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بعد انفجار قنينة بها �صائل ي�صتبه اأنه روح امللح
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اأمل مروانـــة 

بداية اأ�ضبوع على وقع احتجاجات مبطالب متباينة

غليــــــان يف عدة
 بلديـات بباتنــــة

�صهدت �صبيحة اأم�س بلديات بريكة، اجلزار وبيطام جنوب والية باتنة، 
موجة احتجاجات عارمة من طرف مواطنني تباينت مطالبهم بني ال�صكن 
وتوفري متطلبات احلياة اليومية ونظم الع�صرات من طالبي ال�صكن املق�صيني 
من ح�صة 884 م�صكن بربيكة، وقفة احتجاجية ب�صبب الطعون التي مت 

�ص 04تقدميها قبل عام ون�صف دون اأن يظهر عليها اأي اأثر،..

جتـــارة املهلو�ضات جتر اأطبــاء اإىل العدالة بخن�ضلة
�أمر وكيـل �جلمهورية لدى �ملحكمة �البتد�ئية مبدينة �ض�ضار 50 كم عن عا�ضمة �لوالية خن�ضلة، بو�ضع �أربعة �أطباء 

عامون حتت �لرقابة �لق�ضائية على خلفية �إقد�مهم على حترير و�ضفات طبية لبع�ص �مل�ضابني باالأمر��ص �لع�ضبية...

ون حتت الرقابة الق�ضائية ب�ض�ضار و�ضع 04 اأطباء عامُّ

�ص 05

�ص 13

على  التعادل  "البيام" تفر�ض 
الذرعان وطريقة ت�سليم املنحة 

تقلل من حجم الفريـــــق..!



                                                              غي�ض من في�ض 

nawara.boubire@gmail.com

نوارة بوبري

ثورة "اتفكري" يا 
 "�ضكون ي�ضالك"

هي تلك ال�شحوة والثقة بالنف�ص التي خلفها 

احلراك ال�شعبي ما بات ي�شريرّ الكثري من االأمور 

ويخلق العديد من االأحداث والتغيريات، ليطالب 

اأ�شحاب احلق بحقوقهم وتطفو على ال�شطح 

ق�شايا "عدالة" كانت من�شية مق�شية مطمو�شة 

غري "مرئية"، املررّ فيها خمفي والظاهر يبدي 

بان الكل را�ص مر�شي يف اأخبث �شورة من النفاق 

التي تك�شر قاعدة ال�شكوت عالمة الر�شا، لتكون 

الثورة الزراعية  التي �شهدتها البالد خالل 

�شبعينيات القرن املا�شي اإحدى الطابوهات 

نع من اخلو�ص يف  كمم ب�شاأنها االأفواه وتمُ التي تمُ

غمارها.

في�شرتجع اأ�شحاب بع�ص االأرا�شي الزراعية 

لبت منهم يف اإطار الثورة الزراعية وحتت  التي �شمُ

ظل حتقيق امل�شاواة االجتماعية التي تتنايف 

يف الواقع مع فطرة اخللق واخلالق �شجاعتهم 

ليطالبوا بحقهم، وكاأننا ن�شهد نه�شة جديدة 

وا�شتعدادا من نوع اآخر ي�شتهدف التغيري والو�شول 

ح�شب لها األف  قتدى بها ويمُ فعال اإىل دولة قانون يمُ

ح�شاب دوليا وعربيا، فقد كان احلديث ب�شان 

الثورة الزراعية اأ�شبه "بالكفر" يف نظر الكثريين 

ملا حتمله هذه الق�شية من خفايا وخبايا ت�شبه 

اإىل حد بعيد ما تخفيه مرحلة "امل�شاحلة 

وال�شلم" التي خرجت من خاللها اجلزائر من 

مرحلة الع�شرية ال�شوداء اإىل مرحلة العقدين 

املتتالني للع�شابة الناهبة للحقوق بدبلوما�شية 

�شمع  ال ت�شاهيها دبلوما�شية وبو�شع �شامت ال يمُ

له دوي.

لت�شلخ اجللد وتدق العظم وتنخره بطريقة 

�شرطانية مميتة ال ترحم الغافل وال حتمي 

واقعا  نف�شه  وجد  حركته  كرثت  "القافز" فمن 
ب�شباكهم العنكبوتية، ومن خفت مات ومل 

اجلديدة  ال�شحوة  بعد  لكن  "يمُرتحم" عليه 
التي منحت النائمني جرعة ن�شاط توقظهم من 

�شباتهم لي�شتعيدوا ما اأمُخذ منهم ب�شال�شة اأو بقوة 

حتت م�شمى "اتفكري يا مرا ملن ت�شايل" ليفر�شوا 

على الثورة اأن "تتفكر " هي االأخرى "�شكون 

ي�شالها" الن القوائم طويلة واخل�شائر ال�شعبية 

كبرية والق�شايا جد �شائكة ومعقدة الأنها 

�شتحرك مياها راكدة فيها من الطفيليات ما يكفي 

الإعادة �شياغة تاريخ جديد معقد وغري مر�ٍص.

                                                              غي�ض من في�ض 

قال: عبد الرزاق مقري
                                 ) رئي�س "حم�س" (

.."ماديت والو من الدولة.. ورموز الف�ساد 
والتزوير مازالو اأحرار"

قلنا: يا راجل... وملاذا مل ُتبّلغ عنهم 
العدالة ما دمت تعرفهم ؟؟

auresbook

للبحر" املاء  "يزيدو 

هل يتم اإعادة التقاعد امل�ضبق ؟؟

حادث جو بـر بني طائرة و�ضاحنة

�ضع ب�ضمتك يف حياة مري�س بال�ضرطان

49 األف عامل على م�شتوى املجمع النفطي �شوناطراك من زيادات  اأن ي�شتفيد  من املرتقب 

يف االأجور تعادل 10 باملائة والتي ت�ص االأجر القاعدي االأدنى على اأن ت�شخ يف ح�شاباتهم 

انطالقا من هذا ال�شهر، يف حني �شي�شتفيد العمال من زيادات يف املنح تعادل 30 باملائة وهو 

ما اأثار جدال وا�شعا لدى كافة العامل اجلزائريني، �شواء القطاعات االقت�شادية اأو التابعني 

للوظيفــــة العمومـــــية م�شرحـــــني اأن القائـــــمني على �شيا�شة االأجور يف اجلزائر" يزيدو 

املاء للبحر".

التوا�شل  مـــواقـــع  عـــرب  اأنـــبـــاء  انــتــ�ــشــرت 

املوثوقة  بامل�شادر  نف�شها  االجتماعي ت�شف 

ال�شندوق  م�شتوى  على  تعليمة  تواجد  عن 

التقاعد  تفعيل  الإعــادة   للتقاعد  الوطني 

وهو   2016 �شنة  جتميده  مت  الذي  امل�شبق 

املو�شوع الذي يطالب به املاليني من العمال 

يف حالة ا�شتيفاء العامل �شن الـ50 �شنة مع 

و�شن  للرجل،  بالن�شبة  العمل  من  �شنة   20
للمراأة. العمل  من  �شنة  و15  �شنة   45

رحلتها  اإلغاء  اإىل  اجلزائرية  اجلوية  للخطوط  "اأ.تي.اأر" تابعة  نوع  من  طائرة  ا�شطرت 

اإىل مدينة عنابة بعدما اأ�شيبت باأ�شرار بليغة اإثر ا�شطدامها ب�شاحنة خم�ش�شة لتفريغ 

مراحي�ص الطائرات مبطار اأحمد بن بلة بوهران، حيث ت�شببت حادثة الت�شادم يف اأ�شرار 

مبروحة املحرك االأي�شر للطائرة.

�شتنظم  امل�شتعجلة  الـــنـــداءات  اإطــــار  يف 

اجلمعية اخلريية كافل ليتيم اليوم االثنني 

30 �شبتمرب 2019 باملوؤ�ش�شة اال�شت�شفائية 
بالدم  للتربع  حملة  بباتنة  بوعتورة  مرمي 

لفائدة مر�شى ال�شرطان ب�شعار �شع ب�شمتك 

اأكــدت  حيث  ــا،  دم احتاج  مري�ص  حياة  يف 

اجلمعية اأن هناك طلبات كثرية وم�شتعجلة 

كافية  ملل   350 اأن  مــــــوؤكدة  يــــوم  كل 

الإنقاذ مري�ص.

بطاقة حمـــــــــراء

�شــارع  "مــري" بلديــة غربية بواليــة باتنة، اإىل 

مقا�شــاة مواطنــني �شاركــوا يف حركــة احتجاجية 

فع فيها مطالب تنمويــة، حيث تلقى املعنيون بكل  رمُ

اأ�شف ا�شتدعاءات من املحكمة عن تهمة التحري�ص 

املبا�شر علــى التجمهر غري امل�شلــح، وقال املواطنون 

اأنــه يف الوقت الــذي كانوا ينتظــرون فيهم جت�شيد 

املطالب التنموية التي احتجوا من اأجلها قبل اأيام، 

بلغتهــم ا�شتدعــاءات مــن املحكمــة من اأجــل املثول 

اأمامها بعد اأن كانوا طرفا يف االحتجاجات والتهمة 

التحري�ص على االحتجاج.

اأميـار مبنطق "ال حتتج"!!

هو عــدد الراغبــني يف الرت�شــح لالنتخابــات الرئا�شيــة املزمع 

اإجراوؤهــا يف الثــاين ع�شر من �شهــر دي�شمرب القــادم، وذلك ح�شب 

مــا اأفــاد علــي ذراع، ع�شو اللجنــة امل�شتقلــة لالنتخابــات واملكلف 

ا�شتمــارات  ت�شليــم  يف  االأخــرية  هــذه  �شرعــت  فيمــا  باالإعــالم، 

التوقيعات الفردية، التي بلغت مليون ا�شتمارة، يف 18 �شبتمرب.
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لكل مقام مقال
االأموال املغّيبة؟!

بداأ احلراك ال�شعبي وتعالت معه �شيحات ومطالب 

لالإطاحة بالف�شاد ورموزه وحماكمتهم حماكمات علنية 

)�شفافة( وهذا ما مل يحظ به )اجلمهور اجلزائري( 

الأن ح�شرية "البث" االأر�شي ميدانيا مل تتح الفر�شة 

للعامة..؟! فلم يعهد الق�شاء اجلزائري ن�شر )غ�شيله( 

�شواء على امل�شتوى الداخلي اأو اخلارجي..

ومن بني مطالب احلراك )امللحة( والتي تال�شت 

جزئيا ثم كليا )بفعل فاعل موؤثر( تلك املتعلقة بحتمية 

و�شرورة ا�شرتجاع االأموال املنهوبة واملهربة يف اخلارج 

الأن اأموال "الداخل" مقدور على ا�شرتجاعها وم�شادرتها 

ح�شب ما تقت�شيه القوانني..

وقد رجح خرباء اقت�شاديون �شعوبة )التمكن( من 

االأموال "املهربة" الأن اأكرثها م�شجل باأ�شماء م�شتعارة 

نوا لهم �شندات يف اخلارج  عرف )الفا�شدون( كيف يوؤمرّ

ال ميكن الو�شول اإليها ال بقوة القانون وال باللجوء اإىل 

االتفاقيات الدولية باخل�شو�ص..

ومن جانب اآخر فاإن مكافحة الف�شاد وقطع روؤو�شه 

واأذنابه ال يتم ولن يكتمل اإال با�شرتجاع اأموال )ال�شعب( 

الذي اأقحم يف اأزمات وهمية مفتعلة ل�شنوات لي�شت 

بالهينة، كان الهدف منها جتويعه واإذالله واإلهاوؤه..

ولن يتم احتواء الف�شاد اإال بتجفيف منابعه ما 

يعني ا�شتعادة ما مت نهبه من �شيولة وعقارات داخليا 

وخارجيا بكل الطرق والو�شائل املتاحة وعدم التنازل 

عن هذا امللف الثقيل الذي ي�شمن �شنوات من "الرخاء" 

االقت�شادي..

وما مل ينتبه اإليه البع�ص اأن �شقف املطالب الذي 

يرتفع وينخف�ص ح�شب موؤ�شرات الوعي والتاأثري والتاأثر 

وكذا درجات التعبئة اإن مل نقل )الت�شليل( و)التغرير( 

اأن هناك الكثري من املطالب التي مت تعليقها اإن )�شح 

التعبري( والتعتيم عليها )اإن جاز القول( اإىل اأن )تت 

العملية بنجاح( ظلت بع�ص )الهرطقات( تعلو على 

ال�شطح وتت�شدر الالفتات والهتافات..

واأهم تلك املطالب كما ذكرنا اآنفا مطلب ا�شرتجاع 

االأموال املنهوبة التي ال نريدها اأن تبقى حبي�شة 

ال�شعارات و)املناورات( ويجب اأن تخرج للتنفيذ وت�شريع 

اإجراءاته الأننا يف الوقت الراهن اأحوج اإليها الإخراج 

البالد من االأزمة واإنعا�شها اأي�شا..

اأما م�شاألة تعاون الدول امل�شتقبلة اإن مل نقل 

املتواطئة فهناك "تر�شانة" من املعاهدات والقوانني 

التي ت�شمن مالحقة االأموال املودعة يف بنوكها مع 

يتها  �شمان اال�شرتجاع..وما على احلكومة اإال اإثبات جدرّ

يف حماربة الف�شاد بتفعيل اآلياته  و تعزيز الثقة 

)املهزوزة( بينها وبني املواطنني الذين ينتظرون النتائج 

على اأر�ص الواقع بعيدا عن اخلطابات الرنانة التي ال 

تغني وال ت�شمن من جوعهم للعدالة احلقة دون امتياز 

الأي طرف اأو اأحد؟!.

الأورا�س بلو�س+ الإثنني 19 �ستمرب  2969/ 30 �سبتمرب 2019 املوافق لـ 30 حمرم 021441

زووووووم الأورا�س....

هل تفطن امل�شوؤولون الذين زاروا اأحياء "حملة" لهذا املنكر اأم اأن كل �شيء كما 

يظهر على �شفحات الفي�شبوك " على ما يرام " ؟

احتجــاج �ضد نـزار
الدفاع  وزير  �شد  �شنة   20 النافذ  بال�شجن  غيابيا  الع�شكرية  املحكمة  ق�شت  اأن  بعد 

ممن  اأم�ص،  �شبيحة  العمال  ع�شرات  جتمع  وجنله،  نزار  خالد  املتقاعد  اللواء  االأ�شبق 

"�شمارت لينك كومينيكاي�شن"، ملالكها لطفي جنل اجلرنال املتقاعد خالد نزار،  �شركة 

يف وقفة احتجاجية بعد قرار ال�شلطات غلق ال�شركة، رافعني �شعارات تطالب بحقهم 

ورواتبهم وغريها من ال�شعارات التي تعرب عن م�شريهم املجهول وحما�شبة نزار.

�ضماح خميلي



على  لل�ضحافة  ت�ضريح  يف  �لــوزيــر  و�أو�ــضــح 

�نطالق  �إ�ــضــارة  �لبليدة  من  �إعطائه  هام�ص 

�ضبتمرب2019  دورة  �جلديد  �ملهني  �لدخول 

لاللتحاق  �مل�ضجل  �لكبري  للطلب  نظر�  "�أنه 
�ضجلته  �لذي  �ملهني  �لتكوين  مر�كز  مبختلف 

�لت�ضجيالت  فرتة  متديد  تقرر  �الأخــرية  هذه 

وهذ�  �ضبتمرب   22 يف  �ختتمت  قد  كانت  �لتي 

�إىل غاية منت�ضف �ل�ضهر �لد�خل".

�لتكوين  قطاع  م�ضوؤول  �أكد  �ل�ضياق  هذ�  ويف 

 382.000 بــني  مــن  ـــه  �أن �ملهنني  و�لتعليم 

خالل  توفريه  مت  جديد  بيد�غوجي  من�ضب 

 250.000 دورة �ضبتمرب مت ت�ضجيل �لتحاق 

مرتب�ص وتلميذ ممتهن جدد وهو �الأمر �لذي 

منح  بغية  �لت�ضجيالت  فرتة  متديد  ��ضتدعى 

ومعاهد  مبر�كز  لاللتحاق  لل�ضباب  �لفر�ضة 

�لتكوين �ملنت�ضرة عرب �لرت�ب �لوطني.

كما �أكد د�دة مو�ضى �أن هذه �ملر�كز قد �ضجلت 

من  معتربة  �أعد�د  �لتحاق  �لدورة  هذه  خالل 

�لتخ�ض�ضات  �إىل  بالنظر  �جلامعات  خريجي 

�ملهنيني  و�لتعليم  �لتكوين  قطاع  يوفرها  �لتي 

من�ضب  على  �حل�ضول  للمتخرج  ت�ضمن  و�لتي 

عمل عقب �نتهاء فرتة تكوينه.

للبكالوريا  تطرقه  ــدى  ول �أخـــرى  جهة  مــن 

�إعد�د  �نه مت �النتهاء من  �لوزير  �أكد  �ملهنية 

بن�ضبة  وهذ�  �مل�ضروع  بهذ�  �خلا�ضة  �الأر�ضية 

70 باملائة على غر�ر حتديد �الإطار �لقانوين 
يقول  تقنية"  �أمـــور  �ضوى  تتبق  "مل  بحيث 

�لوزير �لذي �أكد على �لدور �لهام �لذي تلعبه 

بهذه  �لتعريف  و  �لرتويج  يف  �الإعــالم  و�ضائل 

�ل�ضهادة �جلديدة.

�أ�ضاد وزير �لد�خلية و�جلماعات �ملحلية �ضالح 

�لدولية  للمنظمة  �لهام  بالدور  دحمون  �لدين 

وترقية  وتطوير  مر�فقة  يف  �ملدنية  للحماية 

يف  �ملدنية  �حلماية  الأجــهــزة  �مل�ضندة  �ملــهــام 

�إفريقيا. مربز� يف �ل�ضياق �لتجربة �جلز�ئرية 

�لدعم  �ضاهمت يف تقدمي  �أنها  موؤكد�  �ملجال  يف 

يف �إطار �لت�ضامن �لوطني.

�لر�بع  �الأفريقي  �الجتماع  خالل  ذلك  جاء 

للدول  �ملدنية  للحماية  �لعامني  للمديرين 

�لدولية  �ملنظمة  يف  �ملن�ضوية  �الإفــريــقــيــة 

للحماية �ملدنية �ملنعقد باجلز�ئر �أم�ص �الأحد.

�لدولية  للمنظمة  �لــعــام  �الأمـــني  نــوه  بـــدوره 

بتجربة  �لكرتو�ضي  بلقا�ضم  �ملدنية  للحماية 

ــال �إنــهــا  ــائ ــيــة �جلـــز�ئـــريـــة ق ــدن �حلــمــايــة �مل

يف  �الأفريقية  للدول  ومرجعية  قــوة  "متثل 
�ملادية  و�الإمكانات  و�لتدريب  �لتنظيم  جمال 

و�لب�ضرية.

للخروج  �أن �جتماع �جلز�ئر يهدف  �إىل  و�أ�ضار 

للحماية  بــرنــامــج  بت�ضطري  ت�ضمح  بــقــر�ر�ت 

�خلم�ص  �ل�ضنو�ت  خــالل  �الإفريقية  �ملدنية 

�ملقبلة، م�ضيفا �أن هذ� �لربنامج ينطلق من خالل 

�لتقارير للدول �الإفريقية وفقا الحتياجاتها.

�ملدنية  للحماية  �لعام  �ملدير  �عترب  جهته  من 

�ملدر�ء  خمتلف  بني  للتعاون  فر�ضة  �الجتماع 

�ل�ضمر�ء  �لقارة  يف  �ملدنية  للحماية  �لعامني 

و�ال�ضتفادة من �لتجربة �جلز�ئرية يف �ملجال.

اأكد الفريق اأحمد ڤايد �صالح نائب وزير الدفاع  الوطني رئي�س اأركان اجلي�س الوطني ال�صعبي اأم�س االأحد بوهران، اأن ك�صب رهان  
رئا�صيات 12 دي�صمرب املقبل من طرف ال�صعب اجلزائري الذي تعود على ربح كافة رهاناته تعد "من امل�صائل البديهية". وجاء يف بيان 
لوزارة الدفاع الوطني اأن الفريق ڤايد �صالح اأكد يف ثاين يوم من  زيارته للناحية الع�صكرية بوهران وبالقاعدة البحرية الرئي�صية مر�صى 

الكبري حتديدا، على اأن "متيز ال�صعب اجلزائري االأ�صيل واالأبي، وتعوده على ربح كافة رهاناته مهما كانت طبيعتها و�صعوبتها''.

اأعلن وزير التكوين والتعليم املهنيني، دادة مو�صى بلخري،اأم�س االأحد عن متديد فرتة الت�صجيالت اخلا�صة بدورة �صبتمرب 2019 
اإىل غاية 15 اأكتوبر الداخل وهذا لل�صماح الأكرب عدد ممكن من ال�صباب بااللتحاق مبراكز ومعاهد التكوين املهنيني.

اأ�صرف على مترين بحري بالواجهة الغربية بوهران:

التكوين املهني:

الأمني العام للمنظمة الدولية:

متديد فرتة الت�سجيالت لدورة �سبتمرب اإىل الـ15 اأكتوبر

احلماية املدنية اجلزائرية قوة ومرجعية للدول االأفريقية
 يف جمال التنظيم والتدريب

كلمته  يف  �ضالح  ڤــايــد  �لــفــريــق  وجــه  كما 

�لقو�ت   �أفر�د  جميع  تابعها  �لتي  �لتوجيهية 

عن  �ملرئي  �لتحا�ضر  تقنية  عرب  �لبحرية 

�ملو�طنني،  لكافة   و�حــرت�م  �إكبار  حتية  بعد 

ال�ضيما فئة �ل�ضباب �لذين "�أدركو� رهان هذ� 

�لق�ضوى بالن�ضبة  �ملوعد �النتخابي و�أهميته 

�لتي  �لدعايات  بني  فمن  ول�ضعبها".  للجز�ئر 

يجب  و�لــتــي  و�أذنــابــهــا  �لع�ضابة  لها  تـــروج 

حماربتها و�لت�ضدي لها، هي تلك �لتي حتاول 

�ل�ضعبي  �لوطني  �جلي�ص  �أن  �إىل  �لــرتويــج 

�ملقبلة،  للرئا�ضيات  �ملرت�ضحني  �أحــد  يزكي 

وهي دعاية �لغر�ص منها �لت�ضوي�ص على هذ� 

�ال�ضتحقاق �لوطني �لهام، و�إننا نوؤكد يف هذ� 

�لرئي�ص  يزكي  مــن  هــو  �ل�ضعب  ــاأن  ب �ل�ضدد 

�جلي�ص  و�أن  �لــ�ــضــنــدوق،  ــالل  خ مــن  �لــقــادم 

وعد  وهــذ�  �أحــد�،  يزكي  ال  �ل�ضعبي  �لوطني 

كما  و�لتاريخ.  و�لوطن  �هلل  �أمــام  به  �أتعهد 

نوؤكد مرة �أخرى و�نطالقا من �ل�ضر�حة �لتي 

�أننا  �ملباركة  �لتحريرية  �لثورة  �إياها  علمتنا 

�ضادقون يف �أقو�لنا وخمل�ضون يف �أعمالنا ولن 

على  عازمون  و�أننا  �أبــد�،  مو�قفنا  عن  نحيد 

مو��ضلة مو�جهة �لع�ضابة �إىل غاية �لتخل�ص 

من �ضرورها.

وعلى �ضعيد �آخر، توقف �لفريق عند �مل�ضتوى 

�لذي بلغته �لقو�ت �لبحرية �جلز�ئرية �لتي 

�الأخرى  �لقو�ت  بقية  غر�ر  على  "�أ�ضبحت، 
�ملتطورة"،  �لتكنولوجيات   نا�ضية  متتلك 

حيث �أ�ضحت بذلك "مثاال يقتدى به يف جمال 

�لعمل �ملهني �ملحرتف �جلاد  و�مل�ضوؤول". 

ــن زيـــارتـــه �إىل  ــاين م ــث ــوم �ل ــي وخــ�ــضــ�ــص �ل

على  لالإ�ضر�ف  �لثانية،  �لع�ضكرية  �لناحية 

تنفيذ مترين رمايات بال�ضو�ريخ، �نطالقا من 

غو��ضتني، �ضد �أهد�ف  برية.

�للو�ء  ويف هذ� �الإطار، ��ضتمع �لفريق رفقة 

�لع�ضكرية  �لناحية  قــائــد  �ــضــو�ب  مفتاح 

قائد  حويل  �لعربي  حممد  و�للو�ء  �لثانية، 

�لقو�ت �لبحرية يف �لبد�ية، �إىل عر�ص  حول 

م�ضتوى  على  �ملنفذ  �لتمرين  و�ضري  مر�حل 

بالو�جهة   �لبحرية  للقو�ت  �لــرمــي  م�ضلع 

بعدها  ليتابع  بــوهــر�ين  �لغربية  �لبحرية 

قبل   من  تنفيذه  مت  �لذي  �لتمرين  جمريات 

و"�لون�ضري�ص"  �لهقار"   " �لغو��ضتني  �أطقم 

�لتابعتني للقو�ت �لبحرية.

من  "�لتاأكد  �إطــار  يف  �لتمرين  هذ�  ويندرج 

مدى �لفعالية �لعملياتية للغو��ضتني"، ي�ضيف 

�لبيان �لذي �أو�ضح �أنه مت تنفيذ �لرمي بنجاح 

وتدمري �الأهد�ف �لربية بدقة  عالية وهو ما 

�لتحكم  ثمار  من  وثمرة  �آخــر�  "جناحا  يعد 

�جليد لالأطقم يف خمتلف �الأ�ضلحة و�ملعد�ت، 

�أي�ضا �لتطور و�جلاهزية �لعملياتية  ما يوؤكد 

�لبحرية  �لـــقـــو�ت  وحــــد�ت  بلغتها   �لــتــي 

�جلز�ئرية خالل �ل�ضنو�ت �الأخرية".
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حم�ض تقرر عدم دخول الرئا�سيات بفار�سها

حلركة  �ل�ضورى  جمل�ص  �أع�ضاء  �ضوت 

جمــتــمــع �لــ�ــضــلــم، يف �ــضــاعــة مــتــاأخــرة 

مر�ضح  تقدمي  بعدم  �الأحـــد،  ليلة  مــن 

د�م  نقا�ص  بعد  دي�ضمرب،   12 لرئا�ضيات 

�لت�ضكيلة  �إطــار�ت  بني  طويلة  ل�ضاعات 

�ل�ضيا�ضية.

�ل�ضلم،  جمتمع  حركة  تكون  وبــذلــك 

رئا�ضيات  يقاطع  �إ�ضالمي  حــزب  ثــاين 

جبهة  �إعــالن  من  �ضاعات  بعد  دي�ضمرب، 

�لعد�لة و�لتنمية �لتي يقودها عبد �هلل 

جاب �هلل، على نف�ص �لقر�ر.

�لـــرز�ق  عبد  ــة،  ــرك �حل رئي�ص  و�أكـــد 

مقري، �أنهم لن ي�ضطفو� ور�ء �أي مر�ضح 

�آخر، بعدما قرر جمل�ص �ل�ضورى �لوطني 

دي�ضمرب   12 رئا�ضيات  يف  �خلو�ص  عدم 

�ملقبل، م�ضري� �إىل �أن ت�ضكيلته �ل�ضيا�ضية 

كما  مرت�ضح  الأي  م�ضاندة  جلنة  ''لي�ضت 

�أنها �ضتلتزم مبوقفها''.

و�أو�ضح مقري يف ندوة �ضحفية ن�ضطها 

�أن  نــرى  ''�إنــنــا  ــة:  ــرك �أمــ�ــص مبقر �حل

�لظروف لي�ضت مو�تية للخو�ص يف هذ� 

�ل�ضعب  يرف�ضه  �لذي  �لد�ضتوري  �ملوعد 

مــن خـــالل حــر�كــه �ملــتــو��ــضــل، والأنــنــا 

يف  متخندقني  �الأوىل  �لوهلة  منذ  كنا 

عنه  �ليوم  حتيد  لن  لذلك  �ل�ضعب  �ضف 

من  �ل�ضعبي  �حلــر�ك  حققه  ما  كل  بعد 

يعني  ال  هذ�  موقفهم  �أن  مفيد�  نتائج''، 

مقاطعتهم �النتخابات كونهم على �إميان 

�أن �النتخابات �لنزيهة و�ل�ضفافة �حلل 

�الأمثل لتجاوز �الأزمة �لر�هنة.

و�أ�ضاف �ملتحدث يف ذ�ت �ل�ضياق: ''نحن 

مثل  مثلنا  كمبد�أ  �لرئا�ضيات  تنظيم  مع 

تطور  يحدث  مل  لكن  �جلــز�ئــريــني  كــل 

ُيطمئن باأن �النتخابات �ضتكون تناف�ضية 

�لوطني  �لتو�فق  فر�ص  كل  �نقطاع  بعد 

�ل�ضعبي،  �حلــر�ك  لها  يتوق  كــان  �لتي 

جديد  غمو�ص  مرحلة  دخلنا  �أننا  كما 

يف  ن�ضارك  حتى  مرتاحني  ل�ضنا  ونحن 

�النتخابات''.

�إىل  حم�ص،  يف  �الأول  �لــرجــل  ــار  و�أ�ــض

عدم وجود �أي نية لديهم يف دعم مر�ضح 

د�خل تيار �ملعار�ضة، قائال: ''�أمام عدد 

�ل�ضلطة  �إىل  �أغلبهم  �ملنتمني  �ملر�ضحني 

حتالف  لبناء  روؤيـــة  لدينا  يــوجــد  ال 

معار�ضة، ولهذ� كان �لتقدير يف �لنهاية 

يتجه نحو عدم �مل�ضاركة يف �النتخابات، 

�لتي ال تز�ل تلفها �ل�ضبابية''.

الفريق ڤايد �سالح.. ال�سعب اجلزائري

 �سيك�سب رهان الرئا�سيات املقبلة

ق. و

ق. و

ق. و

الوطني

�مل�ضتقلة  �لوطنية  �ل�ضلطة  ع�ضو  ك�ضف 

معاقبة  عــن  ��ضماعيل،  بــوقــرة  لالنتخابات 

بعرقلة  قامو�  �لذين  �لبلديات  روؤ�ضاء  بع�ص 

�لعملية �النتخابية وخمالفة �لقانون.

ـــح بـــوقـــرة، �ــضــيــتــم �تــخــاذ  ووفــــق مـــا �أو�ـــض

للنيابة  ذلك  عن  للتبليغ  �لكفيلة  �الإجــر�ء�ت 

�لعامة لتحريك �ضكوى جز�ئية �ضدهم

ال  �ــضــالحــيــات  يف  تــدخــلــهــم  نتيجة  وذلــــك 

توقيع  رف�ضو�  كما  �ملتحدث،  بح�ضب  تعنيهم، 

��ضتمار�ت �لرت�ضح.

�مل�ضتقلة  �لــ�ــضــلــطــة  قـــانـــون  �أّن  و�أ�ـــضـــاف 

لالنتخابات و�ضع �لقو�عد �جلز�ئية، من خالل 

�ملادة ''50'' ملعاقبة �ملخالفني و�ملتالعبني مبن 

فيهم روؤ�ضاء بع�ص �لبلديات.

معاقبة روؤ�ساء البلديات
الذين عرقلوا العملية االنتخابية

ق. و

ت�ضمن م�ضروع قانون �ملالية 2020 

�ــضــريــبــة جــديــدة عــلــى �أ�ــضــحــاب 

�لبيئة،  �ضريبة  �ضميت  �ل�ضيار�ت 

يف  �ضت�ضاهم  �أنها  �ملخت�ضون  يرجح 

�لتخفيف من �لتلوث.

�لتي  �ل�ضريبة  هـــذه  ــاأن  �ــض ومـــن 

لـ2020  �ملالية  قــانــون  ت�ضمنها  

�ملركبات،  �أ�ضحاب  كاهل  تثقل  �أن 

ــى �ملــو�طــن  وتـــكـــون تــبــعــاتــهــا عــل

�لب�ضيط،.

وهـــو �الأمــــر �لـــذي جــعــل �خلبري 

يف  بري�ص  �لقادر  عبد  �القت�ضادي  

يقرتح  �لوطنية  لالإذ�عة  ت�ضريح 

فر�ضها على �أ�ضحاب �مل�ضانع، م�ضيفا 

يدفع  �أن  ينبغي  �أكرث  يلوث  من  ''�أن 

�أكرث'' .

من جهته �خلبري �القت�ضادي عبد 

�لرحمن عية �أكد �أن هذه �ل�ضريبة 

�أن تخفف من �الحتبا�ص  �ضاأنها  من 

ال  جعلها  �إىل  ــا  ــي د�ع ـــــر�ري،  �حل

تتجاوز حدود 2 باملائة.

بالتن�ضيق  ـــدود  �حل حــر�ــص  ـــف  �أوق

جتار   6 �لوطني  ــدرك  �ل عنا�ضر  مع 

حمملتني  �ضيارتني  وحجز  خمــدر�ت 

�لكيف  ــن  م كــيــلــوغــر�م   276.8 ـــ  ب

�ملعالج بكل من �لنعامة وتلم�ضان، كما 

�ضبط عنا�ضر حر�ص �ل�ضو�حل 38.7 

بوهر�ن  �ملعالج  �لكيف  من  كيلوغر�م 

�لدفاع  لــوز�رة  بيان  به  �أفــاد  ح�ضبما 

�لوطني.

�ل�ضعبي  للجي�ص  مــفــرزة  ــت  ــف و�أوق

للجماعات  دعـــم  عن�ضر  �لــوطــنــي، 

�مل�ضلحة ، كما �ضبطت مفرزة للجي�ص 

�لوطني �ل�ضعبي مبعية عنا�ضر حر�ص 

�حلــــدود، بكل مــن متــر��ــضــت وبــرج 

وحجز  �أ�ضخا�ص   4 خمــتــار،  بــاجــي 

 7 �لــدفــع،  رباعية  مركبة  �ضاحنة 

�ضغط،  مطارق   4 كهربائية،  مولد�ت 

�حلــجــارة  خليط  مــن  كي�ص  و166 

وخام �لذهب، 3 هو�تف نقالة، جهاز 

�ت�ضال عرب �الأقمار �ل�ضناعية �إ�ضافة 

�إىل مو�د ومعد�ت �لتفجري.

اإقرار �سريبة جديدة 

على اأ�سحاب ال�سيارات
حجز اأكرث من قنطارين 

ون�سف من املخدرات

ق. و
ق. و

قال اإننا ل�صنا جلنة م�صاندة لأي مرت�صح، مقري:

بكل من النعامة وتلم�صان..

ق. و



يومية اإخبارية عامة

املنطقة احل�شرية الثانية  جتزئة 12 رقم 12 ـ باتنة

الهاتف: 033.29.18.51  الفاك�ص: 033.29.18.51

journalelauresnews@gmail.com :الربيد االإلكرتوين

عنوان واحد يجمعنا

�صهدت �صبيحة اأم�س بلديات بريكة، اجلزار وبيطام جنوب والية باتنة، موجة احتجاجات عارمة من طرف 
مواطنني تباينت مطالبهم بني ال�صكن وتوفري متطلبات احلياة اليومية.

ونظم الع�شرات من طالبي ال�شكن املق�شيني 

وقفة  بــربيــكــة،  م�شكن   884 ح�شة  مــن 

احتجاجية ب�شبب الطعون التي مت تقدميها 

اأي  عليها  يظهر  اأن  دون  ون�شف  عام  قبل 

اأثر، كما احتج عدد من املواطنني اأمام مقر 

دائرة بريكة تنديدا با�شتمرار غلق عيادة 

التوليد اجلديدة بطريق امدوكال بالرغم 

مبنح  طالبوا  كما  بها،  االأ�شغال  انتهاء  من 

االأولوية ل�شباب بريكة يف التوظيف بها يف 

والنظر بعني  البطالة  ارتفاع معدالت  ظل 

ببلدية  ال�شحي  القطاع  لواقع  االعتبار 

الوالية  وايل  من  هــوؤالء  ليطالب  بريكة، 

ب�شرورة التدخل العاجل من اأجل االإ�شراع 

معاناة  واإنــهــاء  العيادة  خدمة  تفعيل  يف 

م�شاكل  واإنهاء  باملنطقة  احلوامل  الن�شاء 

التنقل اإىل م�شت�شفيات والية باتنة.

قوات  اأم�ص  فجر  تدخلت  اأخر  جانب  من 

لف�ص  الوطني  والـــدرك  ال�شغب  مكافحة 

على  حمتجون  فر�شه  الـــذي  االعت�شام 

اأيام ب�شبب  اأربع  حميط بلدية بيطام منذ 

 51 حل�شة  االجــتــمــاعــي  ال�شكن  قائمة 

ح�شة ببلدية بيطام، حيث اأكد املحتجون 

بع�ص  اأن  نيوز"  "االورا�ص  مع  لقاءهم  يف 

اال�شتفادة  ت�شتحق  ال  الـــواردة  االأ�شماء 

امل�شتعجلة  احلــاالت  اأ�شحاب  من  ولي�شوا 

واإعـــادة  القائمة  بــاإلــغــاء  طالبوا  لــذلــك 

املتورطني،  ومعاقبة  جديد  من  التحقيق 

احلائط  ـــة  واإزال البلدية  مقر  فتح  ليتم 

االإ�شمنتي بعد ف�ص االعت�شام

اأما ببلدية اجلزار فقد اأقدم الع�شرات من 

"ال�شيافات" على غلق طريق  م�شتى  �شكان 

اجلزار  بريكة  بني  الرابط  الثقيل  الــوزن 

ت�شببني  ممُ امل�شتعلة،  والعجالت  باحلجارة 

املركبات،  اأ�شحاب  اأمــام  الطريق  قطع  يف 

النقائ�ص  مــن  جملة  على  منهم  تنديدا 

راأ�شها  وعلى  معي�شتهم  عليهم  نغ�شت  التي 

العزلة التنموية واالجتماعية مبنطقتهم 

الريفية ما جعلهم يطالبون باإدراج م�شاريع 

توفر لهم احلياة الكرمية وتنهي معاناتهم 

جتاهل  ظل  يف  عــدة  ل�شنوات  دامــت  التي 

امل�شوؤولني لنداءاتهم املتكررة يف كل مرة.

اللجنة  على  ـــزار  اجل �شكان  احــتــج  كما 

الرئا�شية  لالنتخابات  امل�شتقلة  املحلية 

وطالبوا  الفارط  االأ�شبوع  نهاية  املقبلة 

بح�شب  بالغام�شة  وو�شفوها  باإلغائها 

واإعــادة  باإلغائها  طالبوا  حيث  املحتجني 

باملوافقة  حتظى  اأخـــرى  جلنة  تن�شيب 

هي  تعرف  التي  اجلــزار  ببلدية  ال�شعبية 

ال�شيا�شية  احلــيــاة  يف  انق�شاما  ـــرى  االأخ

املحلية.

مرتب�ص   17900 من  اأزيد  اأم�ص،  اإلتحق 

والية  اإقليم  عرب  املهني  التكوين  مبقاعد 

على  مــوزعــني  ـ،  �شبتمرب  دورة  ـ  باتنة 

معاهد  اأربعة  منها  تكوينية  موؤ�ش�شة   40
بقدرة  املــهــنــي  الــتــكــويــن  يف  متخ�ش�شة 

معهد  بيداغوجي،  مقعد   1450 ا�شتيعاب 

300 مقعد  للتعليم املهني بقدرة ا�شتيعاب 

املهني  للتكوين  مركز   23 بيداغوجي، 

مقعد   4800 ا�شتيعاب  بقدرة  والتمهني 

بقدرة  خا�شة  موؤ�ش�شات  و12  بيداغوجي 

ا�شتيعاب 2055مقعد بيداغوجي.

املتكونني  تعداد  ال�شياق  ذات  يف  بلغ  وقد 

 ،2019 ماي  التكوين  اأمنــاط  خمتلف  يف 

7905 يف منط اإقـامي و7437 يف التكوين 
خرت باملنا�شبة  عن طريق التمهني، فيما �شمُ

كافة االإمكانات املادية والب�شرية الإجناح 

الدخول املهني اجلديد اأين عرفت اإ�شراف 

اأ�شتاذ دائم و221 متعاقد ي�شرفون   499
موؤ�ش�شات  م�شتوى  على  الفروع  تاأطري  على 

كما  بالوالية،  املهنيني  والتعليم  التكوين 

مت باالإ�شافة اإىل ذلك توفري 217 جتهيز 

تقني وبيداغوجي عامـل.

املهني  الــتــكــويــن  دورة  اأيــ�ــشــا  ــت  ــرف وع

اجلديدة فتح تخ�ش�شات تتما�شى مع �شوق 

يتما�شى مع  الذي  التنمية  العمل وبرنامج 

الوالية على غرار ر�شم م�شقط يف الهند�شة 

واملالمح،  ال�شفائح  على  التلحيم  املحلية، 

زراعــة  ـــرتاث،  ال الرتميم  اأ�ــشــغــال  ت�شيري 

النباتات الطبية، العطرية واالأع�شاب.

اأقــطــاب  ا�ــشــتــحــداث  املنتظر  ومـــن  هـــذا 

االإجنـــاز   ــور  ط يف  م�شاريع  منها  جــديــدة 

املهني   التكوين  كمركز  ت�شليمها  يرتقب 

�شليمان  �شي  واأوالد  ياقوت  عني  من  بكل 

املتخ�ش�ص  الوطني  املعهد  ذلك  اإىل  �شف 

ببطاقة  املعذر  بدائرة  املهني  التكوين  يف 

ا�شتيعاب داخلية تقدر بـ 120 مقعد.

العدادات  على  ال�شطو  جرائم  اتخذت 

اأكرث خطورة عندما  بوالية باتنة منحى 

االإجرامية  العمليات  هذه  رقعة  ات�شعت 

الوالية  بقلب  ــاء  ــي االأح مــن  العديد  يف 

موؤخرا  �شهد  الذي  حملة  حي  غرار  على 

العدادات  على  فيه  �شطو  عمليات  عــدة 

�شرقة  اإىل  باالإ�شافة  الغاز،  ومو�شالت 

وقع  فيما  النحا�شية،  واالأ�شالك  الكوابل 

م�شكن   300 بحي  العمارات  اإحدى  �شكان 

التي  الع�شابات  الإحــدى  �شحية  بدورهم 

بعمارتهم  الــغــاز  مو�شل  ب�شرقة  قــامــت 

عنهم  الغاز  غياب  يف  ت�شبب  الــذي  االأمــر 

بقوارير  اال�ــشــتــنــجــاد  اإىل  وا�ــشــطــرهــم 

تكفل  انتظار  يف  حاجتهم  ل�شد  البوتان 

امل�شالح الو�شية بتوفري البديل.

حتقيقات  االأمــن  م�شالح  وبا�شرت  هــذا 

مكثفة للو�شول لع�شابات �شرقة العدادات 

خا�شة يف حي حملة 3 الذي اأ�شبح موؤخرا 

الل�شو�ص  من  ا�شتهدافا  االأحياء  اأكرث  من 

املنازل  تقتحم  التي  ال�شرقة  وع�شابات 

املمتلكات  على  وت�شطو  الظالم  جنح  يف 

وكل  والــ�ــشــاحــنــات  ــب  ــراك امل با�شتعمال 

يف  اجلــرائــم  هــذه  ت�شنف  التي  الو�شائل 

خانة ال�شرقة املو�شوفة.

بداية اأ�ضبوع على وقع احتجاجات مبطالب متباينة

غليــان يف عــــدة بلديـات ببــــاتنة
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قيام  عن  باتنة،  لوالية  بيان  ك�شف 

االأخرية با�شرتجاع االأوعية العقاريـة 

طرف  مــن  امل�شتغلة  ــري  وغ املــهــجــورة 

واملتقاع�شني  الوهميني  امل�شتثمرين 

عرب عدد من بلديات الوالية.

يف  اأنه  االت�شال،  خلية  بيان  واأ�شاف 

ال�شناعي  العقار  تطهري  عملية  اإطــار 

واليـــة  وايل  لــتــعــلــيــمــات  وتــنــفــيــذا 

هكتار   3.02 ا�ــشــرتجــاع  مت  بــاتــنــة، 

ببلدية مروانة و3.96 هكتار ببلدية 

اأما  هكتار،   6.98 يعادل  مبا  بريكة، 

قيد  العقارية  االأوعــيــة  يخ�ص  فيما 

 3.02 بـــ  االأمـــر  فيتعلق  اال�ــشــرتجــاع 

هكتار   24.5 باتنة،  ببلدية  هكتار 

هكتار   14.82 فا�شل،  اأوالد  ببلدية 

ببلدية وادي ال�شعبة، 3 هكتار ببلدية 

الزرو  ببلدية  هكتار   1.5 �شقانة، 

3 هكتار  0.21 هكتار ببلدية بريكة، 
ببلدية امدوكال، 1.99 هكتار ببلدية 

املعذر،  ببلدية  هكتار   0.44 �شريانة، 

0.5 هكتار ببلدية بومية، 0.9 هكتار 
ببلدية  هكتار   1 بولهيالت،  ببلدية 

تيمقاد،  ببلدية  هكتار   0.5 ال�شمرة، 

مبجموع 55.38 هكتار.

تتبع  عقب  االإجـــراءات  هذه  وتاأتي 

و�شع الور�شات املهجورة وعدم احرتام 

امل�شاريع  النطالق  القانونية  االآجــال 

امل�شتثمرين  قبل  مــن  اال�شتثمارية 

ــاوزات  ــج ــت ال خمــتــلــف  اإىل  ــة  ــاف ــش اإ�

يف  طرفهم  مــن  امل�شجلة  القانونية 

ي�شيف  العملية  اأن  كما  املجال،  هذا 

للعقار  بالن�شبة  م�شتمرة  البيان  ذات 

الو�شع  نف�ص  ي�شهد  الــذي  ال�شناعي 

بوالية باتنة.

اجلنوب  يف  الواقعة  امدوكال  بلدية  ت�شهد 

الغربي لوالية باتنة، جمودا تنمويا يف كل 

حيث  ال�شكن  قطاع  راأ�شها  وعلى  القطاعات 

الريفي  البناء  من  ح�شتهم  اأن  ال�شكان  اأكد 

ال�شكانية  بالكثافة  مقارنة  جــدا  �شئيلة 

املعتربة التي تقطن املنطقة.

تردي  يف  كبريا  دور  لعبت  بدورها  البطالة 

ن�شبة  اأن  حيث  لل�شكان،  املعي�شية  االأو�شاع 

ال�شنوات  خالل  عرفت  البلدية  يف  البطالة 

جعل  الــذي  االأمــر  كبريا،  ارتفاعا  ــرية  االأخ

على  املــدقــع،  الفقر  يف  يتخبطون  هـــوؤالء 

وحتتوي  فالحية  املنطقة  كــون  من  الرغم 

ال�شت�شالحها  قابلة  �شا�شعة  م�شاحات  على 

طريق  عــن  فيها  الفالحي  الن�شاط  وبعث 

يف  ال�شتغالله  لل�شكان  املادي  الدعم  تقدمي 

يف  البطالة  امت�شا�ص  بهدف  القطاع  هــذا 

املنطقة.

من جهة اأخرى احتج �شكان بلدية اأمدوكال 

املــرافــق  لــعــديــد  بلديتهم  افــتــقــار  ب�شبب 

اإىل  بــاالإ�ــشــافــة  والرتفيهية،  الريا�شية 

برنامج  يف  خمتلفة  تخ�ش�شات  اإدراج  عدم 

ح�شب  يقت�شر  بقي  ــذي  ال املهني  التكوين 

بالن�شبة  تعليم اخلياطة فقط  ال�شكان على 

للبنات فيما يبقى هذا القطاع يفتقر للكثري 

تكون  اأن  �شاأنها  من  التي  االخت�شا�شات  من 

على  ت�شاعدهم  مهن  لتعلم  لل�شباب  مــالذا 

العمل يف جماالت  فتح ور�شات ودخول �شوق 

خمتلفة.

واأما فيما يتعلق بالتهيئة اخلارجية واإعادة 

اأكد  الو�شط،  وتنظيف  الطرقات  تاأهيل 

ال�شكان باأن بلديتهم مل ت�شتفد منذ عقود من 

للطرقات  واالعتبار  التهيئة  اإعادة  عمليات 

وامل�شالك التي بقي اأغلبها عبارة من م�شالك 

مدار  على  ال�شكان  معانات  كر�شت  ترابية 

فيها  التنقل  �شهولة  ــدم  ع ب�شبب  ال�شنة 

خا�شة يف ال�شتاء حيث تتحول هذه االأخرية 

�شيول من االأوحــال، فيما تتحول �شيفا  اإىل 

اإىل م�شدر للغبار الذي اأزم االأو�شاع ال�شحية 

للكثري من ال�شكان، ناهيك عن انت�شار االأو�شاخ 

البلدية  مــن  عــديــدة  نقاط  يف  والنفايات 

عمال  التزام  وعدم  احلاويات  غياب  ب�شبب 

النظافة لتنقية املحيط ب�شكل يومي، االأمر 

واحل�شرات  االأو�شاخ  انت�شار  اإىل  اأدى  الذي 

التي  والعقارب  الزواحف  وحتى  واجلــرذان 

خا�شة  االأمرين  اأمدوكال  �شكان  منها  يعاين 

يف ف�شل ال�شيف.

يعي�ص العديد من االأ�شاتذة اال�شت�شفائيني 

�شكن  اأزمـــة  باتنة،  بــواليــة  والباحثني 

خانقة �شيما بعد اإق�شائهم من ال�شكنات يف 

�شيغتها الرتقوي العمومي، وح�شب رئي�ص 

رغم  اأنه  واال�شت�شفائيني،  االأطباء  نقابة 

تخ�شي�ص ح�ش�ص من ال�شكنات الرتقوية 

والباحثني  واجلامعيني  االأ�شاتذة  لفائدة 

العايل  التعليم  لقطاع  التابعني  الدائمني 

 6 دخلهم  يفوق  الذين  العلمي  والبحث 

امل�شمون  االأدنـــى  الوطني  االأجــر  ــرات  م

االأمر  ويتعلق  مرة  ع�شرة  اثني  من  واأقل 

باحت�شاب دخل الزوجني معا، اإال اأن ذلك 

مل يتج�شد على اأر�ص الواقع.

ا�شتفادة  تعليمة  يف  ــاء  ج مــا  وح�شب 

ب�شيغة  ال�شكن  من  والباحثني  االأ�شاتذة 

اإىل  اإر�شالها  مت  والتي  االإيــجــاري  البيع 

"االأورا�ص  وحتـــوز  املعنية  اجلــهــات  كــل 

االأ�شاتذة  اأن  منها،  ن�شخة  على  نيوز" 

ي�شتوفون  من  والباحثني  واال�شت�شفائيني 

�شروط عدم اال�شتفادة �شابقا من ال�شكن 

الدولة  من  اإعانة  اأي  اأو  �شيغه  بجميع 

على  احل�شول  يف  احلق  له  املجال  هذا  يف 

مل   2013 ومنذ  اأنهم  اإال  ترقوي،  �شكن 

اأنهم  من  بالرغم  �شكناتهم  على  يتح�شلوا 

اأن  �شكاويهم عدة مرات لكن دون  جددوا 

اأزمة  رهينة  ليبقوا  �شاغية  اآذان  جتد 

�شكن تتجدد كل مرة.

عدد  اإح�شاء  مت  اأنه  اإىل  االإ�شارة  جتدر 

والباحثني  واال�شت�شفائيني  االأ�ــشــاتــذة 

ال�شكن  وزارتـــي  مــن  كــل  اإىل  واإر�ــشــالــهــم 

فيهم  تتوفر  من  خا�شة  العايل  والتعليم 

حلد  رد  اأي  يتلقوا  مل  اأنهم  اإال  ال�شروط 

حفيظتهم  اأثـــار  الــذي  االأمـــر  ال�شاعة، 

م�شاكل  فيها  تتــزايد  الذي  الوقـــــت  يف 

ال�شكن بالوالية.

نا�ضر. م

�إميان. ج

�ضميحة. ع

ا�ضرتجاع عقـار اال�ضتثمــار 
الوهمي بباتنـة

ركود تنموي ببلدية امدوكــال

اأزمة ال�ضكـن تخنق االأ�ضاتذة 
اال�ضت�ضفائيني والباحثني

بباتنة املهني  التكوين  مبراكز  يلتحقون  مرتب�س   17900

ع�ضابات �ضرقة العدادات تثري الرعب بباتنة

العملية �صملت عدة بلديات 

غياب م�صاريع جديدة ون�صبة البطالة يف ارتفاع

يف ظل ا�صتمرار جتاهل مطالبهم

ُموزعني على 40 موؤ�ص�صة 

ا�صتفحل ن�صاطها موؤخرا عرب عدد من الأحياء



فيما اإلتحق 4 اأالف مرتب�ض جديد مبختلف مراكز التكوين 

احتجاجا على تراكمها

ــذة مركز  ــات ــش ــص، عــمــال واأ� ــ� د�ــشــن اأم

التكوين املهني والتمهني �شيقو�ص بوالية 

التكوينية  ال�شنة  افتتاح  البواقي،  اأم 

فيها  حــمــلــوا  احــتــجــاجــيــة  اجلـــديـــدة 

يتلقونها  التي  باملعاملة  تندد  �شعارات 

التقني  امل�شاعد  ومن  املوؤ�ش�شة  مدير  من 

البيداغوجي معتربين اإياهما قد جتاوزا 

وذلك  القانون  لهما  يخوله  الذي  احلد 

اإىل  دفعهم  ما  وهو  والت�شلط،  باالإ�شاءة 

القيام بهذه الوقفة منا�شدين امل�شئولني 

على القطاع وعلى راأ�شهم املدير الوالئي 

وهذه  الت�شلط  لهذا  حد  بو�شع  القيام 

املعاملة ال�شيئة للعمال واالأ�شاتذة. 

اأم�ص،  ا�شتقبلت  ــت  وق يف  ــك  ذل يــاأتــي 

عرب  املــوزعــة  التكوين  مــراكــز  خمتلف 

اأم  بوالية  الكربى  والدوائر  البلديات 

البواقي، اأزيد من 4000 مرتب�ص جديد 

�شمن خمتلف التخ�ش�شات التي يحتاجها 

 7000 اإىل  بــاالإ�ــشــافــة  الــعــمــل،  �ــشــوق 

مرتب�ص قدمي، اأين عرف الدخول املهني 

جديدة  تخ�ش�شات  ا�شتحداث  اجلــاري 

والرقمية  املعلوماتية  تخ�ش�ص  ت�شمل 

تخ�ش�ص  ي�شمل  وذلـــك  ــاالت،  واالتــ�ــش

والال�شلكية  الــ�ــشــلــكــيــة  االتـــ�ـــشـــاالت 

والو�شائط  الــواب  "مطور  يف  وتخ�ش�ص 

الرقمية" من خالل احل�شول على �شهادة 

تقني �شامي. 

ويف ذات ال�شياق �شجل تخ�ش�ص جديد 

ي�شمل �شناعة االأغذية الزراعية وذلك 

على م�شتوى معهد التكوين املهني مبدينة 

الفالحية  للطبيعة  نــظــرا  م�شكيانة، 

وكذا  املنطقة  بها  تتمتع  التي  الكبرية 

البلديات املجاورة لها، ياأتي ذلك يف ظل 

اأين  العمل،  �شوق  يعرفها  التي  التغريات 

من  طلبا  االأكرث  التخ�ش�شات  توفري  يتم 

املدينة  م�شتوى  على  العمل  اأربــاب  قبل 

ل�شمان  الــتــكــويــن،  مــركــز  ت�شمل  الــتــي 

فور  للمرتب�شني  قـــارة  �شغل  منا�شب 

االنتهاء من فرتة التكوين.

ع�شرات  اأمـــ�ـــص،  اأول  ليلة  قـــام 

املواطنني املقيمني على م�شتوى "حي 

كا�شطور  بحي  وامل�شمى  رقايزي" 

بو�شع  للحي  املــوؤدي  الطريق  بغلق 

اأكيا�ص القمامة  كميات معتربة من 

على طول الطريق ب�شبب عدم قيام 

عمال البلدية برفعها منذ اأزيد من 

�شكان  ا�شتياء  اأثر  ما  وهو  اأ�شبوع، 

التدخل  ب�شرورة  مطالبني  احلــي 

ليتم  املــعــنــيــة،  للجهات  الــعــاجــل 

بعد  القمامة  لرفع  �شاحنة  اإر�شال 

�شاعات قليلة من االحتجاج لتقوم 

املتواجدة  القمامات  جميع  برفع 

مبدخل وخمارج احلي.

ا�شتفادت  وقـــت  يف  ذلـــك  ــي  ــاأت ي

 14 من  البواقي  اأم  والية  موؤخرا 

�شاحنة لرفع القمامة ما ي�شتدعي 

القمامة  مبجال  املعنية  اجلــهــات 

مبختلف البلديات الكربى بالوالية 

باإتام مهامها يف ظل توفر الو�شائل 

املادية للق�شاء عليها.

اأم البواقــي

ملودع. ج / بن �ضتول. �ص

بن �ضتول. �ص

بن �ضتول. �ص

عمال واأ�ضاتذة مركز التكوين املهني املهني ب�ضيقو�س يحتجون

مواطنون يغلقون طريقا باأكيا�س القمامة يف اأم البواقي

ال�ضلطات �ضرعت يف ا�ضرتجاع العقار

 ال�ضناعي غري امل�ضتغل 

�سطيف
املركب احلموي حمام 

ال�ضاحلني بخن�ضلة

رفع ت�ضعرية 
الدخول اإىل املركب 

تغ�ضب ال�ضكان

وعود الوزراء ذهبت اأدراج الرياح 

دار الثقافة باأم البواقــي

ون حتت الرقابة الق�ضائية ب�ض�ضار و�ضع 04 اأطباء عامُّ

اأن فتحت م�شالح  جاء ذلك بعد 

عقب  حتقيقا  لــلــدائــرة  االأمــــن 

وهو  امل�شابني   الأحــد  اكت�شافها 

واحلبوب  بــاملــهــوال�ــشــات  يتاجر 

طريق  عــن  لــه  تنح  كانت  التي 

طرف  من  موؤ�شرة  طبية  و�شفات 

هوؤالء االأطباء العاملون بالعيادة 

العالجات  املــتــعــددة  ــة  ــواري اجل

بو�شط  الواقعة  اأحــمــد  عــيــادي 

مدينة �ش�شار وتو�شلت على اإثرها 

بالو�شفات  اال�شتعانة  ومن خالل 

ــاب  ــش ــ� ـــي وجــــــدت لـــــدى امل ـــت ال

ــاء  ــمــاء  االأطــب ــش ــد  اأ� مــن حتــدي

هذه  على  يوؤ�شرون  كانوا  الذين 

الو�شفات مما جعل م�شالح االأمن  

وكذا  االأطــبــاء  هــوؤالء  ت�شتدعي 

م�شوؤول العيادة، ومت فتح حتقيق 

جزائي  ملف  باإجناز  الق�شية  يف 

�شد هوؤالء االأطباء ومت حتويلهم 

والتي  الق�شائية  اجلــهــات  على 

الرقابة  حتــت  بو�شعهم  اأمـــرت 

الق�شائية.

ويرجع الكثري من العاملني بهذه 

واملواطنني   ال�شحية  املوؤ�ش�شة 

من  الت�شيري  ول�شوء  للرتاكمات 

ال�شحية  املوؤ�ش�شة  اإدارة  طــرف 

هذه  مثل  واأن  خ�شو�شا  املذكورة 

م�شلحة  بــهــا  تخت�ص  احلــــاالت 

ال�شيدلية باملوؤ�ش�شة هي امل�شلحة 

ــدواء   ال بتوفري  قانونا  املخولة 

والطبيب  وتــوزيــعــه  ومراقبته 

ــوؤول على  ــش ــ� ــو امل االأخــ�ــشــائــي ه

وحترير  الطبية   الفحو�شات 

وعدد  الـــدواء  وتــوزيــع  الو�شفة 

اجلرعات ورقم الدواء الت�شل�شلي 

على  والرتكيز  �شالحيته  ومــدة 

وحتت  للمري�ص  امل�شلمة  الكمية 

وحتديد  م�شددة  طبية  رقــابــة 

وت�شليم  لــهــم   خا�شة  مــواعــيــد 

خا�شة  بطاقات  واإجنــاز  ــدواء  ال

هناك  واأن  خ�شو�شا  بـــهـــوؤالء 

طرف  من  واردة  وبرقيات  لوائح 

وزارة ال�شحة وتعليمات مديرية 

ال�شحة وال�شكان.

اأمر وكيـل اجلمهورية لدى املحكمة االبتدائية مبدينة �ص�صار 50 كم عن عا�صمة الوالية خن�صلة، 
بو�صع اأربعة اأطباء عامون حتت الرقابة الق�صائية على خلفية اإقدامهم على حترير و�صفات طبية لبع�س 

امل�صابني باالأمرا�س الع�صبية.

بلكاتب  حممد  �شطيف  وايل  ك�شف 

ــالــح الــــواليــــة يف  ـــروع مــ�ــش ـــش عـــن �

ال�شناعية  العقارات  كل  ا�شرتجاع 

طرف  مــن  ا�شتغاللها  يتم  مل  الــتــي 

على  وقف  اأن  بعد  وهذا  امل�شتثمرين 

العقارية  االأوعية  من  الكثري  وجود 

املناطق  من  الكثري  يف  امل�شتغلة  غري 

تفاجاأ  حيث  بالوالية،  ال�شناعية 

ا�شتثمارية  م�شاريع  بوجود  الــوايل 

على الورق ومل تنطلق بها اأي اأ�شغال 

حلد االآن.

املعنية  ال�شلطات  من  الــوايل  وطلب 

جت�شيد  يف  الــ�ــشــروع  املــلــف  بــهــذا 

االإجراءات اخلا�شة ب�شحب االأوعية 

توجيه  دون  ــن  م وهـــذا  الــعــقــاريــة 

وهذا  للم�شتثمرين  جديدة  اإعذارات 

لكون االإعذارات ال�شابقة املوجهة يف 

عهد الوايل ال�شابق مع�شكري مل تغري 

اأن  واالأكــرث من ذلك  �شيئا،  االأمــر  يف 

وجود  املعاينة  عند  اكت�شف  الــوايل 

منذ  تاما  ا�شتغاللها  يتم  مل  عقارات 

االأمر  وهو  كاملة  �شنة   11 من  اأزيــد 

عدم  �شر  عــن  يت�شاءل  جعله  ــذي  ال

مع  امل�شتثمرين  هــوؤالء  مثل  متابعة 

عقود  ف�شخ  يف  بــاالإ�ــشــراع  مطالبته 

على  توزيعها  ــل  اج مــن  اال�ــشــتــفــادة 

م�شتثمرين اآخرين يف الفرتة املقبلة.

ــع الـــوايل عن  ــر داف ومــن جانب اأخ

من  املنتهجة  ــدة  ــدي اجل ال�شيا�شة 

مبلفات  املــعــنــيــة  الــ�ــشــلــطــات  طـــرف 

على  التاأكيد  خــالل  مــن  اال�شتثمار 

امل�شتثمرين  هــوؤالء  اعتماد  �شرورة 

انتظار  دون  اخلا�شة  اأموالهم  على 

البنوك  مــن  قــرو�ــص  على  احل�شول 

وهذا  قبل  مــن  بــه  معموال  كــان  كما 

تعرفها  التي  املالية  الو�شعية  ب�شبب 

لغاية  االنتظار  اأن  عن  ف�شال  البالد 

ــذه الــقــرو�ــص قد  اال�ــشــتــفــادة مــن ه

يتطلب �شنوات مما ينجر عنه تعطل 

امل�شاريع.

عائلة   1000 قـــرابـــة  تــنــتــظــر 

تقطن مب�شاتي وقرى بلدية بي�شاء 

برج يف اجلهة اجلنوبية من والية 

بالكهرباء  م�شاكنها  ربــط  �شطيف 

طويلة  �شنوات  بعد  وهذا  املنزلية 

يف  املتوا�شلة  واملعاناة  االنتظار  من 

ظل جلوء العديد من العائالت اإىل 

الربط الع�شوائي ف�شال عن اكتفاء 

التقليدية  بالطرق  اأخرى  عائالت 

للغاية،  موؤ�شف  م�شهد  االإنارة يف  يف 

الر�شمية  االإح�شائيات  وح�شب 

من  املحرومة  العائالت  هــذه  ــاإن  ف

هذه ال�شبكة احليوية متمحورة يف 

ليتيم،  اأوالد  البي�شاء،  مناطق عني 

لكحل،  �شي  اأوالد  اخلام�ص،  اأوالد 

لبالحتة وزراية.

وتفجرت خالل االأ�شابيع الفارطة 

احتجاجات متكررة من طرف �شكان 

بربط  التعجيل  بغية  املناطق  هذه 

خا�شة  الكهرباء  ب�شبكة  �شكناتهم 

لهم من طرف  املمنوحة  الوعود  اأن 

النور  ترى  ال  قد  املحلية  ال�شلطات 

التربيرات  ب�شبب  ـــذا  وه قــريــبــا 

التكلفة  بخ�شو�ص  لهم  املــقــدمــة 

املناطق  هــذه  ربــط  مل�شروع  املالية 

بالكهرباء، علما اأن البلدية عرفت 

اإنزال وزاري مكثف خالل ال�شنوات 

الفارطة اإال اأن وعود الوزراء ذهبت 

مع اأدراج الرياح.

م�شالح  اأن  االأمــــر  يف  والــغــريــب 

باللوم  األــقــت  بــرج  بي�شاء  بلدية 

ب�شبب  وهذا  ال�شكان  من  عدد  على 

عن  بعيدة  جــديــدة  م�شاكن  بناء 

وهو  االأخــرى  ال�شكنية  التجمعات 

فيما  م�شاكل  �شيخلق  الــذي  ــر  االأم

يخ�ص تزويد هذه املنازل اجلديدة 

الذي  االأمر  وهو  الكهرباء،  ب�شبكة 

يعني اأن معاناة الكثري من العائالت 

اإىل  �شتتوا�شل  البلدية  ــذه  ه يف 

اإ�شعار اأخر ريثما يتم االلتفاف اإىل 

هذه املنطقة.

من  الو�شية  ال�شلطات  تدخل  ب�شرورة  البواقـي،  اأم  مبدينة  ال�شباب  ع�شرات  طالب 

مت  حيث  بكر"،  اأبو  "نوار  الثقافة  بدار  املطالعة  قاعة  ترميم  م�شروع  ت�شجيل  اأجل 

ت�شجيل العملية بطريقة خاطئة من قبل وزارة املالية، اأين مت اإر�شال ال�شيولة املالية 

على اأ�شا�ص ترميم قاعة املطالعة الرئي�شية والتي مت ت�شيدها موؤخرا وال حتتاج الأي 

امل�شروع  عر�ص  ما  وهو  العملية،  ت�شمية  باإعادة  للمطالبة  اأدى  ما  للرتميم،  عمليات 

اأمام  اأبوابها  تغلق  املطالعة  قاعة  جعل  ما  امل�شروع،  ت�شمية  تغيري  ل�شعوبة  للتجميد 

حمبي القراءة باملدينة اإىل حني رفع التجميد عن امل�شروع.

خن�سلة

احتج مواطنو والية خن�شلة، بعد 

رفع ت�شعرية الدخول املركب احلموي 

حمام ال�شاحلني، معربين عن �شخطهم 

ملثل هذه القرارات التي اعتربوها غري 

م�شوؤولة.

وقامت اجلهة التي ت�شرف على ت�شيري 

هذا املركب برفع ت�شعرية الدخول 

الأحوا�ص ال�شباحة اإىل 200 دينار 

بعد اأن كانت 100 دينار يف حني مت 

رفع ت�شعرية الدخول للغرف اإىل 400 

دينار وهو االأمر الذي خلف ردود 

اأفعال و�شط املواطنني وكذا مواقع 

التوا�شل االجتماعي اأين نددوا 

بهذا القرار واأكدوا على مقاطعة 

هذا املركب احلموي والتوجه للربك 

املنت�شرة بالقرب من املركب والتي 

تعترب مق�شد الكثريين.

املواطنون اأكدوا اأن املركب احلموي 

مل يتم ترميمه اأو اإعطاوؤه اأي اأهمية 

من طرف امل�شوؤولني نظرا االأو�شاع 

املزرية التي يعي�شها هذا املركب 

بالرغم من اأهميته، وقد طالبوا من 

امل�شوؤول االأول عن الوالية �شرورة 

التدخل وو�شع حد لهذه امل�شكلة 

التي قد تت�شبب يف هجر هذا ال�شرح 

التاريخي الذي ميثل اإحدى اأهم 

مميزات والية خن�شلة.

م�ضتثمرون وهميون مل تخرج 
م�ضاريعهم من الورق ب�ضطيف

الربط  تنتظر  عائلة   1000
بالكهرباء يف بي�ضاء برج

خطاأ مايل ُيجمد م�ضروع ترميم 
قاعة املطالعة
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حممد. ع

معاوية. �ص

عبد �لهادي. ب

عبد �لهادي. ب

�شكان  معاناة  تنتهي  اأن  املنتظر  من 

العلمة  بلدية  الرئي�ص  فريمة  حي 

�شرق والية �شطيف مع م�شكل تدر�ص 

اأبنائهم خالل االأيام القليلة القادمة 

وهذا بعد دخول املدر�شة االبتدائية 

اجلديدة داودي بوجمعة حيز العمل 

اأق�شى  على  القادم  االأ�شبوع  خــالل 

بهذه  االأ�شغال  كل  نهاية  بعد  تقدير 

ل�شكان  املوجهة  الرتبوية  املوؤ�ش�شة 

عدل  �شكنات  من  امل�شتفيدين  احلــي 

البعيدة  امل�شافة  من  ا�شتكوا  والذين 

ملزاولة  اأبنائهم  تنقل  يتطلبها  التي 

الدرا�شة يف االأحياء املجاورة.

حيز  و�شع  �شيتم  اأخــر  جانب  ومــن 

اخلدمة اأي�شا الإكمالية جديدة حتمل 

موجهة  وهي  ال�شديق  جالل  ت�شمية 

انتظار  يف  وهــذا  احلي  ل�شكان  اأي�شا 

ال�شلطات  ــدت  وع اأخـــرى  جتهيزات 

اجلديدة  باحل�شة  بتثبيتها  املحلية 

1500 منها ثانوية وابتدائية خالل 
الفرتة املقبلة، وخالل زيارة وفد من 

عدل  م�شاريع  مدير  برفقة  الوالية 

مكتتبي  طماأنة  مت  املوقع  هــذا  اإىل 

اأكد  حيث  العلمة  لبلدية   2 عــدل 

ملف  متابعته  على  الــوالئــي  الــوفــد 

بح�شة  اخلا�شة  االأ�شغال  �ــشــريورة 

بانطالق  والتعجيل  �شكن   1500
باحل�شة  اخلا�شة  التهيئة  اأ�شغال 

ا�شتنفاذ  بعد  �شكن   673 االإ�شافية 

كل االإجــراءات االإدارية يف القريب 

احتياجات  ــل  ك لتغطية  الــعــاجــل 

مكتتبي دائرة العلمة.

وتوجه اأع�شاء جمعية مكتتبي عدل 

املحليني  للم�شوؤولني  بال�شكر  بالعلمة 

بتحويل  م�شعاهم  يف  جنحوا  الذين 

العلمة  موقع  اإىل  العلمة  مكتتبي 

حوايل  ا�شت�شدار  مت  حيث   1500
700 �شهادة قبل التخ�شي�ص ملكتتبي 
العلمة رغم عدم و�شول االأ�شغال اإىل 

انتظار  للتوزيع يف  القانونية  الن�شبة 

مماثلة  اأخــــرى  ح�شة  ا�ــشــتــ�ــشــدار 

امل�شاريع  مدير  ت�شريح  ح�شب  قريبا 

وبالتايل نهاية م�شكل تهجري مكتتبي 

عدل مثلما و�شفه هوؤالء امل�شتفيدين 

اإىل  حتويلهم  املقرر  من  كان  اأن  بعد 

مواقع بعيدة كثريا عن مقرات عملهم 

و�شكناهم. 

معاناة تالميذ فريمة الري�س بالعلمة يف طريقها للحل 
مع نهاية اأزمة تهجري مكتتبي العلمة 

عبد �لهادي. ب

جتارة املهلو�ضات جتر اأطبــاء اإىل العدالة بخن�ضلة
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متوين باحلديد �خلام مبتو�سط 5 �آالف طن

 يوميا خالل �الأ�سبوعني �الأخريين

قطاع �لعمل ب�سدد تطوير بر�مج �لع�سرنة

 ل�سمان �جلودة يف �خلدمة �لعمومية

مركب �ضيدار احلجار: 

ح�ضب وزير العمل والت�ضغيل:

خالل الثالثي الثاين 2019

�رتفاع طفيف يف �أ�سعار �الإنتاج
 يف �ل�سناعة �لعمومية 

مركب  يعمل  �لتموين  من  �مل�ضتوى  وبهذ� 

�أول  من�ضاآته  تفقدت  �لذي  �حلجار،  �ضيد�ر 

جميلة  و�ملــنــاجــم  �ل�ضناعة  وزيـــرة  �أمــ�ــص 

ــى �إعــــــادة تــ�ــضــكــيــل حجم  متـــازيـــرت، عــل

ـــادة �الأولــيــة  �الحــتــيــاطــي �ملــطــلــوب مــن �مل

ما  ح�ضب  �ملــركــب،  ن�ضاط  دميــومــة  لتاأمني 

ذكر  �لـــذي  �هلل  مــعــطــاء  �ل�ضيد  �أو�ــضــحــه 

يوميا  ي�ضتهلك  �حلجار  �ضيد�ر  مركب  بــاأن 

من  ــن  ط  6700 �الإنــتــاجــيــة  لن�ضاطاته 

�لعملية  تعطيل  ولتفادي  ــام،  �خل �حلديد 

�الإنتاج،  و�ضائل  على  و�ملحافظة  �الإنتاجية 

��ضتناد� للرئي�ص �ملدير �لعام، يحتاج �ملركب 

�الإنتاجية  ن�ضاطاته  يغطي  �حتياطي  �إىل 

30 يوما لتفادي توقيف �لفرن �لعايل  ملدة 

ومتكني �ملركب من حتقيق �أهد�فه �الإنتاجية 

و�حرت�م تعهد�ت جتاه �لزبائن.

بد�ية  منذ  �حلجار  �ضيد�ر  مركب  و�ضجل 

توقفات  عـــدة   2019 �جلـــاريـــة  �لــ�ــضــنــة 

مرتبطة  الأ�ضباب  �الإنتاجي  �لن�ضاط  عن 

ما  ح�ضب  �الأولية،  باملادة  �لتموين  بتذبذب 

يتوقع  �لــذي  للمركب  �الأول  �مل�ضوؤول  �أفــاد 

�ألف   590 ب  يقدر  �إجمايل  �إنتاج  حتقيق 

للت�ضويق  �لقابلة  �حلديدية  �ملــو�د  من  طن 

�ألف   700 مقابل  �جلارية  �ل�ضنة  نهاية  مع 

2018، كما تقدر �لطاقات  طن خالل �ضنة 

�ملو�د  2400 طن من  �الإنتاجية للمركب ب 

طن   1000 بينها  مــن  يوميا،  �حلــديــديــة 

�ملــو�د  مــن  طــن  و1400  �خلر�ضانة  حديد 

�مل�ضطحة .

�إطار  يف  �ملحققة  �ال�ضتثمار�ت  مكنت  وقد 

من  �ال�ضتثمار  برنامج  مــن  �الأول  �ل�ضطر 

مبركب  لالإنتاج  �لنظرية  �لطاقات  حتديد 

�ضيد�ر �حلجار ب800 �ألف طن من �حلديد 

�لقابل للت�ضويق �ضنويا، ويرتقب بلوغ م�ضتوى 

مع  �ضنويا  طن  مليون   1،1 ب  يقدر  �إنتاجي 

خمطط  مــن  �لــثــاين  �ل�ضطر  مــن  �النــتــهــاء 

 ،2021 �ضنة  نهاية  مع  ــك  وذل �ال�ضتثمار 

��ضتناد� لــ �ضم�ص �لدين معطاء �هلل.

حول  لقاء  على  �إ�ضر�فه  لــدى  �لــوزيــر  و�أو�ــضــح 

خدمة  يف  و�التــ�ــضــال  �ملعلومات  "تكنولوجيا 
�ملو�طن"، �أن �لقطاع يعكف على تطوير م�ضاريع يف 

�لقليلة  �الأ�ضهر  خالل  �ال�ضطناعي  �لذكاء  جمال 

على  �لتعرف  برنامج  يف  �ضيما  تتمثل  �لقادمة، 

مالمح �لوجه بو��ضطة �لهو�تف �لذكية ما ي�ضمح 

�حلياة  �ضهادة  تقدمي  مــن  �ملتقاعدين  باإعفاء 

�ل�ضندوق  وكــاالت  �إىل  �لتنقل  عناء  وجتنيبهم 

�أن �لقطاع  �لوطني للتقاعد، و�أ�ضاف �ل�ضيد هد�م 

باملر�قبة  خا�ص  برنامج  �إعــد�د  على  �أي�ضا  ي�ضهر 

�تخاذ  على  �لطبيب  مب�ضاعدة  ي�ضمح  �لطبية 

ي�ضمح  مــا  �ملعني،  �ل�ضخ�ص  ح�ضور  دون  �لــقــر�ر 

جتنيب هذ� �الأخري عناء �لتنقل خا�ضة بالن�ضبة 

�لنائية  و�ملناطق  �جلنوب  مناطق  يف  للقاطنني 

--يقول  �لرب�مج  هذه  تتمثل  كما  عامة،  ب�ضفة 

�لوزير-- يف توفري ف�ضاء�ت �لكرتونية خم�ض�ضة 

"�لهناء"  بو�بة  غــر�ر  على  �جتماعيا  للموؤمنني 

ت�ضمح لهم �الطالع على �خلدمات �ملقدمة لهم �إىل 

يرتجم  نظام  بربجمة  يتعلق  �آخر  �إجــر�ء  جانب 

�لعك�ص  �أو  مقروء  ن�ص  �إىل  �الإ�ــضــارة  لغة  فوريا 

�لعناية  �إطار  يف  وذلك  �لبكم،  �ل�ضم  فئة  لفائدة 

�لتي يوليها �لقطاع لذوي �الحتياجات �خلا�ضة".

مت  م�ضاريع  �إىل  �لوزير  �أ�ضار  �أخــرى،  جهة  ومن 

�تخاذها على م�ضتوى �لقطاع �ضيما باإن�ضاء مر�كز 

�الأنظمة  وتطوير  �ل�ضبكات  وربـــط  �لــبــيــانــات، 

تاأمني  ي�ضمن  مبا  دولية،  ومقايي�ص  معايري  وفق 

ــن بــعــد ب�ضفة  ــري �خلــدمــات ع ــوف �ملــعــلــومــات وت

مت  حيث  �لتقنيات،  �أحــدث  با�ضتعمال  م�ضتمرة، 

تلك  بينها  مــن  تطبيقات،  عــدة  وتطوير  ــاز  �جن

�ل�ضمان  ال�ضرت�كات  بعد  عن  بالت�ضريح  �ملتعلقة 

�الجتماعي، وتطبيقات �لدفع ومتابعة �مللفات عن 

طريق �النرتنت، م�ضيفا هد�م �أن هذه �لتطبيقات 

يجري تنفيذها على م�ضتوى كافة هيئات �لقطاع، 

�الجتماعي،  و�ل�ضمان  �لت�ضغيل  جمال  يف  �ضيما 

ومدجمة  من�ضقة  �إ�ضرت�تيجية  �إطـــار  يف  ــذ�  وك

ت�ضمل قطاعات �أخرى يف �إطار �مل�ضاعدة �الإد�رية 

�ملتبادلة.

�لربط  مت  ــه  �أن �لــوزيــر  �أبــرز  �ل�ضياق،  هــذ�  ويف 

�الجتماعي  �ل�ضمان  �ضناديق  بيانات  قو�عد  بني 

�لتجاري،  لل�ضجل  �لوطني  �ملركز  بيانات  وقاعدة 

�ل�ضجل  عــلــى  �ملتح�ضلني  ــني  ــن ــو�ط �مل لتمكني 

�لتجاري من �النت�ضاب لل�ضندوق �لوطني لل�ضمان 

�الجتماعي للعمال �الأجر�ء )كنا�ص( و�ل�ضندوق 

�الأجـــر�ء  لغري  �الجــتــمــاعــي  لل�ضمان  �لــوطــنــي 

)كا�ضنو�ص( وب�ضفة �أوتوماتيكية.

�لقطاع  �أن  هــد�م  �ل�ضيد  قــال  �ملنظور  هــذ�  ومــن 

تكنولوجيا  ع�ضر  مو�كبة  م�ضعي  يف  ينخرط 

�لرقمية  �لثقافة  ــاج  و�إدم �حلديثة  �ملعلوماتية 

�ملو�طنني  بان�ضغاالت  و�أجنع  �أ�ضرع  تكفل  لتحقيق 

�لغر�ص  ولهذ�  نوعية،  ذ�ت  خدمات  لهم  وتوفري 

و�الأح�ضن  �الأمثل  �ال�ضتغالل  �أن  �لوزير  �عترب 

�لتكوين  تكثيف  تقت�ضي  �لتكنولوجيات  لهذه 

و�ال�ضتثمار  وتطويرها  �لب�ضرية  للمو�رد  �مل�ضتمر 

يف �لتجهيز�ت ذ�ت �ل�ضلة.

ومبقارنة �ل�ضد��ضي �الأول من �ل�ضنة بنف�ص 

�أ�ضعار  �رتفعت   ،2018 �ضنة  خالل  �لفرتة 

م�ضابه  �رتفاع  وهو  باملائة،  7ر2  ب  �الإنتاج 

من  �لثاين  �لثالثي  خالل  �مل�ضجل  لالرتفاع 

�ل�ضنة  من  �لفرتة  بنف�ص  مقارنة   2019
�لثالثي  وخالل  �لديو�ن،  ح�ضب  �لفارطة، 

�الأول،  بالثالثي  مقارنة  �ل�ضنة  من  �الأول 

بني  تباينت  تغري�ت  �الإنتاج  �أ�ضعار  عرفت 

�لطفيف،  و�النخفا�ص  �لطفيف  �الرتــفــاع 

�أ�ضعار  �رتــفــاع  �أن  �ملــ�ــضــدر،  ذ�ت  وي�ضيف 

و��ضتثناء  �لر�ضوم  باحت�ضاب جميع  �الإنتاج، 

يف  �الأخــ�ــص  على  �ضجل  �لنقل،  م�ضاريف 

و�لتعدين  �لــ�ــضــلــب  و  ــد  ــدي �حل �ــضــنــاعــات 

ب  و�لــكــهــربــاء  و�اللــكــرتونــيــك  و�مليكانيك 

+7ر1 باملئة و�لن�ضيج ب6ر1 باملئة و�ملناجم 

و�ملحاجر ب3ر1  باملئة، كما عرفت �ضناعات 

�أخرى �رتفاعا يف �الأ�ضعار عند �الإنتاج مثل 

ومو�د  باملئة(  )6+ر0  و�الأحذية   �جللود 

�لبناء )+3ر0 باملئة( و�ل�ضناعات �لغذ�ئية 

�لكيماوية  و�ل�ضناعات  باملئة(  )+3ر0 

من  �لطاقة  قطاع  وعــرف  باملئة(،  )+1ر0 

جهته تر�جعا ب8ر0 باملئة يف �أ�ضعار �الإنتاج 

و�لفلني  �خل�ضب  �ضناعة  قطاع  تر�جع  فيما 

و�لورق ب1ر0 باملئة.

مقارنة   2019 من  �الأول  �لثالثي  وخالل 

بنف�ص �لفرتة من 2018، �ضجل �أهم �رتفاع 

�أ�ضعار �الإنتاج )+1ر11 باملئة( يف قطاع  يف 

�لن�ضيج   ب�ضناعة  متبوعا  و�ملحاجر  �ملناجم 

)+3ر10 باملئة( و�خل�ضب و�لفلني )+5ر7 

باملئة( و�ضناعات �حلديد و�ل�ضلب و�لتعدين 

ب5  و�لكهرباء  و�اللكرتونيك  و�مليكانيك 

و�لغذ�ئية  �لكيماوية  و�ل�ضناعات  باملئة 

ب4ر0 باملئة ومو�د �لبناء ب3ر0 باملئة.

�ملا�ضيني، تر�جعت  وما بني جانفي وجو�ن 

�ضناعات  با�ضتثناء  �لقطاعات  معظم  �أ�ضعار 

ب4ر2  تر�جعا  �لــلــذ�ت  �لطاقة  و  �جللود 

باملئة و 4ر0 باملئة على �لتو�يل، كما  �ضجل 

 10+( �لن�ضيج  �ضناعات  يف  �رتــفــاع  �أهــم 

باملئة(  )+6ر9  و�ملحاجر  و�ملناجم  باملئة( 

باملئة(   8+( و�لــــورق  و�لــفــلــني  و�خلــ�ــضــب 

و�لتعدين  و�لــ�ــضــلــب  �حلــديــد  و�ــضــنــاعــات 

و�مليكانيك و�اللكرتونيك و�لكهرباء )+6ر3 

�لــغــذ�ئــيــة )+7ر1  و�لــ�ــضــنــاعــات  بــاملــئــة( 

)+4ر0  �لكيماوية  و�ل�ضناعات  باملئة( 

لقطاعات  �الإنــتــاج  �أ�ضعار  وبقيت  باملئة(، 

م�ضتقرة  �ملختلفة  و�ل�ضناعات  �لبناء  مو�د 

خالل �ل�ضد��ضي �الأول 2019 مقارنة بنف�ص 

�لثالثي من2018 .

�أ�ضعار  �أن �لتغري �ل�ضنوي �ملتو�ضط يف  يذكر 

خالل  �ملحروقات  خــارج  �ل�ضناعي  �الإنتاج 

ب�ضنة  مقارنة  باملئة  +1ر2  بلغ   2018
 .2017

ي�صجل مركب �صيدار احلجار بعنابة منذ اأ�صبوعني متوين منتظم باملادة االأولية )احلديد اخلام( بحجم متو�صط يقدر بنحو 
5 اآالف طن يوميا مع ت�صجيل اأعلى م�صتوى للتموين خالل يوم واحد قدر ب 8500 طن، ح�صب ما علم من الرئي�س 

املدير العام للمركب، �صم�س الدين معطاء الله .

 اأكد وزير العمل والت�صغيل وال�صمان االجتماعي، ح�صان تيجاين هدام، اأول اأم�س باجلزائر العا�صمة، اأن القطاع ب�صدد 
تطوير برامج يف جمال الع�صرنة، بغية ت�صهيل االإجراءات االإدارية و�صمان اجلودة يف تقدمي اخلدمة العمومية.

بن�صبة  املحروقات(  )خارج  العمومي  للقطاع  ال�صناعي  االإنتاج  اأ�صعار  ارتفعت 
7ر0 باملائة خالل الثالثي الثاين من 2019 مقارنة بالثالثي االأول من نف�س 

ال�صنة، ح�صبما علم من الديوان الوطني لالإح�صائيات.

زيارة وفد من رجال �أعمال رو�س �إىل �جلز�ئر مطلع نوفمرب �ملقبل
جــالب  �ضعيد  �لـــتـــجـــارة،   وزيــــر  �أجــــرى 

حمـــادثـــات مــع رئــيــ�ــص جمــلــ�ــص �الأعــمــال 

�لك�ضندر  بوتابوف  ــري،  ــز�ئ �جل �لرو�ضي 

معر�ص  هام�ص  على  وذلـــك  فالرييفيت�ص 

�لرو�ضية  بالعا�ضمة  �ملنظم  فود"  "وورد 
�جلــاري،  �ضبتمرب   27 �إىل   24 من  مو�ضكو 

حيث �تفق �لطرفان على زيارة م�ضتثمرين 

�ضهر  مطلع  للجز�ئر  رو�ــص  �أعمال  ــال  ورج

�ل�ضبت  �ليوم  ما جاء  �ملقبل، ح�ضب  نوفمرب 

يف بيان لوز�رة �لتجارة.

على  �تفقا   �لطرفني  �أن  �لبيان   و�أو�ــضــح 

للجز�ئر  �لرو�ضي   �الأعــمــال  ملجل�ص  زيــارة 

رو�ص  �أعمال  ورجــال  م�ضتثمرين  يف  ممثال 

�ضيتنقلون  حيث  �ملقبل،  نوفمرب  �ضهر  مطلع 

�إىل �لعديد من �ملدن �جلز�ئرية �إىل جانب 

كان  كما  �جلز�ئريني،  �الأعمال  رجال  لقاء 

جالب  لل�ضيد  منا�ضبة  �جلانبني  بني  �للقاء  

للتنويه بالعالقات �لتاريخية بني �جلز�ئر 

ورو�ضيا خا�ضة يف �ملجال �القت�ضادي مبديا 

مت  �لتي  �القت�ضادية  لل�ضر�كات  �رتياحه 

حتقيقها حلد �ل�ضاعة، وجاء يف �لبيان �أي�ضا 

�لتي  �لت�ضهيالت  بكل  نوه  �لتجارة  وزير  �أن 

�ل�ضيا�ضية  �الإر�دة  بف�ضل  �جلز�ئر  متنحها 

�ليوم وكذ� �ال�ضتقر�ر �الأمني �لذي تعي�ضه 

قاعدة  رفــع  م�ضروع  �إىل  �إ�ضافة  �جلز�ئر 

�ال�ضتثمار�ت  يخ�ص  فيما  باملئة    49/51
�الأجنبية خارج �لقطاعات �الإ�ضرت�تيجية.

على  جالب  �ل�ضيد  �أكد  �ضلة،  ذي  �ضياق  يف 

بني  �لتجاري  للتبادل  ف�ضاء  خلق  �ضرورة 

م�ضيفا  �الأعمال  جمل�ص  خالل  من  �لبلدين 

�ال�ضتعد�د  �أمت  على  �لــوز�ريــة  د�ئرته  �أن 

على مو��ضلة �الإطار �لت�ضاوري من �أجل خلق 

�لوزير  نــوه   كما  �لتجاري،  للتبادل  فر�ص 

�الأعمال  ملجل�ص  �الأهمية"  بالدور"�لبالغ 

ــادة  �إع �ــضــرورة  مع  �لبلدين  بني  �مل�ضرتك 

حيث  من  �ملجل�ص  عمل  طريقة  يف  �لتفكري 

�لتنوع وفتح ف�ضاء حقيقي لرجال �الأعمال 

ليبقى  �لبلدين  كال  من  �لفعالة  لل�ضر�كة 

�لت�ضهيالت  ومنح  �لتاأطري  �حلكومتني  دور 

�لالزمة، ي�ضيف �لبيان.

�ن�ضمام  عن  عر�ضا  جالب  �ل�ضيد  قدم  كما 

�الإفريقية  �حلر  �لتبادل  ملنطقة  �جلز�ئر 

جعل  مــن  �جلــز�ئــريــة  �حلــكــومــة  و�إر�دة 

ــة واليـــة  ــض ــا� �لــــواليــــات �جلــنــوبــيــة وخ

متر��ضت قاعدة لوج�ضتيكية لكامل �لقارة 

�الإفريقية، متمنيا �ال�ضتفادة من �لتجربة 

�لرو�ضية يف هذ� �الإطار.

ومن جهته،  �أكد �ل�ضيد بوتابوف �لك�ضندر 

�أكــرب  مــن  ب�ضفته  با�ضمه  فالرييفيت�ص 

�مل�ضتثمرين �لرو�ص وبا�ضم جمل�ص �الأعمال 

يف  لال�ضتثمار  ��ضتعد�دهم  كامل  �لرو�ضي 

�جلز�ئر يف �لعديد من �لقطاعات كالفالحة 

�لتوزيع  و�ضبكات  و�لرقمنة  و�ل�ضياحة 

ذ�ت  �أعــرب  كما  �خلدمات،  وقطاع  �لكربى 

�مل�ضوؤول عن تفاوؤله بهذ� �للقاء �لذي �ضتليه 

�ملتفق  �لعمل  �أر�ضية  لتفعيل  �أخرى  لقاء�ت 

عليها خا�ضة و�أن �جلز�ئر �ليوم تعد �ضريكا 

�الإفريقية  بالقارة  لرو�ضيا  ��ضرت�تيجيا 

من  �ل�ضر�كة  هذه  حجم  رفع  من  البد  و�أنه 

خالل �ال�ضتثمار �ملبا�ضر خا�ضة يف �جلنوب 

�لقارة  م�ضتقبل  يعتربه  �لــذي  �جلــز�ئــري 

�الإفريقية.

م�ضاحة اإ�ضهارية
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اأم�ص،  اأول  اأفغانيان،  م�شوؤوالن  اأ�شاد 

التي  الرئا�شية،  االنتخابات  بــاأجــواء 

االأكـــرث  معتربين  اأمــ�ــص،  اأول  نظمت 

دون  ــرت  وم الــبــالد،  تــاريــخ  يف  تنظيما 

تهديدات اأمنية خطرية.

امل�شتقلة  املفو�شية  رئي�شة  وقــالــت 

علم  حــول  اأفغان�شتان،  يف  لالنتخابات 

�شحفية،  ت�شريحات  يف  نــور�ــشــتــاين، 

اإنرّ  ــــرتاع،  االق �شناديق  ـــالق  اإغ عقب 

االنتخابات احلالية هي االأكرث تنظيما 

يف تاريخ االنتخابات االأفغانية، م�شيفة 

اأن العملية االنتخابية اختتمت بنجاح 

يف جميع اأنحاء البالد، الفتة اإىل اأن اأي 

م�شكالت حدثت يف بع�ص املناطق �شتقوم 

جلنة االنتخابات مبناق�شتها والتحقيق 

فيها ومعاجلتها.

بدوره، اأكد عبداهلل خالد، وزير الدفاع 

�شحفية،  تــ�ــشــريــحــات  يف  االأفـــغـــاين، 

اأي  دون  تت  االنتخابية  العملية  اأن 

تهديدات اأمنية خطرية.

ــون  ــوؤول ــش ــ� م قــــال  ــق  ــاب ــش � وقــــت  ويف 

لقوا  االأقل  على  اأ�شخا�ص   5 اإنرّ  اأمنيون 

م�شرعهم، واأ�شيب اأكرث من 40 اآخرين، 

باالنتخابات،  مرتبطة  عنف  اأعمال  يف 

واالنتخابات احلالية هي رابع انتخابات 

انهيار  منذ  اأفغان�شتان  ت�شهدها  رئا�شية 

 ،2001 عــام  "طالبان"،  حركة  حكم 

بقيادة  دويل،  حتالف  قوات  اأيدي  على 

الواليات املتحدة، ويحق لت�شعة ماليني 

ناخب )من اأ�شل نحو 34 مليون ن�شمة( 

للبلد  جديد  رئي�ص  الختيار  الت�شويت 

حركة  �شد  �شنوات  منذ  يكافح  ــذي  ال

"طالبان" املتمردة.
االآالف  ع�شرات  ال�شلطات  ن�شرت  فيما 

من عنا�شر قوات االأمن يف خمتلف اأنحاء 

"طالبان"  تهديدات  ظل  يف  اأفغان�شتان، 

دعت  حيث  االقــرتاع،  مراكز  مبهاجمة 

الناخبني اإىل مقاطعة االنتخابات، كما 

مر�شًحا،   14 االنتخابات  يف  يتناف�ص 

بني  ال�شباق  ينح�شر  اأن  املرجح  من  لكن 

غني،  اأ�شرف  واليته،  املنتهية  الرئي�ص 

ورئي�ص احلكومة، عبد اهلل عبد اهلل.

االأفغاين،  االنتخابات  قانون  ومبوجب 

اأكرث  على  احل�شول  املر�شح  على  يتعني 

من 50 باملئة من اأ�شوات املقرتعني للفوز 

بالرئا�شة من اجلولة االأوىل التي �شتعلن 

نتائجها االأولية يف 19 اأكتوبر املقبل.

اأم�ص،  النم�شاويون،  املواطنون  بــداأ 

االنتخابات  يف  باأ�شواتهم  االإدالء 

العامة املبكرة التي ت�شهدها البالد.

ال�شاعة  االقــــرتاع  عملية  وبــــداأت 

الختيار  املحلي  بالتوقيت   07:00
تنق�شم  حيث  الربملان،  يف  نائبا   183
النم�شا اإىل 39 دائرة انتخابية، يتوزع 

األف �شندوق، ويتناف�ص   12 فيها نحو 

 8 عن  مر�شحا   476 االنتخابات  يف 

املر�شحني  بني  ومن  �شيا�شية،  اأحــزاب 

تركية. اأ�شول  من   27
اأجل  من  الربملانية  العتبة  تبلغ  فيما 

الربملان  ال�شيا�شية  االأحــزاب  دخــول 

للرت�شح  االأدنى  احلد  فيما  باملئة،   4
الناخبني  عدد  ي�شل  كما   عاما،   16
األف  و400  ماليني   6 اإىل  النم�شا  يف 

�شخ�ص.

بعد  املبكرة  االنتخابات  هذه  وتاأتي 

امل�شت�شار  عــن  الثقة  الــربملــان  حجب 

وحكومته  كور�ص  �شيبا�شتيان  ال�شابق 

اليمينية.

 800 حوايل  النم�شا  يف  ويعي�ص  هذا 

يف  ي�شارك  اأن  نتظر  ويمُ م�شلم،  ــف  األ

االنتخابات، حوايل 100 األف مواطن 

من اأ�شول تركية.

االأخرية،  الراأي  ا�شتطالعات  وت�شري 

اليميني  "ال�شعب"  حــزب  تقدم  اإىل 

ال�شابق  امل�شت�شار  بزعامة  املتطرف 

 33 بن�شبة  كـــور�ـــص،  �شيبا�شتيان 

"الدميقراطي  باملائة، ويتبعه احلزب 

االجتماعي" ثانيا، بن�شبة 22 باملائة، 

املتطرف،  اليميني  "احلرية"  وحزب 

نف�ص  حــ�ــشــب  ــائــة،  ــامل ب  20 بن�شبة 

ا�شتطالعات الراأي.

وخالل ماي املا�شي تفككت احلكومة 

النم�شا،  يف  اليمينية  االئــتــالفــيــة 

احلاكم  ال�شعب  حزبي  من  واملت�شكلة 

اإنهاء  كور�ص  اإعــالن  عقب  واحلــريــة، 

التحالف مع حزب احلرية.

�إ�سادة ر�سمية باأجو�ء �النتخابات 
�لرئا�سية باأفغان�ستان

�لنم�ساويون يدلون باأ�سو�تهم
 يف �النتخابات �لعامة �ملبكرة
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"ال�شرتات  حركة  من  مئات  تظاهر 

من  عــدد  يف  اأمــ�ــص،  اأول  ال�شفراء"، 

على  احتجاجا  الفرن�شية؛  املـــدن 

�شيا�شات الرئي�ص اإميانويل ماكرون.

مظاهرة  ال�شبت،  مــظــاهــرة  وتــعــد 

ال�شرتات  ملحتجي   46 الـــ  االأ�ــشــبــوع 

ال�شفراء.

ففي العا�شمة باري�ص، �شهدت العديد 

�شد  احتجاجات  املدينة  �شوارع  من 

اأمنية  اإجـــــراءات  و�ــشــط  مــاكــرون، 

وقعت  تــولــوز،  مدينة  ويف  وا�شعة،  

مـــ�ـــشـــادات بـــني املــحــتــجــني ورجــــال 

املتظاهرون  اأقدم  اأن  بعد  ال�شرطة، 

مبنى  �شم�شية كبرية على  على حرق 

كابتال  مــيــدان  يف  املــطــاعــم  اإحـــدى 

باملدينة.

وا�ــشــتــخــدمــت الــ�ــشــرطــة الــغــازات 

املياه  وخــراطــيــم  لــلــدمــوع،  امل�شيلة 

لتفريق املتظاهرين، واأوقفت خم�شة 

منهم.

ويوا�شل اأ�شحاب ال�شرتات ال�شفراء 

نوفمرب   17 مــنــذ  احــتــجــاجــاتــهــم 

.2018
 11 لقي  االحتجاجات،  بدء  من ومنذ  اأكرث  واأ�شيب  م�شرعهم،  �شخ�شا 

4 اآالف و245 اآخرون بينهم 1797 
اأكرث  ال�شرطة  اأوقفت  فيما  �شرطيا، 

من 12 األف و107 حمتجني.

اإقليم  �شرب  الذي  الزلزال  �شحايا  ح�شيلة  اأم�ص،  ارتفعت، 

قتيال.  30 اإىل  اإندوني�شيا،  �شرقي  "مالوكو"، 
اأغو�ص  الكوارث،  الإدارة  الوطنية  الوكالة  با�شم  املتحدث  وذكر 

7 جثث  اأنرّ طواقم البحث انت�شلت  ويبوو، يف ت�شريحات �شحفية، 

من حتت االأنقا�ص لريتفع عدد ال�شحايا اإىل 30، يف الزلزال الذي 

االإقليم اخلمي�ص املا�شي، م�شريا اإىل اأنرّ من بني ال�شحايا 3 اأطفال، 

و156 جريحا.

 9 حتى  الطوارئ  اإعالن  فيها  مت  املنطقة  اأنرّ  ويبوو،  اأعلن  كما 

اأكتوبر القادم.

من  اأم�ص،  اأول  االأملانية،  اأومل  مدينة  يف  م�شلمات  �شيدات  جنت 

التمييز  اإىل  االنتباه  للفت  فعالية  خالل  بال�شكني  طعن  اعتداء 

الذي تواجهه امل�شلمات يف احلياة اليومية.

ويف ت�شريح قال االأمني العام منظمة "الروؤية الوطنية للمجتمع 

االإ�شالمي" )IGMG(، بكر اأقطا�ص، اإن حماولة طعن ال�شيدات 

نظمتها  فعالية  ال�شيدات  من  جمموعة  تنظيم  خالل  وقعت، 

اأن  مو�شحا  بادن-فورتبريغ،  بوالية  اأومل  مدينة  يف  املنظمة 

�شخ�شا اعتدى لفظيا يف البداية على �شيدات م�شلمات تقفن خلف 

من�شة تهدف للفت االنتباه للتميز الذي تتعر�ص له امل�شلمات يف 

الغرب، وبعد االعتداء اللفظي اأخرج ذلك ال�شخ�ص �شكينا وحاول 

منعوا  املارة  اأن  مبينا  "�شاأقتلكم"،  مهددا  و�شرخ  ال�شيدات  طعن 

ال�شخ�ص من طعن ال�شيدات بال�شكني.

االأمطار  ب�شبب  �شخ�شا   59 م�شرع  اأم�ص،  هندي،  م�شوؤول  اأعلن 

املو�شمية الغزيرة التي �شربت مناطق وا�شعة �شمايل الهند.

وقالت �شاندهايا كوريل، املتحدثة با�شم اإدارة الكوارث واالإغاثة، 

وال�شواعق  املنازل  انهيار  عن  ناجمة  الـ59  الوفيات  معظم  اإن 

والغرق يف والية اأوتار برادي�ص"، ح�شب و�شائل اإعالمية، م�شيفة 

التي  املناطق  الثعابني يف  القتلى لقوا حتفهم من لدغات  5 من  اأن 

املدار�ص يف كل  اإغالق  االأمطار يف  الفي�شانات، وت�شببت  اجتاحتها 

من لنو، عا�شمة اأوتار برادي�ص، ومدينتي اأميثي وهاردوي.

قتل اأربعة اأ�شخا�ص، اأم�ص االأول، خالل ا�شتباكات بني قوات 

اخلا�شع  ال�شطر  وك�شمري  جامو  يف  وم�شلحني  الهندية  االأمن 

ل�شيطرة الهند من اإقليم ك�شمري.

م�شلحني  بني  وقعت  ا�شتباكات  اأن  اإعالمية  و�شائل  وذكرت 

يف  اأمنية  عملية  اأثناء  اجلي�ص  وقوات  لنيودلهي،  مناه�شني 

منطقة "باتوتي" يف جامو وك�شمري، مو�شحة اأن اال�شتباكات 

قوات  من  وعن�شر  م�شلحني   3 قتلى،   4 �شقوط  عن  اأ�شفرت 

االأمن، وفر�شت قوات اجلي�ص طوقا اأمنيا حول املنطقة حيث 

ال تزال العملية جارية هناك.

العزيز  عبد  بن  �شلمان  ال�شعودي  للملك  ال�شخ�شي  احلار�ص  تل  قمُ

ح�شبما  �شخ�شي،  نزاع  ب�شبب  النار  الإطالق  تبادل  يف  بالر�شا�ص 

ب�شرطة  االإعالمي  املتحدث  و�شرح  ال�شعودية،  ال�شلطات  قالت 

عندما  اأم�ص  اأول  م�شاء  وقعت  احلادثة  باأن  املكرمة  مكة  منطقة 

كان الفغم يف زيارة ل�شديقه تركي بن عبدالعزيز ال�شبتي، مبنزله 

بحي ال�شاطئ مبحافظة جدة، املقر ال�شيفي للحكومة ال�شعودية، 

واأثناء  عليهما  دخل  علي،  اآل  م�شعل  بن  ممدوح  يدعى  و�شديقا 

احلديث تطور النقا�ص بني الفغم اآل علي ليخرج االأخري من املنزل، 

اإىل  اأدى  ما  الفغم،  على  النار  ويطلق  ناري  �شالح  وبحوزته  ويعود 

يحمل  وعامل  املنزل  �شاحب  �شقيق  هما  اآخرين  واثنني  اإ�شابته 

اجلن�شية الفلبينية.

اعتداء ب�ضكني على م�ضلمات 
يف فعالية تناه�س التمييز باأملانيا

ارتفاع ح�ضيلة �ضحايا زلزال 
اإندوني�ضيا اإىل 30 قتيال

م�ضرع 59 �ضخ�ضا ب�ضبب 
االأمطار املو�ضمية بالهند

ــاكــات ــب ــت ــض ا� يف   4 ــل  ــت ــق م
وكــ�ــضــمــري ــــو  ــــام ج يف   

مقتل احلار�س ال�ضخ�ضي مللك 
ال�ضعودية يف نزاع �ضخ�ضي

حــول

الوكاالت  

العــامل

فرن�سا �سو�رع  يف  �ل�سفر�ء" تتظاهر  "�ل�سرت�ت 

ق. د

دويل

ق. د

ق. د

جاك  الراحل  الرئي�س  لتكرمي  خمتلفة  فعاليات  اأم�س،  الفرن�صيون،  نظم 
86 عاما، بعد اأن بقي  �صرياك، الذي تويف اخلمي�س املا�صي عن عمر ناهز 
اأربعني عاما من اأهم ال�صخ�صيات التي طبعت احلياة ال�صيا�صية يف البالد.

ال�شعبي  التكرمي  هذا  وينظم 

"ليزانفاليد"  جمـــمـــع  يف 

حــداد  يـــوم  ع�شية  بــبــاريــ�ــص، 

تاأبني  ومــرا�ــشــم  الــيــوم  وطــنــي 

رئي�ص   30 يح�شرها  ر�شمية 

بينهم  اأجنبية  وحكومة  دولة 

فالدميري  ــي  ــش ــرو� ال الــرئــيــ�ــص 

اأعلنت الرئا�شة  بوتني، وفق ما 

و�شائل  ذكرت  حيث  الفرن�شية، 

باإمكان  �شيكون  ــه  اأن اإعالمية 

اأخرية  نظرة  اإلقاء  الفرن�شيني 

الرحل  الــرئــيــ�ــص  نع�ص  عــلــى 

�شان  ــة  ــي ــدرائ ــات ك ــل  ــدخ م يف 

ال�شاعة  من  اعتبارا  فيه،  لوي 

14:00 )12:00 ت.غ(، فيما 
قـــال �ــشــهــر الـــراحـــل �ــشــرياك 

ــك �ــشــاال بـــــارو، يف  ــري ــدي ــري ف

الذين  كل  اإن  �شحفي،  ت�شريح 

اأحبوه ميكنهم القدوم.

مئات  ح�شر  اخلمي�ص،  ومنذ 

ــهــم من  ــيــني وبــعــ�ــش ــش ــ� ــفــرن ال

�شجالت  لــتــوقــيــع  ــاب،  ــب ــش ــ� ال

ق�شر  يف  و�شعت  التي  التعازي 

اأم�ص،  م�شاء  حتى  االإلــيــزيــه 

بالرجل  اإعجابهم  عن  معربين 

عبارة   2002 منذ  اأطلق  الذي 

مواجهة  يف  يحرتق"  "بيتنا 
"ال"  وقال  املناخية،  التغريات 

حلرب العراق الثانية، واعرتف 

تهجري  يف  فرن�شا  مب�شوؤولية 

العاملية  احلــرب  خــالل  اليهود 

الثانية.

ويف ال�شاعة التا�شعة والن�شف 

اليوم،  مــن  غ.(  ت.   07:30(

للعائلة  مــرا�ــشــم  اأوال  �شتقام 

ع�شكرية  تكرمي  مرا�شم  قبل 

"ليزانفاليد"  مبنى  باحة  يف 

بــحــ�ــشــور الــرئــيــ�ــص اإميــانــويــل 

ماكرون، و�شينقل نع�ص الرئي�ص 

الراحل بعد ذلك من املبنى عند 

 09:00(  11:00 ال�شاعة 

جــنــائــزي  مــوكــب  يف  ت.غ.( 

كني�شة  اإىل  كــبــرية،  مبواكبة 

"�شان �شولبي�ص" حيث �شيرتاأ�ص 
بح�شور  مـــرا�ـــشـــم  مــــاكــــرون 

فران�شوا  ال�شابقني  الــروؤ�ــشــاء 

ــاركــوزي  ــش ــيــكــوال � هـــوالنـــد ون

كما  دي�شتان،  جي�شكار  وفالريي 

اليوم  التاأبني،  مرا�شم  �شتبداأ 

عند ال�شاعة 12:00 )10:00 

الوقوف دقيقة  ت.غ.(، و�شيتم 

واملدار�ص  االإدارات  يف  �شمت 

عند ال�شاعة 15:00.

وانتخب �شرياك رئي�ًشا لفرن�شا 

عام 1995 بعد اأن �شغل من�شب 

 18 ملدة  باري�ص  بلدية  رئي�ص 

عــــام، واأعـــيـــد انــتــخــابــه عــام 

معار�شته  عنه  وعرف   ،2002
اأيام  للعراق  االأمريكي  للغزو 

بو�ص  جــورج  االأ�شبق  الرئي�ص 

اأول  كان  كما   ،2003 يف  االبن 

مب�شوؤولية  يقررّ  فرن�شي  رئي�ص 

جرائم  عــن  املــ�ــشــرتكــة  بـــالده 

اإبان  اليهود  بحق  الهولوك�شت 

وهو  الثانية،  العاملية  احلــرب 

الدولية  ــود  ــه اجل قـــاد  الـــذي 

الإنــ�ــشــاء املــحــكــمــة الــدولــيــة 

رئي�ص  قتلة  مبحاكمة  اخلا�شة 

رفيق  الــراحــل  لــبــنــان  وزراء 

�شرياك  ــل  ظ كــمــا  احلـــريـــري، 

للواء  ــاًل  ــام ح طــويــلــة  لــفــرتة 

فرن�شا،  يف  املــحــافــظ  الــيــمــني 

اأوائل  "البلدوزر" يف  بالـ  ولقب 

طموحه  ب�شبب  املهنية  حياته 

وعزمه.

تكرمي �سعبي للرئي�س �ل�سابق 
جاك �سري�ك بفرن�سا

ق. د



وفاق �سطيف

�إحتاد ب�سكرة

�سباب ق�سنطينة

مولودية �لعلمة

حمرز يحرج غوارديوال مرة اأخرى 
ويوؤكد اأحقيته يف مكانة اأ�سا�سية

�سليماين يتاألق اأمام بري�ست بهدف 
و�سناعة ثالثة اأهداف

بوعكاز يتفق مع حلفاية وبقاء م�سوي يخلط احل�سابات

لكنـــــاوي �سي�ستقيل بعد لقـــاء ال�سنافر 
واالإدارة ترف�ض االإ�ستقــــــالة

ال�سباب يوؤكد ا�ستفاقته ويتجاوز مرحلة الفراغ 

البابية تتلقى اأول هزمية وم�سري 
�سحراوي يتحدد اأمام اخلروب
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وقع الالعب ريا�ص حمرز، جنم مان�ش�شرت �شيتي، هدًفا و�شاهم يف فوز 

ال�شبت،  اأم�ص االأول  اإيفرتون بنتيجة )1-3(،  ال�شعب على  فريقه 

للربميريليغ،  ال�شابعة  اجلولة  �شمن  بــارك،  جودي�شون  ملعب  على 

 17 يف  �شاهم  حمــرز  ــاإن  ف لالإح�شائيات،  "اأوبتا"  �شبكة  وبح�شب 

هدًفا، يف اآخر 17 مباراة بداأها اأ�شا�شًيا مع مان�ش�شرت �شيتي يف جميع 

 7 اآخــر  ويف  اآخرين،   10 و�شنع  اأهــداف   7 �شجل  حيث  امل�شابقات، 

اأهداف،  اأهداف، حيث �شجل   9 مباريات حتديًدا، �شارك حمرز يف 

و�شنع 5 اآخرين.

وجنح مان�ش�شرت �شيتي بهذا الفوز، يف احلفاظ على نف�ص الفارق 

الريدز  يحتل  حيث  نقاط،   5 اإىل  ليفربول  مع  جمــدًدا 

يف  ال�شيتي  وياأتي  نقطة،   21 بر�شيد  الرتتيب  �شدارة 

املركز الثاين بر�شيد 16 نقطة.

ــل الـــــدويل اجلــــزائــــري، اإ�ــشــالم  ــجَّ �ــش

 3 و�شنع  هدًفا  موناكو،  مهاجم  �شيلماين، 

اآخرين، يف فوز فريقه على نادي بري�شت 

�شمن  الــ�ــشــبــت،  االأول  اأمــ�ــص   ،)2-4(

الفرن�شي،  ــدوري  ال من  الثامنة  اجلولة 

لالإح�شائيات،  "اأوبتا"  ل�شبكة  ا�شتنادا  

موناكو  مع  العب  اأول  بات  �شيلماين  فاإن 

 5 اأول  خـــالل  اأهـــــداف،   7 يف  يــ�ــشــاهــم 

اأن  منذ  الفريق،  بقمي�ص  لــه،  مباريات 

الدوري  اإح�شائيات  بعمل  ال�شبكة  قامت 

 ،"2007-2006" مــو�ــشــم  الــفــرنــ�ــشــي 

واأ�شارت "اأوبتا" اإىل اأن �شليماين جنح يف 

ت�شجيل 4 اأهداف، و�شناعة 3 اآخرين.

موناكو  اإىل  عاًما،   31 �شليماين،  وانتقل 

مطلع هذا املو�شم، قادًما من لي�شرت �شيتي، 

على �شبيل االإعارة ملدة مو�شم واحد.

اأول  العلمة  مولودية  ت�شكيلة  تلقت 

وهذا  البطولة  بداية  منذ  لها  هزمية 

التي  املــبــاراة  يف  بجاية  مولودية  ــام  اأم

بنتيجة  املغاربية  الوحدة  مبلعب  جرت 

ت�شكيلة  و�شيعت  مــقــابــل،  دون  هــدف 

االأقــل  على  الــعــودة  فر�شة  املــولــوديــة 

بنقطة التعادل بالنظر للفر�ص الكثرية 

الدقائق  يف  الهجوم  خط  �شيعها  التي 

ت�شكيلة  وتراجعت  املباراة،  من  االأخرية 

املولودية بعد هذه الهزمية اإىل املرتبة 

ال12 يف الرتتيب بر�شيد 5 نقاط 

البابية  اإدارة  وكما كان متوقعا جددت 

�شحراوي  التوهامي  املـــدرب  يف  ثقتها 

اأخرية  فر�شة  منحه  مع  الفريق  لقيادة 

ــقــادمــة من  ــة ال ــول خـــالل مــبــاراة اجل

جمعية  على  الفوز  اإ�شرتاط  خالل 

اخلروب ملوا�شلة عمله مع الفريق 

�شاأنه  مــن  تــعــرث  اأي  اأن  حــني  يف 

من  �ــشــحــراوي  بــاإقــالــة  يعجل  اأن 

تدريب الفريق، علما اأن �شحراوي 

برر الهزمية بنق�ص فعالية اخلط 

�شد  وقف  الذي  واحلظ  االأمامي 

فريقه يف هذه املباراة.

الوطنية لقاء  الرابطة  وبرجمت 

بني  البطولة  مــن  ال�شابعة  اجلــولــة 

يوم  اخلروب  وجمعية  العلمة  مولودية 

زوغار  م�شعود  مبلعب  اأكتوبر   5 ال�شبت 

م�شاءا،  اخلام�شة  ال�شاعة  مــن  بــدايــة 

وت�شتاأنف ت�شكيلة املولودية حت�شرياتها 

ــني، حيث من  ــن ــذا االإث ــاراة ه ــب لــهــذه امل

عــودة  الــتــدريــبــات  تــعــرف  اأن  املنتظر 

املهاجم كفي خملوف الذي غاب منذ لقاء 

التي  االإ�شابة  ب�شبب  االأوىل  اجلولة 

اإدارة  تنتظر  اأخر  �شعيد  وعلى  تلقاها، 

مالية  اإعانات  على  احل�شول  املولودية 

االأ�شبوع  هــذا  �شنتيم  ماليري   4 تناهز 

من  املبلغ  ونف�ص  البلدية  من  مليار   2(

اإدارة  جعل  الــذي  االأمــر  وهو  الوالية( 

اأجرتني  الالعبني  منح  تقرر  الفريق 

القادم  ال�شبت  يوم  لقاء  قبل  �شهريتني 

مع ت�شوية جزء من الديون العالقة على 

عاتق الفريق. 

الفوز  حتقيق  من  �شطيف  وفــاق  تكن 

بنتيجة  ب�شكرة  ــاد  اإحت ــام  اأم لقائه  يف 

اجلولة  مــبــاراة  يف  مقابل  دون  هدفني 

دون  بثنائية  البطولة  مــن  ال�شاد�شة 

وهو  و�شعدي  �شويبع  توقيع  من  مقابل 

االإرتقاء  من  الوفاق  مكن  الــذي  الفوز 

ال�شابع  ال�شف  اإىل  الرتتيب  يف  موؤقتا 

بر�شيد 7 نقاط. 

لقاء  الــوطــنــيــة  الــرابــطــة  ــت  ــرجم وب

الــ�ــشــبــيــبــة اأمـــــام الـــوفـــاق يف اجلــولــة 

ال�شابعة من البطولة يوم ال�شبت القادم 

�شتقام  الــذي  امللعب  حتديد  اإنتظار  يف 

فيه املباراة باإعتبار اأن ملعب اأول نوفمرب 

بتيزي وزو معاقب واملباراة �شتلعب دون 

ال�شابق  املدافع  و�شرع  اجلمهور،  ح�شور 

اجلزائر  ومــولــوديــة  ــوزداد  ــل ب ل�شباب 

ريا�ص كني�ص يف تدريباته مع الت�شكيلة 

�شفوف  اإىل  ل�شمه  حت�شبا  ال�شطايفية 

الوفاق يف فرتة التحويالت ال�شتوية بعد 

االإتفاق احلا�شل بينه وبني الرئي�ص فهد 

املحور  تدعيم  اأجــل  من  وهــذا  حلفاية 

معاناة  يعرف  والــذي  للوفاق  الدفاعي 

ملحوظة بعد رحيل املدافع بدران.

وبدا املدرب خري الدين م�شوي مرتاحا 

االإحتاد  ح�شاب  على  املحقق  الفوز  بعد 

وهو االأمر الذي منحه جرعة اأوك�شجني 

اإتفاق  رغــم  الــوفــاق  مع  عمله  ملوا�شلة 

معز  التون�شي  املــدرب  مع  الوفاق  اإدارة 

بوعكاز من اأجل االإ�شراف على العار�شة 

الفنية للوفاق وخالفة م�شوي يف الفرتة 

اإدارة  و�شع  الــذي  االأمـــر  وهــو  املقبلة 

الوفاق يف حرج �شديد بخ�شو�ص التعامل 

مل  بوعكاز  اأن  علما  الق�شية،  هــذه  مع 

يقدم اإ�شتقالته من تدريب فريق �شبيبة 

بجاية الذي عاد لالإ�شراف عليه خالل 

االأيام الفارطة. 

االأول  الظهور  االإحتاد  مقابلة  وعرفت 

�شارك  الذي  اأمني  بياز  ال�شاب  للمدافع 

يف املحور الدفاعي وقدم مردودا مقبوال 

مع  ذاتــه  احلــال  وهو  ـــة للغاية  ـــوهـــب امل

االأخرى بو�شوف الذي قدم مباراة جيدة 

اأكد من خاللها على امل�شتوى الكبري الذي 

ميلكه، وتعر�ص املدافع بكاك�شي الإ�شابة 

للخروج  اإ�شطر  حيث  االإحتــاد  لقاء  يف 

نوعية  مــن  الــتــاأكــد  اإنــتــظــار  يف  ـــذا  وه

�شريكن  التي  الراحة  وفــرتة  االإ�شابة 

لها، وطلب الالعب ال�شابق للوفاق زرارة 

احل�شول على تعوي�شات مالية تثل اإىل 

تثل  والتي  �شنتيم  ون�شف  مليار  قرابة 

الفرتة  عن  العالقة  املالية  م�شتحقاته 

التي تقم�ص فيها األوان الوفاق. 

لكناوي  نذير  ب�شكرة  اإحتاد  مدرب  اأعلن 

على  االإ�شراف  من  باالإ�شتقالة  قراره  عن 

الهزمية  بعد  لالإحتاد  الفنية  العار�شة 

اأمــام  �شطيف  يف  الــفــريــق  تلقاها  الــتــي 

جلملة  وتعر�شه  رد  دون  بثنائية  الوفاق 

من ال�شتائم من طرف اأن�شار الفريق الذين 

يف  امل�شجل  الــرتاجــع  م�شوؤولية  حملوه 

التوايل  بعد هزميتني على  الفريق  نتائج 

لكناوي  ووعـــد  الــبــطــولــة،  مــبــاريــات  يف 

لقاء  بعد  الفريق  باالإن�شحاب من تدريب 

ق�شنطينة  �شباب  اأمــام  القادمة  اجلولة 

الإدارة  الكايف  الوقت  منح  اأجل  من  وهذا 

لقيادة  جديد  مدرب  عن  للبحث  الفريق 

الفريق.

وقال لكناوي اأنه مل يعد يف مقدوره حتمل 

املزيد من ال�شتائم من طرف جمموعة من 

اأن�شار الفريق وهذا على الرغم من اأنه ال 

يتحمل كامل امل�شوؤولية يف الرتاجع الذي 

ح�شل يف النتائج والذي مرده اإىل توقف 

جتاوزت  لفرتة  املناف�شة  عن  الت�شكيلة 

حتى  االإ�شتقالة  قرر  اأنه  م�شيفا  ال�شهر 

لو حقق الفريق نتيجة اإيجابية يف لقاء 

�شطيف والذي خ�شره الفريق ب�شبب قلة 

فعالية اخلط االأمامي ف�شال عن االأخطاء 

غاليا  الفريق  ثمنها  دفع  والتي  الفردية 

من خالل تلقي هدفني يف وقت ح�شا�ص مع 

بالقول  لكناوي  واأردف  �شوط،  كل  بداية 

اأنه ينتظر عودة رئي�ص الفريق بن عي�شى 

من اأجل لقائه وتر�شيم االإ�شتقالة، وهذا 

الفريق  اإدارة  فيه  اأكدت  الذي  الوقت  يف 

بها  تقدم  التي  االإ�شتقالة  رف�ص  على 

امل�شريون  �شيحاول  حيث  لكناوي  املــدرب 

اإقناعه بالرتاجع عنها خا�شة اأن الوقت 

ــري مــنــا�ــشــب الإحـــــداث تــغــيــريات على  غ

العار�شة الفنية. 

اأمام  ال�شابعة  اجلولة  لقاء  برجمة  ومت 

اأكتوبر   5 ال�شبت  يوم  ق�شنطينة  �شباب 

مبلعب العالية بداية من ال�شابعة م�شاءا، 

حت�شرياتها  االإحتــاد  ت�شكيلة  وت�شتاأنف 

بعد  اليوم  نهار  من  بداية  املــبــاراة  لهذه 

الطاقم  منحها  التي  الق�شرية  الــراحــة 

ب�شرق  يتعلق  وفــيــمــا  لــالعــبــني،  الــفــنــي 

االألعاب  مــن  مبجموعة  امللعب  اأر�ــشــيــة 

االإدارة  فــاإن  االأن�شار  طرف  من  النارية 

بدت غري متخوفة من تعر�ص امللعب الأي 

ت�شليط  يتم  اأن  املنتظر  من  حيث  عقوبة 

غرامة مالية بحق االإحتاد. 

ح�شاب  على   )0-1( �شعًبا  فــوًزا  ق�شنطينة،  �شباب  حقق 

�شيفه ن�شر ح�شني داي، خالل املباراة التي جمعتهما، م�شاء 

اأم�ص االأوا ال�شبت، على ملعب ال�شهيد حمالوي، �شمن لقاءات 

ويدين  اجلــزائــري،  املحرتفني  دوري  من  ال�شاد�شة  اجلولة 

�شباب ق�شنطينة بالف�شل يف هذا الفوز اإىل مهاجمه، حممد 

االأمني عبيد، الذي �شجل هدف املباراة الوحيد يف الدقيقة 

الرابع  املركز  اإىل  ق�شنطينة  �شباب  قفز  الفوز،  وبهذا   ،80
داي  ح�شني  ن�شر  ر�شيد  ظل  بينما  نقاط،   8 بر�شيد  موؤقًتا 

عند 6 نقاط يف املركز الـ11.

اأ�شبال  املحقق  االنت�شار  و�شيمنح 

الفاين،  ديني�ص  الفرن�شي  املــدرب 

من  تبقى  فيما  قويا  معنويا  دفعا 

جوالت يف الدوري اجلزائري قبل 

ال�شتوية،  االنــتــقــاالت  بــاب  فتح 

اإعــادة  يف  كبري  ب�شكل  و�شي�شاهم 

الالعبني  بــني  جماريها  اإىل  املــيــاه 

واأن�شار النادي.

ق. ر
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زواي-  اوالد  ـــة  ـــي ـــع ـــم ج

 4  /  1 عــــــزازقــــــة  �ـــشـــبـــيـــبـــة 
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 1  /  0 غـــديـــر  بـــــرج  جــمــعــيــة 

ـــــاب  جنــــــــم بـــــــوعـــــــقـــــــال- ب

 0  /  1 ــــــة  ــــــبــــــان بــــــوجــــــل

اأمل حيدرة- اإحتاد �شطيف 1 / 4 

ــــــص-  ــــــردا� ــــــوم �ـــشـــبـــيـــبـــة ب

 2  /  3 ـــــــــرارم  ـــــــــق ال جنـــــــم 

ــــل-  ــــاي ــــن ـــــــــرج م ـــــبـــــاب ب �ـــــش

 1  /  4 بــــــرهــــــوم  ــــــــــــاد  اإحت

ــــــة الـــــبـــــويـــــرة-  ــــــودي ــــــول م

 0  /  2 الـــعـــر�ـــص  بـــئـــر  �ـــشـــبـــاب 

ـــــعـــــب الــــ�ــــشــــطــــايــــفــــي-  املـــــل
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 0  /  2 ــة  كــر�ــش عـــي  جــمــعــيــة 

ـــــــــان-  ـــــــــدرع �ـــــشـــــبـــــاب ال

 0  /  0 ـــــــة  مـــــــروان اأمــــــــــل 

ـــــة- �ـــشـــبـــاب  ـــــامل تـــــرجـــــي ق

 0  /  1 بـــــــــومـــــــــهـــــــــرة 

ن�شر الفجوج- وفاق تب�شة 2 / 0 

اإحتاد احلجار- وفاق القل 2 / 0 

�شباب  ــة-  ــك ــري ب مـــولـــوديـــة 

 1  /  2 بـــومـــديـــن  هــــــــواري 

جنـــــــــم تــــــــازوقــــــــاغــــــــت- 

 0  /  2 ــــة  مــــيــــل �ـــــشـــــبـــــاب 

ــــــــارف-  ــــــــط اأوملــــــــــبــــــــــي ال

 2  /  2 ـــة  ـــي ـــل ـــي امل �ــــشــــبــــاب 

نتائج �جلولة �لثانية )جمموعة �ل�سرق(نتائج �جلولة �لثانية )جمموعة و�سط �سرق (

الــــــرتتــــــيــــــب 

نتائج الدور اجلهوي االأول 

رابطة باتنة اجلهوية 

 0  / 1 اأمل الزوي  مولودية را�ص امليعاد- 

 1  /  3 املـــاء  وادي  ــم  جن ــــربج-  ال ــم  جن

الزمالة  وداد  الــنــ�ــشــر-  ثنية  �ــشــبــاب 

ــل الــ�ــشــبــاب بــانــ�ــشــحــاب الـــــوداد ( ــاأه ) ت

 1  /  0 الــدو�ــشــن  ـــاد  اإحت ب�شكرة-  ن�شر 

جمعية �شيدي عي�شى- اأوملبي امل�شيلة 0 / 1 

اأوملـــبـــي جمــانــة- اأمــــل بـــرهـــوم  1 / 0 

�شبيبة الربج- مولودية وادي ال�شعبة 1 / 2 

�شباب برج غدير- جنم اأوالد دراج 2 / 1 

مولودية لغرو�ص- مولودية زريبة الوادي 

) تاأهل م زريبة الوادي بان�شحاب م لغرو�ص (

 (  0  /  0 الــربج  اأتلتيك  بلعايبة-  �شريع 

)  2/4 الرتجيح  بركالت  ال�شريع  تاأهل 

ــــــــــــــارك اأفــــــــــــــــــــوراج-  ـــــــي ب ـــــــرج ت

 1  /  2 ـــــتـــــوتـــــة  ال ــــــني  ع ــــــاء  ــــــدم ق

ع �لنقاط��ضم �لنادي�لرتتيب

13ود�د تلم�ضان01
12دفاع تاجنانت02

12�أوملبي �ملدية -
12جمعية �خلروب-

11�ضبيبة �ضكيكدة05
10�ضريع غليز�ن06
09�أوملبي �آرزيو 07

09مولودية بجاية-
09�أمل �الأربعاء-
09مولودية �ضعيدة-

08جمعية وهر�ن11
05مولودية �لعلمة12
04�إحتاد عنابة13
03�أمل بو�ضعادة14
02�ضبيبة بجاية15
01�إحتاد �حلر��ص16

 0  /  2 ـــرة  ـــك ـــش ـــ� ب اإحتــــــــــاد  ـــف-  ـــي ـــط ـــش � ــــــــاق  وف

 0  /  1 داي  حــ�ــشــني  نــ�ــشــر  قــ�ــشــنــطــيــنــة-  ــاب  ــب ــش �

  1/  1 ــــرة  ــــق م جنـــــم  ـــة-  ـــل ـــي ـــل م عـــــني  جـــمـــعـــيـــة 

 0  /  1 العلمة  مــولــوديــة  بــجــايــة-  مــولــوديــة 

2  /  0 ــان  ــش ــ� ــم ــل ت وداد  ــــة-  ــــدي امل ــــي  ــــب اأومل

 1  /  0 اآرزيـــــــــو  اأوملـــــبـــــي  ـــة-  ـــاب ـــن ع اإحتـــــــاد 

 0  /  1 وهــــران  جمعية  �ــشــعــيــدة-  ــة  ــودي ــول م

 0  / 2 ــادة  ــع ــش ــو� ب ــــل  اأم �ــشــكــيــكــدة-  �ــشــبــيــبــة 

 0  /  2 االأربـــــعـــــاء  ـــــل  اأم تـــاجـــنـــانـــت-  ـــــاع  دف

0  / 1 جــمــعــيــة اخلــــــروب- �ــشــريــع غــلــيــزان  

اإحتـــــــــــــــــــاد احلـــــــــــــرا�ـــــــــــــص- �ــــشــــبــــيــــبــــة 

ـــــة )مــــــــوجــــــــل ملــــــوعــــــد الحــــــــق( ـــــاي ـــــج ب

نتائج مباريات �جلولة �ل�ساد�سة
 للر�بطة �ملحرتفة �لأوىل

نتائج مباريات �جلولة �ل�ساد�سة
 للر�بطة �ملحرتفة �لثانية 

الـــــرتتـــــيـــــب 

�إحتاد عنابة 

�إحتاد تب�سة 

�سباب ميلة 

االأن�سار ي�سبون غ�سبهم على كروم وموا�سة م�ستاء من االأداء

الكناري يف�سل يف ت�سحيح انطالقته اخلاطئة 

خن�سلة يف  "ال�سيبيام" ت�سقط 
 واالأزمة املالية تهدد الطموحات
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على  مفاجئة  هزمية  عنابة  ــاد  اإحت تلقى 

ــو  اأرزي اأوملــبــي  ال�شيف  اأمـــام  ملعبه  اأر�شية 

بنتيجة هدف دون مقابل يف مباراة مل تظهر 

املعهود  بامل�شتوى  العنابية  الت�شكيلة  فيها 

الهزمية  وهي  واجلمهور  امللعب  اأف�شلية  رغم 

التي اأعادت االإحتاد اإىل نقطة ال�شفر حيث 

وهي  نــقــاط   4 عند  الفريق  ر�شيد  جتمد 

ت�شكيلة  معاناة  على  توؤكد  التي  احل�شيلة 

التي  الــتــغــيــريات  ــم  رغ االأن  حلــد  االإحتــــاد 

ح�شلت على العار�شة الفنية.

بعد  غا�شبا  مــوا�ــشــة  كــمــال  املـــدرب  وبـــدا 

اأنها  خا�شة  الفريق  مع  له  االأوىل  الهزمية 

باإنعدام  الهزمية  مربرا  الديار  داخل  كانت 

اأتيحت  التي  الكثرية  الفر�ص  رغم  الفعالية 

�شيعها  التي  اجلــزاء  �شربة  ومنها  للفريق 

املــخــ�ــشــرم بــو�ــشــريــط واإ�ـــشـــطـــدام الــكــرة 

ومن  اأخــرى،  منا�شبات  ثالثة  يف  بالعار�شة 

اخلطاأ  من  ممتع�شا  موا�شة  بدا  اأخــر  جانب 

الزوار  �شجله  الذي  الهدف  لقطة  يف  الفادح 

قائال اأن مثل هذه االأخطاء ويف هذا امل�شتوى 

لالأن�شار على  اإعتذاراته  غري مقبولة مقدما 

هذه الهزمية وواعدا بالتدارك يف اجلوالت 

املقبلة.

واإ�شتكى اأن�شار الفريق من التنظيم الكارثي 

االأن�شار  ــد  وج حيث  اأرزيـــو  مــبــاراة  ــالل  خ

مدرجات  اإىل  الــدخــول  يف  كبرية  �شعوبات 

ملعب 19 ماي 1956 حيث طالبوا من اإدارة 

خالل  التنظيم  مراجعة  �ــشــرورة  الفريق 

املباريات القادمة، علما اأن االأن�شار مل يكونوا 

تعد  التي  الهزمية  هــذه  عــن  تاما  را�ــشــني 

الثانية داخل الديار منذ بداية املو�شم حيث 

ــاد،  االإحت م�شريي  على  غ�شبهم  جــام  �شبوا 

اجلولة  يف  معنية  االإحتاد  ت�شكيلة  و�شتكون 

القادمة مبواجهة فريق �شبيبة بجاية مبلعب 

هذا االأخري حيث تبقى الفر�شة �شانحة اأمام 

معاناة  ظل  يف  للتدارك  العنابية  الت�شكيلة 

جانب  ومن  املو�شم،  هذا  بداية  مع  املناف�ص 

جزء  بت�شوية  االإحتــاد  اإدارة  وعدت  اأخرت 

ال�شاعات  ــالل  خ الالعبني  م�شتحقات  مــن 

املقبلة وهذا بعد اأن جدد الالعبون مطالبهم 

باحل�شول على م�شتحقاتهم املالية. 

ف�شلت ت�شكيلة احتاد تب�شه يف  حتقيق الفوز 

وح�شم النقاط الثالث يف اللقاء الذي جمعها 

مبلعب  العيد   �شلغوم  هــالل  املحلي  بالفريق 

11 دي�شمرب ب�شلغوم العيد يف ثالث اللقاء له 
املواجهة  انتهت  حيث  املو�شم  هذا  بطولة  يف 

بتفوق املحلني بهدف دون رد ليوا�شل الكناري 

لتتاأجل  اأخـــرا  اإ�ــشــعــار  اإىل  ــر  احل ال�شقوط 

االنطالقة احلقيقة للكناري  يف حتقيق الفوز  

يف بطولة هذا املو�شم.

املدرب  قيام  العيد  �شلغوم  املقابلة  وعرفت 

بل�شطر ببع�ص تغيريات على الت�شكيلة مقارنة 

باللقاء الثاين للفريق اأمام �شباب جيجل حيث 

دخل غوملية مكان ب�شروقي امل�شاب وهو تغري 

ا�شطراري فيما اأجرى املدرب ثالثة تغيريات 

اأخرى فنية  بدخول يخلف و�شيد وبو�شوك و 

ف�شل املدرب اإجراء ثالثة تغيريات فنية على 

خط الو�شط ورغم هذا مل تكن هذه اخلط يف 

مرة  وتعرث  بجديد  تاأتي  ومل  الكناري  �شالح 

اأخرى.

واجمع كل من ح�شر اللقاء االأخريان مردود 

حيث  التطلعات  م�شتوى  يف  يكن  مل  الفريق 

�شمد  ــه  اأن رغــم  �شاحب  بوجه  الفريق  ظهر 

ميكن  مل  هــذا  اأن  اإىل  االأول  املرحلة  طيلة 

من  ايجابية  بنتيجة  الــعــودة  مــن  الــكــنــاري 

ال�شلبية  النتائج  اإىل   لت�شاف  العيد  �شلغوم 

اإىل  البطولة  بداية  يف  الكناري  حققها  التي 

حدا الأن  حيث بداء الفريق يف املواجهة تائها 

فوق امليدان خا�شة خط الو�شط الذي مل يجد 

معاملهم و�شع خالل هجامات املناف�ص املعاك�ص.

ف�شلت ت�شكيلة �شباب ميلة يف اإ�شتغالل فر�شة 
اللعب دون جمهور اأمام امل�شيف جنم تازوغارت 
بني  ما  بطولة  من  الثانية  اجلولة  لقاء  يف 
اللقاء  وهــو  ال�شرقية  املجموعة  الرابطات 
بثنائية  املحلي  الفريق  بفوز  اإنتهى  ــذي  ال
اإىل  ال�شباب  ت�شكيلة  وتراجعت  مقابل،  دون 
ويعي�ص  نقاط،   3 بر�شيد  ال�شاد�ص  ال�شف 
�شباب ميلة اأزمة مالية خانقة مع بداية هذا 
مبا�شر  تاأثري  له  كان  الذي  االأمر  وهو  املو�شم 

املباراة  �شبيحة  التنقل  بدليل  الفريق  على 
حني  يف  امل�شافة  بعد  رغم  خن�شلة  اإىل  فقط 
ال�شباب  ت�شكيلة  تتنقل  اأن  املفرو�ص  من  كان 
الت�شكيلة يف  اأجل و�شع  املباراة من  يوما قبل 
ال�شباب يف  اإدارة  تاأمل  اأف�شل الظروف، حيث 
جت�شيد الوعود املمنوحة من طرف ال�شلطات 
اأن  خا�شة  ماديا  الفريق  مل�شاعدة  املحلية 
طموح ال�شباب هو حتقيق ال�شعود هذا املو�شم 

بعد تغيري نظام املناف�شة. 

ع. ب

ع. العاي�ص

عبد الهادي. ب

جمعية �خلروب
بوعراطة املدرب  مع  "الي�سكا" بدون خطاأ 

فوزا  ــروب  اخل جمعية  ت�شكيلة  حققت 

ثمينا على ح�شاب ال�شيف �شريع 

ملعب  اأر�ــشــيــة  على  غليزان 

ــد حــمــداين  ــاب الــ�ــشــهــيــد ع

هدف  بنتيجة  باخلروب 

الفوز  وهــو  مقابل  دون 

الـــــذي رفــــع بـــه اأبـــنـــاء 

اإىل  ر�شيدهم  اجلمعية 

املرتبة  ويف  نقطة   12
ــة مــنــا�ــشــفــة مع  ــي ــان ــث ال

فريق اأوملبي املدية وبفارق 

الرائد  عــن  واحـــدة  نقطة 

يوؤكد  مــا  وهـــو  تلم�شان  وداد 

حتت  للجمعية  القوية  العودة  على 

بوعراطة  ر�شيد  اجلديد  املدرب  اإ�شراف 

له  الثاين  الفوز  حتقيق  من  تكن  الــذي 

على التوايل مع ت�شكيلة اجلمعية.

يف  ذيــب  معمر  اجلمعية  رئي�ص  واأكـــد 

الفريق  حققها  التي  النتائج  على  تعليقه 

غن  معجزة  حققت  اجلمعية  اأن  بالقول 

نقطة   12 جمع  خــالل  مــن  التعبري  �شح 

الفريق  اأن  من  الرغم  على  وهــذا  كاملة 

واجه حلد االأن جميع الفرق التي حتتل 

من  طالبا  البطولة  يف  االأوىل  املــراتــب 

مع  الــفــريــق  بجانب  ــوف  ــوق ال ــار  االأنــ�ــش

ي�شتهدف  الفريق  اأن  على  اأي�شا  التاأكيد 

اللعب على حتقيق البقاء فقط يف بطولة 

خيالية  وعــود  اإعــطــاء  دون  املو�شم  هــذا 

لالأن�شار، م�شيفا اأن الفوز املحقق 

يكن  مل  غليزان  �شريع  على 

اإ�شطر  حيث  تــامــا  �شهال 

تغيري  غــرف  اإىل  للنزول 

املالب�ص بني ال�شوطني من 

الالعبني  حتفيز  اأجـــل 

بوعراطة  املــدرب  رفقة 

اأثمر  الــذي  وهــو االأمـــر 

يف  الفوز  هدف  بت�شجيل 

ال�شوط الثاين، و�شيتح�شل 

منحة  على  اجلمعية  العبو 

الفوز  نظري  �شنتيم  مليون   2
املحقق.

من  كبرية  فرحة  املباراة  نهاية  وعرفت 

طرف العبي اجلمعية الذين اإحتفلوا مع 

الوقت  يف  وهذا  املحقق،  بالفوز  االأن�شار 

الذي اأكد فيه امل�شوؤول االأول عن العار�شة 

اأن  بــوعــراطــة  ر�شيد  للجمعية  الفنية 

مهما  معنويا  دفعا  �شيمنح  املحقق  الفوز 

اأن  للفريق قبل املباريات القادمة خا�شة 

اجلمعية  تنقل  تعرف  القادمة  اجلولة 

اإىل العلمة ملواجهة   املولودية املحلية يف 

الذي  لبوعراطة  بالن�شبة  مباراة خا�شة 

البابية قبل  اأ�شرف على تدريب  اأن  �شبق 

جتربته  تكن  مل  حيث  االأن  من  موا�شم 

ناجحة مع هذا الفريق. 
بدري. ع

رابطة بني اجلهات



�أمل مرو�نة 

�أمل �لعلمة 

ملعب �سطيف 

نادي �لتالغمة 

�سباب عني ياقوت

�سباب حمام �ل�سخنة 

وطريقة  الذرعان  على  التعادل  "البيام" تفر�ض 
ت�سليم املنحة تقلل من حجم الفريق..!

االإدارة ت�ستكي من اإق�ساء الفريق 
من امل�ساركة يف كاأ�ض اجلمهورية 

ال�سا�ض ت�سرب 
بقوة ودلهوم 

يلفت االأنظار  

التالغمة دون اإنت�سار وال�سك يت�سرب لالأن�سار 

ال�سباب يحقق الفوز الثاين على 
التايل ويحافظ على ريادة الرتتيب

بوبرتة ي�سرح 5 العبني واإفتتاح 

املو�سم مبواجهة هن�سري تومغني
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ياقوت  عــني  �شباب  فــريــق  يوا�شل 

اجلهات  بني  رابطة  لرتتيب  ريادته 

لر�شيده  جديد  فــوزا  اأ�شاف  عندما 

ال�شاع  اأمـــام  ميدانه  ــوق  ف بتفوقه 

اجلديد فريق جمعية كر�شة، بنتيجة 

ــهــداف  ال وقــعــهــمــا  رد  دون  هــدفــني 

حرتني  ركلتني  م  حــاجــي  والــقــائــد 

اإيقافهما  يف  اجلمعية  حار�ص  عجزا 

هذا  يف  قــوي  بوجه  ال�شباب  وظهر 

االأوىل،  املرحلة  يف  خا�شة  املــبــاراة 

قبل  بها  قام  التي  التح�شريات  توؤكد 

فري  ــام  اأم الــكــروي،  املو�شم  انطالق 

م�شتوى  اكت�شاف  مرحلة  يف  يزال  ال 

التجربة  ميلك  ال  حيث  البطولة 

ال�شوط  يف  ــه  ــودت ع رغـــم  الــالزمــة 

الوقت  لبع�ص  يحتاج  حيث  الثاين، 

يوؤكد  الفوز  وبهذه  التاأقلم،  اأجل  من 

طموحاتهم  رحلة  بن  املــدرب  اأبناء 

املو�شم خا�شة  الذهاب بعيدا هذا  يف 

حيث  اأندية  �شتة  �شعود  اإقــرار  بعد 

ان االإدارة �شطرت هدف ال�شعود هذا 

املو�شم الأنه يف حال عدم حتقيق هذا 

ين�شط  نف�شه  الفريق  �شيجد  الهدف 

املو�شم املقبل يف البطولة اجلهوية.

النا�شط  ال�شخنة  حمام  �شباب  تعادل 

لرابطة  االأول  اجلــهــوي  بــطــولــة  يف 

منذ  ودي  ــقــاء  ل رابــــع  يف  ق�شنطينة 

جنم  فريق  ــام  اأم التح�شريات  اإنــطــالق 

�شبكة،  كل  يف  هدف  بنتيجة  اأزال  عني 

اأمام  قبل  من  اإنــهــزم  قد  الفريق  وكــان 

اإحتاد عني اأرنات بثالثية مقابل هدفني 

دون مقابل وفاز على فريق عني ال�شمارة 

اإ�شتعدادات  ــار  اإط يف  رد  دون  بثالثية 

وقرر  اجلديد،  املو�شم  لبطولة  الفريق 

الفنية  العار�شة  عــن  االأول  املــ�ــشــوؤول 

 5 خدمات  عن  التخلي  بوبرتة  للفريق 

ب�شبب عدم  العبني دفعة واحدة وهذا 

خالل  منهم  املقدم  بامل�شتوى  اإقتناعه 

اأكد  فيما  ال�شابقة،  الودية  املباريات 

على  عــزام  مــودع  طــارق  الفريق  رئي�ص 

غلق قائمة االإنتدابات. 

واأ�شفرت رزنامة بطولة املو�شم اجلديد 

اجلولة  يف  لل�شباب  �شعبة  مواجهة  عن 

يــواجــه  حــيــث  الــبــطــولــة  مــن  االأوىل 

تومغني  هن�شري  نــادي  ال�شيف  ال�شباب 

اجلولة  يف  هالل  زمــالء  ينتقل  اأن  على 

الفريق  ملواجهة  بوقاعة  اإىل  الثانية 

اإدارة  تنتظر  اخر  �شعيد  وعلى  املحلي، 

ال�شباب وفاء ال�شلطات املحلية بالوعود 

املقدمة على هام�ص حفل �شعود الفريق 

اخلا�ص  املطعم  باإ�شرتجاع  واملتعلقة 

بالفريق ف�شال عن جتديد اأر�شية ملعب 

االإعانات  ت�شريح  واأي�شا  �شتيح  عي�شى 

حيث  ــارط،  ــف ال املــو�ــشــم  منذ  املــجــمــدة 

اإنتظار جت�شيد  ال�شباب يف  م�شريو  يبقى 

وعود ال�شلطات الوالئية يف اأقرب وقت 

للتخل�ص من املعاناة الكبرية للفريق من 

الناحية املالية. 

ـــة من  ـــروان عــــاد فـــريـــق اأمـــــل م

ملواجهة  ــان  ــذرع ال اإىل  خرجته 

ــدة  واح بنقطة  املحلي  ال�شباب 

اأ�شامة عنون  اأن فر�ص رفقاء  بعد 

الــتــعــادل غــلــى اأ�ــشــحــاب االأر�ـــص 

لتكون  املــبــاراة،  نقاط  متقا�شمني 

هذا  ال�شفراء  للكتيبة  نقطة  اأول 

على  كارثية  هزمية  بعد  املو�شم، 

الب�شاط يف اجلولة االأوىل، وبهذا 

يكت�شب اأ�شبال املدرب يا�شني حماد 

اأن كان الفريق  الثقة جمددا بعد 

مهدد بالزوال.

االأمــل  ت�شكيلة  اأن  الــذكــر  يجد 

دخلت اللقاء بتخوف وعرفت كيف 

الطاقم  اعتمد  كما  املباراة  ت�شيري 

دفاعية،  خــطــة  عــلــى  الــفــنــي 

ــات  ــم ــت ــش اأيـــــــن ا�

مــدافــعــي البــيــام 

العديد  وفـــوتـــوا 

على  الفر�ص  مــن 

الـــفـــريـــق املــحــلــي 

يف  الــلــقــاء  لينتهي 

بنتيجة  االأخـــــري 

التعادل ال�شلبي.

وت�شتاأنف ت�شكيلة اأمل 

اأم�شية  تدريباتها  مروانة 

بـــوادي  الــبــلــدي  بامللعب  ــوم  ــي ال

يف  ال�شفراء  الكتيبة  لت�شرع  املاء، 

والتي  القادمة  للمقابلة  التح�شري 

ــل  االأم ــاء  ــن اأب خاللها  مــن  ي�شعى 

هذا  يف  انت�شار  اأول  لتحقيق 

املو�شم.

ــــى �ــشــعــيــد  وعــــل

ــار فيديو  اأث ــر،  اآخ

منحة  ــم  ــي ــل ــش ــ� ت

لالعبني  الــتــعــادل 

والــــــتــــــي قــــــدرت 

بـ6000 دج،  �شجة 

كــبــرية عــلــى مــواقــع 

االإجتماعي،  التوا�شل 

االأمل  اإدارة  تعاملت  بحيث 

بطريقة  الالعبني  مع  اجلديدة 

مدى  تعك�ص  و�شعبوية  مــزريــة 

درجة تاأزم الو�شع وتعفنه يف بيت 

هذا الفريق العريق.

النا�شط  العلمة  اأمل  اإدارة  رفعت 

يف بطولة الق�شم ال�شريف لرابطة 

االإحتــاديــة  اإىل  �شكوى  �شطيف 

اجلــزائــريــة لــكــرة الــقــدم وهــذا 

الفريق  حـــرمـــان  خــلــفــيــة  عــلــى 

كاأ�ص  ت�شفيات  يف  امل�شاركة  مــن 

برابطة  اخلــا�ــشــة  اجلــمــهــوريــة 

مت  حيث  القدم  لكرة  ق�شنطينة 

دون  امل�شاركة  من  الفريق  اإق�شاء 

املرتبة  اإحتل  اأنــه  رغــم  ــربرات  م

ال�شريف  الق�شم  بطولة  يف  الثانية 

وقت  يف  وهـــذا  ــارط،  ــف ال املو�شم 

اإخــــــرتات الــرابــطــة الــوالئــيــة 

الق�شم  من  ــرى  اأخ فــرق  م�شاركة 

اأزال  ال�شريف على غرار جنم عني 

واإحتاد عني اأرنات وهو االأمر الذي 

بقيادة  االأمــل  م�شريو  له  يجد  مل 

مربر  اأ�شي  فونا�ص  ه�شام  الرئي�ص 

خا�شة اأن قوانني الفاف اجلديدة 

يف  امل�شاركة  االأنــديــة  لكل  تتيح 

مناف�شة كاأ�ص اجلمهورية.

اأخر  تبخرت  اأخــر  جانب  ومــن 

ال�شعود  حتقيق  يف  االأمــل  اأحــالم 

ــثــاين  ال اجلـــهـــوي  ــة  بــطــول اإىل 

بطولة  رزنامة  �شحب  عقب  وهذا 

لرابطة  الثاين  اجلهوي  الق�شم 

رف�شت  حيث  اجلهوي  ق�شنطينة 

الفريق  �شعود  اإقـــرار  الرابطة 

اإن�شحاب  رغــم  امل�شتوى  هــذا  اإىل 

بع�ص االأندية من مناف�شة بطولة 

املــو�ــشــم اجلــديــد وبــالــتــايل فــاإن 

االأمل �شيوا�شل م�شواره يف بطولة 

الق�شم  بطولة  يف  الداخل  املو�شم 

ال�شريف. 

حققت ت�شكيلة امللعب 

االإفريقي ال�شطايفي فوزا 

كبريا يف لقاء اجلولة الثانية 

من بطولة ما بني الرابطات 

املجموعة الو�شطى ال�شرقية 

على ح�شاب ال�شيف نادي 

براقي برباعية مقابل هدفني 

يف اللقاء الذي جرى مبلعب 

ورفعت  ب�شطيف،  م�شكن   500
ت�شكيلة "ال�شا�ص" ر�شيدها 

اإىل 4 نقاط يف املرتبة الثانية 

خلف املت�شدر �شباب بومردا�ص 

الذي تكن من الفوز يف لقاءين 

حلد االأن، و�شتكون الت�شكيلة 

ال�شطايفية على موعد مع 

التنقل يف اجلولة الثالثة اإىل 

بئر العر�ص ملواجهة ال�شباب 

املحلي مبلعب اأول نوفمرب 

واعد،  داربي  لقاء  يف   1945
حيث تبقى الفر�شة اأمام 

ت�شكيلة املدرب بن ح�شني 

مواتية لتدعيم الر�شيد يف 

حال العودة بنتيجة اإيجابية 

يف هذه اخلرجة.

وبرز الالعب املخ�شرم مراد 

دلهوم يف لقاء اأول اأم�ص بعد اأن 

تكن من ت�شجيل ثالثية كاملة 

يف مرمى ال�شيوف منها الهدف 

االأول عن طريق �شربة جزاء، 

فيما �شجل الالعب مرازقة 

الهدف الرابع، ورفع دلهوم 

ر�شيده اإىل 4 اأهداف ليرتبع 

على �شدارة هدايف البطولة 

حلد االأن بعد الهدف االأول 

الذي �شجله يف لقاء اجلولة 

االأوىل،.

�شل�شلة  التالغمة  نـــادي  وا�ــشــل 

هزميته  وتلقى  ال�شلبية  نتائجه 

الثانية يف بطولة هذا املو�شم وهذه 

اأوالد  �شباب  امل�شيف  ـــام  اأم املـــرة 

مقابل  دون  هــدف  بنتيجة  جــالل 

الثالثة من بطولة  لقاء اجلولة  يف 

املدرب  ت�شكيلة  اأن  ورغــم  الــهــواة، 

يف  مقبول  بوجه  ظهرت  زمامطة 

من  تتمكن  مل  اأنها  اإال  املباراة  هذه 

بعد  النتيجة  يف  التاأخر  تـــدارك 

والـــذي  للمناف�ص  االأول  ــهــدف  ال

وبدا  اللعب،  جمريات  عك�ص  جــاء 

م�شكل  من  الــنــادي  معاناة  وا�شحا 

الهجوم  عجز  حيث  الفعالية  قلة 

التي  التغيريات  رغم  الت�شجيل  عن 

قام بها املدرب زمامطة غال اأنها مل 

تاأت باأي جديد حيث �شجل الفريق 

مباريات   3 يف  فقط  واحـــد  هــدف 

حلد االأن.

اأن�شار  فاإن  الو�شعية  ويف ظل هذه 

متخوفني  بـــدوا  التالغمة  ـــادي  ن

يحتل  الذي  الفريق  م�شتقبل  على 

االأن  حلد  االأخــرية  قبل  ما  املرتبة 

ياأمل  حيث  واحــدة،  نقطة  بر�شيد 

حمبو النادي يف حتقيق االإنتفا�شة 

حيث  القادمة  اجلولة  من  بداية 

ال�شيف  �شمايل  اأوالد  ي�شتقبل 

حملي  لقاء  يف  العيد  �شلغوم  ــل  اأم

ب�شري  خبازة  ال�شهيد  مبلعب  واعــد 

التي مت برجمتها يوم  املباراة  وهي 

جعل  الـــذي  االأمـــر  ــو  وه اخلمي�ص 

فرتة  تقلي�ص  يقرر  الفني  الطاقم 

الراحة املمنوحة لالعبني من اأجل 

العودة �شريعا اإىل اأجواء التدريبات 

حت�شبا لهذه املباراة املهمة. 

�ص. اأ

بدري. ع  عبد الهادي. ب

اأمري. ج

ع. ب

مولودية موؤ�س�سات باتنة 
املولودية توا�سل حت�سرياتها 

و حتقق 3 انت�سارات يف دورة ميلة الودية
موؤ�ش�شات  مولودية  فريق  حقق 

باتنة الوافد اجلديد على الق�شم 

يف  انت�شارات   3 املمتاز  الوطني 

التي  التح�شريية  الودية  الدورة 

االأيام  يف  ميلة  مدينة  احت�شنتها 

القليلة املا�شية، والتي ا�شرف على 

تنظيمها نادي �شباب ميلة، ليوؤكد 

جاهزيتهم  قيتح  عـــادل  رفــقــاء 

منت�شف  املناف�شة  غمار  لدخول 

�شهر اأكتوبر املقبل.

موؤ�ش�شات  مولودية  وواجهت  هذا 

اأمل  اجلــار  مــبــاراة  اول  يف  باتنة 

ل�شالح  الــلــقــاء  وانــتــهــى  بــريــكــة 

اأ�شحاب اللونني االأبي�ص واالأ�شود 

مقابل  نــقــطــة   26 بــنــتــيــجــة 

اللقاء  ويف  نــقــطــة،   24
ــت  ــه ـــاين واج ـــث ال

املولودية الفريق 

امل�شت�شيف �شباب 

مـــيـــلـــة وعــــــادت 

االأخري  يف  الغلبة 

لـــلـــزوار وبـــفـــارق 3 

بنتيجة  اأي  نــقــاط، 

 ،27 مقابل  نقطة   30
ليختتم اأ�شبال حيون الدورة 

�شوف،  وادي  ــي  ــب اومل مبــواجــهــة 

املولودية  بــفــوز  الــلــقــاء  وانــتــهــى 

 22 مقابل  نقطة   26 بنتيجة 

نقطة، وبهذا يكون النادي الباتني 

قــــد حـــقـــق الـــعـــالمـــة 

الكاملة.

ت�شكيلة  وتــعــود 

ــــــوديــــــة  ــــــول امل

الأجـــــــــــــــــــــواء 

الـــتـــحـــ�ـــشـــريات 

الثالثاء  يوم  اأم�شية 

ــددة  ــع ــت بـــالـــقـــاعـــة م

ــب  ــرك ــامل ـــات ب ـــا�ـــش ـــري ال

االأوملبي اأول نوفمرب بباتنة، 

ا�شتفاد  راحــة  يومني  بعد  وهــذا 

ــــدورة  ــني عــقــب ال ــب ــالع مــنــهــا ال

الودية التح�شريية االأخرية.

اأمري. ج

بدري. ع كــرة �ليـد 



علق �جلابوين 

بيري �إميرييك 

�أوباميانغ 

مهاجم 

�آر�ضنال، على 

�الأنباء �لتي 

�نت�ضرت موؤخًر� 

�ل�ضيف ب�ضاأن رحيله عن �جلانرز يف 

�ملقبل.

وقال �أوباميانغ، يف ت�ضريحات 

�أبرزتها �ضحيفة "مريور" 

�لربيطانية: "�لرحيل عن �آر�ضنال؟ 

�أنا �ضعيد جًد� بتو�جدي هنا، ومتاأكد 

من �أننا ن�ضتطيع تقدمي �الإ�ضافة 

للفريق".

وتابع: "�أ�ضعر �أننا ن�ضتطيع تغيري 

بع�ص �الأ�ضياء رفقة �آر�ضنال، 

و�ضنحاول فعل ذلك. لقد حان وقت 

�لفوز بالبطوالت هنا".

وكانت بع�ص �لتقارير ربطت 

�أوباميانغ باالنتقال �إىل مان�ض�ضرت 

يونايتد يف �ل�ضيف �ملقبل، ال �ضيما 

�أنه �ضيكون على �أعتاب بدء �ملو�ضم 

�الأخري يف عقده مع �آر�ضنال.

و�أمت: "�أ�ضعر �أن �لو�ضع �ضيكون 

جيد جًد� يف �لنادي خالل �ل�ضنو�ت 

�لقليلة �ملقبلة نريد �أن نلعب يف 

م�ضتوى عاٍل ونفوز بالبطوالت. هذ� 

ما نتحدث عنه د�ئًما".

يذكر �أن �آر�ضنال ي�ضتعد ملو�جهة 

مان�ض�ضرت يونايتد، �ضمن مناف�ضات 

�جلولة �ل�ضابعة من �لربميريليغ.

اأوباميانغ يو�ضح 
حقيقة رحيله 

�إريك�ضن، عن اآر�ضنال كري�ضتيان  �لدمناركي  �إتخذ 

ب�ضاأن  نهائًيا  توتنهام، قر�ًر�  و�ضط  العب 

�لنادي �لذي �ضيمثله يف �ملو�ضم �ملقبل.

وقال موقع "كالت�ضيو مريكاتو" �الإيطايل، 

يجدد  ولن  م�ضتقبله،  ح�ضم  �إريك�ضن،  �إنَّ 

ينتهي  و�لذي  توتنهام،  مع  �حلايل  عقده 

يف �ل�ضيف �ملقبل.

قرر  �لدمناركي،  �لالعب  �أنَّ  �إىل  و�أ�ضار 

�ل�ضيف  يف  مدريد،  ريــال  �إىل  �الن�ضمام 

�ملقبل خالل �ضفقة جمانية.

متاًما  �لباب  �أغلق  �إريك�ضن  بذلك  ويكون 

�أمام كل من ناديي جوفنتو�ص، ومان�ض�ضرت 

يونايتد، �لر�غبني يف �ضمه هذ� �ملو�ضم.

على  �لتوقيع  رف�ص  �أن  الإريك�ضن،  و�ضبق 

مو��ضم   5 مدته  توتنهام  مع  جديد  عقد 

مليون   60 �إىل  ي�ضل  رو�تـــب  باإجمايل 

�إ�ضرتليني.

للعقد  ــا  وفــًق �ضيح�ضل  �إريــكــ�ــضــن  وكـــان 

�إ�ضرتليني  �ألــــف   230 عــلــى  �جلــديــد 

�ملكافاآت، لي�ضبح  �إىل  �أ�ضبوعًيا باالإ�ضافة 

�ضمن فئة �لرو�تب �الأعلى يف �لفريق �إىل 

جانب زميله هاري كني.

يونايتد  مان�ض�ضرت  مد�فع  نيفيل،  غاري  قال 

�ل�ضابق، �إن غرميه مان�ض�ضرت �ضيتي، حامل لقب 

�لدوري �الإجنليزي �ملمتاز، يحتاج للتعاقد مع 

جانفي  يف  �النتقاالت  فرتة  يف  جدد  العبني 

�ملقبل، من �أجل �ملناف�ضة على �الألقاب.

وتــقــلــ�ــضــت �خلــــيــــار�ت لــــدى �ملـــــدرب بيب 

غو�رديوال، يف قلب �لدفاع بعد �نتقال فين�ضن 

�إميريك  و�إ�ــضــابــة  ــدرخلــت  �أن �إىل  كومباين 

على  لالعتماد  لي�ضطر  �ضتونز  وجون  البورت 

نيكوال�ص  ملعاونة  فرناندينيو،  �لو�ضط  العب 

�أوتاميندي يف �خللف.

��ضتقبال  عن  بينهما  �لتفاهم  غياب  و�أ�ضفر 

�ضيتي )1-3(،  فوز  �إيفرتون خالل  من  هدف 

�أم�ص �الول �ل�ضبت، كما �ضدد �ملناف�ص 8 كر�ت 

على مرمى �ضيتي.

وقبل �ملبار�ة قال غو�رديوال، �إن �ل�ضيتي رمبا 

لن يعزز �ضفوفه يف جانفي ، رغم �أنه �أنفق �أقل 

من مناف�ضيه يف �نتقاالت �ل�ضيف.

و�أبلغ نيفيل حمطة "�ضكاي �ضبورت�ص": "ميكن 

�لتفكري يف �أن �ضيتي، �ضينفق �أمو�ال للتعاقد�ت 

يف جانفي �ضاهدت غو�رديوال يف �ل�ضباح يقول 

من  �أكــرث  ميلكون  لكنهم  �أمــو�ل  توجد  ال  �إنــه 

�جلميع".

يف  البـــورت  �إميــريــك  مــع  "تعاقدو�  ــاف  و�أ�ــض

جانفي قبل عام ون�ضف و�أ�ضعر �أنهم �ضيكررون 

ذلك. �لت�ضكيلة �حلالية غري كافية للمناف�ضة 

ويعرف  �ملمتاز  و�لـــدوري  �الأبــطــال  دوري  يف 

غو�رديوال هذ� �أكرث من �جلميع".

ترك  كومباين  فين�ضن  "رحيل  نيفيل  وتابع 

بل  �لفريق  د�خــل  فقط  لي�ص  هائاًل،  فر�ًغا 

من  �لعديد  هناك  يعد  ومل  ا،  �أي�ضً خارجه 

�ل�ضعب  ــن  وم �ضخ�ضيته  مثل  يف  �لــالعــبــني 

تعوي�ضه".

ويحتل �ضيتي �ملركز �لثاين يف �لدوري حاليا 

بفارق 5 نقاط عن �ملت�ضدر ليفربول.

نادي  �أن  �إيطايل،  �ضحفي  تقرير  �أكــد 

�أ�ــضــرف  �ملــغــربــي  يــر�قــب  جوفنتو�ص 

حكيمي، ظهري بورو�ضيا دورمتوند �ملعار 

من ريال مدريد.

مريكاتو"  "كالت�ضيو  ــع  ــوق مل ووفـــًقـــا 

جًد�  مهتم  جوفنتو�ص  فــاإن  �الإيطايل، 

�أي  �الآن  يتخذ  لــن  ولكنه  بحكيمي، 

خطوة ب�ضاأن �ضمه.

يعود  جوفنتو�ص  قر�ر  �أن  �إىل  و�أ�ضارت 

�إىل �أن حكيمي يلعب مع دورمتوند على 

كما  �ملو�ضم،  نهاية  حتى  �الإعارة  �ضبيل 

�أن عقد �لالعب �ملغربي مع ريال مدريد 

ينتهي يف �ضيف 2021.

�إىل  حكيمي  ت�ضعيد  مت  ـــه  �أن يــذكــر 

�لفريق �الأول يف ريال مدريد خالل عام 

دورمتوند  �إىل  ينتقل  �أن  قبل   ،2017
معاًر� ملدة مو�ضمني يف �ضيف 2018.

�للعب يف  بالقدرة على  ويتميز حكيمي 

مركزي �لظهري �الأمين و�الأي�ضر.

�لالعبني  �ضم  على  جوفنتو�ص  ويركز 

�ملميزين يف �ضفقات جمانية، بعد �نتهاء 

عقودهم مع �أنديتهم �ل�ضابقة.

مان�ض�ضرت  د�فيد دي خيا، حار�ص  يدفع 

عن  لال�ضتغناء  �لنادي  �إد�رة  يونايتد، 

�أحد العبي �ل�ضياطني �حلمر �ملعارين.

"ذ� �ضن" �لربيطانية،  ل�ضحيفة  ووفًقا 

جديد  عقد  على  خيا  دي  توقيع  فــاإن 

�إد�رة �لنادي تفكر  مع �ليونايتد، جعل 

هندر�ضون  دين  �حلار�ص  بيع  يف  جدًيا 

�ملعار �إىل �ضيفيلد يونايتد.

و�أ�ضارت �إىل �أنه بعيد� عن �خلطاأ �لذي 

يف  ليفربول  �أمـــام  هندر�ضون  �رتكبه 

ولكن  �ل�ضبت،  �أم�ص  فاينالدوم،  هدف 

م�ضتوى �حلار�ص يتطور هذ� �ملو�ضم، وهو 

�الأندية  من  �لعديد  �هتمام  �ضيعني  ما 

ب�ضمه خالل �ل�ضيف �ملقبل.

�حلمر  �ل�ضياطني  �إد�رة  �أن  و�أو�ضحت 

يف  هندر�ضون  على  ـــز�د  �مل فتح  تــنــوي 

�ملنتظر  ومن  �ملو�ضم،  �أن نهاية 

مليون   20 �إىل  ثمنه  ي�ضل 

�إ�ضرتليني.

خطوة  على  هندر�ضون  يعرت�ص  ــن  ول

ــن �لــيــونــايــتــد، الأنـــه يهدف  رحــيــلــه م

لال�ضتمر�ر يف �مل�ضاركة باملباريات ب�ضكل 

�الأمر  وهو  �ملقبل  �ملو�ضم  خالل  �أ�ضا�ضي 

�لذي يبدو �ضعبا للغاية رفقة �ل�ضياطني 

�حلمر.

�إيدين  �لبلجيكي  �أد�ء  يــرق  مل 

�لتوقعات  م�ضتوى  �إىل  ـــاز�رد  ه

�إىل  �ن�ضمامه  منذ  �الآن  حتى 

�ملا�ضي،  �ل�ضيف  يف  مدريد  ريــال 

قادًما من ت�ضيل�ضي، خالل �ضفقة 

تخطت �لـ 100 مليون يورو.

كان  �ل�ضاحب،  لالأد�ء  و��ضتكماال 

خالل  تــاأثــري  �أي  بـــدون  هــــاز�رد 

�أم�ص،  �أقيم  �لذي  مدريد  ديربي 

بني  �ل�ضلبي  بالتعادل  و�نــتــهــى 

�لريال و�أتلتيكو.

"ماركا"  لــ�ــضــحــيــفــة  ــــا  ووفــــًق

�الإ�ضبانية، فاإن ريال مدريد حتى 

�لذي ميكنه  �لالعب  يفتقد  �الآن 

ل�ضاحله،  مــبــار�ة  �أي  يح�ضم  �أن 

�لتي جاء هاز�رد من  �ملهمة  وهي 

�أجلها.

و�أ�ضارت �إىل �أنه مت ت�ضليط �ل�ضوء 

�إ�ضبيلية،  مبار�ة  يف  هــاز�رد  على 

يف  لــلــفــريــق  مــ�ــضــاعــدتــه  ب�ضبب 

�لكرة،  على  �ال�ضتحو�ذ  حت�ضني 

�ضيء  �أي  يقدم  مل  �لالعب  ولكن 

يف �لديربي، ومل ي�ضكل �أي خطر 

على مرمى �أتلتيكو.

�مللكي  �لـــنـــادي  �أن  و�أو�ــضــحــت 

من  �ملزيد  ينتظرون  وجماهريه 

عن  بعيًد�  يز�ل  ال  �لذي  هــاز�رد 

�أف�ضل م�ضتوى له.

يلعب  �الآن  حــتــى  ـــه  �أن و�أكــــدت 

�لثنائي غاريث بيل وكرمي بنزميا 

�أكرث  �ملباريات  �أدو�ًر� حا�ضمة يف 

من هاز�رد.

مدريد  ريــال  �إن  "ماركا"  وقالت 

هــــاز�رد  مــوهــبــة  �إىل  بــحــاجــة 

�لذي جاء �إىل �لليجا لال�ضتمتاع 

باملباريات �لكبرية مثل �لديربي.

لريال  تــطــور  �أي  �أن  ــافــت  و�أ�ــض

هذ�  �لهجوم  م�ضتوى  على  مدريد 

�ملو�ضم �ضيعتمد على هاز�رد �لذي 

يحتاج �إىل ��ضتعادة �الأد�ء �لذي 

�ملثالية  �لت�ضكيلة  �ضمن  و�ضعه 

�لفيفا  �أعلنها  �لتي  �حلايل  للعام 

موؤخر�.

�الإيطايل  �لو�ضط  العب  تاألق  �أثار 

ــدرو تـــونـــايل، جنم  ــان ــض ــاب، � ــض ــ� �ل

بري�ضيا، �هتمام كبار عدة �أندية.

مريكاتو"  "كالت�ضيو  موقع  وبح�ضب 

دورمتوند،  بورو�ضيا  فاإن  �الإيطايل، 

بخدمات  �لــفــوز  �ــضــبــاق  يف  دخـــل 

تونايل، مع جوفنتو�ص وميالن.

بري�ضيا  مــع  تــونــايل  عقد  وينتهي 

�لنادي،  رئي�ص  ويعمل   ، جــو�ن  يف 

من  التفاق  �لتو�ضل  على  �ضيلينو، 

�أجل توقيع عقد جديد مع �لالعب 

لال�ضتمر�ر د�خل �لفريق.

"توتو �ضبورت" يف  وذكرت �ضحيفة 

عاًما(  تونايل )19  �أن  �ضابق،  وقٍت 

�ضنوًيا،  يــورو  �ألــف   250 يتقا�ضى 

ــادة  زي بري�ضيا  �ضيقدم  وبــالــتــايل 

�إغــر�ء  �أجــل  �لــر�تــب من  كبرية يف 

�لنجم �ل�ضاب بالبقاء د�خل جدر�ن 

�لنادي.

ـــربى يف  ـــدة �أنـــديـــة ك وتـــر�قـــب ع

جوفنتو�ص  مثل  و�أوروبـــا،  �إيطاليا 

ــا  وروم ومــيــالن  ـــرت  و�إن وفيورنتينا 

�ضان  وباري�ص  يونايتد  ومان�ض�ضرت 

جريمان، موقف تونايل.

�لالعب  تــو�ــضــل  عـــدم  حــالــة  ويف 

جتديد  حــول  بري�ضيا  مــع  التــفــاق 

لبيعه  �لــنــادي  �ضي�ضطر  ــده،  ــق ع

يرحل  ال  حــتــى  �ملــقــبــل،  �لــ�ــضــيــف 

جماًنا يف �ضيف 2021.
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اإريك�ضن يتخذ قراًرا نهائًيا ب�ضاأن ريال مدريد

نيفيل: رحيل كومباين ترك
 فراًغا هائاًل بال�ضيتي

جوفنتو�س يراقب اأ�ضرف حكيمي

خطوة دي خيا تفتح املزاد
 على �ضحية ليفربول

داربي مدريد ُيظهر وجه هازارد ال�ضاحب

موهبة الكالت�ضيو على رادار دورمتوند

ركزت ال�شحف االإيطالية 

ال�شادرة ام�ص ، على املوقعة املنتظرة بني اإنرت 

ميالن وجوفنتو�ص، يف اجلولة املقبلة من الكالت�شيو.

وعنونت �شحيفة "الغازيتا ديللو �شبورت": "اإنرت 

وجوفنتو�ص، الرقم 7 املذهل.. كونتي يحقق 

العالمة الكاملة 6 من 6، ويبحث عن الفوز رقم 7 

لكن االآن هناك كري�شتيانو رونالدو".

واأ�شافت "النرياتزوري فاز على �شامبدوريا 1-3، 

�شان�شيز �شجل لكنه تعر�ص للطرد.. و�شاري يحل 

�شفرة �شبال )2-0( بتوقيع بيانيت�ص ورونالدو.. 

ويوم االأحد يف �شان �شريو، وجًها لوجه بني اإنرت 

وجوفنتو�ص". 

 

فيما عنونت �شحيفة "كوريري ديللو �شبوررت": 

حتول  ونقطة  اإيطاليا  ديربي  االأحد  يوم  "متوح�شون.. 
حمتملة يف �شباق اللقب".

واأ�شافت: "اإنرت يفوز يف �شامبدوريا 3-1، لكن جوفنتو�ص مل 

ا بعد الفوز على �شبال.. وكونتي ينت�شر يف  يرتك االأمر اأي�شً

املباراة ال�شاد�شة لكنه يخ�شر �شان�شيز بعد طرده". 

 

وعنونت �شحيفة "توتو �شبورت": "اإنرت وجوفنتو�ص على و�شع 

االإطالق، كونتي ينت�شر على �شامبدوريا بف�شل �شين�شي، �شان�شيز 

وجاليارديني، بينما �شاري ي�شرب �شبال بثنائية بيانيت�ص ورونالدو".

واأ�شافت: "االآن مناف�شات دوري اأبطال اأوروبا، لكن اليويف واإنرت 

ي�شتعدان ملواجهة بع�شهما البع�ص يوم االأحد يف �شان �شريو". 
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خمت�ضون يجمعون "خطر االنرتنت يرتب�س باالأطفال والبدائل املجتمعية هي احلل"
اأجمع املتدخلون خالل اأ�صغال امللتقى الدويل حول االأطفال والبيئة الرقمية، على �صرورة دمج مادة الرتبية املعلوماتية �صمن املنهاج الرتبوي التعليمي للتالميذ وكذا العمل على ا�صتثمار الو�صائل 
التكنولوجية احلديثة يف ذات املجال، وابتكار برامج درا�صية ترفيهية لفائدتهم بهدف اإدخال التعلم االلكرتوين �صمن املواد االأ�صا�صية، اإىل جانب العمل على اإدماجهم �صمن البدائل املجتمعية 

من ريا�صة وقراءة وفرو�صية وخمتلف الن�صاطات الرتفيهية والتثقيفية لتفادي اإدمانهم امل�صتمر على البيئة الرقمية.

نظمه  الــــــذي  املـــلـــتـــقـــى 

للمكتب  الــعــلــمــي  الـــنـــادي 

العلماء  جلمعية  الــوالئــي 

ــمــني اجلـــزائـــريـــني  ــل ــش ــ� امل

ــة وبــالــتــنــ�ــشــيــق مع  ــن ــات ب

ــاء  ــرك ــش ــ� الـــعـــديـــد مـــن ال

ـــــذي  االجـــتـــمـــاعـــيـــني وال

 27 االأول  اأم�ص  يوم  انطلق 

اأ�شغاله  واختتمت  �شبتمرب 

بكلية  االأحــــد  اأمــ�ــص  يـــوم 

بجامعة  االإ�شالمية  العلوم 

م�شاركة  عـــرف  باتنة1، 

ودكاترة  الأ�شاتذة  وا�شعة 

واأخ�شائيني  وخمــتــ�ــشــني 

ــانــيــني واأطــــبــــاء يف  نــفــ�ــش

ف�شال  خمتلفة  تخ�ش�شات 

لالأولياء  وا�شع  ح�شور  عن 

اأع�شاء  اأبنائهم وكذا  رفقة 

جلمعية  الــوطــنــي  املــكــتــب 

يف  تناول  امل�شلمني،  العلماء 

جل�شاته، مداخالت متنوعة 

جمعت بني املجال االإعالمي 

والــنــفــ�ــشــي واالجــتــمــاعــي 

ا�شتخدام  حول  والقانوين 

الرقمية  للبيئة  االأطفال 

االأجــهــزة  على  ــهــم  ــان واإدم

ـــط  ـــائ ـــش ـــو� الــــذكــــيــــة وال

احلديثة،  التكنولوجية 

مكامن  طــــرح  خــــالل  ـــن  م

اأ�شباب  يف  والبحث  اخلطر 

ت�شخي�شها  وكذا  الظاهرة، 

ثـــم اخلـــــروج مبــقــرتحــات 

يتم  وحــلــول  وخمـــرجـــات 

تــطــبــيــقــهــا عـــلـــى املـــديـــن 

خالل  من  والبعيد  القريب 

اإن�شاء جلنة متابعة خا�شة 

تتكون من اأ�شاتذة ومدربني 

تو�شيات  تطبيق  بــهــدف 

عرف  ـــذي  ال امللتقى  هـــذا 

ــداخــالت  بــالــتــزامــن مــع امل

االأكادميية، تنظيم ور�شات 

عديدة من تن�شيط عدد من 

واالأخ�شائيني  االأ�ــشــاتــذة 

للمهتمني  كثيف  بح�شور 

فئات  وخمتلف  طلبة  مــن 

اإىل جانب تنظيم  املجتمع، 

لالأطفال  مــوازيــة  ور�ــشــات 

الر�شم  حــول  وعــائــالتــهــم 

ــيــة  ــش ــفــرو� ــة وال ــع ــل ــط وامل

الكرمي  الــقــراآن  وحتفيظ 

وغـــريهـــا، وهـــي الــبــدائــل 

عرفت  ــي  ــت ال املــجــتــمــعــيــة 

طرف  من  ملحوظا  توافدا 

ا�شتح�شنوا  الذين  االأولياء 

ــادرة ودعـــوا اإىل  ــب ــذه امل ه

�شرورة ترقيتها وت�شجيعها 

والعمل على توفري م�شاحات 

خاللها  من  يتمكن  ومنابر 

عن  االبتعاد  من  االأطــفــال 

التكنولوجية  الــو�ــشــائــط 

الريا�شة  عـــوامل  وولــــوج 

وكذا  والرتفيه  والثقافة 

التعليم بدل ق�شاء اأوقاتهم 

يف متاهات االنرتنت.

ــل  ــف ــط مـــــن حـــــق ال

ـــــول عــلــى  احلـــــ�ـــــش

املعلومة 

ماهر  الدكتور  ابــرز 

ــب من  ــرع فـــرحـــان م

اأن  الـــعـــراق،  ــــة  دول

الـــعـــ�ـــشـــر الـــرقـــمـــي 

التن�شئة  على  يوؤثر 

االجتماعية انطالقا 

من املنظومة القيمية 

الفعل  على  ت�شيطر  التي 

االجــتــمــاعــي وتــتــعــر�ــص 

املوؤ�ش�شة  خالل  من  للتغيري 

تعاين  حيث  ــة،  ــي ــالم االإع

االأ�شرة من التاأثري الرقمي 

الطفل  عــلــى  لــلــمــعــلــومــات 

ــيــف  الــيــونــ�ــش اأن  وقــــــال 

رقميا  ــرا  جــ�ــش اقـــرتحـــت 

يف  طفل  لكل  احلــق  يعطي 

املعلومة  عــلــى  ــول  ــش ــ� احل

ــاراتــه  بـــهـــدف تــعــزيــز مــه

الـــعـــدالـــة  يف  وقـــــدراتـــــه 

ا�شتخدام  يف  واملـــ�ـــشـــاواة 

العامل،  عرب  التكنولوجيا 

كما �شدد على دور الوالدين 

بدل  التوجيه  املتابعة  يف 

اإىل  ودعــا  فقط،  املراقبة 

النف�شية  البيئة  تعزيز 

للطفل  واالجـــتـــمـــاعـــيـــة 

ادوار  تــفــعــيــل  ـــالل  خ مـــن 

واالجتماع  النف�ص  علماء 

الفراغ  اأوقـــات  وا�شتغالل 

اجلــــوانــــب  يف  ــمــيــذ  ــل ــت ــل ل

الريا�شية والثقافية.

من  الطفل  ذكــاء  تدعيم 

ـــج درا�ــشــيــة  ـــرام ــــالل ب خ

ترفيهية 

خمت�شون  دعا  جهتهم،  من 

اإىل  النف�شية،  ال�شحة  يف 

ـــــرتام اأنــــواع  ـــرورة اح ـــش �

من  الطفل  لدى  الــذكــاءات 

الذكاء  نظرية  دمج  خالل 

وذلك  التعليم  يف  املتعددة 

تكوينات  دون  يــتــاأتــى  لــن 

املعلمني  لفائدة  تدعيمية 

واالأ�شاتذة بهدف املحافظة 

خطة  وو�ــشــع  الطفل  على 

قبل  مــن  دقيقة  تعليمية 

تطوير  بـــهـــدف  الــــدولــــة 

الذين  االأ�ــشــاتــذة  قـــدرات 

ي�شرفون على تقدمي تعليم 

ومتطور  وذكــــي  مـــتـــوازي 

للتالميذ وكذا ابتكار برامج 

تعمل  ترفيهية  درا�ــشــيــة 

على زيادة ذكائهم وتن�شيط 

عقولهم واأفكارهم.

املقدمة  الور�شات  وخــالل 

حول  الدويل  امللتقى  �شمن 

الرقمية  والبيئة  االأطفال 

والتي ت�شمنت ثالث اأق�شام، 

االجتماع  علم  حول  ور�شة 

االإعــالم  ور�شة  والــقــانــون، 

ور�شة  وكذا  والتكنولوجيا 

اأثـــار  النف�شية،  ال�شحة 

ــون واملــتــدخــلــون  ــارك ــش ــ� امل

الطفل  عــالقــة  اإ�ــشــكــالــيــة 

ــــزة  ـــت واالأجــــه ـــرتن ـــاالن ب

الذكية يف �شقيها االيجابي 

اإىل  والــ�ــشــلــبــي، وخــلــ�ــشــوا 

ذكاء  يف  اال�شتثمار  �شرورة 

الرقمي  املجال  يف  الطفل 

من�شات  اإنــ�ــشــاء  ــالل  خ مــن 

ت�شاهم  الكرتونية  ونــوادي 

التعليمي  م�شتواه  رفــع  يف 

كما  والـــثـــقـــايف،  واملـــعـــريف 

بت�شخي�ص  املخت�شون  قــام 

دقيق للظاهرة والبحث عن 

مكامن اخلطر التي تلخ�شت 

اأبرزها،  عديدة  نقاط  يف 

التعر�ص  فـــرتة  طـــول  اأن 

لالأجهزة الذكية يوؤثر �شلبا 

حتديد  ويجب  الطفل  على 

كاأق�شى  دقيقة   45 فــرتة 

حـــد لــتــ�ــشــفــح الــو�ــشــائــط 

الذكية، اإىل جانب احلديث 

عن مرحلة التعر�ص خلطر 

ــت  ــرتن ــــــان عــلــى االن االإدم

بال�شرورة  تــــوؤدي  ــتــي  وال

اإىل تعدد املحتويات 

خطرا  ت�شكل  الــتــي 

على  االأخــــــرى  هـــي 

مــ�ــشــتــقــبــل الــطــفــل، 

حـــال  يف  ـــة  خـــا�ـــش

ــــــواع  تـــعـــر�ـــشـــه الأن

مثل  العنف  من  �شتى 

االلكرتوين  التنمر 

واجلـــــــــــــرائـــــــــــــم 

التي  االلــكــرتونــيــة 

ت�ص املدمن وتنعك�ص 

�شلبا على االأ�شرة.

م�شتقبل  يف  الـــرتكـــيـــز 

يف  البحث  ــدل  ب ــال  ــف االأط

نقائ�ص املا�شي

التعليم  جمــال  يف  املدربة 

لبنان،  من  م�شمو�شي  �شحر 

دور  على  جهتها  من  ــدت  اأك

الطفل  حتفيز  يف  العائلة 

عملية  حـــلـــول  الإيــــجــــاد 

على  ـــــــان  االإدم لــظــاهــرة 

اأن  وقالت  الرقمية  البيئة 

يف  الرتكيز  ــيــاء  االأول على 

م�شتقبل اأبنائهم واإعطائهم 

وتطويره  لبنائه  فر�شة 

النقائ�ص  عن  البحث  بدل 

ــد  ــي ــش ــ� وجت املــــا�ــــشــــي  يف 

يف  االآبــاء  ورغبات  اأمنيات 

االأجيال  اأن  خا�شة  بنائهم 

تاما،  خمتلفة  املتعاقبة 

�شرورة  على  �ــشــددت  كما 

ا�شتخدام  ـــرتة  ف ــد  ــدي حت

الطفل لالنرتنت يف فرتة ال 

45 دقيقة، ودعت  تتجاوز 

اإر�شادية  درو�ص  توفري  اإىل 

الطفل  على  تركز  توعوية 

ذاته  الــوقــت  يف  ــرة  ــش واالأ�

مع  التعامل  كيفية  ــول  ح

الو�شائط التكنولوجية.

ـــات  ـــاع ـــب ـــش حتـــقـــيـــق اال�

من  يحد  للطفل  ال�شرورية 

خماطر االإدمان 

املتدخلون  اأكــد  وقــد  هــذا 

من  القادمون  وامل�شاركون 

خمــتــلــف واليـــــات الــوطــن 

وخارجه، من لبنان والعراق 

واملغرب وكذا تون�ص، اأن بناء 

�شحيحة  اأ�ش�ص  على  الفرد 

االأخــطــار  تــوقــع  مــن  يقلل 

عن  فــ�ــشــال  املــ�ــشــتــقــبــل،  يف 

اال�شباعات  حتقيق  اأهمية 

ــلــطــفــل يف  ـــروريـــة ل الـــ�ـــش

االأوىل،  حــيــاتــه  ــل  ــراح م

االأ�ــشــرة يف  دور  يــربز  وهنا 

اإدمانه  وحتديد  مرافقته 

الرقمية  االأجـــهـــزة  عــلــى 

حت�شي�شهم  ـــــالل  خ مــــن 

اخلطر  مبكامن  وتوعيتهم 

وتداعياته.

اأ�شغال  خل�شت  وقــد  هــذا 

تنظيم  اأهمية  اإىل  امللتقى 

لفائدة  تدريبية  دورات 

عليها  يــ�ــشــرف  االأهـــــــل، 

خمت�شون يربزون ايجابيات 

الرقمية  البيئة  و�شلبيات 

التعامل  كيفية  ويحددون 

فهم  خالل  من  االأطفال  مع 

اإىل  البيئة،  بهذه  عالقتهم 

اإثـــراء  على  العمل  جــانــب 

البدائل املجتمعية وتفعيل 

املـــنـــاظـــرات واملــنــافــ�ــشــات 

بني  الــرقــمــيــة  البيئة  يف 

وبني  بينهم  فيما  االأطفال 

تعزيز  وكـــذا  املــوؤ�ــشــ�ــشــات 

القطاعات  ــني  ب الــعــالقــة 

ذات  املختلفة  ـــوزاريـــة  ال

باملو�شوع  املبا�شرة  العالقة 

ــة  ــن ــم ـــى رق والـــعـــمـــل عـــل

الهتمام  املثرية  االإبداعات 

تطلعات  ملــواكــبــة  الــطــفــل 

اجليل اجلديد.

ف.ق

�صناعة احللويات واحلالقة على راأ�س التخ�ص�صات املطلوبة

بالبيت املاكثات  ت�ضتهوي  املهني  التكوين  جمال  يف  موؤ�ض�ضة   40

اختارت الكثري من الن�شاء املاكثات بالبيت، 

التكوين  مبــراكــز  الت�شجيل  اإىل  اللجوء 

الراغبني  اأمــام  اأبوابها  فتحت  التي  املهني 

من  تكنهم  ــادات  ــه ــش � عــلــى  احلــ�ــشــول  يف 

الولوج اإىل عامل ال�شغل وكذا من اأجل تعلم 

حرفة اأو الإن�شاء م�شاريعهم اخلا�شة، اإال اأن 

فيما  اخلا�شة  روؤيتهن  لهن  بالبيت  املاكثات 

يخ�ص الت�شجيل مبراكز التكوين املهني التي 

الفئة،  لهذه  التكوينات  من  الكثري  خ�ش�شت 

خا�شة اأن الكثريات منهن اأردن تعلم حرفة 

احلالقة  حتى  اأو  الطبخ  اأو  كاخلياطة 

عمدت  كما  اليومي،  الروتني  لك�شر  وغريها 

الــذي  التخ�ش�ص  اخــتــيــار  اإىل  الــكــثــريات 

والتعرف  ال�شخ�شية،  ميوالتها  مع  يتنا�شب 

حتت  جديدة  حرفة  على  ذاتــه  الوقت  يف 

اإ�شراف اأ�شاتذة ومتخ�ش�شني.

ر�شم  بالبيت دوما على  املاكثة  هذا وتعمل 

خارطة بحث عن تعلم حرفة تكون مبثابة 

اآخر من احلياة، خا�شة واأن الكثريات  منط 

تعيد  ــد  ق حــرفــة  اأي  تعلم  ـــاأن  ب يــوؤكــدن 

واأن  �شيما  الطبيعي  جمــراهــا  اإىل  احلــيــاة 

كما  ذاتها،  الإثبات  جتتهد  بالبيت  املاكثة 

العديد من  املهني فتحت  التكوين  اأن مراكز 

التخ�ش�شات نالت ر�شا الكثريات منهن كونها 

قريبة منهن من خالل اهتماماتهن املتعددة 

مل�شتويات  حتتاج  ال  اأنــهــا  كما  واملختلفة، 

درا�شية عالية.

املهني  التكوين  مــراكــز  عرفت  وقــد  هــذا 

عــرب خمــتــلــف بــلــديــات ودوائـــــر الــواليــة 

ق�شد  بالبيت  املاكثات  من  الكثريات  اإقبال 

التاأهيل،  �شهادات  على  واحل�شول  التعلم 

كما  لهن،  رزق  باب  وتكون  حتتجنها  فرمبا 

االأكرث  واحلالقة  احللويات  تخ�ش�ص  كان 

فح�شبهن  ال�شريحة  هــذه  طــرف  مــن  طلبا 

وحتى  باملائة  مئة  ن�شائية  تخ�ش�شات  اأنها 

اجلهات املعنية وفرت كل االإمكانات املادية 

جانب  اإىل  الفئة،  هذه  لتعليم  والب�شرية 

القاطنة  بالبيت  املاكثة  املــراأة  من  تقربها 

واأنها  خا�شة  والبعيدة  النائية  باملناطق 

و�شعت العديد من الت�شهيالت لهن على غرار 

التعلم عن بعد.

التكوين  قطاع  اأن  اإىل  ــارة  ــش االإ� وجتــدر 

موؤ�ش�شة   40 على  يتوفر  املهنيني  والتعليم 

يف  متخ�ش�شة  مــعــاهــد  واأربـــــع  تكوينية 

 1450 ا�شتيعاب  بــقــدرة  املهني،  التكوين 

مقعد بيداغوجي ومعهد للتعليم املهني وكذا 

واأي�شا  والتمهني  املهني  للتكوين  مركز   23
تاأطري  على  وي�شرف  خا�شة،  موؤ�ش�شة   12
الفروع مبختلف موؤ�ش�شات التكوين والتعليم 

و221  دائم  اأ�شتاذ   499 بالوالية،  املهنيني 

�شميحة.عاأ�شتاذ متقاعد.  
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كيفية التعامل مع الطفل كثري احلركة

عائلتك

جمالك

�ملتقني  عــبــاده  وتــعــاىل  تــبــارك  ي�ضف 

ــو�ب �جلــزيــل فقال  ــث ــذيــن وعــدهــم �ل �ل

�آمنا}  �إننا  ربنا  يقولون  �لذين   } تعاىل: 

لنا  فاغفر   } وبر�ضولك،  وبكتابك  بك  �أي 

لنا  �ضرعته  ومبا  بك  باإمياننا  ذنوبنا}�أي 

فاغفر لنا ذنوبنا بف�ضلك ورحمتك { وقنا 

عذ�ب �لنار} ثم قال تعاىل: { �ل�ضابرين} 

�أي يف قيامهم بالطاعات وتركهم �ملحرمات، 

{ و�ل�ضادقني} فيما �أخربو� به من �إميانهم 

 } �ل�ضاقة،  ــال  ــم �الأع مــن  يلتزمونه  مبــا 

و�خل�ضوع،  �لطاعة  و�لقنوت:  و�لقانتني} 

ما  جميع  يف  �أمو�لهم  من  �أي  و�ملنفقني}   }

ــام  �الأرح و�ضلة  �لطاعات،  من  به  �أمــرو� 

ذوي  ومو��ضاة  �خلــالت،  و�ضد  و�لقر�بات، 

دل  باالأ�ضحار}  و�مل�ضتغفرين   } �حلاجات، 

�الأ�ضحار،  وقــت  �ال�ضتغفار  ف�ضيلة  على 

ملا  �ل�ضالم  عليه  يعقوب  �إن  قــيــل:  ــد  وق

ربي}  لكم  �أ�ضتغفر  �ضوف   } لبنيه:  قــال 

يف  وثبت  �ل�ضحر،  وقــت  �إىل  �أخرهم  �إنــه 

 عليه 
ّ

 �ضلى �هلل
ّ

�أن ر�ضول �هلل �ل�ضحيحني 

وتعاىل  تبارك   
ّ

�هلل )ينزل  قــال:  و�ضلم 

�لدنيا حني يبقى  �ل�ضماء  �إىل  ليلة  يف كل 

�ضائل  من  هل  فيقول:  �الأخــري،  �لليل  ثلث 

هل  لــه؟  فاأ�ضتجيب  د�ع  من  هل  فاأعطيه 

�ل�ضحيحني  ويف  له؟(  فاأغفر  م�ضتغفر  من 

 عنها قالت: من كل 
ّ

عن عائ�ضة ر�ضي �هلل

 عليه 
ّ

 �ضلى �هلل
ّ

�أوتر ر�ضول �هلل �لليل قد 

فانتهى  و�آخــره،  و�أو�ضطه  �أولــه  من  و�ضلم، 

 بن عمر 
ّ

وتره �إىل �ل�ضحر. وكان عبد �هلل

ي�ضلي من �لليل ثم يقول: يا نافع هل جاء 

�ل�ضحر؟ فاإذ� قال: نعم، �أقبل على �لدعاء 

�أبي  �بن  ""رو�ه  ي�ضبح  حتى  و�ال�ضتغفار 

�إبر�هيم  عن  جرير،  �بــن  وقــال  حامت"" 

رجال  �ضمعت  قــال:  �أبيه  عن  حاطب،  بن 

يف �ل�ضحر يف ناحية �مل�ضجد وهو يقول: يا 

رب �أمرتني فاأطعتك، وهذ� �ل�ضحر فاغفر 

 
ّ

يل، فنظرت فاإذ� هو �بن م�ضعود ر�ضي �هلل

عنه، وعن �أن�ص بن مالك قال: كنا نوؤمر �إذ� 

�ضلينا من �لليل �أن ن�ضتغفر يف �آخر �ل�ضحر 

�ضبعني مرة ""رو�ه �بن مردويه"".
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�لعني حق ثابت �ضرعا وح�ضا 

، قال �هلل – تعاىل - : } و�إن 

ليزلقونك  كفرو�  �لذين  يكاد 

باأب�ضارهم { �لقلم / 51 ، قال 

�بن عبا�ص وغريه يف تف�ضريها 

 ، باأب�ضارهم  يعينوك  �أي   :

عليه  �هلل  �ضلى  �لنبي  ويقول 

و�ضلم : " �لعني حق ، ولو كان 

�ضيء �ضابق �لقدر �ضبقت �لعني 

 " فاغ�ضلو�  ��ضتغ�ضلتم  و�إذ�   ،

، ومن ذلك ما رو�ه  رو�ه م�ضلم 

عامر  �أن  ماجه  و�بن  �لن�ضائي 

بن ربيعة مر ب�ضهل بن حنيف 

�ضاهد  يغت�ضل...و�لو�قع  وهو 

بذلك وال ميكن �إنكاره .

ت�ضتعمل  وقوعها  حالة  ويف 

�لعالجات �ل�ضرعية وهي :

قــال  فــقــد   : ـــقـــر�ءة  �ل  -1

 : �لنبي �ضلى �هلل عليه و�ضلم 

" ال رقية �إال من عني �أو حمة 
�أبو د�ود  2057 و  " �لرتمذي 
جربيل  ــان  ك ــد  وق  ،  3884
عليه  �هلل  �ضلى  �لنبي  يرقي 

�هلل  با�ضم   "  : فيقول  و�ضلم 

�أرقيك ، من كل �ضيء يوؤذيك ، 

من �ضر كل نف�ص �أو عني حا�ضد 

�هلل  بــا�ــضــم   ، ي�ضفيك  �هلل   ،

�أرقيك " .

�أمر به  2- �ال�ضتغ�ضال : كما 
و�ضلم  عليه  �هلل  �ضلى  �لنبي 

�حلديث  يف  ربيعة  بــن  عامر 

�مل�ضاب  ي�ضب على  �ل�ضابق ثم 

.

ال  مقدما  �لعني  من  و�لتحرز 

�لتوكل  ينايف  وال   ، بــه  بــاأ�ــص 

�لتوكل  الأن  ؛  �لتوكل  هو  بل 

�هلل  على  �العــتــمــاد 

فعل  ـــع  م ــبــحــانــه  �ــض

�الأ�ضباب �لتي �أباحها 

كان  وقد  بها  �أمــر  �أو 

�لنبي �ضلى �هلل عليه 

�حل�ضن  ذ  يعوِّ و�ضلم 

و�حلــ�ــضــني ويــقــول: 

بكلمات  �أعيذكما   "
كل  من  �لتامة  �هلل 

�ــضــيــطــان وهـــامـــة ، 

ومــن كــل عــني المة 

ــو  )و�أب " �لــرتمــذي 
 "  : ويـــقـــول  د�ود 

�إبر�هيم  كان  هكذ� 

ـــاق  ـــح ـــض يــــعــــوذ �إ�

عليهما  و�إ�ضماعيل 

رو�ه   ،  " ــالم  ــ�ــض �ل

�لبخاري.

منذ �أن تنزل �لقر�آن �لكرمي على 

عليه  �هلل  �ضلى  حممد  �لنبي  قلب 

يف  مركزيا  مكانا  يحتل  وهو  و�ضلم، 

تكوين �لعقل �مل�ضلم، ويف ر�ضم معامل 

�لقر�آن  فكان  �الإ�ضالمية..  �حلياة 

�لكرمي هو �ملركز �لذي تدور حوله 

�للغوية  �لعلوم  من  و�ملعارف؛  �لعلوم 

وهو  و�لــعــقــلــيــة..  بــل  و�ل�ضرعية 

منها  تنبعث  �لتي  �لنور  نقطة  �أي�ضا 

�الأ�ضعة لتنري �جلنبات و�الأرجاء..

مل يكن �لقر�آن �لكرمي �إذن جمرد 

�أتباعها،  بها  يتعبد  �ضماوية  ر�ضالة 

حدود  على  خاللها  من  ويتعرفون 

�حلــالل و�حلـــر�م، ومــا يجب ومــا ال 

ذلك-  بجو�ر  كــان-  ــا  و�إمن يــجــوز.. 

و�حلركي  �لفكري  للن�ضاط  موجها 

�حل�ضارة  �ضكل  �لذي  و�الجتماعي 

من  �أكــرث  تاألقت  �لتي  �الإ�ضالمية؛ 

�أهلها  يدخل  �أن  قبل  قرون  ثمانية 

يف �ضبات عميق.

ومـــــاز�ل �لــعــلــمــاء يــجــتــهــدون يف 

�لكتاب  �إعــجــاز  ــه  �أوج عن  �لك�ضف 

ــر�ر  ــض �أ� ��ــضــتــنــبــاط  �لــعــظــيــم، ويف 

�لتجدد  و�أ�ضر�ر قدرته على  متيزه، 

حتجب  �أن  دون  �ملتو��ضل،  و�لعطاء 

و�أ�ضعته  نوره  و�ملكان  �لزمان  �أ�ضتاُر 

و�نبعاثاته..

�ْجَتَمَعْت  َلِئْن  {ُقــْل  تعاىل:  قال 

ْثِل  مِبِ ُتو�  اأْ يَّ �أَن  َعَلى  ــنُّ  َو�جْلِ �الإِن�ُص 

ْثِلِه َوَلْو َكاَن  َهَذ� �ْلُقْر�آِن ال َياأُْتوَن مِبِ

َظِهرًي�})�الإ�ضر�ء:  ِلَبْع�ص  ُهْم  َبْع�ضُ

َيُقوُلوَن  {�أَْم  ا:  �أي�ضً وقــال   .)88
ْثِلِه  مِّ �ُضَوٍر  ِبَع�ْضِر  ُتو�  َفاأْ ُقْل  �ُه  ــرَتَ �ْف

ن  مِّ ��ْضَتَطْعُتم  َمِن  َو�ْدُعــو�  َياٍت  ُمْفرَتَ

اِدِقنَي} )هود:  ِ �إِن ُكنُتْم �ضَ
َّ

ُدوِن �هلل

يِف  ُكنُتْم  {َو�إِن  ا:  �أي�ضً وقال   .)13
َفاأُْتو�  َعْبِدَنا  َعَلى  ْلَنا  َنزَّ ــا  َّ ممِّ ــٍب  َرْي

�ُضَهَد�َءُكم  َو�ْدُعــو�  ْثِلِه  مِّ ن  مِّ ِب�ُضوَرٍة 

 . اِدِقنَي  �ضَ ُكنُتْم  �إِن   ِ
َّ

�هلل ُدوِن  ــن  مِّ

ُقو�  َفاتَّ َتْفَعُلو�  َوَلن  َتْفَعُلو�   ْ ملَّ َفــاإِن 

َجاَرُة  ا�ُص َو�حْلِ اَر �لَِّتي َوُقوُدَها �لنَّ �لنَّ

 ،23 )�لبقرة:  ِلْلَكاِفِريَن}  ْت  �أُِعـــدَّ

.)24
من  كان  لغويا،  �لتحدي  كان  فلما 

�ملنا�ضب �أن يكون " �الإعجاز �للغوي" 

�إعجاز  وجوه  من  �الأبــرز  �لوجه  هو 

�لقر�آن �لكرمي.. مما �جتهد �لعلماء 

�لكتابات،  من  �لعديد  يف  تبيانه  يف 

قدميا وحديًثا..

لالإعجاز  ــــربوز  �ل هـــذ�  �أن  غــري 

حجب  قد  �لكرمي،  للقر�آن  �للغوي 

�آخر من  �أو �ضرف �لعناية عن وجه 

ال  �لعظيم،  �لكتاب  �إعــجــاز  ــوه  وج

�أكرث  يقل يف �الأهمية؛ بل رمبا كان 

�الأهــد�ف  �ضلب  ميثل  الأنــه  �أهمية، 

ــا �أُنــــــزل �لـــقـــر�آن  ــه ــل ــي مـــن �أج ــت �ل

" �إعجاز �لهد�ية  �لكرمي.. �أال وهو 

"، وقدرة �لقر�آن على �لنفاذ للعقول 
ــوب، وعــلــى خمــاطــبــة �أرقـــى  ــقــل و�ل

حاجات  وتلبية  �لب�ضرية،  �لعقول 

على  و�لفكرية  �لروحية  �الإن�ضان 

�متد�د �لزمان و�ملكان.

من  يتنّزل  مل  �لكرمي  �لقر�آن  �إن 

�أ�ضر�ر  �إىل  �لنا�ص  يلفت  �أن  ــل  �أج

و�إن  ف�ضاحتها،  ومظاهر  �لعربية 

وحتــدى  ـــك،  ذل عــلــى  م�ضتمال  كـــان 

هي  الأنها  �لناحية؛  هذه  يف  �لعرب 

مل  يجيدونها،كذلك  �لتي  �لناحية 

نة  ُمدوَّ ليكون  �لكرمي  �لقر�آن  يــاأت 

و�حلر�م،  �حلالل  وحلدود  لالأحكام 

و�إن كان ذلك قد ُبنيِّ فيه، خا�ضة يف 

�ل�ضريعة..  ومعامل  �الأحكام  �أ�ضول 

ومل ياأت �لقر�آن ليكون كتاب طبيعة 

�أحـــيـــاٍء وريــا�ــضــيــات، و�إن  ــوِم  ــل وع

�لعلمي  �ملنهج  �أ�ضول  �أر�ضى  قد  كان 

�لتجريبي.وبتعبري �ل�ضيخ �لغز�يل: 

�أنه  ا،  علميًّ �إعجاًز�  �لقر�آن  يكفى   "
و�ضع �الإن�ضان يف �ملناخ �لعلمي".

�إ�ضافة  �إمنا جاء �لقر�آن �لكرمي- 

ولهدف  �أ�ضمى،  ملق�ضد  كله-  لذلك 

�أجل، ولغاية حّددها هو بنف�ضه، يف 

تعاىل:  قوله  مثل  مو�ضع؛  من  �أكرث 

ِلُتْخِرَج  �إَِلــْيــَك  نــَزْلــَنــاُه  �أَ ِكَتاٌب  {�لــر 

ِباإِْذِن  وِر  �لنُّ �إِىَل  ُلَماِت  �لظُّ ِمَن  ا�َص  �لنَّ

ِميِد}  �حْلَ �ْلَعِزيِز  َر�ِط  �ضِ �إِىَل  ِهْم  َربِّ

هَذ�  {�إِنَّ  وقوله:   .)1 )�إبر�هيم: 

ُر  َوُيَب�ضِّ �أَْقَوُم  ِهَي  ِللَِّتي  َيْهِدي  �ْلُقْر�آَن 

اِت  احِلَ �ل�ضَّ َيْعَمُلوَن  �لَِّذيَن  �مْلُوؤِْمِننَي 

)�الإ�ضر�ء:  َكــِبــرًي�}  �أَْجـــًر�  َلُهْم  �أَنَّ 

َعَلى  ُل  ُيَنزِّ �لَِّذي  {ُهَو  وقوله:   .)9
َن  مِّ ُيْخِرَجُكم  لِّ َناٍت  َبيِّ ــاٍت  �آَي َعْبِدِه 

ِبُكْم   
َ َّ
�هلل َو�إِنَّ  وِر  �لنُّ �إِىَل  ُلَماِت  �لظُّ

َلَرُءوٌف َرِحيٌم} )�حلديد: 9(.

ــة �لـــقـــر�آن �لـــكـــرمي هي  ــد�ي ــه ف

على  يبلى  ال  �لــذي  �الأكــرب  �إعجازه 

مــر �لــزمــان؛ الأن عــطــاءه ونـــوره ال 

يتوقفان عن �الإ�ضعاع.. بل �لقر�آن- 

غ�ضا  ز�ل  ما  �أحــدهــم-  و�ضفه  كما 

طريا كاأن عهده بالوجود �أم�ص.

هد�ية   " يجعل  �آخر  �ضبب  وثمة 

ـــرب؛ وهو-  " �إعــجــازه �الأك ــقــر�آن  �ل

�ل�ضادق  حممد  �ل�ضيخ  يو�ضح  كما 

 " ــر�آن  ــق �ل " هــد�يــة  �أن  عــرجــون- 

جميعا  �لنا�ص  �إليها  جتــذب 

عــلــى �خــتــالف �أحــو�لــهــم 

ـــم.. بـــخـــالف "  ـــغـــاتـــه ول

ــازه �لــلــغــوي " �لــذي  ــج �إع

ملكو�  من  �إىل  موجها  كان 

يعد  مل  وبالتايل  �لبيان؛  نا�ضية 

�أربــاب  ذهــاب  مع  نف�ضها  باالأهمية 

من  �أنــا�ــص  ــيء  وجم هـــوؤالء،  �لبيان 

�للغوي  �مل�ضتوى  على  لي�ضو�  بعدهم 

ذ�ته، وال حتى قريبا منه.

يـــقـــول �لـــعـــالمـــة عــــرجــــون: " 

هــو معجزة  بــالــهــد�يــة  و�الإعـــجـــاز 

�أما  �لعقل،  خلود  �خلالدة  �لــقــر�آن 

�الإعجاز �الأ�ضلوبي يف بر�عة �لبيان 

خا�ص  �إعجاز  فهو  �الأد�ء،  وروعــة 

ركائزه  مبيز�ن  ويزنه  يفهمه  مبن 

ذهب  �لــتــي  �لعربية  �لبالغة  مــن 

�أهلها بعد �أن ��ضتعجمو�، وبالهد�ية 

للزمان  �ضامال  عاما  �الإعــجــاز  كــان 

و�ملكان و�الأجيال و�الأفكار".

نقر�أ  باأن  �لغز�يل  �ل�ضيخ  ويطالب 

" قـــر�ءة متدبرة  �لــكــرمي  �لــقــر�آن 

دقيًقا،  َفْهًما  �جلملة  تفهم  و�عية 

لوعى  ي�ضتطيع  ما  �مرئ  كل  ويبذل 

عزَّ  فاإن  مقا�ضدها؛  و�إدر�ك  معناها 

مو�ضحا  �لذكر"،  ــل  �أه �ــضــاأل  عليه 

مطلوبة  �لـــقـــر�آن(  ــة  ــض ــد�ر� )ُم �أن 

با�ضتمر�ر، و�أن هذه �ملد�ر�ضة تعني: 

و�لتبني  و�لتدبر  و�لفهم  " �لقر�ءة 
ــــاق،  و�الآف �الأنــفــ�ــص  يف  �هلل  ل�ضنن 

ومقومات �ل�ضهود �حل�ضاري، ومعرفة 

�لو�ضايا و�الأحكام، و�أنو�ع �لرتغيب 

وما  و�لوعيد،  و�لوعد  و�لرتهيب، 

�إليه  �مل�ضلمون  يحتاج  مما  ذلك  �إىل 

ال�ضتئناف دورهم �ملفقود".

�الأكرب  �الإعجاز  ملعنى  �لفهم  بهذ� 

ــرمي- وهـــو "  ــك و�الأهــــم لــلــقــر�آن �ل

�أن  ن�ضتطيع   -" �لــهــد�يــة  ــاز  ــج �إع

ــرمي فــاعــال يف  ــك جنــعــل �لـــقـــر�آن �ل

حياة  يف  فاعال  كــان  كما  حياتنا، 

ــرة؛  ــز�ه �ل ع�ضورنا  ويف  �أ�ــضــالفــنــا 

ولي�ص جمرد كتاب نتلوه غافلني، �أو 

نن�ضغل بجد�وله �لفرعية عن نهره 

�لكبري ور�فده �الأعظم.

      قال اهلل تعاىل: 

اِدِقنَي َواْلَقاِنِتنَي َواْلُمْنِفِقنَي َواْلُمْسَتْغِفِريَن ِباْلَْسَحاِر ٍ﴾    اِبِريَن َوالصَّ ﴿} الصَّ
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      قال اهلل تعاىل: 

ن  ْثِلِه ُمْفَتََياٍت َواْدُعوا َمِن اْسَتَطْعُتم مِّ ﴿أَْم َيُقوُلوَن اْفَتَاُه ُقْل َفْأُتوا ِبَعْشِ ُسَوٍر مِّ

بني يدي أيةُدوِن اللَِّه إِن ُكنُتْم َصاِدِقنَي﴾  سورة هود اآلية 13
هداية القراآن.. اإعجازه االأكرب

العني واحل�سد

ثَنَا َعْبُد الرَّزَّاِق  ثَنَا اإِ�ْصَحاُق بُْن َمْن�ُصوٍر َقالَ :  َحدَّ َحدَّ
اِم بِْن ُمنَبٍِّه َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة  َقالَ :  اأَْخَبَنَا َمْعَمٌر َعْن َهمَّ
َقالَ :  َقاَل َر�ُصوُل اللَِّه - �َصلَّى اللَُّه َعلَْيِه َو�َصلََّم - :  
َيْعَمُلَها  َفُكلُّ َح�َصنٍَة  �ْصَلَمُه  اإِ اأََحُدُكْم  اأَْح�َصَن  اإَِذا    " 
ْعٍف، َوُكلُّ  ُتْكتَُب لَُه ِبَع�ْصِر اأَْمثَاِلَها اإَِل �َصْبِع ِمائَِة �صِ

ْثِلَها "  �َصيِّئٍَة َيْعَمُلَها ُتْكتَُب لَُه ِبِ
قوله :    " عن همام  "  هو �بن منبه، وهذ� 

�ملروية  �مل�ضهورة  ن�ضخته  من  �حلديث 

�لرز�ق عن معمر  باإ�ضناد و�حد عن عبد 

عنه . 

حديث  �إفــر�د  يف  �لعلماء  �ختلف  وقد 

مل  ولــو  باإ�ضنادها  ي�ضاق  هل  ن�ضخة  من 

يكن مبتد�أ به، �أو ال ؟ 

فاجلمهور على �جلو�ز ومنهم �لبخاري، 

باأول  ــد�  �أب يبد�أ  وقيل :   ميتنع،  وقيل :  

حديث ويذكر بعده ما �أر�د  

باأن  ي�ضعر  بلفظ  فاأتى  م�ضلم  وتو�ضط 

مثل  فيقول يف  �لن�ضخة  �ملفرد من جملة 

�أحاديث  فذكر  �الإ�ضناد :   �نتهى  �إذ�  هذ� 

منها كذ�، ثم يذكر �أي حديث �أر�د منها . 

  " �إ�ضالمه   �أحدكم  �أح�ضن  " �إذ�  قوله :    

بن  والإ�ضحاق  وغريهما،  ومل�ضلم  له  كذ� 

ر�هويه يف م�ضنده عن عبد �لرز�ق :   "  �إذ� 

ح�ضن �إ�ضالم �أحدكم  "  وكاأنه رو�ه باملعنى، 

الأنه من الزمه . 

ورو�ه �الإ�ضماعيلي من طريق �بن �ملبارك 

باأحدكم  و�خلــطــاب  كـــاالأول،  معمر  عن 

�حلكم  لكن  للحا�ضرين،  �للفظ  بح�ضب 

ح�ضل  و�إن  باتفاق،  ولغريهم  لهم  عــام 

�لتنازع يف كيفية �لتناول �أهي باحلقيقة 

�للغوية �أو �ل�ضرعية �أو باملجاز . 

قوله :    " فكل ح�ضنة  "  ينبئ �أن �لالم يف 

قوله يف �حلديث �لذي قبله :   "  �حل�ضنة 

بع�ضر �أمثالها  "  لال�ضتغر�ق . 

و�إ�ضحاق  م�ضلم  ز�د    " " مبثلها   قوله :    

يلقى  حتى  رو�يتهم :   "   يف  و�الإ�ضماعيلي 

�هلل عز وجل "  . 

اأح�ضن اإ�ضالمك
وما ينطق عن �لهوى

زاويةمن نور

هذه ال�ضفحة حتتوي على اأحاديث نبوية واآيات قراآنية فال تهينوها

الدعاء
�للهم ال تدع لنا ذنبا �إال غفرته و ال مري�ضا �إال �ضفيته و ال مبتال �إال عافيته و 

ال �ضاال �إال هديته و ال هما �إال فرجته و ال دينا �إال ق�ضيته، و ال ميتا من �أمو�تنا 

�إال رحمته، �للهـم �أحـ�ضن عاقبتنا يف �الأمـور كلـها و�أجـرنا من خزي �لدنيا وعـذ�ب 

�إنا ن�ضاألك ٍ�ميانا كامال ويقـينـا �ضادقـا وقـلبا خا�ضعا ول�ضانا ذ�كر�  �الآخـرة، �للهـم 

وتوبة ن�ضوحة وتوبة قبل �ملوت ور�حة عند �ملوت و�لعـفـو عـند �حل�ضاب ون�ضاألك 

�جلنة ونعـيمها ونعـوذ بك من �لنار يا رب �لعـاملني. �آمني

مــقــارنــة بني  يــجــري  �إ�ــضــالمــي  بحث 

مــكــانــة �ملــــــر�أة مـــن مــنــظــور �لــ�ــضــرق 

حيث  �لــغــرب  منظور  ومــن  �الإ�ــضــالمــي 

�ملــر�أة  منها  ق�ضايا  على  �ل�ضوء  �ضلط 

�لنظرة  �لتحرير  و�أ�ضطورة  �مل�ضلمة 

و�ملـــر�أة  للمر�أة  و�لغربية  �ل�ضرقية 

من  �حلجاب..�لكتاب  ومعركة  �مل�ضلمة 

تاأليف �ضمري بومدين.

�ملكتبة �لإ�سالمية

�ل�ضنو�ضي حممد )بت�ضرف(

من اأقوال 
ال�صاحلني

عن  تدفع  " �ل�ضدقة 
�لرجل �لظلوم، وتطفئ 

�خلطيئة، وحتفظ �ملال، 

وجتلب �لرزق، وتفرح 

�لقلب، وتوجب �لثقة 

باهلل وح�ضن �لظن به 

وتزكي �لنف�ص وتنميها، 

وحتِبب �لعبد �إىل �هلل 

و�إىل خلقه، وت�ضرت عليه 

كل عيب وتزيد يف �لعمر، 

وت�ضتجلب �أدعية �لنا�ص 

وحمبتهم، وتدفع عن 

�ضاحبها عذ�ب �لقرب، 

وتكون عليه ظال يوم 

�لقيامة، وت�ضفع له عند 

ن عليه �ضد�ئد  �هلل، وُتهِوّ

�لدنيا و�الآخرة، وتدعوه 

�إىل �ضائر �أعمال �لرب فال 

ت�ضتع�ضي عليه، وفو�ئدها 

ومنافعها �أ�ضعاف ذلك" 

�إبر�هيم �لنخعي رحمه 

�هلل

كتاب املراأة امل�ضلمة بني ال�ضرق والغرب



حديثة  بيئية  در��ــضــة  ــذرت  ح

�أجـــريـــت يف جــامــعــة )كــنــرب�( 

�أكرث  �قـــرت�ب  مــن  �أ�ضرت�ليا  يف 

�ضرق  يف  وبلد�ت  مدن  ع�ضر  من 

"يوم �ل�ضفر"، وهو  �أ�ضرت�ليا من 

مياه  فيه  تبقى  ال  �لــذي  �ليوم 

لل�ضرب.

وت�ضررت �أ�ضرت�ليا - ب�ضدة - من 

موجة غري م�ضبوقة من �جلفاف 

ال�ضتمر�ر  نتيجة  �ملياه  ونق�ص 

وتعاين  �لعاملي،.  �ملناخي  �لتغري 

�ضح  مــن  �ملت�ضررة  �ملـــدن  بع�ص 

�أمام  �إن  �ل�ضلطات  وتقول  �ملياه، 

قبل  �أ�ضهر  ب�ضعة  �أخـــرى  مــدن 

ما  �ل�ضرب،  مياه  منها  تنفد  �أن 

ينذر بانهيار عاملنا ب�ضبب �لدمار 

�لبيئي.

�جلوية  �خلــطــوط  �ضركة  �أعلنت 

�أنها  للدولة  �ململوكة  �الأوغندية 

�إقليمية  خطوط  ثالثة  �ضت�ضيف 

�لفرتة  خالل  جدولها  �إىل  جديدة 

�إىل  �لوجهات  عــدد  لرفع  �ملقبلة 

�ضبعة.

لل�ضركة  �لــتــجــاري  �ملــديــر  وقــالــت 

�عتبار�  ــه  �إن باموتور�كي  جينفر 

�أول  �لــ�ــضــركــة  �ضت�ضري  ــيــوم  �ل مــن 

عا�ضمة  بوجومبور�  �إىل  لها  رحلة 

�ضتد�ضن  �أكتوبر   11 ويف  بوروندي، 

�لــ�ــضــركــة خــطــني جــديــديــن �إىل 

و�إىل  مدينة كليمنجارو يف تنز�نيا 

مومبا�ضا يف كينيا.

و�أ�ضارت �ضحيفة )�إي�ضت �أفريكان( 

�إىل  باالإ�ضافة  ياأتي  هــذ�  �أن  �إىل 

نريوبي  ــي  وه �لقائمة  �خلــطــوط 

ومقدي�ضيو ود�ر �ل�ضالم وجوبا.
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؟ �ضيدة قاتلت 3 
رجال بعنف يف 

ال�ضارع

تتحول �الأم �إىل وح�ص كا�ضر 

�إذ� حاول �أحدهم �القرت�ب من 

�أبنائها، وقد تتفاجاأ برد فعلها 

�لعنيف جتاهك �إذ� كنت حتاول 

�إيذ�ء طفلها عن عمد �أو بغري 

ق�ضد.

ن�ضرت �ضحيفة "مريور" 

�لربيطانية �ضور� �لتقطتها 

عد�ضة كامري�ت �ملر�قبة يف 

�أحد �ل�ضو�رع �لرئي�ضية، الأم 

قاتلت 3 �ضباب بعد �أن حاولو� 

�ال�ضتيالء على �ضيارتها �لتي 

كان بد�خلها طفلها �ل�ضغري.

وظهرت �الأم يف �ل�ضور حتاول 

با�ضتماتة �أمام �ملجرمني 

حلماية طفلها �أوال و�ضيارتها، 

الأنها فوجئت بهم فور خروجها 

من �أحد �ملتاجر �أثناء 

حماولتهم �ضرقة �ل�ضيارة 

و�ختطاف �لر�ضيع.

�ضربت �الأم �لل�ضو�ص بعنف 

وحاولت �إبعادهم عن �ل�ضيارة، 

وحل�ضن �حلظ كانت هناك 

�ضيارة �ضرطة متر من �ملكان 

و�ضاهدو� �حلادث و�أنقذو� �الأم 

و�لطفل �ل�ضغري وقب�ضو� على 

�لل�ضو�ص.

اختناق ر�ضيع.. تركه والده 
يف �ضيارة �ضاخنة مع اأخته التواأم

ب�سبب لعاب كلب..
 رجل يقطع �أنفه 
و�ساقيه وذر�عيه 

�ل�سد�قات �لوثيقة تزيد من �لثقة يف �لذ�ت 

�خلطوط �جلوية 
�الأوغندية ت�سري 

ثالثة خطوط 
�إقليمية جديدة 

كارثة .. مياه �ل�سرب بد�أت 
بالنفاد يف ��سرت�ليا

مركز �ل�سيطرة على �الأمر��س يتتبع �ملو�د 

�لكيميائية �خلطرة يف زجاجات �ملياه
يتكرر  �لتي  �الأوىل  �حلالة  لي�ضت 

فيها هذ� �مل�ضهد �ملوؤمل، فاليوم �أب 

د�خل  �لتو�أم  طفليه  ين�ضى  �آخــر 

�ل�ضيارة ويذهب �إىل عمله، ليموتا 

من �الختناق و�حلر�رة، ويندم يف 

يوم ال ينفع فيه �لندم.

ر�ضيع  وفــاة  عن  �ل�ضرطة  �أعلنت 

يبلغ من �لعمر 11 �ضهًر� فقط بعد 

ما تركه و�لده هو و�أخته �لتو�أم يف 

�ضيارة �ضاخنة ل�ضاعات بينما ذهب 

�إىل هو �إىل عمله يف �ضركة �ضاين 

كينج هوند� لل�ضيار�ت يف �أك�ضفورد 

بوالية �أالباما �الأمريكية.

وكالة  �إىل  �ل�ضرطة  ��ضتدعاء  مت 

قبل  �جلمعة  يــوم  �ل�ضيار�ت  بيع 

علمو�  و�ضلو�  وعندما  �لظهرية، 

تركا  ــتــو�أم  �ل و�أخــتــه  �لطفل  �أن 

�ضاعات،   3 من  الأكــرث  �ل�ضيارة  يف 

بيل  �ل�ضرطة  رئي�ص  �ضرح  كما 

بارتريدج ل�ضبكة �إن بي �ضي نيوز.

يف  ن�ضيهما  باأنه  �الأب  يتذكر  ومل 

�ت�ضال  تلقى  بعدما  �إال  �ل�ضيارة 

"قلبها  يقولون  كما  �لتي  �الأم  من 

عن  ــاأل  لــتــ�ــض فــاتــ�ــضــلــت  ح�ص"، 

�لر�ضيعني، قفز �الأب خارج �ملكتب 

�الإبن  ليجد  �ل�ضيارة  �إىل  ونــزل 

قد فارق �حلياة، بينما ��ضتطاعو� 

�إنقاذ �لطفلة.

كالهون  مقاطعة  حمقق  و�ــضــرح 

ب�ضبب  كانت  �ل�ضبي  "وفاة  ــاأن  ب

�ضركة  رف�ضت  بينما  �حلر�رة"، 

�لــتــعــلــيــق على  ــار�ت  ــي ــض ــ� �ل بــيــع 

�ل�ضالمة  ملجل�ص  ووفًقا  ــادث،  �حل

 43 تويف  فقد  �الأمريكي،  �لقومي 

�ضيارة باالختناق  طفاًل يف حادث 

�الآن  حتى  �ملتحدة  �لــواليــات  يف 

هذ� �لعام.

�أن  حــديــثــة  در��ــــضــــة  �أظــــهــــرت 

�لقوية  �لثقة  ذوي  �الأ�ــضــخــا�ــص 

با�ضتمر�ر  يـــطـــورون  بــاأنــفــ�ــضــهــم 

�ضد�قات عميقة ود�عمة.

مي�ضيل  �لــدر��ــضــة  موؤلفة  وقــالــت 

هاري�ص، وهي يف جامعة تك�ضا�ص - 

يف بيان �ضحفي للجمعية �الأمريكية 

�لذ�ت  �حرت�م  �إن   - �لنف�ضي  للطب 

و�ل�ضد�قة يعزز كل منهما �الآخر.

مر�جعة  من  �ال�ضتنتاج  هذ�  ياأتي 

�حرت�م  تاأثري  بحثت  در��ضة   52
من  ــرث  �أك بني  و�ل�ضد�قات  �لــذ�ت 

�أجريت  و�إمـــر�أة.  رجــل  �ألــف   47
و   1992 عــامــي  ــني  ب �لــدر��ــضــات 

و��ضعة  جمموعة  عــرب   ،  2016
�لواليات  ذلك  يف  مبا   ، �لبلد�ن  من 

�ملتحدة.

�حرت�م  �ضعف  �أن  �لفريق  ووجــد 

�لذ�ت �أدى �إىل تقوي�ص قدرة �لفرد 

�جتماعية  ـــط  رو�ب تطوير  على 

�لــ�ــضــد�قــات  �أن  ويـــبـــدو  قـــويـــة. 

�ملرء  �إح�ضا�ص  تقو�ص  �ل�ضعيفة 

باحرت�م �لذ�ت.

وقـــال مــعــدو �لــدر��ــضــة �إن �الآبـــاء 

�حرت�ًما  غر�ضو�  �لذين  و�الأمهات 

رمبا  �أطفالهم  يف  الأنف�ضهم  قــوًيــا 

�ضد�قات  تنمية  يف  ي�ضاعدونهم 

�ضحية يف وقت الحق. ويف �ملقابل، 

�ل�ضد�قات  هذه  مبثل  �الأمر  ينتهي 

�إىل تعزيز �حرت�م �لذ�ت.

�صدق 

ال ت�صدق
اأو

تعد »�ضوزيل بول« منوذًجا مثالًيا لكل ر�ق�ضة باليه، 

و�قفة  ــز�ل  ت وال  �لرق�ص  يف  عقود   7 مــن  فــالأكــرث 

�ملحدد  �ل�ضن  �إىل  ت�ضت�ضلم  ومل  قدميها،  �أ�ضابع  على 

للتوقف عن رق�ص �لباليه وهو �لـ30 عاًما، بل قررت 

�ال�ضتمر�ر حتى �ملمات.

26 عاًما، عرفت  "عندما كان عمري  �ضوزيل   تقول 

عن  للتوقف  �ضنو�ت  ب�ضع  �ضوى  لــدي  يتبق  مل  �أنــه 

79 عاًما ومل  �لعمر  �أبلغ من  �أنا �الآن  �لرق�ص"، وها 

يف  �أبًد�  �ضعوبة  جتد  ال  باأنها  ك�ضفت  حيث  �أتوقف، 

ب�ضكل  �أرق�ص  �أنني  �لنا�ص  بع�ص  "يعتقد  �لرق�ص، 

معار�ضة  من  �لرغم  على  م�ضى،  وقت  �أي  من  �أف�ضل 

�لبع�ص �الآخر".

ولـــدت �ــضــوزيــل يف لــنــدن، وبــــد�أت �لــرقــ�ــص يف �ضن 

�أنها قد �أدت عرو�ضها يف  �ل�ضابعة، و�جلدير بالذكر 

ك�ضيفة  �ليوم  تظهر  تز�ل  وال  �لعامل،  �أنحاء  جميع 

نية  لديها  يوجد  فال  �ملحلية،  �لرق�ص  �ضركات  مع 

خفة  هو  ��ضتمر�رها  يف  �ل�ضر  باأن  وتقول  �لتوقف، 

لي�ص  فالعمر  باحلياة،  و�ضغفها  �ضنها  رغم  ج�ضدها 

حجة.

مل  �ضنو�ت  ب�ضع  قبل  ذر�عــهــا  ك�ضرت  عندما  حتى 

ترقد يف فر��ضها، وبعد �أ�ضبوع فقط بد�أت يف �لذهاب 

فاإنها ال  �لكبري  �ل�ضن  بلوغها هذ�  �مل�ضرح، ورغم  �إىل 

تقا�ضم  هو  �أكــرث  حتبه  ما  لكن  �لباليه،  حتب  تــز�ل 

�لبهجة مع من حولها، كما ترى.

باليه  رويـــال  �أكــادميــيــة  يف  حالًيا  �ضوزيل  تــدر�ــص 

بال�ضغف  �ملحليني  �الأطــفــال  تلهم  حيث  للرق�ص، 

�ضوزيل:  وتن�ضح  �مل�ضرح،  على  يفعلوه  ملــا  ــب  و�حل

"�لباليه ي�ضاعد يف كل �ضيء، فاإذ� �ضعرت باأنك ل�ضت 
و�ضت�ضعر  �لباليه  رق�ص  �إىل  فانتقل  يــر�م،  ما  على 

باأنك �أف�ضل من �أي وقت م�ضى".

قال م�ضوؤول يف �ضلطة �ملتنزهات �لوطنية بتنز�نيا 

حادث  يف  حتفه  لقي  كنديا  �ضائحا  �إن  �الأحد  يوم 

قفز باملظلة يف جبل كليمنجارو.

مفو�ص  م�ضاعدي  كبري  �ضيلوتيتي  با�ضكال  وقــال 

�إن  لرويرتز  �لوطنية  �ملتنزهات  �ضلطة  �ل�ضيانة يف 

�أن تعطلت  �ل�ضائح �لكندي �ضقط ليلقى حتفه بعد 

مظلته.

يف  قمة  �أعلى  وهو  كليمنجارو،  جبل  �رتفاع  ويبلغ 

�أفريقيا، نحو 6000 مرت فوق �ضطح �لبحر.

حو�يل  �ل�ضبت  يوم  �حلادث  "وقع  �ضيلوتيتي  وقال 

�ل�ضاعة �لتا�ضعة �ضباحا عندما بقيت مظلة �ل�ضائح 

وحاول  �ضبتمرب   20 يــوم  �جلبل  ت�ضلق  فتح،  دون 

�لنزول قفز� باملظلة".

�أحيطو� علما  �ل�ضائح  �أقارب  �إذ� كان  ما  ومل يت�ضح 

مبقتله.

حيث  �ضائع  كليمنجارو  جبل  يف  باملظالت  و�لقفز 

تتاح لل�ضائحني فر�ضة �ملزج بني رحالت �ل�ضفاري يف 

�الأدغال و�لتنزه باملظالت وحو�دث �لقفز باملظالت 

نادرة هناك.

ويت�ضلق جبل كليمنجارو نحو 50 �ألف �ضائح �ضنويا 

و�ل�ضياحة هي �مل�ضدر �لرئي�ضي للعمالت �الأجنبية 

مليارين  نحو  �ل�ضنوي  عائدها  ويبلغ  تنز�نيا  يف 

ون�ضف �ملليار دوالر.
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اأ�شار تقرير ن�شرته وكالة اأنباء 

 "Bloomberg" بــلــومــربج 

اأن  اإيل  اأمـــ�ـــص،  ــة،  ــي ــك ــري االأم

التوا�شل االجتماعي يف  و�شائل 

الواليات املتحدة مثل في�شبوك 

ــاب  وواتــ�ــش  "Facebook"
�شت�شطر   ،"WhatsApp"
اإىل م�شاركة ر�شائل امل�شتخدمني 

امل�شفرة مع ال�شرطة الربيطانية 

تت  جديدة  اتفاقية  مبوجب 

بني البلدين.

ووفــقــا ملــا ذكـــره مــوقــع "�شي 

تلك  �شاأن  من  فاإن  التقني،  نت" 

املقرر  ــن  م ــتــي  ال االتــفــاقــيــة، 

املقبل،  اأكتوبر  �شهر  توقيعها يف 

اأن جترب �شركات مواقع التوا�شل 

م�شاركة  ــى  عــل ــي  ــاع ــم ــت االج

ــة مبــواقــع  ــومــات اخلــا�ــش ــعــل امل

التحقيقات  لــدعــم  الــتــوا�ــشــل 

اتهامات  اأ�شحابها  يواجه  التى 

االإرهاب  مثل  خطرية،  جنائية 

والتحر�ص اجلن�شي باالأطفال.

لن  املــعــاهــدة،  تلك  ومبــوجــب 

حتقق الواليات املتحدة واململكة 

بع�شهما  مواطني  يف  املتحدة 

للواليات  ميــكــن  وال  الــبــعــ�ــص، 

املعلومات  ا�شتخدام  املــتــحــدة 

من  عليها  احلــ�ــشــول  مت  الــتــي 

ال�شركات الربيطانية يف ق�شايا 

ما  بح�شب  االإعـــــدام،  عقوبة 

ذكرته وكالة بلومربج.

تطبيق  مــ�ــشــوؤولــو  اأثـــار  وقــد 

القانون يف كال البلدين اجلدال 

باأن الت�شفري غري القابل للتك�شري 

للمجرمني،  قوية  حماية  يوفر 

"االأبواب  اإن  ال�شرطة  وتقول 

الو�شول  بوابات  اأو  اخللفية" 

مثل  يف  تبني  اأن  يجب  ال�شرية 

وكاالت  لتمكني  االأنظمة  هــذه 

ــول  ــدخ ــتــخــبــارات مــن ال ــش اال�

واإجراء  الر�شائل  من�شات  على 

من  الرغم  وعلى  التحقيقات، 

ب�شاأن  قلقهم  النقاد  ينتقد  ذلك 

اإن  ويقولون  املراقبة  انتهاكات 

�شيتم  اخللفية  االأبــــواب  هــذه 

اكــتــ�ــشــافــهــا وا�ــشــتــخــدامــهــا من 

يف  وا�شتخدامها  املت�شللني  قبل 

اأ�شاليبهم امللتوية.

املا�شي،  دي�شمرب  �شهر  ويف 

ت�شريعات  ــا  ــي ــرتال ــش اأ� اأقــــرت 

ــــدة، مبـــواجـــبـــهـــا جترب  جــــدي

على  الــتــكــنــولــوجــيــا  ــركــات  ــش �

القانون  اإنفاذ  وكاالت  م�شاعدة 

االت�شاالت  اإىل  الــو�ــشــول  يف 

امل�شفرة للمجرمني امل�شتبه بهم، 

يف  نوعه  من  ت�شريع  اأول  وهــو 

العامل، وفًقا ل�شبكة بي بي �شي.

اخل�شو�شية  ــاة  دع وي�شغط 

املتحدة،  الواليات  على حكومة 

ق�شية  يف  حمكمة  قرار  الإلغاء 

العدل  وزارة  وت�شمل  ت�شفري 

 2018 وحــكــم  ــبــوك،  ــش ــ� ــي وف

ين�ص على اأن مكتب التحقيقات 

اإجبار  ي�شتطيع  ال  الفيدرايل 

على  االجــتــمــاعــيــة  الــ�ــشــبــكــة 

الهاتفية  املكاملات  على  التن�شت 

امل�شفرة على ما�شنجر في�شبوك، 

احلكم  اإن  املــدافــعــون  ويــقــول 

الق�شايا  على  مهمة  اآثـــار  لــه 

امل�شتقبلية املتعلقة باخل�شو�شية 

واملراقبة احلكومية.

 Apple من  كال  قامت  وقــد 

 Microsoft و   Google و 

ــا،  ــريه وغ  WhatsApp و 

وكالة  مــن  اقـــرتاح  على  بــالــرد 

الربيطانية  ــارات  ــتــخــب ــش اال�

و�شيلة  اأتاحت  التي   GCHQ
الر�شائل  اإىل  للو�شول  لل�شرطة 

الت�شفري،  ك�شر  دون  اخلا�شة 

اال�شتخبارات  وكالة  واقرتحت 

منهًجا يقوم فيه مقدمو اخلدمة 

يف  مــ�ــشــارك  بــاإ�ــشــافــة  ب�شمت 

حمادثة  اإىل  القانون  تطبيق 

اإخطار  دون  جماعية  مكاملة  اأو 

بذلك،  االآخـــريـــن  املــ�ــشــاركــني 

التكنولوجيا  �شركات  اأن  وقالت 

ال�شبح  مفتاح  النهج  هذا  اأ�شمت 

ال�شيرباين  االأمــن  يهدد  ــذي  ال

وحقوق االإن�شان.

اخلارجية  وزارة  تـــرد  ومل 

االأمريكية على الفور على طلب 

بلومربج  ق�شة  على  للتعليق 

في�شبوك  ولكن  املعاهدة،  حول 

قدم البيان التايل:

نوؤمن  "نحن  في�شبوك:  وقال 

بحق النا�ص يف اإجراء حمادثة 

الت�شفري  االإنرتنت،  عرب  خا�شة 

من النهاية اإىل النهاية ي�شاعد 

عــلــى حــمــايــة هـــذا احلـــق وهو 

نقدمها  التي  للقيمة  اأ�شا�شي 

كل  �شخ�ص  مــلــيــار  مــن  الأكــــرث 

حمــاوالت  نعار�ص  ونحن  ــوم،  ي

االأبواب  بناء  الإعادة  احلكومة 

تقو�ص  قـــد  الأنـــهـــا  اخلــلــفــيــة 

م�شتخدمينا  ــن  واأم خ�شو�شية 

ا  يف كل مكان، ونحن نحرتم اأي�شً

دور تطبيق القانون يف احلفاظ 

وت�شمح  الــنــا�ــص،  �شالمة  على 

ال�شيا�شات احلكومية مثل قانون 

بتوفري  لل�شركات   CLOUD
نتلقى  عندما  املتاحة  املعلومات 

وال  �شاحلة  قانونية  طلبات 

تتطلب من ال�شركات اإعادة بناء 

االأبواب اخللفية".

احلماية  �ــشــركــة  اكــتــ�ــشــفــت 

 ،"Symantec" �شيمانتك 

جمموعة من تطبيقات اأندرويد 

تقدم  والتى  جوجل،  متجر  يف 

اإعالنية  وبرامج  �شارة  برامج 

لك�شب االإيــرادات بطريقة غري 

قانونية.

ـــا ذكـــــره مــوقــع  ــب م ــش وبــحــ�

اأزالـــت   ،"360  gadgets"
�شركة جوجل االأمريكية املالكة 

ملتجر بالي، حوايل 25 تطبيًقا 

ــارة،  ــش يــحــتــوي عــلــى بــرامــج �

اأكرث  التطبيقات  هذه  وجمعت 

من 2.1 مليون عملية تثبيت.

وجاءت االإزالة بعد اأن اأبلغت 

عن  �شيمانتاك  احلماية  �شركة 

جمموعة من تطبيقات اأندرويد 

ال�شارة يف متجر جوجل، والتي 

منها  الوحيد  الغر�ص  اأن  يبدو 

هو دفع االإعالنات على هواتف 

امل�شتخدمني.

الـ  التطبيقات  ــذه  ه وتعمل 

لل�شور  مــ�ــشــاعــدة  ــــاأداة  ك  25
لت�شغيل  اأزيــــاء  تطبيقات  اأو 

ن�شرها  مت  والــتــى  التنزيالت، 

حتت 22 ح�شابا مطورا خمتلفا، 

بنية  يف  م�شاركتها  تــت  ولكن 

مماثل،  تطبيق  وحمــتــوى  رمــز 

 Symantec �شركة  وتقرتح 

مت  رمبـــا  التطبيقات  هـــذه  اأن 

نف�ص  ــة  ــط ــش ــوا� ب ــا  ــره ــوي ــط ت

على  اأو  التنظيمية  املجموعة 

قاعدة  نف�ص  با�شتخدام  االأقل 

�شفرة امل�شدر.

ــك  ـــــرد تـــثـــبـــيـــت تــل ـــــج ومب

على  حتتوى  التي  التطبيقات 

برامج �شارة، يكون رمز التطبيق 

مرئًيا على اجلهاز ولكنه يختفي 

التعليمات  تنفيذ  بعد  قريًبا 

الربجمية له عن بعد، ثم تبداأ 

يف  ال�شا�شة  ــلء  مب االإعـــالنـــات 

الظهور على هاتفك على فرتات 

متقطعة، حيث تقاطع امل�شتخدم 

وال  الهاتف،  ا�شتخدام  اأثــنــاء 

تقدم االإعالنات اأي تلميح حول 

ت�شغيلها  يتم  الـــذي  التطبيق 

اأيقونة  اخــتــفــاء  والأن  عليها 

ال  امل�شتخدمون  يجعل  التطبيق 

يعرفون اأي طريقة للتخل�ص من 

االإعالنات املتطفلة.

الـ  التطبيقات  هذه  وتختلف 

التطبيقات  من  غريها  عن   25
الأنها تكنت من اإخفاء اأيقونات 

الثابت  الرتميز  دون  التطبيق 

 ،APK ــف  ــل م يف  لــلــوظــيــفــة 

با�شتخدام  الـــربجمـــة  ــم  ــت وت

ال  مدمج  بعد  عن  حتكم  مفتاح 

اكت�شافه   Google ت�شتطيع 

وتقول  االخــتــبــار،  مرحلة  يف 

املحتمل  "من  االأبحاث:  �شركة 

من  النقدي  املك�شب  يــكــون  اأن 

العامل  هو  االإعالنات  اإيــرادات 

التطبيقات،  هــذه  وراء  املحفز 

على  التطبيقات  قــدرة  بف�شل 

ال�شا�شة  على  وجودها  اإخفاء 

للم�شتخدمني  ميكن  الرئي�شية، 

ــان قــيــامــهــم  ــي ــش ــ� ــة ن ــول ــه ــش ــ� ب

بتنزيلها".

في�سبوك ووات�ساب هيرتاقب.. حكومات
 تطالب بك�سف �سرية الر�سائل لل�سرطة

غوغل تزيل 25 تطبيقا من متجر بالي لهذا ال�سبب

بطارية اأكرث كفاءة.. �ضوين
 ت�ضري على خطى �ضام�ضونغ وتخترب 

هذه امليزة الرائعة

بهذه امليزات ياهوو تناف�س جي ميل

 Samsung بداأت �شركة �شام�شوجن

)�شناب  معالج  اختبار  يف  الكورية 

 865  Snapdragon دراجــــون( 

 Qualcomm)القادم من )كوالكم

 Samsung Galaxy هانف  على 

اأغ�شط�ص، واالآن  اأخرى يف  S11 مرة 
اختباره  يف   Sony �ــشــوين  بــــداأت 

ا. اأي�شً

 Sony �ــشــوين  ــركــة  �ــش وجتــــري 

جتربة على هاتف ذكي جديد يعمل 

 Qualcomm )كوالكم(  مبعالج 

يحمل رقم املوديل SM825، والذي 

عتقد على نطاق وا�شع اأنه مرتبًطا بـ  يمُ

.865  Snapdragon
الربيطانية،   "3 "تي  ملجلة  ووفقا 

هاتًفا   Sony �شوين  تطلق  ما  عــادًة 

 Mobile مــوؤتــر  يف  جــديــًدا  ذكــًيــا 

 )World Congress )MWC

مت  واإذا  فــربايــر،  يف  بر�شلونة  يف 

نف�شه  الــزمــنــي  بــاجلــدول  ــزام  ــت االل

روؤيته  تــوقــع  فيمكننا  املـــرة،  هــذه 

 23 يتم الك�شف عنه يف وقت ما بني 

فرباير و 27 فرباير 2020.

�شركة  تــعــلــن  اأن  املــتــوقــع  ومــــن 

�شام�شوجن Samsung عنه يف جهاز 

قبل   Samsung Galaxy S11
MWC 2020، حيث يقول متداولو 
يف  يحدث  قد  االإطــالق  اإن  ال�شائعات 

20 فرباير - وهو نف�ص التاريخ الذي 
Galaxy S10 هذا  اأعلنت فيه عن 

العام.

�شناب دراجون هو  ومعالج كوالكوم 

معالج متطور من اإنتاج �شركة كوالكوم 

االأمريكية، الذي مينح الهاتف الذكي 

قوة و�شرعة ق�شوى وبطارية ال مثيل 

لها.

االأمريكية،  "ياهوو"  �شركة  اأطلقت 

الأنظمة  التطبيق  من  جــديــًدا  اإ�ــشــداًرا 

يوفر  والذي   ،iOS و  اأندرويد  الت�شغيل 

للم�شتخدمني الكثري من امليزات اجلديدة، 

لتحقيق اأق�شي ا�شتفادة من خدمة ر�شائل 

الربيد االإلكرتونى اخلا�شة بها.

 "techradar" وبح�شب ما ذكره موقع

الــتــقــنــي، ومـــن اأهـــم املـــزايـــا اجلــديــدة 

تتيح  ــتــي  وال التطبيق،  يجلبها  الــتــي 

للم�شتخدمني اإن�شاء اأكرث من ح�شاب على 

التطبيق ومتابعتهم يف نف�ص الوقت.

باإن�شاء  امل�شتخدمون  يقوم  وكالعادة 

اأكرث من ح�شاب الأغرا�ص خمتلفة، حيث 

واالآخر  للت�شوق،  احل�شابات  اأحد  يكون 

قام  لذ  العمل،  اأو  ال�شخ�شي  لال�شتخدام 

اجلديد  التطبيق  بت�شميم  ياهوو  بريد 

لهذا ال�شبب.

ت�شجيل  للم�شتخدمني  التطبيق  ويتيح 

 Outlook حــ�ــشــابــات  اإىل  ــول  ــدخ ال

ا  اأي�شً وي�شمح   ،AOL و   Gmail و 

االإ�ــشــعــارات  تخ�شي�ص  للم�شتخدمني 

من  الــربيــد  نــوع  لتحديد  بهم  اخلا�شة 

حيث االأهمية.

الربيد  تخ�شي�ص  اإىل  وبــاالإ�ــشــافــة 

ــوان  االأل �شمات  مع  بهم  اخلا�ص  الـــوارد 

جديًدا  ا  عر�شً ويت�شمن  واالأ�ـــشـــوات، 

يتيح للم�شتخدمني الو�شول ب�شهولة اإىل 

االأ�شا�شية  امللفات  مثل  املرفقات  جميع 

ووثائق ال�شفر وتذاكر ال�شفر وال�شور.

يف  ملًفا  اإىل  الو�شول  فقدت  اإذا  وحتي 

وميكنك  بــك،  اخلــا�ــص  ـــوارد  ال �شندوق 

مت  الـــذي  ـــكـــرتوين  االإل ــد  ــربي ال تعقب 

امللفات  جميع  جتد  ف�شوف  بــه،  اإرفــاقــه 

ترتيبها  يتم  واحــد  مكان  يف  امل�شتلمة 

التاريخ، وميكنك ت�شفيتها ح�شب  ح�شب 

الذي  ما  بال�شبط  تعرف  كنت  اإذا  النوع 

تبحث عنه.

امليزات  تلك  بع�ص  اأن  مــن  وبــالــرغــم 

الربيد  تطبيق  يف  متوفرة  مليزات  �شبيه 

"جي  جوجل  ل�شركة  اململوك  اللكرتونى 

خدمة  مالكة  ياهوو  �شركة  فــاأن  ميل"، 

يف  االأقـــدم  االإلــكــرتونــى  الربيد  ر�شائل 

العامل، تناف�ص بقوة ال�شتعادة ال�شدارة 

بني خدمات الربيد االألكرتونى.

نوكيا تطلق اأف�ضل هاتف يف تاريخها نهاية هذا العام.. 
�شتعد �شركة نوكيا الفنلندية الإطالق هاتف جديد 

متطور كما يعد اأف�شل هاتف ذكي اأطلقته نوكيا حتى 

اليوم، بح�شب و�شف �شبوتنيك.

-Nokia وياأتي الهاتف اجلديد الذي يحمل ا�شم

دقة  ت�شل  العد�شات  ثالثية  خلفية  كامريا  بـ   8.2
مبعدل  ميغابيك�شل،   84 اإىل  جمتمعة  ت�شويرها 

"كوالكوم  ومعالج  ميجابيك�شل"،   13  +  20  +  54"
 12 ع�شوائي  و�شول  وذاكرة   ،"855 دراجون  �شناب 

جيجابايت.

الهاتف  الفنلندية  ال�شركة  تطرح  اأن  املقرر  ومن 

ب�شعر  احلايل  العام  نهاية  قبل  االأ�شواق  يف  اجلديد 

قد ي�شل اإىل 600 دوالر اأمريكي.



باتنة 

خن�صلة

باتنة 

هي القائلة: "متعن �ضيزاح ال�ضواد الذي يطم�س معامل احلقيقة، �ضينزف اجلحيم لرييك ما يخفيه"، هكذا بداأت م�ضتح�ضرة معها اجلراأة والقوة لتمار�س ان�ضافها للمراأة، وراحت حتكي ب�ضغف واأمل وحب 
وقهر، حكايتهن مع الرجال، حيث يتالم�س الوجع باخليانة وبالطهر والعفاف الذي يعرتيهن، ابنت مدينة خن�ضلة "بثينة مربوكية" �ضاحب 22 �ضنة، التي تواطاأت معهن وراحت تن�ضج ق�ض�ضا عناوينها حتكي 

عن م�ضمونها على غرار "ال�ضحية، املجهول، �ضاجعت املوت ليلة كاملة، القربان، ر�ضالة وداع..."، وغريها من احلكايا التي ا�ضتطعمت اأمل املراأة، وراحت تدافع عنهن حتى ي�ضبح العقل اأكرث �ضلطة"، 
وتفا�ضيل اأخرى يف هذا احلوار: 

االأ�ضود" "ال�ضق  موؤلفها  يف  االتهام  قف�س  الرجل  وتدخل  املراأة  مربوكية" تن�ضف  "بثينة 

يوم  يل  باإهدائها  قمت  التي  الق�ص�صية  جمموعتك  ت�صفحت 
"ال�صق  عنوانه  من  بباتنة،  الأدب��ي  الفني  الف�صاء  يف  التقينا 
حداده،  وترتدين  احلزن  عن  تكتبني  وكاأنك  يل  بدى  الأ�صود" 
ويف الغالب كانت توقعاتي �صحيحة،  هل يحق يل القول اأنك 
ت�صتدرجني الأمل داخل ن�صو�صك ب�صكل يثري عواطف القارئ عند 

ملم�صة وجعها؟
�أنني  جلزمت  �لقارئ  �أمام  عملي  حقيقة  عريت  لو 

�ضنعت من �الأمل قوة تتو�رى خلف �ل�ضطور، فالقارئ 

�ضمن  �ملطروحة  �لر�ضائل  جملة  �ضيكت�ضف  �لذكي 

و�لو�قعية  �الجتماعية  ...�لتجربة  �لن�ضو�ص 

كان  مهما  �لعاطفة  �ضتالم�ص  بديهية  بــ�ــضــورة 

�إذ�  خا�ضة  �ملتلقي  ذ�ت  من  �أقرب  لتكون  مو�ضوعها 

�لنظر  فعند  كتاب،  دفتي  بني  مكتوب  و�قعه  وجد 

للمو��ضيع �ملدرو�ضة نلخ�ص �لو�قع �ملعا�ص )�لهجرة، 

�ل�ضحر، �النتحار ..(.

هنالك نزعة دعيني اأقل "ت�صاوؤم وربا كره" للرجل"، فهو يف 
اأنك  اأتعتقدين  قلمك،  �صغينة  اأثار  الذي  اجللد  ق�ص�صك  جل 
وجدت ككاتبة لتكتب عنهن ل عنهم، ملا ل يحظى الرجل عندك 

بالنزعة اخلريية"؟
فالرجل  هذ�،  قول  ميكنني  وال  �لرجل  �أكره  ال  �أنا 

تخ�ضي�ص  حاولت  لكنني   .. زوجي  �أخــي،  �أبــي،  هو 

فئة معينة منهم، وهذه �لفئة �لتي ت�ضت�ضعف �ملر�أة 

�أو��ضتبعادها و��ضتغاللها، لقد  �إما بو�ضفها بالنق�ص 

�ملو��ضيع  هــذه  تطرح  �لتي  �لق�ض�ص  هــذه  جمعت 

�أنثى"، الأ�ضيف يف ر�ضيد  بـ"ثورة  بالذ�ت وعنونتها 

لدرجة  قوية  هي  رقتها  بقدر  �ملر�أة  �أن  �لفئة  هذه 

�لقتل.

ال �أزكي نف�ضي الأكتب فقط عنهن فهناك من تكتنب، 

و�أنا قد كتبت الأنني �أنثى، ومن �الأ�ضح و�لو�جب �أن 

�أكتب عن هكذ� مو��ضيع، نعم من �ملمكن �أن �أكتب عن 

�لرجل بنزعة خريية لكن يف مو��ضيع �أخرى لي�ضت 

ق�ض�ص ت�ضادمه مع �أنثى، ففي هذ� �ل�ضر�ع �ضاأكتب 

و�إن كان  �أعطيه حقه حتى  لن  و  �أنثى  بقلب وعقل 

�ضاحب حق.

اأن  القرار  عزمت  متى  موؤلفاتك،  باكورة  الأ�صود" كان  "ال�صق 
للمحيط  وهل  بها،  وولعك  الأول  لقائك  عن  "كاتبة"،  تكون 

الأ�صري تاأثري ما فيما يخ�ص كونك كاتبة"؟
باالأمر  كان  خطوة  �أول  و�لتقدم  قر�ر  هكذ�  �تخاذ 

�ل�ضعب، فاأنا طالبة وذ�ت �الثنني و�لع�ضرين ربيعا 

�لعامة  الأو�جــه  �ل�ضجاعة  تلك  كل  لــدي  تكن  مل 

بكتاباتي، لكن د�ئما لكل خطوة د�فع و�ضبب يجعلك 

على  �أعمايل  وعر�ص  للنقد  توجهت  بد�ية  ت�ضقها، 

مل  ��ضتح�ضانا  القيت  وقد  �لقر�ء  وبع�ص  �أ�ضاتذة 

د�فع  و�أول  عزميتي،  من  ز�د  قد  وهذ�  �أتوقعه  �أكن 

�لكاتبة  ببثينة  رحــبــو�  فقد  �أ�ــضــرتــي،  يل  و�ضند 

وم�ضت  تلك  وكانت  للنجاح  �كليل  �أول  يل  وو�ضعو� 

�الأمل �لتي قادتني �إىل ما �أنا عليه.

وامل�صرح،  واملو�صيقى  الر�صم  بفنون  ومهتمة  جمعوية  نا�صطة 
هل لك جتربة فيما يخ�ص هذه الفنون حدثينا عنها؟

ومن  مو�هب،  ميتلكون  �أغلبهم  �أ�ضرة  يف  خلقت  لقد 

برعنا  فقد  �لر�ضم  جميعا  بيننا  �مل�ضرتكة  �ملو�هب 

فيه منذ �ل�ضغر، مل �أتخلى عن هذه �ملوهبة، �أر�ضم 

�أحيانا لكنني مل �أ�ضعى لتطويرها �أي�ضا، �مل�ضرح هو 

�أبو �لفنون وقد قمت بتعلم مبادئه على يد �الأ�ضتاذ 

�الإلقاء  �تقاين  يف  �ضببا  كان  �لذي  بخو�ص  توفيق 

و�كت�ضاب �لثقة على �مل�ضرح و�أي�ضا �لتوجه لكتابة 

�لن�ضو�ص �مل�ضرحية، و�أول ن�ص م�ضرحي كتبته كان 

�لو�قع". من  "ر�ضفة 

كيف ا�صتقبل القراء والنقاد كما الكتاب مولودك الأدبي؟، هل 
حدث واأن ا�صطدمت براأي ما؟

كما  مو��ضيعه  ��ضتح�ضنو�  فقد  للقر�ء  بالن�ضبة 

�لنقاد  �أما  مر�ضية،  جد  فعلهم  ردة  وكانت  �لعنو�ن 

فقد كانت مالحظاتهم مت�ص �الأخطاء �للغوية وقد 

عملية  �أثناء  خطاأ  جمرد  الأنه  هذ�  بتو�ضيح  قمت 

وهناك  �لثانية،  �لطبعة  يف  تد�ركه  و�ضيتم  �لن�ضر 

�أي�ضا من �أ�ضاف �أن �الأ�ضلوب �ملتبع يف كتابة �لق�ضة 

عن  يعرب  ع�ضر  �حلــاديــة  �ل�ضاعة  عند  �الأخـــرية 

�أ�ضلوب �نف�ضامي وقد نال �إعجابهم.

بعد املجموعة الق�صيية "ال�صق ال�صود" هل تنوين ا�صدار موؤلف 
تف�صلني  اأنك  اأم  وال�صعر  الرواية  �صيكون يف جمال  اآخر، هل 

ركوب موجة الق�صة؟
رمبا  رو�يــة  �ضيكون  �لثاين  فالعمل  �لتنويع  �أف�ضل 

تاريخية �أو و�قعية حقيقية.

يف الغالب يبداأ الكتاب ب�صغف الكتابة عندما يتاأثرون بكتاب ما، 
ماذا عنك؟

بكاتب  تاأثره  �لكاتب  ينفي  �أن  ميكن  ال  نعم، 

جرب�ن،  د�خلي  يف  ب�ضمتهم  تركو�  ومــن  �آخــر 

عبد  و�أحــمــد  جويطي  �هلل  عبد  �ملنفلوطي، 

حقا  وطار  �لطاهر  �لكوين،  �مل�ضعدي،  �ملجيد، 

موؤلفاتهم تعترب كنز بالن�ضبة يل.

هل تنوين يف ق�ص�صك املقبلة اأن تن�صف الرجل؟
قلت  كما  لكنني  �ملعادلة  �أو�زن  �أن  �ضاأحاول 

�أخ�ضى �أن ال �أعطيه حقه خالل �ل�ضرد.

الأدب �صاعدك كثريا على  اأن تخ�ص�صك يف جمال  اأعتقد 
اجلانب  �صحيحا،  ذل��ك  األي�ص  الكتابة،  لعامل  التوجه 

الأكادميي مع املوهبة، �صيء مميز جدا
ــعــم هـــو كــذلــك فــتــخــ�ــضــ�ــضــي يف  ن

�الأدبــيــة  �لــدر��ــضــات  يف  �جلامعة 

�أعلمه  مل  مبا  وعلما  خربة  ز�دين 

وما  �ل�ضرد  �أ�ضاليب  بكل  ودر�يـــة 

�إىل ذلك.

ماذا عن طموحاتك امل�صتقبلية؟
جمال  يف  قــدمــا  �ملــ�ــضــي  يف  �أطــمــح 

�لكتابة، وهناك طموح �آخر متعلق 

موؤ�ض�ضة  �أكــرب  بناء  �ل�ضغر  منذ  ب�ضخ�ضي 

�الحتياجات  وذوي  �الأيتام  لرعاية 

�خلا�ضة من حيث �لتعليم و�ل�ضحة 

هذ�  حتقق  �ذ�  ذلــك،  �إىل  ومــا 

ذروة  بــلــغــت  قـــد  �ـــضـــاأكـــون 

طموحاتي وحققت �أعظم 

جزء من �أحالمي.

بن�ضو�س  �ضيال  يف  للم�ضاركة  مراح" ي�ضتعد  "اأمين 
احتوتها اأربع كتب جامعة

 فنانني جزائريني لتمثيل اجلزائر يف امللتقى 
الدويل للفنون الت�ضكيلية بقرقنة تون�س

اأم البواقي تفتتح مو�ضمها الثقايف بور�ضات فنية 
بيداغوجية متنوعة

و�صط م�صاركة فنانني اأجانب وعرب 

من �ملرتقب �أن ي�ضارك �ملوهبة و�مل�ضروع 

يف  مــر�ح  �أميــن  و�لكتــاب  �مل�ضــرحي 

�ل�ضالون �لدويل للكتاب �أكتوبر �ملقبل، 

�أين �أو�ضــح �أنه لن ي�ضارك بكتاب فردي 

خا�ص بل يف �أربع كتب جامعة ��ضــتطاع 

بعدمــا  د�خلهــا  ن�ضو�ضــها  ي�ضــع  �أن 

وفــت �ل�ضــروط، علــى غــر�ر كتــاب 

"ن�ضــتطيع" عــن د�ر ن�ضــر م�ضــرية 
وهــو عبــارة عن كتــاب يجمع �أف�ضــل 

�لن�ضو�ص �لتي تتعلق مبو�ضوع �لنجاح، 

�حلــروف"  "هو�ــص  كتــاب  جانــب  �إىل 

وهــو كتاب جامــع للخو�طــر و�إبد�عات 

�ملوهوبني �لعرب، وكتاب "رد �ضــهريار"، 

وكتاب "�لفر�ق".

وقــال �أميــن مــر�ح خــالل حديثــه مــع 

يوميــة �الور��ــص نيــوز �أن والية باتنة 

حتمــل �لعديد مــن �لكنــوز و�ملو�هب يف 

كل �ملجــاالت و�لتــي �أثبتــت تو�جدهــا 

يف  منوهــا  �لوطــن،  �أو  �لواليــة  خــارج 

يــوؤرق  م�ضــكل  �أكــرب  �أن  �ل�ضــياق  ذ�ت 

دور  وجــود  عــدم  يف  يتمثــل  �ل�ضــباب 

ن�ضر تر�فق �الإ�ضــد�ر�ت وغالئها ماديا 

وعــدم �عطائهــا فر�ــص مت�ضــاوية �أمام 

�جلميــع مبــا يعنــي �أن �جلانــب �ملــادي 

يطغــى على �جلانب �ملعنــوي مهما كانت 

قيمــة �ملوؤلف �لو�حد، مــا جعل �لعديد 

ن�ضــر  �ل�ضــباب يتجهــون نحــو دور  مــن 

لبنانيــة  وحتــى  �أردنيــة  �أو  م�ضــرية 

و�تخــذو� مــن �لكتــب �جلامعة و�ضــيلة 

�أخرى لن�ضر ن�ضو�ضهم.

و�أعــرج  �أميــن مــر�ح �إىل عــدة نقــاط 

�أخــرى منهــا مــا تعلــق �أي�ضــا ب�ضــناعة 

يف  جــدي  ب�ضــكل  و�لكتــب  �الأفــالم 

ح�ضــاري  قطــب  باعتبارهــا  �جلز�ئــر 

و�ضــياحي وثقايف هــام، ومــا حتويه من 

تنــوع يف �لعــاد�ت و�لتقاليــد، و�لعمــل 

على رفع �قت�ضادها من خالل �ال�ضتثمار 

يف �لر�أ�ضمال �لب�ضري، على غر�ر �لدول 

�لتــي تبنــت هــذه �لقاعدة حتــى يجد 

�ل�ضباب �جلز�ئري م�ضدر� �آخر لتمويل 

�أعمالهم.

مــن  مــر�ح  �أميــن  �أن  بالذكــر  �جلديــر 

مو�ليد واليــة باتنة 1997/12/31 

بــو�دي �ملــاء، ممثــل م�ضــرحي وكاتــب 

لرو�ية "�لعميل جــاك Xx97" و�لتي 

ال تــز�ل قيد �لن�ضــر، �ضــيمثل �جلز�ئر 

يف كتاب "فــن �ملذكر�ت" �جلزء �لثالث 

مبدعــني  رفقــة  ت�ضــجيله  مت  ولقــد 

مــن خمتلــف دول �لعامل بــاالأردن، 

ولــه عــدة م�ضــاركات يف �مللتقيــات 

�لفنية للمو�هب �ل�ضابة يف �جلز�ئر، 

�إىل جانــب تدويــن بع�ــص مــن �أعماله 

منهــا  �لوطنيــة  �ملجــالت  مبختلــف 

و�لعربيــة، �لورقيــة و�اللكرتونية، �أما 

يف يف جمال �مل�ضرح فكانت لديه جتربة 

يف تدري�ص �الأطفال يف د�ر دنيا و�إقامة 

عــدة عرو�ــص يف �لثانوية باملنا�ضــبات 

�لدينية �أو �لفكرية �أو �لوطنية.

يقول �أمين �أن م�ضــدر �إلهامه يف �لكتابة 

عامليا �جاثا كري�ضــتي ودو�ضتوفي�ضــكي، 

وعربيا �أحمد خالــد وتوفيق جز�ئريا 

و�آ�ضــيا جبــار ومولود فرعون وو��ضــيني 

�العرج و�أحالم م�ضتغامني، ويف �لتمثيل 

و�مل�ضــرح عامليــا �ضــاروخان وليونــاردو� 

دي كابريــو� وجيــم كاري وجــون ديب، 

�إمــام،  وعــادل  فهمــي  �أحمــد  وعربيــا 

وح�ضــان  عريــو�ت  عثمــان  وجز�ئريــا 

ك�ضــا�ص، و�أمــا عــن �الأ�ضــلوب يف �حلو�ر 

و�ملرجعية ذ�كر نايك و�أحمد ديد�ت.

للفنــون  �لــدويل  �مللتقــى  �ضــهد 

�لت�ضــكيلية �ملــكان فــن بــال حــدود 

�ملقام مبدينة قرقنة بدولة تون�ص 

م�ضــاركة ثــالث فنانــني جز�ئريني 

)فــوؤ�د بــالغ وحممــد �أمــني �ضــيف 

وح�ضــام �لديــن عرعــار( مــن بــني 

30 فنان �ضاركو� يف هذه �لتظاهرة 
 20 منــذ  �نطلقــت  �لتــي  �لعامليــة 

�ضــبتمرب وت�ضــتمر علــى مــد�ر 10 

�أيــام متتاليــة لتختتم نهاية �ضــهر 

هــذه  �ضــهدت  حــني  يف  �ضــبتمرب، 

�لتظاهرة �لعاملية م�ضــاركة فنانني 

�آ�ضــيوية  ودول  �أوروبيــة  دول  مــن 

و�أفريقيا.

 وقــد جــاء هــذ� �مللتقــى بتنظيــم 

و�إ�ضــر�ف مــن �لفنانــة �لت�ضــكيلية 

�لتون�ضــية ليلى �ل�ضــلماوي رئي�ضــة 

حــدود  بــال  فــن  �ملــكان  جمعيــة 

وبرعاية من وز�رة �ضــوؤون �لثقافة 

�ل�ضــناعات  و  �ل�ضــياحة  وز�رة   و 

�لتقليدية، �أين لقي �ملعر�ص �قباال 

و��ضــعا مــن �جلمهــور �ملتــذوق للفن 

�الأ�ضيل و�ملوروث �لثقايف.

�مل�ضــاركة   ميزتهــا  �لطبعــة  هــذه   

�لفعالــة لفنانني �لذيــن قدمو� من 

�لعربيــة  �لعــامل   بلــد�ن  خمتلــف 

و�الأجنبيــة وقد �ضــاركت �جلز�ئر 

مبمثلــني منهــم �لفنــان فــوؤ�د بــالع 

للفنــون  مل�ضــات  جمعيــة  رئي�ــص 

و�لفنــان  �جلز�ئــري  �لت�ضــكيلية 

�إىل  �إ�ضــافة  �ضــيف  �أمــني  حممــد 

�لفنان ح�ضام �لدين عرعار، ما خلق 

ف�ضيف�ضاء جد ر�ئعة حتاكي �لزمن 

�جلميــل وتــروي �لتاريخ بو��ضــطة 

�لري�ضــة و�الأنامــل �لذهبيــة حيث 

فــاق عــدد �للوحات �ملعرو�ضــة 60 

لوحــة ..كل لوحــة تــروي حكاية 

جعلــت مــن دولــة تون�ــص م�ضــرحا 

لتبــادل ثقافات �لعــامل  بني �لدول 

كل  بثقافــة  و�لتعريــف  �مل�ضــاركة 

منطقة على حدى.

�لــدويل  �ملعر�ــص  تخلــل  كمــا 

مناطــق  �إىل  �ضــياحية  خرجــات 

بتون�ص �لعا�ضمة وجزيرة قرقنة، 

ونظمــت �أي�ضــا ور�ضــات فنيــة على 

�أعلى م�ضــتوى، كمــا بــادر �لفنانون 

�مل�ضــاركون بتزيني �ضاحات جزيرة 

قرقنــة، ومت تكــرمي �لفنانة ليلى 

�ل�ضــلماوي من طرف رئي�ص جمعية 

لنقابــة  �لعــام  و�الأمــني  مل�ضــات 

�لفنانني �جلز�ئري بوالية خن�ضلة 

ورئي�ــص �الحتــاد لثقافــة و�لفنون 

وذلــك للمجهــود �لــذي تبذلــه من 

�أجل �إحياء وربط ج�ضــور �لتو��ضل 

بــني �حل�ضــار�ت عــن طريــق �لفــن 

�لت�ضكيلي. 

�أم  لواليــة  �لثقافــة  د�ر  �أعلنــت 

�لبو�قــي عن فتح �أبو�ب ت�ضــجيالتها 

يف ور�ضــاتها �لفنيــة و�لبيد�غوجيــة 

�لفــاحت  مــن  �بتــد�ء   ،2019 ملو�ضــم 

�أكتوبــر �جلاري، و�لتي �ضــتكون حتت 

تاأطــري �أ�ضــتاذة وخمت�ضــني يف جميع 

�ملنخرطــون  يريــد  �لتــي  �ملجــاالت 

�ال�ضتفادة منها.

و�أو�ضــحت م�ضلحة �لن�ضــاط �لثقايف 

فتحتهــا  �ضــيتم  �لتــي  �لور�ضــات  �أن 

تتمثــل يف ور�ضــة �للغــات �لفرن�ضــية 

و�للغــة  و�ال�ضــبانية  و�الجنليزيــة 

�الأمازيغيــة، وور�ضــة �أخــرى للفنــون 

�لت�ضكيلية تت�ضمن �لر�ضم و�لزخرفة 

و�خلط �لعربي و�لنحت، كما �ضــيكون 

باملو�ضــيقى  خا�ضــة  ور�ضــة  هنالــك 

و�لقيتــارة،  �لبيانــو  علــى  و�لعــزف 

وور�ضــة لتعلم مبــادئ �الإعالم �الآيل، 

�لعر�ــص،  وفنــون  للم�ضــرح  وور�ضــة 

كما �ضــتفتح �أبو�بها لور�ضــة �ل�ضــمعي 

�لب�ضــري وتقنيــات �لت�ضــوير ونادي 

�الأنرتنــت، على �أن يتم �لت�ضــجيل من 

خــالل مر�عــاة �ضــروط �النخــر�ط 

�لتــي عمدت د�ر �لثقافــة �أم �لبو�قي 

على و�ضعها.

د�ر  رحبــت  �ل�ضــياق  ذ�ت  ويف 

�لثقافــة بــكل مــن يريــد �الن�ضــمام 

�لنــو�دي  خمتلــف  يف  و�النخــر�ط 

يف  م�ضــجعتا  ورغبتــه،  وهوياتــه  كل 

ذ�ت �ل�ضــياق �جلميــع لال�ضــتفادة من 

مثــل هــذه �لور�ضــات ل�ضــقل �ملو�هب، 

وحتى يجد �ل�ضــاب و�ل�ضــغار ف�ضــاء 

و�الحتــكاك  هو�يتهــم  للممار�ضــة 

مبختلف �خلرب�ت و�الأ�ضــاتذة �لذين 

�ضي�ضرفون على هذه �لور�ضات �لفنية 

رقية. لو�لبيد�غوجية.

رقية. ل
معاوية. �ص

حـــــــو�ر: رقية حلمر
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�لع�ضابة تبد�أ من هنا؟!

اإفتجاء
�جلز�ئري كي يكونو� يديه 

مبلولني

ويحب ي�ضعل �ل�ضو

ي�ضغط �لزر ب�ضرعة

على �أ�ضا�ص يفاجاأ �لرتي�ضيتي 

با�ص ما حتكمو�ص؟!!.

ر�صيدكم غري كايف
و�حد عيط مل�ضلحة �لزبائن

وقالو �ألو عندي م�ضكل خويا

�ملوظف: نعم خويا تف�ضل

قالو خويا �ل�ضغري �بلع la puce  نتاعي

�ملوظف: �أديه للطبيب �عال�ص تعيطلنا؟

قالو �إيه خليني نكملك..�أنا بغيت ن�ضق�ضيك

�إذ� هدر خويا ينق�ضلي من لكريدي؟!.

نكت ق�صرية
ـ هل تعلم �أن �ملو�طن �جلز�ئري  يحتل �ملرتبة 

�لثالثة عامليا بعد �لعقرب و�لعنكبوت كاأكرث 

�لكائنات تاأقلما وحتمال للعي�ص يف �لظروف 

�لقا�ضية؟!.

ـ وحدة �ضافت ر�جلها يقر� يف كتاب كيف 

ت�ضبح �الآمر �لناهي يف �لبيت..قالت لو 

ما �ضاء �هلل كربنا وولينا نقر�و ق�ض�ص 

خيالية؟!.

ـ و�حد بوحلية هز ولدو قعد يبكي ما 

�حب�ض�ص خال�ص، جاه و�حد منحي 

حليتو هزو �ضكت �أيا قال لبوحلية 

حليتك خلعاتو يا ر�جل..قالو ال ما 

تديها�ص يف روحك ر�ه ح�ضبك �أمو؟!؟.

ـ و�حد مقابل �لتليفزيون وي�ضلي مع مكة 

كي كملو� �ل�ضالة بقا قاعد قالت لو مرتو نو�ص ر�هم 

كملو� قال ن�ضتنا يف �لغا�ضي يخرج من �مل�ضجد ما 

نحب�ص حل�ضري؟!.

ـ و�حد قال الأمو..ماما �أعطيني �لدر�هم مندهم 

لو�حد �لر�جل يعيط بر�..�ضفها �لر�جل �أيا عطات 

لولدها �لدر�هم..قالت لو عال�ص ر�ه يعيط م�ضكني..

قال لها يقول �أيا ت�ضري �لعاب..�أيا ت�ضري �ألعاب؟!.

معلومات م�سلية

املهد

اأمثال �سعبية

يت�شبب  التي  الكيميائية  التغيريات   •
ــــوع جلــ�ــشــدك مـــن املــمــكــن اأن  بــهــا اجل

جتعلك حزينا طول اليوم دون معرفتك 

لل�شبب. 

�شيجارة  اأن  تقول  الدرا�شات  اإحدى   •
مبعدل  االإن�شان  عمر  من  تق�شر  واحــدة 

دقيقة.  11
البلدية  موظفي  يقوم  غواتيماال  • يف 
من  املوتى  بع�ص  باإخراج  العا�شمة  يف 

ر�شوم  اأهاليهم  ت�شديد  لعدم  قبورهم 

يرموها  يدفعوا  مل  واإذا  القبور،  اإيجار 

هي وتوابيتها يف مكب النفايات.

يكون  الثلج  اأكل  يف  بالرغبة  • ال�شعور 
يف  احلــديــد  نــقــ�ــص  ب�شبب  الــغــالــب  يف 

اجل�شم.

اال�شتعداد  و�شع  يف  االأجهزة  بقاء   •
ا�شتهالكها  ا�ــشــتــمــرار  عـــدم  يعني  ال   ،

ت�شتهلك  ال  لكي  تاما  اإطفاءها  االأف�شل 

طاقة.

• بحث جلامعة كورنيل يف نيويورك اأثبت 
الكلوروجينيكال  حم�ص  بها  القهوة  اأن 

ومفيدة  لالأك�شدة  م�شاد  ــو  وه الــقــوي 

جدا ل�شبكية العينني.
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جواب 
املحاجية

حاجيتك على 

حاجة من زمان 

امو امليت هاز احلي  ايرّ

و احلي بكالمو كي 

يبدا امليت يهدر احلي 

يقطع كالمو 

حدث يف مثل هذا اليوم
�لثالثون من �ضهر �ضبتمرب

اتفاقية  على  التوقيع   -  1896
فيها  تنازلت  اإيطالية   / فرن�شية 

اإيطاليا عن مطالبها واأطماعها يف 

تون�ص.

حممد  املغرب  �شلطان   -  1955
العر�ص  ــن  ع يــتــنــازل  عــرفــة  ــن  ب

مل�شلحة حممد بن يو�شف.

الــتــحــريــر  ــة  ــه جــب  -  1956
بـــاأوىل عمليات  تــقــوم  الــوطــنــي  

الــتــفــجــري يف مــقــاه اأوروبـــيـــة يف 

اأثناء  ــك  وذل العا�شمة  اجلــزائــر 

ثورة التحرير اجلزائرية.

ال�شوفياتي  االحتـــاد   -  1958
ي�شتاأنف اأبحاثه النووية.

1993 - مقتل اأكرث من 20000 
واليــــة  يف  زلـــــــزال  يف  ــخــ�ــص  �ــش

الهند  غــرب  جنوب  مــاهــارا�ــشــرتا 

مقيا�ص  على  درجـــة   6.4 بــقــوة 

ريخرت.

ــووي  ن ـــادث  ح ـــوع  وق  -  1999
يف  الــيــورانــيــوم  مــعــاجلــة  مب�شنع 

توكاميورا.

يوالند�ص  �شحيفة   -  2005
�شل�شلة  تن�شر  الدمناركية  بو�شنت 

ي�شور  الكاريكاتورية  الر�شوم  من 

عليه  اهلل  �شلى  ر�شولنا  بع�شها 

و�شلم على اأنه اإرهابي.

 15 ت�شرد  الفي�شانات   -  2012
األف ب�شرق نيجرييا.

مايكرو�شوفت  �شركة   -  2014
 10 ويــنــدوز  نظامها  عــن  تك�شف 

اجلديد.

بتنفيذ  ت�شرع  رو�شيا   -  2015
تدخلها  �شمن  جــويــة  �ــشــربــات 

كطرٍف اإىل جانب النظام ال�شوري 

�شوريا،  يف  االأهلية  احلــرب  �شمن 

التي  وتــ�ــشــارب حـــول االأهـــــداف 

اأ�شابتها.

قرب�شية  حمــكــمــة   -  2016
الطائرة  خاطف  بت�شليم  تق�شي 

يف  العرب  برج  مطار  من  امل�شرية 

مار�ص املا�شي.

�أ�ضهر من �حلر�ك �ل�ضعبي ويطلعلك  ـ ثمانية 

تبون مرت�ض�ضحا و يقولك �ل�ضعب يعرف ��ضكون 

تبون؟

فتحي.غ عني �لبي�ضاء

عّز  عــلــيــك..وقــاّلــك  ي�ضلم  �ل�ضعب  لــه  قــل 

�ملعرفة؟!.

�ضي  يا  ي�ضر�  و��ــص  للعظم  �ملو�ص  يلحق  كي  ـ 

عالوة؟

ح�ضان دو�دي بغاي

معناها ر�ك و�ضلت للحد �لفا�ضل ما بني �حلياة 

روحك  وتلقى  مق�ضودة  غــري  و�ملــوت..حــركــة 

ي�ضلو� عليك �ضالة ال ركوع فيها وال �ضجود؟!.

كره  ل�ضخ�ص  ـــالوة  ع �ــضــي  ــا  ي تــقــول  ـــاذ�  م ـ 

حياتو؟

�ضمري.ق باتنة

عي�ضها كيما جات؟!.

ال  �لدميقر�طية  �أن  عالوة  �ضي  يا  تعلم  هل  ـ 

�حلمري  من  �أغلبية  الأن  جاهل،  ملجتمع  ت�ضلح 

�ضتحدد م�ضريك؟

فوزية بختي ب�ضكرة

وماذ� عن �لبقر �لذي ت�ضابه علينا هل ينفعون 

لتحديد )م�ضريك(؟!.

ـ يقولون �أن فالن يعرف من �أين توؤكل �لكتف 

تعبري� عن �لفطنة و�ليقظة..لكني مل �أفهم �إىل 

�ليوم من �أين توؤكل يا �ضي عالوة؟

نبيل . ج باتنة

وما  كولها  توؤكل..�ملهم  �أيــن  من  يهمك  و��ــص 

تخلي و�لو؟!.

�ضي  يا  تعليقك  و��ــص  "فيزو"  يلب�ص  ر�جــل  ـ 

عالوة؟

�ضفيان حلول عني �لبي�ضاء

تلقى  ثّبت  "فيزو"  يلب�ص  رجــل  هناك  لي�ص 

عمك عالوة �ضح؟!.

لها،  جمع  ال  �مــر�أة  رجال..جمع  رجل  جمع  ـ 

تكون  �أن  ترف�ص  �للغة  يف  حتى  كربياء  للمر�أة 

مع غريها؟

�ضناء حيوين �لربج

فارغة..فجمع  هدرة  هاذي  �لهدرة  �مر�ة  يا 

تقول لك..ال  �مر�أة.."مر�و�ت" �ضق�ضي جّد�ك 

كربياء ال توحد ال توخذ!!.

تخاريف 
�سي عالوة املو�سطا�ش

عندك تقطع اجلورنان

هههههه

�شي عالوة ينتظر اأ�شئلتكم ليجيب عليها، �شاركونا بها 
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جيعان وطاح

 يف د�ضي�ضة

حكـــمة
اجلبناء ميوتون مرات قبل موتهم، 
واحدة مرة  ميوتون  وال�شجعان 

�ضورة م�ضحكة



عقدت اجتماعا حول م�صاريع الدائرة 

يعانون من انعدام اأماكن لت�صويق منتجاتهم
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�صي االأورا�صي..
وحكينا  زمـــان..  من  تعفن  ال�شحة  قطاع 

علينا  قالو  مكان..  كل  يف  ال�شيء  هذا  على 

�شفهاء ونغروا باالإن�شان.. وعملنا هو تفتيح 

العيان.. اأرواح النا�ص �شارت لعبة بيد يدين 

حــوادث  توقع  وملــا  والفنيان..  املتقاع�ص 

يقولك قدر خالق االأكوان.

تب�صة

خن�صلة

بواليــة  علــي  اأمرّ  دائــرة   ح�شيــت  

فيــه  مت  خا�ــص  باجتمــاع  تب�شــة، 

التنمويــة  الربامــج  اأهــم  تنــاول 

امل�شجلة لفائــدة �شاكنة هذه املنطقة 

احلدودية واملناطق املت�شلة بها.

ــة،  العموميرّ االأ�شغــال  قطــاع  ويف 

الطرقــات  و�شعيــة  اإىل  التطــرق  مت 

باملنطقــة ووجوب ا�شتكمــال امل�شاريع 

قيــد االجنــاز، منهــا م�شــروع الطريق 

الوالئــي " بو�شبكــة - اأم علــي" الذي 

يعــرف تاأخــرا يف االجنــاز وتو�شيــة 

زقال،  باالنطــالق يف اأ�شغال طريق "بررّ

2.5كلــم"   " م�شافــة  علــى  علــي"  اأمرّ 

ائــرة باالإ�شراع  ومطالبــة �شلطــات الدرّ

يف اإجنــاز الطريق الرابــط بينها وبني  

" على م�شافة  "عقلــة احمد باملــزارة 
امل�شاريــع  تعــرف  فيمــا  " كلــم،   05 "
ة  ة بقطــاع الترّجهيزات العموميرّ اخلا�شرّ

د، مع ت�شجيل  ل جيرّ وترية ح�شنة وتكفرّ

االنطــالق يف اأ�شغــال اإجنــاز متو�شطة 

�شف�شــاف  ببلديــة  احمــد"   "عقلــة 
الو�شرى.

قطــاع ال�شكن بهذه اجلماعة املحلية 

بــدوره يعــرف تقدمــا ملحوظــا، حيث  

حثيثــة   تو�شيــات  االجتمــاع  �شهــد 

باالإ�شــراع يف ربــط م�شــروع الـــ "80 " 

�شكنــا مبختلــف ال�شبكات، فيمــا ي�شهد 

" �شكــن عمومــي   70" م�شــروع اجنــاز 

حيــث  االجنــاز   يف  تاأخــرا  ايجــاري 

امل�شغــر،  التنفيــذي  املجل�ــص  اأو�شــى 

جتمــع  ميدانيــة  خرجــة  بربجمــة 

و�شعيــة  يف  للنظــر  املعنيــة  امل�شالــح 

هــذا امل�شــروع والوقوف علــى العوائق 

واحلر�ــص علــى ت�شويتها  مــع االإ�شراع 

االجتماعيــة  التح�شي�شــات  ربــط  يف 

ب�شبكــة الكهربــاء والغــاز، بعــد اأن مت 

ربطهــا ب�شبكتــي املــاء ال�شالــح لل�شرب 

والتطهري.

املنبثقــة  التو�شيــات  �شمــن  ومــن 

التنفيــذي  املجل�ــص  اجتمــاع  عــن 

املقاولــة  و�شعيــة  ت�شويــة  امل�شغــر، 

الريفيــة  الكهربــاء  باإي�شــال  املكلفــة 

االأ�شغــال  "فيمــا  "برزقــال"،  ملنطقــة 

متوا�شلــة مبنطقــة "قابــل البطنــة" 

ب�شف�شاف الو�شــرى واملطالبة بتحيني 

اإىل  تو�شيــة  ت�شجيــل  مــع  الدرا�شــة، 

م�شالــح "�شونلغــاز" للنظــر يف م�شكلــة 

للتيارالكهربائي  رة  املتكررّ االنقطاعات 

تفاديهــا   علــى  واحلر�ــص  باجلهــة 

عمــري  واأخــرى اإىل قطــاع البنــاء والترّ

ب�شــرورة العمل على ا�شتكمــال اأ�شغال 

ــع الريفــي" الوجلة "،  التهيئــة باملجمرّ

�شكــن  ال15  ح�شــة  بربــط  والتعهــد 

ل�شبكــة  الرئي�شــي  بامل�شــب  املتبقيــة، 

التطهــري، وهــي العمليــة التــي مل تكن 

م�شمولة بالعملية االإ�شافية.

 20 و�شــع  خن�شلــة،  واليــة  قــررت 

حمال تابعا لديــوان الرتقية والت�شيري 

العقــاري ببلديــة بابــار حتــت ت�شرف 

احلرفيــني مــن اأجــل اإنهــاء معاناتهــم 

وا�شتغــالل هــذه املحــالت يف ممار�شــة 

وبيع خمتلف املنتجات التقليدية التي 

تعرف بها املنطقة. 

ويف ذات ال�شيــاق ك�شــف االأمني العام 

للواليــة ر�شيــد بوقــارة، عــن ت�شكيــل 

امل�شتقبــل  يف  �شتعمــل  والئيــة  جلنــة 

القريب على اإعادة فتح ور�شة خياطة 

الزرابــي ببلديــة بابــار وو�شعها حتت 

ت�شــرف احلرفيــني النا�شطــني يف هــذا 

املجــال وذكر ذات املتحــدث اأن �شلطات 

الوالية.

تنظيــم  هام�ــص  علــى  ذلــك  جــاء 

مديريــة ال�شياحــة، تظاهــرة مبركــز 

الرتفيــه العلمــي مب�شاركــة 35 حريف،  

ومت ت�شجيــل ح�شــور الفــت للعائــالت 

التــي توافــدت علــى اجلنــاح اخلا�ــص 

املتخ�ش�شــات يف �شناعــة  باحلرفيــات 

الزرابي  وخا�شة زربية بابار باالإ�شافة 

اإىل جنــاح احلرفيــات املتخ�ش�شــات يف 

�شناعة احللويــات التقليدية اخلا�شة 

باملنطقة. 

و�شهد معر�ص ال�شناعــات التقليدية 

يف  الفائزيــن  علــى  اجلوائــز  توزيــع 

املديريــة  نظمتهــا  التــي  امل�شابقــات 

املحلية لل�شياحة وال�شناعة التقليدية 

واخلا�شــة باأح�شن �شورة فوتوغرافية 

لوكــاالت  واجهــة  واأح�شــن  �شياحيــة 

ال�شياحة واالأ�شفار النا�شطة بالوالية 

واأح�شــن �شفحة على مواقــع التوا�شل 

االجتماعــي تعنى بت�شجيــع ال�شياحة 

حمليا.

وال�شناعــة  ال�شياحــة  مديــر  واأكــد 

التقليديــة بالواليــة الزبري بوكعبا�ص 

اأن الهــدف مــن اإقامة هــذا املعر�ص هو 

مل �شمــل خمتلــف احلرفيــني القادمني 

مــن خمتلف بلديــات الوالية للتعريف 

مبنتجاتهم بغية ت�شويقها على امل�شتوى 

املحلي والعمل على اإيجاد امليكانيزمات 

اأجــل ت�شويقهــا وطنيــا  مــن  املنا�شبــة 

ودوليا ال�شيما بالن�شبة لزربية بابار. 

هــذا  اأن  املتحــدث  ذات  واأ�شــاف 

املعر�ــص الذي حمــل �شعــار "�شياحة و 

وظائف.. م�شتقبل اأف�شل" �شاركت فيه 

كذلــك 3 وكــاالت لل�شياحــة واالأ�شفار 

�شاركــوا  فوتوغرافيــني  م�شوريــن  و5 

بـــ10 �شــور يف م�شابقــة اأح�شــن �شورة 

فوتوغرافية �شياحية.

وجب الكالم

hamzalaribi005@gmail.com

حمزه لعريبي

اإنه اإىل �ضليمان
 واإىل اأتباع �ضليمان

حت�شرين واأنا اأتابع مقطع فيديو "للمثقف" �شليمان بخليلي حوارا 

طريفا بني �شديقني يل قبل �شنوات، حيث اأن اأحدهما كان قد اقتنى 

وكانت  اجلزائر،  يف  العهد  حديث  النقال  الهاتف  كان  عندما  جواال 

االآخر  �شديقي  من  كان  وما  ما،  نوعا  غالية  حينها  املكاملات  ت�شعرية 

كان  الهاتف  والأن  مميزاته،  على  ليتعرف  الهاتف  منه  ي�شتعري  اأن  اإال 

بات�شال  القيام  اأن يجرب  الثاين  اأراد �شديقي  �شيئا غريبا فقد  يبدو 

فكلم �شديقا له واأطال احلديث، ويف خ�شم كالمه قال ل�شديقه "�شفت 

انا راجل نعيطلك ون�شق�شي عليك؟" حينها نطق �شديقي االأول قائال 

بلهجة �شاخرة "راجل بدراهم الرجال؟"

�شديقي  عن  يختلف  ال  اأنه  اكت�شفت  "بخليلي"  خطاب  اأتابع  واأنــا 

بح�شة  عــرف  الــذي  فاملثقف  لــه،  لي�ص  مبا  يفاخر  فكالهما  الثاين، 

"معجبيه"  من  يطلب  مل  الت�شعينيات  �شنوات  يف  �شليمان"  "خامت 
اأن ي�شبح رئي�شا فيقدم ما ميكنه تقدميه يف �شبيل  اأجل  م�شاندته من 

النهو�ص باقت�شاد اجلزائر وال من اأجل اإيجاد حلول جذرية لالأزمات 

التي تتخبط فيها البالد كل مرة، ومل يطالب معجبيه بالتوقيع له من 

اأن يتمكن من دخول غمار املناف�شة على كر�شي الرئا�شة والعمل  اأجل 

مقطع  يف  بدا  "بخليلي" قد  اإن  بل  واأمــة،  �شعب  م�شوؤولية  حتمل  على 

الفيديو وكاأنه يح�شر معجبيه ومتابعيه الإقحامهم يف معركة لي�ص لهم 

فيها ال ناقة وال جمل، بل هي معركة تدخل يف اإطار ت�شفية احل�شابات 

ال�شيقة، فبخليلي الذي يقال اأنه "مثقف" ات�شح اأن ثقافته ال تتعدى 

حدود م�شلحته ال�شخ�شية، كيف ال وهو من اختزل مفهوم االنتخابات 

منه"  "خطف  قد  كان  رمبا  ل�شخ�ص  حتديا  كونه  يف  الرت�شح  ومفهوم 

حقيبة وزارية يف زمن بوتفليقة وع�شبته، ولهذا فلم يرت�شح بخليلي 

جعل  ما  ذلك  اأن  رغم  حجمه  ليوريه  البابيون"  "مول  تر�شح  عندما 

لينقذ  يرت�شح  اأن  حينها  بخليلي  على  وكان  م�شحكة  االنتخابات  من 

يف  بخليلي  يرت�شح  ومل  جلل،  اأمر  نظره  يف  واأنها  خا�شة  االنتخابات 

وينقذ  حجمهم  ليوريهم  التافهني  من  الكثري  فيه  تر�شح  الذي  الوقت 

االنتخابات ومل يرت�شح عندما تر�شح بوتفليقة لعهدة خام�شة ليوريه 

حجمه وينقذ االنتخابات رغم اأن تر�شح بوتفليقة لعهدة خام�شة كان 

لهذا  احل�شي�ص،  اإىل  االنتخابات  و�شمعة  البالد  ب�شمعة  هوى  ما  اأكرث 

كما  االنتخابات  اإنقاذ   اإىل  يهدف  لي�ص   بخليلي  تر�شح  اأن  تبني  فقد 

معني  ل�شخ�ص  "حتديا" �شخ�شيا  كونه  يتعد  ال  تر�شحه  اإن  بل  ادعى، 

كان كما اأ�شلفت الذكر قد خطف منه حقيبة وزارة الثقافة يف الوقت 

باعتباره  ذهب  من  طبق  على  له  تقدم  اأن  ينتظر  بخليلي  كان  الذي 

املثقف". "�شليمان 
واأقــول  جماهريية  قاعدة  ميتلك  بخليلي"  "�شليمان  اأن  ننكر  ال 

قاعدة جماهريية وال اأقول قاعدة �شعبية، اإال اأن القدرة على تقدمي 

�شوؤون  "ت�شيري  على  القدرة  بال�شرورة  تعني  ال  تلفزيونية  برامج 

اأمة"، والقدرة على التحكم يف االألفاظ بف�شاحة ال تعني بال�شرورة 

القدرة على التحكم يف زمام االأمور يف ال�شيا�شة والدبلوما�شية واتخاذ 

ميتلك  ملن  بحاجة  فاجلزائر  املنا�شب،  الوقت  يف  ال�شعبة  القرارات 

حنكة يف ت�شيري االأمور ال من ميلك "ملكة قراءة"، ورغم ذلك فبخليلي 

مل يحرتم جمهوره وراح يطلب منه اأن يتحول اإىل "جنود" يعينونه يف 

حتدي "اأحمق" �شد "خ�شم" من اأجل ت�شفية ح�شاب قدمي "�شيق" ، 

"مثقف" تواقيع معجبيه فقط كي  اأن يطلب  اأنه من االإهانة  اأرى  واأنا 

"يوري خ�شمه" حجمه، وال يح�شل املوقعون على نتيجة من ذلك  اأكرث 
منطق  من  بعد  يخرج  مل  بخليلي  اأن  اأي  اأكرث"،  "جمع  من  معرفة  من 

"ريفكا" بح�شد  يتحدى  اأن  حاول  اأنه  كيف  يذكر  "التاغنانت" وكلنا 
االأخري  يف  اعتذر  بخليلي  اأن  اإال  حجدده  من  االأخــري  تكن  ما  �شعف 

اأنه  فاأظن  لهذا  اأمنية،  التحدي مرجعا تراجعه الأ�شباب  وتراجع عن 

اأن  احل�شي�ص  اإىل  ب�شاحبها  تنزل  التي  االأمــور  ومن  بل  التفاهة  من 

�شخ�شي"،  "حتدي  يف  االنتخابات  مفهوم  باختزال  اأمة  م�شري  يختزل 

واأرى اأن من ال زال يفكر مبنطق "التاغنانت" ومن يحاول اأن يلفت اإليه 

اأي  االأنظار بتحديات �شخيفة  مل ين�شج بعد ولي�ص بينه وبني ريفكا 

فرق وبالتايل فمما ال �شك فيه اأنه غري موؤهل الأن يرت�شح كيف اأن يكون 

اأن يتحدى  اأجل  اأن يوقع ل�شخ�ص من  اأن من يقبل  اأي�شا  واأرى  رئي�شا؟ 

بتوقيعه �شخ�شا اآخر يف اإطار "التاغنانت" ال يتعد كونه مقامرا وهذا 

ما ال يوؤهله الأن يكون ناخبا يتطلع الأن يكون جزء من االأغلبية التي 

وكفى  رداءة  وكفى  عبثا  فكفى  لهذا  "اأمة"،  م�شري  تقرر  اأن  �شاأنها  من 

"ال�شعب"  با�شم  عفنا وكفى ت�شفية ح�شابات �شيقة بطريقة حقرية 

واملعجبني واملحبني امل�شاندين.

بو�شط  مقران  جــدي  متو�شطة  اأم�ص،  �شهدت 

مدينة ال�شريعة يف والية تب�شة، انفجارا داخل 

هلع  حالة  يف  ت�شبب  الطبيعية،  للعلوم  خمرب 

اإ�شابات  ت�شجيل  بعد  خا�شة  كبريين،  وخــوف 

اإىل  نقلهم  ا�شتدعت  بــجــروح  التالميذ  و�شط 

الــالزم،  العالج  لتلقي  �شبوكي  حممد  م�شت�شفى 

اإىل  تعود  احلادثة  �شبب  اأن  م�شادرنا  وح�شب 

انفجار قنينة بها �شائل ي�شتبه اأنه روح امللح.

مبطار  الربج  والية  من  ينحدر  م�شافر  تعر�ص 

�شطيف الدويل اإىل وعكة �شحية اأدت اإىل وفاته 

�شطيف  رحلة  يف  لل�شفر  ي�شتعد  كان  بينما  قبل 

اجلزائرية،  اجلوية  اخلطوط  منت  على  باري�ص 

العمر  من  البالغ  "ب.م"  باملدعو  االأمــر  ويتعلق 

76 �شنة ومت نقل جثمانه مل�شت�شفى �شعادنة عبد 
اخلا�شة  االإجــراءات  مبا�شرة  مع  ب�شطيف  النور 

بظروف احلادثة. 

دائرة  باأمن  الق�شائية  ال�شرطة  عنا�شر  تكن 

الروا�شد بوالية ميلة من توقيف �شخ�ص متورط 

مركبة،  داخــل  من  بالك�شر  ال�شرقة  ق�شية  يف 

من  �شكوى  تقدمي  اإىل  الق�شية  تفا�شيل  وتعود 

ل�شرقة  مركبته  تعر�ص  مفادها  �شخ�ص  طرف 

مايل  مبلغ  بداخلهما  جلديتني  حمفظتني  طالت 

قـدره ع�شرون مليون �شنتيم، والتي كانت مركونة 

الروا�شد والية ميلة،  100 م�شكن مبدينة  بحي 

ال�شرطة  فرقة  عنا�شر  تنقل  ذلــك  اإثــر  وعلى 

عنا�شر  رفقة  الروا�شد  دائــرة  الأمــن  الق�شائية 

مت  حيث  اجلرمية  م�شرح  اإىل  العلمية  ال�شرطة 

ا�شتغالله ورفع الب�شمات والعينات.

حتديد  عن  وامليداين  التقني  التحري  واأ�شفر 

هوية امل�شتبه فيه البالغ من العمر24 �شنة  عن 

طريق مقاربة ب�شماته با�شتخدام نظام التعرف 

بعدها  ليتم   ،AFIS" الب�شمات  على  االآيل 

التحقيق،  ملبا�شرة  املقر  اإىل  وحتويله  توقيفه 

القانونية مت تقدمي  ا�شتكمال االإجراءات  وبعد 

املخت�شة لدى حمكمة  النيابة  اأمام  امل�شتبه فيه 

رهن  اإيـــداع  ــر  اأم حقه  يف  �شدر  حيث  فرجيوة 

احلب�ص املوؤقت.

تب�ضة

�ضطيـــف

ميلة

جرحى يف انفجار مبخرب 
يف متو�ضطة بال�ضريعة

وفاة م�ضافر بوعكة �ضحية
 يف مطار �ضطيف 

نظام التعرف االآيل على 
الب�ضمات يك�ضف �ضارقا 

ال�ضلطات يف جندة دائرة اأم علي احلدودية بتب�ضة

و�ضع 20 حمال حتت ت�ضرف  احلرفيني بخن�ضلة

ن.م

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

عنرت. ح

حممد. ع


