة  من املواهب ال�صابة يف م�صقط  راأ�صه 

واأبدع  طريقه  �صق  االأورا�ص"منعة"،   جوهرة 

يف عديد الفنون، بداية فنان من قلم ر�صا�ص، 

اأعماله ر�صومات تالم�ص  ورقة بي�صاء لتج�صد 

الواقع وعن جتربته يبوح عنها �صليم بن زاف 

اأر�صم  واأنا  ال�صغر  "منذ  نيوز  االأورا�ص  ليومية 

يف الدفاتر وعلى اجلدران، �صرعان ما اكت�صف 

على  فحر�ص  الر�صم  فن  يف  موهبتي  الييوالييد  

اأفييراد  اأي�صا  اهتم  كما  وتطويرها،  تنميتها 

هذا  يف  اال�صتمرار  على  حييويل  وميين  عائلتي 

الدعم  تقديهم  خالل  من  الفنون  من  املجال 

النف�صي واملعنوي ".

امل�صرية  لهذه  تطويره  وعن 

من  وجييد  اأن  بعد  الفنية 

االأ�صياء  عن  تعبريه  يتفهم 

ي�صري  مميييييز  فيينييي  عييمييل  يف 

طوع  باأنه  ال�صياق  ذات  يف 

والقلم  اليير�ييصييا�ييص  الييقييلييم 

اأظافره  نعومة  منذ  اجلاف 

ومع  الفني  التعبري  الأجييل 

التكنولوجيا  و�صائل  توافر 

العنكبوتية  واليي�ييصييبييكيية 

ليج�صد  اللوحة  م�صاحة  يف  اأنامله  انطلقت 

منها  تاريخية  �صهرية  ل�صخ�صيات  بورتريهات 

م�صطفى  املجيدة  التحريرية  الثورة  ك�صهيد 

ريا�صية  لوجوه  ر�صمه  غرار  على  بولعيد،  بن 

بورتريه  كتناوله  حوله  ومن  عادين  واأنا�ص 

لوالده املرحوم.

و  االأنييرتنييت  عرب  بحثه  رحلة  �صاهمت  وقييد   

تطوير  على  عاملين  ر�صامن  الأعمال  اإطالعه 

هذا  يف  يذكر  كما  امل�صتطاع،  قييدر  اإمكانياته 

درو�ييص  وتلقيه  التعليمية  م�صريته  اليي�ييصيياأن 

منها  اأ�صاتذة  يد  على  الر�صم  فن  يف  ون�صائح 

رفقة  التحاقه  اإىل  اإ�صافة  قالة  االأ�صتاذة 

كل  راأ�صه  م�صقط  يف  ال�صباب   بدار  اأ�صدقائه 

ذلك الأجل االإملام اأكر بالتقنيات الفنية.

وقد �صاركت اأعمال �صليم بن زاف  الذي يحبذ 

املالمح  اإظهار  يف  املتميزة  البورتريهات  ر�صم 

الولهة  منذ  تبهر  التي  الب�صرة  وتييدرجييات 

باأن  يفرق  يكاد  فال  متلقي  اأي  انتباه  االأوىل 

جاف  بقلم  �صاحبها  اأبدعها  اللوحات  هييذه 

اإبداعاته  وارحتلت  حلت  فاأينما  ر�صا�ص،  اأو 

�صارك  وقييد  اإليها،  الناظرين  اأعيين  خطفت 

املتميز  الفنان  بها 

املعار�ص  عديد  يف  

امليييحيييلييييييية �يييصيييواء 

منها  املنظمة 

م�صتوى  على 

اأو  امليينييطييقيية 

اجلييييامييييعيييية 

اأييي�ييصييا وكييذا 

عييييديييييد  يف 

امليينييا�ييصييبييات 

يخية  ر لتا ا

واالجتماعية. 

ولدى الر�صام �صليم بن زاف جتارب اأخرى لكونه 

اأي�صا يف �صناعة  موهبة  فقد ظهر له اهتمام 

االأفالم، ت�صميم الفوتو�صوب فمن اأعماله فيلم 

حمل  الذي  اليوتيوب  موقع  على  اأطلق  ق�صري 

 tameddurt nnegh t" ا  عيينييوان 

tiazizut " حتدث من خالله حول التو�صع 
الفالحية  االأرا�ييصييي  ح�صاب   على  العمراين 

الأجل  امل�صتثمرات  هدم  البع�ص  ي�صتغل  حيث 

بناء من�صاآتهم، كما نال اأي�صا بعمل م�صارك به 

املركز االأول يف م�صابقة تاريخية حول ذكرى 

بولعيد" والتي  بن  "م�صطفى  البطل  ا�صت�صهاد 

املنظمة  �صنوات  ثييالث  قبل  اآنيييذاك  نظمتها 

الوطنية  لرتقية املجتمع املدين مبنعة. 

ويعمل اأي�صا املوهوب �صليم بن زاف على اإعداد 

اأعمال اأخرى يف هذا املجال منها ما يعكف على 

حاكت  واأخييرى  احلييايل  الوقت  يف  حت�صريها  

"ثاف�صوث" الربيع االأمازيغي الذي حتتفي به 
االأورا�ص"  "جوهرة  �صنة  كييل 

تقليدي  ديييكييور  و�ييصييط  وذليييك 

يحاكي عادات وتقاليد املنطقة 

واحتفائها بهذه املنا�صبة طيلة 

قرون عدة.

املوهبة  اأي�صا �صاحب  تاألق  كما 

م�صروع  يف  واالإبيييييداع  والييفييكيير 

اأي�صا  اأبييدعييت  اأيييين  اآخييير  فني 

الرمل،  على  النحت  يف  يديه 

فييقييد خييا�ييص جتييربييتيين يف كل 

من  القالة  املرجان  �صاطئ  من 

خالل عمله على جت�صيد �صورة 

والذي  الغريق  ال�صوري  الطفل 

�صاطئ  اإىل  االأمييييواج  جرفته 

الذي  منه بذلك احلدث  تاأثرا  تركيا 

هز م�صاعر واأحا�صي�ص عديد الفنانن 

�صغفهم  قادهم  ممن  احل�ص  املرهفي 

اآالم  للتعبري عما يختلج وجدانهم من 

احلدث  ذلك  هز  وما  ت�صامنا  واأحزان 

فنانو العامل."

وحتدث �صليم بن زاف يف ذات ال�صياق 

�صكل  نحت  يف  امل�صابهة  جتربته  عن 

التي  وهران  �صاطئ  على  "التم�صاح" 
ال م�صت هي االأخرى كنوع من التعبري 

وطموحاته  الفني  ح�صه  االإبييداعييي 

اإذ  وكييفييى،  فيين  حييد  تتوقف  ال  الييتييي 

على  النحت  بفن  اهتمامه  تييزايييد 

اإىل هاوي  الرمال بدء من كونه ر�صام 

متوفرة  ب�صيطة  اأدوات  يكفيه  الييفيين  لييهييذا 

العنان يف  ليطلق  �صاطئ  وم�صاحة معينة على 

جتذب   حتى  خميلته  يف  دارت  �صورة  ت�صكيل 

اأكرب قدر من اجلماهري كي تتفاعل مع اأعماله 

الفنية.

ويف انتظار اأعمال اأخرى �صيك�صف عنها الحقا 

ذات املتحدث من �صاأنها اأن تعرب على الدوام عن 

مكنوناته وموهبته لتج�صد يف كل مرة م�صرية 

ما  الالمتناهية  زاف  بن  �صليم  واملبدع  الفنان 

دام لها عديد املناحي.

والية  �صمال  فودة  بني  ببلدية  العثور  مت 

�صطيف على مقربة تعود للحقبة الرومانية، 

باأ�صغال  مواطنن  قيام  اأثيينيياء  ذلييك  ومت 

بالقرب  خا�صة  مزرعة  م�صتوى  على  حفر 

االأ�صبوع،  نهاية  مع  "العاليقة"  قرية  من  

حيث مت العثور على اأربعة قبور بها هياكل 

و�صواهد  حجرية  �صناديق  داخل  عظمية 

قناطري   03 حوايل  تزن  القبور  جنائزية 

�صم، وعر�صها   190 اإىل نحو  وي�صل طولها 

عظمية،  هياكل  وبها  �صنتيمرت   60 حوايل 

حيث مت نقلها اإىل حظرية البلدية لعر�صها 

الحقا على خمت�صن يف هذا املجال.

غنية  منطقة  يف  فييودة  بني  بلدية  وتقع 

الرومانية،  للحقبة  التاريخية  بال�صواهد 

االآثييار  من  العديد  على  حتتوي  اأنها  علما 

يف  واالأعمال  املال  مدينة  اأهمها  ال�صاهدة 

"مون�ص"  الرومان  عهد  يف  اإفريقيا   �صمال 

تزال  ال  والتي  ال�صف�صاف  بييواد  الواقعة 

اأ�صرارها اإىل غاية اليوم وهذا على  تخفي 

الرغم من االأبحاث التي اأجريت عليها منذ 

متعلقة  الأ�صباب  فجاأة  توقفت  ثم  �صنوات 

تاريخية  مواقع  عن  ف�صال  املايل  باجلانب 

اأخرى تنتظر نف�ص الغبار عنها. 

اآ�صيا  الكربى  اجلائزة  منظمو  اأعلن 

الطبعة  اإطييالق  عن  للرواية  جبار 

اآجييال  تفتح  والييتييي  لها  اخلام�صة 

 20 غاية  اإىل  امل�صاركات  ا�صتقبال 

اأكتوبر القادم وفق ما جاء يف دعوة 

على  للجائزة  ال�صنوية  الرت�صيح 

موقعها.

وتفتح اجلائزة الباب اأمام الروائّين 

اجلزائرين باللغات الثالثة العربية 

واالأمازيغية والفرن�صية، حيث يتوج 

مالية  ومييكييافيياأة  بجائزة  �صنف  كييل 

بتخفي�ص  جييزائييري،  دينار  األييف   700 قدرها 

االأربع  الطبعات  قيمة  عن  دينار  األييف   300
ال�صابقة.

اجلزائرين  للنا�صرين  اأ�صا�صا  اجلائزة  وتوجه 

الذين ن�صروا روايات لكتاب جزائرين كما يكن 

امل�صاركة  ح�صابهم  على  ن�صروا  الذين  للروائين 

�صريطة امتالك رقم اإيداع قانوين.

وتت�صلم اجلائزة ثامن ن�صخ من الرواية املر�صحة 

من قبل النا�صر ومل حتدد بعد تواريخ اجلائزة 

وموعد ت�صليمها.

واطلقت جائزة اآ�صيا جبار الكربى للرواية �صنة 

لالت�صال  الوطنية  املوؤ�ص�صة  باإ�صراف   2015
للفنون  الوطنية  واملوؤ�ص�صة  واال�صهار  والن�صر 

املطبعية.

راأ�صهم  الثالث على  باللغات  كاتبا   12 بها  وتوج 

وعبد  ماتي  وجمال  بقطا�ص  مييرزاق  الييروائييي 

وحظيت  ق�صيمي  و�ييصييمييري  عييييي�ييصيياوي  الييوهيياب 

التتويج  بيي�ييصييرف  بييوخييالييفيية  نيياهييد  الييروائييييية 

جانب  اإىل  العربية  الّلغة  يف  االأخرية  بالطبعة 

مهني خليفي يف اللغة االأمازيغية وريا�ص جريود 

يف اللغة الفرن�صية.

للرواية  الييكييربى  جييبييار  اآ�صيا  جييائييزة  وحتييمييل 

اجلزائري  االأدب  اأعييالم  اأهييم  من  واحييدة  ا�صم 

باالإ�صافة  العامل  يف  مهم  اأدبي  منجز  و�صاحبة 

اإىل م�صاهمات يف ال�صينما والنقد حظيت بتقدير 

عاملي وحازت العديد من اجلوائز املهمة.

بعد   )2015-1936( جبار  اآ�صيا  رحلت  وقد 

اأن حققت �صيتا عامليا واأو�صلتها مكانتها االأدبية 

لع�صوية االأكاديية الفرن�صية �صنة 2005.

�لعثور على مقربة تعود �إىل �لعهد 
�لروماين ببني فودة 

�طالق �لطبعة �خلام�شة
 جلائزة �آ�شيا جبار

ق. ث

عبد الهادي. ب

حفيظة بوقفة

رقية حلمر



ورغم 

ذلك احنا 

خري  من 

املاريكان؟!

حو�ر �لطر�سان
الطبيب: وا�ص عندك

املري�ص: زوج حوانت

الطبيب: ال ال ق�صدي 

وا�ص جابك

املري�ص: جابني الكار

الطبيب: ق�صدي ملاذا 

اأتيت اإىل الطبيب

املري�ص: الأن الطبيب ال 

ي�صتطيع اأن ياأتي اإيل

الطبيب: عندك حاجة 

تقلق؟

املري�ص: ال بالعك�ص اأنا 

واحلاجة اآنتيك؟

الطبيب خرج يجري ومل 

يظهر عليه اأي خرب راهم يقولوا كان الب�ص طابلية 

بي�صة!!؟.

ذ�كرة فيل
يف عام 1986 ذهب رجل بريطاين يف رحلة �صفاري اإىل 

اأدغال اإفريقيا ووجد فيال ينزف دما بغزارة و ف�صمد 

جرحه و اأ�صبح يهتم به اإىل اأن ا�صتعاد الفيل عافيته، 

بعدها عاد الرجل اإىل بريطانيا و 

بعد م�صي 9 �صنوات ح�صرت فرقة 

�صريك للفيلة اإىل بريطانيا فذهب 

حل�صور العر�ص و اأثناء تقدمي الفرقة 

لعرو�صها خرج فيل �صخم من القف�ص 

دون االن�صياع لتعليمات املدرب و اجته 

نحو اجلمهور ففزع اجلميع و فرو 

هاربن اإال ذلك ال�صخ�ص فلم يتحرك 

من مكانه وكان فرحا و عندما و�صل 

الفيل اإليه حمله بخرطومه اإىل اأعلى 

و خبطو يف االأر�ص تك�صرو رجليه و 

خم�ص �صلعات و فقد الذاكرة...

ظهر ماهو�ص الفيل اللي عاجلو 

هههههههههههههههه !!.

طيحـــة
واحد فنيااااااان

وهو ما�صي �صاف قدامو ق�صور تاع بنان

قال اهلل يعيني على هذي الطيحة؟!!.

معلومات م�سلية

الفول

اأمثال �سعبية

عالية  ن�صبة  به  القطبي  الــدب  كبد   •
قام  اإذا  اأنــه  لدرجة   A فيتامني  من  جــدا 

�صخ�ص باأكل كبده فاإنه �صيموت، الأن ج�صم 

االإن�صان ال يتحمل كل تلك الكمية.

من  طــن  مليون   45 مــن  اأكـــرث  يــوجــد   •
ما  العامل  اأنحاء  يف  االإلكرتونية  النفايات 

يعادل وزن برج اإيفل 4500 مرة.

توت  الــفــرعــوين  امللك  حجرة  بقيت   •
ملدة  احلبال  من  بقفل  خمتومة  اآمــون  عنخ 

�صنة.  3250
اإىل  ــرب  اأق ال�صتاء  ف�صل  يف  ال�صم�ص   •

االأر�ص منها يف ف�صل ال�صيف.

مدن  اأكرث  من  دكا  بنغالدي�ص  عا�صمة   •
فيها  يعي�ص  حيث  �صكانية  كثافة  العامل 

األف   45 كثافة  مبعدل  اإن�صان  مليون   15
ن�صمة / كم مربع.

معنى  ال  ــذار  االأع من   %70 من  اأكــرث   •
قام  التي  االأخطاء  بت�صليح  تقوم  ولن  لها 

بها ال�صخ�ص.

23 modhik@yahoo.com : :اإ�سرتاحةالأورا�س�صاركنا ال�صفحة على الربيد االإلكرتوين
ا�سحك وال�سحك بال�س.. قبل ما يغلى وتقول يامن عا�س

جواب 
املحاجية

حاجيتك

 على �صفيحة 

فوق �صفيحة 

�صميها واّل 

نعطيك طريحة

حدث يف مثل هذ� �ليوم
التا�صع والع�صرون من �صهر �صبتمرب

العمل  حلماية  الـــدويل  املــوؤمتــر  ـ   1908
العمل  منع  يقرر  ب�صوي�صرا  لو�صرين  مبدينة 

 14 مــن  ـــل  االأق لــالأطــفــال  بالن�صبة  الليلي 

�صنة.

على  الربيطانية  الو�صاية  بداية  ـ   1923
فل�صطني.

اإىل  اأدت  التي  املفاو�صات  بداية  ـ   1938
اتفاقيات ميونخ.

االحتاد  اأمــام  بولندا  ا�صت�صالم  ـ   1939
ال�صوفياتي واأملانيا النازية.

عرفة  بن  حممد  املغرب  �صلطان  ـ   1955
بن  حمــمــد  مل�صلحة  ــعــر�ــص  ال عــن  يــتــنــازل 

يو�صف)حممد اخلام�ص(.

1955 ـ الوزير الفرن�صي لل�صوؤون اخلارجية 
ويقرتح  اجلزائر  عن  يتحدث  بيني  اأنــتــوان 

ــة  ــروح االأط املــتــحــدة  االأمم  منظمة  عــلــى 

اأن  و  فرن�صا  هي  "اجلزائر  بــاأن  تق�صي  التي 

ق�صية  يف  تتدخل  اأن  ميكن  ال  املتحدة  االأمم 

داخلية".

1955 ـ انتهاء معركة اجلرف بعد 07 اأيام 
من القتال تكبد فيها العدو خ�صائر كبرية يف 

فرن�صا  قامت  ولذلك  باهظا  وعتادا  االأرواح 

احلربية   الكلية  يف  املعركة  هــذه  بتدري�ص 

بـ"�صان �صري" كنموذج حلرب الع�صابات .

حكومة  اأول  ت�صكيل  عن  االإعالن  ـ   1962
الر�صمي  االإعــالن  من  اأيــام   4 بعد  جزائرية 

�صبتمرب   25 يف  اجلزائرية  اجلمهورية  عن 

الوطني  املجل�ص  رئي�ص  قبل  مــن   1962
التاأ�صي�صي فرحات عبا�ص.

انقالبية على �صوكارنو يف  ـ حماولة   1965
وال�صيوعيني  اجلي�ص  بني  بتواطوؤ  اإندوني�صيا 

اللذين تبادال االتهامات بالوقوف وراءها.

لكرة  الوطنية  البطولة  افتتاح  ـ   1977
للقانون  اجلـــديـــد  ـــالح  ـــص االإ� بــعــد  الـــقـــدم 

االأ�صا�صي بح�صور الرئي�ص هواري بومدين.

لت�صنيف  االأوىل  اللجنة  تن�صيب  ـ   1980
االأ�صا�صي  القانون  اإطــار  يف  العمل  منا�صب 

للعمال.

للفنون  الوطني  املتحف  ا�صتحداث  ـ   1987
والتقاليد ال�صعبية.

ـ اإقالع املكوك الف�صائي دي�صكوفري   1988
حممال  بفلوريدا  كانافرال  كاب  قاعدة  من 

بخم�ص رجال ف�صاء ملهمة دامت 4 اأيام.

جنيف  يف  دولية  حتكيم  هيئة  ـ   1988
طابا  منطقة  باإعادة  ال�صهيوين  الكيان  تلزم 

املحتلة يف �صيناء لل�صيادة امل�صرية.

االختياري  منفاه  من  يعود  بلة  بن  ـ   1990
بعد اأن ق�صى 9 �صنوات يف اخلارج.

يف  �صانتو�ص  اأدواردو  خو�صيه  فوز  ـ   1992
اأنغوال  انتخابات رئا�صية دميقراطية يف  اأول 

عاما   16 ا�صتمرت  التي  االأهلية  احلرب  بعد 

يف البالد.

ال�صاب ح�صني  الراي  ـ اغتيال مغني   1994
من طرف م�صلحني.

ال�صلم  مــيــثــاق  عــلــى  املــ�ــصــادقــة  ـ   2005
وامل�صاحلة الوطنية عرب ا�صتفتاء وطني.

طبيب  اأنييا  حملة  يف  عييالوة  �صي  يا  راأيييك  ما  ي 

ول�صت اإطفائيا التي اأطلقها االأطباء؟

ن�صر الدين عويني تب�صة

االأمر  ُي�صّكل  فلن  اإن�صانين"  "ب�صر  كنتم  اإذا 

فارقا..لكن واااااااااااأ�صفاه!؟!.

يعرف  الكل  تبون:  املجيد  عبد  املرت�صح  قال  ي 

من يكون تبون؟

كمال.م قاي�ص

ومن يكون هذا التبون يا �صي كمال!؟!.

يعطيه  اهلل  عييالوة..  �صي  يا  فاأّمن  داع  اإين  ي 

املتالحق يعطيه  الر�صا�ص  و  و الالحق  ال�صاحق 

بال  املوت  و  اخلال  يف  معي�صة  و  الهنا  قلة  و  البال 

يف  والثالت  لفرا�ييص  يف  نهارين  اهلل  �صاء  اإن  عزا 

النعا�ص.. قول اآمن؟

م�صطفى �صرقي بريكة

يل  قل  واّل؟؟...  اآميين  وقييول  ارواح  اأ�صاحبي 

دعوت  ما  مثل  ولك  واآمن  تدعي..  ا�صكون  على 

�صاهلة؟!. 

ي اأكمل يا �صي عالوة..لكل مواطن احلق يف...؟

ف�صيلة ليتيم ق�صنطينة

لك  ن�صمن  ما  االأوك�صجن  من  اأكر  التنف�ص.. 

وااااااااااااالو!؟!.

عييالوة..  �صي  يا  را�صك  ع�ص  ال�صح  وقييت  يف  ي 

ما  عبدا  منك  "حر" جتعل  اأنت  اأكذوبة  �صاعات 

يقدر ي�صك ما يقدر يفك؟

ناجي مقالتي خن�صلة

تك�صر�ص  ما  باملائة..   100 مغ�صو�ص  خييوك 

املخرب  فيها  �صيف�صل  "حر"  انت  وحكاية  را�صك 

الوطني لك�صف اجلودة!؟.

ي ملاذا يل يف كر�صو التنب يخاف النار؟

ف. حما�صنة خن�صلة

للتفيييياو�ص  قابلة  غري  مييييييادة  التبيييييييييين  الأن 

مع النار!؟.

تخاريف 
�سي عالوة املو�سطا�ش

عندك تقطع اجلورنان

هههههه

�صي عالوة ينتظر اأ�صئلتكم ليجيب عليها، �صاركونا بها 
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امل�صبط ما درى باحلايف 

واملك�صي ما درى بالعريان 

والزاهي ي�صحك على الهموم

حكـــمة
من ال�سهل اأن جتل�س وتالحظ، 
اأما ال�سعب فهو اأن تنه�س وتعمل

�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 عني 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 عني 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�صهادتني  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 بعني 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،  عــني 

الثالث من العمر، بحوزته قطعتني 

اأثريتني، 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  للقطعتني 

القطعتني،  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�صختني 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 بني 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 جمهولــني، حيث مت �صلبــه خاللها 

مبلغــا ماليــا قــدره 60 مليــون �صنتيــم 

واآخــر بالعملــة ال�صعبة فاقــت قيمته 

05 ماليــني �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

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 �صابني 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  املواطنني،  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، ليتبني 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  لزبونني  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،  املتورطني  �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

بن �صتول. �ص

بن �صتول. �ص
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 ع. ب


