
يقوم عدد كبري من امل�ستفيدين من �سكنات ال�سو�سيال بكراءها لعدم حاجتهم لها

ريا�ضة

بلدية تاوزيانت

طالبوا باملياه وفك العزلة

�شت�شمل 7  اأحيــاء

طرقات وج�شور حتولت اإىل اأودية

خن�شلة

اأم البواقي

الطاقم �شبه الطبي و�شف القرار 
بـ"املهزلة" وطالبوا بتدخل مدير ال�شحة

تفتقر اإىل خمتلف ال�شبكات رغم انتهاء 
الأ�شغال بها منذ �شنة ون�شف

قالوا اأن ظروف العمل اأ�شبحت ل تطــاق

احتجاج على حتويل 
م�صلحة طب الأطفال 

باآريـ�س

متاطل يف ت�صليم ح�صة 
مدعم  ترقوي  �صكن   40

بعني ياقــــوت

اأ�صاتذة متو�صطة 
بربيكـة  نوفمرب   1

يحتجــون

اأمطار اخلريف تف�صح 
امل�صـاريع املغ�صو�صــة

�صكــان م�صاتي 
ال�صلعة يعانون 

من التهمي�س

املـوت غرقـا ُيهدد 
�سكان �سمال �سطيف

لتهيئة  مليــار   26
طرقات املدينة

�شوق اأهرا�س

�شطيف

�ص 04

�ص 04

�ص 04

�ص 05

�ص 05

�ص 05

باتنة

يومية �إخبارية عامة

journalelauresnews@gmail.com :الربيد االلكرتوين

بب�سكــرة خمادمــة  يف  امل�ست�سفــى  �سخ�ســا   12 ُيدخــل  م�سعــ�ر  كلــب 

ـ  ال�سعر: 15 دج  1441 �سفر   06 لـ  املوافق   2019 اأكتوبر   05  /2969 �ستمرب   24 ال�سبت  العدد 1371 

قام مبهاجمة عدد من الأ�شخا�ص
يف عدة  اأحياء ب�شرا�شة

�ص 05

www.elauresnews.com

اإحتاد ال�شاوية  ـ  مولودية باتنة

بعد وفاة �ضاب �إثر خطاأ يف ت�ضخي�ص حالته بالونزة

الإهمال الطبي ُيفجر 
غ�صب مواطنني بتب�صة

احتج اأمـ�س االأول، الع�سرات من �سكان بلدية الونزة بوالية 
وفاة  عنه  جنم  الذي  الطبي  باالإهمال  اأ�سموه  ما  �سد  تب�سة، 
�ساب يدعى "ج. ب" على م�ستوى امل�ست�سفى، بعد خطاأ يف 

�ص 05ت�سخي�س حالته اإثر اإ�سابته يف حادث عمل...

مطالب بالتحقيق يف تاأجري �سقق "ال�سو�سيال" بباتنة
عرب ع�سرات املواطنني ممن مل ي�سعفهم احلظ يف احل�سول �سكن اجتماعي بباتنة، عن �سخطهم و�سديد امتعا�سهم لي�ص ب�سبب 

عدم ا�ستفادتهم من ال�سكنات وهم باأم�ص احلاجة اإليها وح�سب واإمنا ب�سبب منح هذه ال�سكنات ملواطنني مي�سوري احلال ميتلكون 
�سققا وعقارات واأمالكا حترمهم من اال�ستفادة من ال�سكن االجتماعي والدليل على ذلك قيام املئات من هوؤالء امل�ستفيدين منذ �سنة 

اإليها... ما�سة  بحاجة  هم  ملن  قانونية  غري  بطريقة  عليها  حت�سلوا  التي  ال�سقق  بتاأجري  هذا  يومنا  وحتى   2010

بعد �أن �أ�ضبحت حمل بيع وتنازل و��ضتبد�ل
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عبد العايل بلحاج

بخليلي مطالب بالتو�سيح
االأر�سيف  اأن  اأي�سا  ويقال  يرحم،  ال  التاريخ  اأن  يقال 
وال  للحرق  قابل  غري  اأر�سيفا  كان  اإذا  خا�سة  يرحم  ال 
لالإتالف واحلديث عن االأر�سيف املرهون بالتكنولوجيات 
ميتهن  من  جــزاء  يكون  اأن  منه  مفر  ال  وممــا  احلديثة، 
�سخ�ص  كل  باإمكان  م�سورة  ف�سيحة  النا�ص  ا�ستغباء 
يقال  ما  �سحة  ومن  �سحتها  من  والتاأكد  عليها  االإطــالع 

بنف�سه.
اال�ستمارات  �سحب  والذي  التلفزيونية  الربامج  مقدم 
املا�سية  القليلة  التوقيعات خالل االأيام  اخلا�سة بجمع 
تفنن يف اإظهار نف�سه على اأنه "التقي الورع" وال�سخ�سية 
املثالية التي من �ساأنها اأن يكون لها وزن ثقيل يف الرئا�سيات 
القادمة، حتى اأنه قال ملقدم ح�سة تلفزيونية على قناة 
منه على  ي�ستطيع مالأ مكاين" يف تعبري  اأحد  "ال  البالد 
وكل  قوية،  و�سخ�سية  وكاريزما  ح�سور  �ساحب  ــه  اأن
من  نابع  �ساحبه  راأي  ح�سب  "املتوا�سع"  التفاخر  هذا 
اجلزائر،  خدمة  يف  �سادقة  نية  ذو  الــرجــل  اأن  ثقة 
لكن الف�سيحة التي تداولها ن�سطاء على مواقع التوا�سل 
قد  "بخليلي"  اأن  واأثبتت  العك�ص،  تقول  االجتماعي 
اأ�سبح  اإذا  فكيف  برامج  مقدم  وهــو  جمهوره  ا�ستغبى  

رئي�سا؟
بخليلي  اختاره  من  اأن  النا�ص  من  الكثري  يعلم  ال  قد 
"بوح�سون  االنتخابية  حلملته  ومدير  له  اأميــن  كــذراع 
التي  التلفزيونية  اأكرث من �سارك يف الربامج  �سيكو" هو 
"خامت  من  بدء  بخليلي"،  "�سليمان  يقدمها  زال  وال  كان 
اأن  ولكم  علما"،  زدين  رب  وقل  "برنامج  حتى  �سليمان" 
فاز  قد  �سيكو  بوح�سون  اأن  والغريب  باأنف�سكم،  تتاأكدوا 
ي�سارك يف  زال  ال�سابقة وال  ال�سنوات  �سليمان يف  بخامت 
اأن هناك احتمالني،  كل برنامج يقدمه بخليلي ما يعني 
بني  وخا�سة  بل  ووطيدة  قدمية  عالقة  هناك  اأن  فاإما 
يف  يتظاهر  بخليلي  فاإن  ذلك  ورغم  وبخليلي  بوح�سون 
اإىل  اأنه ي�سطر يف كل مرة  باأنه ال يعرفه حتى  كل مرة 
�سوؤاله عن ا�سمه وعمله و"اأ�سله" وهنا ميكن اأن نقول باأن 
بخليلي "الذكي" ال ميكن اأن يكون �ساحب ذاكرة �سعيفة 
بل اإن االأمر يتعلق با�ستغباء للجمهور، واإما فاإن بوح�سون 
ليفهم  "�سريك"  كلمة  نقول  اأن  ويكفي  لبخليلي  �سريك 
"بقية احلكاية"، ويف كلتا احلالتني فاإن بخليلي  اجلميع 
قد ا�ستغبى اجلمهور ل�سنوات وحتى يف اآخر ظهور له حني 
قدم "بوح�سون على اأنه زميل" ومنحه �سرف اإدارة حملته 
االنتخابية يف حني كان يقدمه يف الربامج التلفزيونية 

على اأنه "�سيف" اأو "م�سارك".
وحتى  للجزائريني  بالتو�سيح  مطالب  اليوم  بخليلي 
كيف  لهم  بالتو�سيح  مطالب  توقيعات،  ب�سع  منحوه  ملن 
التلفزيونية  "ال�سيف" وامل�سارك يف خمتلف الربامج  اأن 
برنامج  معه  يعد  انتخابية"  حملة  "مدير  اأ�سبح  قد 
انتخابيا؟ مطالب بالتو�سيح ما اإذا كان "بوح�سون" �سيفا 
"مدير  وبالتايل  التلفزيونية  الربامج  كل  يف  حقيقيا 
حملة مزيف" اأو العك�ص؟ فاإذا كان بوح�سون مدير حملة 
لدى  مكانة  ذو  اأنه  يعني  ما  "حقيقية" فذلك  انتخابية 
يف  �سيفا  "بكونه  تعلق  فيما  كذب  فقد  وبالتايل  بخليلي 
فذلك  حقيقا  �سيفا  كــان  واإذا  التلفزيونية"  الــربامــج 
ما  كل  اإن  بل  حقا  الرت�سح  ينوي  ال  بخليلي  اأن  يعني  ما 
املنا�سب الإ�سدال  الوقت  ينتظر  م�سرحية  قام به جمرد 
براجمه  يف  ويف  "�سيف"  على  اعتمد  الأنه  عنها  ال�ستار 

التلفزيونية ليمنحه دور "الكومبار�ص".

و�ضــوح بكل 

قال: عز الدين ميهوبي
 )الأمني العام بالنيابة للأرندي( 

...: الدعوة لإق�شاء الأرندي "�شعوبية" ل ميكن 
ال�شكوت عليها.

قلنا: يا راجل... وهل �ستفعل مثلما 
فعل جحا؟
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ك�سفت وزيرة الت�سامن الوطني واالأ�سرة وق�سايا املراأة، غنية الدالية باأن عملية تطهري قوائم االأ�سخا�ص 
املعاقني امل�ستفيدين من املنحة، �سمحت باإق�ساء 6758 �سخ�ص الأ�سباب متعددة من بينهم 2152 �سخ�ص 
ب�سبب الوفاة، وهو ما يرجح اأن البقية كانت تتالعب بالوثائق واأخرى مزيفة، ولذلك اأكدت اأهمية على 
واأن جلنة  للم�ستفيدين احلقيقيني من هذا االإجراء،  الرقابة واال�ستهداف االأمثل  اآليات  �سرورة تفعيل 

متخ�س�سة متعددة القطاعات تعكف حاليا على ا�ستكمال الدليل الر�سمي لتقييم االإعاقة.

الرت�سح  يف  الــراغــب  بخليلي  �سليمان  ــن  اأعــل
عملية  ــاءه  ــه اإن عــن  دي�سمرب،   12 لرئا�سيات 
 24 بعد  التوقيعات،  اكتتاب  ا�ستمارات  اإم�ساء 
الوطنية  ال�سلطة  مقر  مــن  �سحبها  مــن  �ساعة 
ا�ستعداده  االنتخابات.موؤكدا  لتنظيم  امل�ستقلة 
له  قدمت  ما  حــال  يف  ا�ستمارة  مليون  الإم�ساء 

الع�سوي  القانون  �سريف.ويلزم  هيئة  قبل  من 
املرت�سحني  االنتخابات  بنظام  اخلا�ص  اجلديد 
50.000 توقيع فردي على  للرئا�سيات بتقدمي 
االأقل لناخبني م�سجلني يف قائمة انتخابية من 
25 والية ، على ان ال تقل عن 1200 توقيع يف 

كل والية.

ك�سف نور الدين بلمداح النائب عن اجلالية اجلزائرية، يف مرا�سلة لوزير النقل واالأ�سغال العمومية طالبا 
اإفريقيا  يف  مطار  واأحدث  اأكرب  اأجنزت  "اجلزائر  قائال:  وقت  اأقرب  يف  للم�سافرين  الكرا�سي  توفري  منه 
ولكنه اأغرب مطار يف العامل وال�سبب هو خلو قاعة ت�سجيل ذهاب امل�سافرين يف املطار الدويل من الكرا�سي، 
الأن معاليكم ت�سافرون عرب القاعة ال�سرفية"، ولذلك اأ�سبح لزاما على االأقل فر�ص الزرابي كون امل�سافرين 
املنهكة قواهم ب�سبب التعب اأو املر�ص اأو كرب ال�سن وحمل االأطفال يفرت�سون البالط اأو عليهم دفع 600 

دج للجلو�ص على مقاعد املقاهي.

ملف  يف  ــدعــوى  ال الــعــام  الــنــائــب  ــرك  ح اأن  بعد 
املتعلق ب�سفقة النخيل اخلا�ص بالتزيني، واإحالة 
بتب�سة  الوطني  للدرك  التابعة  االأبحاث  ف�سيلة 
ملف  يف  واملتابع  النيابة  على  البلدية  رئي�ص  ملف 
بعد  النيابة  على  حتويله  مت  اأين  النخيل،  �سفقة 
التي حامت  ال�سفقة  التحقيق، وهي  اأنهت معه  اأن 
والية  يف  فقط  لي�ص  ال�سبهات  من  الكثري  حولها 
خلفت  والتي  الوطن،  ربوع  كامل  عرب  واإمنا  تب�سة 

"القيل والقال" على امل�ستويني الر�سمي  الكثري من 
الواحدة  النخلة  تقييم  حد  اإىل  و�سل  وال�سعبي 
اأي�سا عن بائعها و�ساريها  "30مليون" وت�ساءلت  بـ 
توجد  ولذلك  واالهم،  من  وكل  وغار�سها  وحاملها 
كل  عرب  امللف  هــذا  فتح  يف  جــدا  قوية  موؤ�سرات 
الواليات التي زينت بالنخيل، وبال �سك فاإن كل من 

له عالقة بهذا امللف "راهو حاكم كر�سو".

بطاقة حمـــــــــراء

 1 حملــة  يف  للمواطنــني  الدائمــة  ال�ســكاوى  رغــم 
بخ�سو�ــص ال�ســوق اال�سبوعية فالتجــار الزالوا يرتكون 
خملفاتهم من االو�ساخ خا�سة ما تعلق بال�سمك والدجاج 
ايــن يت�سبب االمر يف انت�سار احل�سرات ناهيك عن عر�ص 
ال�سلع يف ظروف ال تتنا�سب وال�سروط ال�سحية، فهل من 

ا�ستجابة من طرف ال�سلطات؟

هــو الغــالف املايل الذي خ�س�ــص لربنامج تواأمــة موؤ�س�ساتية 
بــني اجلزائر واالحتاد االأوروبي يف جمال دعم جودة املنتجات 
النباتيــة، وتهــدف هــذه التواأمــة اإىل تعزيــز وحت�ســني اأنظمة 
الرقابة التقنية للنباتــات واملنتجات النباتية من اأجل ت�سهيل 
ت�سويقها وت�سديرها نحو االحتاد االأوروبي ودول العامل، حيث 
مت متويــل م�ســروع التواأمة الــذي �سرع يف اإعداده يــوم 26 ماي 
املا�ســي مــن طــرف االحتــاد االأوروبــي، مبيزانية تقــدر مبليون 

و290 األف يورو )1.290.000 يورو( ملدة 24 �سهرا.

مليون و290 األف يورو
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يعترب التدخل الفرن�سي ال�سافر يف ال�سوؤون اجلزائرية، 
وحماولة فر�ص �سيا�ساتها من خالل التمكني لعمالئها من 

الداخل للحفاظ على م�ساحلها الأجيال، م�سا�ص بال�سيادة 
الوطنية واأي راأي ال يتوافق مع هذا التوجه هو خيانة 
املجاهدين  ولعهود  التحريرية  الثورة  "عظمى" ملبادئ 

وال�سهداء الذين �سحوا باأنف�سهم من اأجل اأن تعي�ص اجلزائر 
حريتها "الكاملة" غري امل�سروطة دون تنازل عن �سرب من 

الرتاب الوطني..
لكن فرن�سا التي عاثت ف�سادا يف اجلزائر منذ اأوىل معاركها 
على �سواطئ �سيدي فرج مل ت�ست�سغ ا�ستقاللنا وظلت اجلزائر 
)فرن�سية( كما تتوهم فرن�سا وبتواطوؤ من اخلونة اإىل اأن قال 

ال�سعب كلمته بتعزيزات من اجلي�ص الوطني بخ�سو�ص اأي 
تدخل يف ال�ساأن الداخلي للبالد..

وفرن�سا التي حت�سر اأنفها يف كل ما يخ�ص اجلزائر يبدو 
اأنها يف غمرة ذلك ن�سيت )ترتيب بيتها الداخلي( الذي 

ف�سحته ثورة اأ�سحاب ال�سرتات ال�سفراء وك�سفت ه�سا�سة 
الو�سع الفرن�سي العام منذ ربيع العام املا�سي اإىل يومنا 
هذا، وت�سدع ال�سيا�سة الفرن�سية داخليا وعدم قدرتها 

على احتواء مطالب �سعبها يف الوقت الذي تطالب "الدولة 
اجلزائرية" بذلك ح�سب ت�سريحات "ماكرون" ووزير 
خارجية فرن�سا جان اإيف لودريان التي تن�سّب يف كون 

فرن�سا تاأمل "يف اأن يتم �سريعا اإطالق دينامكية جديدة، من 
�ساأنها تلبية التطلعات العميقة لل�سعب اجلزائري".. بينما 

تطلعات ال�سعب الفرن�سي يتم ردعها بالت�سدي واالعتقاالت 
وبالقنابل امل�سيلة للدموع وال�سرب بالهراوات.. يف حني اأدرك 
الفرن�سيون الفرق ال�سا�سع بني "احلراك ال�سعبي اجلزائري" 

املتح�سر وبني "حراكهم" )الهمجي(..
هذا التناق�ص يف املواقف اأجج فتيل االحتجاجات 

الفرن�سية التي )رحب بها اجلزائريون( من باب )الت�سفي( 
واعتربوها كفيلة باأن تلتفت فرن�سا الأبنائها االأ�سليني واأن 

اأي حماولة "تبني" غري �سرعية للجزائريني مرفو�سة جملة 
وتف�سيال..

وفرن�سا يف ال�سنوات االأخرية اأ�سابتها "اأوبئة" م�ستعمراتها 
تباعا وبداأت تعاين هي االأخرى من "االإرهاب" وتداعياته، 

وتعي�ص اأجهزتها االأمنية و�سعا مزريا �سربته التقارير ب�سبب 
ت�ساعد حدة االحتجاجات وما خلفته من �سغوط.. وهذا 
ما اأدى اإىل وقوع هجوم اخلمي�ص املا�سي غري امل�سبوق حيث 
اقتحم موظف يف ال�سرطة مقر عمله وقام بقتل اأربعة من 

زمالئه قبل اأن يتم قتله، بينما مت ت�سجيل 52 حالة انتحار 
لرجال ال�سرطة منذ بداية "احلراك الفرن�سي" الأ�سباب 

ارتبطت بتزايد االأعباء عليهم يف مواجهة �سعبهم الغا�سب..
فرن�سا )احلرية العدل وامل�ساواة( غرقت يف دوامة 

واإعالن  اجلزائر  "املرهونة" يف  م�ساحلها  "�ستاتها" بني 
االنف�سال التاريخي عنها واإحباط حماوالتها للتدخل 
يف �سوؤوننا وبني اأو�ساعها الداخلية التي لي�ص عليها اإال 

اأن ت�ستجيب لتطلعات "�سعبها" وتتخلى عن وهم اجلزائر 
فرن�سية؟!.
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زووووووم الأورا�س....

مدينة عني كر�سة ال تزال غارقة يف القمامة وال حركة من ال�سلطات العادة 
اال�سراقة للمدينة

باتنة  بني  الرابط   78 رقم  الوطني  الطريق  م�ستعملي  جميع  علم  اإىل  بباتنة  املعذر  بلدية  اأعلنت 
 ،11.30 9.20 �سباحا اإىل  2019 من ال�ساعة  اأكتوبر   5 اأنه �سيكون مغلوقا اليوم ال�سبت  و�سطيف 
الدويل  املــاراطــون  ب�سبب  املعذر  ـ  وف�سدي�ص  ف�سدي�ص  ـ  باتنة  بني  ال�سطر  يف  غلقه  �سيتم  حيث 
"امدغا�سن" يف طبعته العا�سرة والذي يتخلله ثالث �سباقات من باتنة اإىل "امدغا�سن" على م�سافة 
42.192 كلم واإىل املعذر على م�سافة 26 كلم واإىل ف�سدي�ص على م�سافة 13 كلم، ويوؤكد االإعالن على 

امل�سافرين وال�سائقني اأخذ هذا االأمر يف احل�سبان جتنبا للتاأخر يف ق�ساء حاجياتهم وم�ساحلهم.

�سماح خميلي



تراأ�ص �سليمان �سنني رئي�ص ملجل�ص ال�سعبي الوطني اليوم، اجتماعا ملكتب املجل�ص لتوزيع 
املهام بني اأع�سائه.

بني  املهام  لتوزيع  املجل�ص  مكتب  اجتماع  من  ''الغر�ص  اأن  الت�سريعية،  للغرفة  بيان  واأفاد 
القانونية  ال�سوؤون  جلنة  على  اجلدد  النواب  ت�ساريح  اإحالة  اإىل  اإ�سافة  املكتب  اأع�ساء 
واالإدارية واحلريات وذلك فيما يخ�ص عدم التنايف مع العهدة الربملانية وكذا لدرا�سة طلب 
ال�ستعرا�ص  برملاين  يوم  لتنظيم  واجلالية  والتعاون  اخلارجية  ال�سوؤون  جلنة  به  تقدمت 

ق. وعطاءات الهجرة اجلزائرية ودورها يف تقوية الوحدة الوطنية''.

مرياوي ي�صتقبل م�ص�ؤويل 
فيدراليتي مر�صى 

التهاب الكبد الفريو�صي 
والتربع بالدم 

ك�سفت مفرزة للجي�ص الوطني ال�سعبي، يزك 
قرب  ومت�سيط  بحث  دوري��ة  اإث��ر  اخلمي�ص، 
ال�سريط احلدودي اجلنوبي بتمرنا�ست، خمباأ 
لالأ�سلحة يحتوي على �سالح م�ساد للطائرات 
و�ستة �سواريخ من نوع )ب.اأم.21(، ح�سب ما 
اأفادت به وزارة الدفاع الوطني اأم�ص اجلمعة 

يف بيان لها.
مكافحة  اإط���ار  و"يف  اأن��ه  البيان  يف  وج��اء 
واإثر  املعلومات،  ا�ستغالل  وبف�سل  االإره��اب 
ال�سريط  ق���رب  ومت�����س��ي��ط  ب��ح��ث  دوري�����ة 
احلدودي اجلنوبي بتمرنا�ست، ك�سفت مفرزة 
اأكتوبر   03 ي��وم  ال�سعبي  الوطني  للجي�ص 
�سالح  على  يحتوي  لالأ�سلحة  خمباأ   ،2019
م�ساد للطائرات من نوع �سرتيال 2M ، و�ستة  
�سواريخ من نوع BM-21، كما اأوقفت مفرزة 
دعم  عن�سري  ال�سعبي،  الوطني  للجي�ص 
وعني  املدية  من  بكل  االإرهابية  للجماعات 

الدفلى".
وق�ست مفرزة للجي�ص الوطني ال�سعبي اأم�ص 
عمرونة  بجبل  ث��اين  اإره��اب��ي  على  اجلمعة 
والية  ال�سيخ  اأوالد  جمعة  بلدية  ب�سواحي 
الدفاع  ل����وزارة  ب��ي��ان  ح�سب  ال��دف��ل��ى،  ع��ني 

الوطني.

واأو�سح البيان انه "يف اإطار مكافحة االإرهاب 
على  الق�ساء  من  مكنت  التي  للعملية  وتبعا 
الوطني  للجي�ص  مفرزة  ط��رف  من  اإره��اب��ي 
ن�سب  اإثر   ،2019 اأكتوبر   03 يوم  ال�سعبي، 
كمني بجبل عمرونة ب�سواحي بلدية جمعة 
اأوالد ال�سيخ والية عني الدفلى، ق�ست مفرزة 
 04 اجلمعة  ظهر  ال�سعبي  الوطني  للجي�ص 
اأكتوبر 2019 على اإرهابي ثاين وا�سرتجعت 
م�سد�سا ر�سا�سا من نوع كال�سنيكوف خالل هذه 

العملية التي ال تزال متوا�سلة".
ومن جهة اأخرى، ويف اإطار حماربة التهريب 
للجي�ص  مفرزة  "اأوقفت  املنظمة  واجلرمية 
الوطني ال�سعبي بكل من مترنا�ست وبرج باجي 
رباعية  �سيارتني  وحجزت  �سخ�سني  خمتار، 
الغذائية،  امل���واد  م��ن  ط��ن   )3،42( ال��دف��ع، 
عن  ك�سف  وجهاز  ال�سم�سية،  للطاقة  لوحة 
مفارز  مت�سل،''حجزت  �سياق  ويف  املعادن". 
للجي�ص الوطني ال�سعبي يف عمليات متفرقة 
وال��ط��ارف،  اأه��را���ص  ���س��وق  تب�سة،  م��ن  بكل 
موجهة  الوقود  من  لرت  و)7558(  �سيارتني 
للتهريب، فيما مت �سبط )7811( وحدة من 
ورق  من  كلغ  و)2160(  امل�سروبات  خمتلف 

التبغ بكل من ب�سكرة واالأغواط''.

ل�سان  على  اجلزائرية  اخلارجية  اأدان��ت 
علي  ب��ن  ال��ع��زي��ز  عبد  ال��ر���س��م��ي،  ناطقها 
التي  االإره��اب��ي��ة  االع��ت��داءات  ال�سريف، 
قبل  املالية  امل�سلحة  ال��ق��وات  ا�ستهدفت 
اأيام، مبدية ت�سامنها مع ال�سقيقة حكومة 

و�سعبا.
له:  ت�سريح  يف  ال�سريف  علي  بن  وق��ال 
املميتة  االإره��اب��ي��ة  االع��ت��داءات  ''ن��دي��ن 
يف  املالية  امل�سلحة  القوات  ا�ستهدفت  التي 

منطقتي بولكا�سي و موندورو''.
''ت�سحية  ب�  املتحدث:  اأ�ساد  ال�سياق،  ويف 
الذين  املالية  امل�سلحة  ال��ق��وات  عنا�سر 
خدمة  م��ه��ام��ه��م  اأداء  اأث���ن���اء  اغ��ت��ي��ل��وا 
''نبقى  ال�سياق:  نف�ص  لوطنهم''، م�سيفا يف 
لن  االإره��اب��ي  التكالب  ه��ذا  اأن  يقني  على 
املاليني يف مواجهة  يثبط من عزمية كافة 
هذه االآفة وجمابهته اإىل غاية ا�ستئ�ساله 

من جذوره''.

اجلزائر تدين ب�صدة االعتداء 
االإرهابي يف مايل

�صنني ي�زع املهام على اأع�صاء مكتب املجل�س

الك�صف عن خمباأ يحت�ي على �صالح م�صاد 
للطائرات و�صتة �ص�اريخ بتمرنا�صت

امل�ستقلة،  الوطنية  ال�سلطة  رئي�ص  ك�سف 
الوالئيني  املن�سقني  اأ�سماء  عن  �سريف،  حممد 
العملية  تنظيم  ع��ل��ى  �سي�سرفون  ال��ذي��ن 

االنتخابية.
املندوبيات  تن�سيب  عملية  و�ستنطلق 
ال�سبت، ح�سب ما  اليوم  الوالئية، ابتداء من 

علم لدى هذه الهيئة.
وباملنا�سبة وجه نداء للم�ساركني يف احلراك 
ال�سعبي الذين ال زالوا ي�ساركون يف امل�سريات. 
بق�سر  عقدها،  �سحفية  ن��دوة  يف  قال  حيث 
�سباب  م��ن  ''اأط���ل���ب  ال��ع��ا���س��م��ة:  يف  االأمم 
العملية  تنظيم  على  م�ساعدتي  احل���راك 

االنتخابية''.
كما وجه رئي�ص ال�سلطة الوطنية نداء اإىل 
تاأطري  يف  للم�ساركة  العايل،  التعليم  اأ�ساتذة 
يف  امل��ق��ررة  الرئا�سية  االن��ت��خ��اب��ات  مكاتب 
امل�ستقلة  ال�سلطة  اإن  واأو�سح  دي�سمرب.   12
موؤهلني  اأ�سخا�ص  اإىل  بحاجة  لالنتخابات، 
علميا، لتح�سريهم يف ظرف وجيز للم�ساهمة 

يف تنظيم االنتخابات.
ر�سالة  ���س��ريف  وج���ه  ال�����س��ي��اق،  ن��ف�����ص  ويف 
يقل  ال  دوره���م  اأن  على  م��وؤك��دا  لل�سحافة، 

الإثبات  امل�ستقلة،  ال�سلطة  دور  عن  اأهمية 
ت�سكل  اعتربها  حيث  احلقيقة،  ونقل  احلق 

املراقبة ال�سعبية غري املبا�سرة.
واأكد انه مت ت�سخري 4000 موؤطر لالإ�سراف 
وان  املقبلة،  لال�ستحقاقات  التح�سريات  على 
االإج����راءات  ات��خ��اذ  يف  تتوانى  ل��ن  اللجنة 
العملية  �سري  يعرقل  من  كل  �سد  القانونية 

االنتخابية. 

"اأن  ال�سدد:  ه��ذا  يف  �سريف  حممد  واأو���س��ح 
الغاية من هذا هو حماربة االأ�ساليب ال�سلبية 
واإبعاد املتورطني يف هذه االأعمال وان الدولة 
لتامني  العملية  لهذه  �سخرت كامل االإمكانات 

االنتخابات".
تقنية  و�سائل  توجد  ذلك  اإىل  وباالإ�سافة 
ت�سرف  حتت  و�سعت  حديثة  وتكنولوجية 

ال�سلطة الإجناح العملية االنتخابية املقبلة.
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اإعادة انتخاب اجلزائر على 
راأ�س اأفريب�ل لعهدة جديدة

اخلمي�ص  يوم  اجلزائر  انتخاب  اأعيد 
ل��رئ��ا���س��ة اآل��ي��ة االحت����اد االإف��ري��ق��ي 
للتعاون يف جمال ال�سرطة ''اأفريبول''، 
املدير  اأك��ده  ح�سبما  ج��دي��دة،  لعهدة 
اجلمعية  رئي�ص  و  الوطني  لالأمن  العام 

العامة الفريبول خليفة اأوني�سي.
تدخله  خالل  اأوني�سي  ال�سيد  واأو�سح 
العامة  اجلمعية  اأ�سغال  اختتام  عند 
ثقتكم  "بتجديد  ان��ه  الأفريبول  ال�3 
اجل  من  افريبول  لرئا�سة  اجلزائر  يف 
لكم  اأعرب  ان  يل  يطيب  جديدة  فرتة 
عن امتناننا العميق وال�سرف الكبري من 
اجل تويل هذه املهمة النبيلة يف جمال 
املتنوعة  واالإ�سكال  االإره��اب  مكافحة 

للجرمية املنظمة".
واختتمت ظهر يوم اخلمي�ص باجلزائر 
ال�3  العامة  اأ�سغال اجلمعية  العا�سمة، 
الآلية االأفريبول، بامل�سادقة على عدة 
تو�سيات، منها التن�سيق مع قادة اأجهزة 
عمليات  ''لتنفيذ  االإفريقية  ال�سرطة 
االإره���اب  ملكافحة  م�سرتكة  ميدانية 
ح�سبما  للحدود''،  العابرة  واجلرمية 
اأفاد به مفو�ص ال�سلم واالأمن باالحتاد 

االإفريقي ا�سماعيل �سرقي.
ن�سطها  �سحفية  ندوة  يف  �سرقي  وقال 
رفقة املدير العام لالأمن الوطني ورئي�ص 
خليفة  لالأفريبول،  العامة  اجلمعية 
اأوني�سي، اأن هذه اجلمعية توجت بعدة 
تو�سيات تعك�ص تطلعات واأهداف القارة 
وال�سلم  االأم��ن  حتقيق  يف  االإفريقية 
مع  العمل  تن�سيق  على  ''االتفاق  منها 
االإفريقية   ال�سرطة  اأج��ه��زة  روؤ���س��اء 

لتنفيذ مهام وعمليات ميدانية م�سرتكة 
العابرة  واجلرمية  االإره���اب  ملكافحة 

لالأوطان''.
اجلمعية  ه���ذه  ت��و���س��ي��ات  ب��ني  وم���ن 
ملكافحة  ا�سرتاتيجية  خطة  ''اعتماد 
واجلرائم  واالإرهاب  املنظمة  اجلرمية 
 5 مل��دة  منهم   والوقاية  ال�سبرييانية 
اال�سرتاتيجية  هذه  وتعتمد  �سنوات'' 
على 7 حماور اأهمها تعزيز تعبئة املوارد 
التعاون  وتعزيز  والب�سرية،  امل��ادي��ة 
قوات  وباقي  ال�سرطية  املوؤ�س�سات  بني 
بدرا�سات  القيام  اإىل  باالإ�سافة  االأمن  
املنظمة  اجلرمية  حول  ا�سرتاتيجية 
وكذا تعزيز التعاون الدويل واالإقليمي 
فيما يخ�ص مكافحة اجلرمية والوقاية 
القانوين  النظام  اعتماد  واأي�سا  منها'' 
مت  ال��ذي  اأف�سيكوم  االت�ساالت  لنظام 

تفعيله يف 50 دولة افريقية.
�سرورة  امل�ساركون،على  اأو���س��ى  كما 
اآلية  اأع�ساء  لدعم  اجلهود  موا�سلة 
اإىل   باالإ�سافة  و�سركائها  االأفريبول 
اجلمعية  مكتب  يف  الثقة''  ''جت��دي��د 
التنفيذي  ومديرها  الأفريبول  العامة 

ملدة �سنتني.
الثالثة  ال��دورة  اأ�سغال  فان  لالإ�سارة 
انطلقت  لالأفريبول  العامة  للجمعية 
ملناق�سة  وخ�س�ست  االأرب���ع���اء  ي���وم 
وكذا  والوظيفية  التنظيمية  اجلوانب 
حول  النظر  ووجهات  اخلربات  تبادل 
اأ�سكال  خمتلف  ومكافحة  ال��وق��اي��ة 
االإره���اب  فيها  مب��ا  املنظمة  اجل��رمي��ة 

والتطرف العنيف.

لن نت�انى يف اتخاذ االإجراءات القان�نية 
�صد كل من يعرقل �صري العملية االنتخابية

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

الوطني

ق. و

تباحث وزير ال�سحة وال�سكان 
واإ�سالح امل�ست�سفيات، ال�سيد حممد 

مرياوي، يوم اخلمي�ص، مع كل 
من رئي�ص الفيدرالية الوطنية 
للمتربعني بالدم، ال�سيد غربي 

قدور، و رئي�ص اجلمعية الوطنية 
ملر�سى التهاب الكبد الفريو�سي، 

ال�سيد عبد احلميد بوعالق، لدى 
ا�ستقباله لهما كل على حدا مبقر 

وزارته، ح�سب ما اأفاد به بيان 
لوزارة ال�سحة و ال�سكان .

واأو�سح ذات البيان اأن ال�سيد 
مرياوي ركز يف مباحثاته مع رئي�ص 

الفيدرالية الوطنية للمتربعني 
بالدم على "�سبل تدعيم 

اال�سرتاتيجية الوطنية للتربع 
بالدم والعمل على تر�سيخ ثقافة 

التربع بالدم لدى اجلزائريني".
ومن جهة اأخرى متحورت 
حمادثات الوزير مع رئي�ص 

اجلمعية الوطنية ملر�سى التهاب 
الكبد الفريو�سي حول "�سرورة 
اإعداد خريطة طريق يف اإطار 
�سبكة وطنية للتكفل مبر�سى 

التهاب الكبد الفريو�سي، ومو�سوع 
التح�سري لعقد يوم درا�سي 

حت�سي�سي  حول داء التهاب الكبد 
الفريو�سي".



 40 ح�سـة  من  امل�ستفيدون  عرب 
ببلدية  مــدعــم  تــرقــوي  م�سكن 
باتنة،  ـــة  والي يف  ــوت  ــاق ي ــني  ع
اجلهات  متاطل  من  ا�ستيائهم  عن 
�سكناتهم  ت�سليمهم  يف  الو�سية 
ما  منذ  االأ�سغال  بها  انتهت  التي 

يزد عن ال�سنة والن�سف.
وت�ساءل املعنيون يف �سكوى تلقت 
منها،  ن�سخة  نيوز"  "االأورا�ص 
امل�سروع  ت�سليم  عــدم  �سبب  عــن 
ربطه  ال�سلطات  على  يبقى  الذي 
غــرار  على  ال�سبكات  مبختلف 
واملــاء  ال�سحي  ال�سرف  �سبكات 
ال�سروب والكهرباء، م�سيفني اأنه 
بالرغم من اأن املكان املخ�س�ص لها 
اأكرث من  امل�سكن  ال يبعد عن باب 
اأربع اأمتار اأو اأقل من ذلك ناهيك 
هذه  مــن  امل�ستفيدين  اأن  عــلــى 
خالل  مــن  اأي�سا  اأكـــدوا  احل�سة 
يتكلمون  ال  اأنــهــم  ال�سكوى  ذات 
وجدت  التي  والطريق  الغاز  عن 
موؤخرا  احلــــــل  اإىل  طريقها 
على  تتوفـــــر  الطريق  كــــــون 

يريدون  اإمنــا  العمومية  االإنــارة 
مبختلف  ــا  ــه ــط ــرب ل تــوزيــعــهــا 

ال�سبكات احليوية.
حديث  يف  امل�ستكني  بع�ص  واأكــد 
اأن  نيوز"،  "االأورا�ص  ــع  م لــهــم 
 2014 �سنة  انطلقت  االأ�ــســغــال 
على اأ�سا�ص اأن يكون تاريخ ت�سليم 
لكن   ،2017 �سنة  خالل  املفاتيح 
اإىل اليوم مل ن�ستلم �سيء خا�سة 
قاموا  امل�ستفيدين  معظم  واأن 
بت�سديد جميع التكاليف واملقدرة 
�سنتيم،  مليون   280 مــن  بــاأكــرث 
املكتتبني  من  العديد  اأن  م�سيف 
اأزمة  من  يعانون  احل�سة  هذه  يف 
ال�سكن وينتظرون ا�ستالم املفاتيح 
االآجال مطالبني بذلك  اأقرب  يف 
تدخل اجلهات املعنية �سيما واأنهم 
الدائرة  رئي�ص  من  وعــودا  تلقوا 
الوالية  لوايل  ان�سغالهم  لتبليغ 
اأن  خا�سة  و�سعيتهم،  لت�سوية 
املقاول امل�سرف على هذه احل�سة 
يف  اإليه  املوكلة  املهام  جميع  اأدى 

اآجالها املحددة.
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عرب ع�سرات املواطنني ممن مل ي�سعفهم احلظ يف احل�سول �سكن اجتماعي بباتنة، عن �سخطهم و�سديد 
امتعا�سهم لي�س ب�سبب عدم ا�ستفادتهم من ال�سكنات وهم باأم�س احلاجة اإليها وح�سب واإمنا ب�سبب منح هذه 

ال�سكنات ملواطنني مي�سوري احلال ميتلكون �سققا وعقارات واأمالكا حترمهم من اال�ستفادة من ال�سكن االجتماعي 
والدليل على ذلك قيام املئات من هوؤالء امل�ستفيدين منذ �سنة 2010 وحتى يومنا هذا بتاأجري ال�سقق التي 

حت�سلوا عليها بطريقة غري قانونية ملن هم بحاجة ما�سة اإليها.

ويف ذات ال�سياق اأكد العديد من املواطنني 
باأن الكثري من عمليات البزن�سة بال�سكنات 
تتم  "ال�سو�سيال"  اإطار  يف  عليها  املتح�سل 
بكراءها  القيام  غرار  على  عديدة  بطرق 
من  الرغم  على  بيعها  وحتى  مقاي�ستها  اأو 
الكراء  ليبقى  للقانون،  خمالف  ذلك  كون 
هذا  يتم  حيث  �سيوعا  االأكـــرث  الظاهرة 
االأخري بطريقة غري قانونية دون اللجوء 

ر�سمي  ب�سكل  موثقة  عــقــود  اإبــــرام  اإىل 
اأكده  ما  وذلــك  العملية،  انك�ساف  لتفادي 
ي�ستفيدوا  مل  ممــن  املواطنني  مــن  الكثري 
الرغم  على  االجتماعية  ال�سكنات  مــن 
اأ�سخا�ص  منها  لي�ستفيد  بها،  اأحقيتهم  من 
من  لال�ستفادة  بتاأجريها  يقومون  اآخــرون 
يف  يثبت  الــذي  االأمــر  ال�سهري،  مدخولها 

االأ�سل عدم حاجتهم واأحقيتهم بها.

املطالبة  اإىل  بالع�سرات  دفــع  مــا  ــك  وذل
بــزيــارات  لتقوم  مــراقــبــة  ــان  جل بتكوين 
فجائية الأحياء ال�سكن االجتماعي خا�سة 
بـــوزوران  ــي  اأحــيــاء حملة وح يف كــل مــن 
للتاأكد من اأن ال�ساكن يف ال�سقة هو امل�ستفيد 
نف�سه منها ولي�ص امل�ستاأجر، واإعادة النظر 
دون  ال�سكنات  منحها  مت  التي  االأ�سماء  يف 

وجه حق وبطرق اإلتوائية.

1 نوفمرب بحي الدرناين يف  اأ�ساتذة متو�سطة  اأم�ص االأول،  نظم 
مدينة بريكة، وقفة احتجاجية تنديدا بالظروف املزرية التي 

يزاولون فيها عملهم ويتلقى فيها التالميذ درو�سهم.
واأكد االأ�ساتذة املحتجون لـ"االورا�ص نيوز"، اأنهم �ساقوا ذرعا من 
احلالة الكارثية لهذه املوؤ�س�سة الرتبوية التي حتت�سن باأق�سامها 
قرابة 1000 متمدر�ص يعانون وب�سكل يومي من عديد النقائ�ص 
التالميذ  يجد  حيث  الكرا�سي،  يف  الكبري  النق�ص  مقدمتها  يف 
عليها  اأكل  كرا�سي  على  بالتناوب  اجللو�ص  على  جمربين  اأنف�سهم 
الدهر و �سرب، من جانب اآخر بات نق�ص قاعات التدري�ص هاج�سا 
هو االآخر يطارد االأ�ساتذة يف كل ح�سة، حيث حتتوي املتو�سطة 
على ثالث اأفواج متنقلة جتد نف�سها يف رحلة يومية عرب االأق�سام 

من اأجل احل�سول على �ساعة من اجل الدرا�سة.
االأ�ساتذة طالبوا بتدخل اجلهات الو�سية يف ظل جتاهل القائمني 
على هذه املتو�سطة لنداءاتهم املتكررة، لت�سل املعاناة اإىل اجلانب 
ال�سروب  املــاء  حنفيات  اإىل  تفتقر  التي  للمتو�سطة  اخلدماتي 
باالإ�سافة اإىل اهرتاء �سبكة ال�سرف ال�سحي وهو ما يهدد �سالمة 
و�سحة التالميذ يف حني تبقى م�ساكل االإطعام والنقل املدر�سي هي 
املتو�سطة  ت�ستقبل  حيث  التالميذ  على  اأطنابها  ت�سرب  االأخرى 
تالميذ من م�ساتي عني احليمر، ال�سبيالت، الغابة والروام�ص غري 
ف�سل  يف  معاناتهم  وتزداد  املدر�سي  النقل  من  ي�ستفيدون  ال  اأنهم 

ال�ستاء وانتهاء الدوام املدر�سي على اخلام�سة ون�سف م�ساءا.
وعليه يطالب االأ�ساتذة ب�سرورة االإ�سراع يف اإيجاد حلول �سريعة 
ملجموع هذه امل�ساكل التي يعاين منها التمدر�سون والقائمون عليهم 

على حد �سواء.

بعد �أن �أ�ضبحت حمل بيع وتنازل و��ضتبد�ل

مطالب بالتحقيق يف تاأجيـر �سقق "ال�سو�سيال" بباتنة
حمليات ال�صبت  24 �صتمرب  2969/ 05 اأكتوبر 2019 املوافق لـ 06 �صفر 041441

اإميان. ج

الطبي مل�سلحة طب  ال�سبه  الطاقـم  رفع 
باأريـ�ص يف والية باتنة، �سكوى  االأطفال 
لل�سحة،  الوالئـي  املدير   اإىل  م�ستعجلة 
التدخل  ب�سرورة  خاللها  من  ينا�سدونه 
حتويل  بـ"مهزلة"  اأ�ــســمــوه  مــا  ووقـــف 
املوؤ�س�سة  ــن  م االأطـــفـــال  ــب  ط م�سلحة 
اإىل   1 اأريــ�ــص  اال�ست�سفائية  العمومية 
املوؤ�س�سة اال�ست�سفائية اأري�ص 2، وا�سفني 
من  عنه  ينجم  قد  ملا  بالع�سوائي  القرار 
ع  الر�سّ االأطــفــال  على  وخيمة  عواقب 

وحديثي الوالدة.
"االأورا�ص  تلقت  التي  ال�سكوى  وح�سب 
حتويل  مت  فــقــد  مــنــهــا،  ن�سخة  نيوز" 
م�سلحة طب االأطفال من م�ست�سفى اأري�ص 
1 اإىل 2، رغم ما تعانيه هذه االأخرية من 
ع  نقائ�ص باجلملة، حيث يتم و�سع الر�سّ
واالأطفال يف نف�ص الطابق، فيما يتم و�سع 
وكال  ال�سفلي  الطابق  يف  الوالدة  حديثي 
الطابقني ال ي�ستوفيان ال�سروط الالزمة 
هذه  اأن  اإىل  بالنظر  املر�سى،  ال�ستقبال 
لتكون  البداية  منذ  ُتنجز  مل  املوؤ�س�سة 

م�سلحة ا�ست�سفائية.
اأن  واأ�ساف املعنيون يف معر�ص �سكواهم، 
واالأطفال،  الر�سع  يحوي  الذي  الطابق 
ال يحتوى �سوى على مرحا�سني، اأحدهما 

يف حالة عطب، يف حني اأن اأغلب املر�سى 
ـــادون املــ�ــســلــحــة مـــن ذوي  ـــرت الـــذيـــن ي
االأمرا�ص املعدية على غرار البوحمرون 
لكل  فكيف  الفريو�سي،  الكبد  والتهاب 
هوؤالء يت�ساءل املحتجون اأن يت�ساركوا يف 
يتوقف  ال  االأمر  اأن  كما  املرحا�ص،  نف�ص 
عند هذا احلد، حيث ذكر الطاقم ال�سبة 
امل�سلحة ال حتتوي على غرف  اأن  الطبي 
منفردة وهو ما يجعل من انتقال العدوى 
هذا  كل  للغاية،  �سهال  اأمــرا  املر�سى  بني 
الطبيني  واملمار�سني  االإمكانيات  نق�ص  مع 
و�سبه الطبيني، ناهيك عن تواجد قنوات 
وكذا  مزرية  و�سعية  يف  ال�سحي  ال�سرف 
نق�ص االأ�سرة، حيث تتوفر امل�سلحة على 
املر�سى  عدد  ي�سل  حني  يف  �سرير   22

اأحيانا اإىل 35 مري�ص.
بقرار  تفاجاأوا  اأنهم  املحتجون  وقــال 
حتويل امل�سلحة اإىل ما كانت عليه �سابقا، 
اال�ست�سفائية  املوؤ�س�سة  توفر  من  بالرغم 
املالئمة  الـــظـــروف  ــل  ك عــلــى   1 اأريـــ�ـــص 
من  املــر�ــســى  وتلقي  ن�ساطهم  ملمار�سة 
ع العالج يف اأح�سن حال،  االأطفال والر�سّ
الو�سية  اجلــهــات  االأخـــري  يف  منا�سدين 
القرار  هــذا  واإبــطــال  التدخل  ب�سرورة 

الذي و�سفوه بالع�سوائي وغري املدرو�ص.

باتنة  لوالية  الرتبية  مديرية  ك�سفت 
الوالئية  اللجنة  انتهاء  عن  لها،  بيان  يف 
ملفات  درا�سة  عملية  من  الطعون  لدرا�سة 
بقبول  احلظ  ي�سعفهم  مل  الذين  التالميذ 
التما�ساتهم الإعادة على م�ستوى موؤ�س�ساتهم 

االأ�سلية .
البيان،  ذات  يف  الرتبية  مديرية  وذكــرت 
مدير  يراأ�سها  التي  الوالئية  اللجنة  اأن 
رئي�ص  عــمــلــهــا  عــلــى  ــرف  ــس ــ� وي ــة  ــي ــرتب ال
مركز  ورئي�ص  الرتبوي  التنظيم  م�سلحة 
ممثلني  اإىل  باالإ�سافة  املدر�سي،  التوجيه 
للطورين  الرتبوية  املوؤ�س�سات  مديري  عن 
1520 ملفا  الثانوي  واملتو�سط، قد در�ست 
ملفا   331 قــبــول  مت  الــثــانــوي،  الــطــور  يف 
منها، فيما ُقدم للجنة الوالئية 671  ملفا 
قبول  مت  املتو�سط،  الــطــور  م�ستوى  على 

للمعايري   اعتبارا  وذلــك  منها،  ملفا   145
لعملية  املنظم  الربوتوكول  �سمن  املذكورة 
اإعادة ال�سنة، حيث راعت اللجنة يف عملها 
اجليد  ال�سلوك  الطور،  يف  االإعــادة  معايري 
النف�سي  واال�ستعداد  واالن�سباط  للتلميذ 
ا�ستيعاب  طاقة  اإىل  باالإ�سافة  للدرا�سة، 
نتائج  اإر�سال  مت  فيما  الرتبوية،  املوؤ�س�سات 
درا�سة الطعون للموؤ�س�سات الإعالم التالميذ 

املعنيني.
التما�سات  جمــمــوع  اأن  بــالــذكــر  جــديــر   
االإعادة التي قدمت على م�ستوى املوؤ�س�سات 
الرتبوية عرب تراب الوالية قدرت بـ4437 
ليتم  واملتو�سط،  الثانوي  للطورين  التما�سا  
نقل  مت  فيما  التما�سا   2326 بـــ  التكفل 
من  للطعون  الوالئية  اللجنة  اإىل  البقية 

اأجل البت فيها.

نا�سر. م

نا�سر. م

احتجاج على حتويل م�سلحة
 طب الأطفال باآريـ�ش

اإعادة اإدماج 476 تلميذ مطرود بباتنة

اأ�ساتذة متو�سطة 1 نوفمرب 
بربيكـة يحتجــون

متاطل يف ت�سليم ح�سة 40 �سكن 
ترقوي مدعم بعني ياقوت

الطاقم �شبه الطبي و�شف القرار بـ"املهزلة"
 وطالبوا بتدخل مدير ال�شحة

ُموزعني على الطورين املتو�شط والثانوي

تفتقر اإىل خمتلف ال�شبكات رغم انتهاء قالوا اأن ظروف العمل اأ�شبحت ل تطــاق
الأ�شغال بها منذ �شنة ون�شف



خن�شلــة

�شوق اأهرا�س

اأم البواقي

اأمطار اخلريف تف�سـح امل�ساريع املغ�سو�سة 

�سكان م�ساتي ال�سلعة يعانون التهمي�ش

اأحيــاء   7 عرب  طرقات  لتهيئة  مليــار   26

طرقات وج�ضور حتولت �إىل �أودية 

بعد تدخل �لو�يل بلكاتب

كلب م�سعور 
ُيدخل 12 �سخ�سا 

امل�ست�سفى يف خمادمة

بعد وفاة �ضاب �إثر خطاأ يف ت�ضخي�ص حالته بالونزة

تاوزيانت بخن�ضلــة

طالبو� باملياه وفك �لعزلة

اأن  ال�سحية،  مــن  مقربني  وح�سب 
خطري،  �سقوط  اإىل  تعر�ص  االأخــري 
حيث  امل�ست�سفى،  اإىل  اإثره  على  ُنقل 
عدم  الــطــبــي  الــطــاقــم  حينها  اأكـــد 
امل�ست�سفى  ليغادر  اإ�سابته،  خطورة 
بعد ذلـــك، غــري اأنـــه �ــســرعــان مــا مت 
اإرجاعه بعد �سعوره باآالم على م�ستوى 
اجلرح، اأين مكث 3 اأيام مت فيها منحه 
حلالته  ونظرا  فقط  االأمل  م�سكنات 
اآخر، مت  التي تزداد �سوءا يوما بعد 

طرف  من  ال�سرعة  جناح  على  نقله 
بوالية  خمت�ص  طبيب  اإىل  عائلته 
وبعدما  االأخــري  اأهــرا�ــص،  هذا  �سوق 
اأخ�سع املعني على االأ�سعة تفاجئ من 
هول االإ�سابة التي تعر�ص لها ال�ساب 
واأمر بنقله فورا اإىل غرفة العمليات 
م�ستعجلة،  جراحية  عملية  الإجراء 
اإال اأن حماولة الطبيب والتي جاءت 
ال�سحية  به  مر  ما  نتيجة  متاأخرة 
باءت  بلديته  م�ست�سفى  م�ستوى  على 

االأليمة  احلــادثــة  وبــعــد  بالف�سل؛ 
مرفوقني  ال�سكان  مــن  عــدد  اجتمع 
امل�ست�سفى  مدير  مع  ال�سحية  بعائلة 
الت�سيب  وحالة  االإهمال  م�ستنكرين 
خا�سة  امل�ست�سفى  يعي�سها  الــتــي 
اأين  فيها  املتويف  ال�ساب  اإقامة  اأيــام 
دقيقة  حتقيقات  بــاإجــراء  طالبوه 
يف  املت�سبب  ومعاقبة  احلادثة  حول 
وفاة  اإىل  اأدى  الذي  الطبي  االإهمال 

ابنهم.

مل ي�سمد الطريق الرئي�سي ببلدية 
تاوزيانت بوالية خن�سلة، بعد مرور 
اإعادة تعبيد �سوى  مدة ق�سرية على 
االأمطار  ك�سفت  حيث  فقط،  اأيـــام 
والغ�ص  الربيكوالج  �سيا�سة  االأخرية 

الفا�سح يف عملية االإجناز.
من  طــويــل  انتظار  وبــعــد  الطريق 
بعد  خا�سة  البلدية  مواطني  طرف 
اهـــرتائـــه خـــالل االآونـــــة االأخـــرية 
وبعد عملية تهيئته ك�سفت االأمطار 
التي �سهدتها مدينة تاوزيانت نهاية 

الربيكوالج  �سيا�سة  املا�سي  االأ�سبوع 
املنتهجة من طرف مقاوالت االجناز 
هذه  عرب  الــربك  انت�سار  بعد  وذلــك 
له  ا�ستاء  الذي  االأمــر  وهو  الطريق 
ب�سرورة  طالبوا  الذين  املواطنون 
لهذه  حــد  وو�ــســع  ال�سلطات  تدخل 
الربيكوالج  �سيا�سة  ورف�سوا  املهزلة 
�سد  باالحتجاج  وهــددوا  مبدينتهم 
مثل هذه االأ�سغال التي ال ترقى اإىل 

تطلعات املواطن.
"الفاي�سبوك"  رواد  تـــداول  وقــد 

االأمطار  مياه  لرتاكم  خمتلفة  �سورا 
يف  الــبــالــوعــات  فعالية  عــدم  تبني 
مــثــل هـــذه الـــظـــروف، مــنــدديــن مبا 
اأ�سموه ب�سيا�سة "الربيكوالج" بداية 
حيث  باالأ�سغال،  وانتهاء  بالدرا�سات 
اأكد اأحدهم اأن "زوج قطرات ف�سحوا 
مواطنو  واالإجنازات"،  التنمية 
ب�سرورة  طالبوا  تاوزيانت  بلدية 
مقاولة  رحيل  اأو  االأ�سغال  حت�سني 
للتالعب يف  رف�سهم  واأكــدوا  االجناز 

االأ�سغال مبدينتهم.

ا�ستكى ع�سرات املواطنني املقيمني 
اأم  بوالية  ال�سلعة  بلدية  مب�ساتي 
والعزلة  التهمي�ص  مــن  الــبــواقــي، 
م�ساتي  �سكان  فيها  يتخبط  التي 
ــرورة  ــس ــ� ــبــني ب الــبــلــديــة، مــطــال
االأول  للم�سوؤول  العاجل  التدخل 
اأم  بوالية  التنفيذي  اجلهاز  على 
امل�ساكل  اإىل  وااللتفات  البواقي، 
�سنوات،  منذ  فيها  يتخبطون  التي 
التذبذب يف عمليات توزيع  خا�سة 
ال�سهر،  اأحيانا  تتجاوز  التي  املياه 

مياه  ا�ستعمال  اإىل  ي�سطرهم  مما 
على  امل�سدر،  جمهولة  ال�سهاريج 
حتتوي  التي  احلري�ص  م�ستة  غرار 

على بئر عميق غري م�ستغل.
غري  فهي  بالطرق  يتعلق  وفيما 
�ــســاحلــة اطــــالقــــا، فــقــد طــالــب 
الطرق  تعبيد  ب�سرورة  املحتجني 
مدينة  مع  امل�ساتي  لربط  وتهيئتها 
م�سكيانة وباقي املدن املجاورة، وهو 
امل�سروع الذي من �ساأنه فك العزلة 
عن الع�سرات من املواطنني املقيمني 

عميلة  وت�سهيل  احلري�ص،  مب�ستة 
والبلديات  امل�ساتي  بــني  التنقل 
املجاورة لها، هذا وقد قام الع�سرات 
ان�سغالهم  برفع  املنطقة  �سكان  من 
بالبلدية،  امل�سوؤولة  اجلهات  اإىل 
ــداد  يف  ــس ــ� ان هــنــاك  واأن  خــا�ــســة 
قنوات �سبكة التوزيع ب�سبب تراكم 
من  نزعها  وامل�ستوجب  اجلري،  مادة 
اأن  الري قبل  قبل م�سالح مديرية 
جراء  القنوات  انفجار  يف  تت�سبب 

تراكمها الطويل.

اهرا�ص  �سوق  واليــة  م�سالح  ك�سفت 
مايل  لغالف  تخ�سي�سها  عن  موؤخرا 
قدر بـ 26 مليار �سنتيم لتعبيد وتهيئة 
عا�سمة  مــن  اأحــيــاء  �سبعة  طــرقــات 
الوالية، على غرار حي ال�سهيد وحي 
خمتار  باجي  وحــي  م�سكن   1700

تعر�ست  التي  االأحــيــاء  من  وغريها 
اأجزاء من طرقاتها لالهرتاء و�سجلت 
و�ستنطلق  ــوداء،  ــس � نــقــاط  عــدة  بها 
القليلة  ـــام  االأي خــالل  بها  االأ�ــســغــال 
القادمة ما من �ساأنه رد االعتبار للوجه 
وحت�سني  الوالية،  لعا�سمة  احل�سري 

موؤخرا  الــتــي عــرفــت  ـــرور  امل حــركــة 
م�ستعملي  طــرف  من  عديدة  �سكاوى 
اأكدت ذات امل�سالح على  الطريق، كما 
مالية  مبالغ  تخ�سي�ص  نحو  توجهها 
ومنها  التهيئة  اأخرى ملختلف عمليات 

تهيئة 13 ملعب جواري.

احتج اأمـ�س االأول، الع�سرات من �سكان بلدية الونزة بوالية تب�سة، �سد ما اأ�سموه باالإهمال 
الطبي الذي جنم عنه وفاة �ساب يدعى "ج. ب" على م�ستوى امل�ست�سفى، بعد خطاأ يف 

ت�سخي�س حالته اإثر اإ�سابته يف حادث عمل.
يــتــخــوف �ــســكــان الـــعـــديـــد من 
اجلهة  يف  ــة  ــع ــواق ال ــديــات  ــل ــب ال
ــة  والي ــن  م الــغــربــيــة  ال�سمالية 
الفي�سانات  خــطــر  مــن  �سطيف، 
خالل  املنطقة  تعرفها  قــد  التي 
ف�سل ال�ستاء وهذا بعد اأن ف�سحت 
نهاية  مع  ت�ساقطت  التي  االأمطار 
خمتلف  حتولت  اأن  بعد  االأ�سبوع 
املخ�س�سة  واجلــ�ــســور  الــطــرقــات 
ـــــراد اإىل  لــعــبــور املــركــبــات واالأف
املرور  معها حركة  واأوقفت  وديان 
ال�سيئة  االإجنـــاز  طريقة  ب�سبب 
ت�سريف  قنوات  انعدام  عن  ف�سال 

املياه.
ال�سمالية  واأعرب مواطنو اجلهة 
هذه  من  تخوفهم  عن  الوالية  من 
الو�سعية وتكرر حوادث ماأ�ساوية 
كمال ح�سل يف بلدية عني الكبرية 
ال�سنة الفارطة وهذا يف ظل غياب 

وكذا  البلديات  مل�سالح  تــام  �سبه 
ممثلي مديرية االأ�سغال العمومية 
النقائ�ص  ــة  ــاجل ــع م اأجـــــل  ـــن  م
للعيان  ظــهــرت  والــتــي  ــودة  ــوج امل
لالأمطار،  ــري  االأخ الت�ساقط  بعد 
املناطق  هذه  مواطنو  ياأمل  حيث 
حلماية  ملمو�سة  اإجـــــراءات  يف 
الفي�سانات خالل ف�سل  مدنهم من 

ال�ستاء.
وت�سببت االأمطار املت�ساقطة على 
االأيــام  خــالل  بوعندا�ص  بلدية 
الوطني  الطريق  الفارطة يف غلق 
رقم 06 يف وجه حركة املرور، كما 
الفي�سانية  االأمطار  هذه  ت�سببت 
املحا�سيل  مــن  العديد  اإتـــالف  يف 
من  الرغم  على  ــذا  وه الزراعية 
التحذيرات التي اأطلقها املواطنون 
اأجل  من  ال�سابقة  الفرتة  خــالل 

اتخاذ االحتياطات الالزمة.

�سطيف  ــة  ــدي ــل ب ــص  ــ� ــي رئ جنـــح 
�سريف بورماين يف اإنهاء االن�سداد 
واخلالف مع باقي اأع�ساء املجل�ص 
الوايل  تدخل  بعد  وهذا  البلدي 
اإنهاء  اأجـــل  مــن  بلكاتب  حممد 
الــــذي عرفه  ــداد  ــس ــ� االن حــالــة 
اأ�سهر  عــدة  منذ  البلدي  املجل�ص 
وهي الو�سعية التي كان لها تاأثري 
�سلبي على واقع التنمية بعا�سمة 
الوالية من خالل توقف وتاأجيل 
انطالق العديد من امل�ساريع املهمة، 
املجل�ص  اأع�ساء  غالبية  اأن  علما 
رئي�ص  برحيل  طالبوا  البلدي 
البلدية اإال اأن تدخل الوايل �سمح 
ولو  ن�سابها  اإىل  ـــور  االأم بــعــودة 

ب�سفة موؤقتة.
املعار�سني  النواب  عدد  وتراجع 
لبلدية  ــايل  احل الرئي�ص  لبقاء 
بورماين  ال�سريف  حممد  �سطيف 
على  وهــذا  فقط  ع�سو   18 اإىل 

التي  االأخـــــرية  املـــداولـــة  �ــســوء 
مهمة  م�ساريع  عدة  مترير  عرفت 
عملية   200 نحو  تناهز  والتي 
تخ�ص  جمــمــدة،  كــانــت  تنموية 
اأ�سا�سا الطرقات وعمليات التطهري 
وال�سيانة و�سراء قطع غيار عتاد 

حظرية البلدية.
وياأمل مواطنو بلدية �سطيف يف 
حترك عاجل من املجل�ص البلدي 
من  الكثري  على  الق�ساء  اأجــل  من 
انت�سرت  التي  ال�سوداء  النقاط 
ــوارع  ــس ــ� وال ـــاء  ـــي االأح مبختلف 
ــة على  ــارط ــف ــر ال ــه ــس خـــالل االأ�
وتوقف  الطرقات  ــرتاء  اإه غــرار 
ف�سال  منها  العديد  تهيئة  اأ�سغال 
بال�سرف  املتعلقة  امل�ساريع  عــن 
ال�سحي واالإنارة العمومية واأكوام 
جعلت  والتي  املنت�سرة  االأو�ــســاخ 
بريقها  تفقد  الــواليــة  عا�سمة 

املعروف.

تب�شـة

اهتزت اأم�ص االأول، قرية 
بن طيو�ص ببلدية خمادمة 
يف والية ب�سكرة، على وقع 
حادثة خطرية ت�سبب فيها 

كلب م�سعور قام مبهاجمة 
عدة اأ�سخا�ص بعديد اأحياء 

القرية ب�سرا�سة ما جنم عنه 
جرح 12 �سخ�سا بجروح 
متفاوتة اخلطورة وعلى 

م�ستوى مناطق عديدة من 
اجل�سم منهم 10 اأطفال مت 

حتويلهم على جناح ال�سرعة 
اإىل م�سلحة اال�ستعجاالت 

مب�ست�سفى اورالل يف حني 
مت حتويل امراأة تعر�ست 

لع�سات خطرية اإىل م�ست�سفى 
طولقة.

وح�سب بع�ص ال�سكان فقد 
قام الكلب املجهول امللكية 

فجاأة مبهاجمة االأ�سخا�ص 
االأطفال املتواجدين خارج 

منازلهم باأحياء عديدة 
على غرار حي ح�سني �سعبان 

وحي املجمع اجلديد ومن 
ثم اقتحام منزل ال�سيدة 
املذكورة ليهاجمها رفقة 

ابنها اإال اأن هذه االأخرية 
قاومته ب�سدة لتتعر�ص 

لع�سات خطرية على م�ستوى 
يديها، ما اأثار هلعا وفزعا 

و�سط �سكان القرية يف 
حني دعا االأطباء رئي�ص 

بلدية خمادمة على وجه 
اخل�سو�ص وروؤ�ساء البلديات 

االأخرى عموما لتفعيل 
برامج تطهري املدن والقرى 

من احليوانات ال�سالة 
وخا�سة الكالب التي باتت 

ت�سكل خطرا كبريا على 
املواطنني وخا�سة االأطفال، 

ناهيك عن ت�سببها يف نقل 
االأمرا�ص املعدية.

املوت غرقا ُيهدد �سكان
 �سمــــال �سطيف

ــــداد ــــس ــــ� ــــــراج الن ــــــف ان
ــف ـــ ـــ ــي ــط ــس � بـــبـــلـــديـــة   
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نوال. ب

�سهيلة. ب

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

املياه القذرة ُتداهــم التجمعات ال�سكانية بقجـــال
�ل�ضكان ي�ضتكون �ضحيا وفالحيا 

ي�ستكي �سكان عدد من امل�ساتي 
جنوب  قجال  لبلدية  التابعة 
ــــة �ــســطــيــف، عــلــى غـــرار  والي
الكبري وخربة بلمداين  الدوار 
قجال  وادي  جمــرى  خطر  من 
ال�سحي  ال�سرف  مبياه  املحمل 
الكنية  التجمعات  من  القادمة 
الكربى ببلديتي �سطيف واأوالد 
يف  مبا�سرة  ت�سب  والتي  �سابر 
املنطقة مما ي�سكل خطرا  هذه 
من  املنطقة  �سكان  على  كبريا 
وال�سحية  البيئة  الناحية 
املتعلقة  خمــاطــر  عــن  فــ�ــســال 
باجلانب الفالحي يف ظل تلوث 

بهذه  واختالطها  ال�سقي  مياه 
املياه امل�ستعملة.

واأمام هذه الو�سعية فاإن �سكان 
وتكرارا  مرارا  طالبوا  املنطقة 
من ال�سلطات املحلية اإيجاد حل 
وو�سعية لهذه امل�سكلة �سواءا من 
خالل حتويل جمرى هذه املياه 
اإن�ساء  اأو  ــرى  اأخ منطقة  نحو 
واإنهاء  املياه  لت�سريف  قنوات 
اأمدها،  طال  التي  املعاناة  هذه 
والغريب اأن جمرى الوادي مير 
حتى بو�سط مدينة قجال وهو 
متاما  ي�ست�سغه  مل  الذي  االأمر 

ال�سكان.

بلدية  رئي�ص  اأكد  جانبه  ومن 
وجود  على  للمواطنني  قجال 
مديرية  مع  بالتن�سيق  درا�سة 
وهذا  للوالية  املائية  املـــوارد 
كاملة  �سبكة  اإجنـــاز  ــل  اأج مــن 
ال�سحي  الـــ�ـــســـرف  لـــقـــنـــوات 
انطالقا من بلدية اأوالد �سابر 
مــــرورا بــقــجــال وو�ــســوال اإىل 
اإجناز  �سيتم  بلدية قالل حيث 
حمطة ت�سفية ال�ستغالل هذه 
ياأمل  الذي  امل�سروع  وهو  املياه 
عن  جتــ�ــســيــده  يف  املــواطــنــون 

قريب الإنهاء معاناتهم. 

عبد الهادي. ب

الإهمال الطبي ُيفجر غ�سب مواطنني بتب�سة
�شطيف

ب�شكــرة
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هريث  قرية  جتذبنا  للتنقل،  �ساحلة  غري  ترابية  طريق  وعرب  تكوت،  مدينة  من  كيلومرت  بعد   على 
، التي تعج منحدراتها بخريات وب�ساتني غناء، تعيد احلياة للزائرين بعدما فقدوها لعقود م�ست،  املن�سية
وبجهود ب�سيطة للغاية واإمكانيات �سبه منعدمة، يتحدى اأبناء املنطقة ت�ساري�س الطبيعة وق�ساوة اجلبال 

وعنادها وتهمي�س امل�سوؤولني الإعادة احلياة لكل �سيء يف هذه القرية.
البداية كانت عرب طريق فرعي من بلدية تكون نحو قرية هرييث والتي قطعناها يف حال يرثى لها ب�سبب 
اهرتائها وحفرها دون تعبيدها وتهيئتها من قبل امل�سوؤولني رغم املطالب املتكررة ب�سرورة تعبيدها نظرا 
الو�سول  بهدف  الف�سول  يف جميع  عديدة  عوائق  �سكانها  يواجه  حيث  للقرية،  والو�سول  التنقل  ل�سعوبة 
ملنطقتهم التي حتوي حاليا ب�ساتني غناء مبختلف اخل�سر والفواكه، فبمجرد هطول اأمطار ن�سبية فقط تعج 
الطريق باالأوحال وت�ستحيل حركة التنقل عربها، ناهيك عن ف�سل ال�ستاء الذي تكرث فيه الثلوج باملنطقة 
منفذا  العولة والتي تعرف بربودتها ال�سديدة �ستاء وحرارتها �سيفا، وهو ما يجعل �سكانها يتخذون من 

لهم لال�ستغناء عن التنقل اأثناء ف�سل ال�ستاء ل�سعوبة امل�سالك وتوقفها ب�سكل نهائي.

يحكي لنا اأحد �سكان قرية هرييث التي تعاند 
الطبيعة لال�ستمرار ورفع التحدي وقهر ال�سعاب، 

الطريقة  على  يعي�سون  اأنهم   ، �سعيدي حممود 
البدائية يف ظل غياب تام للكهرباء ف�سال عن 

انعدام الطريق التي �سكلت عزلة كبرية بالن�سبة 
لهم خا�سة يف التنقل اإىل مدينة تكوت، وهو 

ما اعتربه باالأمر الذي جعل ال�سكان يغادرونها 
ويتجهون نحو املدن املجاورة لال�ستقرار بحثا عن 

حياة اأف�سل الأبنائهم بعد انعدام اأدنى مرافق 
احلياة ال�سرورية من مدر�سة وكهرباء وطريق، 

، املرافق االأكرث �سرورة  حممود وهي ح�سب عمي 
والتي من �ساأنها اأن ت�ستقطب ال�سكان وجتعلهم 

يحافظون على انتمائهم وعودتهم بقوة الأ�سولهم، 
حيث �ساهم النزوح الريفي الذي عرفته املنطقة 

خالل ال�سبعينات والثمانينات يف عزل القرية عن 
العامل ب�سبب انعدام الن�ساطات الفالحية اآنذاك 

وهروب اغلب ال�سكان نحو املدن، حيث مت اإح�ساء 
نحو ع�سر عائالت ال تزال حتافظ على منط عي�سها 

يف هذه القرية، ف�سال عن العائالت التي تقوم 
باال�ستثمار بها والتي تلجاأ اإليها ب�سكل اأ�سبوعي 

لتفقد منتوجاتها واملحافظة عليها.

من املعارك ال�سر�سة التي عرفتها منطقة االأورا�ص وبال�سبط 
هي  اال�ستعمارية  فرن�سا  �سد  بتكوت،  هرييث  قرية 

�سنة   مــن  مـــاري  يف   اهلل  ــار  ج معركة 
يف  قويا  در�سا  الفرن�سي  العدو  اأعطت  والتي 

يف  والرغبة  والتحدي  واملواجهة  الوطنية 
معتربة  تكبيدها خ�سائر  بعد  احلرية  نيل 

و�سلت اإىل حدود  قتيل من اجلنود 
من  بدايتها  كانت  حيث  الفرن�سيني، 

قيادة  حتت  عي�ص ه�سليا  منطقة 
برحايل  وب�سينة  مـــدوري  بلقا�سم 
�سعيدي  علي  وفايزة  مو�سى  وخاليف 
خل�سر  حممد  عثماين  اإىل  اإ�سافة 
بلقا�سم  وخــاليف  �سليمان  وعا�سورة 
ـــزوزي وبع�ص  مــزيــاين وم واالإخــــوة 
املجاهدين خارج القرية مثل �ساطري 

وقــتــالــة، حــيــث �ــســهــدت �ــســقــوط  
فايزة  برحايل،  ب�سينة  اأبرزهم  �سهداء 

قتالة  جانب  اإىل  بلقا�سم  ومزياين  علي 
هذه  تـــزال  ال  حيث  ــــرون،  واآخ وقــربــاعــي 

امل�سرفة  التاريخية  اجلوانب  من  الت�سحيات 
التي يعتز بها اأبناء املنطقة ويفتخرون بانتمائها 

لهذا التاريخ العريق.

تربية النحل وب�ساتني للفواكه واخل�سر 

تعانق  اأزنزنة �سجرة 
املباركات والآمال 

لالإنارة  الكانكي الحتطاب يف ال�ستاء و

انعدام الكهرباء
يعود باملنطقة

اإىل الع�سور الغابرة 

معركة جار اهلل �ساهد على ت�سحيات هرييث

تــعــرف قــريــة هــرييــث مبــديــنــة تكوت، 
النحل  تــربــيــة  يف  الــوا�ــســع  بــنــ�ــســاطــهــا 
وا�ستخال�ص الع�سل الطبيعي الذي يرتاوح 
�سعره بني  دينار اإىل غاية  
دينار جزائري، والذي يلقى �سيتا وانت�سارا 
وقيمته  جلودته  نظرا  الوطن  عرب  وا�سعا 
من  ال�سكان  بع�ص  يتخذ  حيث  الطبيعية، 
ي�ساعدهم  ــذي  ال الدخل  النحل  تربية 
على اال�ستمرار واملقاومة يف هذه املنطقة 
يف  ب�سمتها  تركت  التي  ال�سعبة  اجلبلية 
التحدي  ترفع  تزال  وال  عديدة  جماالت 

خالل  من  الفالحية  ن�ساطاتها  ملوا�سلة 
الفالحني  بع�ص  اتخذها  غناء  ب�ساتني 
طبيعية  ــتــوجــات  مــن ــى  عــل لــلــحــ�ــســول 
وا�ستثنائية من خالل اأ�سجار التفاح الذي 
يتنوع باألوانه واأ�سكاله واأذواقه اأي�سا، ما 
واالأ�سفر  واالأحمر  االأخ�سر  التفاح  بني 
بحيث  غر�سه،  طرق  على  وقفنا  والذي 
الوطن  مناطق  خمتلف  من  جلبه  يتم 
�سجريات  خــالل  من  به  اال�ستثمار  ثم 
املنطقة  على  بخرياتها  تعود  �سغرية 
النواة  مبثابة  م�ستقبال  �ست�سبح  التي 
احلقيقية يف تنوع منتوج التفاح وت�سويقه 
الذين  القرية  اأبناء  عنه  ك�سف  ح�سبما 
قدموا جتارب جناح العديد من املنتوجات 
ـــرى على غـــرار االيــجــا�ــص واخلــوخ  االأخ
بــاأنــواعــه وعــديــد الــفــواكــه الــتــي عرفت 
ــة جنــاحــا بــاهــرا، حيث  ــي جتــاربــهــا االأول
جنة  اإىل  بتحويلها  املنطقة  �سكان  يطمح 
غناء لال�ستثمار يف خمتلف املنتوجات التي 
من املنتظر اأن تعود بالربح عليهم، خا�سة 
ا�ستفادت  ــذي  ال املــائــي  املنبع  توفر  بعد 

والذي  املا�سية  ال�سنوات  يف  القرية  منه 
بعد  جديد  من  ال�سكان  ا�ستقطاب  ا�ستطاع 

هجرة �سنوات م�ست.
ابرز  مــن  ـــرى،  االأخ هــي  املوا�سي  تربية 
الن�ساطات الفالحية الأبناء قرية هرييث 
التي ال تزال جبال االأورا�ص �ساهدة على 
ك�سف  ما  فح�سب  وت�سحياتها،  تاريخها 
اأهم  مــن  املوا�سي  فرتبية  ال�سكان،  عنه 

ــات  ــاط ــس ــ� ــن ال
ينتهجها  التي 
الـــ�ـــســـكـــان يف 
ظـــــل غـــيـــاب 
العمل  فــر�ــص 
ــثــمــار  ــت ــس واال�
خــــــا�ــــــســــــة 
جمــــــــال  يف 
الذي  الفالحة 
الأمــوال  يحتاج 
واإمــــكــــانــــيــــات 

مالية معتربة.

التي  ازنزنة �سجرة  تعترب 
ــاركــة يف  ــب تــعــنــي الــ�ــســجــرة امل
من  باملنطقة،  الثقايف  املــوروث 
حتافظ  ــزال  ت ال  التي  املعامل 
للزمن  ومقاومتها  بقائها  على 
قدميا  كانت  حيث  وتاأثرياته، 
مـــعـــربا مــهــمــا لــــــزوار وحــتــى 
يقيمون  الذين  املنطقة  �سكان 
منها  بالقرب  ــاآدب  وامل الوالئم 
وبعطائها  بــهــا  تــربكــا  وذلـــك 
لل�سكان،  املحلي  املــوروث  ح�سب 
باأن يرزقهم  حيث يدعون اهلل 
ظلها  حتت  واالأمطار  اخلــريات 
ــة  ــام بــعــد جــمــع الــ�ــســكــان واإق
وليمة حتتها، ويف اأحيان كثرية 
منها  تقربهم  ي�سدقون  كانوا 
وح�سب  بــربكــتــهــا،  ــون  ــن ــوؤم وي
فنبات  الــقــدميــة  املــعــتــقــدات 
ا�ستخدامه  يتم  ال�سجرة  هذه 
املفا�سل والعظام  اآالم  يف عالج 

ولها ا�ستخدامات عديدة تدخل 
�سمن الطب التقليدي، حيث ال 
ال�سجرة معلما هاما  تزال هذه 
اأنها  خا�سة  القرية  معامل  من 
منطقة  م�ستوى  على  الوحيدة 

االأورا�ص.

لي�ص  الــطــريــق،  ــدام  ــع وان الكهرباء  غــيــاب 
يــواجــه �سكان  ـــذي  ال الــوحــيــد  ــكــال  ــس االإ�

بالغاز  الــربــط  غياب  حتى  بــل  الــقــريــة، 
و�سعوبة التنقل جللب القارورات، جعلهم 

يعي�سون حياة بدائية خا�سة يف ف�سل 
الطبيعة  فيه  تق�سو  الـــذي  ال�ستاء 

�سكان هرييث،  ب�سكل غري معقول على 
 ، عمي حممود الذين الزالوا ح�سب 
يقومون بجلب احلطب بهدف التدفئة 
الــذي  ال�ستاء  ف�سل  ففي  والــطــبــخ، 
تعرف الثلوج اأعلى م�ستوى يف القرية، 
الربد  معاناة  يعي�سون  ال�سكان  يبقى 
الظروف  تلك  كل  ظل  يف  ومواجهته 
القا�سية دون تزودهم بالغاز، فعملية 
االحتطاب بالن�سبة لهم ت�سكل هام�ص 
احلياة هنا بعد غلق املنافذ والطريق 
الوحيدة املوؤدية للقرية والتي تعي�ص 

يف و�سعية متدهورة للغاية.
ــكــان قرية  �ــس ــود  ــع ي مـــن جــهــتــهــم 

، لالإ�ساءة  الكانكي هرييث اإىل ا�ستعمال 
اإىل جلب  اآخرون فعمدوا  اأما  واالإنــارة، 
يدوية  بطريقة  يعمل  كهربائي  مولد 
التقليدية،  االإ�ــســاءة  من  للتخل�ص 
ال�سكان-  بقية  -حــ�ــســب  ـــك  وذل
بقدراتهم  مقارنة  غاليا  يكلفهم 

واإمكاناتهم الب�سيطة يف العي�ص.

/  �صبتمرب  املوافق لـ  حمرم  الإثنني  �صتمرب  

بتكوت.. تاريخ.. جمال و�أ�ضالة  هريث قرية 
روبورتاج

ربورتاج: فوزية قربع عندما تبعث �حلياة
 يف رحـــم �أر�ض عاــقر

و�سكنات بنمط معماري قدمي 
اأول ما يجذبك لقرية هرييث، هي النمط املعماري لل�سكنات التي تعود الأزمان 

غابرة من خالل بنائها باحلجر والطني وتعدد الغرف داخلها وتداخلها الذي 

فر�سته ال�سلطات الفرن�سية �سابقا يف اجلزائر لك�سر الت�سابه بني بيوتها وبيوت 

اجلزائريني، حيث ال يزال ال�سكان يحافظون على نف�ص النمط ويطالبون 

بالعودة اليه يف ظل الت�سارع والتنامي الذي تعرفه ال�سكنات االإ�سمنتية 

احلديثة، حيث تعر�ست العديد من البيوت خالل اال�ستعمار الفرن�سي للق�سف 

الكثيف الذي �ساهم يف حتطيمها ولكن ال�سكان حاولوا احلفاظ على نف�ص 

النمط رغم مرور عقود على ذلك وال يزالون يدعون لتكري�ص النمط القدمي 
الذي يعك�ص انتماءهم وحياتهم يف القدم.

املثقف  اأبطال معركة جار اهلل بتكوت وهو املجاهد  اأحد  املا�سية،  القليلة  فقدت املنطقة خالل االأيام 

القائد  مع  املجاهدين  كتيبة  كان كممر�ص �سمن  الذي  �سي عمر املدعو  اأو�سي عمر  فايزة حممد  والبطل 

، حيث كان قبل  مدوري بلقا�سم، حيث يعترب من املجاهدين االأوائل الذين التحقوا بالثورة وذلك عام 

التحرير  جبهة  ب�سفوف  يلتحق  اأن  قبل  للجميع  وممر�سا  املنطقة  حكيم  وكان  ال�سعبي  الطب  يف  ي�ستغل  ذلك 

ويكلف مبداواة واإ�سعاف اجلرحى واالأهايل، اأين �سارك يف معارك عدة وقاتل ب�سرا�سة رفقة املجاهدين ويعترب 

ال�ساهد الثاين ملعركة جار اهلل، بعد اال�ستقالل انتقل اإيل باتنة وا�ستغل يف جمال ال�سحة كرئي�ص م�سلحة يف 

امل�ست�سفي اجلامعي باتنة اإىل غاية تقاعده، حيث كان �سخ�سا حمبوبا ومثقفا وكرميا ب�سهادة اأهايل منطقة 

اأوت  تكوت وي�سهد به مب�سرية ن�سالية وا�سعة يف �سفوف جبهة التحرير الوطني، حيث تويف نهاية �سهر 

املن�سرم ووري الرثى مب�سقط راأ�سه مبقربة �سناورة بح�سور عدد من امل�سوؤولني واالأ�سرة الثورية.

عن  الطيبون  اأهلها  يبحث  واالأ�سالة،  والعراقة  التاريخ  بني  هرييث  قرية  جمعت  اإذن  هكذا 

اأرا�سيهم واأ�سولهم من خالل مطالب ب�سيطة جدا، كفتح  اأب�سط حقوقهم يف العودة اإىل 

مرافق  خالل  من  فيها  جديد  من  احلياة  وبعث  العزلة  على  والق�ساء  الطريق 

�سرورية وتوفري الكهرباء، حملني على التم�سك باأ�سالتهم وهويتهم 
وطبيعة انتمائهم رغم ق�ساوتها و�سعوبتها.

املنطقة تفقد 
�سي اعمر م�ؤخرا املجاهد 

اأحد اأبطال املعركة

تدخل يف اإطار و�شع اإ�شرتاتيجية جديدة يف جمال التنظيم والت�شيري

وفقًا لتقرير �شدر عن منظمة "الفاو"

بفعل خماوف تباطوؤ منو القت�شاد العاملي

م�ضاحة �إ�ضهارية

اإقت�شادال�صبت  24 �صتمرب  2969/ 05 اأكتوبر 2019 املوافق لـ 06 �صفر 071441
�س�نلغاز جتري حركة على م�ست�ى كبار م�سرييها

اجلزائر حتت�سن املنتدى الـ 22  للدول امل�سدرة للغاز يف ن�فمرب 2020

ا�ستقرار اأ�سعار املنتجات الغذائية العاملية يف �سبتمرب الفارط

النفط يرتفع لكنه يتجه لتكبد خ�سارة اأخرى

بدء� من �ليوم و�إىل غاية �لـ 9 من �أكتوبر �جلاري

اأكرث من 18 عار�سا جزائريا 
ب�سال�ن ال�سناعات الغذائية باأملانيا هذه  اأن  ب��ي��ان  يف  امل�����س��در  ذات  واأك����د 

القيام  يف  �سونلغاز  اإرادة  تظهر  احلركات 
باإ�سالحات فعالة يف جمال التنظيم ويف 
جميع  من  الوقاية  على  ق��ادرة  الت�سيري 
التاأثريات اخلارجية ال�سلبية التي ميكن 
اأن توؤثر على مهن املجموعة، ال �سيما يف 
وباالأ�سغال  بالهند�سة  املتعلقة  املجاالت 
اجلارية  الهيكلية  امل�ساريع  جلدية  نظرا 
االجناز والتي تتكفل بها هذه ال�سركات، 
ذات  واأ�ساف  البيان،  ذات  اأو�سح  ح�سبما 
ل�سرورة  ت�ستجيب  احلركة  اأن  امل�سدر 
و���س��ع اإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة ت��ع��اون ج��دي��دة 
التي فر�ست ت�سيريا يتما�سى  للمجموعة 
مع التغيري، يف قلب اأولويات �سونلغاز، وقد 
�سركة  م�سوؤويل  اأوال،  التغيريات  م�ست 
�سركة  وك��ذا  وال��غ��از  الكهرباء  هند�سة 
و�سركة  )الرتكيب(  ال�سناعي  الرتكيب 
)كهركيب(  الكهربائي  الرتكيب  اأ�سغال 
املتجددة  والطاقات  الكهرباء  و�سركة 
اال�ستثنائي  والتحميل  النقل  و�سركة 
والكهربائية  ال�سناعية  للتجهيزات 

)ترون�سمك�ص(.
العام  املدير  الرئي�ص  اأن  التاأكيد  ومت 
قام  الذي  هو  بوخلرا�ص  �ساهر  ل�سونلغاز 
ال�سامي  الت�سيري  يف  ال��ت��غ��ي��ريات،  ب��ه��ذه 
لبع�ص �سركات املجموعة، معتربا النوعية 
لتنفيذ  كمحرك  للت�سيري  املهني  والتنقل 
لتح�سني  املوجهة  الت�سيريية  امل�ساعي 
ن��وع��ي��ة وم�����س��م��ون مم��ار���س��ة اخل��دم��ة 
يف  �سونالغاز،  ملجموعة  املوكلة  العمومية 
الفاعلة  لالأطراف  امل�سوؤولية  منح  �سالح 

متت  ح�سبما  اك���رب،  ف��ع��ال��ي��ة  وحت��ق��ي��ق 
االإ�سارة.

اجلدد،  امل�سريين  تن�سيب  حفل  وخالل 
دعا ال�سيد بوخلرا�ص م�سوؤويل ال�سركات 
و  حميطهم  تغيريات  م��ع  التكيف  على 
اال�ستجابة ملطلب النوعية ل5ر9 مليون 
للغاز  زب��ون  ماليني   6 و  للكهرباء  زب��ون 
ومن  �سونلغاز،  جمموعة  ت�سمها  ال��ت��ي 
هو  التغيري  بناء  اأن  اعترب  املنظور،  هذا 
اأجل فعالية عملية  اأ�سا�سية من  �سريطة 
ومن اأجل �سمان اأف�سل لدميومة ن�ساطات 
املجموعة، معتربا اأي�سا اأن نوعية الت�سيري 
حا�سمة لتحريك املوارد الب�سرية واإيجاد 
كما  باملحيط،  املتعلقة  للعراقيل  حلول 
لروؤية  ارتياحه  عن  امل�سوؤول  ذات  اأعرب 
مبنا�سب  يلتحقون  ال�سباب  امل�سريين 

م�سوؤولية عليا، و هذا دليل كما قال على 
ل�سونلغاز  التكويني  امل�سعى  و  "الفعالية 
ذات  ال�سابة  االإط���ارات  ي�ستهدف  ال��ذي 
لالمتياز  حت�سريهم  و  العالية  القدرات 

والنجاعة.
بوخلرا�ص  ال�سيد  دعا  ال�سياق  هذا  ويف 
حت�سني  اجل  من  التحرك  اإىل  امل�سريين 

ظروف اجناز املن�ساآت واآجال االجناز.
"الكبري"  التحدي  اإىل  تطرق  واأخ���ريا 
ل�سونلغاز التي حتيي هذه ال�سنة الذكرى 
يف  ال��ي��وم  املتمثل  لتاأ�سي�سها  اخلم�سني 
والرقمي،  الت�سيريي  حت��ول��ه��ا  اإجن����اح 
فاأكرث،  اأكرث  املتجددة  الطاقات  واإدم��اج 
مع  منطها  واإ�سالح  ا�سرتاتيجي  كمحور 
للخدمة  االأ�سلي  طموحها  على  احلفاظ 

العمومية، ح�سبما جاء يف البيان.

وزير  تعيني  مت  اأن��ه  البيان  ذات  واأ���س��ار 
رئي�سا  ع��رق��اب،  حممد  ال�سيد  ال��ط��اق��ة 
2020 ومت قبول  لعام  ال��وزاري  لالجتماع 
احلادي  الوزاري  االجتماع  بعقد  االقرتاح 
يف  للغاز  امل�سدرة  الدول  ملنتدى  والع�سرين 
اجلزائر يف نوفمرب 2020، باالإ�سافة اإىل 
باالإجماع  ال��وزاري  االجتماع  اعتمد  ذلك، 
بالقانون  اخل��ا���ص  اجل��زائ��ري  االق����رتاح 
اال�ستك�ساف  ب��ح��وث  مل��ع��ه��د  ال��ت��اأ���س��ي�����س��ي 
للغاز  امل�سدرة  الدول  ملنتدى  التابع  الغازي 

)GECF( الذي اأن�سئ يف اجلزائر.
الوزاري  االجتماع  بحث  اأخ��رى،  جهة  من 

للغاز ظروف  امل�سدرة  الدول  ملنتدى   21 ال� 
الق�سري  املدى  على  واآفاقه  الغازي  ال�سوق 
برنامج  اعتمد  كما  والطويل،  واملتو�سط 

عمل وميزانية املنتدى ل�سنة 2020.
ال��وزاري  االجتماع  يف  اجلزائر  و�ساركت 

امل�سدرة  الدول  ملنتدى  والع�سرين  احلادي 
اأ�سبوع  فعاليات  للغاز )GECF( وكذا يف 
قطاع  اإط��ارات  من  بوفد  الرو�سي  الطاقة 
املدير  الرئي�ص  تراأ�سه  باجلزائر  الطاقة 
ر�سيد  ال�سيد  �سوناطراك،  ملجمع  ال��ع��ام 
ح�سي�سي الذي كان مرفقا بالرئي�ص املدير 
بوخلرا�ص،  �ساهر  �سونلغاز،  ملجمع  العام 
وع���ق���دت ع��ل��ى ه��ام�����ص ه���ذا االج��ت��م��اع 
م�سوؤويل  م��ع  امل�ستوى  رفيعة  حم��ادث��ات 
ال�سركات الرو�سية لتحديد فر�ص التعاون 

وال�سراكة، ي�سيف بيان �سوناطراك.

الأ�سعار  ال��ف��او  موؤ�سر  متو�سط  وب��ل��غ 
التغري  ن�سبة  اإىل  ي�سري  ال��ذي  الغذاء 
ال�سلع  م��ن  �سلة  اأ���س��ع��ار  يف  ال�����س��ه��ري 
الغذائية 170 نقطة يف �سبتمرب، دون 
تغيري فعلي عن �سهر اأوت واأعلى بن�سبة 
من  ال�سهر  بنف�ص  مقارنة  باملائة   3.3
الفاو الأ�سعار  2018، وبقي موؤ�سر  عام 
ارتفعت  ال�سهر،اإذ  ثابتًا خالل  احلبوب 
اأ�سعار  انخف�ست  بينما  القمح  اأ�سعار 
العاملية  االأرز  اأ�سعار  �سهدت  كما  الذرة، 
الطلب  ب��طء  و���س��ط  طفيفًا  ت��راج��ع��ًا 
املحيطة  وال�����س��ك��وك  ال�����واردات  على 
كما  ونيجرييا،  الفلبني  يف  بال�سيا�سات 
النباتية  للزيوت  الفاو  موؤ�سر  ارتفع 
وهذا  �سبتمرب  يف  باملئة   1.4 بن�سبة 

اأعلى م�ستوى له منذ اأكرث من عام.

بالطلب  مدعومًا  االرت��ف��اع  ه��ذا  ك��ان 
واردات  على  وال�سني  الهند  من  الثابت 
زيت النخيل وارتفاع اأ�سعار زيت ال�سلجم 
من  القوي  بالطلب  املرتبط  )اللفت( 
ق��ط��اع ال��دي��زل احل��ي��وي يف االحت���اد 
اأ�سعار  انخف�ست  املقابل  ويف  االأوروب��ي 

زيت فول ال�سويا وعباد ال�سم�ص.
فقد  ال�سكر  الأ�سعار  ال��ف��او  موؤ�سر  م��ا 
تراجع بن�سبة 3.9 باملئة مقارنة ب�سهر 
املخزونات  بتوقعات  م��دف��وع��ا  اأوت، 
باالإ�سافة  العر�ص  واجتاهات  الوفرية 
على  الربازيل  يف  الطلب  انخفا�ص  اإىل 
اإنتاج  يف  لال�ستخدام  ال�سكر  ق�سب 
الفاو  موؤ�سر  انخف�ص  كما  االإيثانول، 
  0.6 بن�سبة  االألبان  منتجات  الأ�سعار 
باملئة، اإذ عو�ص ارتفاع اأ�سعار م�ساحيق 

احلليب االنخفا�ص احلاد الذي �سهدته 
اأ�سعار اجلنب والزبدة وال �سيما واأن هذا 
نطاق  من  االأدنى  احلد  بلغ  االنخفا�ص 

االأ�سعار.
موؤ�سر  �سجل  ذلك،  من  النقي�ص  وعلى 
بن�سبة  ارتفاعًا  اللحوم  الأ�سعار  الفاو 
0.8 باملئة، مدفوعًا بالطلب القوي على 
الواردات من ال�سني.. يف حني حافظت 
وهي  ال�سني  يف  اخلنزير  حل��م  اأ�سعار 
م�ستوياتها  على  العامل،  يف  �سوق  اأكرب 
دفعت  كما  اأوت،  يف  امل�سجلة  املرتفعة 
زي���ادة االإم�����دادات م��ن ال�����س��ادرات يف 
اأوروب������ا اأ���س��ع��ار حل��م اخل��ن��زي��ر اإىل 
االنخفا�ص يف االأ�سواق الدولية، ح�سب 

ذات امل�سدر.

املنظمة  امل�����س��ارك��ة  ه���ذه  و���س��ت��ج��ري 
باجلناح  التجارة  وزارة  اإ���س��راف  حت��ت 
م�ساحة  على  املرتبع  الر�سمي  اجلزائري 
وي�سكل  امل�سدر،  ذات  ح�سب  م²،   190
للعار�سني  ممتازة  فر�سة  احل�سور  ه��ذا 
ال�سراكات  تطوير  اأجل  من  اجلزائريني 
واأخرى  االأوروبية  ال�سركات  مع  املثمرة 

من كل بلدان العامل.
اأن الفر�سة مواتية  ال�سركة   واأو�سحت 
لتح�سني  اجلزائريني  للعار�سني  كذلك 
"جادة"  بعقود  الرتويجية  عرو�سهم 
عقود  اإب���رام  احتمال  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
الن�سخة  وك��ان��ت  وط��ل��ب��ي��ات،  ���س��راك��ة 
عام  املنظمة  "اأنوغا"  ل�سالون  ال�سابقة 
عار�سا،   7.405 �سهدت  ق��د   2017
من  اأزي��د  توافد  ال�سالون  هذا  �سهد  كما 
165.000 �سخ�سا وهو ما يجعل من هذا 
ال�سناعات  جمال  يف   01 الرقم  احل��دث 

الغذائية يف العامل.    
اأن  �سافك�ص  اأك���دت  اأخ���رى،  جهة  وم��ن 
ي�سل  تكفل  من  �سي�ستفيدون  العار�سني 
كراء  بتكاليف  خ��ا���ص  باملئة   80 اإىل 
يف  العينات  وتو�سيل  العر�ص  ف�ساءات 
اإطار ال�سندوق اخلا�ص برتقية ال�سادرات 

الذي ت�سرف عليه وزارة التجارة.
عالوة على ذلك، �سينظم �سافك�ص حتت 
اجلزائر  م�ساركة  التجارة  وزارة  اإ�سراف 
الر�سمية ب�سالون جيتك�ص الذي �سينظم 
"مبركز دبي للتجارة الدويل" )االإمارات 
 10 اإىل   06 م��ن  امل��ت��ح��دة(  ال��ع��رب��ي��ة 

اأكتوبر اجلاري على م�ستوى جناح وطني 
مب�ساحة 150 مرت مربع، و�سي�سم اجلناح 
فيوت�سر  بجيتك�ص  نا�سئة  موؤ�س�سة   15
موؤ�س�سات   7 اإىل  باالإ�سافة  دبي  �ستارز 
نا�سطة يف قطاع التكنولوجيات احلديثة 
ويك  تكنولوجي  جيتك�ص  لدى  وامل�سجلة 
التي تقدم  ال�سركات  دبي، و�سيكون لهذه 
خمتلفة  جماالت  يف  تكنولوجية  حلوال 
وتطوير  اال�سطناعي  والذكاء  كالبيئة 
م�ساريعهم  لتقدمي  الفر�سة  التطبيقات 
�سي�ساعدهم  ال��ذي  ال�سالون  هذا  خالل 
مع  واالجتماع  م�ساريعهم  ت�سريع  على 
م�ستثمرين حمتملني، كما �ست�ستفيد هذه 
 80 ال�سركات من تكفل ت�سل ن�سبته اإىل 
باملئة متعلقة بتكاليف الكراء وف�ساءات 

العر�ص وتو�سيل العينات.
املخ�س�ص  جيتك�ص  ���س��ال��ون  ومي��ن��ح 
لالبتكار التكنولوجي للموؤ�س�سات النا�سئة 
متثيل  اإمكانية  اجلزائريني  واملتعاملني 
"هام" خم�س�ص  دويل  حدث  يف  اجلزائر 
متعددة  وال�سركات  النا�سئة  للموؤ�س�سات 
يف  الدوليني  وللم�ستثمرين  اجلن�سيات 

جمال التكنولوجيات احلديثة.

ارتفعت العقود االآجلة للنفط قبيل نهاية 
تكبد  �سوب  متجهة  تظل  لكنها  االأ���س��ب��وع 
اأكرب خ�سارة اأ�سبوعية بفعل خماوف من اأن 
اأكرب  بوترية  العاملي  االقت�ساد  منو  تباطوؤ 
وعلى  الوقود،  على  بالطلب  ال�سرر  �سيلحق 
الرغم من اأن ال�سعودية قالت اإنها ا�ستعادت 
اإنتاج النفط بالكامل بعد هجمات وقعت يف 

االآونة االأخرية.
بحلول  ف��اإن��ه  اإع��الم��ي��ة  و�سائل  وبح�سب 
زادت  جرينت�ص،  بتوقيت   0703 ال�ساعة 
برنت  العاملي  القيا�ص  خلام  االآجلة  العقود 
دوالر   57.83 اإىل  باملئة   0.2 اأو  �سنتا   12
للربميل، بينما ارتفعت العقود االآجلة خلام 
ت�سعة  االأمريكي  الو�سيط  تك�سا�ص  غ��رب 

دوالر   52.54 اإىل  باملئة   0.2 اأو  �سنتات 
لالأوقية.

لكن يف االأ�سبوع، انخف�ص برنت 6.6 باملئة 
م�سجال اأكرب خ�سارة اأ�سبوعية منذ دي�سمرب. 
وخام غرب تك�سا�ص الو�سيط مرتاجع بن�سبة 
اأكرب  وهو  االأ�سبوع  بداية  منذ  باملئة  �ستة 

هبوط منذ جويلية.
اخلدمات  لقطاع  �سعيفة  بيانات  واأُ�سيفت 
ي��وم اخلمي�ص  ال��وظ��ائ��ف  االأم��ري��ك��ي ومن��و 
النفط  على  العاملي  الطلب  حيال  القلق  اإىل 
التجارية  احل��رب  اأن  من  املخاوف  وفاقمت 
امل�ستمرة  وال�سني  املتحدة  ال��والي��ات  ب��ني 
منذ فرتة طويلة قد تدفع االقت�ساد العاملي 

�سوب الركود.

اأجرت �سونلغاز حركة على م�ستوى كبار م�سرييها، ا�ستجابة ل�سرورة و�سع اإ�سرتاتيجية جديدة لتعاون املجموعة، 
ح�سبما اأو�سحت اأول اأم�س ال�سركة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز.

حتت�سن اجلزائر االجتماع الوزاري الثاين والع�سرين ملنتدى الدول امل�سدرة للغاز يف نوفمرب 2020 وذلك بعد قبول اقرتاح 
اجلزائر بهذا ال�ساأن خالل االجتماع الوزاري الـ 21 ملنتدى الدول امل�سدرة للغاز املنعقد بالعا�سمة الرو�سية مو�سكو يومي 2 

و3 اكتوبر اجلاري، ح�سبما اأفاد به اأول اأم�س بيان ل�سوناطراك.

�سهدت اأ�سعار املنتجات الغذائية العاملية ا�ستقرارا يف �سهر �سبتمرب الفارط، حيث عو�س انخفا�س اأ�سعار ال�سكر االرتفاع الذي 
�سهدته اأ�سعار الزيوت النباتية واللحوم، وفقاً لتقرير �سدر اأول اأم�س عن منظمة االأغذية والزراعة لالأمم املتحدة )الفاو(.

ي�سارك اأكرث من 18 عار�سا جزائريا ميثلون قطاع ال�سناعات الغذائية 
ب�سالون "اأنوغا" بكولونيا )اأملانيا( من 5 اإىل 9 اأكتوبر اجلاري، ح�سبما 

اأكدته ال�سركة اجلزائرية للمعرا�س والت�سدير "�سافك�س".



بكل من جامو وك�ضمري

على خلفية مظاهر�ت �ضد �رتفاع �أ�ضعار �ملحروقات

كونغ،  لهونغ  التنفيذية  الرئي�سة  اأعلنت 
كاري الم، اأم�ص، تفعيل قانون حظر ارتداء 
من  اأ�سهر  بعد  الوجه،  الأقنعة  املتظاهرين 

االحتجاجات املناه�سة للحكومة.
وقالت "الم" يف موؤمتر �سحفي، اإّن االإجراء 
الطوارئ  لوائح  قانون  عليه  يطلق  الــذي 
ال�سبت،  الــيــوم  مــن  بـــدءا  تفعليه  �سيتم 
تغطية  املتظاهرين  على  يحظر  ومبوجبه 
يدمر  العنف  اأن  م�سيفة  باالأقنعة،  الوجه 
الو�سع  ترك  ميكنها  ال  وال�سلطات  املدينة، 
ــك الــقــانــون اإىل  ــوءا، ويــعــود ذل ـــزداد �ــس ي
ومل   ،)1922 )عام  اال�ستعمارية  احلقبة 
اندالع  منذ  كونغ  هونغ  يف  ا�ستخدامه  يتم 

اأعمال �سغب يف املدينة يف العام 1967.
والثالثاء املا�سي، اأ�سيب متظاهر يف هونغ 
مواجهات  اأثناء  �سدره،  يف  بر�سا�سة  كونغ 
ال�سني  احتفال  مع  تزامنا  ال�سرطة،  مع 
نظام  لتاأ�سي�ص  ال�سبعني  ال�سنوية  بالذكرى 

احلكم ال�سيوعي.
كونغ،  هونغ  ت�سهد  املا�سي،  جــوان  ومنذ 
امل�ستعمرة الربيطانية ال�سابقة، اأ�سواأ اأزمة 

�سيا�سية منذ اإعادتها اإىل ال�سني يف 1997، 
حماولة  على  احتجاجية  حركة  اإطــار  يف 
الم،  كــاري  التنفيذية  الرئي�سة  حكومة 
مطلوبني  ت�سليم  يقر  قانون  م�سروع  مترير 
االحتجاجات  �سغط  وحتــت  ال�سني،  اإىل 
اأعلنت  اأثارتها،  التي  ال�سيا�سية  ــة  واالأزم
لكن  القانون،  م�سروع  �سحب  ر�سميا،  كــاري 
املتظاهرين وا�سلوا احتجاجاتهم للمطالبة 
بتحقيق مطالب اأخرى، بينها اإجراء حتقيق 
للعنف  ال�سرطة  جلــوء  مزاعم  يف  م�ستقل 
ــفــرط خـــالل االحــتــجــاجــات، واإطـــالق  امل
ــدم  ــرط، وع ــس � املــحــتــجــزيــن دون  ــراح  ــس �
�سغب،  اأعمال  باأنها  االحتجاجات  و�سف 
واإجراء انتخابات مبا�سرة ملن�سب الرئي�ص 

التنفيذي للمدينة.

اأعلن الربملان االأوروبي رف�سه ملقرتح رئي�ص 
الوزراء الربيطاين، بوري�ص جون�سون، ب�ساأن 
خطة خروج بالده من االحتاد )بريك�ست(، 
اإىل  للو�سول  اأ�سا�ًسا  ي�سكل  ال  اأنــه  م�سرًيا 

اتفاق بني اجلانبني.
اأول  الربملان،  عن  �سادر  بيان  يف  ذلك  جاء 
للحكومة  املقرتح االأخري  اأن  اأكد فيه  اأم�ص، 
ميكن  التفاق  اأ�سا�ًسا  ي�سكل  ال  الربيطانية، 
اأن ي�سوت ل�ساحله الربملان االأوروبي، وتن�ص 
مقاطعة  تخرج  اأن  على  جون�سون  خطة 
اجلمركي  االحتــاد  من  ال�سمالية  اإيرلندا 
مع  لكن  املتحدة،  اململكة  كباقي  االأوروبــي 
االأوروبية  القوانني  تطبيق  يف  اال�ستمرار 
من ناحية نقل ال�سلع مبا يف ذلك االأغذية، 
"منطقة تنظيمية" على جزيرة  اإن�ساء  مع 
اإيرلندا، �سرط اأن يوافق الربملان وال�سلطة 

التنفيذية يف اإيرلندا ال�سمالية على ذلك.
بيان الربملان االأوروبي قال كذلك اإن ذلك 
املقرتح مل يعالج املو�سوعات احلقيقة التي 
على  احلفاظ  اأن  على  م�سدًدا  حلل،  حتتاج 
اأهمية  يحمل  العظيمة،  اجلمعة  اتــفــاق 
كبرية بالن�سبة القت�ساد اجلزيرة، وال�سوق 
هو  العظيمة  اجلمعة  واتــفــاق  امل�سرتكة، 
بني   1998 �سنة  عليه  التوقيع  مت  اتفاق 

واأحـــزاب  اأيــرلــنــدا  وجمهورية  بريطانيا 
اأيرلندا ال�سمالية.

كذلك  بيانه  يف  �سدد  االأوروبـــي  الــربملــان 
ميكن  جدية  حلول  لتناول  منفتح  اأنه  على 
الفًتا  وعــمــلــي،  قــانــوين  ب�سكل  تطبيقها 
يلبي  ال  اجلــديــد  الــربيــطــاين  املــقــرتح  اأن 
املتطلبات وال التطلعات امل�سرتكة، و�سبق اأن 
رف�ص االقرتاح ب�سكل قاطع من قبل احلزب 
الوحدوي الدميقراطي، اأكرب حزب �سيا�سي 
ال�سريك  وحاليًا  ال�سمالية،  اأيــرلــنــدا  يف 

الفعلي حلكومة املحافظني يف و�ستمن�سرت.
وقال االحتاد االأوروبي مرارا اإن اأي اتفاق 
مل توافق عليه دبلن لن يقبله االحتاد، كما 
بند  ب�ساأن  التفاو�ص  يعيد  لن  اأنه  اإىل  اأ�سار 
اأن  املقرر  االن�سحاب، ومن  الدعم التفاقية 
واالحتاد  املتحدة  اململكة  م�سوؤولو  يجتمع 
ـــي  االأوروب املجل�ص  قمة  خــالل  االأوروبــــي 

املقبلة يف 17-18 اأكتوبر.
جون�سون  بوري�ص  تعهد  �سابق،  وقــت  ويف 
بــاإخــراج بــالده مــن االحتـــاد االأوروبــــي يف 
اجلــاري،  اأكتوبر   31 يف  اأي  املقرر،  املوعد 
ال،  اأم  بروك�سل  مع  اتفاق  اإىل  تو�سل  �سواء 
وت�سبب  املعار�سة  اأحــزاب  ترف�سه  ما  وهو 

بح�سول ان�سقاقات داخل حزبه.

اأول  مورينو،  لينني  االإكـــوادور،  رئي�ص  اأعلن 
البالد  اأنحاء  عموم  يف  الطوارئ  حالة  اأم�ص، 
على  وا�سعة  احتجاجات  موجة  خلفية  على 

االإجراءات االقت�سادية االأخرية للحكومة.
بهذا  األقاها  م�سجلة  كلمة  يف  مورينو،  وقال 
والهدوء  النظام  حماية  بهدف  انــه  ال�سدد 
الذين  وال�سيطرة على هوؤالء  املواطنني  واأمن 
الطوارئ  حالة  اأعلن  الفو�سى،  بث  يحاولون 
على امل�ستوى الوطني، م�سريا رئي�ص االإكوادور، 
متوجها اإىل املتظاهرين، اإىل اأن حكومة بالده 
امل�ساكل  حل  اأجل  من  للحوار  دائما  م�ستعدة 

العالقة.
يف  لل�سلطات  الطوارئ  حالة  اإعــالن  ويخول 
حقوق  وتقييد  اجلي�ص،  ــوات  ق ن�سر  الــبــالد 
بعد  يومًا،   60 ملدة  وذلك  والتنقل،  التظاهر 
يوم  املختلفة،  االإكـــوادور  اأنــحــاء  �سهدت  اأن 

يف  للعاملني  عاما  اإ�سرابا  املا�سي،  اخلمي�ص 
اإلغاء  على  يحتجون  الــذيــن  النقل،  قــطــاع 
جرى  والــتــي  للوقود،  احلكومية  ــات  ــان االإع
ارتفاع  عن  اأ�سفر  مما  عقود،   4 منذ  تقدميها 

حاد الأ�سعار الديزل والبنزين.
واأفاد وزير الداخلية، ماريا رومو، باأن قوات 
الطرق  لعرقلة  �سخ�سا   19 اعتقلت  االأمــن 
وارتكاب جرائم اأخرى، يف الوقت الذي خرج 
حيث  الــ�ــســوارع،  اإىل  االأ�سخا�ص  اآالف  فيه 
مناه�سة  �سعارات  ورددوا  االإطــارات  اأحرقوا 

لل�سلطات.
ويف العا�سمة كيتو تعر�ص ال�سحفيون الذين 
كانوا يقومون بتغطية تلك االأحداث، لل�سرب 
من قبل قوات االأمن، كما وقعت بع�ص اأحداث 

النهب وال�سلب بعدد من املدن �سمايل البالد.

املتحدة  باالأمم  دبلوما�سيون  قال 
الــدويل  االأمــن  جمل�ص  جل�سة  اإن 
اأم�ص،  عقدها،  املقرر  من  كان  التي 
التي  ال�ساروخية  التجارب  حول 
االأربعاء  ال�سمالية  كوريا  اأجرتها 
املا�سي تاأجلت لوقت الحق بداية 

االأ�سبوع املقبل.
يتم  اأن  الدبلوما�سيون  وتــوقــع 
دعوة املجل�ص لالنعقاد يوم االثنني 
اأو الثالثاء املقبلني بناء علي طلب 
تقدمت به كل من بريطانيا وفرن�سا 

واأملانيا.
مندوب  ــال  ق اأمــ�ــص  اأول  و�سباح 
بلجيكا الدائم لدى االأمم املتحدة، 
اإن جمل�ص  ال�سفري مارك بيك�ستني، 
ب�سان  �سيعقد جل�سة خا�سة  االمن 
لكوريا  البالي�ستية  ــارب  ــج ــت ال

ال�سمالية.
اأما االأربعاء املا�سي، اأعرب االأمني 
اأنطونيو  املــتــحــدة،  لـــالأمم  الــعــام 
اإزاء  العميق  القلق  عن  غوتريي�ص، 
املتحدث  ـــال  وق ــارب،  ــج ــت ال تــلــك 
�ستيفان  الـــعـــام،  االأمـــــني  بــا�ــســم 
بنيويورك،  لل�سحفيني  دوغريك، 
تلك  ــراء  اإج يعترب  غوتريي�ص  اإن 
انتهاكا  الــ�ــســاروخــيــة  الــتــجــارب 
االأمـــن  جمل�ص  لـــقـــرارات  �ــســافــرا 

الدويل ذات ال�سلة.
كوريا  اأركــان  رئا�سة  اأعلنت  فيما 
ال�سمالية  اجلـــارة  اأن  اجلنوبية 
االأربعاء  �سباح  �ساروخني،  اأطلقت 
االإطالق  عملية  وجــاءت  املا�سي، 
كوريا  اإعــالن  من  ــد  واح يــوم  بعد 
حمــادثــات  ا�ستئناف  ال�سمالية 
االأمريكية،  املتحدة  الواليات  مع 
اإنهاء  بهدف   ،2018 عــام  بـــداأت 

الربنامج النووي الكوري.
ب�سبب  ال�سمالية،  كوريا  وتخ�سع 
وال�ساروخي،  النووي  برناجميها 
ل�سل�سلة من العقوبات االقت�سادية 
مبوجب  والع�سكرية،  والتجارية 
جمل�ص  اتخذها  ـــرارات  ق حزمة 
فيما   ،2006 منذ  الــدويل،  االأمــن 
قــــرارات  اإن  ــغ  يــان بــيــونــغ  تــقــول 
عليها  حتظر  التي  املتحدة  االأمم 
ال�سواريخ  تكنولوجيا  ا�ستخدام 
البالي�ستية تنتهك حقها يف الدفاع 

عن النف�ص.

حظر ارتداء الأقنعة خالل 
الحتجاجات به�نغ ك�نغ

الربملان الأوروبي يرف�ض مقرتح 
لندن ح�ل "بريك�ست"

رئي�ض الإك�ادور يعلن حالة الط�ارئ ببالده

جمل�ض الأمن ي�ؤجل جل�سته ح�ل 
ك�ريا ال�سمالية لالأ�سب�ع املقبل

ال�صبت  24 �صتمرب  2969/ 05 اأكتوبر 2019 املوافق لـ 06 �صفر 081441

على  العثور  حقوقية  منظمة  اأعلنت 
 2900 فيها  دفـــن  جــمــاعــيــة  مــقــابــر 
جامو  �ــســمــايل  ــــل  االأق عــلــى  �سخ�ص 

وك�سمري.
"مبادرة  عــن  �ــســادر  لتقرير  ووفــقــا 
بـ  يــ�ــســمــى  الــــذي  املدين"  املــجــتــمــع 
االإن�سان  حلقوق  الدولية  "املحكمة 
ك�سمري")  يف  اجلــنــائــيــة  واملــحــكــمــة 
مقابر  اكت�ساف  جرى  فاإنه   ،)IPTK
 2900 االأقل  على  فيها  دفن  جماعية 
اأم�ص،  اإعالمية  و�سائل  بح�سب  �سخ�سا 
ومت اكت�ساف املقابر خالل اأعمال بحث 
ملناطق  تابعة  قرية   55 يف  اأجــريــت 
�سمايل  وكوبوارا  وباراموال  بانديبورا 

جامو وك�سمري.
الوطنية  اللجنة  من  التقرير،  وطلب 
حلقوق االإن�سان يف الهند، وجلنة جامو 
التدخل،  االإنــ�ــســان  حلــقــوق  وك�سمري 

م�سريا اإىل اإبالغ رئي�ص الوزراء ال�سابق 
اهلل،  عبد  عمر  جامووك�سمري  لوالية 
احلكومة  يف  ال�سلة  ذات  والــوحــدات 
مبادرة  طالبت  كما  باالأمر،  الهندية 
يف  �ساترجي،  اأجنــانــا  املــدين  املجتمع 

يف  م�ستقل  حتقيق  بــاإجــراء  التقرير، 
تتجاهل  اأال  يجب  اأن  قائلة  احلــادث، 
اأولوية،  وتعطيه  التقرير  احلكومة 
ــود  وج اأن  اإىل  �ــســاتــرجــي  ـــارت  ـــس واأ�
مقابر جماعية هو موؤ�سر على ارتكاب 

جرائم �سد االإن�سانية وجرائم احلرب 
اإذا  اأنــه  م�سيفة  اجلماعية،  واالإبــادة 
كانت مقربة جماعية ت�سري اإىل وجود 
وخارج  وم�ستمرة  متعددة  قتل  جرائم 
املقابر  اأن  الوا�سح  الق�ساء، فمن  نطاق 
هي  وكوبوارا  وباراموال  بانديبورا  يف 
اجلماعي  الــقــتــل  عمليات  مــن  جـــزء 
للجي�ص الهندي وقوات مرتزقة، الفتة 
اإىل اأن قوات االأمن الهندية زعمت اأن 
جمهولة  قبور  يف  دفنوا  الذين  هــوؤالء 

الهوية هم ميلي�سيات اأجنبية.
جثة   50 مــع  تعاملهم  اإىل  ولــفــتــت 
ــــوات االأمـــــن مــقــتــلــهــم اإثـــر  ــــت ق ادع
 39 اأن  واكت�سافهم  �ساخنة،  ا�ستباكات 
مواطني  من  منهم  و4  م�سلمون  منهم 
جامووك�سمري ومن اأ�سول هندية، فيما 

مل يتمكنوا من حتديد هويات 7.

 3 م�سرع  اأم�ص،  االأوكرانية،  التحتية  البنية  وزارة  اأعلنت 
اأ�سخا�ص، جراء هبوط ا�سطراري لطائرة �سحن يف مدينة 

لفيف )غرب(، بعد نفاد وقودها.
طراز  من  �سحن  طائرة  اأن  الوزارة،  عن  �سادر  بيان  وذكر 
متوجهة  االإ�سبانية  فيغو  مدينة  من  اإن-12" انطلقت  "اإيه 
اأن الطائرة ا�سطرت  اإىل مدينة لفيف االأوكرانية، م�سيفا 
مبدينة  هاليت�سكي  دانيلو  مطار  قرب  ا�سطراريا  للهبوط 
لفيف، بعد نفاد وقودها، واأكد م�سرع 3 اأ�سخا�ص يف ح�سيلة 

اأولية، واإ�سابة 3 اآخرين بجروح، يف احلادث.

لقي 3 مدنيني حتفهم، ب�سقوط قذيفة هاون على منزل بوالية 
وردك، �سرقي البالد، اأطلقتها حركة طالبان.

واأ�سار املتحدث با�سم وزارة الداخلية ن�سرت رحيمي، اإن طالبان 
اأطلقت قذيفة هاون �سقطت على اأحد املنازل بق�ساء ناراه، م�سريا 
اإىل اأّن القذيفة ت�سببت مبقتل 3 مدنيني، واإ�سابة رابع بجروح.
فيما مل ي�سدر اأي بيان حول احلادث من جانب حركة طالبان.

ارتفعت ح�سيلة �سحايا ال�سيول والفي�سانات، التي �سربت 
اإقليم "بيهار" �سرقي الهند، ، من 55 اإىل 73 قتيال.

والفي�سانات  ال�سيول  اأن  اأم�ص،  هندية،  قناة  وذكرت 
وا�ستمرت  ال�سبت  ت�ساقطت  التي  االأمطار  عن  الناجمة 
�سخ�سا،   73 م�سرع  عن  اأ�سفرت  املا�سي،  الثالثاء  لغاية 
واأو�سح البيان اأن ال�سيول �سربت 959 قرية يف 15 منطقة 
األف  و145  مليونني  قرابة  ت�سرر  عن  واأ�سفرت  باالإقليم، 

�سخ�ص من الفي�سانات.
الطبيعية  الكوارث  اإدارة  اأعلنت  اخلمي�ص،  االأول  واأم�ص 
 4 اإجالء  اإىل  املا�سي  الثالثاء  واأ�سارت  �سخ�سا   55 م�سرع 

اآالف �سخ�ص ت�سرروا من االأمطار يف االإقليم.

لقي 6 اأ�سخا�ص م�سرعهم، وفقد 4 اآخرون، اخلمي�ص، جراء 
اإع�سار "ميتاج" الذي �سرب املناطق اجلنوبية وال�سرقية من 

كوريا اجلنوبية.
االإع�سار  اأن  اجلنوبية،  الكورية  اإعالمية  و�سائل  وذكرت 
اأمطار غزيرة وهبوب رياح  القوة ت�سبب يف هطول  متو�سط 
البالد،  من  اجلنوبية  باملناطق  اأر�سية  وانهيارات  قوية 
من  العديد  يف  قيا�سيا  م�ستوى  �سجلت  االأمطار  اأن  م�سيفة 

املناطق املت�سررة.

قال ع�سو يف مفو�سية حقوق االإن�سان العراقية )موؤ�س�سة 
�سحايا  عدد  اإن  اأم�ص،  اأول  الربملان(،  تتبع  ر�سمية 
االحتجاجات التي ت�سهدها البالد منذ الثالثاء، ارتفع اإىل 

اأمن. عنا�سر  بينهم  جريح،  األف  من  واأكرث  قتياًل،   28
اأن  باجالن  هيمن  املفو�سية،  ع�سو  اأو�سح  ت�سريحات  ويف 
باالإ�سافة  قتياًل   28 اإىل  ارتفعت  االحتجاجات  �سحايا 
عن  تفا�سيل  دون  اأمن،  عنا�سر  بينهم  جريًحا   1177 اإىل 
�سحايا  اأن  الفتا  والقتلى،  اجلرحى  بني  االأمنيني  عدد 
 10 االحتجاجات يف حمافظة ذي قار )جنوب( فقط، بلغ 
اأعلى  �سجت  بينما  املحافظات،  بني  من  االأكرث  وهي  قتلى 

ح�سيلة للجرحى يف بغداد بواقع 440 بينهم عنا�سر اأمن.

مقتل 3 مدنيني جراء �سقوط 
قذيفة هاون باأفغان�ستان

م�سرع 3 يف هبوط ا�سطراري 
لطائرة غربي اأوكرانيا

ارتفاع �سحايا ال�سيول والأمطار
 يف "بيهار" الهندية اإىل 73 قتيال

م�سرع 6 وفقدان 4 جراء 
اإع�سار "ميتاج" بكوريا اجلنوبية

مفو�سية حقوقية عراقية: ارتفاع 
قتلى الحتجاجات اإىل 28

حــول

الوكاالت  

العــامل

منظمة حق�قية تعلن العث�ر على مقابر جماعية لـ 2900 �سخ�سا 
دويل

ق. دق. د

ق. د

ق. د
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�إحتاد ب�سكرة - �سباب ق�سنطينة 

�إحتاد �ل�ساوية ـ مولودية باتنة 

وفاق �سطيف 

مولودية �لعلمة - جمعية �خلروب 

حنا�صي ي�صن هج�ما معاك�صا ويقرر مقا�صاة مالل 

حلفاية ي�صر على فتح راأ�س مال ال�صركة التجارية

االإحتاد مطالب باالإنت�صار اأمام ال�صنافر لتفادي االإنفجار

�صدام كروي �صاخن يف داربي اأورا�صي مثري
 بني االإحتاد وامل�ل�دية

العقدة  فك  عن  "البابية" تبحث 
و"الي�صكا" مل�ا�صلة االإبهار 
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التي  النارية  االتهامات  فجرت 
اإدارة  جمل�ص  رئــيــ�ــص  اأطــلــقــهــا 
مالل،  �سريف  القبائل،  �سبيبة 
للفريق،  ال�سابق  الرئي�ص  غ�سب 
الذي  حنا�سي،  �سريف  حممد 
ليدين،  خرج من �سمته وعزلته 
ب�سدة،  مالل  �سريف  ت�سريحات 
بعد و�سفه له باملت�سبب االأول يف 
اأحداث ال�سغب التي عا�سها ملعب 
املا�سي،  االأ�سبوع  نوفمرب،  اأول 
اأمــــام �ــســبــاب بـــلـــوزداد، وقــال 
�سحفية  ت�سريحات  يف  حنا�سي 
"قررت رفع دعوى ق�سائية �سد 
االدعاءات  ب�سبب  مالل،  �سريف 
الباطلة له"، واأ�ساف "هل يعقل 
يف  بالت�سبب  مــالل  يتهمني  اأن 
اأحداث �سغب واأنا بعيد كل البعد 
وتابع  وحميطه؟"،  النادي  عن 

املنزل  ــادر  اأغ ومل  مري�ص  "اأنا 
اأحر�ص  اأن  يل  كيف  فــرتة،  منذ 
على  للتاأثري  االأ�سخا�ص  بع�ص 
دافعت  من  واأنا  واإعاقته  النادي 
عن حقوقه ومنحت له كل �سيء 
"كل  واأمت  عاًما"،   50 مدار  على 

ب�سالم  العي�ص  هو  االآن  اأريده  ما 
واالبتعاد عن حميط كرة القدم 
واالهتمام بعائلتي، لن اأ�سمح الأي 
عائلتي  ا�سم  يذكر  اأن  �سخ�ص 

ب�سوء مهما كانت �سفته".

الوطنية  الــرابــطــة  اأحـــدثـــت 
اجلولة  مباراة  موعد  على  تغيريا 
�سبيبة  بني  البطولة  من  ال�سابعة 
مت  والتي  �سطيف  ووفــاق  القبائل 
مبلعب  االأحــد  هــذا  اإىل  تاأخريها 
عمر حمادي ببولوغني بداية من 
من  بدال  م�ساءا  اخلام�سة  ال�ساعة 
معروفة  غري  الأ�سباب  اليوم  نهار 
املباراة  اأن  من  الرغم  على  وهــذا 
اجلمهور  حــ�ــســور  دون  مــربجمــة 
كل  تاأخري  الرابطة  ف�سلت  حيث 
املالعب  حتت�سنها  التي  املقابالت 
العا�سمة اإىل يوم االأحد، ويف نظر 
اللقاء  تاأخري  فــاإن  الفني  الطاقم 
لن يكون له اأي تاأثري على ت�سكيلة 

الوفاق.
فهد  �سطيف  وفـــاق  رئي�ص  وفــتــح 
التي  االأطــراف  على  النار  حلفاية 
االإعتماد  على  ح�سوله  تعرقل 
الهاوي  للنادي  كرئي�ص  االأن  حلد 
رغم مرور �سهر كامل على اإنتخابه 
حلفاية  ــال  وق الــوفــاق  راأ�ـــص  على 
االأطــــراف  ــن  م الــكــثــري  هــنــاك  اأن 
على  تـــواجـــده  يعجبها  مل  الــتــي 
الطرق  بكل  وت�سعى  النادي  راأ�ــص 
على  حــ�ــســولــه  تعطيل  اأجـــل  ــن  م
ح�سب  هذا  من  ــرث  واالأك االإعتماد 
حلفاية هو وجود الكثري من االأمور 
امل�سبوهة التي حدثت خالل االأيام 
الفارطة على غرار ق�سية الطاقم 

هذه  �سعي  خــالل  من  وهــذا  الفني 
االأطراف اإىل تك�سري الوفاق، وقال 
االأطراف  هذه  يتوعد  اأنه  حلفاية 
الفرتة  يف  نهائيا  عليها  الباب  بغلق 
و�سفه  مــا  اإنــهــاء  ــل  اأج مــن  املقبلة 
هذه  اأن  حيث  "ال�سرقة"  بعهد 
االأطراف كانت را�سية عن االأو�ساع 
كانت  عندما  الوفاق  يعي�سها  التي 
االأمــور  تنقلب  اأن  قبل  فيه  تعمل 
من  االأ�سخا�ص  هــوؤالء  خــروج  بعد 

النادي. 
حلفاية  ـــد  اأك ـــر  اأخ جــانــب  ومـــن 
ال�سركة  مال  راأ�ص  فتح  على  عزمه 
من  االإنتهاء  بعد  وهــذا  التجارية 
لن  حيث  حاليا  احلا�سلة  امل�ساكل 
يف  اخلطوة  بهذه  القيام  يف  يــرتدد 
اأنه  بالقول  مردفا  املقبلة  الفرتة 
رفقة  امل�سوؤولية  لتحمل  م�ستعد 
اأع�ساء مكتبه وهذا يف حال اإ�سرار 

ــايل  احل االإدارة  جمــلــ�ــص  رئــيــ�ــص 
عزالدين اأعراب على االإ�ستقالة من 
من�سبه رغم اأنه طلب منه موا�سلة 
االإنتهاء  غاية  اإىل  موؤقتا  املهمة 
من االإجــراءات االإداريــة املطلوبة 
وختم  التجارية،  ال�سركة  لتنظيم 
حلفاية ت�سريحه بالقول اأنه لي�ص 
حلد  املحققة  النتائج  عن  را�سيا 
االأن والبداية التي حققها الفريق 
عدد  ح�سد  على  قــادرا  كان  الــذي 
اأكرب من النقاط خا�سة يف مباريات 
ومع  الربج  واأهلي  العا�سمة  اإحتاد 
قائما  يبقى  الــطــمــوح  ـــاإن  ف ذلـــك 
لتح�سن النتائج يف الفرتة القادمة، 
مع  اليوم  �سبيحة  املوعد  و�سيكون 
بطولة  من  االأوىل  اجلولة  اإجــراء 
اإ�ستقبال  تعرف  والتي  االأوا�ــســط 
الربج  اأهلي  لل�سيف  �سطيف  وفــاق 

مبلعب 500 م�سكن ب�سطيف. 

اأم�سية  ب�سكرة  ــاد  اإحت ي�ستقبل 
ق�سنطينة  �سباب  ال�سيف  اليوم 
مبلعب العالية بداية من ال�سابعة 
ال�سابعة  اجلولة  حل�ساب  م�ساءا 
من بطولة الرابطة االأوىل، حيث 
تبحث ت�سكيلة االإحتاد عن حتقيق 
الفوز للخروج من فرتة الفراغ التي 
على  هزميتني  بعد  النادي  �سجلها 
اأن مهمة االإحتاد لن  التوايل، ولو 
بقوة  عاد  فريق  اأمام  �سهلة  تكون 
وحقق فوزين على التوايل اأي�سا يف 
ــرية، وعينت جلنة  االأخ اجلــوالت 
الثالثي  للفاف  التابعة  التحكيم 
الإدارة  وحمالوي  بيو�ص  عــراب، 

املباراة بني االإحتاد وال�سباب.
على  االإحتــاد  اإدارة  تاأكيد  ورغم 
من�سبه  يف  لكناوي  املـــدرب  بقاء 
اإ�ستقالته  قـــرار  عــن  والـــرتاجـــع 
بقاء  اأن  اإال  الــنــادي  تــدريــب  مــن 
مرهونا  يبقى  من�سبه  يف  املـــدرب 
بتحقيق  الفوز يف هذه املباراة الأن 
املزيد  حتتمل  ال  الفريق  و�سعية 

اأي تعرث  اأن  من التعرثات، يف حني 
برحيل  التعجيل  يعني  جــديــد 
الفنية،  الــعــار�ــســة  ــن  م لــكــنــاوي 
وت�ستفيد ت�سكيلة االإحتاد يف هذه 
املقابلة من عودة املهاجم بن طيب 
بعد تعافيه من االإ�سابة التي كان 
�سيتوا�سل  املقابل  ويف  منها،  يعاين 
االأخــر  الهجومي  الثنائي  غياب 
ــربوك بــ�ــســبــب عــدم  ــم ــل ــاي وب ــن ب
تعافيهما من االإ�سابة التي يعانيان 

منها. 
تفادي  يف  ــاد  االإحت اإدارة  وتاأمل 
قيام االأن�سار باأي ت�سرفات �سلبية 

ملعب  لكون  وهذا  اليوم  مقابلة  يف 
اللعب  بعقوبة  مهددا  بات  العالية 
امللعب  ر�سق  حــال  يف  جمهور  دون 
اإدارة  وجلــاأت  االأن�سار،  طرف  من 
يف  امللعب  اأبواب  غلق  اإىل  االإحتاد 
احل�س�ص  خــالل  املنا�سرين  وجــه 
تخفيف  اأجــل  من  وهــذا  ال�سابقة 
والطاقم  الالعبني  على  ال�سغظ 
ـــر تنوى  الــفــنــي، ومـــن جــانــب اأخ
اإدارة الرئي�ص بن عي�سى تخ�سي�ص 
منحة جد مغرية لالعبني من اأجل 

ــري االإحتـــــاد حتقيق الفوز يف هذه املباراة.  ــاه ــم تــتــجــه اأنـــظـــار ج
ملعب  اإىل  الــيــوم  م�ساء  واملــولــوديــة 
�سيكون  الــــذي  ح�سونة"  "زرداين 
بني  االأورا�سية  الكرة  لعر�ص  م�سرحا 
ال�ساوية  اإحتــــاد  امل�سيف  اجلــاريــن 
وال�سيف مولودية باتنة �سمن لقاءات 
الق�سم  بطولة  مــن  الــرابــعــة  اجلــولــة 
�سعارها  مــقــابــلــة  يف  لــلــهــواة  ــاين  ــث ال
والعودة  االإنت�سار  للمحليني  بالن�سبة 
امل�سري  التقني  و�سيكون  بنف�ص جديد 
حممود البقري يف اأول مواجهة ر�سمية 
ت�سكيلة  �ستكون  كما  الفريق  مــع  لــه 
ظل  يف  مكتملة  ال�ساوية  احتــاد  فريق 
الفريق  وعيادة  الغيابات  وجود  عدم 
ــول بيد  ــل ــل احل ــتــايل ك �ــســاغــرة وبــال
املدرب امل�سري املطالب بو�سع التوليفة 
املنا�سبة حتى يتمكن فريقه من تخطي 

عقبة "البوبية" 
اأ�سبال  ح�سر  ــــرى،  اأخ جــانــب  ومـــن 
املدرب في�سل لعالوي يف ظروف جيدة 
يف  اأمــل  وكلهم  مرتفعة،  ومبعنويات 
بنتيجة  ــذه  ه خرجتهم  مــن  ــعــودة  ال
على  الرتبع  مبوا�سلة  ت�سمح  ايجابية 
�ــســدارة الــرتتــيــب، هــذا ومــن املنتظر 
بع�ص  الــبــوبــيــة  ت�سكيلة  ت�سهد  اأن 
كنون  عودة  ظل  يف  خا�سة  التغيريات، 
املهاجم  �سيغيب  فيما  العقوبة،  مــن 
�ستبعده  التي  االإ�سابة  ب�سب  غ�سبان 
ناهيك عن  لفرتة طويلة،  املالعب  عن 
لذات  لغيابه  يا�سني  ــرق  زي موا�سلة 
ال�سبب، ويف �سياق مغاير، عينت رابطة 
ملقابلة  حكما  ظفري  احلكم  الــهــواة، 
البوبية �سد احتاد ال�ساوية، و�سيكون 
كم�ساعد  كا�سي  من  كل  م�ساعدته  يف 

اول، وجمعة كم�ساعد ثاين.

ومــــن جــهــتــهــم اأنـــ�ـــســـار املـــولـــوديـــة، 
على  قويا  توافدهم  يكون  اأن  يرتقب 
ح�سونة،  زرداين  مــلــعــب  مـــدرجـــات 
�سيارة   40 تخ�سي�ص  بــعــد  خــا�ــســة 
للجنة  االأول  املمول  ي�سري  �سركة  من 
االأن�سار  جلنة  عمدت  كما  االأنــ�ــســار، 
اإىل  املتنقلني  البوبية  ع�ساق  لتوعية 

هذا  يف  فريقهم  ملنا�سرة  البواقي  اأم 
التحلي  ب�سرورة  االأورا�ــســي  الــداربــي 
الذي  الوقت  يف  عالية،  ريا�سية  بروح 
عقدت جلنة اأن�سار الفريق امل�ست�سيف 
لتنظيم  االأمنية  اجلهات  مع  اجتماعا 

االأن�سار من كال الفريقني.

زوغار  م�سعود  ملعب  يحت�سن 
بالعلمة اأم�سية اليوم )اخلام�سة 
حل�ساب  القمة  مباراة  م�ساءا( 
بطولة  مــن  ال�سابعة  اجلــولــة 
مولودية  بني  الثاين  املحرتف 
ال12  املرتبة  �ساحبة  العلمة 
اخلروب  وجمعية  الرتتيب  يف 
�ساحب ال�سف الثاين، وتخو�ص 
اليوم  لقاء  املولودية  ت�سكيلة 
العب  ــات  ــدم خ ــن  م منقو�سة 
ــــد فــقــط ويــتــعــلــق االأمــــر  واح
املــ�ــســاب، فيما  بــاملــهــاجــم كــفــي 
حتت  ــارات  اخلــي بــاقــي  �ستكون 
الذي  �سحراوي  املدرب  ت�سرف 
يف  الفريق  مــع  م�سريه  �سيلعب 
من  تعرث  اأي  الأن  املــبــاراة  هــذه 
عن  برحيله  التعجيل  �ــســاأنــه 
اإدارة  وتبقى  الفريق،  قــيــادة 
ما  بت�سوية  ملزمة  املــولــوديــة 
والتي  �سنتيم  ماليري   7 يقارب 
متثل التعوي�سات اخلا�سة بنحو 

املو�سم  تــعــداد  مــن  ــب  الع  15
الفارط.

املنت�سية  اجلمعية  ت�سكيلة  اأما 
املحققة  االإنت�سارات  ب�سل�سلة 
الفارطة  الثالثة  ــوالت  اجل يف 
بطموح  العلمة  اإىل  فتتنقل 
اأجل  مــن  الـــزاد  بكامل  الــعــودة 
ولن  املقدمة،  كوكبة  يف  البقاء 
بوعراطة  ر�سيد  املـــدرب  يجد 
الت�سكيلة  �سبط  يف  �سعوبات 
املباراة وهذا  االأ�سا�سية يف هذه 
يف ظل اإكتمال التعداد الذي اأبان 

عن جاهزية كبرية بعد الفوز يف 
اللقاء الودي على ح�ساب �سباب 
هدف  بنتيجة  الــفــكــرون  عــني 
املــدرب  اأن  علما  مــقــابــل،  دون 
ــوة  ــدع فــ�ــســل عـــدم تــوجــيــه ال
بايزيد  �ــســديــرة،  بــن  للثالثي 
اإن�سباطية،  الأ�سباب  والعمري 
منحة  ت�سل  اأن  املنتظر  ــن  وم
الفوز يف هذه املباراة اإىل مبلغ 8 
ماليني �سنتيم لتحفيز الالعبني 
يف  اخلام�ص  الفوز  حتقيق  على 

بطولة املو�سم اجلاري. 

ق. ر

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

اأحمد اأمني. ب / اأمري. ج

برجمة لقاء ال�شبيبة والوفاق مبلعب بولوغني وتاأجيلها باأربع وع�شرين �شاعة 

حتقيق اإال  لنا  خيار  "ال 

 االنت�صار اأمام الب�بية"
ك�سف لـ " االأورا�ص نيوز"  متو�سط امليدان الحتاد ال�ساوية اإليا�ص عباب�سة 

ا�ستعدادا  املا�سي  االأ�سبوع  هذا  طيلة  جيدة  بطريقة  ح�سر  الفريق  اأن 

ال�سعوبة  غاية  يف  املولودية  :” مقابلة  باتنة  اإبن  واأ�ساف  اليوم  ملواجهة 

ولهذا  املو�سم  بداية  منذ  الهزمية  طعم  يتذوق  مل  مناف�سنا  اأن  خ�سو�سا 

�سيحاول ب�ستى الو�سائل املحافظة على ديناميكية االنت�سارات على ح�سابنا 

االأمر الذي يحتم علينا توخي احليطة واحلذر والدخول بقوة يف اللقاء من 

اأجل حتقيق االإنت�سار ت�سمح لنا باملحافظة على �سل�سلة النتائج االإيجابية 
والتقدم اأكرث للمقدمة”.

اإليا�س عباب�شة )متو�شط ميدان اإ. ال�شاوية(:

اأحمد اأمني. ب



ـــــر  جنــــــم مــــــقــــــرة- مـــــولـــــوديـــــة اجلـــــزائ
ــــف( ــــي ــــط ــــس ــــ� ب ـــــــــــــاي  م  8 )مـــــــلـــــــعـــــــب 
ــــوديــــة وهــــــــــران- اإحتــــــــاد اجلــــزائــــر مــــول
ــــــــاد بــلــعــبــا�ــص جـــمـــعـــيـــة الــــ�ــــســــلــــف- احت
ـــاب قــ�ــســنــطــيــنــة ـــب ـــس ـــرة- � ـــك ـــس ـــ� اإحتـــــــــاد ب

يوم الأحد 6 اأكتوبر 2019 
ــني  ع ـــة  ـــي ـــع ـــم ج داي-  حــــ�ــــســــني  نــــ�ــــســــر 
ـــاء( ـــس ـــ� ـــي ـــب ال الــــــــــدار  ـــب  ـــع ـــل م  ( ـــة  ـــل ـــي مـــل
ـــبـــيـــبـــة الـــــ�ـــــســـــاورة اأهــــــلــــــي الـــــــــــربج- �ـــس

ــف  ــي ــط ــس ــــل- وفـــــــــاق � ــــائ ــــب ــــق �ـــســـبـــيـــبـــة ال
) جــــمــــهــــور  ــــــــدون  ب ــــني  ــــوغ ــــول ب ـــب  ـــع ـــل م  (
ــــاب بـــــــــلـــــــــوزداد- نــــــــــادي بــــــــــارادو ــــب ــــس �

ــــة ــــامل ــــــــــة- تـــــــرجـــــــي ق ــــــــــروان اأمـــــــــــــل م
ـــوت ـــاق ـــاب عــــني ي ـــب ـــس ـــة- � ـــي ـــل ـــي ـــاب امل ـــب ـــس �
�ــــســــبــــاب مــــيــــلــــة- اأوملـــــــبـــــــي الـــــطـــــارف
ــن- جنـــم تــازوقــاغــت ــدي ــوم �ــســبــاب هـــــواري ب
ــــــــاد احلـــجـــار ـــاب عــــني كــــر�ــــســــة- اإحت ـــب ـــس �
ـــكـــة ـــري ــــــــــاق الــــــقــــــل- مــــــولــــــوديــــــة ب وف
ـــــرة- نـــ�ـــســـر الـــفـــجـــوج ـــــه ـــــوم اأوملـــــــبـــــــي ب
ــــــدرعــــــان ــــاب ال ــــب ــــس وفــــــــــاق تــــبــــ�ــــســــة- �

 1  / 1 جمعية برج غدير- جنم بوعقال 
 0  / 2 اأوالد زواي  �سباب براقي- جمعية 
 1  /  1 �سطيف  ملعب  العر�ص-  بئر  �سباب 
 0  / 1 �سبيبة عزازقة- �سبيبة بومردا�ص 
 0  /  1 منايل  بــرج  �سباب  الــقــرارم-  جنم 
ـــل حــيــدرة 2 / 0 �ــســبــاب بــوجــلــبــانــة- اأم
 1  /  2 احلمادية  �سباب  �سطيف-  اإحتـــاد 
ـــة الــبــويــرة  ـــودي ـــول اإحتــــــاد بــــرهــــوم- م
)  2019 ـــر  ـــوب ـــت اأك الـــ�ـــســـبـــت   الــــيــــوم   (

ـــة بــجــايــة ـــودي ـــول ـــــــــو- م ــــي اآرزي ــــب اأومل
ــت ــان ــن ــاج ــــــاع ت �ـــســـريـــع غــــلــــيــــزان- دف
ـــة ـــدي ـــــي امل ـــــب ـــــــاء- اأومل ـــــــع ـــــــل االأرب اأم
ـــص ـــرا� ـــادة- اإحتـــــــاد احل ـــع ـــس ـــو� اأمــــــل ب
�سكيكدة �ــســبــيــبــة  وهـــــــران-  جــمــعــيــة 
ــة ــاب ــن ــة بـــجـــايـــة- اإحتــــــــاد ع ــب ــي ــب ــس �
مــولــوديــة الــعــلــمــة- جــمــعــيــة اخلـــروب
�سعيدة ـــوديـــة  مـــول ــان-  ــس ــ� ــم ــل ت وداد 

 1  /  1 ق�سنطينة  مولودية  تب�سة-  اإحتاد 
 0  /  1 جيجل  �سباب  العيد-  �سلغوم  هالل 
 0  /  1 العيد  �سلغوم  اأمل  التالغمة-  نادي 

اإحتــــــــــاد الــــ�ــــســــاويــــة- مـــــولـــــوديـــــة بـــاتـــنـــة
ـــلـــة- �ــــســــبــــاب عـــــني فــــكــــرون اإحتــــــــــاد خـــنـــ�ـــس
�سباب حي مو�سى- اإحتاد عني البي�ساء ) بدون جمهور (
جــــالل اأوالد  �ــــســــبــــاب  ـــــوف-  ـــــس � ـــن  ـــام ـــس ـــ� ت
قــايــ�ــص )بــــدون جمهور( �ــســبــاب  بــاتــنــة-  �ــســبــاب 

برنامج �جلولة �ل�سابعة 
 للر�بطة  �ملحرتفة �لأوىل

برنامج �جلولة �ل�سابعة 
 للر�بطة  �ملحرتفة �لثانية 

نتائج �جلولة �لر�بعة  
 لر�بطة �لق�سم �لثاين هو�ة 

برنامج �جلولة �لثالثة )جمموعة �ل�سرق(

ـــج �جلـــــولـــــة �لـــثـــالـــثـــة  ـــائ ـــت ن
ـــرق( ـــس ـــة و�ــــســــط � ـــوع ـــم )جم

برنامج �جلولة �لر�بعة )�ليوم �ل�سبت(

ع النقاطا�سم الناديالرتتيب
07اإحتاد �سطيف01

06�سبيبة بومردا�ص02

06�سبيبة عزازقة-

06جنم القرارم-

05ملعب �سطيف05

05جمعية برج غدير-

04�سباب برج منايل07

04مولودية البويرة-

04جنم بوعقال-

04�سباب بوجلبانة-

04�سباب براقي-

03اأمل حيدرة12

02�سباب بئر العر�ص13

01�سباب احلمادية14

01جمعية اأوالد زواي-

00اإحتاد برهوم16

ال�����رت�����ي�����ب 

برجمة اجل�لتني 5 و 6 ي�مي 
10 و16 اأكت�بر القادم

الهواة  الثاين  الق�سم  رابطة  برجمت 
يومي  وال�ساد�سة  اخلام�سة  اجلولتني 
 16 والــثــالثــاء  اأكــتــوبــر   10 اخلمي�ص 
اإنهاء  ت�سريع  اأجــل  من  وذلــك  اأكتوبر 

الذهاب  مرحلة 
قبل نهاية ال�سنة 
خا�سة  اجلارية، 
ــة  ــبــطــول ال اأن 
توقفا  �ستعرف 
قـــــد يـــتـــجـــاوز 
ـــوعـــني  ـــب ـــس االأ�
خـــــــــــــــــــــــالل 
ــتــحــقــاق  ــس االإ�
ــــي  الــــرئــــا�ــــس
�سهر  الـــقـــادم 
ــــمــــرب  ديــــ�ــــس

املقبل.

الرابطة تلزم االأندية باإبرام 
عق�د مع الط�اقم الفنية 

للهواة  الثاين  الق�سم  را�سلت رابطة 

الندية املعنية بالزامية ابرام عقود 

وار�سالها  لها  الفنية  الطواقم  مع 

للرابطة خالل اأ�سبوعني على اأق�سى 

تقدير من اأجل ا�ست�سدار االإجازات، 

بالن�سبة  جديد  االإجراء  هذا  ويعد 

الذي  للهواة  الثاين  الق�سم  الأندية 

جاء بناء على مرا�سلة من االإحتادية 
اجلزائرية لكرة القدم.

رابطة الق�شم الثاين هواة

رابطة بني اجلهات 

�سبيبة بجاية - �إحتاد عنابة 

 00 هالل �سلغوم �لعيد - �سباب جيجل 01 / 

دفاع تاجنانت 

ر�بطة �لق�سم �لثاين هو�ة

االإحتاد يف اأ�صعب اإختبار وال�ايل ينجح يف اإنهاء املقاطعة

الهالل دون خطاأ مبلعب املظاهرات ويت�صلق الرتيب

الك�صف عن املدرب اجلديد
 بعد لقاء �صريع غليزان

االإنذار االأول الأندية م�ل�دية و�صباب 
باتنة وامل�ك و الفيالج و�صباب جيجل
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�سيفا  عنابة  اإحتـــاد  ت�سكيلة  تــنــزل 
اأم�سية اليوم على �سبيبة بجاية مبلعب 
�سعبة  ــاراة  مــب يف  املــغــاربــيــة  ــوحــدة  ال
باأ�سبوع  مرت  التي  العنابية  للت�سكيلة 
�سعب بعد مقاطعة الالعبني للتدريبات 
وتذبذب التح�سريات لهذه اخلرجة رغم 
العودة  اإىل  الفريق يف حاجة ما�سة  اأن 
منطقة  من  للخروج  اإيجابية  بنتيجة 
يف  يتواجد  االإحتـــاد  اأن  بحكم  اخلطر 
ال�سف ال13 يف الرتتيب العام بر�سيد 4 
نقاط، ويغيب عن الت�سكيلة العنابية يف 
هذه املباراة املدافع العائد اإىل املناف�سة 
عن  ف�سال  جاهزيته  عدم  ب�سبب  معيزة 
وجبايل،  بعو�ص  موؤهل  الغري  الثنائي 
وجود  ب�سبب  كني�ص  املدافع  عن  ناهيك 
الإنذار  تلقيه  بعد  العقوبة  طائل  حتت 
بينما  ال�سابقة،  املــبــاراة  يف  اإحتجاج 
وهــواري  بالح  الثنائي  م�ساركة  تبقى 
نتيجة  الفني  الطاقم  بقرار  مرتبطة 

معاناتهما من بع�ص االأالم.
امل�سكل  حــل  مــن  عنابة  وايل  ومتــكــن 
املباراة  لهذه  الالعبني  مبقاطعة  املتعلق 
كروم  الفريق  رئي�ص  مع  اإجتماعه  بعد 
طماأن  حيث  موا�سة  كمال  املــدرب  وكذا 
املحلية  الــ�ــســلــطــات  بـــوقـــوف  الـــــوايل 
ت�سريع  على  العمل  مع  الفريق  بجانب 
 5 مبلغ  بت�سريح  املتعلقة  ـــراءات  االإج
ماليري �سنتيم املمنوح من طرف ال�سلطات 

الوالئية للفريق وهذا من اأجل ت�سوية 
باقي م�ستحقات الالعبني يف اأقرب وقت 
ممكن وهي الوعود التي اأقنعت الالعبني 
والتنقل  ــات  ــب ــدري ــت ال اإىل  ــودة  ــع ــال ب
بنتيجة  العودة  اأمــل  على  بجاية  اإىل 
لتعوي�ص  اخلــرجــة  ــذه  ه يف  اإيجابية 
التعرث امل�سجل يف اجلولة الفارطة اأمام 

اأوملبي اأرزيو. 

حتقيق  يف  العيد  �سلغوم  ــالل  ه جنــح 
بطولة  يف  الــتــوايل  على  الثاين  الفوز 
املدرب  اأ�سبال  متكن  اأن  بعد  املو�سم  هذا 
�سباب  عقبة  جتاوز  من  عقون  م�سطفى 
يف  مقابل  دون  هــدف  بنتيجة  جيجل 
املظاهرات  مبلعب  جــرت  التي  املقابلة 
�سيطرة  عرفت  والــتــي  العيد  ب�سلغوم 
اللقاء،  جمــريــات  على  الــهــالل  ــاء  ــن اأب
حلد  نقاط   8 اإىل  ر�سيده  الهالل  ورفع 
بداية  منذ  هزمية  اأي  تلقي  ودون  االأن 
اإعتربها  التي  احل�سيلة  وهي  البطولة 
املدرب عقون باملقبولة حلد االأن خا�سة 
طرف  مــن  املــقــدم  امل�ستوى  حت�سن  مــع 
كان  حيث  الأخرى  مقابلة  من  الالعبني 
اأداء الهالل خالل مباراة النمرة مقبوال 
اإىل حد كبري مما جعل اجلمهور يخرج 
البطولة  بداية  منذ  مرة  الأول  را�سيا 

على م�ستوى الفريق.
وجاء الهدف الوحيد للهالل عن طريق 

الثاين  ال�سوط  بداية  �سربة جزاء من 
اأحد  طــرف  مــن  باليد  الــكــرة  مل�ص  بعد 
مدافعي ال�سباب داخل منطقة العمليات 
ــوان احلــكــم بــوتــرعــة يف  ــت حــيــث مل ي
بنجاح  نفذها  جـــزاء  �سربة  ت�سفري 
املهاجم بورزام، وعرفت املباراة ح�سورا 
كبريا من جانب اأن�سار الفريقني خا�سة 
بقوة  تنقلوا  الذين  الـــزوار  جانب  من 
املباراة  اإنتهت  حيث  العيد  �سلغوم  اإىل 
عرفت  كما  عــالــيــة،  ريا�سية  روح  يف 
�سبور  الــهــالل  مــدافــع  تعر�ص  ــاراة  ــب امل

خو�ص  من  حترمه  قد  الإ�سابة  اإ�سالم 
لقاء املوك يف اجلولة القادمة يف اإنتظار 
نتائج التحاليل التي �سيجريها الالعب، 
اجلولة  مباراة  الهواة  رابطة  وبرجمت 
اخلام�سة من البطولة والتي تعرف تنقل 
الهالل اإىل ق�سنطينة ملواجهة املولودية 
املحلية يوم اخلمي�ص 10 اأكتوبر مبلعب 
ال�سهيد بن عبد املالك، فيما مت برجمة 
مباراة اجلولة ال�ساد�سة اأمام �سباب عني 
الفكرون مبلعب املظاهرات يوم الثالثاء 

القادم.  اأكتوبر   15

اإرجـــاء  تاجنانت  دفـــاع  اإدارة  ف�سلت 
للفريق  ــد  ــدي اجل املــــدرب  ــن  ع الــكــ�ــســف 
اإىل  زغــدود  منري  املغادر  املــدرب  خلالفة 
ــاراة �ــســريــع غــلــيــزان والتي  ــب مــا بــعــد م
كتفي  بن  املــدرب  م�ساعد  عليها  �سي�سرف 
مدرب  من�سب  يف  بلهاين  عمار  تعيني  مع 
بدين  كمح�سر  م�سعود  بن  وكذا  للحرا�ص 
جديد للفريق، فيما تبقى االأمور املتعلقة 
العار�سة  �سيقود  الــذي  اجلديد  باملدرب 

تاأكيد  بعد  خا�سة  وا�سحة  غري  الفنية 
امل�سريين على عدم رغبتهم يف التعاقد مع 
بوغرارة  اليامني  للفريق  ال�سابق  املدرب 
ال�ساورة،  الذي ي�سرف على فريق �سبيبة 
املــدرب  مــع  التعاقد  اإحتمال  يبقى  كما 
اأن  خا�سة  قائما  الدو  حمادي  التون�سي 
بعد  الدفاع  بيت  يف  االإجماع  يلقى  املعني 

جتربته املوفقة مع الفريق. 

عاقبت جلنة االإن�سباط العب فريق هالل 
بثالثة  احلليم  عبد  عامر  العيد  �سلغوم 
غرامة  ديــنــار  األـــف  و15  نــافــذة  ــقــاءات  ل
وهي  اخل�سم  على  االإعــتــداء  ب�سبب  مالية 
الثانية  اجلولة  لقاء  تخ�ص  التي  العقوبة 
وهالل  خن�سلة  احتــاد  فريقي  جمعت  التي 
االإنذار  اللجنة  ذات  ووجهت  العيد،  �سلغوم 
ب�سبب  ق�سنطينة،  مولودية  لفريق  االأول 
املقذوفات  ورمي  النارية  االألعاب  ا�ستعمال 
بقيمة  مالية  وغرامة  امليدان  اأر�سية  فوق 
ثانية  غرامة  اإىل  اإ�سافة  دينار،  األف   30
غري  �سلوك  ب�سب  ديــنــار  اآالف   10 بقيمة 
ق�سنطينة،  ــة  ــودي ــول م ــق  ــري ف مـــن  ـــق  الئ
من  ابراهيم  قا�سمي  الالعب  اأوقــفــت  كما 
ب�سبب  واحـــدة  مبقابلة  املوك"   " فــريــق 
وبخ�سو�ص  احلكم،  قــرار  على  االإعــرتا�ــص 
�سلطت  فقد  باتنة  و�سباب  مولودية  لقاء 
يف  واحــدة  ملباراة  االإيقاف  عقوبة  اللجنة 
ب�سبب  اهلل  عبد  ماتيب  ال�سباب  العب  حق 
االإنذار  و�سلطت  �سفراوين،  بطاقتني  تلقيه 
االأول يف حق الفريقني وغرامة بقيمة 30 
األف دينار ب�سبب رمي االألعاب النارية فوق 

مت  التي  العقوبة  ذات  وهي  امليدان،  اأر�سية 
و  البي�ساء  عني  احتــاد  فرق  على  ت�سليطها 
وعاقبت  مو�سى،  حي  و�سباب  جيجل  �سباب 
�سوف و�سباب جيجل  العبي فريقي ت�سامن 
مبباراة  بــرهــان  وبــودابــة  ناجي  خــرية  بــن 
قـــرارات  على  االإعــرتا�ــص  ب�سبب  واحـــدة 
وب�ساأن  �سفراوين،  بطاقتني  ونيل  احلكم، 
مباراة �سباب قاي�ص واأمل �سلغوم العيد، فقد 
بو�سيف  االأمل  فريق  العب  اللجنة  عاقبت 
حمزة باأربعة مباريات نافذة وغرامة مالية 
ت�سرفات غري  ب�سبب  دينار  األف   25 بقيمة 
وعاقبت  ر�سميني،  م�سوؤولني  جتاه  ريا�سية 
تب�سة  احتاد  فريق  مدرب  االإن�سباط  جلنة 
وتغرميه  واحـــدة  مبقابلة  حممد  بل�سطر 
على  االإعــرتا�ــص  ب�سبب  دينار،  األــف   15 بـ 
قرارات احلكم، وهي نف�ص العقوبة امل�سلطة 
كرمي  ونويري  جلني  غناية  الالعبني  على 
فريقي  وتــغــرمي  تب�سة،  احتــاد  فريق  مــن 
هالل �سلغوم العيد واحتاد تب�سة بـ 20 األف 
و 10 اآالأاف دينار ب�سبب �سلوك غري ريا�سي 
غري  و�سلوك  الهالل  لفريق  الكرات  مللتقطي 

ريا�سي لفريق االإحتاد.

بدري. ع

ع. بدري

ب. ع

�ساكر . اأ
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للهواة  ــاين  ــث ال الق�سم  بــطــولــة  ـــدرك  ت
املجموعة ال�سرقية جولتها الرابعة والتي 
م�ساء  باتنة  �سباب  فريق  فيها  ي�ست�سيف 
الفريق  �سفوحي"  "ال�سهيد  مبعقله  اليوم 
جمهور  بــدون  وذلــك  قاي�ص  �سباب  اجلــار 
للفريق  كبرية  اأهمية  تكت�سي  مقابلة  يف 
بالنقاط  الظفر  على  املجرب  ــي  ــس االأورا�
الثالث لتدارك تعرث اجلولة املا�سية اأمام 
مولودية باتنة خا�سة اأن اأداء الكاب كان 
يجب  ولهذا  دقيقة  الت�سعني  طيلة  خميبا 
واالأداء  بالنتيجة  االنت�سار  الفريق  على 
اأملهم وكانوا  الذين خاب  االأن�سار  لطماأنة 
يف قمة الغ�سب بعد مقابلة الداربي االأمر 
الذي جعلهم يتنقلون اإىل ح�سة اال�ستئناف 
رغبة  حتدوهم  الذين  الالعبني  لتوبيخ 
االأن�سار  واإقــنــاع  الفوز  لتحقيق  جاحمة 
ال�سباب  قدرة  يف  �سكك  من  كل  على  والرد 
فرغم  ال�سعود،  ــة  ورق على  املناف�سة  يف 
للظفر  رواق  اأح�سن  يف  يوجد   الكاب  اأن 
املتوا�سع  للم�ستوى  نظرا  الثالث  بالنقاط 
منذ  االأخـــر  هــو  اخل�سم  بــه  ظهر  الـــذي 
بداية املو�سم، ومع ذلك على عنا�سر �سباب 
باتنة توخي احليطة واحلذر لتفادي اأية 
ال  القدم  كرة  اأن  مادام  �سارة  غري  مفاجاأة 

العديد  تعرتف باملنطق وحتمل يف طياتها 
من املفاجاآت ولهذا يجب على رفقاء القائد 
اجلد  ماأخذ  املواجهة  اأخذ  بركاين  �سكيب 
ب�سالم  القاي�سية  اأبــنــاء  عقبة  لتخطي 
حمرز  التون�سي  التقني  اأن  اإىل  ن�سري  كما 
اأو  تغيري  اإحـــداث  يف  نيته  ــدى  اأب علي  بن 
تغيريين على الت�سكيلة مقارنة بالتي لعبت 
لطبيعة  يرجع  ــذا  وه املا�سية  املواجهة 
االأداء  ــذا  وك اللقاء  لطبيعة  و  املناف�ص 
ما  تقدم  مل  التي  العنا�سر  لبع�ص  ال�سلبي 
املدرب  اأن  نوؤكد على  منها كما  كان مرجوا 
باالإقالة يف حالة  مهددا  �سيكون  التون�سي 
جهتهم  من  جديدة  �سلبية  نتيجة  حتقيق 
خالل  كبرية  جاهزية  الكاب  العبو  اأبدى 
التدريبات ملقابلة اليوم اأمام القاي�سية فكل 
“االأورا�ص  اإليهم  حتدثت  الذين  الالعبني 
الفوز  حتقيق  على  عزمهم  ــدوا  اأك نيوز”  
االأن�سار  وجوه  على  الب�سمة  ر�سم  واإعــادة 
الذين خيبوهم يف اللقاء االأخري كما اأنهم 
من  ال�سعود  م�سوار  بعث  اإعــادة  يريدون 
اأن  االإدراك  متــام  يــدركــون  الأنهم  جديد 
املت�سدرين  مع  الفارق  �سيو�سع  اأخــر  تعرث 
ويجعلهم يخرجون من �سباق املناف�سة على 

تاأ�سرية ال�سعود مبكرا.

م�ساء  البي�ساء  عني  ــاد  اإحت فريق  �سيكون 
على  زواال  الثالثة  ال�ساعة  من  بداية  اليوم 
عندما  باملخاطر  حمفوفة  �سفرية  مع  موعد 
املحلي  الفريق  ملواجهة  جيجل  اإىل  يتنقل 
حي مو�سى بر�سم اجلولة الرابعة من بطولة 
فرغم  ال�سرقية  الناحية  الــثــاين  الق�سم 
�سعوبة املاأمورية بالن�سبة لفريق احلراكتة 
نظرا لقوة اأ�سحاب االأر�ص وحاجتهم املا�سة 
للنقاط الثالث للهروب من املنطقة احلمراء 
على  عازمون  �سايغي  القائد  رفقاء  اأن   اإال 
لتدارك  كامال  بالزاد  للعودة  التحدي  رفع 
اأمام ت�سامن  هزميتهم االأخرية داخل الديار 
بــدون  تلعب  املــواجــهــة  واأن  خا�سة  �ــســوف 
جمهور ب�سبب العقوبة امل�سلطة على الفيالج 
ولهذا فالفريق احلركاتي مطالب بالفوز الأن 
اأي تعرث قد يعيده اإىل نقطة ال�سفر و الفارق 
هذا  وبني  االأخــرى  الفرق  مع  �سيت�سع  حتما 
نتيجة  حتقيق  على  جمرب  فاالإحتاد  وذاك 
بعيدا  العمل  مبوا�سلة  له  ت�سمح  اإيجابية 
التي  ال�سلبيتني  النتيجتني  بعد  ال�سغط  عن 
اأخر  يف  البي�ساء  عني  احتاد  فريق  حققهما 

الت�سامن  و  التالغمة  من  كل  اأمــام  جولتني  
اأول  اأن يحقق االحتاد  ال�سروري  واأ�سبح من 
الأن  الفيالج  بوابة  من  اليوم  م�ساء  اإنت�سار 
تعرث اأخر من �ساأنه اأن يدخل الفريق يف النفق 
املظلم و قد يدفع ثمنه الفريق غاليا مع مرور 
اجلوالت وتكت�سي مباراة اليوم اأهمية كبرية 
نتيجة  بتحقيق  املطالب  البي�ساء  لفريق 
اجلولة  تعرث  لــتــدارك  له  ت�سمح  اإيجابية 
من   احلراكتة  يتمكن  حتى  ولهذا  املا�سية 
العودة بالزاد كامال هناك عدة مفاتيح لذلك 
منها االإرادة واحلما�ص و العزمية ناهيك عن 
كما  البدنية  اجلاهزية  و  الذهنية  القوة 
متفائل  جد  جابري  الغني  عبد  املدرب  بدى 
يف اجتياز منعرج الفيالج ب�سالم، موؤكدا باأن 
اأن توؤثر على توازن  الغيابات ال ميكن  بع�ص 
امل�سوار  تعبيد  على  براأيه  العازمة  الت�سكيلة 
وباملرة  الديار  خــارج  وذلــك  اإنت�سار  باأحلى 
حتقيق  خالل  من  االأخــرية  اخل�سارة  تدارك 
الوحيد  ال�سبيل  بــراأيــه  يبقى  الــذي  الفوز 
للو�سعية  بالنظر  املفقودة  الثقة  ال�ستعادة 

احلرجة يف �سلم الرتتيب.

اأحمد اأمني. ب

اأحمد اأمني. ب

�أمل �سريع برج غدير ـ جنم بوعقال 1/1 

�إحتاد خن�سلة ـ �سباب عني فكرون 

�إحتاد تب�سة ـ مولودية ق�سنطينة  01/01

�سباب باتنة ـ �سباب قاي�س 

�سباب حي مو�سى ـ �إحتاد عني �لبي�ساء 

النجم �صيع الف�ز واكتفي بنقطة التعادل

االإحتاد وال�صباب من اأجل االإنت�صار لتح�صني امل�صار

الكناري يتعرث جمددا على اأر�صه وو�صعيته تتعقد

ال�صباب لرد االإعتبار و"�صياربيكا"  
للع��دة باأخف االأ�ص�رار

اجلريحني  لقاء  "احلراكتة" و"الفيالج" يف 
الإثبات الذات وحتقيق اأوىل االنت�صارات
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ــن خرجته  ــم بــوعــقــال، م عـــاد فــريــق جن
االأخرية اإىل برج غدير بنقطة واحدة بعد 
املباراة  التعادل على م�ست�سيفه يف  اأن فر�ص 
من  الثالثة  اجلولة  حل�ساب  جمعتهم  التي 
بطولة ق�سم ما بني الرابطات، وانتهى اللقاء 
بنتيجة هدف يف كل �سبكة، وعرفت املقابلة 
بداية قوية من جانب الزوار الذين حاولوا 
يف  حــدث  ما  وهــو  االأر�ـــص  اأ�سحاب  مباغتة 
مهدي  الالعب  طريق  عن  الـ30  الدقيقة 
فريقه  ومــنــح  الت�سجيل  بــاب  افتتح  الـــذي 
طيلة  تقدمه  على  النجم  ليحافظ  التقدم، 

املرحلة االأوىل من اللقاء.
يف ال�سوط الثاين، عمل اأ�سحاب االأر�ص على 
الكتيبة  ملرمى  والو�سول  النتيجة   تعديل 
حتقيق  يف  ــل  االأم العبي  لينجح  ال�سفراء، 
انتهت  ما  وهو  النتيجة،  ويعدلون  مرادهم 
حممد  رفــقــاء  ليفتك  املقابلة،  هــذه  عليه 
من  االأ�سرار  باأخف  ويعدون  نقطة  ميهوبي 

خرجتهم هذه.

�سريع  اأمــل  �سد  املحقق  التعادل  وبعد  هذا 
يحتل  النجم  بات  النجم،  يكون  غدير  برج 
العام  الرتتيب  �سلم  يف  ع�سر  احلــادي  املركز 
من  جــوالت،   3 يف  جمعها  نقاط،   4 وبر�سيد 

ــارج معقلهم،  ــل الــديــار وتــعــادل خ فــوز داخ
لتحقيق  يتطلعون  ملودع  �سابر  رفقاء  ليبقى 
املزيد من النتائج االإيجابية لتحقيق الهدف 

امل�سطر ولعب االأدوار االأوىل.

اليوم  ع�سية  �ــســيــكــون 
فكرون  عني  �سباب  فريق 
ــاعــة  ــس ــ� بــــدايــــة مــــن ال
موعد  على  زواال  الثالثة 
للغاية  قوية  مقابلة  مع 
على  �سيفا  ينزل  عندما 
عمار"  "حمام  مــلــعــب 
 ، خن�سلة  احتاد  ملواجهة 
يف مقابلة ال تقبل نقاطها 

الثالثة الق�سمة على اثنني 
بالن�سبة للفريقني اللذين يعّد كالهما يف حاجة ما�سة اإىل الفوز 
لرد  باالنت�سار  مطالبون  االأر�ــص  فاأ�سحاب  املواجهة،  هذه  يف 
االعتبار اإثر خ�سارتهم االأخرية اأمام املوك والعودة بقوة ل�سباق 
ال�سعود الأن اأي تعرث اآخر قد يبعدهم عن اأ�سحاب املقدمة اأما 
اإيجابية  �سباب عني فكرون بدوره جمرب على العودة بنتيجة 
ت�سمح له بتح�سني م�سرية الفريق بعد اخل�سارة الغري متوقعة 
يف الداربي اأمام اإحتاد ال�ساوية فمهمة ال�سباب لن تكون �سهلة 
اأمام مناف�ص يريد رد االعتبار لنف�سه لكن اأبناء كتيبة املدرب 
عقبة  لتخطي  الالزمة  االإمكانيات  ميلكون  بونعا�ص  الدين  نور 
ح�سروا  اأنهم  خا�سة  جمهورهم   واأمام  مبيدانهم  "ليا�سمكا" 
كبرية  ا�ستعدادات  على  واأبــانــوا  االأ�سبوع  هــذا  طيلة  جيدا 

كامال  ــزاد  ــال ب لــلــعــودة 
خ�سو�سا  خن�سلة  مــن 
بونعا�ص  ـــــدرب  امل اأن 
نقاط  جـــيـــدا  يـــــدرك 
املناف�ص  �سعف  و  قــوة 
تبقى  اأخـــرى  جهة  مــن 
مطالبة  ال�سباب  اإدارة 
بتحفيز الالعبني ماليا 
ل�سكة  الــعــودة  ـــل  الأج
ـــن ثم  االنــتــ�ــســارات وم
اأ�سبحوا  الالعبني  واأن  خا�سة  الواجهة،  اإىل  الفريق  اإعــادة 
الالزمة  ال�سيغة  اإيــجــاد  امل�سريين  وعلى  روح  بــدون  يلعبون 
يبدو  اأخر  جانب  من  الواجهة  اإىل  الفريق  ليعود  لتحفيزهم 
اأن االأيام القادمة �ستكون �سعبة للغاية على فريق ال�سباب يف 
ظل االأزمة املالية احلادة التي ال تزال تكبل النادي االأبي�ص 
واالأ�سود مادام اأن ح�ساب الفريق ال يزال جممدا من قبل اأحد 
دائني الفريق والالعبون ينتظرون ت�سديد م�ستحقاتهم املالية 
العالقة كما �ستكون ت�سكيلة ال�سباب يف هذه املواجهة مبتورة من 
عدة العبني بداعي االإ�سابة كلها غيابات موؤثرة وحتما �ست�سع 

املدرب يف ورطة حقيقة من اأجل اإيجاد البدائل الالزمة.

احتـــاد  ت�سكيلة  تــتــمــكــن  مل 
ــق الـــفـــوز  ــي ــق ــه مــــن حت ــس ــ� ــب ت
ع�ساقها  ينتظره  كـــان  ـــذي  ال
ال�سيف  فــريــق  ــة  ــه ــواج م يف 
مولودية ق�سنطينة حني اكتفى 
كان  بعدما  االيجابي  بالتعادل 
النتيجة  يف  متقدمني  ـــزوار  ال
الثانية  املرحلة  بــدايــة  عند 
حيث   49 الدقيقة  يف  وب�سبط 
متكن مهاجم  بن م�سعود من فتح 

الوقت  غاية  اىل  ت�سجيل  باب 
لينجح  املباراة  من  ال�سائع  بدل 
ــي الــ�ــســديــق يف  ــوامل املــهــاجــم ع
النتيجة  وهي  التعادل  اإدراك 

التي انتهت عليها املقابلة.
ــة رجــل  ــوج ــم خ ــك ــــان احل وك
ــوار  اأط طيلة  بامتياز  املقابلة 
ـــت جل  ـــان املـــقـــابـــلـــة حـــيـــث ك
املواجهة  م�ستوى  يف  تدخالته 
بني الفريقني و ي�ستحق العالمة 

اجلميع  ب�سهادة  وهذا  الكاملة  
وكل من ح�سر املباراة.

عرفت البيت الداخلي لكناري 
الرئي�ص  بعودة  ملفتة  تغيريات 
من  الــعــمــري  خليف  ــبــق  ــس االأ�
الفريق  رئا�سة  لتويل  جديد 
املوؤقت  الرئي�ص  ا�ستقالة  بعد 
قبل  من  تعينه  مت  ــذي  ال مانع 
مل  ـــذي  وال املحلية  ال�سلطات 
ــودة  ــــاءت ع يــعــمــر طــويــال وج

�سلطات  مـــن  بـــاإيـــعـــاز  خــلــيــف 
ظرف  يف  متكن  والــذي  الوالية 
قــ�ــســري مـــن قـــنـــاع  الــالعــبــني 
كل  �سرف  مت   بعدما  بالعودة 
بها  يدينون  التي  م�ستحقاتهم 
ا�ستب�سر  ما  وهو  الفريق  اجتاه 
التي  الوقفة  على  االأن�سار  له 
قام بها وهو ما مينح االأمل لهم 
يف  الــفــريــق  النتائج  بتح�سني 

اجلوالت القادمة.

اأمريرامز.ج
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ع. العاي�ص



زيدان  الدين  زين  الفرن�سي  اأكد 
جاهزية  م��دري��د،  ري���ال  م���درب 
فريقه خلو�ص مواجهة غرناطة 
الثامنة  اجلولة  مناف�سات  �سمن 

من الليغا.
وق����ال زي�����دان، خ���الل امل��وؤمت��ر 
�سحيفة  نقلته  ال��ذي  ال�سحفي 
�سوف  "غًدا  "ماركا" االإ�سبانية: 
�سد  ال��رتت��ي��ب  كمت�سدر  نلعب 

الو�سيف وهذا يعني الكثري".
يقدم  فريق  "غرناطة  واأ�ساف: 
مو�سما جيًدا مثلنا ونريد اأن نلعب 
مباراة جيدة، ورغم قلة الوقت 

للتح�سري، لكننا م�ستعدون".
غري  اتهامات  "هناك  واأ���س��اف: 
عادلة لكورتوا؟ هو �سخ�ص قوي 
حال،  اأي  على  الو�سع  وي��ع��رف 
ع��ل��ى اجل��م��ي��ع، وقبل  واخل���ط���اأ 
مواجهة كلوب بروج مل ن�ستقبل 
هذه  نغلق  اأن  ويجب  ه��دف،  اأي 

ال�سفحة".
املرمى؟  حرا�سة  "مركز  وتابع: 
ولدي  هنا،  نقا�ص  يوجد  دائما 
25 العًبا و�ساأعتمد على اجلميع، 

ونركز على مباراة الغد".

اإىل  التحدث  "ميكنني  واأردف: 
�سد  فعلناه  ما  ونعرف  الالعبني، 
الثاين  ال�سوط  يف  وحتى  بروج، 
رغ��م  م��ذه��ال  االأداء  ي��ك��ن  مل 
وغرينا  الفعل  رد  اأظهرنا  اأن��ن��ا 
كنا  مما  اأف�سل  ونحن  النتيجة، 
عليه قبل �سهرين و�سنكون اأف�سل 

يف الفرتة املقبلة".
ال�سافرات  تاأثري  عن  وب�سوؤاله 
ف��ا���س��ك��ي��ز، علق:  ل��وك��ا���ص  ���س��د 
على  ويجب  ت��وؤث��ر  "بالتاأكيد 
يعرف  وهو  ذلك،  قبول  الالعب 
اأن����ه ق���ام ���س��اب��ق��ا ب��ع��م��ل جيد 
و���س��ف��ق��وا ل���ه، وه���ذه االأ���س��ي��اء 
من  تعمل  اأن  عليك  لكن  حتدث، 

اأجل م�ساعدة الفريق".
كظهري  ب��ي��ل  "م�ساركة  ون����وه: 
اأفكر يف ذلك، ويوجد  اأي�سر؟ مل 
خ���ي���ارات اأخ����رى ل��ه��ذا امل��رك��ز 

و�سرنى".
كان  "لقد  اأو�سح:  كورتوا،  وعن 
وبتلك  بروج،  كلوب  �سد  ا  مري�سً
ُيقدم  اأن  لالعب  ميكن  احل��ال��ة 
م�ستوى كهذا، ويف اال�سرتاحة مل 

يكن قادًرا على اال�ستمرار".
ميليتاو  على  االعتماد  وح��ول 
هو  "نعم،  اأج��اب:  اأي�سر،  كظهري 
املركز  هذا  يف  اللعب  على  ق��ادر 
ا  واأي�سً كمدافع،  اللعب  بجانب 
فهو  اأمي��ن،  كظهري  قبل  من  لعب 

خيار جيد لنا".
بال�سغط؟  "اأ�سعر  وا�ستكمل: 
قول  ال�سروري  من  ولي�ص  نعم، 
ذلك، فاأنا اأعرف اأين اأنا و�ساأقاتل 
اأحب  الأنني  االأخري،  اليوم  حتى 

عملي واأ�سعر بالقدرة".
وع��ن راأي��ه يف احل��ار���ص اأري��وال، 
عظيم  مرمى  حار�ص  "اإنه  قال: 
حار�سان  ومن��ل��ك  ك��ورت��وا،  مثل 
مهمني  الالعبني  وك��ل  ج��ي��دان، 
وي���ت���درب���ون ث���م اأق�����رر اأن����ا من 
اجلميع  على  ويتوجب  ُي�سارك، 
�سيلعب  وبالتاأكيد  اجلاهزية، 
لكن  االآخرين،  من  اأكرث  البع�ص 

اأريوال تكيف ب�سرعة".
"كورتوا  الفرن�سي:  واخ��ت��ت��م 
لي�ص الوحيد امل�سوؤول عما حدث 
�سد كلوب بروج، هو من ا�ستقبل 
ال�سيء  لي�ص  ذلك  لكن  االأهداف 
ال��وح��ي��د، الأن��ن��ا يف امل��ب��اري��ات 
ن�ستقبل  مل  امل��ا���س��ي��ة  ال��ث��الث 
دائًما  نكون  اأن  يجب  اأه���داف، 
ُن�سجل  مل  واإذا  جيدة،  حالة  يف 

�سن�ستقبل االأهداف".

املدير  �سباليتي  لوت�سيانو  رف�ص 
ميالن،  الإن���رت  ال�����س��اب��ق  ال��ف��ن��ي 
جيامباولو  ماركو  خالفة  فكرة 
خالل  الرو�سونريي،  تدريب  يف 

الفرتة املقبلة.
ديللو  "كوريري  �سحيفة  وذكرت 
�سبورت"، اأن ميالن و�سع �سباليتي 
كمر�سح اأول لتويل املهمة الفنية 
للفريق، بعد تدهور النتائج على 

يد جيامباولو.
�سرية،  حمادثات  ميالن،  وعقد 
على اأمل اإقناع لوت�سيانو �سباليتي 
بقبول املهمة، اإال اأن عر�ص ميالن 

قوبل بالرف�ص.
ت�سريحات  يف  �سباليتي  وق���ال 
اأبرزتها ال�سحيفة "اأنا يف ميالن؟ 

هذا هراء، لدي عقد مع اإنرت".
وق��دوم  �سباليتي  رح��ي��ل  ورغ���م 
عقد  اأن  اإال  ك��ون��ت��ي،  اأن��ط��ون��ي��و 
اإنرت  م��ع  �ساريا  ي��زال  ال  االأول، 
ميالن حتى عام 2021، حيث اأن 
الفريق مل يف�سخ التعاقد لتجنب 

دفع 18 مليون يورو.
"اتركوا  ���س��ب��ال��ي��ت��ي  واأ����س���اف 
اإنه  ه��دوء،  يف  يعمل  جيامباولو 
القدم  ل��ك��رة  ال�����س��اع��د  ال��ن��ج��م 

االإيطالية".
م�ستوى  ع��ل��ى  م��ي��الن  وي���ع���اين 
مباريات   4 خ�سارة  بعد  النتائج، 
يف اأول 6 جوالت من عمر الدوري 
املركز  الفريق  ليحتل  االإيطايل، 

ال� 16 بر�سيد 6 نقاط.

مهاجم  �ساديو ماين،  ال�سنغايل  اأكد 
ي�ستطيع  ال  فريقه  اأن  ليفربول 
100% من  من  اأق��ل  تقدمي  حتمل 
واإال  �سيتي،  لي�سرت  اأم���ام  م�ستواه 
�سي�ستغل فريق جيمي فاردي االأمر 

مل�سلحته متاما.
اأمام  مهتز  م�ستوى  ليفربول  وقدم 
اأوروب��ا  اأبطال  دوري  يف  �سالزبورغ 
تقدم  بعدما  املا�سي،  االأربعاء  يوم 
يتمكن  اأن  قبل   ،0-3 النتيجة  يف 
اإدراك  م��ن  ال��ن��م�����س��اوي  ال��ف��ري��ق 
الريدز  يح�سم  اأن  قبل  ال��ت��ع��ادل، 
بنتيجة  ب�سعوبة  بعدها  امل��ب��اراة 

.3-4

لي�سرت  ال�ستقبال  ليفربول  وي�ستعد 
اجلولة  م��ب��اري��ات  �سمن   ، �سيتي 
االإجنليزي  ال���دوري  م��ن  الثامنة 

املمتاز.
وعن تلك املواجهة قال ماين ح�سبما 
�سبورت�ص":  "�سكاي  م��وق��ع  ن��ق��ل 
علينا  الفوز،  اأردنا  اإذا  اأنه  "اأعتقد 
يعرف  فالكل  اأف�سل،  ب�سورة  اللعب 
فهو  امل��و���س��م،  ه��ذا  خا�سة  لي�سرت، 

فريق جيد وقوي للغاية".
من  �سنتعلم  "بالتاأكيد  واأ���س��اف: 
و�سن�ستعد  ���س��ال��زب��ورغ،  م��واج��ه��ة 
، فهذه مباراة كبرية  اليوم  ملواجهة 
جيًدا  الدر�ص  تعلمنا  لنا،  بالن�سبة 

من اأجل املباراة املقبلة".
املو�سم  �سيتي  لي�سرت  "بداأ  ووا�سل: 
فريق  وه��و  للغاية،  جيدة  ب�سورة 
جيد، وعلينا اال�ستعداد لهم بن�سبة 

عليهم". التغلب  اأردنا  100% اإن 
�سيتي،  لي�سرت  م��ه��اج��م  وا���س��ت��ع��اد 
م�ستوياته  اأف�سل  ف���اردي،  جيمي 
اأهداف   5 �سجل  حيث  املو�سم،  هذا 
يف ال���دوري، ب��ف��ارق 3 اأه���داف عن 
�سريجيو  الهدافني  قائمة  مت�سدر 

اأغويرو.
ليفربول،  �سباك  ف���اردي  ويع�سق 
�سباك  يف  �سجل  اأن  �سبق  ح��ي��ث 
الريدز 7 اأهداف يف اآخر 7 مباريات 

بني الفريقني.
وع��ل��ق م���اين ع��ل��ى ف����اردي ق��ائ��اًل: 
وبالتايل  فاردي،  ي�سجل  ما  "دائًما 
علينا التاأكد من اأنه لن يفعل يف تلك 
فر�سنا،  نحن  ن�ستغل  واأن  املواجهة، 

هذا هو مفتاح ح�سم املباراة".

اأن  اإ���س��ب��اين،  �سحفي  تقرير  اأك��د 
النجم  اأداء  ي��راق��ب  ب��ر���س��ل��ون��ة 
الربازيلي فيليب كوتينيو املعار اإىل 

بايرن ميونخ.
ووفًقا ل�سحيفة "موندو ديبورتيفو" 
االإ�سبانية، فاإن رامون بالنز، ع�سو 
كان  لرب�سلونة،  الفنية  اللجنة 
وتوتنهام  بايرن  مباراة  يف  حا�سًرا 
انتهت  التي  اأوروب��ا،  اأبطال  بدوري 

بفوز البافاري 2-7.
اأن تواجد بالنز يعود  واأ�سارت اإىل 
مراقبة  يف  بر�سلونة  رغ��ب��ة  اإىل 

فرتة  اأث��ن��اء  كوتينيو  اأداء  تطور 
االإعارة.

يذكر اأن كوتينيو انتقل اإىل بايرن 
االإع���ارة  �سبيل  على  مو�سم  مل��دة 
مقابل 8.5 مليون يورو، مع اأحقية 
نهائًيا  �سرائه  يف  البافاري  النادي 
مقابل 120 مليون يورو يف ال�سيف 

املقبل.
و���س��ارك ال��الع��ب ال��ربازي��ل��ي حتى 
بايرن،  رفقة  مباريات   7 يف  االآن 
ح��ي��ث اأح������رز ه���دف���ني وق�����دم 3 

متريرات حا�سمة.

لبطولة  ال��ر���س��م��ي  امل��وق��ع  اأع��ل��ن 
ال����دوري االإجن��ل��ي��زي امل��م��ت��از عن 
الالعبني املر�سحني جلائزة االأف�سل 
�سبتمرب  ���س��ه��ر  ع��ن  ال��ب��ط��ول��ة  يف 

املا�سي.
ووف��ًق��ا مل��وق��ع ال��ربمي��ريل��ي��غ، ف���اإنَّ 
من:  كل  عليها  يتناف�ص  اجل��ائ��زة 
بيري  )ليفربول(،  اأرنولد  األك�سندر 
اإمي��ريي��ك اأوب��ام��ي��ان��غ )اآر���س��ن��ال(، 
حمرز  وريا�ص  بروين،  دي  كيفني 
ويل�سون  كالوم  �سيتي(،  )مان�س�سرت 
)ب����ورمن����وث(، ���س��ون ه��ي��ون��غ مني 

)توتنهام(، ريكاردو برييرا )لي�سرت 
)اأ�ستون  ماكجني  وج��ون  �سيتي(، 

فيال(.
نورويت�ص  مهاجم  بوكي،  تيمو  كان 
يف  اجل��ائ��زة  ح�سد  م��ن  ه��و  �سيتي، 

الربميريليغ عن اوت املا�سي.
جدول  يت�سدر  ليفربول  اأن  ُيذكر 
املمتاز،  االإجنليزي  الدوري  ترتيب 
بر�سيد 21 نقطة، ويليه مان�س�سرت 
بر�سيد  الثاين  الرتتيب  يف  �سيتي 

نقطة.  16

ريا�شة ال�صبت  24 �صتمرب  2969/ 05 اأكتوبر 2019 املوافق لـ 06 �صفر 151441

حمرز على 
راأ�ش املر�سحني 

لالأف�سل يف 
الربميريليغ

هل ميكنك ت�سور مناف�سات دوري اأبطال 
كري�ستيانو  اأو  مي�سي  ب���دون  اأوروب����ا 
فنجم  كذلك،  االأمر  اأن  يبدو  رونالدو؟ 
يتحدث  ب����داأ  ال�����س��اب��ق  م��دري��د  ري����ال 
وب��و���س��وح ع��ن ف��رتة اع��ت��زال��ه، فماذا 

حدث؟
فاإن  رون��ال��دو،  لكري�ستيانو  بالن�سبة 
اأهدافا  فيها  يحرز  ال  التي  امل��ب��اري��ات 
يخرج منها "خا�سًرا" �سواء فاز فريقه اأم 
مل يفز، وكان �سيواجه هذه "اخل�سارة" 
اأم��ام  االأخ���رية  جوفنتو�ص  م��ب��اراة  يف 
ليفركوزن �سمن مناف�سات اجلولة  باير 
تداركه  لوال  االأبطال،  ل��دوري  الثانية 
عمر  م��ن   89 ال��دق��ي��ق��ة  يف  ل��ل��م��وق��ف 
العجوز"  "ال�سيدة  ر�سيد  رافعا  املباراة، 
اأهداف نظيفة، بعد ثنائية  اإىل ثالثة 
هيغواين  غونزالو  االأرجنتيني  زميله 

.)62 ،18(
بعد هذا الهدف تخلى النجم الربتغايل، 
يف  املتمثلة،  االحتفالية  طريقته  عن 
يديه  وفتح  لالأعلى  ال�سهرية  قفزته 
طاملا  طريقة  وه��ي  لنف�سه،  واالإ���س��ارة 
يعتربونها  لكونهم  الكثريون  انتقدها 
مدريد  ري��ال  جنم  "غرور"  على  دليال 
ال�سابق، لكنه يف مباراة االأربعاء املا�سي 
يف  ال�سماء،  اإىل  اأ�سبعه  برفع  كتفى 
حركة تدل على مدى ا�ستيائه من اإهدار 
فر�ستني حمققتني �سّدهما حار�ص مرمى 

ليفركوزنلوكا�ص هرادكي.
"كاد"  ب��اأن��ه  ذل��ك  بعد  �سرح  ه��رادك��ي 
الفوز على رونالدو يف املناف�سة املبا�سرة 
ذلك  �ساأحكي  "كنت  م�سيفا:  بينهما، 
الكرة  �سدد  النهاية  يف  لكنه  الأحفادي، 
قد  امل��ب��اراة  وكانت  قدمي،  بني  وم��ّرت 

رجل  اإن���ه  ب�ساطة  بكل  فعليا،  انتهت 
قوي".

امل��ل��ف��ت اأن����ه وب��ع��د ه���ذه امل���ب���اراة ويف 
"�سبورتبيبل"  موقع  مع  اأج��راه  ح��وار 
ال��ن��ج��م  ي��ت��ح��دث  مل  االإجن����ل����ي����زي، 
وال  اجلارية  املناف�سات  عن  الربتغايل 
عن  واإمن��ا  للفوز  املتوا�سل  اإ�سراره  عن 
اأع�سق  زلت  "ال  قائال:  املهني  م�ستقبله 
واأع�سق  امل�سجعني  واأع�سق  القدم،  كرة 
دور،  اأي  يلعب  ال  عمري  يع�سقني،  من 
بالعقلية فقط"، م�سيفا:  فاالأمر يتعلق 
بداأت  االأخ��رية  اخلم�ص  ال�سنوات  "يف 
اأعّود نف�سي على فكرة احلياة من خارج 

عامل كرة القدم".
فيها  يلمح  التي  االأوىل  املرة  هذه  وتعد 
رون���ال���دو وب��و���س��وح ع��ن ف���رتة م��ا بعد 
تفا�سيل  تقدمي  دون  لكن  االع��ت��زال، 

اإ�سافية حول موعد اعتزاله.
اأبطال  ب��دوري  يتعلق  وفيما  اأن��ه  يذكر 
اأوروبا، بات كري�ستيانو رونالدو ومبعدل 
الرقم  على  م�ستحوذا  م��ب��اراة،   102

اأنهاها  التي  املباريات  لعدد  القيا�سي 
وخلفه  االأوروب��ي��ة،  امل�سابقة  يف  فائزا 
 102 مبعدل  كا�سيا�ص  اإيكا  االإ�سباين 

مباراة.
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مطلقات يجرن اأزواجهن ال�سابقني اإىل اأروقة املحاكم ب�سبب النفقة

اإقبال كبري على املالب�ش والأحذية املنتجة حمليا 

متكنت املئات من املطلقات، من جر اأزواجهن ال�سابقني نحو اأروقة املحاكم بعد تقاع�س هوؤالء عن دفع نفقة االأوالد والطليقة والكراء، وذلك ما جعل حماكم باتنة تعج خالل هذه ال�سنوات مبثل 
هذه الق�سايا التي ا�ستفحلت ب�سكل كبري يف املجتمع نظرا الرتفاع ن�سبة الطالق يف اجلزائر اإىل حوايل 68 األف حالة �سنويا.

ت�سببت الظروف االقت�سادية التي متر بها البالد منذ �سنوات يف تغري مفاجئ يف اأمناط اال�ستهالك وهذا من خالل التحول الكبري نحو اقتناء املنتوجات امل�سنعة حمليا خا�سة 
يف جمال �سناعة االأحذية واملالب�س، وهذا بالنظر للنوعية اجليدة لهذه املنتوجات وف�سال عن اأ�سعارها املغرية مقارنة بنظريتها امل�ستوردة والتي عرفت على النقي�س من ذلك 

زيادات و�سلت اإىل ال�سعف خالل ال�سنوات االأخرية مما جعل العديد من الزبائن يف�سلون املنتوج املحلي على امل�ستورد العتبارات متعلقة بالنوعية والقدرة ال�سرائية.

اخلطر  ناقو�ص  دق  اإىل  دعا  الــذي  االأمــر 
ورجال  اجتماعيني  اأخ�سائيني  طــرف  من 
عنها  ي�سفر  التي  للم�ساكل  نظرا  القانون 
هذا االإجراء ومن بينها م�ساألة النفقة التي 
ال�سجون  اإىل  املطلقني  من  املئات  اأدخــلــت 
ب�سبب عدم متكنهم من دفع النفقة. معانات 
بيت  يف  ال�سيدات  من  املئات  تعي�سها  مريرة 
الزوجية، وتعتقد معظم الزوجات باأن هذه 
املعاناة �ستنتهي مبجرد فك رباط الزوجية 
الواقع  اأن  غري  اخلناق،  عليهن  �سيق  الذي 
جتد  عندما  ــك  ذل عك�ص  يثبت  مــا  غالبا 
يتجهن  العمر  خريف  يف  اأنف�سهن  ال�سيدات 
نحو م�سري جمهول ويف ظل ظروف معي�سية 
بالن�سبة  التي متثل  النفقة  قا�سية، وحتى 
اإليهن ب�سي�ص اأمل �سريعا ما يدركن باأنها ال 
اأطفالهن،  وجوع  جوعهن  ل�سد  حتى  تكفي 
حتديد  مــ�ــســاألــة  تخ�سع  مــا  غــالــبــا  حــيــث 
النفقة التي متنح لالأبناء والزوجة املطلقة 
ل�سلطة القا�سي التقديرية وترتاوح ما بني 
وهو  حد،  كاأق�سى  دج  و8000  دج   500
ال�سيدات  اأكدت معظم  ال�سهري الذي  املبلغ 
باأنه ال يكفي لتحمل كل م�ساريف اأطفالهن 

ظل  يف  الدرا�سة  يــزاولــون  الذين  خا�سة 
ناهيك عن  املعي�سة،  االأ�سعار وغالء  ارتفاع 
اأنهكت كاهل الكثري من  م�ساألة الكراء التي 
املطلقات حيث ال تتجاوز النفقة املمنوحة 

املبلغ  وهو  دج  الـ5000  مبلغ  للكراء  لهن 
الذي ال يكفي حتى الكرتاء م�ستودع بغرفة 

واحدة. 
توفري  من  املطلقة  متكن  عدم  عن  وبعيدا 

كل متطلبات العي�ص لها والأطفالها غالبا ما 
الطليق  لتماطل  االأخرية فري�سة  تقع هذه 
معظم  ي�سطر  مــا  وذلـــك  املبلغ،  ــذا  ه ملنح 
اأخرى  مــرة  اللجوء  اإىل  املطلقات  ــوؤالء  ه

على  املطلق  الـــزوج  الإجــبــار  الق�ساء  اإىل 
ت�سديد نفقات طليقته واأبناءه كحل وحيد 
وقانوين لهذه امل�سكلة التي توقع املطلقة يف 
اإن  �سرك العوز والفاقة واالحتياج خا�سة 
مل يكن لديها عمل تقتات منه هي واأبناوؤها. 
زواوي  املحامية  بــه  �سرحت  مــا  وح�سب 
النفقة  ت�سديد  عن  االمتناع  فــاإن  ربيعة 
يعترب من االأعمال املجرمة من طرف امل�سرع 
يلحق  قــد  ــذي  ال لل�سرر  نظرا  اجلــزائــري 
باالأ�سرة من جراء هذا الفعل، لذلك �سلط 
 6 مــن  احلب�ص  عقوبة  اجلــزائــري  امل�سرع 
اأ�سهر اإىل 3 �سنوات وغرامة مالية ترتواح 
50.000 دج و300.000 دج على كل  بني 
عن  ال�سهرين  تتجاوز  ملدة  عمدا  ميتنع  من 
ومن  اأ�سرته،  الإعالة  املقررة  املبالغ  تقدمي 
املقررة  االأ�سلية  العقوبات  اأن  يت�سح  هنا 
ت�سديد  عــن  االمــتــنــاع  جــرميــة  يف  قانونا 
اإىل  املحامية  ذات  ح�سب  تنق�سم  النفقة 
خاللها  من  يتم  للحرية  �سالبة  عقوبات 
احلرية  يف  حقه  من  عليه  املحكوم  حرمان 
مالية  عقوبات  اإىل  اإ�سافة  باحلب�ص،  ذلك 

على �سكل غرامات.

وقد ي�سف البع�ص اأن االأمر مبالغ فيه كثريا 
اإال اأن احلقيقة التي وقفنا عليها خالل جولة 
�سرق  العلمة  مبدينة  دبي  التجاري  بال�سوق 
والية �سطيف، بينت حجم االإقبال الكبري على 
�سراء املنتوجات امل�سنعة حمليا من االأحذية 
واملالب�ص وهذا باعرتاف من اأ�سحاب املحالت 
الطلب  يف  الكبري  االإرتفاع  على  اأكــدوا  الذين 
على املنتوج املحلي ذو النوعية اجليدة والذي 

بات مناف�سا لل�سلع امل�ستوردة من اخلارج.
ويف نظر هوؤالء التجار فاإن ال�سبب الرئي�سي 
لــهــذا الــتــحــول يف منــط الــ�ــســراء يــعــود اإىل 
النوعية اجليدة لالأحذية واملالب�ص امل�سنعة 
ال�سلع  باتت  حيث  الوطن  واليات  خمتلف  يف 
ذات نوعية جيدة على عك�ص ما كان حا�سال يف 
ال�سنوات الفارطة مع حت�سني اأي�سا يف االأ�سعار 
امل�ستوردة  ال�سلع  الأ�سعار  مناف�سة  باتت  التي 
االإجراءات  منذ  كبريا  ارتفاعا  عرفت  والتي 
واملتعلقة  العليا  ال�سلطات  طرف  من  املتخذة 

بفر�ص ر�سومات اإ�سافية على امل�ستوردة.
ال�سوق  بهذا  التجار  يجمع  ال�سدد  هذا  ويف 
حجم  برتاجع  الوطني  امل�ستوى  على  امل�سهور 
كانت  والــتــي  ال�سني  مــن  املــ�ــســتــوردة  ال�سلع 
نتيجة  ــه  اأن اإال  يوميا  املحالت  على  تتدفق 
عزوف الزبائن عن اقتنائها مت التخفي�ص من 
ا�ستريادها اإىل احلد االأدنى، يف حني ي�ستعني 
االأحذية  �سناعة  ور�سات  اأ�سحاب  من  عدد 

اأجل  من  اأجنبية  بخربات  املحلية  واملالب�ص 
احل�سول على نوعية جيدة وهذا باال�ستعانة 
ببع�ص ال�سوريني واالأتراك املوجودين داخل 
يف  الــالزمــة  اخلــربة  ميلكون  والــذيــن  الوطن 
هذا املجال من خالل منحهم اأجور وامتيازات 
الور�سات،  االإ�سراف على هذه  اأجل  كبرية من 
من  اإيجابية  بنتائج  عــاد  الــذي  االأمــر  وهــو 
باتت حمل  التي  االإنتاج  نوعية وكمية  حيث 

طلب كبري يف االأ�سواق الوطنية.
ذات  يف  الــزبــائــن  مــن  لــعــدد  بالن�سبة  اأمـــا 
التوجه  على  اأكـــدوا  فقد  التجاري  ال�سوق 
بات  والتي  حمليا  امل�سنعة  املنتوجات  نحو 

تتلقى رواجا كبريا يف اأ�سواق اجلملة وحمالت 
التجزئة اخلا�سة باملالب�ص واالأحذية، بعدما 
اأن  ولو  امل�ستوردة  لل�سلع  حقيقا  مناف�سا  باتت 
الزبائن  هــوؤالء  ح�سب  حاليا  يقت�سر  االأمــر 
الطبقات  متناول  يف  تكون  التي  ال�سلع  على 
نوعية  ذات  �سلع  اإنتاج  يبقى  فيما  املتو�سطة، 
االأخرى  العاملية  املاركات  غــرار  على  راقية 
للتكلفة  بالنظر  الراهن  الوقت  يف  م�ستبعدا 
جتعل  والتي  لالإنتاج  جــدا  املرتفعة  املالية 
العالمات  على  فقط  حم�سورا  املنتوج  هــذا 

االأجنبية يف الوقت الراهن. 

يف ظل تواجد النوعية اجليدة وغالء امل�شتوردة
اميان. ج

جزائريون يتهافتون للح�سول
 على تاأ�سرية "الغرين كارد"

الهجرة  الراغبني يف  اأمام  الت�سجيالت  اأبواب  فتح  عن  الر�سمي  االإعالن  مبجرد 
اإىل الواليات املتحدة االأمريكية، ك�سف الع�سرات من ال�سباب اجلزائري نيته يف 
الت�سجيل واحل�سول على "غرين كارت" التي تفتح له اآفاق الهجرة واال�ستقرار يف 

الواليات املتحدة دون تعقيدات وال عوائق اإدارية وال �سيا�سية.
حــيــث خــ�ــســ�ــســت الـــواليـــات 
العام  لهذا  االأمريكية  املتحدة 
لربنامج  تاأ�سرية  األــف   50 نحو 
فيه  ــــرى  جت ـــــذي  ال الـــهـــجـــرة 
القرعة ب�سكل الكرتوين ح�سبما 
با�سم  ــدث  ــح ــت امل عــنــه  كــ�ــســف 
لقنوات  االأمــريــكــيــة  الــ�ــســفــارة 
قال  والذي  جزائرية  اإعالمية 
امل�ستفيد  الربنامج ميكن  اأن هذا 
عمل  تقدمي  دون  التاأ�سرية  من 
هو  يتكفل  حيث  لــه  �سكن  وال 
حني  يف  لــوحــده  االأمـــور  ببقية 
الت�سهيالت  جميع  من  ي�ستفيد 

كاأي مواطن اأمريكي.
الــ�ــســروط  ـــــددت  ح حـــني  يف 
هذا  يف  بالت�سجيل  اخلــا�ــســة 
العلمي  املــوؤهــل  ــق  وف الــربنــامــج 
باحل�سول على �سهادة البكالوريا 
بخلفية  �ــســورة  التقاط  وكــذا 
ــة حــددتــهــا  ــات خــا�ــس ــس ــا� ــق وم

باالإ�سافة  �سروطها  يف  ال�سفارة 
ــري  لــلــدقــة يف املــعــلــومــات وحت

ال�سدق فيها.
ال�سباب  من  الع�سرات  اأن  يذكر 
اجلزائري، قد اتخذ من الهجرة 
غري ال�سرعية مالذا له يف االآونة 
املزرية  الو�سعية  بعد  االأخــرية 
غياب  من  فيها  يتخبطون  التي 
الف�ساد  وانت�سار  العمل  منا�سب 
وانخفا�ص  ــبــريوقــراطــيــة  وال
�سلبا  اأثر  الذي  املعي�سي  امل�ستوى 
يعلق  ــني  ح يف  حــيــاتــهــم،  عــلــى 
على  كبرية  اآمــاال  منهم  العديد 
للخروج  كارد"  "غرين  برنامج 
�سناعة  وكذا  العامل  واكت�ساف 
م�ستقبل اأف�سل وفق ما يعي�سه اأي 
مواطن يف هذا العامل بعيدا عن 
اخلانقة  االجتماعية  االآفـــات 

التي تع�س�ص يف هذا املجتمع.

بعد انطالق الت�شجيالت بداية ال�شهر اجلاري

فوزية.ق
عبد الهادي.ب
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مغ�سو�ص عبد الكرميتابليت نزيهة
033268491

�سويف اإليا�صخادم وردة
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تاوليليت مفيدة
033201446

مرزوقي توفيق
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دبدوب حممد
033333464

بن غزال 
عذراء كهينة

بن حركات ليلى
033265846

زعرور توفيق
033895071

دري�ص يو�سف
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خماري عمار
033370259
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غ�س��ام حب الدين تفاحة
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عمران �سعاد
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033289290
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033375228

�ساكري �سهيلة
033373332
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عائلتك

من العادات واالأعراف التي ظلت تفر�س وجودها يف زمن �سيطرت فيه الرقمنة 
ومتكنت  االجتماعية  العالقات  يف  التكنولوجيا  وحتكمت  الب�سرية،  العقول  على 
ب�سال�سة ودون ح�سيب  اأخرى  التوا�سل االجتماعي  من خلق فنت ومترير  مواقع 
اأو رقيب، اأين اعتربت االأعرا�س االورا�سية "ال�سالح" اأو "اجلماعة"  اأهم اإجراء 
بني  التوغل  موا�سلة  من  الفتنة  متنع  التي  التقليدية  امليكانيزمات  واأحد  ردعي 
ميكنها  التي  اجلنائية  بالق�سايا  االأمر  تعلق  اإذا  وخا�سة  املجتمع،  وو�سط  النا�س 
اأن ترخي ب�ساللها على املجتمع وتت�سبب اإرها�ساتها يف زعزعة اأمنه وا�ستقراره 

بخلق عداوة بني االأعرا�س والف�سائل حتت راية االنتقام

تعتمد اجلماعة بالدرجة االأوىل 
على احلوار للو�سول اإىل حل ير�سي 

كافة االأطراف وير�سي ال�سكينة 
بقلوب احلا�سرين، كما ير�سخ لثقافة 
وعرف "ال�سلح" حتى ال يفقد قيمته 

واأهميته و�سط "االعرا�ص" لتمنح 
الفر�سة لكل املتناحرين من اجل 

التكلم واالإف�ساح عن اأ�سباب ال�سراع 
واالختالف، فيتم و�سع النقاط على 

احلروف وو�سع اليد على مواطن 
االختالف وحتديد املت�سرر يف 

الق�سية لرفع الغنب عنه بعد ت�ساور 
وحتاور عميقني، وقد تاأخذ اجلماعة 

وقتا طويال وقد تتم على جل�سات 
عديدة حتى تكون كل االأطراف 

مرتا�سية، فيتم عقد اتفاق ميثاقه 
الكلمة للكبار، وهنا يتدخل عن�سر 

اجلماعة  ي�سري  ال�سلح" الذي  "رجل 
واجلل�سة ويفتح باب احلوار و�سط 

احرتام متبادل، ويكون يف غالب 
االأحيان اإمام املنطقة اأو كبري العر�ص 

�سرط اأن يتميز باحلكمة والرزانة 
يف اتخاذ القرارات وت�سيري العالقات، 

ففي عا�سمة والية خن�سلة مثال 
يعد االإمام �سرم�سال م�سعود مب�سجد 
عبد احلميد ابن بادي�ص احد رجال 
ال�سلح، الذين يحتكم اإليهم ويعتمد 
عليهم يف ت�سيري وتفعيل "ال�سالح".

وان كان "ال�سالح" احد االأعراف القدمية والعادات واملناهج 
التقليدية فقد اثبت حتى يف ع�سرنا احلايل وو�سط حتديات 
ثقافة  تر�سيخ  على  وقــدرتــه  جناعته  كــبــرية  ع�سرية 
القوانني  عن  تغيب  قد  وف�سائل  مزايا  من  فيها  ملا  احلــوار 
واأحكامه  قوانينه  يفر�ص  الأنــه  احلديثة،  والت�سريعات 
كلمة  لت�سل  ر�سمية  وثائق  حتى  وال  �سجون  وال  �سالح  بال 
التي  املقد�سة  الورقة  ال�سلح  ورجل  االأعيان  اأو  "الكبار" 

�سيمتنع اجلميع عن تخطيها اأو ك�سر ما جاء فيها، الأنهم على 
فر�سا  اال�ستقرار  وفر�ص  ال�سلح  "اجلماعة" ونية  بنية  علم 

التي  والب�سيطة  منها  املعقدة  امل�سكالت  لتخطي  اجلميع  على 
ال�سكاوى  تغييب  اأو  مثال،  ال�سباين  التهور  بفعل  تتعقد  اأن  ميكن 

والقانون الذي ظل حمافظا على مكانته و�سط "اجلماعة"، علما اأن 
اأن  وخا�سة  تتجاوزها  وال  نبيه  و�سنة  اهلل  بكتاب  تاأخذ  االأخرية  هذه 

رجل  فيها  االإمام  ويكون  الرحمن  بيوت  يف  يتم عقدها  ال�سلح  اأكرث جل�سات 
ال�سلح، والهدف دائما اإخماد نار الفتنة وتطويق ال�سراعات اإىل اأن تاأخذ العدالة 

العائالت  واأمن  ا�ستقرار  على  باحلفاظ  كفيل  وهو  اجلنائية،  الق�سايا  يخ�ص  فيما  وتـــعـــزيـــز جمراها 
العالقات وحماية االأبناء من �سرور االنتقام، مثلما اأكدت االأ�ستاذة عيواج.ب من اعرق عرو�ص الرميلة وهو عر�ص "اأوالد �سعيد" 
العريق معتربة هذا االإجراء "�سيا�سة حكيمة فر�ست نف�سها منذ االأزل وحافظت على وجودها للحفاظ على العالقات والإر�ساء �سفن 
ال�سالم بني املجتمعات، وكثريا ما اثبت جناعته وقدرته الفائقة على امت�سا�ص غ�سب الغا�سبني وتهذيب نفو�ص املخطئني، حتى ال 

تخرج االأمور عن ال�سيطرة وال تتمكن الفتنة من التوغل بني النا�ص".

جرمية: اأو  �سراع  كل  "تلقائي" يعقب  اجتماعي  "ال�سالح" اإجراء 

احلوار هو 
الأ�سا�ش.... و"رجل 

ال�سلح" �سيد املوقف
ال�سالح منهج تقليدي يهدف 

لرت�سيخ ثقافة احلوار "الع�سري"

"ال�سالح" كلما تفجرت ق�سية  اإ�سارة تطبيق  تعطى 
معينة ت�سببت بها حادثة ما املتورط فيها احد اأبناء 
عر�ص من العرو�ص تعلقت مب�سكلة اأو جرمية اأو �سراع 
االإجراء  هذا  ليتدخل  اأطــراف،  عدة  اأو  طرفني  بني 
االأعيان  "العر�ص" اأو  كبار  املتمثل يف جمع  العرف  اأو 
اأو  الق�سية،  اأطــراف  احد  وببيت  واحــد  �سقف  حتت 
امل�سجد لفتح باب احلوار حول مو�سوع ال�سراع وطرق 
ال�سحية  اآو  عليه  املجني  ردع  وكــذا  اجلــاين  معاقبة 
من االنتقام، بهدف منع تو�سع نطاق امل�سكلة التي قد 

اأكرث  اأو  املدينتني  اأو  العر�سني  اإىل  ال�سخ�سني  تتعدى 
من ذلك، وبالتايل �سيكون اأ�سبه بال�سيا�سة التي حتاول 
الفتنة  نار  اإطفاء  االورا�سية  االأعرا�ص  خاللها  من 
باب  من  النا�ص  بني  التف�سي  من  االأخــرية  هذه  ومنع 
االنتقام البن العر�ص اأو "ابن النقمة" وفعال كان ملثل 
هذه االجتماعات واحلوارات االإ�سالحية دورا فعاال 
يف ال�سيطرة على االأجيال املتعاقبة وفر�ص كلمة كبار 

العر�ص واالأعيان حتى يف اأ�سعب الظروف.
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روبورتاج�جلماعة �أو "�ل�ضالح" يف �لأعر��ص �لأور��ضية...
روبورتاج نوارة بوبري  رجـل الإطفــاء 

الذي يخمد "نار الفتنة" 
وير�سخ ثقافـة احلــوار

اأورا�سيون يحتكمون
 اإىل "ال�سالح" اأكرث من القانون

كبار العر�ص اأو االأعيان يف املجتمع 
الردعية  القوة  ميثلون  االأورا�ــســي 
خلفية  على  االنتقام  يف  للرغبة 
وال�سمان  واخل�سومات،  ال�سراعات 
العنف  حاالت  الإيقاف  االجتماعي 
كال�سراع ب�سبب االأرا�سي الفالحية 
والقتل  املرور  وحــوادث  والعقارات 
واالعتداء  ال�سرقة  وحتى  اخلطـاأ 
ال�سيد  وح�سب  االأ�ــســخــا�ــص،  على 
قاي�ص  بلدية  كهول  احد  .ب  ر�سيد 
فاجلماعة  غربا  خن�سلة  بوالية 
اأو  "ال�سلح"  عليها  يطلق  الــتــي 
تعد  "ال�سالح"  العامية  باللهجة 
اأهــــم ركـــيـــزة الإعــــــادة االعــتــبــار 
بع�ص  ب�سبب  املت�سدعة  للعالقات 
العرف  وهــو  واخلــالفــات،  الق�سايا 
بهده  املفعول  �ــســاري  مـــازال  ــذي  ال
االأمازيغية  ــيــة  االأورا�ــس الــواليــة 
الزمن ليحافظ على  منذ عقود من 
انه  خا�سة  وا�سح  ب�سكل  فاعليته 
املتخا�سمني  بني  احلــوار  باب  يفتح 
وتوجيه  االختالف  نقاط  لتو�سيح 
عرفية  اأحكام  وتطبيق  الن�سائح 
على املذنبني و�سط تفاهم جماعي، 
تكون  الذين  العر�ص  كبار  يفر�سه 
ــــرية  واالأخ االأوىل  كلمتهم  لــهــم 
ومنعه  ال�سراع  تطويق  من  للتمكن 
اجتماعية،  فتنة  اإىل  التحول  من 
�سكان  مــن  بالعديد  دفــع  مــا  وهــو 
خا�ص  ب�سكل  االورا�ـــــص  منطقة 
"عقد  اأو  للجماعة  االحتكام  اإىل 
امل�ساكل  حــل  اجـــل  مــن  ال�سالح" 
واإعادة االعتبار للعالقات، واإخماد 

نـــار الــ�ــســراعــات وفــعــال كــانــت له 
وال�سبب  ذلك  يف  ايجابية  نتيجة 
ح�سب ذات املتحدث تر�سيخ ثقافة 
ولعله  االأطراف،  جميع  بني  احلوار 
خري مثال على جناح اأ�سلوب احلوار 
يف احلفاظ على االأمن واال�ستقرار، 
وقد متكنت اجلماعة من حل عديد 
نار  واإخــمــاد  وتطويقها  امل�سكالت 
حدث  مثلما  املناطق  بعديد  الفنت 
موؤخرا ببلدية عني الطويلة اأين مت 
"�سلح"  وجمال�ص  "جماعات"  عقد 
ب�سان ق�سية حادث مرور ت�سبب فيه 
ناريتني  دراجتني  منت  على  �سابان 
اإعـــادة  وكـــذا  "بال�سماح"،  انتهت 
ربط عالقة بني عر�سني مت�سارعني 
فالحية  ار�ـــــص  قــطــعــة  بــ�ــســبــب 
و�سط  االأفــراد  بني  ال�سكينة  لتحل 
علما  اجلموع  بني  كبري  ا�ستح�سان 
من  حتول  قد  كان  ال�سراع  هذا  اأن 
خالف واختالف على ملكية االأر�ص 
مع  بالقتل.  تهديدات  و  عنف  اإىل 
تاأخذ  الق�سايا  هذه  مثل  اأن  العلم 
ب�سورة  العدالة  بــاأروقــة  جمراها 
القرار  عن  النظر  بغ�ص  طبيعية 
وبغ�ص  اجلماعة  اإليه  و�سلت  الذي 
النظر عن حكمها والغر�ص من ذلك 
ومنع  ال�سراع  تطويق  ذكرنا  كما 
النا�ص،  بــني  الــتــوغــل  مــن  الفتنة 
وخا�سة يف ق�سايا القتل اأين تظهر 
واالنتقام  بالقتل  التهديد  مواقف 
العائالت  بني  تعقدا  االأمــور  لتزيد 

وكذا االعرا�ص ككل.

ال�سورة ملكان ببلدية جالل جنوب والية خن�سلة يطلق عليه ا�سم اجلماعة كان �ساهدا على جمال�ص ال�سلح يف عهد اال�ستعمار

غالب  يف  ال�سالح  عملية  جنــاح  وبعد  ال�سائكة  الق�سايا  تنتهي 

�سقف  حتت  املت�سارعة  االأطــراف  بني  جتمع  ع�ساء  بوليمة  االأحيان 

واحد وبح�سور امل�سلحني وكبار العر�ص، و�سط ترا�ص وقبول وا�سح ال 

ال�سلح  لقبول  الر�سمية  الوثيقة  نعتربه  اأن  وميكن  اثنان  فيه  يختلف 

اأن االعرا�ص االورا�سية تقد�ص  "امللح امل�سرتك" بحكم  ال�سامن فيها 

هذه ال�سراكة بالذات وكثريا ما يردد الواحد منهم "جمعنا امللح" 

القرارات واالأحكام والعالقات بعد ت�سارك  اإذ تعترب خيانة 

"الع�ساء"  واأهمية  قوة  من  زاد  ما  عظيما،  جرما  امللح 

الذي يختم عملية ال�سلح وقرار "اجلماعة".

"الع�ساء".... 
وثيقة ر�سمية لقب�ل "ال�سلح" 

بحكم "م�ساركة امللح"

�لمام �ضرم�ضال م�ضعود و�ل�ضيخ عمار متر�بط من رجال �ل�ضلح

ال�سلح ردع  �سمانات  "الغلط" واإحدى  "اخلطية" �سريبة 

املرتكب  الذنب  اأو  الذي يدفع ك�سريبة عن اخلطاأ  املايل  املبلغ  يطلق على 
م�سطلح "اخَلِطيَّة" فيقال "َخِطيو فالن" وهي م�ستقة من اخلطاأ، يتم دفعه 
من طرف املذنب وعائلته وعر�سه اإن كان االأمر متعلقا بالقتل والدية، ويعد 
اإحدى ال�سمانات الرادعة لالنتقام من جهة  كما اأن يف دفعه اعرتافا باخلطاأ 
ورغبة يف عقد ال�سلح واخلروج من الق�سية برتا�ص بني االأطراف، وان كانت 
النفو�ص غري را�سية فيكفي اأن "اخلطية" متنع ن�سوب �سراعات كبرية تتحول 
اإىل فتنة مهلكة بني "االألقاب" اأو "العرو�ص"، بعد حتديدها من طرف رجل 
�سلطة  حتت  ر�سميا  القرار  يعترب  فيما  العر�ص  كبار  مع  وبالتحاور  ال�سلح 
واالنتقام  ال�سراع  نطاق  بتو�سيع  نف�سه  له  �سولت  من  كل  "االأعيان" ليمتنع 
اجلماعي  احلكم  وتقدي�ص  الكبار"  "كلمة  تقدير  بحكم  الفعل  هــذا  عن 

وال�سلح الذي اأقرته اجلماعة.



كيفية التعامل مع الطفل كثري احلركة
حواءال�صبت  24 �صتمرب  2969/ 05 اأكتوبر 2019 املوافق لـ 06 �صفر 181441 للفتيات... �ألو�ن �ملالب�ض �ملنا�شبة للب�شرة

يحتاج ال�صعر اإىل عناية مرّكزة ومنتظمة على مدار ال�صنة. فهو يتعّر�س اإىل اأ�صعة ال�صم�س ومياه الكلور يف ف�صل 
ال�صيف، فيما تهّدده احلرارة املنخف�صة والهواء البارد يف ال�صتاء. ولأن ال�صعر ي�صّكل اجلزء الأكرب من جمال املراأة، 

عليها اأن تكون حري�صة على احلفاظ على مظهره امل�صرق والن�صر.
نقّدم اإليِك اأكرث من ما�سك لل�سعر التالف مبكّونات طبيعية ومغذية:

املوز والزيوت الطبيعية
لتح�سري هذه الو�سفة اأنت بحاجة اإىل ق�سر موزة واحدة وملعقة طعام 

من زيت الزيتون وملعقة طعام اأخرى من زيت اخلروع.
الزيوت  كمية  اإليه  اأ�سيفي  ثم  جيدًا  واطحنيه  امل��وزة  ق�سرة  جّففي 

اخلالط  يف  متتزج  املكّونات  ودعي 
الكهربائي. ا�ستخدمي املزيج كقناع 
على ال�سعر، �سعيه من اجلذور حتى 
االأطراف ملّدة ن�سف �ساعة قبل غ�سله 

جيدًا باملاء الفاتر وال�سابون البلدي.

زيت اللوز املّر
حماية  يف  ت�ساعد  لالإلتهابات  م�سادة  طبيعية  مكّونات  على  املّر  اللوز  يحتوي 
فروة الراأ�ص وتن�سيط الدورة الدموية، وبالتايل منّو ال�سعر ب�سكل �سريع و�سحّي. 
اللوز  زيت  ي�ستخدم   ،E والفيتامني   B6و  B2و  B1 بالفيتامينات  غناه  وبف�سل 
ف  التق�سّ كاملة، بهدف حمايته من  �ساعة  ملدة  االأ�سبوع  لل�سعر مرة يف  املّر كقناع 

واجلفاف.
ميكن اعتماد هذه الو�سفة مرة كل ع�سرة اأيام.

البي�ص وزيت الزيتون
و�سعي  البكر  الزيتون  زيت  من  فنجان  ن�سف  مع  واح��دة  بي�سة  �سفار  امزجي 
املزيج على كامل ال�سعر مع تدليك فروة الراأ�ص جيدًا. اتركي املزيج على �سعرك 
البلدي. ت�ساعد هذه  وال�سابون  الفاتر  باملاء  �ساعة قبل غ�سله جيدًا  ن�سف  ملدة 

الو�سفة يف تن�سيط الدورة الدموية وترطيب ال�سعر من االأعماق.
ميكنِك اعتماد هذه الو�سفة مرة اأو مرتني يف االأ�سبوع ح�سب احلاجة.

االأفوكادو وحليب جوز الهند
ي�ساعد  الطبيعية،  والزيوت  الدهنية  واالأحما�ص  بالفيتامينات  غناه  بف�سل 
االأفوكادو يف ترطيب ال�سعر وتغذيته. لتح�سري و�سفة من االأفوكادو اأنت بحاجة 
بي�سة  و�سفار  الهند  جوز  حليب  من  وفنجان  الثمرة  هذه  من  نا�سجة  حبة  اإىل 
واحدة. �سعي املكّونات يف اخلالط الكهربائي حتى ت�سبح مزيجًا واحدًا متجان�سًا. 
جيدًا  غ�سله  قبل  كاملة  �ساعة  ملدة  الرطب  �سعرك  على  كقناع  املزيج  ا�ستخدمي 

باملاء الفاتر وال�سابون البلدي.
ميكنك اعتماد هذه الو�سفة مرة يف االأ�سبوع.

يختلف النطق من طفل الآخر، وتت�ساءل العديد 
النطق،  االأط��ف��ال  تعلم  كيفية  عن  االأم��ه��ات  من 
لذلك تقدم اخت�سا�سي التخاطب »نيفني م�سعود« 

اأف�سل اخلطوات لتعليم االأطفال النطق.
تعليم االأطفال النطق:

طريق  ع��ن  النطق  على  طفلك  بتدريب  عليك 
ل�سان  على  خفيفة  تعترب  فهي  بابا،  كلمة  ت��ردد 
اأكرب  ملجهود  حتتاج  فهي  ماما،  كلمة  قبل  طفلك، 
لقولها وطريقة �سم ال�سفاه، وت�ستغرق وقتًا اأطول 

لريددها الطفل.
منذ  الطفل  م��ع  امل�ستمر  التحدث  االآب���اء  على 
ال��ت��ع��رف على �سوت  اأج���ل  م��ن  ال����والدة، وذل���ك 
يقوم  اأن  ميكن  لذا  لهما،  واال�ستجابة  الوالدين، 
امل�ستمر  التحدث  على  الرتكيز  على  واالأم  االأب 
مع الطفل؛ من اأجل تعليم الطفل النطق واإ�سدار 
واالهتمام  الطفل  �سمع  على  املختلفة  النغمات 
االأطفال  ف��ع��ادة  اأم��ام��ه،  ال��وج��ه  تعابري  باإظهار 
الكالم  لغة  لتطوير  الوجه  تعبريات  يراقبون 

لديهم.
عمر  من  االأ�سوات  بع�ص  اإ�سدار  يف  الطفل  يبداأ 
مثل  الع�سوائية  املقاطع  بع�ص  ل��ريدد  اأ�سهر،   6
بع�ص  فهم  ميكنه  اأ�سهر،  ال�9  اإمتامه  وعند  دادا، 
حركات  واإ���س��اف��ة  ب��ال��وداع  املتعلقة  التعبريات 

يدوية ت�سري ملعنى الوداع مثل باي باي باي.
اأ�سهر فهم بع�ص الكلمات،  يبداأ الطفل يف عمر 9 
كما  يرددها،  ليبداأ  ال،  كلمة  وهي  النهي  اأبرزها 
اأواخ��ر  بع�ص  ت��ردي��د  اأ�سهر   10 عمر  على  ي��ب��داأ 

يبداأ  ما  واأول  االأ�سخا�ص،  اأ�سماء  مثل  االأ�سماء 
اأخف على  ا�سمها  لي�سبح  والدته،  ا�سم  تردده هو 

ل�سانه يف النطق من كلمة ماما، وتيتا.
واكت�ساب  التحدث  على  طفلها  ت�سجيع  االأم  على 
عند  وجهه  يف  وال�سحك  له  والت�سفيق  االألفاظ 

النطق وحتفيزه دائمًا.
يقع اأغلب االأمهات يف خطاأ كبري، وهو عدم تعليم 
فاإذا  له،  املقدم  وال�سراب  الطعام  اأ�سماء  طفلها 
كنت من �سمن هوؤالء فتجنبي هذا اخلطاأ، وابدئي 
املقدمة  وامل�سروبات  االأطعمة  اأ�سماء  ت��ردد  يف 
النطق  يف  والبدء  الكلمات  هذه  لتعلمه  لطفلك، 

بها، وتنمية ذكاء طفلك.
باال�ستجابة  ي�سعره  الطفل،  بكاء  على  ال��رد 
الوالدين  قبل  من  باالأمان  ي�سعر  ويبداأ  ل�سوته، 

وتلبية احتياجاته من ماأكل وملب�ص، ور�ساعة.
عليك ربط احلركات املختلفة من الطفل بكلمات، 

وتعليمها له؛ لكي ي�ستطيع النطق بها.
رجله  يده  باأع�سائه  النطق  طفلك  تعليم  عليك 
اأذنه وغريها من االأع�ساء يوميًا، واحدًا تلو االآخر 

ولي�ص جميعها دفعة واحدة.
جتنبي ترك طفلك اأمام و�سائل االإعالم، فهي لها 

عامل اأ�سا�سي يف تاأخر نطق الطفل.
الق�س�ص واالأغاين من اأروع الطرق لتعليم الطفل 
املختلفة  االأ�سوات  اإ�سدار  الطفل  وتعليم  النطق، 
ليبداأ  الوجه  حركات  اختالف  وتعلم  واملتنوعة، 
الطفل يعرب عن نف�سه ويبداأ يردد بع�ص الكلمات 

واجلمل الق�سرية.

ـــك ـــت ـــل ـــائ ع
تعريف على كيفية تعليم الأطفال النطق

ما�سك لل�سعر التالف مبكّونات طبيعية

قد ال تتنا�سب جميع االألوان مع اأزياء املراهقات يف هذه 
املرحلة العمرية، وذلك لعدة اأ�سباب، اأولها �سغر ال�سن، 

باالإ�سافة اإىل متتعهن مبالمح بريئة ورقيقة، واأي�سًا يعتمد اختيار 
اللون املنا�سب للمالب�ص على لون الب�سرة اخلا�سة بهن، حيث اإن هناك 
بع�ص االألوان ميكن اأن تعطيهن �سحرًا خا�سًا ومميزًا، ويربز من اأنوثتهن.

م�سممة االأزياء »يا�سمني خطاب« تو�سح باأن هناك بع�ص االألوان التي تتمتع 
باحليوية والبهجة، تتنا�سب مع الفتيات يف مرحلة املراهقة، اإْذ يجب اأن تكون االألوان 

بعيدة عن االألوان القامتة ومتيل ب�سكل كبري اإىل االألوان الفاحتة، واملبهجة.
األوان جلميع األوان الب�سرة

وتابعت »خطاب« يف ت�سريحات خا�سة ملجلة »�سيدتي« االإلكرتونية، اأن االأحمر، االأبي�ص واالأ�سود، 
وامتزاجها مع بع�سها البع�ص، ميكن اأن تتنا�سب مع جميع األوان الب�سرة، وتتنا�سب اأي�سًا مع الفتيات يف �سن 

املراهقة.
األوان تنا�سب الب�سرة البي�ساء

اأما بالن�سبة لالألوان الرتابية مثل: الليلكي الغامق »الدارك موف«، الروز، ال�سماوي والكحلي، اأي�سًا تتنا�سب مع 
جميع الفتيات يف �سن املراهقة، ولكن قد تختلف بح�سب درجة لون الب�سرة، فقد جند اأن الفتيات ذوات 

الب�سرة البي�ساء، تتكيف معهن جميع االألوان، ما عدا اللون البيج، واالأ�سفر الباهت.
األوان تنا�سب الب�سرة ال�سمراء

وبالن�سبة للفتيات ذوات الب�سرة الربونزية اأو ال�سمراء، فقد يتنا�سب معهن اختيار 
االألوان الفاحتة، مثل االأبي�ص، البيج، الروز، ال�سماوي، االأ�سود، وهي األوان ت�سفي 
جمااًل واأناقة على اإطاللة الفتيات ذوات الب�سرة ال�سمراء، ولكن ال تتالءم مع 

لون ب�سرتهن االألوان القامتة، كاحللي، البني، الزيتي، لذا عليهن االبتعاد 
عن ارتدائها.

�لذهبي و�لأ�شود...مزيج ير�شم فخامة �ملجوهر�ت
ما من �سيء قادر على 
اأنظار ال�سيدات  لفت 

قطع  م����ن  اأك������رث 
امل����ج����وه����رات 
الفاخرة. تلك 

القطع ال�سغرية 
وت�سّع  تلمع  التي 

تتمكن  اأعيننا  اأم��ام 
جميعًا  اأن��ظ��ارن��ا  ا�ستقطاب  م��ن 

ولفت االنتباه اإليها.
اأن  نعلم  جميعنا  وب��ال��ط��ب��ع، 
دون  م��ن  تكتمل  ال  االإط���الل���ة 
اإ�سافة املجوهرات الفاخرة التي 
حتدد هوية ال�سيدة واأ�سلوبها يف 
واملجوهرات،  االأزي����اء  انتقاء 
ول��ه��ذا ت��ق��دم ال��ع��دي��د م��ن دور 
املجوهرات العاملية، قطعًا مميزة 
يف بداية كّل مو�سم لتنتقي منها 

ما ينا�سبك.
خلريف 2019، دعينا نن�سحك 
باملجوهرات التي تلونت باللونني 
الذهبي واالأ�سود، فهذان اللونني 

منح  ع���ل���ى  ق��������ادران 
اإطاللتك فخامة حتى 
ك��ّل منهما  ك��ان  ل��و 
فما  ح��دى،  على 
ُدجما  اذا  بالك 

�سويًا.
وعلى هذا االأ�سا�ص 
اع��ت��م��دت ال��ع��دي��د من 
على  العاملية  امل��ج��وه��رات  دور 
االأ�سود  باللونني  قطعها  تقدمي 
ب�سدة  نظرنا  فلفتت  والذهبي، 

 Oscar م��ن  االأق���راط 
التي جاءت   de la Renta
كبري،  وبحجم  القلب  بت�سميم 
حيث تداخل االأ�سود مع الذهبي 

باأ�سلوب مبهر.
نن�سحك بتجربتها مع الف�ساتني 

الأنها  بال�سّك،  املزينة  الر�سمية 
���س��ت��م��ن��ح��ك 

اإط������الل������ة 
ف�����اخ�����رة، 
واخ���ت���اري 

م������ع������ه������ا 
باللون  ح���ذاء 

الذهبي.
ي��ت��م��ت��ع ه�����ذا ال���������س����وار من 
ما  ب��ك��ل   Buccellati
التي  الب�سيطة  امل���راأة  تطلبه 
باالإطاللة  ترغب 
ال��ن��اع��م��ة، 
ف���ت���داخ���ل 
االأ�������س������ود 
فيه  والذهبي 
رقيق  ب��اأ���س��ل��وب  ج���اء 
واأن��ه  خا�سة  متكلف،  وغ��ري 
االأبي�ص  اللون  لل�سوار  اأُ�سيف 

الناعم ليمنحه اأ�سلوبًا فريدًا.
ن���ن�������س���ح���ك ب����اخ����ت����ي����اره يف 
خ���روج���ات���ك ال��ي��وم��ي��ة وم��ع 

مالب�سك الب�سيطة والكاجوال.
خ���������������امت م����ن 
 I s a b e l

Marant
من  ك��ن��ت  اذا 
يف�سلن  اللواتي 
ال�سخمة  امل���ج���وه���رات 
وال���ك���ب���رية، ف��ه��ذا اخل����امت من 
هو   Isabel Marant
طلبك. فقد جاء باللون الذهبي 
م���ع ح��ج��ر ك��ب��ري ت�����س��در وج��ه 

اخلامت باللون االأ�سود.
اخلامت  هذا  اختاري  بالتاأكيد 
بقطع  ت��رف��ق��ي��ه  وال  مب���ف���رده، 
لكي  يديك  يف  اأخرى  جموهرات 
فهو  متكلفة.  اإطاللتك  تبدو  ال 
التي  الفخامة  قادر على منحك 
قطعة  اأي  دون  عنها  تبحثني 

اأخرى.
طالعي ال�سور املرفقة، واختاري 
منها ما يليق باأ�سلوبك يف انتقاء 

املجوهرات.
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 ق�سة اأول مزرعة �ساي ا�سرتاها ت�ما�ض ليبت�ن من �سريالنكا

الربتغال حترق 1500 كيل�غرام 
من العاج غري امل�سروع

�سيدة مته�رة تت�سلل
 اإىل قف�ض الأ�سد وترق�ض 

بحديقة احلي�ان
ملي�ن جنيه ا�سرتليني �سعر الرحلة
 على اأغلى �سفينة رحالت يف العامل 

الن�م اجليد ي�ساعد على التح�سيل الدرا�سي 

رج���ل اأع��م��ال ب���داأ ح��ي��ات��ه من 
وال  مال  راأ���ص  ميلك  مل  ال�سفر، 
يفكر  كان  ما  كل  حمددة،  فكرة 
فيه هو النجاح فقط، حتى غزا 
كل املنازل حول العامل مب�سروب 
التجارية  العالمة  ذي  ال�ساي 

االأ�سهر التي حتمل ا�سمه.
التي   88 ال���  وفاته  ذك��رى  ويف 
توافق اليوم 2 اأكتوبر، ن�سرتجع 
ح�سل  �ساي  �سحنة  اأول  ق�سة 
ليبتون  توما�ص  ولد  فقد  عليها، 
مقاطعة  من  مهاجرين  الأبوين 
فريماناج، وتعلم التجارة يف �سن 
بتحقيق  يحلم  وك��ان  �سغرية، 
ثروة خا�سة به، تنقل من مكان 
الآخر حتى افتتح متجرا خا�سا 
وكانت  الع�سرينات  اأوائل  يف  به 
اأ�سعاره منا�سبة، ومل يعتمد على 
يف  �سهرته  ازدادت  موردين،  اأي 

الطعام  التجارة يف كل منتجات 
هو  ما  كل  جلب  يف  يتفنن  وك��ان 

حديث وغري ماألوف.
مع  التعامل  ع��دم  ليبتون  ق��رر 
ي�سرتي  ك���ان  ال��ذي��ن  امل���وردي���ن 
ولكنهم  امل��ن��ت��ج��ات  ه���ذه  منهم 
بها  انفرادهم  ي�ستغلون  كانوا 
حتى  باهظة،  مببالغ  ويبيعوها 
م���زارع  مقاطعة  ق���رار  ات��خ��ذ 
متاجره  زودوا  الذين  اأول�سرت 
مايو  يف  ليبتون  و�سافر  االأوىل، 
ل�سراء  �سريالنكا  اإىل   1890
به،  خا�سة  �ساي  مزرعة  اأول 

كانوا  املناف�سة  امل��ت��اج��ر  فكل 
من  ال�ساي  اأوراق  على  يح�سلون 
هذه املزرعة ولكن اجلودة كانت 

تختلف.
افتتح ليبتون متجرا تلو االآخر 
ا�سمه يعلو  واأ�سبح  ا�سمه  يحمل 
اأكرث  يف  البقالة  حمال  الفتات 
اأناقة،  الفيكتورية  �سوارع لندن 
اأر�ستقراطيا  رج���ال  واأ���س��ب��ح 
ث���ري���ا، وق�����ررت اأم�����رية وي��ل��ز، 
اأك�سندرا، تنظيم وليمة خريية 
املا�سية  اليوبيل  الح��ت��ف��االت 
التي اأقامتها امللكة، فكان ليبتون 

هو املتربع مببلغ قدره 25.000 
من  اأك��رث  اأي  اإ�سرتليني،  جنيه 
يف  ا���س��رتل��ي��ن��ي  جنيه  م��ل��ي��وين 

اأموال اليوم.
بالفعل  ط��ف��ول��ت��ه  ح��ل��م  ح��ق��ق 
واأ�سبح ثريا جدا، وقبل اأن يبلغ 
اخلم�سني من عمره طور متاجره 
التي غزت عدة بالد، وتخ�س�ص 
حتى  ال�ساي  وتعبئة  ت�سنيع  يف 
 120 ال�سركة  راأ�سمال  اأ�سبح 
اأي  ا���س��رتل��ي��ن��ي،  جنيه  م��ل��ي��ون 
ا�سرتليني  جنيه  مليار  ح��وايل 

اليوم.

�سفينة  اأغ���ل���ى  ت��د���س��ني  مت 
رحالت يف العامل، والتي تقدم 
فى  االأثرياء  لكبار  خدماتها 

اأنحاء العامل.
�ستار"  "ديلى  وذكرت �سحيفة 
على  الرحلة  اأن  الربيطانية 
�ستار  "�سيك�ص  ال�سفينة  منت 
جنيه  مليون  تتكلف  كروز" 
على  ت�ستمر  حيث  ا�سرتليني 
وت�سمل  ي���وم���ا   123 م����دى 
الفنادق  اأف��خ��ر  يف  االإق��ام��ة 
 11 ف��ى  م��ي��ن��اء   41 وزي�����ارة 

دولة.
وت��غ��ط��ي اأم��اك��ن االإق���ام���ة يف 
ال�سفينة اأربعة اآالف مرت مربع 
اأى �سفينة اأخرى  وترتفع عن 
ال  رائعة  مبناظر  لال�ستمتاع 
نظري لها للمحيط.. ويف الوقت 
نف�سه فاإن كل جناح مزود بناد 

�سحى و�سرفة خا�سة.
وذكرت ال�سحيفة الربيطانية 
البالغة  الرحلة  تكاليف  اأن 
�ستوفر  ا���س��رتل��ي��ن��ى  م��ل��ي��ون 
هليكوبرت  بطائرات  انتقاالت 

الدرجة  على  جوية  ورحالت 
لكل  خ��ا���ص  و���س��ائ��ق  االويل 
الب��راز  �ستوفر  كما  عميل.. 
ال�سياحي  اجل����ذب  م��ن��اط��ق 
اأف��خ��ر  ب��ج��ان��ب االإق���ام���ة يف 
هوجن  مثل  اأماكن  فى  الفنادق 
وغريها  ودب��ي  وطوكيو  كوجن 
من املدن الكربى بجانب رحلة 
اإىل  دبى  من  خا�سة  بطائرة 

هوجن كوجن.
وتبداأ ال�سفينة رحلتها فى 11 

نوفمرب 2021.

ي�سريان  مرتفعة  درج��ات  وحت�سيل  "النوم" 
من  ف��ري��ق  ت��و���س��ل  ف��ق��د  اإىل ج��ن��ب،  ج��ن��ب��ا 

الباحثني فى درا�سة جديدة وجود عالقة 
وح�سوله  الطالب  درج��ات  بني  قوية 

على ق�سط وافى من النوم.
عدد  يف  ن�سرت  التي  للدرا�سة،  ووفقا 
اأكتوبر من جملة "علوم التعلم"، اأنه 

يف اأي وقت يوؤوى الطالب اإىل الفرا�ص 
ال�سحية  العادة  ه��ذه  يف  وينتظم 

ي���ح���دث ف����رق ك��ب��ري يف م��ع��دل 
حت�سيله ودرجاته النهائية.

ك����م����ا ت��ن�����س��ح 
ال�����درا������س�����ة 
ب�����اأه�����م�����ي�����ة 

احل�سول على ليلة 
اإج��راء  قبل  جيدة  ن��وم 

عدة  االأمر  ي�ستغرق  قد  بل  اختبار، 
اجليد  ال��ن��وم  م��ن  متتالية  ل��ي��ال 

الإحداث تغيري ملمو�ص.
كلية  ف��ى  الباحثون  ق��ام  فقد 
"نيويورك"،  ج��ام��ع��ة  ال��ط��ب 
 100 على  اأب��ح��اث��ه��م  ب��اإج��راء 
كانت   .. الهند�سة  كلية  طالب يف 
اإحدى النتائج املده�سة اأن االأفراد 
الذين ذهبوا اإىل الفرا�ص بعد فرتة 
كانوا  حم���ددة،  زمنية 
مييلون اإىل اأداء جيد 
اخ��ت��ب��ارات��ه��م  يف 
النظر  ب�����س��رف 
النوم  من  كم  عن 

الكلي.

دم���رت ال�����س��ل��ط��ات ال��ربت��غ��ال��ي��ة ح��وايل 
1500 كيلوجرام من العاج من م�سدر غري 
باإحراقه يف من�ساأة مب�سنع  م�سروع وذلك 

لالأ�سمدة .
 ) ن��ي��وز  ب��ورت��وج��ال   ( �سحيفة  وذك���رت 
االأفريقي  الفيل  من  كال  اأن  الربتغالية 
مرفقات  يف  م����درج  االآ���س��ي��وي  وال��ف��ي��ل 
ات��ف��اق��ي��ة ال��ت��ج��ارة ال��دول��ي��ة ب��االأن��واع 
املعر�سة لالنقرا�ص، ووفقا لهذه املعاهدة 

فاأنه يحظر االجتار الدويل يف عاج الفيل، 
با�ستثناءات حمدودة للغاية )ال �سيما يف 
االتفاقية  تطبيق  قبل  امل�سرتاة  االأن��واع 

على العاج(.
الكمية  هذه  اأن  اإىل  ال�سحيفة  واأ���س��ارت 
دعوى  يف  الق�سائية  ال�سرطة  �سبطتها 
احلايل  االإج���راء  ه��ذا  وي��اأت��ي  ق�سائية، 
غري  االجت��ار  وق��ف  بهدف  العاج  لتدمري 

امل�سروع بعاج الفيلة.

اأظهرت لقطات م�سورة ن�سرها 
ميل"  "ديلي  �سحيفة  موقع 
التي  اللحظة  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
من  متهورة  �سيدة  فيها  متكنت 
االأ�سد  قف�ص  اإىل  ال��دخ��ول 
مبدينة  ح��ي��وان  حديقة  يف 
قبل  االأمريكية،  "نيويورك" 
ما  ب�ساأن  امل���زاح  يف  ت��ب��داأ  اأن 
االأمر  مع  والتعامل  به  قامت 
اأن��ه  م��ن  ب��ال��رغ��م  ب�سخرية، 
على  متواجدة  كانت  اأنها  بدا 
م�����س��اف��ة ق��ري��ب��ة م��ن االأ���س��د 

االإفريقي.
واأف�����ادت ت��ق��اري��ر اإخ��ب��اري��ة 
ب���اأن ه��ذه ال�����س��ي��دة، ال��ت��ي مل 
قد  هويتها،  اإىل  االإ�سارة  يتم 
جتاوزت حاجز االأمان ودخلت 
حديقة  يف  االأ�سد  قف�ص  اإىل 

حيوانات "برونك�ص".
و���س��وه��دت ه���ذه ال�����س��ي��دة يف 
ال��ف��ي��دي��و وه���ي تلوح  ب��داي��ة 
على  تقف  كانت  فيما  لالأ�سد 
مقربة منه، قبل اأن تبداأ بعد 
ذلك يف الرق�ص اأمامه يف م�سهد 
زوار  اأ�ساب  ما  وهو  ُي�سدق،  ال 
احلديقة بالذعر والذهول يف 

الوقت ذاته.
واأ�سارت "ديلي ميل" اإىل وجود 
خندق خر�ساين يف�سل ما بني 
تلك ال�سيدة وبني االأ�سد، لكن 
اأثار الفيديو  بالرغم من ذلك 
من  موجة  بالواقعة  اخلا�ص 

مواقع  رواد  ب��ني  اال���س��ت��ي��اء 
وعلق  االجتماعي،  التوا�سل 
اأن  "اآمل  قائاًل:  ال��رواد  اأح��د 
هذا  ال�����س��ج��ن..  اإىل  ت��ذه��ب 
ت�سرف اأحمق"، وعلقت اأخرى 
يدرك  االأ�سد  "حتى  قائلة: 

اأن هذه ال�سيدة حمقاء".
واأكدت اإدارة حديقة حيوانات 
الواقعة  ه���ذه  "برونك�ص" 
 NBC" ل�سبكة  ت�سريح  يف 
New York" االإخبارية، 
يف  ال��ع��ام��ل��ني  اأن  م��و���س��ح��ة 
يفيد  تقريًرا  تلقوا  احلديقة 
ت�سلق  ق��د  م��ا  ��ا  ���س��خ�����سً ب����اأن 
حاجز االأمان؛ وكذلك اأ�سارت 
اإىل اأن ذلك الفعل يعد انتهاًكا 
قانوين،  غري  وتعدًيا  خطرًيا 
وكان ميكن اأن يوؤدي اإىل وقوع 
اإىل  حتى  اأو  خطرية  اإ�سابة 

الوفاة.
على  احلديقة  اإدارة  و�سددت 
القواعد  وجود  من  الهدف  اأن 
يف  يتمثل  االأم����ان  وح��واج��ز 
ال��زوار  �سالمة  على  احلفاظ 
وكذلك  باحلديقة  والعاملني 

احليوانات.
ال�����س��ي��دة مل  ه���ذه  اأن  ي��ذك��ر 
تتعر�ص لالأذى جراء ما قامت 
ما  ب��ع��د  يت�سح  مل  ل��ك��ن  ب���ه، 
اإجراء  اتخاذ  �سيتم  كان  اإذا 

قانوين �سدها اأم ال.

خل�ست جهود البحث والتحري ل�سباط 
فرقة جنوب اجليزة يف م�سر اإىل معرفة 

�سبب اإقدام الطفل "�سابر م. ج." على قتل 
زوجة عمه وابنتها واإلقاء طفلها من اأعلى 

املنزل.
ووفق ما ذكر موقع "اأخبارك" املحلي، فاإن 

حتريات املباحث تو�سلت اإىل اأ�سباب حدوث 
الواقعة املتداولة اإعالميا ب�"مذبحة اأبو 

النمر�ص".
واأ�ساف اأن ال�سلطات االأمنية امل�سرية ك�سفت 
يف اأقل من 24 �ساعة خيوط اجلرمية، حيث 

اأن املجني عليها "�ص" )27 �سنة( اتهمت 
اجلاين "�سابر" )17 �سنة(، يف وقت �سابق 
بال�سرقة، فا�ست�ساط االأخري غ�سبا ال�سيما 

بعد انت�سار اخلرب بني اأفراد العائلة.
وذكرت التحريات اأن املتهم قرر االنتقام 

من زوجة عمه، فتوجه اإىل منزلها مبنطقة 
وقت  يف  م�سلم  اأبو  زاوية  "الريغة" بقرية 

متاأخر من م�ساء االثنني، ووجه لها 7 طعنات 
يف الظهر ثم اأجهز على ابنتها "دينا" حمدثا 
اإ�سابتها بجرح ذبحي بالرقبة، واألقى طفلها 

)9 �سنوات( من االأعلى، والذ بالفرار.
وبعد التحقيقات، تو�سلت ال�سرطة اإىل اأن 
امل�ستبه به الرئي�سي يدعى "�سابر.م.ج" 

وهو عامل مبزرعة، جنل �سقيق زوج املجني 
عليها.

وعقب تقنني االإجراءات وا�ست�سدار اإذن من 
النيابة العامة، جرى اعتقال املتهم واقتياده 
اإىل ديوان الق�سم، حيث اأقر بجرميته بدافع 

االنتقام.

طفل قتل زوجة عمه 
وذبح طفلتها

�صدق 

ال ت�صدق
اأو

غزا العامل ب�شراب يحمل ا�شمه
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ك�سفت  الــذي  احلــدث  �سمن 
مايكرو�سوفت  �ــســركــة  فــيــه 
 Surface تــ�ــســكــيــلــة  عـــن 
ال�سركة  قــامــت  اجلـــديـــدة، 
كذلك يف اخلتام باالإعالن عن 
جهاز فريد اإىل حد ما ُيدعى 
هو  هذا   .Surface Duo
نف�سه اجلهاز املزدوج ال�سا�سة 
من  للعديد  حمــوًرا  كان  الذي 
ولكنه  املا�سي،  يف  ال�سائعات 
عما  خمتلفة  هيئة  يف  جــاء 
هو  الــواقــع،  يف  نتوقعه.  كنا 
عبارة عن جهاز اأندرويد ي�سم 
بحجم  منف�سلتني  �سا�ستني 

واحدة. لكل  اإن�ص   5.6
ــــزة  عـــلـــى عــكــ�ــص االأجــــه
 Galaxy مثل  للطي  القابلة 
 Huawei Mate و   Fold
 Surface فـــاجلـــهـــاز   ،X
�سركة  مــن  االأحـــدث   Duo
ي�سم  ال  مـــايـــكـــرو�ـــســـوفـــت 
قابلة  مرنة  واحـــدة  �سا�سة 

ي�سم  فهو  املنت�سف،  يف  للطي 
تتواجد  منف�سلتني  �سا�ستني 
بينهما فجوة وا�سحة. وعلى 
تو�سيع  ميكن  اأنــه  من  الرغم 
التطبيقات اأو ال�سور لُتعر�ص 
اأن  اإال  ال�سا�ستني،  كــال  على 
ال�سورة  اأو  التطبيق  مظهر 
ــيــبــدو دائــــًمــــا حمـــرًجـــا.  �ــس
خم�س�سة  الثانية،  ال�سا�سة 
للكتابة  ذلـــــك  مــــن  بــــــداًل 
وهو  االألــعــاب،  يف  والتحكم 
مفهوم راأيناه بالفعل من قبل 

.LG مع �سركة
 Surface ـــرى  ت عــنــدمــا 
�سركة  اأن  �ــســتــدرك   Duo
فقط  حاولت  مايكرو�سوفت 
التي  االأفكار  �سياغة  اإعــادة 
ــا يف  ــه ــاح اأثـــبـــتـــت عــــدم جن
يف  منها  لالإ�ستفادة  املا�سي 
هذا  ولكن  العطالت،  مو�سم 
لــيــ�ــص هـــو احلـــــال. لـــن يتم 
اإطالق هذا اجلهاز حتى نهاية 
العام املقبل، وهي الفرتة التي 
وللمطورين  ال�سركة  �ستمنح 

تطبيقات  الإنـــ�ـــســـاء  ـــا  وقـــًت
ــادة من  ــف ــت ــس ــالإ� حــ�ــســريــة ل
ال�سا�ستني التي ياأتي بها هذين 
اأن  �ساأنه  من  هذا  اجلهازين. 
ا الأي �سركة اأخرى  يوفر اأي�سً
الوقت الكايف لتطوير هواتف 
ذكية مع �سا�سات قابلة للطي 
بها  تــوجــد  ال  والــتــي  فعلًيا، 
ولكن  املنت�سف،  يف  فــجــوات 
مايكرو�سوفت  اأخـــذت  رمبــا 

هذا بعني االإعتبار.
عن  ال�سركة  لنا  تك�سف  مل 
الهاتف،  حــول  معلومات  اأي 
مف�سله  اأن  لنا  اأكــدت  ولكنها 
ـــــــدوران مبــعــدل  �ــســيــقــبــل ال
ميكنك  بحيث  درجــة،   360
الداخل  اإىل  ال�سا�سة  طــي 
�سنعرف  ـــا  رمب اخلـــــارج.  اأو 
 Surface Duo عن  املزيد 
ع�سرة  الــثــالثــة  االأ�ــســهــر  يف 

القادمة.

جوجل  �سركة  قامت   ،2017 العام  يف 
لالأذن  ال�سلكية  �سماعات  اأول  بــاإطــالق 
 Google Pixel اإ�سم  خا�سة بها حتت 
Buds. مت االإعالن عنها يف وقت قريب 
�سعبية  فيه  تــزايــدت  ــذي  ال الــوقــت  مــن 
اأن  وبــدا  اآبــل  من   AirPods �سماعات 
جميع ال�سركات الكربى اأطلقت �سماعات 
لدى  كان  بها.  اخلا�سة  الال�سلكية  االأذن 
اإرتباط  ا  اأي�سً  Google Pixel Buds
 Google الرقمي  امل�ساعد  مع  مبا�سر 
ترجمة  مـــن  ــن  ــك ومت  ،Assistant

املحادثات يف الوقت الفعلي.
مت  ما  كل  هي  الرتجمة  ميزة  تكن  مل 
 Google Pixel �سماعات  تهيئته. 
يربط  �سلًكا  ت�سم  كانت  احلالية   Buds
لي�ست  فهي  وبالتايل  ال�سماعتني،  كــال 
ال�سحن  حقيبة  تكن  مل  كلًيا.  م�ستقلة 
عمر  يــكــن  مل  حـــني  يف  ــا  ــسً ــ� اأي عــمــلــيــة 
البطارية وجودة ال�سوت مذهلة للغاية.

جوجل  �سركة  اأمــام  كبري  جمال  هناك 
 Google Pixel �سماعات  لتح�سني 
نرى  ــد  ق ذلـــك،  ذكـــر  وعــلــى   .Buds
 2  Google Pixel Buds �سماعات 

ذكره  ملــا  وفقا  االأقـــل  على  ال�سهر،  هــذا 
ملوقع  اإ�سمه  عن  الك�سف  يتم  مل  م�سدر 
اأن  9to5Google. ويقول هذا امل�سدر 
�سماعات  باإطالق  �ستقوم  جوجل  �سركة 

قريًبا.  2  Google Pixel Buds
غالبية  عـــن  ــل  ــوج ج �ــســركــة  ــعــلــن  ُت
بها  اخلــا�ــســة  االإ�ستهالكية  االأجــهــزة 
 MadeByGoogle اأحــــــداث  يف 

يف  اأكــتــوبــر.  �سهر  يف  وعـــادة  ال�سنوية، 
جوجل  �سركة  �سُتعلن  اأكتوبر،   15 اليوم 
و   4  Google Pixel الهاتفني  عــن 
ميزة  مــع   XL  4  Google Pixel
ا  اأي�سً املتوقع  ومن   .Motion Sense
 Google Home اأن ُتعلن عن خليفة 
 Nest جهاز  من  جديد  وطراز   Mini

.PixelBook Go و   WiFi

 ،Surface Duo مايكرو�ص�فت تك�صف عن
وه� عبارة عن هاتف اأندرويد قابل للطي مع �صا�صتني

 Google غ�غل �صُتعلن عن �صماعات االأذن الال�صلكية
 4 Google Pixel 2 اإىل جانب Pixel Buds

فعاًل  قامت  اأنها  توؤكد   Huawei
ببيع اأكرث من مليون وحدة من هواتف 

Huawei Mate 30 Series

مع  قريًبا  قادم   Realme X2 Pro
املعالج +SD855، وكامريا اأ�سا�سية 

 64MP بدقة

اأنها باعت   Huawei تقول �سركة 
الهاتفني  مــن  وحــدة  مليون  بالفعل 
 Huawei 30 و Huawei Mate
هذين  عر�ص  مت   .Pro  30  Mate
اليوم  يف  ال�سني  يف  للبيع  الهاتفني 
اأن  يعني  هذا  وبالتايل  �سبتمرب،   26
لل�سراء  متوفرة  كانت  الهواتف  هذه 
هذه  يجعل  مما  اأ�سبوع،  عن  تقل  ملدة 

االأرقام مثرية لالإعجاب.
قد  الرقم  هذا  اأن  ُيقال  الواقع،  يف 
�ساعات  غ�سون  يف  اإليه  الو�سول  مت 
قبل  من  ذلــك  عن  االإعـــالن  مت  حيث 
Richard Yu خالل اإفتتاح  ال�سيد 
متجر Huawei الرئي�سي يف مدينة 
ذلك  يف  ــا  مب ــني.  ــوم ي قــبــل  �سنت�سن 
�سركة  كانت  االإنرتنت،  عرب  الطلبات 
بقيمة  عــائــدات  حتقق   Huawei
500 مليون يوان �سيني يف الدقيقة، 
 100 بيع  اأنه يتم  اإىل  اإىل  مما ي�سري 

اآلف وحدة تقريًبا يف الدقيقة.
ال توجد طريقة للتحقق من اأقوال 
قوًيا  دعــًمــا  تلقت  ولكنها  ال�سركة، 
احلظر  على  فعل  كرد  االأم  بلدها  من 
الــواليــات  تفر�سه  الـــذي  الــتــجــاري 

ال�سركة،  على  االأمريكية  املتحدة 
الهواتف  قــيــام  دون  يــحــول  ـــذي  وال
بت�سغيل  لل�سركة  اجلديدة  الرائدة 
ا،  اأي�سً جوجل.  وخدمات  تطبيقات 
هناك �سور مثل ال�سورة اأدناه القادمة 
ال�سينية  االإجتماعية  ال�سبكة  من 
ا  اأ�سخا�سً ُتظهر  والــتــي   Weibo
ي�سطفون اأمام املتجر اجلديد لل�سركة 

يف �سنت�سن ل�سراء الهواتف.
 Forest Green ن�سخة  اأن  يبدو 
الهاتف  من  االأكرث طلًبا  الن�سخة  هي 
الأن   Pro  30  Huawei Mate
كبرية  ب�سرعة  نفدت  الن�سخة  هــذه 

جًدا.
حدث  عقد  مت  اأنــه  من  الرغم  على 
هواتف  �سل�سلة  عن  الر�سمي  االإعالن 
 Series  30  Huawei Mate
االأملانية،  ميونخ  مدينة  يف  اجلديدة 
ت�سدر  مل   Huawei �سركة  اأن  اإال 
يف  اجلــديــدة  الــرائــدة  هواتفها  بعد 
ال�سني.  خارج  مكان  اأي  يف  اأو  اأوروبــا 
وقت  يف  هذا  يحدث  اأن  املفرت�ص  من 
لدينا  لي�ص  ولكن  ال�سهر،  هذا  من  ما 

تاريخ حمدد بعد.

عن  بــالــكــ�ــســف   Realme �ــســركــة  ــت  ــام ق
باملعالج  املـــــزود   Realme X2 ــاتــف  ــه ال
املا�سي،  االأ�سبوع  730G يف   Snapdragon
وقبل ب�سعة اأيام، اأكد امل�سوؤولون التنفيذيون يف 
قريًبا  �ستك�سف  ال�سركة  اأن   Realme �سركة 
عن ن�سخة Pro من هذا الهاتف والتي �ست�سم 

 90Hz يبلغ  حتــديــث  مبــعــدل  متــتــاز  �سا�سة 
855 االأحدث من   Snapdragon+ واملعالج

�سركة كوالكوم.
عدد  عن   Realme �سركة  ك�سفت  ح�سًنا، 
 Realme X2 الهاتف  موا�سفات  من  قليل 
يف  �سي�سدر  اأنه  على  ا  اأي�سً التاأكيد  مع   ،Pro

اإ�سبانًيا يف ” امل�ستقبل القريب “.
الهاتف Pro Realme X2 �سياأتي كما هو 
 Realme و Realme XT احلال مع كل من
X2 مع اأربع كامريات يف الواجهة اخللفية متتاز 
64 ميغابك�سل.  الكامريا االأ�سا�سية فيها بدقة 
ومـــع ذلــــك، فــهــنــاك بــعــ�ــص الــتــغــيــريات هذه 
الوا�سعة  الكامريا  اأ�سبحت  البداية،  يف  املرة. 
ُمزودة  ميغابك�سل   8 دقتها  تبلغ  التي  الزاوية 
علًما  درجة   115 تبلغ  م�ساهدة  بزاوية  االآن 
يف  درجة   119 تبلغ  هذه  امل�ساهدة  زاويــة  اأن 

.Realme X2 و Realme XT الهاتفني
الرباعية  الكامريا  ت�ستمل  ذلك،  جانب  اإىل 
هجني  تقريب  توفر  ُمقربة  كامريا  على  االآن 
كامريا  مــن  التخل�ص  يــتــم  كــمــا   ،20× يبلغ 
اإلتقاط  على  قــادًرا  �ستظل  ذلك،  ومع  املاكرو. 
ميغابك�سل   8 كامريا  باإ�ستخدام  املاكرو  �سور 
كامريا  عن  النظر  وب�سرف  الزاوية.  الوا�سعة 
املاكرو، فالهاتف Pro Realme X2 �سُيوفر 
ت�سوير  اأثناء  اخللفية  طم�ص  اإمكانية  ا  اأي�سً

الفيديوهات.
 Realme بقية املوا�سفات التقنية للهاتف 
Pro X2 ال تزال غري معروفة، ولكن وعدتنا 
جديدة  ميزة  عن  بالك�سف   Realme �سركة 
للهاتف كل يوم اإىل غاية اليوم 4 اأكتوبر على 

موقعها الر�سمي على الويب.

يف احلدث الذي عقدته �سركة 
مايكرو�سوفت قبل �ساعات قليلة 
عن  ال�سركة  اأعــلــنــت  االآن،  مــن 
ثالثة اأجهزة Surface جديدة 
 Windows ــنــظــام  ب تــعــمــل 
القلم  مع  جنب  اإىل  جنًبا   10
 Surface Slim ــكــرتوين  االإل
هنا  املعنية  االأجــهــزة   .Pen
و   3  Surface Laptop هــي 
 Surface و   7  Surface Pro

.Pro X
 Surface ــع  م ــداأ  ــب ن ــا  ــون دع
الت�سميم  يبقى   .3  Laptop
التغيريات  بــعــ�ــص  مــع  هــو  كــمــا 
على  ــــرة  م الأول  ــة.  ــف ــي ــف ــط ال
الكانتارا  جلد  اأ�سبح  االإطـــالق، 

خياًرا  املع�سم  مو�سع  يف  الرائع 
اأ�سا�سيا جلميع الطرازات.  ولي�ص 
الن�سخة االأ�سا�سية تاأتي االآن مع 

االألومنيوم.
ا  اأي�سً ــوب  احلــا�ــس هـــذا  ــي  ــاأت ي
 USB Type-C مــنــفــذ  مـــع 
ميكن  والذي  اإنتظاره  طال  الذي 
لنقل  فــقــط  لي�ص  اإ�ــســتــخــدامــه 
ـــط املــلــحــقــات مع  الــبــيــانــات ورب
ا.  اأي�سً لل�سحن  ولكن  احلا�سوب، 
اخلا�ص  ال�سحن  منفذ  ــزال  ي ال 
موجوًدا،  مايكرو�سوفت  ب�سركة 
وعود  هناك  اأن  من  الرغم  على 
البطارية  مـــن   %80 بــ�ــســحــن 
يجب  بينما  �ساعة  مــن  اأقـــل  يف 
متديد  الــبــطــاريــة  تــوا�ــســل  اأن 

احلا�سوب بالطاقة ليوم واحد.
 Surface Laptop احلا�سوب
3 �سيكون متوفًرا بحجمني، وهما 
ولكن  اإن�ص،   15 و  اإن�ص   13.5
ن�سخة  اأن  اإىل  ــارة  االإ�ــس ينبغي 
13.5 اإن�ص هي الوحيدة املزودة 
معاجلات  مــن  الــعــا�ــســر  بــاجلــيــل 

اأمــا   .Intel Lake Lake
فهي  اإن�ص،   15 ن�سخة  بخ�سو�ص 
 AMD معاجلات  على  تعتمد 

اجلديدة.  Ryzen
اأقل  املفاتيح  لوحة  اأ�سبحت 
تعد  ولكنها  قبل،  ذي  من  ــروًزا  ب
ـــدوًءا  ه ـــرث  اأك كــتــابــة  بتجربة 

ونف�ص ردة الفعل االإهتزازية.
 Surface Laptop يبداأ �سعر
3 اجلديد من 999 دوالر اأمريكي 
 1199 13.5 اإن�ص، ومن  لن�سخة 
اإن�ص.   15 اأمريكي لن�سخة  دوالر 
الــطــلــبــات املــ�ــســبــقــة عــلــى هــذه 
اأن  علًما  اليوم  بــداأت  احلوا�سيب 
 22 يــوم  �ستبداأ  ال�سحن  عملية 
بقية  اأ�سعار  يلي  وفيما  اأكتوبر. 

طرازات ن�سخة 13.5 اإن�ص :
 256GB/8GB  Core i5

– 1299دوالر
 256GB/16GB Core i7

– 1599دوالر
 512GB/16GB Core i7

–1999دوالر

 Surface 3 و Surface Laptop مايكرو�ص�فت تك�صف عن
Surface Pro X و   7  Pro



باتنة 

�شطيفب�شكرة
�شي�شارك بها ركح ب�شكرة يف املهرجان الوطني للم�شرح املحرتف

امل�شل�شل �شيحملها  "مبفاجاآت" جديدة  اجلماهري  "ك�شا�ص" يعد 

واحدة من املبدعات اللواتي ينتظرن توقيع ح�سورهن يف املعر�ش الدويل للكتاب فهو بالن�سبة اإليها حلم يقرتب على بعد اأيام فاأميال لي�سبح حقيقة، 
انطالقا من كونها  حمبة للفن وهاوية للقراءة وعا�سقة للكتابة اأين اأبدعت يف تاأليف عملها الروائي "قمري"، نور الهدى �سعيد من مواليد 2 دي�سمرب 
1995 ابنة مدينة ب�سكرة خريجة كلية العلوم الإن�سانية والجتماعية  تخ�س�ش علم النف�ش العمل والتنظيم وت�سيري املوارد الب�سرية لها عديد 
امل�ساركات بخواطرها املتميزة  التي �ساركت بها يف الن�ساطات اجلامعية مع نادي علم النف�ش العيادي اأين  باحت واأبحرت  باإبداعاتها يف هذا اجلن�ش 
نيوز" معها هذه  "لالأورا�ش  ليومية  كانت  وم�سرية ح�سانة،  مربية  و�سهادة  املقاولتية  دار  ناجحة يف  م�ساركة  �سهادة  اأي�سا على  متح�سلة   الأدبي، 

الف�سف�سة لنتعرف عن كثب  عن �ساحبة هذا املوؤلف وجوانب اأخرى من هذه ال�سخ�سية الأدبية املبدعة.

ت�ستعد م�سرحية" النخلة " للم�سرح اجلهوي 
ب�سكرة، للقيام بجولة فنية بواليات اجلنوب 
اجلزائري، لتحط الرح��ال م�سرحية خمرج 
عي�سي جقاطي والكاتب بختي حممد العربي 
يف الف��رتة املمتدة ماب��ني 07 اإىل 18 اأكتوبر 
بعدد من امل��دن اجلزائرية، لت�ستهل عرو�سها 
ب��داًء من دار الثقافة االأغواط، لتختتم هذه 

اجلولة  بامل�سرح اجلهوي قاملة. 
ويعد العر���ص امل�سرحي"النخلة" الذي جاب 
االأ�سه��ر الفارط��ة م��دن ال�س��رق اجلزائ��ري 
م��ن م�س��رح  العلم��ة و�س��وال اإىل  دار الثقافة 
ميل��ة لريوي تفا�سي��ل اأحداثها عل��ى �سرورة 
احلف��اظ على عرو�ص الزيب��ان وما تزخر به 
م��ن موروثه��ا ال�سياح��ي  اأين  تت��زوج النخلة 
العقبي وتبداأ اأ�سغ��ال ال�سركة يف اإزالة احلي 
العتيق الذي من خالله نزيل املوروث الثقاقي، 
ليفر كل واحد بجلده، يبقى حنجوبة مهبول 
احل��ي هو الوحي��د ال��ذي يدافع ع��ن النخلة 
الأنها تذك��ره باإبنه الذي مات حتت االأنقا�ص 
ومل ي�ستطي��ع اإنق��اذه  وجاءت��ه الفر�سة من 
جدي��د للدف��اع عل��ى وف��اءه له��ذه ال�سج��رة 
املبارك��ة الت��ي كان يحتم��ي بها دائم��ا، فعرب 
طابعه��ا الكومي��دي ج�س��دت ال�س��راع القائم 

بني االأ�سالة واملعا�سرة.
هذا وقد حقق العر�ص امل�سرحي املميز الذي 
األه��ب ركح خ�سبات م�س��ارح الوطن اجلزائري 

فرجة ممتعة لكل ع�ساق الفن الرابع.
  واملنتظ��ر ح�سبم��ا عل��م م��ن م�س��رح ب�سكرة 
" النخل��ة" يف  امل�سرح��ي  العر���ص  م�سارك��ة 
املهرج��ان الوطن��ي للم�س��رح املح��رتف �سه��ر 
دي�سم��رب املقبل، وجدير بالذك��ر اأن الفنانني 

امل�ساركني بها من اأبن��اء املنطقة قد �سبق واأن 
كان��ت لهم عدي��د امل�س��اركات يف ع��دة اأعمال 

فنية حملية.
ويعم��ل م�س��رح ب�سكرة م��ن ه��ذا املنطلق على 
تفعي��ل دور امل�س��رح يف التوا�س��ل م��ع �سرائ��ح 
املجتم��ع وبع��ث حركيت��ه بوالي��ات اجلوانب 
من خالل هذه اجلولة الفنية املنتظرة، وهي 
امل�سارك��ة الت��ي تع��د بح�سبهم فر�س��ة الإبراز 

املواهب ال�سبانية الإبراز طاقاتهم.

اأك��دت اللجن��ة املنظم��ة لفعالي��ات الطبع��ة 
للم�س��رح  الوطني��ة  االأي��ام  م��ن  الثالث��ة 
�س��رق  العلم��ة  املق��ررة مبدين��ة  التجريب��ي 
والي��ة �سطي��ف اأن��ه مت اإ�ستقب��ال قرابة 70 
طل��ب للم�سارك��ة يف فعاليات ه��ذه التظاهرة 
املزمع اإقامتها مع نهاية �سهر دي�سمرب القادم، 
على اأن يتم يف الوق��ت الراهن اإحالة طلبات 
امل�سارك��ة على جلن��ة خا�سة للف��رز من اأجل 
اختي��ار اأح�س��ن العرو���ص املعني��ة باملناف�سة 

خالل هذه الطبعة.

وح�سب م�س��وؤويل التعاونية الثقافية ميالف 
للم�س��رح وفنون العر�ص الت��ي تتوىل تنظيم 
هذه التظاهرة فاإنه مت غلق باب امل�ساركة يف 
ه��ذه الطبعة خالل االأي��ام الفارطة على اأن 
يت��م اختيار 10 فرق من ع��دة بلدان عربية 
للتناف�ص على خمتلف جوائز هذه التظاهرة 
ه��ذا اإىل جانب اختي��ار 5 فرق وطنية، علما 
اأن اللجنة ا�ستقبلت نحو 70 طلب للم�ساركة 

من داخل وخارج الوطن.
 07 عل��ى  املخت��ارة  العرو���ص  و�ستتناف���ص 

جوائز خالل هذه الطبعة وتتمثل يف جائزة 
الطري الذهبي، الف�سي والربونزي اإىل جانب 
جائزة جلنة التحكي��م وجائزة اأف�سل ممثل 
وممثل��ة، وكذا جائزة اأح�س��ن بحث م�سرحي 

يف جمال التجريب.
 كم��ا تعتزم ذات اجلمعية تنظيم العديد من 
الن�ساطات الفنية والثقافية على هام�ص هذه 
التظاهرة التي يراه��ن املنظمون على جعلها 
دولي��ة هذه ال�سنة يف ظل تاأكيد عدة فنانني 

عرب على م�ساركتهم يف هذه الطبعة. 

على هام�ص انط��الق فعاليات املهرجان الوطني 
"اأدب و�سينم��ا امل��راأة" يف طبعته الثالثة بحر 
االأ�سب��وع املا�س��ي بوالي��ة �سعي��دة، اأك��د املمثل 

با�س��م  املع��روف  ك�سا���ص  ح�س��ان  اجلزائ��ري 
"الطاهر" يف امل�سل�سل الرم�ساين "م�ساعر" باأن 
اأ�سرة ه��ذا العمل الدرام��ي �ستنطلق يف ت�سوير 

اجل��زء الثاين من��ه خالل �سه��ر دي�سمرب املقبل 
حت�س��ريا ل�سه��ر رم�س��ان الق��ادم، وه��و االتفاق 
املبدئ��ي ال��ذي ك�س��ف عن��ه املمث��ل ال��ذي اأدى 
دور البطول��ة يف فيل��م "م�سطف��ى ب��ن بولعي��د، 
ليع��د اجلمهور باملفاجاآت من خ��الل هذا العمل 
تون���ص  ال�سقيقت��ني  ب��ني  امل�س��رتك  الدرام��ي 
واجلزائ��ر وال��ذي ن��ال جناحا م�سه��ودا وحقق 
ن�سب��ة م�ساهدة كب��رية، كما كان املمث��ل ك�سا�ص 
املذك��ور  املهرج��ان  فعالي��ات  خ��الل  حا�س��را 
اأثناء عر�ص فيل��م م�سطفى بن بولعيد ببلدية 
املعمورة يف اإطار برنامج هذه الطبعة الذي كان 
ثري��ا ومتنوعا ت�سمن  لق��اءات اأدبية وعرو�ص 
الثقافي��ة  الف�س��اءات  احت�سنته��ا  �سينمائي��ة 
بالوالي��ة حتت �سع��ار "ترادلين��غ الكلمة ونون 

املحبة" وعلى م�ستوى كافة دوائرها ال�ستة.

اأن  لك  هل  "قمري"...  للقراء  تقدمني  •كيف 
حتدثينا اأكرث عن خبايا هذا العمل الروائي؟

حتى  وقت  منذ  يجتاحني  العمل  هذا  كان   
بذوري  واأن�سم  اأزرع  لكي  الفر�سة  يل  اأت��ت 

على �سفحات من ورق.. 

عالقة  لها  م��دل��ولت  وامل��اء  ال���راب،  •القمر، 
الب�صر  ذوات  حتمل  اأخ��رى  وم�صاعر  بالطبيعة 
النف�س  الأخ����وة،  ال�صداقة،  ال��وح��دة،  احل��ب، 
هذه  خ��الل  من  اإي�صاله  على  عملتي  ال��ذي  ما 

الرموز؟
جيْج.. الِوحَدة: �سمٌت عِميٌق يف و�َسِط ال�سَ
ال�سَداَقة: م�ساَركُة يف النف�ِص والنفي�ْص..

احُلْب: مَغامرٌة يف اجِلباْل..
االأُخَوة: واِجٌب من�سْي...

النف�ْص: الَهوا َيْهوا ما تروُق له العني..
اجلوف  عمق  يف  البحِر  فاُء  �سَ االإخ��ال���ْص: 

وبنَي االأطراْف..
حَتمل  �سدر  واَل  بطَن  وال  ظهر  ال  اخليَانة: 

ِثقل الَقلْب..
الِكتاْب: حلٌم ُيرفرُف باأوَراقه يف ال�َسحاْب..

ال������ورْق: اإ���س��ب��ٌع يف امل��ا���س��ِي واإ����س���ب���ٌع يف 
امل�ستقبْل..

الرتاب: �سحر ناعم ير�ص رذاذ ال�سقاْء ..

املاء: نقاٌء ي�سيل من اأين ي�ساْء ويجِرُف معه 
ما ي�ساْء..

وترتطُم  ترتفع  ف��اِت��ن��ٌة  نقمٌة  اجَل��َم��ال: 
باالأر�ْص..

بَغٌة يف مرارِته حالوُة احلْظ.. القبح: �سِ
اخليبة: داِعيٌة ال دين له..

االأمْل: َقب�سٌة يف اليِد وقب�سٌة يف القلْب
لتكون  الكتاب  اآخر  يف  الرموز  هذه   اأ�سفت  
اإىل  بقراءته  و�سل  ق��ارئ  كل  اإىل  ر�سالة 
الكلمات  نف�سه هذه  الرواية لتحز يف  نهاية 
الأنها  �سمعها  كلما  مبدلولها  ذهنه  يف  تعلق  و 
اأكرث ما يتداول بني املجتمعات يف حديثهم، 
حاولت اأي�سا اأن اأ�سع لها طابعا خا�ص يو�سح 
ناحية فكري  لذلك  باأ�سلوبي ومن  اجتاهها 

جتدين  لكل كلمة ما يعنيها بجانبها. 

اإ�صدارك  مع  ال�صخ�صية  جتربتك  خالل  •من 
الن�صو�س  م��ع  التعامل  جتدين  كيف  احل��دي��ث 
النقد  تلقى  كتابتها  اأن  اعتبار  على  الأدب��ي��ة 
يف  مهمة  حلقة  الأخ��ر  هذا  كون  من  وانطالقا 

الآلدب؟
اأدبي  اأول مولود  اأن يكون يل  هذا �سرف يل 
من وحي قلمي،  والتعامل مع الن�سو�ص يكون 
من  عليها  اطلعت  قد  وخطوات  اأحكام  وفق 
ت�سرح  التي  للكتابة  املختلفة  الكتب  خالل 
جميع تفا�سيل اأنواع الن�سو�ص والكتابات..

وكتاب  قراء  على  �سيعر�ص  الكتاب  اأن  كما 
من  يخلو  لن  عمل  اأول  اأن��ه  وبحكم  ونقاد 
باأ�ص  وال  والت�سحيحات  التعديالت  بع�ص 
مت  اإن  حتى  اأدب���ي  عمل  ول��ك��ل  ب��ذل��ك.. 
نقد  له  �سيتوجه  الكتاب  اأكرب  اإ�سداره من 
وت�ساوؤالت الختالف االأفكار بني النا�ص.. 
االنتقادات  من  تخلو  ال  الكتابة  لذالك 
املوجهة  االن��ت��ق��ادات  تكون  اأن  واأرج���و 
اعتباطية..  منها  اأكرث  بناءة  لروايتي 

حتى اأ�ستفيد واأُِفيد يف امل�ستقبل.

•لعل ما يخيم على امل�صهد الثقايف تقاطع 
معظم الروايات التي �صارت معظمها تنتهي 

اجتماعية  ق�صايا  عمق  يف  تغو�س  براجيديا 
من  اجل��زائ��ري��ون  ال��روائ��ي��ون  يعي�صه  ما  ورغ��م 
اإل  �صيا�صية  جتاذبات  وك��ذا  للبالد  خانقة  اأزم��ة 
عن  تعليقك  ما  ذلك  اإىل  تتطرق  مل  اأقالمهم  اأن 

الأمر؟
عدم  الن�سر  دور  يف  الكتابة  ق��وان��ني  م��ن 
التطرق اإىل االأو�ساع ال�سيا�سية ف�سيكون من 
مبا�سرة.. بطريقة  املو�سوع  طرح  ال�سعب 

يف  عنه  تف�سح  ما  لها  الروايات  اأن  وبحكم 
مل�سة  �ستجدين  اأن��ك  بد  فال  كاتب  كل  فكر 

تبوح مبا يجري داخل ال�سرداب. 

حتدثينا  اأن  لك  هل  خواطر  كاتبة  باأنك  •ذكرتي 

ع������ن ع���امل���ك 
هذا  يف  الكتابة  ه��ي  وك��ي��ف  الآلخ���ر 

باأنك  حت�صلتي  اأي�صا  قلت  و  الآلدب��ي؟  اجلن�س 
ويظهر  ح�صانة  وم�صرة  مربية  �صهادة  على 
عرب  ال�صخ�صية  �صفحتك  خالل  من  اأي�صا  لنا 
اأمل  بالطفل  امللحوظ  اهتمامك  "الفاي�صبوك" 
العناية  حول  خا�س  موؤلف  اإ�صدار  ي�صتهويك 
ومر�صدة  اأخ�صائية  كونك  من  انطالقا  بالطفل 

نف�صية ؟
االأفكار ترتاكم يف  من  اخلواطر هي بحر 
ذهنك مرة وتنتظم بقلمك مرتني حينما 

عن  تخرجني  حرة  تكونني  خاطرة  تكتبني 
نف�سك حتى تغو�ص مبا يخطر ببالك لتجدي 
اأوراق���ك  على  تطوفني  االأخ���ري  يف  نف�سك 

موؤلفات  بخ�سو�ص  اأم��ا  ل��وؤل��وؤ،  من  بحروف 
حول ما ذكرت عن الطفل فقد ا�ستهواين اأمر 
بالفعل  اأجهز  جعلني  مما  مدة..  منذ  ذالك 

لعمل ق�س�سي لالأطفال.

حفيظة.ب
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ح���وار: حفيظة بوقفة

لتظاه��رة  املنظم��ون  وك��ذا  امل�سارك��ون  اأك��د 
ال�سينما توغرافي��ة ببجاية" على  "اللق��اءات 
جن��اح ه��ذه االأخ��رية بف�س��ل التنظي��م املحكم 
وامل�ساركة الكب��رية والوا�سعة من طرف املمثلني 
واالأف��الم املعرو�س��ة وك��ذا اجلماه��ري الغف��رية 
الت��ي اأتيح��ت لها الفر�سة للتق��رب من الفنانني 

عرف��ت  حي��ث  به��م،  والتع��رف  واملخرج��ني 
التظاه��رة املذك��ورة خ��الل طبعته��ا 17 الت��ي 
�سهدتها مدينة بجاية االأ�سبوع املن�سرم وطيلة 
اأيام��ه م�سارك��ة 30 فيلم��ا مت عر�س��ه بقاع��ة 
�سينماتي��ك و�س��ط ح�س��ور متمي��ز، م��ا اأعط��ى 
التظاه��رة مل�س��ة خا�س��ة واأك��د عل��ى جناحه��ا 

ب�سكل وا�سح مقارنة بالطبعات املا�سية، ال�سيما 
واأنه��ا عم��دت اإىل  تقري��ب اجلمه��ور م��ن عامل 
ال�سينم��ا وفتح ب��اب التقرب بينه وي��ن املمثلني 
واملخرج��ني وااللت��زام مبواعي��د العرو�ص دون 
االإخ��الل بالربام��ج ما خل��ق نوعا م��ن االرتياح 

و�سط حمبي وع�ساق الفن ال�سابع. 

يف حني مت الجماع على جناح التظاهرة

نوارة. ب



بالد العجائب؟!

م�ص���اركة
ما اأجمل اأن يتقا�سم الرجل اجلزائري

اأعمال البيت مع زوجته..
هي تطبخ هو ياأكل

هي تغ�سل هو يلب�ص
هي تَوّجد ال�سرير هو 

يرقد
لكن بع�ص الن�ساء ناكرات 

للجميل
ويقولوا الراجل 

اجلزايري ما يعاون�ص 
مرتو؟؟!!.

زه���امير
واحد العائلة تن�سى 

بزاااااف
عر�سوهم لواحد العر�ص

�سراو كادو وراحو
ويف ن�ص الطريق تفكرو باللي ان�ساو الكادو فالدار

رجعو جابوه.. ب�سح فالطريق ان�ساو ملن راهم 
رايحني..

رجعوا للدار.. وبقاو يطبطبو فالباب
ون�ساو باللي ما كان حتى واحد 

فالدار
اأيا دخلو الطفل ال�سغري من 

الطاقة با�ص يحل عليهم
وكي حل عليهم.. �سربو باباه 

وقالو: انت هنا وحنا من ال�سباح 
نطبطبو!؟.

الفاأر مهند
�سق�ساو واحد الفار: عال�ص عزاز 

عليك البنات؟
قال لهم: حتى واحد ما يدير يل 

اعتبار من غريهم
 غ�����ري ي�س������وفوين يبداو يعيط�����و، ح�سيت 

روحي مهند؟!.

معلومات م�سلية

اجلرادة

اأمثال �سعبية

بحل  لتقوم  طريقة  اأف�سل  النف�ص  علم  • يف 
حلها  عــن  الــتــوقــف  هــو  م�ستع�سية  م�سكلة 
و�ستجد  جمددا  اإليها  والعودة  الوقت  لبع�ص 

احلل يف متناول اليد.
اجلنوبية  كوريا  قــطــارات  نوافذ  بع�ص   •
ما  روؤيــة  ت�ستطيع  وال  فجاأة  مغيمة  ت�سبح 
التي  ال�سقق  خ�سو�سية  حلفظ  اخلـــارج  يف 

يقرتبون منها جدا.
 8 من  الدوام  نظام  حتول  بداأت  ال�سويد   •
�ساعات اإىل 6 فقط، الأن العمل اأكرث من ذلك 
ذلك  طبقت  ال�سركات  وبع�ص  منه  جدوى  ال 

على موظفيها.
واأفالطون  الأفالطون  معلما  كان  �سقراط   •
معلما  كـــان  ــطــو  ــس واأر� الأر�ــســطــو  معلما  كـــان 

الإ�سكندر االأكرب.
قارة  يف  يعي�سون  الــعــامل  �سكان  ن�سف   •

اآ�سيا.
• ح�سب درا�سة فاإن اأكرث "روؤ�ساء ال�سركات" 
مر�سى  احلقيقة  يف  هــم  الــعــامل  يف  اإبــداعــا 

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

جواب 
املحاجية

حاجيتك على 
ياها... ياها 

حمرومة اللحم 
يتكل لباها

حدث يف مثل هذا اليوم
اخلام�ص من �سهر اأكتوبر

البيزنطي  ـــور  ـــرباط االإم تــتــويــج  ـ   610
هرقل.

1789 ـ الن�ساء الفرن�سيات يقمن مبظاهرة 
باخلبز  للمطالبة  امللكي  فري�ساي  ق�سر  اأمام 

والغذاء.
1910 ـ الربتغال تلغي احلكم امللكي وتعلن 

قيام اجلمهورية.
را�سم"  "عمر  اجلزائري  الفنان  ـ   1913

ي�سدر جريدة "ذو الفقار".
للرئي�ص  متلفز  خطاب  اأول  بث  ـ   1947
البيت  ـــن  م تــــرومــــان  هـــــاري  ـــي  ـــك ـــري االأم

االأبي�ص.
باإي�سني  جــرت  �سر�سة  معركة  ـ   1957
بني  الليبية  احلـــدود  مــن  بالقرب  الليبية 
الفرن�سي  واجلي�ص  الوطني  التحرير  جي�ص 

مت خاللها تدمري عتاد العدو.
بني  مــ�ــســرتك  ت�سريح  ــدور  ــس � ـ   1960
ببكني  الي  �ــســواأن  وال�سيد  عبا�ص  فــرحــات 
احلرب  ال�ستمرار  االأمريكي  الدعم  الإدانــة 

اال�ستعمارية الفرن�سية باجلزائر.
بابون،  موري�ص  احلــرب  جمــرم  ـ   1961
حمافظ باري�ص ي�سدر تعليمة ال�سرطة رقم 
التجول  حظر  تطبيق  املت�سمنة   61/146
حركاتهم  قــمــع  بــهــدف  اجلــزائــريــني  عــلــى 

ومنعهم من عقد اجتماعاتهم. 
على  ــــوزراء  ال جمل�ص  مــوافــقــة  ـ   1980
ــون املــتــعــلــق بــالــتــنــازل على  ــقــان مــ�ــســروع ال
ملك  ــة،  ــردي ف مــنــازل  و  جماعية  ــارات  ــم ع
الدولة و ديوان الرتقية و الت�سيري العقاري 

ذات اال�ستعمال ال�سكني اأو املهني.
الرحمان  عبد  احلاج  املمثل  وفاة  ـ   1981

املعروف فنيا با�سم املفت�ص الطاهر.
خاطر  �سليمان  امل�سري  اجلندي  ـ   1985
االإ�سرائيليني  من  جمموعة  على  النار  يطلق 

بعد اإلقائهم بالعلم امل�سري على االأر�ص.
"ما�سيني�سا"  اجلــزائــري  الفيلم  ـ   1987
ــي يــتــحــ�ــســل على  ــراج ــع ــــح ل لــلــمــخــرج راب
خالل  الذهبية  امليدالية  و  االأوىل  اجلائزة 
املهرجان الدويل للفيلم و علم االآثار املنعقد 

بتيبازة.
اإىل  حتــولــت  كــبــرية  مــظــاهــرات  ـ   1988
وامتدت  العا�سمة  �سهدتها  تخريب  اأعمال 
اآثارها اإىل مدن عنابة و وهران و ق�سنطينة 
اجلي�ص  فيها  تدخل  بجاية   و  وزو  تيزي  و 
 169 بقوة واأ�سفرت احل�سيلة الر�سمية عن 
نحو  اإعالمية  م�سادر  اأح�ست  حني  يف  قتيال 

قتيال.  500
مدينة  يف  ــة  ــارم ع مــظــاهــرات  ـ   2000
�سلوبودان  الرئي�ص  ال�ستقالة  اأدت  بلغراد 

ميلو�سيفيت�ص يف اليوم التايل.
رئا�سة  يتوىل  قــديــروف  اأحمد  ـ   2003

ال�سي�سان.
املغرب  بالد  يف  القاعدة  تنظيم  ـ    2012
الهمام  اأبو  يحيى  اجلزائري  يعني  االإ�سالمي 
مقتل  بعد  ال�سحراء  ملنطقة  جديدا  قائدا 

نبيل خملويف ) اأبو علقمة (.

�سوؤاال  ال�سغرية  ابنتي  �ساألتني   �
اأن  عجزت  اأين  لدرجة  تعجيزيا.. 

اأحوله اإليك؟
�سليم .ج اأم البواقي
مت�سي  راك  واّل  عاجز..  زلت  وما 

�سرك؟!!.

علبة  من  اأك��رث  اإىل  اأحتاج  ل�ست   �
اإن  احلرائق  ماليني  الإ�سعال  كربيت 

اأقوى ق�س�ص احلب التي اأعرفها
مل تدم اأكرث من خم�ص دقائق؟

عا�سق نزار قباين ب�سكرة
يف  احلب  قيمة  هي  هذه  كانت  اإذا 
نظرك ونظر نزار فعار عليه اأن يكون 
�ساعر املراأة وعار عليك اأن تع�سقه.. 
اإذهب فقد مرقتلي نهاري عليك لعنة 

�سيزيف؟؟!.

� هل جربت ت�سلق منخف�ص يا �سي 
عالوة؟

اأمين حاجي بريكة
اأت�سلق  التفنيني  يقتلني  عندما 

منخف�ص املاطلة؟!.

"ِفي�َسْع"  يجي  واّل  خلمي�ص  اعاله   �
يا �سي عالوة؟

رمال قنايزية عنابة
القيامة  عالمات  من  "في�سع"  الأن 

ال�سغرى؟!!.

� �سي عالوة ما وجه ال�سبه بني امللح 
واملراأة؟.

خالد خل�سر �سيدي عي�سى
يف زوج يطلعو "الطون�سيون"؟!.

تخاريف 
�سي عالوة املو�سطا�ش

عندك تقطع اجلورنان

هههههه

�سي عالوة ينتظر اأ�سئلتكم ليجيب عليها، �ساركونا بها 
modhik@yahoo.com :على الربيد االإلكرتوين
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وين يبان خيطك
 يف الربدعة

حكـــمة

ال�صفعة التي ال نتعلم منها 
ن�صتحقها جمددا

�سورة م�سحكة
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خن�شلة

باتنة

�شطيف

اأم البواقي

�صي االأورا�صي..
با�ص يرت�سحو حللناهم... وملا وافقوا 
خرجنالهم...  وبالعيب  عايرناهم... 
مافينا�ص ملان وبعقليتنا كرف�سناهم... 
ماقنعناهم....  بــراهــم  اقتنعنا  مــا 
رئي�ص  مالقينا�ص  نقولو  االخــري  ويف 

والدوا�سة كامل روفزناهم...

متكنــت الفرقــة املتنقلــة لل�سرطة 
الق�سائية بدائرة �س�سار، من توقيف 
عملــة  حيــازة  ق�سيــة  يف  �سخ�ســني 
قانــوين  �سعــر  ذات  مقلــدة  وطنيــة 
بيعهــا  لغر�ــص  الوطنــي  االإقليــم  يف 
دراجــة  حيــازة  وكــذا  وترويجهــا 
ناريــة حجم كبري ذات من�ســاأ اأجنبي 
بدون وثائق، وذلك بعد ن�سب حاجز 

مراقبة على م�ستوى الطريق الوالئي 
رقــم 9 بقرية امليتــة وحماولة تغري 
امل�ســار مــن طــرف امل�ستبــه فيهم عند 
وحماولتــه  احلاجــز  مــن  اقرتابــه 
الفــرار، ليتــم توقيــف املركبــة مــن 
نــوع مــازدا والتــي كان علــى متنهــا 4 
اأ�سخا�ص وحجز مبلغ مايل من اأوراق 
نقديــة مقلــدة وبعــد تفتي�ــص منزل 

امل�ستبــه فيهما مت العثور على دراجة 
نارية بدون وثائق اأجنبية املن�ساأ.

متكنــت م�سالح اأعوان حمايــة امل�ستهلك 
وقمــع الغ�ــص التابعــة ملديريــة التجــارة 
بواليــة خن�سلة، من حجز اأكرث من قنطار 
ال�ساحلــة  وغــري  الفا�ســدة  اللحــوم  مــن 
لال�ستهــالك والتــي كانــت موجهــة للبيــع 
والت�سويــق علــى م�ستــوى عديــد حمــالت 

اجلــزارة، حيــث بلغــت الكميــة املحجوزة 
121 كلــغ، اأين مت نقلــه واإتالفهـا مبركز 
الردم التقني مبخــرج بلدية بغاي ومت يف 
هذا اخل�سو�ص حترير حما�سر �سد هوؤالء 
التجار وحتويلها على اجلهات الق�سائية .

�سابــان  تقــدمي  االأول،  اأم�ــص  مت 
يبلغــان من العمــر 23 و30 �سنــة، اأمام 
بريكــة  مبحكمــة  املحليــة  النيابــة 
وذلــك بعــد توقيفهما من قبــل عنا�سر 
الفرقــة املتنقلــة لل�سرطــة الق�سائيــة 
علــى مــنت مركبــة نفعية من نــوع بيجو 
J5 وبحوزتهمــا كميــة مــن امل�سروبــات 

الكحولية من خمتلف االأنواع واالأحجام 
قــدر عددها بـــ 1332 وحــدة، وح�سب 
بيان خللية االت�سال والعالقات العامة 
فقــد جــاءت العمليــة علــى اإثــر عــدة 
مداهمــات للنقــاط ال�ســوداء واالأماكن 

امل�سبوهة مبدينة بريكة.

متكنــت م�سالــح اأمــن واليــة �سطيف، من 
توقيــف �سخ�ص يف العقد الثاين من العمر، 
حــاول قتــل �سخ�ص اآخــر بوا�سطــة �سالح 
اأبي�ص، ومت تاأطري العملية من قبل عنا�سر 
االأمــن احل�سري الثالــث باأمن الوالية بعد 
ورود معلومــات بخ�سو�ــص تعر�ــص �سخ�ص 
لالعتــداء بوا�سطــة �ســالح اأبي�ــص و�ســط 
املدينــة ممــا ا�ستدعــى نقلــه علــى جنــاح 
تعر�ــص  كونــه  امل�ست�سفــى،  اإىل  ال�سرعــة 
لطعنة على م�ستوى ال�ســدر اأفقدته وعيه 

وحالت دون تقدمه الإيداع �سكوى.
وبادرت م�سالح االأمــن اإىل فتح حتريات 

م�ستعجلــة الإيقــاف اجلــاين الــذي فر اإىل 
وجهــة جمهولــة، حيــث التزمــت بتوقيف 
مقــرتف هذا الفعل يف ظــرف زمني قيا�سي، 
بعــد اأن با�ســرت حتقيقاتهــا يف مالب�ســات 
مــع  وا�سعــة  حتريــات  واأطلقــت  الق�سيــة 
املحققــني  مكنــت  حمكمــة  خطــة  و�ســع 
ا�ستكمــال  وبعــد  اجلــاين،  توقيــف  مــن 
االإجراءات القانونيــة �سد املعني، اأجنزت 
ال�سبطيــة الق�سائيــة  ملفــا جزائيا �سده 
عن تهمة حماولة القتــل العمد با�ستعمال 
�ســالح اأبي�ــص، ومت تقدميــه اأمــام اجلهات 

الق�سائية املخت�سة.

لقي فالح ينحدر من الرمايل التابعة لبلدية 
اإثــر  بوطالــب جنــوب واليــة �سطيــف حتفــه 
انقالب جــراره اأثنــاء قيامه باحلــرث، ويتعلق 

االأمــر بال�سحيــة )ل.م( البالــغ مــن العمر 49 
�سنــة والــذي لفــظ اأنفا�ســه االأخــرية يف عــني 
املــكان، وتدخلت م�سالح احلمايــة املدنية لنقل 

جثــة ال�سحيــة اإىل م�سلحــة حفــظ اجلثــث، 
فيــــمــا فتحــت م�سالح الــدرك الوطني حتقيقا 

يف احلادثة.

وجب الكالم

hamzalaribi005@gmail.com

حمزه لعريبي

الهجوم اأف�سل 
و�سيلة للدفاع

ال�سعبي  احلـــراك  بــاأن  �سابق  وقــت  يف  قلنا 
ال�سليم الذي انطلق به  اإطاره  �سوف لن يبق يف 
اإىل  �سي�سل  االأمر  اأن  يف اجلمعة االأوىل، وقلنا 
اأن تت�سعب املطالب ويتم متييع احلراك  درجة 
اأ�سبه مبهرجان، وذلك ما حدث  اأن ي�سبح   اإىل 
اإنه  بل  �سعبيا  حراكا  احلــراك  يعد  فلم  طبعا، 
احلــراك  م�سداقية  اأن  واأظــن  حــراك،  بقايا 
ال�سعبي قد �سارت بطريقة طردية مع الع�سابة، 
فعندما كانت الع�سابة من مت�سك بزمام االأمور 
يف البالد كان احلراك �سعبيا جزائريا ووطنيا 
بقايا  �سوى  ال�سلطة  يف  يتبق  ومل  اأما  بامتياز، 
�سوى  ال�سارع  يف  يبق  مل  فاإنه  ع�سابة  ــاب  واأذن

بقايا حراك.
�سورة  ت�سويه  يف  ما�سية  ـــراك  احل بقايا 
ال�سعب  اإرادة  وت�سويه  احلقيقي  احلـــراك 
اجلزائري يف بناء دولة �سليمة باأ�س�ص �سليمة، 
الق�سية  وحتويل  اأجانب"  "�سيوف  فبدعوة 
نكون  "انرتنا�سيونال"  ق�سية  اإىل  اجلزائرية 
قد و�سلنا اإىل نتيجة اأنه من ال�سروري التحلي 
دعوات  خلف  نن�ساق  فال  والــرزانــة  باحلكمة 
�سيقة  مل�سالح  خــدمــة  "الهرولة"  ملوا�سلة 
الأطراف معينة ال زالت ت�سريهم بقايا الع�سابة 

يف ال�سلطة.
نائب بالربملان الفرن�سي، قدمت اإىل اجلزائر 
الع�سابة،  بقايا  تنظمه  مهرجان  يف  لت�سارك 
غري  ــات  راي يحملون  ممن  الكثري  اأن  واملوؤ�سف 
باالأح�سان  ا�ستقبلوها  قد  الوطنية  الــرايــة 
للذكرى،  �سورا  معها  ياأخذوا  اأن  على  واأ�سروا 
لـــالأمـــر قامت  الــ�ــســلــطــات  وعــنــدمــا تــفــطــنــت 
من  اأن  املـــوؤمل  لكن  ترحيلها،  ثــم  بتوقيفها 
اأن  وقــالــوا  خــرجــوا  قــد  باالأح�سان  اأخــذوهــا 
دخولها  وت�سهيل  بدعوتها  قامت  من  ال�سلطة 
وهنا  ت�سويهه،  اأجل  من  احلراك  يف  للم�ساركة 
"مبداأ  ا�ستعملوا  قد  هــوؤالء  بــاأن  القول  وجــب 
الكرة  لينقلوا  للدفاع"  و�سيلة  اأف�سل  الهجوم 
قايد  احمد  والفريق  عامة  ال�سلطة  ملعب  اإىل 
�سلوعهم  من  م�سوؤوليتهم  ويخلوا  خا�سة  �سالح 
يف التعاون مع "اأجانب" لتدويل بقايا احلراك، 
واجلميع يعلم اأن التدويل هو نف�سه اال�ستعانة 
"واعي"  �سخ�ص  يقتنع  فكيف  لهذا  "باخلارج"، 
مع  للذكرى  �سور  واأخذ  باالأح�سان  االأخذ  باأن 
من  ال�سلطة  اأن  على  دليل  فرن�سية" هو  "نائب 
حقا  يرف�ص  من  اأن  اأظن  معها؟  بالتعاون  قامت 
اأن ي�سوه احلراك هو الذي يقوم بطرد "النائب 

الفرن�سية" ال من ياأخذها باالأح�سان.

املدنية  احلماية  م�سالح  املن�سرم،  االأربعاء  م�ساء  عثـرت 
عمره  من  التا�سع  العقد  نهاية  يف  �سيخ  جثة  بربيكة،على 
"الكونكا�سي"،  امل�سماة  املنطقة  يف  بريكة  ــواد  ب مرمية 
وح�سب م�سادرنا اأن اجلثة كانت يف حالة متقدمة من التعفن 
وهو ما ي�سري اإىل وفاة املعني منذ اأيام خا�سة واأن اأهله قد 
اأكدوا اختفاءه منذ حوايل 4 اأيام، امل�سالح االأمنية تنقلت 
اإىل عني املكان وبا�سرت يف حتقيقاتها للك�سف عن مالب�سات 
اجلثث  حفظ  م�سلحة  اإىل  اجلثة  حتويل  مت  فيما  الوفاة، 

مب�ست�سفى حممد بو�سياف.

اكت�ساف جثة متعفنة ل�سيخ
 بعد 4 اأيام من اختفائه

هالك اأم لـ3 اأطفال هوت من 
الطابق الرابع مب�ست�سفى بريكة 

�سنة حب�ش نافذة ل�سيديل "مزيف"

توقيف �سارق عتاد �سكانيـر
 خا�ش بكهرباء ال�سيارات 

حجز اأوراق نقدية مزورة ودراجة نارية دون وثائق ب�س�سار

حجز اأزيد من قنطار من اللحوم الفا�سدة

حجز 1332 وحدة من امل�سروبات 
الكحولية بربيكة

توقيف �ساب حاول قتل اآخر بطعنة خنجر 

هالك فالح بعد انقالب جراره ببوطالب 

عامر. م

عامر. م

لفظت اأم�ص االأول، �سيدة تبلغ من العمر 37 �سنة، 
اأنفا�سها االأخيــرة مب�ست�سفى �سليمان عمريات بربيكة، 
من  �سقوطها  بعد  بها  حلقت  التي  باجلروح  متاأثرة 
وح�سب  احلادثة  امل�ست�سفى،  بــذات  الرابع  الطابق 
غرفة  يف  املري�سة  حجر  اإىل  تعود  طبية  م�سادر 
خا�سة نتيجة تعر�سها ملر�ص معدي وهو ما اأّثر على 
نف�سيتها لتقوم باإلقاء نف�سها من الطابق الرابع، حيث 
حاولت م�سالح احلماية املدنية رفقة الطاقم الطبي 
اإنقاذها غري كل اأن حماوالتهم باءت بالف�سل، جدير 
التي تنحدر  اأطفال وهي  لـ3  اأم  ال�سحية  اأن  بالذكر 

من بلدية بيطام.

مل�سلحة  التابعة  املخدرات  مكافحة  فرقة  متكنت 
توقيف  من  قاملة،  واليــة  باأمن  الق�سائية  ال�سرطة 
�ساب يبلغ من العمر 25 �سنة، عرث بحوزته على م�سط 
كون  حيث  اإدغار"،  "بريغابالني  نوع  مهلو�ص  لــدواء 
ال�سرعية  املمار�سة غري  فعل  ملفا ق�سائيا عن   �سده 
طريق  عن  �سيدالنية  مواد  وتوزيع  ال�سيدلة  ملهنة 
امل�ستبه  املعنية،  امل�سالح  من  معتمدة  غري  موؤ�س�سة 
فيه قدم  اأمام حمكمة قاملة، اأين �سدر يف حقه حكم 

ب�سنة حب�ص نافذة مع االإيداع.

الوطني  للدرك  االإقليمية  الفرقة  اأفــراد  تو�سل 
بواد ال�سحم، من فك لغز عملية ال�سرقة التي طالت 
ال�سيارات،  كهرباء  لت�سخي�ص  خم�س�ص  �سكانري  جهاز 
ويتعلق  فيه  امل�ستبه  وهوية  مكان  حتديد  مت  حيث 
مت  حيث  �سنة،   27 العمر  مــن  يبلغ  ب�ساب  االأمـــر 
مت  اأيــن  املخت�سة  الق�سائية  اجلهات  اأمــام  تقدميه 

ت�سليمه ا�ستدعاء مبا�سر.

عالء. ع

عالء. ع

معاوية. �ص

حممد. ع

ن.م

قتيل و3 جرحى 
يف حادث �سري

�سجنا  �سنوات   10
ملروج املهلو�سات 

بعني امليلة

يف  ــاب  �ــس االأول،  ــص  ــ� اأم لــقــي 
حتفه  العمر  مــن  الثالثينيات 
وجرح 3 اآخرون ترتاوح اأعمارهم 
حــادث  يف  �سنة  و35   30 بــني 
 88 رقم  الوطني  بالطريق  �سري 
الرابط بني دائرة عني الطويلة 
لوالية  التابعة  العقلة  وبلدية 
العجلة  انــفــجــار  بــعــد  تب�سة، 
كانت  التي  لل�سيارة  االأمــامــيــة 
تدخلت  حيث  ال�سحايا،  تقل 
وقامت  املدنية  احلماية  م�سالح 
املوؤ�س�سات  نحو  اجلرحى  بنقل 
مت  فيما  القريبة  االإ�ست�سفائية 
نقل جثة ال�سحية نحو املوؤ�س�سة 
علي  ال�سهيد  االإ�ــســتــ�ــســفــائــيــة 

بو�سحابة بعا�سمة الوالية.

اجلنح  غــرفــة  االأول،  اأمــ�ــص  ــــت  اأدان
العقد  يف  �ــســاب  امليلة،  عــني  مبحكمة 
�سجنا  �سنوات  بـ10  العمر  من  الثالث 
واملتاجرة  احلــيــازة  تهمة  عــن  نــافــذة، 
قبل  من  توقيفه  مت  حيث  باملخدرات، 
عني  مبدينة  الوطني  الـــدرك  عنا�سر 
قر�ص   400 من  اأزيــد  وبحوزته  امليلة 
املن�سوب  باجلرم  اعرتف  املتهم  مهلو�ص، 
اإليه، خا�سة واأن االأدلة ثابتة يف حقه، 
الذي  ال�سخ�ص  با�سم  االإدالء  راف�سا 
اجلل�سة  لت�ستاأنف  الكمية،  بهذه  موله 
باحلكم  بالنطق  املداولة  بعد  القانونية 

ال�سابق ذكره.

حممد. ع

بن �ستول. �ص عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب


