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اأ�ضاتذة يف اإ�ضراب منذ بداية الدرا�ضة

اأق�ســـام مهــددة باالنهـــيار
 على روؤو�ص التالميذ ب�سطيف
يعاين تالميذ املدار�س االبتدائية املوجودة بدوار بن ذياب ببلدية قجال يف 
حت�صيلهم  على  اأثرت  جمة  متاعب  من  �صطيف  والية  من  اجلنوبية  اجلهة 
الدرا�صي وهذا منذ عدة �صنوات دون تدخل ال�صلطات املعنية، ويعاين تالميذ 
مدار�س خر�صي عمر و�صالح حوا�س من اإهرتاء اجلدران والتي باتت مهددة 
نتيجة قدم هذه  االأمطار وهذا  ت�صاقط  اأي حلظة خا�صة خالل  باالنهيار يف 

�ص 05املدار�س ودون القيام باأي عمليات �صيانة...

حتقيقات �أمنية تقود �إىل �كت�شاف موقع �أثري بخن�شلة
مت اكت�ساف موقع اأثري يعتقد اأنه يعود للحقبة الرومانية باملنطقة امل�سماة دوار مزقطو ببلدية احلامة بخن�سلة ح�سبما 

ا�ستفيد  من م�سلحة الرتاث الثقايف باملديرية املحلية للثقافة...
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ح�شـــان بوزيدي

 33 طيلة  �شوته  بــح  احلـــراك  اأن  رغــم 
اأن البع�ص ل ي�شتحي فعال )وما  اإل  اأ�شبوعا 
حب�ص يح�شم( م�شرا على البقاء والإ�شتمرار 
ذلك  من  الأكــر  بل  ال�شيا�شية  ال�شاحة  يف 
ال�شعب  هــذا  لقيادة  الرت�شح  نية  اإعالنهم 
لــهــم، هذا  الــرافــ�ــص  الـــذي ميثله احلـــراك 
باحلكم  ينعم  طويلة  ل�شنوات  ظل  البع�ص 
ويزكي كل ال�شيا�شات والقرارات وبقي حتى 
اخلام�شة،  للعهدة  م�شاندا  الأخرية  اللحظة 
والبع�ص الآخر �شارك يف كل الإ�شتحقاقات 
التزوير  عن  قيل  ما  رغــم  وزكاها  املا�شية 
وارتفاع ن�شبة املقاطعة، لكنهم اليوم يبدون 
تخوفات وي�شرتطون ويطلبون العجب، رغم 
الوطني  اجلي�ص  قدمها  التي  التطمينات  كل 
واحرتام  احلــراك  ملطالب  كمرافق  ال�شعبي 
القوانني وتاأكيد رئي�ص ال�شلطة امل�شتقلة على 
الإنتخابات  ونزاهة  ال�شعب  خيار  احــرتام 
ورغـــم الآلـــيـــات الــقــانــونــيــة الــتــي �ــشــرع يف 
تنفيذها، ملنع التزوير، لكن ماذا يريد هوؤلء 
حتديدا الآن؟ رغم اأن القانون ل مينعهم من 
بالإبتعاد  يطالبهم  احلــراك  لكن  الرت�شح، 
كل  يف  قــوي  ب�شوت  قالها  احلــراك  نهائيا، 
النظام  نريد تر�شح رموز  املا�شية، ل  اجلمع 
نية  اأبــدوا  الذين  الراغبني  اأغلب  ال�شابق، 
ا�شت�شرافية  روؤية  لهم ول  الرت�شح ل برامج 
بهلوانية  ول يدرون ماهم فاعلون، خرجات 
وت�شريحات ل تليق مب�شتوى كر�شي الرئا�شة 
الذي ي�شعون للو�شول اإليه، بع�ص هذه الرموز 
ال�شعب  ويــعــدون  الإعـــالم  اأمـــام  يتبجحون 
بالتغيري وقيادة البالد نحو م�شتقبل اأف�شل، 
وكاأن ال�شعب ل يعرفهم يف �شور باهتة تثري 
احلق  وتعطيه  ال�شعب،  نفو�ص  يف  الإ�شمئزاز 
يف اأن يطالب بطردهم �شر طردة من امل�شهد 

ال�شيا�شي.

اآخر الكالم
ــدت كل  ــق ــرط مـــا بــكــيــت... ف ــف اإنـــنـــي ل

دموعي...

�شنكتفي بهذ� �لقدر
 من �لأمل......

لكــل النا�ض
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قال: عبد القادر بن قرينة
 )رئي�س حركة البناء الوطني(

...: "عهد ال�رشعية الثورية انتهى وحان وقت 
ال�شباب".

قلنا: يا ر�جل... يف �أي �سن تنتهي 
مرحلة �ل�سباب يف نظرك؟
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قبل اأقل من �شهر على الذكرى اخلام�شة وال�شتون 
تزال  ما   2019 نوفمرب  لــ1  املوافق  لثورة  لعيد 
املوؤ�ش�شات القت�شادية  اإن مل نقل غالبية  خمتلف 
حتتفظ  باتنة  وليــة  يف  العمومية  والإدارات 
تزامنت  التي  ال�شتون  الذكرى  املخلدة  بالالفتات 
واجهاتها  تزين  ل  اأ�شبحت  التي   2014 �شنة  مع 
عرب  العمارات  من  الكثري  على  الر�شومات  وحتى 
ال�شم�ص  م�شحت  حيث  ال�شكنية،  الأحياء  خمتلف 

واملطر األوانها وا�شقط ال�شداأ حروفها وفقدت حتى 
معانيها يف الكثري من الهيئات، وهو امل�شروع ال�شخم 
لالنتقادات  زمانه  يف  وتعر�ص  املاليري  كلف  الذي 
لدغة رغم تزامنه مع فرتة البحبوحة املالية، اأين 
اخلبري  واعتربه  تبذيرا  الب�شيط  املواطن  اعتربه 
املايل والقت�شادي ق�شاء على الت�شخم، �شف اإىل 
واحدة،  �شنة  يخ�ص  عليها  امل�شجل  فالتاريخ  ذلك 

مما يجعلها منتهية ال�شالحية ول معنى لها.

اأم�ص بال�شارع الذي توجد به فيال  ال�شعب معاك يازروال" هتافات دوت �شبيحة  "حتيا زروال" "اجلي�ص 
الرئي�ص الأ�شبق اليمني زروال، حيث تعالت هذه الهتافات مبجرد مرور املئات من امل�شاركني يف املاراطون 
هذه  زروال  بها  يتمتع  التي  القيمة  يعك�ص  ما  منزله،  اأما  من  العا�شرة،  طبعته  يف  "امدغا�شن"  الــدويل 
الواحد.  ال�شعب اجلزائري  اأبناء  الإجماع بني  القادرة على  والوحيدة  والقيادية  ال�شيا�شية  ال�شخ�شية 
لالإ�شارة  فقد عرفت هذه املناف�شة الريا�شية م�شاركة كبرية ما يزيد عن 1500 عداء من خمتلف وليات 
باأنها ناجحة  اأجنبية افريقية واأوروبية، وو�شفت التظاهرة  اآخرين من دول  اإىل جانب عدائني  الوطن 

من حيث التنظيم والتغطية الأمنية وال�شحية والوقائية.

على  ن�شرها  ومت  عامة  الــدعــوى  اأن  مــن  بالرغم 
اأنه  اإل  "فاي�شبوك  عرب  وبالأخ�ص  نطاق  اأو�شع 
اإحياء  يرقى  مل  املا�شية  ال�شنوات  خــالف  وعلى 
من  اخلام�ص  ُي�شادف  الــذي  للمعلم  العاملي  اليوم 
�شهر اأكتوبر اإىل ما كان منتظرا منه بالنظر اإىل ما 
�شطرته مديرية الرتبية لولية باتنة كما تقول 
تربوية  ون�شاطات  ثريا  برناجما  اإعالناتها،  يف 
اليوم  هام�ص  على  متنوعة  وريا�شية  وثقافية 
الدرا�شي احلامل ل�شعار"دور املربي يف تر�شيخ القيم 
واأهم  املعا�شر"،  اجلــزائــري  الواقع  يف  املرجعية 
عن  املعلمني  وغياب  هو  اأي�شا  التظاهرة  مييز  ما 
املحا�شرات وهي امل�شاألة التي "�شودت" الحتفالية، 
حيث مت تاأخريها اإىل غاية 10:30 بدل من �شاعة 

النطالق املقررة التا�شعة �شباحا على اأمل اأن ت�شل 
القاعة اإىل ربعها على الأقل، وهذا ما اأثار الت�شاوؤل 
والتعجب يف اآن واحد، فكيف لقطاع ح�شا�ص يتوفر 
15الف  من  اأكــر  بينهم  من  موظف  األــف   24 على 
اأنواعهم  اختالف  على  ال�شركاء  اإىل  اإ�شافة  معلم، 
ما  اإل  اأن ل يح�شر  الرتبية،  واملدعويني من خارج 
30 �شخ�ص، وهو ما يجعل نظرية املقاطعة  يقارب 
ال�شتعانة  ميكن  كيف  ذلك  اإىل  الأقرب، �شف  هي 
اأن  رغم  الإ�شالمية  العلوم  جامعة  من   باأ�شاتذة 
القطاع مت�شبع باأ�شاتذة من خمتلف الخت�شا�شات 
الرتبوية والنف�شية والجتماعية مبقدورها اإثراء 
املنا�شبة وت�شليط ال�شوء على اأهمية ومكانة املعلم 

ودوره املحوري يف بناء قدرات اأي اأمة. 

بطاقة حمـــــــــر�ء

يبــدو ان الكثري من املواطنــني باتوا ي�شرون على 
ان يطبــق القانــون ح�شــب اهوائهم ل ح�شــب مبداأ 
"القانون فوق اجلميع"، وما يثب ذلك م�شهد اأولئك 
الذين جتمعوا بالع�شرات يف اليام القليلة املا�شية 
بحــي بوعقــال ليمنعــوا عنا�شــر الأمــن مــن القيام 
بعملهــم فيما يخ�ــص ردع التجار الذيــن ل يحوزون  
�شجــالت جتاريــة، وهذا مــا يدفعوبنــا لأن نت�شاءل 
هــل اأن املواطــن يفرح لدولة القانــون اأم انه يرغب 

يف دولة ح�شب قانونه؟

 اأطلقــت حمافظــات الغابــات عــرب الوطــن برناجمــا �شخمــا 
لغر�ــص 43 مليــون �شجرة خــالل مو�شــم الت�شجري املمتــد لغاية 
الربيــع القــادم، حيــث اأكــد وزير الفالحــة والتنميــة الريفية 
ال�شريف عومــاري اأن الربنامج الوطني الت�شجري يت�شمن حزمة 
من املبــادرات والن�شاطات مــن خالل ا�شتحــداث م�شلحة دائمة 
علــى م�شتــوى الــوزارة تكــون تابعــة للمديرية العامــة للغابات 
وت�شــرف علــى ثــالث هيئــات منهــا هيئــة ا�شت�شاريــة متعــددة 
القطاعــات ت�شم كل الفاعلني وموؤ�ش�شــة تنفيذية تقوم بتنفيذ 

الربنامج يف امليدان.
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كان ل�شقوط العراق عام 2003 اأثره "الكارثي" 
البالغ الذي امتد ل�شنوات بعد ذلك واأقحم ال�شعب 

العراقي يف احتالل مفتوح تتقاذفه م�شالح "الأعداء" 
املرتب�شني اإىل يومنا هذا..وقد عانى ال�شعب العراقي 

وما يزال يعاين و�شط اأهوال "الطائفية" و التفجريات 
النتحارية وال�شيا�شات التي اأحالت �شعبا باأكمله اإىل 

اأق�شى درجات الفقر والعوز واحلاجة..
وهذا ما دفع بالآلف للخروج للتظاهر والحتجاج 

للتعبري عن غ�شبهم من انت�شار الف�شاد و�شعف اخلدمات 
العامة وانعدامها يف مناطق عدة من العراق املنق�شم 

واملمزق واملتهالك..وما يجب لفت النتباه اإليه اأن 
العراقيني على مدى ال�شنوات الأخرية ظل ال�شارع 

حليفهم اليومي للمطالبة باأب�شط حقوقهم يف العي�ص..
وقد اأثار القمع املفرو�ص على املتظاهرين تزايد 

حدة الغ�شب ال�شعبي بعدما اأن قامت القوات الأمنية 
باإطالق الر�شا�ص احلي وقتل ما يقارب املائة متظاهر، 

بينما ارتفع عدد اجلرحى اإىل الأربعة اآلف ح�شب 
تقارير طبية )مت�شاربة اإح�شائيا( ناهيك عن اأعداد 

�شخمة من املعتقلني..
واأعربت اجلامعة العربية التي ما فتئت ُتعرب عن 
�شفوف  يف  وجرحى  �شحايا  ل�شقوط  ال�شديد  "اأ�شفها 

املتظاهرين وكذلك من قوات الأمن".. وباأنها تتابع 
بقلق تطورات الأو�شاع يف العراق وب�شكل خا�ص حالة 

الت�شعيد امل�شاحبة للتظاهرات التي ت�شهدها العا�شمة 
بغداد وبع�ص املدن، منذ الأول من اأكتوبر اجلاري..

بينما اجتمع "الربملانيون" ملناق�شة مطالب املحتجني 
)كعادته يف جميع الدول العربية( من دون اأن يخرج 

بقرارات ل�شالح ال�شعوب اأو ل�شمان حقوقهم..
ويبدو اأن حالة "الغليان" التي اجتاحت الوطن 

العربي ب�شبب �شوء الأو�شاع وترّديها غري بعيدة 
عن ت�شارع الأحداث عندنا واإرها�شات غ�شب �شعبي 

احلقائق..و�شط  من  اأكر  توؤججه  "املغالطات" التي 
تعبئة ل تب�شر بخري.. ويعترب الدر�ص العراقي 

در�ص ذو حدين لل�شعب اجلزائري والنظام على حد 
�شواء من حيث �شرورة التوجه نحو اإ�شالحات فعلية 

ملواجهة الف�شاد وحماكمة املف�شدين وا�شرتجاع الأموال 
املنهوبة واإر�شاء دولة العدالة بعيدا عن امل�شاحنات 

"عرقنة"  عن  بعيدين  ل�شنا  فنحن  "الفارغة"..واإل 
اجلزائر حيث ت�شعى اأطراف لتمزيق وحدتنا و�شرب 

اأمننا وا�شتقرارنا ل�شالح اأعداء الوطن وبيد اأبنائه 
املغرر بهم.
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زووووووم الأورا�س....

هكذا هي و�شعية العديد من ال�شوارع بحي �شل�شبيل مبدينة باتنة، حيث تغرق يف 
ظالم دام�ص مبجرد حلول الليل  ب�شبب غياب النارة العمومية.

من  العامل  دول  �شفر  جوازات  وترتيب  بت�شنيف  اخلا�ص   passport index العاملي  للموؤ�شر  وفقًا 
اجلزائري  ال�شفر  جواز  اأن  جاء   ،henley موؤ�ش�شة  عن  وال�شادر   2019 اأكتوبر  ل�شهر  القوة  حيث 
قوتها  مثل  بالدولة،  خا�شة  كثرية  مبعايري  ال�شفر  جــواز  قوة  وترتبط  عامليا،   91 املرتبة  احتل 
الدبلوما�شية ونفوذها ال�شيا�شي ومتا�شكها القت�شادي، مما يتيح ل�شكانها التنّقل وفقًا لهذه املميزات 

حول العامل بعناء اأقل، وباإجراءات اأ�شهل واأب�شط.

�سماح خميلي



لالنتخابات  حت�سبا  الأح��د،  اليوم  النتخابية  القوائم  ملراجعة  املحددة  الآج��ال  تنتهي 
الرئا�سية املقرر اإجراوؤها يوم 12 دي�سمرب املقبل.

الرئا�سي  املر�سوم  مبوجب  النتخابية  للقوائم  ال�ستثنائية  املراجعة  عملية  وج��اءت 
عبد  الدولة  رئي�ص  وقعه  الذي  الرئا�سية  لالنتخابات  الناخبة  الهيئة  ا�ستدعاء  املت�سمن 

القادر بن �سالح يوم 15 �سبتمرب املا�سي.
وجتدر الإ�سارة، اأن العملية انطلقت يوم 22 �سبتمرب املا�سي، طبقا لأحكام القانون الع�سوي 

ق. واملتعلق بنظام النتخابات.

121 راغبا يف الرت�شح 
لرئا�شيات 12 دي�شمرب

وهران  مبطار  احل��دود  �سرطة  اأف��راد  متكن 
من  ال�سبت  اأم�ص  بلة''  بن  ''اأح��م��د  ال��دويل  
ومبلغ  دج  مليون   2 تهريب  حماولة  اإحباط 
مايل من العملة ال�سعبة، ح�سبما علم من ذات 

ال�سلك الأمني.

وقد متكنت ذات امل�سالح من توقيف �سخ�ص 
كان متوجها اإىل باري�ص بحوزته 2 مليون دج 
وقد  اأورو.  و500  اأمريكي  دولر  و2.000 
ال�سخ�ص  ه��ذا  �سد  الإج����راءات  ات��خ��اذ  مت 

والتحقيقات جارية، كما اأ�سري اإليه.
النه�سة،  حل��رك��ة  ال��ع��ام  الأم���ن  دع��ا 
ال�سيا�سية  ال��ق��وى  عائ�سة،  ب��ن  يزيد 
اأو  خالفاتها  بتجاوز  اأولوياتها  لرتتيب 
تاأجيلها ملواجهة حتديات احلكم املطلق 
التي  واخلارجية  الداخلية  واملخاطر 

باتت تهدد الوجود الوطني.
افتتاحه  خ��الل  عائ�سة  ب��ن  و���س��دد 
لدورة جمل�ص ال�سورى يف العا�سمة، باأن 
لتعزيز  الفرتة  اجلزائر حتتاج يف هذه 
اجلهد الذي يعمل على التغيري، م�سيفا 
وفق  اإل  يكون  ال�سياق:''وهذا  هذا  يف 
العامة  امل�سلحة  فيه  تراعي  �سيا�سة 

والوحدة الوطنية''.

واأفاد الرجل الأول يف حركة النه�سة 
باأن ت�سكيلته ال�سيا�سية دائما ما عملت 
مو�سحا:''النه�سة  ال�سياق،  ه��ذا  يف 
بوادر  من  الأوىل  اللحظات  منذ  عملت 
اإط��ار  يف  �سنوات  خم�ص  قبل  الأزم���ة 

تن�سيقية النتقال الدميقراطي''.
باأن  ذاتها،  الكلمة  يف  اأكد  عائ�سة  بن 
وجود  دون  تغيري  اأي  ترى  ل  النه�سة 
امل�ساركة  ات�ساع  مع  النخب،  بن  توافق 
مع  والناخبات،  للناخبن  ال�سيا�سية 
ل  باأنه  ال�سيا�سية  القوى  كل  اقتناع 

بديل عن العملية الدميقراطية.

حركة النه�شة تدعو الطبقة ال�شيا�شية 
ملواجهـــة املخاطــر

انتهاء الآجال املحددة ملراجعة 
القوائم النتخابية اليوم

اأمن مطار وهران يحبط حماولة تهريب 
مبلغ هام من العملة ال�شعبة

واجلماعات  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي���ر  ا�ستقبل 
الدين  العمرانية، �سالح  والتهيئة  املحلية 
اجلمعية  ان��ع��ق��اد  هام�ص  على  دح��م��ون، 
العام  الأم��ن  لالأفريبول  ملنظمة  الثالثة 
اجلنائية  لل�سرطة  ال��دول��ي��ة  للمنظمة 

''الأنرتبول''، يورغن �ستوك.
تعزيز  �سبل  ل��ت��ن��اول  ال��ل��ق��اء  وخ�س�ص 
''الأف���ري���ب���ول''  منظمة  ب��ن  ال��ت��ع��اون 
اإم��ك��ان��ي��ات تعزيز  و''الأن���رتب���ول'' وك���ذا 
مكافحة  جم���الت  يف  امل��ع��ل��وم��ات  ت��ب��ادل 

اجلرمية بجميع اأنواعها.
يف  اجلزائر  ب��دور  �ستوك  يورغن  واأ�ساد 
مكافحة اجلرائم العابرة لالأوطان بف�سل 
من  اجلزائرية  ال�سرطة  اإليه  تو�سلت  ما 

خربة وتقنية يف �ستى املجالت.
ي��ورغ��ن جهود  ث��م��ن  ال�����س��ي��اق ذات����ه،  يف 

اجلزائر يف املجال الأمني والت�سدي ملختلف 
التهديدات وبحث ل�سبل دعم التعاون وفق 

مقاربة جديدة ت�سمح مبواجهة التحديات 
الأمنية اجلديدة العابرة للقارات.
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حمرو�ض يرف�ض خو�ض
 معرتك الرئا�شيات

الأ�سبق،  احلكومة  رئي�ص  منزل  �سهد 
العا�سمة،  باجلزائر  حمرو�ص،  مولود 
من  جمموعة  جتمع  ال�سبت،  اأم�����ص 
بالرت�سح  ملطالبته  اأم��ام��ه،  املواطنن 

لرئا�سيات 12 دي�سمرب القادم.
باب  اأمام  الذي خرج  حمرو�ص  وقال 
منزله وخاطب احلا�سرين: اأن البالد 
يف حاجة اإىل �سيء جديد، م�سريا اأن 
ال�سعب اجلزائري الذي خرج منذ 22 
والبالد  للنظام  فر�سة  اأعطى  فيفري 
من  �سنة  ال�30  �سفحة  طي  اأج��ل  من 
الإرهاب والف�ساد، وهذا من اأجل بناء 

جزائر جديدة.
بالرت�سح  م��ط��ال��ب��ت��ه  وب��خ�����س��و���ص 
اأكد  املقبل،  دي�سمرب   12 لرئا�سيات 
رئ��ي�����ص احل��ك��وم��ة الأ���س��ب��ق ب��اأن��ه ل 
ظل  يف  ال�سباق  ه��ذا  دخ��ول  ي�ستطيع 
هذا  لقيام  الكافية  ال�سمانات  غياب 
اأمام  ''نحن  قائال:  الد�ستوري،  املوعد 
م�سروع الدولة اجلزائرية، اأ�سارحكم 
الظروف  باأنه ي�سعب حتقيقه يف ظل 

الراهنة''.
وكان مهند�ص الإ�سالحات ال�سيا�سية 
�سابق،  وقت  يف  اأعلن  قد  اجلزائر،  يف 
الرئا�سية  لالنتخابات  تر�سحه  عدم 
الوطنية  ال�سحافة  ن�سرته  بيان  يف 

يوم اخلمي�ص املا�سي.

الأ�سبق،  احلكومة  رئي�ص  واع��رتف 
)6 �سبتمرب 1989- 3جوان 1991( 
مولود حمرو�ص، بعدم توفر الظروف 
الرت�سح  على  ت�سجعه  التي  املالئمة 
القبول  رف�سه  م��وؤك��ًدا  للرئا�سيات، 

بتقم�ص دور الرئي�ص ال�سكلي.
''ل  اأن�ساره  خماطًبا  حمرو�ص  وتابع 
ما  اأع��رف  لأنني  اأحد  تغليط  ميكنني 
يحا�سبني  اأن  اأري��د  ول  يقع،  اأن  ميكن 
الآخرين على ثقتهم التي و�سعوها يف 
�سخ�سي واأنا غري قادر على فعل �سيء، 
الأول  من  كاملة  تكون  امل�سوؤولية  لأن 

اإىل الآخر''.
ونّبه رئي�ص احلكومة الأ�سبق، لرغبة 
حتقيق  يف  اجل��زائ��ري��ن  وط��م��وح��ات 
معتذرا  اجلزائرية،  الدولة  م�سروع 
''لالأ�سف يف الظروف احلالية �ساأكذب 
على  ق��ادر  اأنني  لكم  قلت  اإن  عليكم 
امل��وج��ودة  بال�سروط  ذل���ك،  حتقيق 
رئي�ص  اأن�����س��ار  وط���ال���ب  ح���ال���ًي���ا''. 
باب  يرتك  اأن  منه،  الأ�سبق  احلكومة 
الرت�سح مفتوًحا، منبهن اإىل اأن مطلب 
�سريحة  للرئا�سيات هو مطلب  تقدمه 
ليجيبهم  اجل��زائ��ري��ن،  م��ن  وا���س��ع��ة 
حمرو�ص''اأنا منا�سل، والأمل موجود، 
ميكنني  فيما  �ساأتدخل  اأنني  والأكيد 

اإنقاذه''.

الأمني العام للأنرتبول يف �شيافة وزير الداخلية

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

الوطني
دعا وزير االت�سال الناطق الر�سمي للحكومة، ح�سن رابحي اأم�س ال�سبت ال�سباب اإىل امل�ساركة "بقوة"  يف االنتخابات الرئا�سية املقررة 

يف 12 دي�سمرب املقبل الختيار الرئي�س اجلمهورية.
يف  ال�سباب  م�ساركة  اأن  رابحي  ال�سيد  وقال 
امل�ساهمة  اإىل"  يهدف  املقبلة  ال�ستحقاقات 
وحتقيق  امل�ساركة  دميقراطية  تر�سيخ  يف 
وبالتايل  للد�ستور  وفقا  ال�سعبي  الختيار 
تفويت الفر�سة على اأعداء الداخل واخلارج 

واملغامرين بحا�سر وم�ستقبل البلد". 
وح�����س��ب ال��وزي��ر ت��ن��درج ع��ن��اي��ة ال��دول��ة 
ا�ست�سرافية  روؤية  "�سمن  ال�سباب  ب�سريحة 
�سواعدهم  تبنيه  وط��م��وح  واع��د  مل�ستقبل 
بحب  املت�سبعة  ال��ن��رية  وعقولهم  ال��ق��وي��ة 
تطويره  يف  النوعية  وبامل�ساهمة  ال��وط��ن 

وحت�سينه ب�ستى العلوم واملعارف.
يف  م�ساركته  هام�ص  على  راب��ح��ي،  وق���ال 
الوطنية  الرتبية  وزارة  نظمته  احتفال 
للمعلمن  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم  اإح��ي��اء  مبنا�سبة 
ال�سحافة  "اأن  اأك��ت��وب��ر   5 ل����  امل�����س��ادف 
عمل  ال�سحافة  لكون  يهانون  ل  وال�سحفين 
ال�سحفي  مهام  وم��ن  واإن�ساين  وراق��ي  نبيل 
وعليه  اجلارية  الأحداث  وتغطية  التدقيق 
اأن ل نعترب ملن ل يقدرون ول يعرفون  يجب 

قيمة ال�سحافة وال�سحفين''.
تولت  الت�سال،  وزارة  اأن  باملنا�سبة  واأك��د 
�ساأنها  من  التي  الن�سو�ص  من  جملة  "اإعداد 

توفري اإطار قانوين يكون يف م�ستوى تطلعات 
الأ���س��رة  ���س��واء  الت�����س��ال  ق��ط��اع  منت�سبي 

الإعالمية العمومية واخلا�سة''.
ودعا باملنا�سبة، رجال الإعالم اإىل "اعتماد 
اخلطاب امل�سوؤول وتكري�ص احلقيقة يف تاأدية 
يف  " م�سيدا  �سورتهم  على  واحلفاظ  مهامهم 
يف  قبلهم  من  املبذول  باملجهود  ال�سدد،  ذات 
"حت�سن  �ساأنها  من  التي  القيم  تعزيز  جمال 

م�سار الأمة ''.
قانون  م�����س��روع  ح��ول  ���س��وؤال  ع��ن  رده  ويف 
املحروقات، قال الوزير اأن هذا الأخري "لزال 
 ،" والد�ستورية  القانونية  الإج��راءات  رهن 
القاعدة  اإبقاء  مت  اأنه  "املهم  بالقول  م�سيفا 
ل�سالح  حت��ف��ي��زات  وج����ود  م��ع   51/  49
حتقيق  اأجل  من  وذلك  الأجانب  امل�ستثمرين 

عائدات وتوفري مداخيل اإ�سافية.

نعمل على اإعداد اإطار قانوين يرقى مل�شتوى تطلعات الأ�شرة الإعلمية

ق. و

ك�سف املكلف بالإعالم لدى 
ال�سلطة الوطنية امل�ستقلة 
لالنتخابات، علي ذراع، عن 

ارتفاع ح�سيلة ال�سخ�سيات 
الراغبة يف  الرت�سح لرئا�سيات 

121 �سخ�سا. 12 دي�سمرب اإىل 
وقال ذراع يف ندوة �سحفية 
بق�سر الأمم غرب العا�سمة، 

باأن ال�سلطة الوطنية 
لالنتخابات ا�ستقبلت لغاية 

ال�ساعة الثالثة والن�سف 
من نهار اأم�ص ال�سبت 121 

�سخ�سية راغبة يف الرت�سح 
لنتخابات 12 دي�سمرب.

واأ�سار املتحدث ذاته اإىل اأن 
اأبواب الرت�سح لهذا ال�ستحقاق 

املهم  مفتوحة اإىل غاية 25 
اأكتوبر املقبل، موؤكدا باأن العدد 

�سيتزايد اأكرث خالل قادم 
الأيام.



يومية اإخبارية عامة
املنطقة احل�شرية الثانية  جتزئة  رقم  ـ باتنة

الهاتف:   الفاك�ص: 
. الربيد الإلكرتوين: 

عنوان واحد يجمعنا

�سميحة. ع  

اإميان. ج

�صرعت وحدة اجلزائرية للمياه بوالية باتنة، يف حملة حت�صيل ديونها من خالل مقا�صاة كل من تاأخر عن ت�صديدها، حيث 
و�صل عدد الق�صايا يف املدين 292 ق�صية منها 13 ق�صية لالإدارات و12 ق�صية لل�صناعيني و16 ق�صية  فيما يخ�س �صرقة 

املياه والتعدي على ال�صبكات وكذا 39 ق�صية للتجار اأما باقي الق�صايا فتتعلق باال�صتهالك العائلي.

وح�شب ما ك�شف عنه املكلف بالإعالم 
باتنة  ــدة  وح للمياه  اجلزائرية  يف 
لـ"الأورا�ص نيوز"، اأنه مت قطع املياه عن 
 2019 2500 زبون منذ �شهر جانفي 
فواتري  ت�شديد  يف  تــاأخــرهــم  ب�شبب 
الزبائن  من  العديد  اأن  م�شيفا  املياه، 
يتماطلون  املوؤ�ش�شات  وكــذا  العاديني 
وو�شع  بتاأجيلها  ويقومون  ت�شديها  يف 
ذات  يف  مــوؤكــدا  احلــجــج،  مــن  العديد 
بعد  جــاءت  احلملة  هــذه  اأن  ال�شياق 
اجلــزائــريــة  ديــــون  حــجــم  ـــاق  ف اأن 
غاية  اإىل  �شنتيم  مليار   247 للمياه، 
مليار   184 منها   ،2019 جوان   30
العائلي،  بال�شتهالك  اخلا�شة  �شنتيم 
بالتجار  اخلا�شة  �شنتيم  مليار  و45 
�شنتيم  ماليري   6 وقرابة  والإدارات 
اأمــا  ال�شناعيني  ا�ــشــتــهــالك  جمــمــوع 
فقد  اأخرى  وخدمات  ال�شهاريج  ديون 

بلغت قيمتها 12 مليار �شنتيم، م�شيفا 
احل�شن  ال�شري  تعرقل  الديون  هذه  اأن 
تتبناها  التي  ال�شتثمارية  للم�شاريع 
اأن  �شاأنها  من  والتي  للمياه  اجلزائرية 
كزيادة  للمواطنني  اخلدمات  حت�شن 
املياه عرب احلنفيات يوميا  حجم �شخ 
على  ناهيك  انقطاعها،  عدم  و�شمان 
من  الكثري  اأعباء  تتحمل  الوحدة  اأن 
 900 من  اأزيد  اأجور  ك�شب  امل�شاريف 
عامل وكذا توفري ال�شاحنات وخمتلف 
اخلا�شة  الغيار  قطع  وكـــذا  الآلت 
اإعادة تهيئة الأعطاب  واأي�شا عرقلة 
التي مت�ص �شبكات املياه وحتى ت�شديد 
كفاتورة  عليها  املــرتتــبــة  الــفــواتــري 

الكهرباء وغريها.
اأن  اأيــ�ــشــا  املــتــحــدث  ذات  ـــد  اأك كــمــا 
و�شعية  لت�شوية  م�شتعدة  اجلزائرية 
فواتري  ت�شديد  عــن  املــتــاأخــريــن  كــل 

املخالفني  كــل  وكــذا  املــتــاأخــرة  املــيــاه 
طريق  عن  دفعها  من  املتهربني  وحتى 
طريق  عــن  اأو  بالتق�شيط  الت�شديد 
اإىل  ال�شطب  على  تعتمد  رزنامة  فتح 
غاية النتهاء من  جميع الديون كون 
هذه الأخرية عرفت ارتفاعا ملحوظا 
الذي  الأمر  الأخــرية  ال�شنوات  خالل 
دفع بوحدة اجلزائرية للمياه بباتنة 
للتكفل  م�شتعجلة  حلول  و�شع  اإىل 
باملو�شع وجمع كل الديون املرتبة على 

عاتق الزبائن يف اأقرب الآجال.
للمياه  اجلزائرية  اأن  بالذكر  جدير 
186 األف  وحدة باتنة فيها اأكر من 
من  م�شرتك  األــف   73 منها  م�شرتك 
يقارب  ما  اأي  لوحدها  باتنة   بلدية 
حتى  امل�شرتكني  عدد  من  باملائة   40

نهاية جوان من ال�شنة اجلارية.

الواقعة  الــفــ�ــشــر  م�شتة  تــغــرق 
يف  باتنة،  ولية  يف  �شقانة  ببلدية 
عديد النقائ�ص التي كر�شت معاناة 
ال�شكان وتدهور اأو�شاعهم املعي�شية 
للم�شاريع  التام  افتقارهم  ب�شبب 
وعلى  احليوية  واملـــواد  التنموية 
ال�شرف  و�شبكة  والغاز  املاء  راأ�شها 
م�شاريع  غياب  عن  ناهيك  ال�شحي 
يف  البلدية  الطرق  تاأهيل  اإعـــادة 
باأنهم  �شكانها  ــد  اأك التي  املنطقة 
يف  والتهمي�ص  العزلة  من  يعانون 
املحلية  ال�شلطات  تدخل  عدم  ظل 
من  اإليه  يحتاجون  مبا  لتزويدهم 
تعيد  بــاأن  كفيلة  حيوية  مــرافــق 
اإىل منطقتهم املحرومة من  احلياة 

اأدنى متطلبات احلياة الكرمية.
على  ال�شروب  املــاء  توفري  ويــاأتــي 
رفعها  الــتــي  املطالب  اأهـــم  لئــحــة 
لل�شلطات  ال�شفر  م�شتة  �ــشــكــان 
اأكد هوؤلء  الو�شية حيث  وامل�شالح 
العط�ص  ويــالت  من  يعانون  باأنهم 

اأن  دون  متتالية  لأيـــام  واجلــفــاف 
واحدة،  ماء  قطرة  حنفياتهم  تدر 
ــريا ما  ــث ــــذي ك ــع املـــــزري ال ــش ــو� ال
يجربهم على اقتناء �شهاريج املياه 
ميزانياتهم  اأنهكت  مرتفعة  باأ�شعار 
املتوا�شعة خا�شة اأن ثمن ال�شهريج 
دينار   1000 اإىل  ي�شل  الــواحــد 
يدفعها  التي  امل�شاريف  عن  ناهيك 
هوؤلء لقتناء قوارير غاز البوتان 
كذلك  ت�شجل  املنطقة  لكون  نظرا 
نق�شا يف التزود بهذه املادة احليوية 
التي تزداد احلاجة اإليها خا�شة يف 
ف�شل ال�شتاء مع انخفا�ص احلرارة 
لأق�شى درجاتها يف املنطقة النائية 

التي تعرف بربودتها القا�شية.
ال�شرف  ب�شبكة  يتعلق  فيما  ــا  اأم
ــد عـــرب املــواطــنــون  ــق الــ�ــشــحــي ف
عدم  مــن  ال�شديد  ا�شتيائهم  عــن 
جتديد  ــن  م منطقتهم  ا�ــشــتــفــادة 
الرغــــــم  على  وتو�شيعــــها  ال�شبكة 
الو�شــــــع  من  املريرة  معاناتهم  من 

الو�شع  هــذا  خلفه  الـــذي  ـــزري  امل
ال�شحي  ال�شرف  ل�شبكة  املـــرتدي 
التي انبثقت عنها الكثري من امل�شاكل 
على  الــقــذرة  ــاه  ــي امل طــفــو  ب�شبب 
ال�شطح ومن ينجر عن ذلك من تلوث 
بيئي وانت�شار للح�شرات والأمرا�ص 
ا�شطرار  اإىل  ــافــة  اإ�ــش جــهــة  ــن  م
اإىل  اللجوء  اإىل  املواطنني  بع�ص 
الطرق التقليدية لطمر خملفاتهم 

ال�شحية.
ـــكـــان �ــشــكــواهــم  ـــ�ـــش لــيــخــتــم ال
ــزري  امل الــو�ــشــع  بــالحــتــجــاج على 
وم�شالك  طـــرق  ــيــه  اإل ـــت  اآل ـــذي  ال
اأية  مــن  ت�شتفد  مل  التي  قريتهم 
عمليات تهيئة وتزفيت منذ عقود. 
�شاحلة  غــري  يجعلها  ــذي  ال الأمـــر 
للتنقل بالن�شبة للراجلني واملراكب 
العام  للمنظر  ت�شويهها  عن  ناهيك 
للقرية التي ل تتمتع باأية جمالية 
ب�شبب انعــــــدام التهيئة اخلارجية 

فيها ب�شكل عام.

اإدارات... موؤ�ض�ضات وجتــار مل يدفعوا دينــار منذ �ضنوات
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ال�شكنية  امل�شاريع  من  العديد  تــزال  ل 
والت�شاهمي  املدعم  الــرتقــوي  ب�شيغتي 
جمرد  باتنة،  وليــة  بلديات  من  بعدد 
بقي  �شنوات،   10 من  ــد  اأزي منذ  ور�ــشــات 
متاعب  يواجهون  املكتتبني  عديد  خاللها 
كبرية، فاإ�شافة اإىل اإنفاقهم ملبالغ كبرية 
لكـراء �شكنات توؤويهم، فاإن البع�ص منهم 
�شاخ ومل يتحقق حلمه يف ال�شتفادة من 
�شكن، فيما مل جتد �شكاويهم التي رفعوها 
اأي  وتكرارا  مــرارا  الو�شية  اجلهات  اإىل 

التفاتة.
اأولد فا�شل جّدد امل�شتفيدون  يف بلدية 
رفع   ،"LPA" �شكن   50+  50 ح�شة  من 
اأجل  الولئية من  ال�شلطات  اإىل  نداءهم 
الــتــدخــل والــ�ــشــرب بيد مــن حــديــد، يف 
اإجناز  م�شروع  يف  احلا�شل  التماطل  ظل 
 10 مــن  اأزيـــد  عليها  مــر  التي  �شكناتهم 
اأخــّل   بعد  الــنــور،  تــرى  اأن  دون  �شنوات 
املرقي العقاري بالتزاماته حول احرتام 
اآجال الإجناز املحددة �شنة 2017 ح�شب 

البطاقة التقنية للم�شروع.  

على  قاربت  الأ�شغال  اأن  امل�شتكون  وقال 
حني  يف  �شكن   50 ح�شة  عــرب  النتهاء 
الثانية  احل�شة  يف  الن�شبة  تتجاوز  مل 
املائة،  يف   70 �شكن  بـ50  اأي�شا  واملقدرة 
م�شيفني اأن هناك م�شكل اآخر من �شاأنه اأن 
وهو  �شكناتهم  ا�شتغالل  اأمام  عائقا  يقف 
مبحاذاة  مرافق  م�شاريع  تخ�شي�ص  عدم 
تربوية،  موؤ�ش�شة  غــرار  على  املــ�ــشــروع 
ال�شكنات  هذه  اأن  ال�شكان  ي�شيف  خا�شة 
رقم  الوطني  الطريق  مبحاذاة  تتواجد 

البلدية.  مركز  عن  وبعيدة   88
جدير بالذكر اأن ملف م�شاريع ال�شكنات 
ذات ال�شيغتني ال�شالفتي الذكر، اأ�شبحت 
مع�شلة، ومل يجد حال نهائيا لها بدليل اأن 
اأ�شحاب تلك ال�شكنات، ل يزالون ي�شتكون 
املعقولة،  احلــــدود  كــل  فـــاق  تــاأخــر  مــن 
مرة  كل  يف  املوجهة  ال�شرخات  توؤكدها 
اإىل ال�شلطات الولئية لإي�شال معاناتهم 
منذ  العالقة  �شكناتهم  بو�شعية  املتعلقة 

اأزيد من 10 �شنوات.

بولية  �شالم  اأولد  بلدية  �شكان  نا�شد 
باتنة، تدخل الوايل بهدف جت�شيد م�شاريع 
تنموية ح�شرية للنهو�ص باملنطقة التي ل 
ال�شرورية  املرافق  للعديد من  تزال تفتقر 
ومقر  املدنية  احلماية  وحــدة  غــرار  على 
باملقارنة  توليد  وعيادة  احل�شري  لالأمن 
مع النمو الدميوغرايف الكبري الذي تعرفه 
للتوجه  احلــوامــل  ت�شطر  حيث  املنطقة، 
نحو البلديات املجاورة لو�شع املواليد وذلك 
املوؤ�ش�شة  يف  بهم  خا�شة  م�شلحة  لغياب 
العمومية الوحيدة املتواجدة على م�شتوى 

البلدية.
حاجتهم  عن  املواطنون  ك�شف  جهته،  من 
ب�شبب  املدنية  للحماية  لــوحــدة  املا�شة 
ي�شطرون  حيث  احلــــوادث  ن�شب  ارتــفــاع 
غرار  على  املــجــاورة  بالوحدات  لالت�شال 
وحدة عني جا�شر بهدف التدخل والإ�شعاف 
وكثريا ما تتاأخر هذه الوحدات يف الو�شول 

وي�شاهم يف ذلك يف تاأزم الأو�شاع وتفاقمها 
نحو الأ�شواأ، يف حني عرفت البلدية خالل 
م�شروع  ت�شجيل  املا�شية  القليلة  ال�شنوات 
مت  حيث  املدنية  للحماية  وحــدة  اجنــاز 
الطريق  م�شتوى  على  الأر�ــشــيــة  اختيار 
ال�شهداء  مقربة  بجوار   77 رقــم  الوطني 
ولكن مل تظهر اأي بوادر باجنازه وامل�شادقة 
عليه لغاية الآن وهو ما دفع باملواطنني اإىل 
الوايل وال�شلطات املحلية  املطالبة بتدخل 
طي  بقي  الــذي  امل�شروع  يف  النظر  ــادة  واإع

الن�شيان بعد الوعود املتكررة باجنازه.
ب�شتى  اجلرمية  ن�شب  تزايد  ظل  ويف  هذا 
جت�شيد  ب�شرورة  ال�شكان  طالب  اأنواعها، 
ت�شجيل  بعد  خا�شة  احل�شري  لالأمن  مقر 
املفرو�ص  من  كــان  والــذي  �شابقا  امل�شروع 
ولكنــه  املا�شيـــــة  ال�شنة  خالل  يج�شد  اأن 

تاأجل لأ�شباب عديدة جمهولة.

نا�سر. م

فوزية. ق 

�شرخات �مل�شتفيدين من 
�شكنات "LPA" تت�شـاعـد

�شكان �أولد �شـــالم 
ُيطالبون بثورة تنموية

تنمية حتت �ل�شفـر مب�شتتة �لف�شـر يف �شقــانة

�أوالد فا�ضــل

كثافة �ضكانية معتربة وم�ضاريع بـ"�لتقطري"

�أهم �ضروريات �حلياة غائبة باملنطقة



تب�ســة

جلنة ولئيـة للتحقيق يف ت�شيري �ملطاعم �ملدر�شية

اأ�ضاتذة يف اإ�ضراب منذ بداية الدرا�ضة 

فيما يتوا�ضل اإق�ضاء البلدية من باقي الربامج 

�ملوت تكهربا يرتب�س 
ب�شكان عني �لطويــلة

عقب القب�ض على اأفراد ع�ضابـة اآثـار

القرار جاء خالل اجتماع للوالـي

املــواقــع  مكتب  رئــيــ�ــص  واأو�ـــشـــح 
الثقايف  الرتاث  الأثرية مب�شلحة 
اأنــه مت نهاية  اإيــقــوبــان حــمــدي  
موقع  اكت�شاف  املن�شرم  الأ�شبوع 
اأثري جديد بدوار مزقطو ببلدية 
اأعوان  قيام  خلفية  على  احلامة 
معاينة  بعملية  بالقيام  امل�شلحة 
من  بالغا  تلقيهم  عقب  للمنطقة 
لبلدية  الــوطــنــي  ـــدرك  ال فــرقــة 
على  القب�ص  باإلقاء  يفيد  احلامة 
يقومون  الأ�شخا�ص  من  جمموعة 
عن  والتنقيب  احلــفــر  بــاأعــمــال 

الآثار دون رخ�شة.
ملحق  اأن  املتحدث  ذات  واأ�شاف 
تنقل  الثقافة  مبديرية  احلفظ 
عنا�شر  رفــقــة  ــان  ــك امل ــني  ع اإىل 

لبلدية  الــوطــنــي  الــــدرك  فــرقــة 
اكت�شاف  ت�شجيل  مت  حيث  احلامة 
القدمية  للفرتة  يعود  اأثري  موقع 
باجلهة  يقع  الرومانية"  "احلقبة 
ببلدية  مزقطو  ــدوار  ل ال�شمالية 
احلامة والذي ي�شم ح�شب املعاينة 
وحجارة  وقرميد  فخارية  ك�شور 
وجــدار  احلــجــم  كــبــرية  م�شقولة 
بطريقة  مبني  قــدميــة  لــبــنــايــة 
الك�شف  مت  اأفريكانوم  ت�شمى  بناء 
غري  احلــفــر  عملية  عــقــب  عنهم 
جمموعة  بها  قام  التي  القانونية 

من الأ�شخا�ص.
واأردف ال�شيد اإيقوبان اأن املتهمني 
الذين األقت م�شالح الدرك الوطني 
ب�شبب  عليهم  القب�ص  بــاحلــامــة 
تورطهم يف التنقيب عن الآثار دون 

رخ�شة من الوزير املكلف بالثقافة 
ع�شوائية  حفر  بعمليات  قــامــوا 
غري  وبطريقة  متقاربة  باأماكن 
من  جمموعة  م�شتعملني  منظمة 
الو�شائل التقليدية تتمثل يف فاأ�ص 
نحا�شية  واأ�شياخ  ومعول  وجمرفة 
املعادن  مــكــان  لتحديد  ت�شتعمل 
امل�شالح  قامت  التي  الأدوات  وهي 
انــتــظــار  الأمـــنـــيـــة بــحــجــزهــا يف 

ا�شتكمال التحقيقات.
فاإن  امل�شدر  ذات  اإىل  وا�شتنادا 
قامت  الــثــقــايف  الــــرتاث  م�شلحة 
يــوم  الــثــقــافــة  وزارة  مبــرا�ــشــلــة 
مرفق  احلادثة  عن  بتقرير  اأم�ص 
للموقع  و�ــشــور  معاينة  مبح�شر 
مزقطو  بـــدوار  املتواجد  الأثـــري 
اإيفاد  اأجـــل  مــن  خن�شلة  بــوليــة 
للقيام  ــتــوى  املــ�ــش عــالــيــة  جلــنــة 

عن  للك�شف  ا�شتعجالية  بحفريات 
الأثري  املوقع  هذا  يحتويه  ما  كل 
لت�شنيفه  كامل  ملف  اإعــداد  قبل 

وحمايته.
ــع  ــواق وخــلــ�ــص رئــيــ�ــص مــكــتــب امل
الثقايف  الرتاث  مب�شلحة  الأثرية 
مديرية  م�شالح  اأن  التاكيد  اإىل 
تاأ�ش�شت  خن�شلة  لولية  الثقافة 
حيثيات  ملــتــابــعــة  مـــدين  كــطــرف 
الق�شائية  اجلهات  لــدى  الق�شية 
ــــري مــن اأي  ــوقــع الأث حلــمــايــة امل
توؤثر  قد  قانونية  غري  جتـــاوزات 
اإىل  بالإ�شافة  املــوقــع  على  �شلبا 
وبلدية  الدائرة  م�شالح  مرا�شلة 
الالزمة  احلماية  لتوفري  احلامة 
ا�شتكمال  انــتــظــار  يف  لــلــمــوقــع 

الإجراءات الالزمة.

قررت ولية تب�شة ت�شكيل جلنة 
الإ�شكاليات  يف  للنظر  ولئــيــة 
الأغلفة  يف  والتدقيق  املطروحة 
العامل  لت�شفية  املر�شودة  املالية 
احل�شن  ال�شري  ل�شمان  الإداري 
والتحقق  املــدر�ــشــيــة  للمطاعم 
ملف  يف  والفح�ص  والتدقيق  منها 
منها  10  ا�شتفادت  التي  املنا�شب 
 1600 بلديات حدودية وعددها 
من�شب �شغل من املفرو�ص توجيهها 
لتلبية  الرتبوية  املوؤ�ش�شات  اإىل 
هذا  يف  املطلوبة  الحــتــيــاجــات 

املجال.
تنبيها  ـــوايل  ال ــه  وج جهته  مــن 
بخ�شو�ص  البلديات  روؤ�ــشــاء  اإىل 
واملطاعم  املدر�شي  الإطعام  ملف 
جتاه  اللهجة  م�شددا  املدر�شية، 
باللجوء  مهددا  امل�شوؤولة  اجلهات 
حال  يف  اأخــــرى،  اإجـــــراءات  اإىل 
توا�شل هذا التقاع�ص والالمبالة 
احل�شا�ص،  املــلــف  ــذا  ه ت�شيري  يف 
كافة  �شخرت  الــدولــة  اأن  مــوؤكــدا 
ــل  ــن اأج ـــــوارد م ــات وامل ــي ــان الإمــك
الــتــكــفــل مبــلــف الــتــمــدر�ــص على 

اأح�شن وجه.
املر�شوم  اأن  مــولتــي،  واأو�ـــشـــح 
للغر�ص  املـــو�ـــشـــوع  الــتــنــفــيــذي 
البلدية  م�شوؤولية  بو�شوح  يحدد 
املــدر�ــشــيــة  ــم  ــاع ــط امل يف تــ�ــشــيــري 

ال�شفة  وبـــهـــذه  البـــتـــدائـــيـــة، 
متوين  على  ال�شهر  عليها  يتوجب 
املطاعم املدر�شية باملواد الغذائية 
الذين  املمونني  طرف  ال�شليمة من 
وفقا  وا�ــشــتــالمــهــا  انــتــقــاوؤهــم  مت 
بهما،  املعمول  والتنظيم  للت�شريع 
للتالميذ  �شاخنة  وجبات  وتقدمي 
ال�شحية،  لــلــ�ــشــروط  ت�شتجيب 
ف�شال عن تكفلها ب�شيانة املطاعم 
�شريها،  وح�شن  الأماكن  ونظافة 
بالغة  اأهمية  يــويل  اأنــه  م�شيفا 
لهذا املو�شوع ولن ي�شمح البتة باأّي 
جتاوز اأو تقاع�ص يف حق التالميذ 
املتمدر�شني، من جهته، طالب عدد 
بتحديد  الــبــلــديــات،  ــاء  ــش روؤ� مــن 
امل�شوؤوليات واإبعاد مديري املدار�ص 
الت�شيري  جمــال  يف  الــتــدخــل  عــن 
ل�شمان  املراقب،  بدور  والكتفاء 

عدم التداخل يف ال�شالحيات.
ناق�ص الجتماع  اأخرى،  من جهة 
لل�شرف  الداخلية  ال�شبكة  تعطل 
ببلدية  “خملويف”  بحي  ال�شحي 
ال�شريعة، ومناق�شة م�شروع اإعادة 
العتبار للطريق الرابط الطريق 
مبنطقة   ”16“ ـــم  رق الــوطــنــي 
“قابل بوجالل”، والتكفل بعملية 
اإعادة العتبار مل�شت�شفى “خالدي 
وت�شوية  بتب�شة،  العزيز”  عبد 
املوا�شي  �ــشــوق  اأر�ــشــيــة  و�شعية 

ببلدّية ال�شريعة، ناهيك عن عدد 
الق�شايا الأخرى العالقة وامل�شاريع 
وترية  تعرف  التي  وتلك  املجمدة 

بطيئة يف الجناز.
الــــوايل  ــد  ــق ــت ان ــاق،  ــي ــش ــ� ال ويف 
الطريقة التي ينتهجها البع�ص يف 
الت�شيري الع�شوائي لعدد من امللفات، 
لفتا  بالأولويات،  بالأخذ  مو�شيا 
نظرهم اإىل �شرورة معاجلة بع�ص 
خالل  مل�شها  الــتــي  الخـــتـــاللت 
خرجاته امليدانية ملعاينة و�شعية 
البلديات،  كــافــة  عــرب  املــ�ــشــاريــع 
بتن�شيق  التنفيذية  الهيئة  اآمــرا 
ــني الــقــطــاعــات، ووجـــوب  ـــر ب اأك
والبلديات  الدوائر  روؤ�شاء  اإخطار 
بربامج التنمية وامل�شاريع امل�شجلة 
جماعاتهم  لــفــائــدة  لـــالجنـــاز 
روؤ�شاء  على  يتعني  واإنــه  املحلية، 
املواطن  اإعالم  الدوائر والبلديات 
بذلك، يف �شبيل حماربة املعلومات 
املغر�شة،  ــاعــة  والإ�ــش املغلوطة 
بتقارير  وم�شاحله  اإيفاده  مطالبا 
الو�شعية  حــول  ودقيقة  �شاملة 
الولية، بغر�ص  باإقليم  التنموية 
التدخل يف الوقت املنا�شب لتدارك 
الختاللت  ومعاجلة  النقائ�ص 
حينها،  يف  الو�شعيات  وت�شوية 
ــعــادي  ال ال�شــــــري  ل�شمــــــان 

واحل�شن للم�شاريع.

مت اكت�صاف موقع اأثري يعتقد اأنه يعود للحقبة الرومانية باملنطقة امل�صماة دوار مزقطو 
ببلدية احلامة بخن�صلة ح�صبما ا�صتفيد  من م�صلحة الرتاث الثقايف باملديرية املحلية للثقافة.

يعاين تالميذ املدار�ص البتدائية 
ببلدية  ذياب  بن  بــدوار  املوجودة 
قــجــال يف اجلــهــة اجلــنــوبــيــة من 
جمة  متاعب  مــن  �شطيف  وليـــة 
الدرا�شي  حت�شيلهم  على  ـــرت  اأث
وهذا منذ عدة �شنوات دون تدخل 
تالميذ  ويعاين  املعنية،  ال�شلطات 
مدار�ص خر�شي عمر و�شالح حوا�ص 
باتت  والتي  ــدران  اجل ــرتاء  اإه من 
حلظة  اأي  يف  بــالنــهــيــار  ــددة  ــه م
الأمطار  ت�شاقط  حــال  يف  خا�شة 
املدار�ص  هــذه  قــدم  نتيجة  وهــذا 
من  ال�شبعينات  يف  بناءها  مت  التي 
باأي  القيام  ودون  الفارط  القرن 

عمليات �شيانة.
اأي�شا  التالميذ  اأولــيــاء  ــد  اأك كما 
الذي  للمطعم  الكارثية  الو�شعية 
ــم  ــار، ورغ ــي ــه ــالإن ــددا ب ــه يــبــقــى م
لكنها  �شنوات  منذ  لوعود  تلقيهم 
مل ترى النور اإىل حد اليوم و�شط 

خمــاوف من حــدوث اأي كــوارث قد 
الــتــالمــيــذ يف هذه  بــحــيــاة  ـــودي  ت
عاجل  تدخل  انتظار  يف  املــدار�ــص 

من طرف ال�شلطات املحلية.
اأما يف بلدية اأولد �شابر فاإن معاناة 
مع  اأي�شا  متوا�شلة  تبقى  التالميذ 
التدري�ص، كما هو احلال يف  م�شكل 
متو�شطة جلول يعقوب، حيث نظم 
اأولياء التالميذ وقفة احتجاجية 
الإ�شكال  باإنهاء  املطالبة  اأجل  من 
من  عــدد  اإ�ــشــراب  ظل  يف  احلا�شل 
الأ�شاتذة وانقطاعهم عن التدري�ص 
الدرا�شية وهذا  ال�شنة  منذ بداية 
املتو�شطة،  مع مدير  م�شاكل  ب�شبب 
يرف�شون  فاإنهم  الأولــيــاء  وح�شب 
ويطالبون  احلــالــيــة  الــو�ــشــعــيــة 
الرتبية  مديرية  تدخل  ب�شرورة 
وتعوي�ص  تالميذ  معاناة  لإنــهــاء 
الدرو�ص ال�شائعة حلد الآن خا�شة 

مع اقرتاب موعد الفرو�ص.

اأقدمت ال�شلطات املحلية لبلدية 
اجلنوبية  اجلهة  يف  تبان  اأولد 
توزيع  على  �شطيف  ــة  ولي مــن 
وهذا  الريفي  للبناء  اإعانة   50
العملية  وهي  انتظار  طول  بعد 
من  احتجاجات  رافقتها  التي 
من  املق�شيني  املــواطــنــني  طــرف 
من  املئات  اأن  بحكم  ال�شتفادة 
ال�شكن  مــن  الــنــوع  ــذا  ه طالبي 
عن  ــــراج  الإف ينتظرون  كــانــوا 
طويلة  مــدة  منذ  القائمة  هــذه 
لإنهاء معاناتهم مع اأزمة ال�شكن، 
حيث مت اإق�شاء عدة م�شاتي من 

احل�شة املوزعة.
اأولد  بلدية  م�شالح  وبـــررت 
احل�شة  ب�شاآلة  ح�شل  ما  تبان 
مل  والــتــي  للبلدية  املــمــنــوحــة 
مقابل  يف  اإعــانــة   50 تــتــجــاوز 
وجود اأكر من 800 طالب على 
الذي  الأمــر  وهــو  ال�شيغة  هــذه 
حرية  يف  البلدي  املجل�ص  و�شع 

كبرية ليتم الإفراج عن القائمة 
بني  بالت�شاور  املطاف  نهاية  يف 
البلدي  املجل�ص  اأع�شاء  جميع 
على  للح�شول  بال�شعي  معوعود 
ح�ش�ص اأخرى يف الفرتة املقبلة 
وتعوي�ص امل�شاتي التي مل ت�شتفد 

متاما يف احل�شة الفارطة .
م�شوؤولو  اأكــد  اأخــر  جانب  ومــن 
اأي  وجـــود  ــدم  ع على  البلدية 
بال�شكن  يتعلق  فيما  ح�ش�ص 
الأمنــاط  باقي  اأو  الجتماعي 
بلدية  تــبــقــى  حــيــث  الأخـــــرى 
اأولد تبان حمرومة من خمتلف 
ورغم   ،2012 �شنة  منذ  ال�شيغ 
البلدية  لهذه  الفالحي  الطابع 
يف  لــهــا  ي�شفع  مل  ذلـــك  اأن  اإل 
احل�شول على ح�ش�ص مهمة من 
اإعانات البناء الريفي يف انتظار 
الولئية  ال�شلطات  من  التفاتة 
على  امل�شلط  التهمي�ص  لــرفــع 

البلدية من هذا اجلانب. 

خن�سلة

اأ�شبح م�شكل اهرتاء الكوابل 
الكهربائية ي�شكل خطورة 

كبرية على ال�شكان مبدينة 
عني الطويلة بولية خن�شلة، 
خا�شة مع انت�شارها الع�شوائي 

وتوزعها عرب اأ�شطح املنازل 
وال�شرفات وهو امل�شكل الذي 

اأرق املواطنون الذين ينا�شدون 
ال�شلطات من اأجل التدخل 
العاجل وو�شع حلول لهذه 

الكارثة التي تهدد حيـاتهم.
وبالرغم من ال�شكاوي العديدة 

اإل اأن ذلك مل ي�شفع لهم، ما 
جعلهم يبعدونها عن طريق 

الألواح اخل�شبية وربطها 
يف الأ�شجار وعديد الطرق 

الع�شوائية التي ت�شكل خطر 
عليهم يف اأي وقت عند �شقوطها 

اأو حدوث �شرارة كهربائية 
اأثناء �شقوط الأمطار، وتبقى 

خماوف �شكان عني الطويلة 
على حياتهم جراء هذه امل�شكلة 

يف انتظار حترك م�شالح 
�شونلغاز واإنهاء هذه املعاناة قبل 

اأن حتدث الكارثة.
ويف �شياق اآخر نا�شد �شباب 

ومثقفي بلدية عني الطويلة 
ال�شلطات املعنية اإىل �شرورة 

التدخل العاجل من اأجل 
ا�شتغالل املكتبة احل�شرية 

املوجودة على م�شتوى 
البلدية والتي تعر�شت 

للنهب والتخريب، اأين طالب 
املواطنون ب�شرورة فتح حتقيق 

يف ق�شية املكتبة التابعة 
ملديرية الثقافة والتي تعترب 

هيكل دون روح والتي مل تفتح 
يف وجوه املثقفني با�شتغاللها 

بالرغم من مرور اأزيد من 10 
�شنوات على اجنازها، وما اأدى 

بالطلبة والتالميذ واملثقفني 
اإىل التنقل اإىل عا�شمة 

الولية من اأجل اجناز البحوث 
واملطالعة وممار�شة ن�شاطهم 

الثقايف بالرغم من بعد امل�شافة، 
يف انتظار حترك ال�شلطات 

والنظر يف هذا الهيكل الذي 
ينتظره الكثريون.

�أق�شام مهددة بالنهيار
 على روؤو�س �لتالميذ ب�شطيف 

توزيع 50 �إعانة للبناء �لريفي 
مقابل 800 طلب باأولد تبان 

حملياتالأحد  25 �صتمرب  2969/ 06 اأكتوبر 2019 املوافق لـ 07 �صفر 051441

حممد. ع

�ص. ب

معاوية. �ص

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

متنية م�شلولة يف بلدية عمو�شة 
يف ظل الن�ضداد الإداري 

ملواطني  وتت�شابه  الأيــام  متر 
ــة عــمــو�ــشــة يف اجلــهــة  ــدي ــل ب
�شطيف  وليــة  مــن  ال�شمالية 
التام  التنموي  الركود  ظل  يف 
ما  منذ  البلدية  تعرفه  الــذي 
ب�شبب  كاملة  �شنة  عــن  يزيد 
يف  احلا�شل  الإداري  الن�شداد 
ظل  يف  ــذا  وه البلدي  املجل�ص 
اإ�شتقالة رئي�ص البلدية برفقة 
البلدي  املجل�ص  من  ع�شوا   11
املحلية  ال�شلطات  جعل  ما  وهو 
الدائرة  رئي�ص  تكليف  تقرر 

ب�شفة  البلدية  �شوؤون  بت�شيري 
موؤقتة.

واأمام هذه الو�شعية امل�شتمرة 
طفت  فقد  �شنة  من  اأكــر  منذ 
على ال�شطح يف الفرتة الأخرية 
وامل�شاكل  النقائ�ص  من  الكثري 
التنموية يف العديد من اأحياء 
وم�شاتي البلدية كما هو احلال 
8 ماي و154 م�شكن  مع اأحياء 
وهي  من�شور  قا�شي  حي  وكــذا 
ح�شب  تتواجد  التي  الأحياء 

قاطنيها يف و�شعية كارثية. 

وياأمل �شكان عمو�شة يف تدخل 
اأجل  مــن  الــولئــيــة  ال�شلطات 
مبا  الو�شعية  لهذه  حل  اإيجاد 
التنمية  بانطالق عجلة  ي�شمح 
اأحياء وم�شاتي  من جديد عرب 
ظل  يف  ل�شيما  البلدية  هــذه 
يف  تبقى  التي  الكثرية  امل�شاكل 
م�شتعجلة  حلول  اإىل  حاجة 
على  ال�شتاء  ف�شل  قــدوم  قبل 
غرار �شبكة الطرقات والتهيئة 
من  الــكــثــري  يف  احلـــــ�شرية 

اأحياء البلدية. 
عبد الهادي. ب

حتقيقات �أمنية تقود �إىل �كت�شاف موقع �أثري بخن�شلة

�سورة من الأر�سيف

�سطيف
انت�ضار كبري للكوابـل 

الكهربائية الع�ضوائية 



م�ضاحة اإ�ضهارية

اإقت�صادالأحد  25 �صتمرب  2969/ 06 اأكتوبر 2019 املوافق لـ 07 �صفر 071441 الحتاد الأوروبي-اجلزائر: 
اعتماد املقايي�س الدولية يف املبادلت التجارية

�شركة اخلطوط اجلوية اجلزائرية
 تكت�شب نظامني جديدين لال�شتغالل

الذي  الربنامج  هذا  اأن  امل�ساركون  واأو�سح   
ج��زائ��ري��ة-اي��ط��ال��ي��ة- ب�����س��راك��ة  �سينفذ 

م�ستوى عمليات  فرن�سية يعمل على تطوير 
ال�سحة  جم���ال  يف  وامل��ت��اب��ع��ة  امل��راق��ب��ة 
النباتية عرب املخابر واملوؤ�س�سات اجلزائرية 
التي  املنتجات  بنقل  ي�سمح  ما  املتخ�س�سة 
�سهولة  باأكرث  احل��دود  عرب  ت�سديرها  يتم 

وان�سيابية.
وبهذه املنا�سبة، اأو�سح الأمن العام لوزارة 
وال�سيد  ال��ري��ف��ي��ة  وال��ت��ن��م��ي��ة  ال��ف��الح��ة 
البحري، عبد احلميد حمداين، لدى افتتاح 
امللتقى اأن هذا الربنامج ي�سعى اإىل مطابقة 
القوانن الوطنية يف جمال ال�سحة النباتية 
وو�سع  بها  املعمول  الدولية  القوانن  م��ع 
وتهدف  الدولية،  للمقايي�ص  طبقا  ت�سيري 
اإىل  حمداين،  ال�سيد  ح�سب  التواأمة،  هذه 
التقنية  الرقابة  اأنظمة  وحت�سن  تعزيز 
اأج��ل  م��ن  النباتية  واملنتجات  للنباتات 
الحتاد  نحو  وت�سديرها  ت�سويقها  ت�سهيل 

الأوروبي و دول العامل.
حماية النباتات واملراقبة التقنية لتعزيز 
النباتية  ال�سحة  مل�سالح  الرقابة  ق��درات 
الدولية  و  الأوروب��ي��ة  املعايري  من  للتقرب 
 NA(  17020 ايزو  للمعايري  وفقا  وذلك 
13001(. اإىل جانب ذلك �سيعمل الربنامج 
املخابر  حتاليل  نتائج  دق��ة  تعزيز  على 
لتنفيذ نظام �سمان النوعية وفقا ملعيار ايزو 
نظام  وتنفيذ   ،)13012  NA(.17025
وهيئات  النباتية  ال�سحة  مل�سالح  اإعالمي 

الدعم.
اللقاء،  هام�ص  على  لل�سحافة  ت�سريح  ويف 
وال�سحة  ال��ن��ب��ات��ات  ح��م��اي��ة  م��دي��ر  اأف����اد 

رئي�ص  اأي�سا  وهو  الفالحة  بوزارة  النباتية 
اجل��زائ��ري،  اجل��ان��ب  ع��ن  ال��ت��واأم��ة  م�سروع 
ال�سيد مقران معمر اأن هذه التواأمة املندرجة 
الحتاد  مع  ال�سراكة  دعم  برنامج  اإط��ار  يف 
وحتديث  بع�سرنة  �ست�سمح   P3A الأوروبي 
ت�سهيل  بهدف  للنباتات  التقنية  املراقبة 
املبادلت يف جمال املنتجات النباتية، ومتر 
ال�سحة  م�سالح  وع�سرنة  مطابقة  عملية 
ال�سارية  القوانن  مطابقة  عرب  النباتية 
ال�سيد  ي�سيف  ال��وق��ت،  نف�ص  يف  امل��ف��ع��ول 
جمالت  اإىل  خا�سة  اأ���س��ار  ال���ذي  م��ق��ران، 
)ايزو  التفتي�ص  ومعايري  واملخابر  التحاليل 

جمالت  جانب  اإىل   )17020/17025
رقمنة نظام الإعالم وتنقل املعلومات، ويتم 
الوطنية  اللوائح  مطابقة  خ��الل  من  ذل��ك 
املتعلقة بتنظيمات و معايري ال�سحة النباتية 
الأوروبية  اللوائح  مع  تدريجيا  والتقنية 
املعهد  خمابر  مرافقة  جانب  اإىل  والدولية، 
الوطني  واملركز  النباتات  لوقاية  الوطني 
على  للح�سول  وال�ستائل  ال��ب��ذور  ملراقبة 
و  17025 اي��زو  ملوا�سفات  وفقا  العتماد 

الإجراءات  هذه  وت�سمح   ،130012  NA
اجلزائر  بن  التجارية  املبادلت  بت�سهيل 
و�سركائها الأجانب ح�سب نف�ص امل�سوؤول، من 

خالل توفري بنك معلومات يف جمال ال�سحة 
�سيما  املنتجات  كل  بدقة  يغطي  النباتية 
يف  عليها  العتماد  ليتم  والفواكه  اخل�سر 

اإجراءات عمليات الت�سدير.
اجلانب  عن  امل�سروع  رئي�ص  قال  جانبه  من 
الفالحة  ب�����وزارة  وامل�����س��ت�����س��ار  الي���ط���ايل 
الي��ط��ال��ي��ة، ب��ي��ات��ي��ال م��ا���س��ي��م��ي��ل��ي��ان��و ) 
 M.Piattella Massimiliano
قوة  عن  يعرب  ه��ذا  التواأمة  م�سروع  اأن   ،)
العالقات الثنائية بن الدولتن وعن فر�ص 
التبادل املفتوحة يف جمال ال�سحة النباتية 
وال�سحية  التقنية  امل�ستويات  ك��ل  على 

وال�سيا�سية.
ل  املواد  هذه  فاإن  بياتيال،  ال�سيد  وح�سب 
تعرف احلدود وت�ستمر يف التنقل بن الدول 
وفقا لحتياجات كل دولة و هو ما ي�ستدعي 
من  تتجنب  جديدة  جتارية  �سيا�سة  و�سع 
الأم��را���ص  م���رور  ال���دول  خمتلف  خاللها 
والبكترييا ال�سلبية عرب حدودها، ومن �ساأن 
امل�سوؤول- تطوير  نف�ص  وفق   - التعاون  هذا 
دول  ب��ن  التجارية  والعمليات  الأع��م��ال 
البحر املتو�سط والحتاد الأوروبي، وجتنب 

وتابع  اقت�سادية،  اأزمات  اأو  م�ساكل  حدوث 
للجزائر،  دائ��م  �سريك  ايطاليا  اأن  يقول 
نتقا�سم نف�ص الف�ساء املتو�سطي ولنا نية يف 
الذهاب بعيدا يف جمال التعاون الفالحي بن 
لل�سراكة  اأخ��رى  جمالت  واإيجاد  البلدين، 

القت�سادية والتجارية.
التغذية  يف  العام  امل�ست�سار  اأ�سار  جانبه  من 
ب��وزارة  الريفية  وال��ف�����س��اءات  وال��ف��الح��ة 
ال��ف��الح��ة ال��ف��رن�����س��ي��ة، ه���ري ل���وك تيبو 
اإىل   )  Henri- Luc Thibault(
نف�سها  تفر�ص  تقنية  حتديات  عدة  وجود 
مراقبة  تكثيف  اأج��ل  م��ن  املخت�سن  على 
املنتجات النباتية التي تنتقل بن الدول يف 
ولتتم  وال�سترياد،  الت�سدير  عمليات  اإطار 
وم�سمونة  موؤكدة  بطريقة  املبادلت  هذه 
لبد ح�سب نف�ص امل�سوؤول الك�سف بدقة من 
اأن  ميكن  التي  الأمرا�ص  على  املخابر  خالل 
توؤثر ب�سكل حاد على نوعية الإنتاج و�سحة 

الب�سر و مطابقة ال�سليمة منها.
على  ه��ري  ال�سيد  وف��ق  اجل��زائ��ر  وحت��وز 
تعزيز  على  ق��ادرة  جتعلها  هامة  اإمكانيات 
والتي  النباتية،  ال�سحة  جمال  يف  املراقبة 
اإ�سرتاتيجية  خ��الل  من  ترتجم  اأن  ينبغي 
واملخابر  الو�سي  القطاع  ط��رف  من  تقنية 
ومتابعة  دق��ة  اأك��رث  لت�سخي�ص  واخل���رباء 
وت�سمن  وامل�ستوردين،  للم�سدرين  اأع��م��ق 
هذه الإجراءات تنقل اأكرث �سال�سة ومرونة 
الطبيعية  املنتجات  تت�سمن  التي  للمنتجات 
والفالحة  التقليدية  الفالحة  ومنتجات 
احلديثة وخمتلف اأنواع املنتوجات النباتية، 
�سرورة  على  األ��ح  ال��ذي  امل�ست�سار،  بح�سب 

اإ�سراك املواطن واملجتمع املدين وتوعيتهم.
للتذكري فقد مت متويل م�سروع التواأمة هذا 
مليون  بقيمة  الأوروب���ي  الحت��اد  طرف  من 
و290 األف يورو )1.290.000 يورو( ملدة 

. �سهرا   24
واإىل غاية 2019 اأ�سرف الحتاد الأوروبي 
على متويل 44 م�سروعا يف اإطار برنامج دعم 
اجلزائر  يف  الأوروب��ي  الحتاد  مع  ال�سراكة 
)P3A( الذي انطلق �سنة 2009 ، منها ما 

مت تنفيذه ومنها ماهو قيد التنفيذ حاليا.

اق��ت��ن��ت ���س��رك��ة اخل���ط���وط اجل��وي��ة 
اجل����زائ����ري����ة ن���ظ���ام���ن ج��دي��دي��ن 
بعنوان  التجارية  املداخيل  ل�ستغالل 
مت  ال��ت��ي  للع�سرنة  اإ�سرتاتيجيتها 
اأفاد  ح�سبما  �سنتن،  مند  فيها  ال�سروع 

به اأول اأم�ص بيان ال�سركة.
ه��ات��ه  اأن  ال���ب���ي���ان  ذات  واأو�����س����ح 
املطابقة  احل��دي��ث��ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ال�سناعة  قطاع  يف  الأخرية  للتطورات 
مراقبة  لل�سركة  �ست�سمح  اجل��وي��ة 
وال�سلع يف وقت قيا�سي  الركاب  بيانات 

وحت�سن مداخيلها.
املطابق  احلل  ال�سركة  اختارت  وقد 
الدولية  تا" )اجلمعية  ا  "اي  للمعايري 

للطريان اجلوي( املطور من طرف جممع 
الذي  و  ت�سنيفه  يف  الرائد  "ا�سيليا"  
الفوترة  انظمة  ك��ل  يطبع  و  يرقمن 
هاته  و�ست�سمح  ال��ت��ذاك��ر،  معاجلة  و 
تا"  ا  "اي  مطابقة  ب�سمان  الأنظمة 
خمتلف  يف  املداخيل  خ�سائر  ترقب  و 
واحلد  الغ�ص  تفادي  اجل  من  الفواتري 
من الأخطار املرتبطة بالتطبيق بف�سل 
عن  ف�سال  ال�سريع  الن�سر  اإ�سرتاتيجية 

خف�ص التكلفة الإجمالية للممتلكات.
العمل  بخف�ص  اأي�سا  الأم���ر  ويتعلق 
ت�سيري  نظام  تطبيق  بف�سل  ال��ي��دوي 
ال��ع��ق��ود وال��واج��ه��ة الآل��ي��ة م��ع نظام 

املحا�سبة.

اأكد امل�صاركون يف امللتقى الدويل حول برنامج التواأمة املوؤ�ص�صاتية بني اجلزائر واالحتاد االأوروبي يف جمال ال�صحة النباتية على اإلزامية اعتماد املوؤ�ص�صات اجلزائرية 
للمقايي�س الدولية الإعطاء م�صداقية اأكرث للمراقبة وللمبادالت التجارية مع الدول االأخرى.

احلكومة ت�شادق على امل�شروع التمهيدي لقانون املحروقات اجلديد

وياأتي هذا امل�سروع ،ح�سب  البيان، بعد عر�ص 
الطاقة حممد  الثانية من طرف وزير  قراءته 
عرقاب، ا�ستجابة للتطورات احلا�سلة يف ميدان 
املحروقات �سواء داخليا اأو خارجيا، بعدما اثبت 
القانون احلايل ال�سادر �سنة 2005 واملعدل يف 
لبع�ص  وكذا  حمدوديته،  اأحكامه  يف   2013
الآثار ال�سلبية على عمليات الإنتاج وا�ستقطاب 
يف  البيان،  لفت  كما  الأجنبية،  ال�ستثمارات 
نف�ص ال�سياق، اإىل ت�ساعف ال�ستهالك الوطني 
عجزا  �سي�سكل  ما  وهو  �سنة،  ع�سر  خم�سة  كل 
هيكليا بن العر�ص والطلب يف ال�سوق الوطنية 
خا�سة يف جمال الغاز، يف اآفاق 2030-2025.

اجلديد  القانون  م�سروع  يهدف  ال�سدد،  وبهذا 
وجبائي  وموؤ�س�ساتي  قانوين  نظام  توفري  اإىل 
م�ستقر وحمفز لال�ستثمار يف ميدان املحروقات 
بامل�سالح  امل�سا�ص  ودومن��ا  الطويل  امل��دى  على 
الوطنية حيث مت الإبقاء على قاعدة 49/51 
هذا  يف  الأجنبية  بال�ستثمارات  يتعلق  فيما 

اجلديد  الن�ص  هذا  اأن  البيان  وي�سيف  املجال، 
من  الوطنية  امل��ق��درات  ا�ستغالل  م��ن  �سيو�سع 
)اأوف�سور(،  ال�ساحل  اأع��م��اق  اإىل  املحروقات 
كبرية  اأهمية  اأي�سا  ال��ق��ان��ون  م�سروع  وي��ويل 
جلوانب ال�سحة وال�سالمة والبيئة مع احلر�ص 
وفقا  امل�ستدامة،  التنمية  مبادئ  اح��رتام  على 

لنف�ص امل�سدر.
التي  الأحكام  الأول  الوزير  ثمن  تدخله،  ويف 
للمجموعة  ملكا  تعد  والتي  امل�سروع  ت�سمنها 
الوطنية وفقا لأحكام الد�ستور، وبالتايل وجب 
احل�سبان  يف  ت��اأخ��ذ  مثلى،  ب�سورة  ا�ستغاللها 
حتوز  التي  الباطنية  ال��رثوات  واق��ع  معطيات 
خدمة  يف  تكون  اأن  يجب  والتي  البالد  عليها 
التنمية امل�ستدامة واأمننا الطاقوي واملحافظة 
ذات  ح�سب  للدولة  الجتماعي  الطابع  على 
هذه  اأن  يقول  الأول  ال��وزي��ر  وت��اب��ع  امل�����س��در، 
الأهداف �سامية ون�سعى لبلوغها من خالل هذه 
ت�سكل  والتي  املحروقات،  قطاع  يف  الإ�سالحات 

�سوناطراك  للمحروقات  الوطنية  ال�سركة 
املرافقة يف  حمركها ومنفذها والتي �ستجد كل 
الذي  تطويرها  خمطط  تنفيذ  �سيما  ل  ذل��ك، 
ال��وزاري  املجل�ص  قبل  من  م�سادقة  حمل  ك��ان 
 ،2019 �سبتمرب   23 ي��وم  املنعقد  امل�����س��رتك 
يف  امل��ل��ف  ه��ذا  فتح  اأن  اإىل  ب���دوي  اأ���س��ار  كما 
الإ�سرتاتيجية  اإطار  يف  يندرج  الراهن  الوقت 
القت�ساد  تاأهيل  ق�سد  احلكومة  تبنتها  التي 
خدمة  الن�ساط  جم���الت  وخمتلف  الوطني 
مل�سالح بالدنا وملواطنينا، مع الرفع من جاذبية 
احلفاظ  وكذا  الأجنبية  لال�ستثمارات  بالدنا 
مقاربة  اإطار  يف  القادمة  الأجيال  حقوق  على 

تنموية م�ستدامة.
يف هذا ال�سدد كلف ال�سيد بدوي وزير الطاقة 
املرافقة  الوطنية  الإ�سرتاتيجية  ب��اإع��داد 
للم�سادقة  وعر�سها  الإ�سالحات  هذه  لتنفيذ 

خالل اجتماع احلكومة املقبل.

اأفاد بيان �صادر عن م�صالح الوزير االأول، اأنه امل�صادقة على امل�صروع التمهيدي لقانون املحروقات اجلديد يف اجتماع تراأ�صه الوزير 
االأول نور الدين بدوي حيث من املنتظر اأن يتم عر�صه على جمل�س الوزراء يف اجتماعه املقبل.



دعا الأمني العام لالأمم املتحدة 
انطونيو غوتريي�ص فجر اأم�ص 
اإىل حوار فوري بني احلكومة 
العراقية واملتظاهرين لوقف 

الت�شعيد، موؤكدا اأن حرية 
التعبري والتجمع ال�شلمي هي 

حقوق اأ�شا�شية يجب احرتامها.
جاء ذلك يف بيان اأ�شدره 

املتحدث الر�شمي با�شمه 
ذكر  حيث  دوغريك"،  "ا�شتيفان 
البيان اأن الأمني العام يتابع عن 

كثب التطورات يف العراق وي�شعر 
بحزن عميق لفقدان الأرواح 

اأثناء الحتجاجات الأخرية، 
ونا�شد غوتريي�ص جميع اجلهات 

الفاعلة باللتزام باأق�شى 
درجات �شبط النف�ص والمتناع 

عن العنف.
وارتفعت ح�شيلة قتلى 

الحتجاجات الدموية يف البالد 
اإىل 100 قتيل منذ الثالثاء 

املا�شي، ح�شب م�شدر طبي، 
ويتحدى املتظاهرون الغا�شبون 

حظر التجوال الذي فر�شته 
احلكومة منذ اخلمي�ص يف بغداد 

وعدد من حمافظات اجلنوب، 
وترفعه بعد نحو �شاعة ون�شف 

من الأن.
هذا وبداأت موجة الحتجاجات 

العنيفة يوم الثالثاء املا�شي 
للمطالبة بتح�شني اخلدمات 
العامة وتوفري فر�ص العمل 

وحماربة الف�شاد، لكن الكثري من 
املحتجني يطالبون الآن باإ�شقاط 

احلكومة بعد 3 اأيام دموية.

غوتريي�س يدعو حلوار 
فوري بني احلكومة 

العراقية واملتظاهرين

ق. د

اأعلن االحتاد االأوروبي، اأول اأم�س، عزمه تقدمي م�صاعدات مالية بقيمة 300 األف يورو، للمت�صررين من 
زلزال �صرب موؤخرا باك�صتان واإقليم اآزاد ك�صمري، اجلزء اخلا�صع لها من ك�صمري.

بعد نحو �ضهر من تعليقها بقرار من ترامب

ك�شف وزير اخلارجية الباك�شتاين، 
عن  ــص،  ــ� اأم قري�شي،  حمــمــود  �ــشــاه 
اجتماع يف اإ�شالم اأباد "مرتقب" بني 
الأفغانية  طالبان  حركة  من  وفــد 
واملــبــعــوث الأمــريــكــي اخلــا�ــص اإىل 

اأفغان�شتان زملاي خليل زاد.
و�شيكون الجتماع مبثابة ا�شتئناف 
طالبان  مع  الأمريكية  للمباحثات 
ـــرى تــوقــيــفــهــا بـــقـــرار من  ــي ج ــت ال
نحو  قبل  ترامب  دونــالــد  الرئي�ص 
لقاء  يف  قري�شي،  ــد  اأك حيث  �شهر، 
هو  احلــوار  اأن  باك�شتانية،  قناة  مع 
ال�شبيل الوحيد لإر�شاء ال�شتقرار يف 
اأفغان�شتان، واأ�شار الوزير الباك�شتاين 
اإىل اأن خليل زاد وممثلني عن املكتب 
يجرون  طالبان  حلركة  ال�شيا�شي 
اإ�شالم  يف  منف�شلة  لــقــاءات  حاليا 
احلكومة  مــن  لــدعــوة  تلبية  ـــاد،  اأب
الأطـــراف  اأن  مــوؤكــدا  الباك�شتاين، 

�شتجتمع معا يف اإطار هذه الزيارة.
الباك�شتاين  الوزير  يذكر  مل  وفيما 
طالبان  حركة  وفد  اجتماع  موعد 

املتوقع  مــن  اأنــه  اإل  زاد،  خليل  مــع 
اأو  اليوم  لحــق  وقــت  يف  ينعقد  اأن 

ال�شبت.
وتــاأتــي زيــــارة وفـــد طــالــبــان اإىل 
اإ�شالم اأباد، �شمن اإطار جولة �شملت 
�شعًيا  واإيــران،  وال�شني  رو�شيا  ا  اأي�شً
الوليات  مع  �شالم  اتفاق  لإحــيــاء 
املتحدة ب�شاأن اأفغان�شتان، كما اأجرى 
من  اأ�شابيع  بعد  جولته  طالبان  وفد 
مع  املفاو�شات  وقف  ترامب  اإعــالن 

احلركة.
ويف 7 �شبتمرب اجلاري، اأعلن ترامب 
التي  "طالبان"،  مع  املفاو�شات  وقف 
الفرتة  يف  كــبــريا  تــقــدمــا  اأحــــزرت 
ــوم يف  ــج ــــك بــعــد ه ــــــرية، وذل الأخ

اأفغان�شتان اأوقع �شحايا اأمريكيني.
التي  "طالبان"،  حركة  وت�شيطر 
توقف  بــعــد  هجماتها  ــن  م كــثــفــت 
م�شاحة  ن�شف  نحو  على  املحادثات، 
ــع يف  ــش اأفــغــانــ�ــشــتــان، ولــهــا نــفــوذ وا�

املناطق التي ل ت�شيطر عليها.

لتن�شيق  املتحدة  الأمم  مكتب  اأعلن 
اإطــالق  اأمــ�ــص،  الإن�شانية،  الــ�ــشــوؤون 
الكولريا  انت�شار  مــع  للتعامل  خطة 
بحجم  متويال  تتطلب  ال�شودان،  يف 

اأ�شهر.  3 خالل  دولر  مليون   20.3
وجاء يف بيان للمكتب الأممي اأن عدد 
بالكولريا  املفرت�شة  الإ�شابة  حالت 
يف ال�شودان ي�شتمر يف الزيادة، حيث 
وليتي  يف  حالة   226 ت�شجيل  مت 
 30 حتى  و"�شنار"  الأزرق"  "النيل 

�شبتمرب املا�شي، 
وبــاء  انت�شار  اأن  الــبــيــان  واأ�ــشــاف 

الكولريا اأودى بحياة 8 اأ�شخا�ص.
ال�شودانية  ال�شحة  وزارة  اأن  واأ�شار 
جرعة  مــاليــني   3 ــن  م ـــر  اأك طلبت 
تلقيح،  حملة  لإجــــراء  الــلــقــاح  مــن 
 1.6 من  اأكر  ت�شمل  اأن  املخطط  من 
مليون ن�شمة يف املناطق الأكر عر�شة 

للخطر يف الوليتني املذكورتني.
وحذر املكتب الأممي من اأن التوقعات 
األفا   13 وقــوع  احتمال  اإىل  ت�شري 
بالكولريا خالل  اإ�شابة  و200 حالة 
الــوليــات  يف  املقبلة   6 ـــ  ال الأ�ــشــهــر 

ال�شودانية املعر�شة للخطر.

باك�شتان: ا�شتئناف "مرتقب" 
للمباحثات الأمريكية مع طالبان

الأمم املتحدة تطلق خطة بـ20 مليون 
دولر ملكافحة الكولريا بال�شودان
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وقعت  اأم�ص،  متزامنة،  اإرهابية  تفجريات  يف  مدنيا   16 اأ�شيب 
مبنطقتي الباب وجرابل�ص، اخلا�شعتني للمعار�شة، �شمايل �شوريا.

جرابل�ص،  مدينة  يف  مفخخة،  نارية  بدراجات  الهجمات  وُنفذت 
الباب،  ملنطقة  التابعتني  وقبا�شني  )الراعي(  باي  جوبان  وبلدتي 
الواقعة يف منطقة عملية "درع الفرات"، واأ�شفرت التفجريات عن 
اإ�شابة 12 �شخ�شا يف قبا�شني، و4 اآخرين يف جرابل�ص، جرى نقلهم 
اإىل املراكز الطبية، اأما التفجري الثالث الذي وقع �شمايل "جوبان 

باي" قرب احلدود الرتكية، فلم ي�شفر عن اإ�شابات.

قتل �شرطيان اإيطاليان وجرح 3 اآخرون يف عملية اإطالق النار 
الأمن يف مدينة  اإىل مديرية  اقتيادهم  ل�شو�ص خالل  من قبل 

تري�شتا �شمال �شرقي البالد.
ني �شقيقني انتزعا  واأو�شحت و�شائل اإعالم حملية، اأم�ص، اأن ل�شّ
اأثناء اقتيادهما اإىل مركز الأمن وفتحا  �شالح عن�شري �شرطة 
3 اآخرين، كما  اأدى اإىل مقتل �شرطيني واإ�شابة  النار عليهم، ما 
اأ�شيب اأحد املهاجمني بجروح خالل عملية ال�شتباك ومت اإلقاء 

القب�ص عليهما جمددا.
مبقر  املحيطة  املنطقة  الأمن  قوات  اأغلقت  احلادث،  وعقب 
ال�شرطة لأ�شباب اأمنية، واأعلن عمدة تري�شتا احلداد يف املدينة 

ب�شبب احلادث.

اأعلنت ال�شلطات الأوكرانية، ارتفاع عدد �شحايا حادثة الهبوط 
ال�شطراري لطائرة �شحن، اإىل 5 قتلى.

وقالت وزارة البنية التحتية الأوكرانية، يف بيان اأم�ص، اأن خم�شة 
ا�شطراري  هبوط  جراء  اآخرون،  ثالثة  واأ�شيب  قتلوا  اأ�شخا�ص 

لطائرة �شحن يف مدينة لفيف )غرب(، بعد نفاد وقودها.
اأ�شخا�ص،   3 م�شرع  الوزارة  اأعلنت  اأم�ص،  اأول  �شابق  وقت  ويف 
واإ�شابة 3 اآخرين يف احلادث، وفق ح�شيلة اأولية، وذكرت يف بيان، 
فيغو  اإن-12" انطلقت من مدينة  "اإيه  �شحن من طراز  اأن طائرة 

الإ�شبانية متوجهة اإىل مدينة لفيف الأوكرانية.

اأعلنت وزارة ال�شحة الفل�شطينية، اأن الحتالل الإ�شرائيلي قتل 
�شابا فل�شطينيا، م�شاء اأول اأم�ص، واأ�شاب الع�شرات، بالر�شا�ص احلي 
واملطاطي، وقنابل الغاز، خالل اعتداءه على امل�شاركني يف م�شريات 

غزة. قطاع  �شرقي  احل�شار"،  وك�شر  "العودة 
نزار  عالء  الفل�شطيني،  اإن  مقت�شب،  ت�شريح  يف  الوزارة،  وقالت 
حمدان )28 عاما( ا�شت�شهد، �شرقي بلدة جباليا، �شمايل القطاع، 

دون مزيد من التفا�شيل.
من جانبه، قال مركز امليزان حلقوق الإن�شان، اإن ال�شاب حمدان، 
الحتالل  جنود  عليه  اأطلقه  ال�شدر،  يف  ناري  بعيار  اأ�شيب 

الإ�شرائيلي، ما اأدى اإىل ا�شت�شهاده.

�شحايا  اإن  العراقية،  الإن�شان  حقوق  مفو�شية  قالت 
بلغت  املا�شي،  الثالثاء  منذ  البالد  تعم  التي  الحتجاجات 

اأم�ص. ظهر  حتى  تعلنها  ح�شيلة  اآخر  يف  وذلك  قتياًل،   93
اأن  بيان،  يف  للربملان(  تابعة  )ر�شمية  املفو�شية  واأ�شافت 
3978 اآخرين اأ�شيبوا بجروح، فيما بلغ عدد املعتقلني 567 
�شخ�شًا، اأفرج عن 355 منهم حتى الآن، والأ�شرار املتنوعة 
ال�شحايا منذ  ت�شمل  الأرقام  اأن هذه  املفو�شية  37، م�شرية 

بدء الحتجاجات يوم الثالثاء املا�شي ولغاية ظهر اأم�ص.

مقتل �شرطيني �ثنني وجرح
 3 �آخرين يف �إطالق نار باإيطاليا

�إ�شابة 16 مدنيا يف هجمات �إرهابية 
متز�منة بريف حلب �ل�شورية

�رتفاع ح�شيلة �لهبوط �ل�شطر�ري 
لطائرة �شحن باأوكر�نيا �إىل 5 قتلى

��شت�شهاد فل�شطيني بر�شا�س 
�لحتالل �لإ�شر�ئيلي يف غزة

حقوق �لإن�شان �لعر�قية: �شحايا 
�لحتجاجات بلغت 93 قتيال

حــول

الوكالت  

العــامل

دويل

ق. د
ق. د

النواب  اأر�شلت ثالث جلان يف جمل�ص 
مذكرة  اأم�ص،  اأول  م�شاء  الأمريكي، 
بتقدمي  تلزمه  الأبي�ص  البيت  اإىل 
بات�شالته  اخلا�شة  الوثائق  جميع 

مع اأوكرانيا.
ــائــل اإعــالمــيــة، فقد  وبــحــ�ــشــب و�ــش
�شدرت املذكرة بعد اأن طالبت اللجان 
تلك  بتقدمي  الأبي�ص  البيت  الثالث، 
ــو مــا مل يتم  الــوثــائــق طــواعــيــة، وه
حتى اجلمعة، حيث ذكر روؤ�شاء جلان 
ال�شوؤون "اخلارجية" و"ال�شتخبارات" 
بيان  يف  والإ�شالح"  و"الرقابة 
الأمريكي  )الرئي�ص  اأن  ات�شح  ــه  اأن
التحدي  م�شار  اختار  ترامب(  دونالد 
�شهر  نحو  بعد  والت�شرت،  والعرقلة 
امل�شدر  بح�شب  الرئي�ص،  مماطلة  من 

نف�شه.
وموؤخرا، ك�شف البيت الأبي�ص فحوى 
مع  تــرامــب  اأجــراهــا  هاتفية  مكاملة 
نظريه الأوكراين فولودميري زيلين�شكي، 
يف 25 جويلية املا�شي، لتهنئته بفوزه 

بالنتخابات الرئا�شية.
ترامب  اإن  الدميقراطيون،  ويقول 
لفتح  مـــرارا  زيلين�شكي  على  �شغط 
حتقيق حول اأنباء عن اأن جو بايدن، 
الأمريكي  للرئي�ص  نائبا  كــان  حــني 
بوقف  هــدد  اأوبــامــا،  بــاراك  ال�شابق 
مل  اإذا  لكييف،  الأمريكية  امل�شاعدات 
تتم اإقالة اأحد م�شوؤويل الدعاء، لأنه 
كان يحقق يف ق�شية تخ�ص �شركة غاز 

على �شلة بنجل بايدن.
ارتكاب  جمـــددا  تــرامــب  نفى  فيما 
الرئي�ص  مــع  عــالقــاتــه  يف  خــطــاأ  اأي 
هدفه  اأن  عــلــى  مــ�ــشــرا  الأوكــــــراين، 
وزعم  الف�شاد،  يف  النظر  كان  الوحيد 
ترامب مرارا وتكرارا، اأن بايدن وابنه 
باأوكرانيا،  ف�شاد  اأن�شطة  يف  متورطان 

وقال اإنه ينهب هذه الدول.

م�شاعدات  �شتقدم  اأنها  الأوروبية،  املفو�شية  واأو�شحت 
لنحو 3 اآلف �شخ�ص من ذوي الذين لقوا حتفهم وامل�شابني 
اإىل  اإ�شافة  الزلزال،  جراء  مادية،  باأ�شرار  واملت�شررين 
امل�شاعدات  اأن  م�شيفة  املنطقة،  يف  نظيفة  مياه  توفري 
امل�شاعدات  لتن�شيق  املتحدة  الأمم  مكتب  مــن  مقدمة 

الإن�شانية "اإيكو".
من جانبه، قال مدير مكتب "اإيكو" يف اإ�شالم اأباد، برنارد 
على  يعملون  اإنهم  حملية،  اإعــالم  لو�شائل  فاير،  ج�شبريز 
اإ�شافة  وقت،  باأ�شرع  الزلزال  ل�شحايا  امل�شاعدات  اإي�شال 
اأعلنت  فيما  الغذائية،  والحتياجات  ــاأوى  امل توفري  اإىل 
فقدوا  من  لعائالت  �شتمنح  اأنها  الباك�شتانية  احلكومة 
حياتهم م�شاعدات بقيمة 500 األف روبية )3200 دولر 

اأمريكي(.
الباك�شتانية  ال�شلطات  اأعلنت  املحلي،  التلفزيون  وبح�شب 
يف  مناطق  �شرب  الــذي  الــزلــزال  �شحايا  ح�شيلة  ارتفاع 
 38 اإىل  بختنخوا،  وخيرب  وبنجاب  ك�شمري  اآزاد  اأقاليم 

قتياًل واأكر من 500 جريح، حيث بلغت قوة الزلزال 5.8 
درجات على مقيا�ص ريخرت، ووقع بعمق 10 كم حتت �شطح 
منطقة  �شرقي  جنوب  واحد  كيلومرت  ُبعد  وعلى  الأر�ــص، 

مريبور، وفق هيئة امل�شح اجليولوجي الأمريكية.
اأرا�ص  ت�شققات كبرية يف  ملتقطة حدوث  واأظهرت �شورة 

ابتلعت بع�ص ال�شيارات اإثر الزلزال.

جلان مبجل�س النواب تلزم البيت الأبي�س بتقدمي 
وثائق يف اإطار التحقيق مع ترامب

الحتاد الأوروبي يعتزم منح 300 األف يورو
 ملت�شرري زلزال باك�شتان

ق. د

ق. د



ق. ر

�ل�ضباق �لنهائي ع�ضية �ليوم )17.40(

ب�ضبب ت�ضرفات بع�ض �أ�ضباه �الأن�ضار 

لالإقرت�ب من �لريادة

البطولة العاملية لألعاب القوى 17 بقطر

املنتخب الوطني لكرة القدم 

اأهلي الربج - �سبيبة ال�ساورة 

�سبيبة القبائل - وفاق �سطيف

�سباب بلوزداد 

خملويف يف النهائي اليوم من اأجل العودة للبوديوم والأ�شواء  

بلما�شي يختار غايا مرباح 
وبن عيادة من املحليني للمع�شكر القادم

الوفاق يبحث عن النقاط الثلثة
 وم�شوي لرد الإعتبار ل�شخ�شه

الأهلي عازم على ا�شتغلل و�شعية ال�شبيبة

�شركة "مادار" تهدد 
بتقلي�ض امليزانية 
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العداء  الأول  اأم�ص  ع�شية  تاأهل 
الدور  اإىل  بجدارة  خملويف  توفيق 
�شمن  مــرت   1500 ل�شباق  النهائي 
ال�شابعة  العامل  بطولة  مناف�شات 
بالعا�شمة  حاليا  املــقــامــة  ع�شرة 
خملويف  واحتل  الدوحة،  القطرية 
الأوىل  املجموعة  يف  الثاين  املركز 
م�شمار  على  النهائي  قبل  بــالــدور 
الدوحة  يف  ــدويل  ال خليفة  مركب 
طريق  على  جديدة  خطوة  ليقطع 
يف  لــلــجــزائــر  مــيــدالــيــة  ــن  ع بحثه 
قبل  من  توج  باأنه  علما  ال�شباق  هذا 
اأوملبياد  يف  ال�شباق  نف�ص  بذهبية 
2012 بلندن ثم بالف�شية يف اأوملبياد 
وقطع   ،2016 جـــانـــريو  دي  ـــو  ري
ثالث  يف  ال�شباق  م�شافة  خمــلــويف 

املركز  واحتل  و69  ثا   36 و  دقائق 
للنهائي  املتاأهلني  قائمة  يف  ال�شاد�ص 
مار�شني  البولندي  ت�شدرها  والتي 
ودع  املــقــابــل،  ويف  ليفاندوف�شكي، 

اإيكيدر ال�شباق  املغربي عبد العاطي 
من الدور ن�شف النهائي بعدما احتل 
وكذلك  جمموعته  يف  الأخري  املركز 

يف الرتتيب العام للمت�شابقني.

مــدرب  بلما�شي،  جــمــال  اإ�شتقر 
قائمة  عــلــى  الــوطــنــي،  املنتخب 
الالعبني التي �شيوجه لها الدعوة، 
اإعدادي خالل  للدخول يف مع�شكر 
من  املقبلة،  الدولية  التوقف  فرتة 
7 اإىل 15 اأكتوبر اجلاري، وعلم اأن 
حلار�ص  الدعوة  �شيوجه  بلما�شي 
ــاح،  ــرب ــا م ــاي �ــشــبــاب بــــلــــوزداد، غ
ح�شني  ق�شنطينة،  �شباب  ومدافع 
املع�شكر  يف  للم�شاركة  عيادة،  بن 
وديتان،  مباراتان  �شتتخلله  الذي 
الكونغو الدميقراطية  اأمام كل من 
وكولومبيا، وبا�شر الثنائي، الأ�شبوع 
على  احل�شول  اإجـــراءات  املا�شي، 
تاأ�شرية دخول الأرا�شي الفرن�شية، 
بناًء على طلب الحتاد اجلزائري 
ــعــد مــربــاح من  ــكــرة الـــقـــدم، وي ل

خلالفة  املر�شحني  احلرا�ص  ــرز  اأب
مبوحلي يف املنتخب، بعد اعتزاله، 
التي  الكبرية  لالإمكانيات  نــظــًرا 
الأمــر  نف�ص  وينطبق  بها،  يتمتع 

اخليار  بات  الــذي  عيادة،  بن  على 
ني�ص،  مدافع  بعد  لبلما�شي  الثاين 

يو�شف عطال.

حمادي  عمر  ملعب  يحت�شن 
قمة  اليوم  اأم�شية  ببولوغني 
من  ال�شابعة  اجلولة  مباريات 
الرابطة املحرتفة الأوىل بينه 
�شبيبة القبائل �شاحبة ال�شف 
الذي  �شطيف  ووفـــاق  الثامن 
يف  الأن  حلــد  نــقــاط   7 ميــلــك 
مباراة يبحث فيها كال الفريقان 
ــل  ــن اأج ــوز م ــف ــن حتــقــيــق ال ع
الرتتيب،  ريــادة  الإقــرتاب من 
دون  مربجمة  املباراة  اأن  علما 

العقوبة  ح�شور اجلمهور ب�شبب 
امل�شلطة على ال�شبيبة من طرف 
الرابطة الوطنية، وعينت جلنة 
احلكم  للفاف  التابعة  التحكيم 
ــاراة  ــب امل هـــذه  لإدارة  ــال  ــرب غ
وعراف  اإيت�شعلي  من  كل  مبعية 
رابع  كحكم  �شلطاين  تعيني  مع 

لهذه املواجهة.
يف  الوفاق  ت�شكيلة  عن  ويغيب 
مــن ر�شواين  ــاراة كــل  ــب امل ــذه  ه
الطاقم  من  املعاقبان  و�شدهم 
اإن�شباطية  ــاب  ــب ــش لأ� الــفــنــي 
الذي  عمورة  املهاجم  عن  ف�شال 
عــاودتــه الإ�ــشــابــة مــن جديد 
ناهيك عن املهاجم بربا�ص الذي 
املناف�شة،  يبقى يعاين من نق�ص 
الت�شكيلة  ت�شرتجع  وباملقابل 

املدافع  خــدمــات  ال�شطايفية 
العقوبة  اإ�شتنفاذه  بعد  لعريبي 
من  عليه  م�شلطة  كــانــت  الــتــي 
الــرابــطــة الــوطــنــيــة، واأجـــرت 
�شبيحة  ال�شطايفية  الت�شكيلة 
تدريبية  ح�شة  اأخــر  الأمــ�ــص 
خ�ش�شها  والــتــي  مــاي   8 مبلعب 
عن  للك�شف  الــفــنــي  الــطــاقــم 
وهذا  باللقاء  املعنية  القائمة 
العا�شمة  اإىل  الرحال  �شد  قبل 
رئي�ص  ووعــــد  ــة،  ــل ــاف احل عــرب 
الفريق فهد حلفاية بتخ�شي�ص 
حال  يف  لالعبني  مغرية  منحة 
من  الثالثة  بالنقاط  الــعــودة 

ملعب بولوغني.
وتعترب املباراة اإختبارا جديدا 
للمدرب خري الدين م�شوي وهذا 
التي  الإنتقادات  موجة  ظل  يف 

الفارطة  ــفــرتة  ال يف  لحــقــتــه 
حيث تبقى الهزمية منوعة على 
اللقاء  هــذا  يف  الفني  الطاقم 
ومتكن  الأن�شار،  غ�شب  لتجنب 
اأ�شبال وفاق �شطيف من حتقيق 
اجلولة  لــقــاء  يف  عري�ص  فــوز 
الأوىل من البطولة على ح�شاب 
بخما�شية  الـــربج  اأهــلــي  فــريــق 
اإنتهى  فيما  واحــد  هدف  مقابل 
ــــط بني  ــــش لـــقـــاء �ــشــنــف الأوا�
التعادل،  نتيجة  على  الفريقني 
ــف  ــردي ــفــريــق ال فــيــم متــكــن ال
بنقطة  ـــعـــودة  ال مـــن  ــاق  ــوف ــل ل
�شبيبة  اأمــام  اللقاء  يف  التعادل 
نوفمرب  اأول  مبلعب  الــقــبــائــل 
حيث اإنتهت املقابلة على نتيجة 

التعادل ال�شلبي. 

اليوم  اأم�شية  الربج  اأهلي  ي�شتقبل 
مبلعب  الــ�ــشــاورة  �شبيبة  ال�شيف 
20 اأوت بالربج بداية من ال�شاعة 
اجلولة  حل�شاب  م�شاءا  اخلام�شة 
وتبحث  البطولة،  مــن  ال�شابعة 

حتقيق  عن  الربايجية  الت�شكيلة 
الفوز من اأجل تدارك التعر امل�شجل 
يف اللقاء الفارط اأمام جمعية عني 
الرتتيب،  يف  اأكر  والإرتقاء  مليلة 
ال�شحراوية  الن�شور  تبحث  فيما 
فقدته  الذي  بريقها  اإ�شتعادة  عن 
�شل�شلة  بعد  الفارطة  اجلــولت  يف 
البطولة  مباريات  يف  التعرات  من 
الأبطال،  لالأندية  العرب  وكاأ�ص 
بوخالفة،  الــثــالثــي  تعيني  ومت 
بني  املباراة  لإدارة  وحامل  زرهوين 

الأهلي وال�شبيبة. 
لالأهلي  الفني  الطاقم  ومل يح�شم 
حلد  ــرمــى  امل حــرا�ــشــة  من�شب  يف 
توحي  املوؤ�شرات  كل  اأن  رغم  الأن 
اإىل عودة احلار�ص املخ�شرم فوزي 
الأ�شا�شية  الت�شكيلة  اإىل  �شاو�شي 
يف  خا�شة  الــيــوم  لقاء  مــن  بــدايــة 
ظل غياب احلار�ص الأخر �شيدريك 
عن عدة ح�ش�ص تدريبية الأ�شبوع 
الـــفـــارطـــة، وكـــالـــعـــادة تــدخــل 
املباراة  هذه  الربايجية  الت�شكيلة 
معترب  عدد  خدمات  من  منقو�شة 
داودي  غـــرار  على  الــالعــبــني  مــن 
جيد  ب�شكل  يتعاف  مل  الذي  اإي�شال 
املدافع  اإىل  اإ�شافة  الإ�شابة  من 
خياط  املـــدافـــع  وكــــذا  �ــشــبــيــحــي 
يف  جراحية  عملية  ــرى  اأج الــذي 
املهاجم  ــدرب  ت فيما  �شابق،  وقــت 
املغرتب بلعمريي ب�شورة عادية مع 
الفارطة  احل�شة  خالل  املجموعة 
ملباراة  جاهزيته  على  يوؤكد  مما 

اليوم. 

ورغم هذه الغيابات اإل اأن املدرب 
الفرن�شي دوما اأكد اأن هدف فريقه 
النقاط  حتقيق  هو  اللقاء  هذا  يف 
تعر  ت�شجيل  ــادي  ــف وت الــثــالثــة 
من  اأف�شل  بوجه  الظهور  مع  اأخــر 
ال�شابقة،  املــبــاراة  يف  املقدم  ذلــك 
الأهلي  اإدارة  رئي�ص جمل�ص  وتنقل 
التدريبات  اإىل  حمادي  بن  اأني�ص 
حيث حتدث مع الالعبني ووعدهم 
بت�شوية امل�شتحقات املالية العالقة 
وهذا  ال�شاورة  لقاء  بعد  مبا�شرة 
الالعبني  غ�شب  اإخــمــاد  ــل  اأج مــن 
تذمر  عن  دار  الــذي  احلديث  بعد 
هذا  ت�شوية  تــاأخــر  مــن  الالعبني 
اإدارة  تنتظر  حــيــث  الإ�ـــشـــكـــال، 
ــول عــلــى مــبــلــغ 4  الأهـــلـــي احلــ�ــش
طرف  من  املمنوحة  �شنتيم  ماليري 
لت�شوية  املقبلة  الأيام  يف  البلدية 
املــ�ــشــتــحــثــات املــالــيــة لــالعــبــني، 
بيع  عملية  الأم�ص  نهار  واإنطلقت 
التذاكر اخلا�شة بلقاء اليوم و�شط 
اجلمهور  مقاطعة  مــن  تــخــوفــات 
للمباراة يف ظل رف�ص اإدارة الأهلي 
برجمة  مع  التذاكر  �شعر  تخفي�ص 
اللقاء يف يوم عمل بالن�شبة للكثري 
اإدارة  وقامت  الأهــلــي،  اأن�شار  من 
الأهلي بتوجيه مرا�شلة اإىل فريق 
احل�شول  اأجل  من  الفرن�شي  بوردو 
الالعب  حتــويــل  ــن  م ن�شبة  عــلــى 
الفريق  اإىل  بود�شي�شة  الــ�ــشــاب 
الفرن�شي بحكم اأن بود�شي�شة تكون 
اأهلي  لفريق  ال�شغرى  الفئات  يف 

الربج. 

�شباب  نــادي  اإدارة  جمل�ص  اأظهر 
امتعا�شه  بـــلـــوزداد، 
التي  الت�شرفات  من 
مباراة  نهاية  رافقت 
امل�شري،  بــريامــيــدز 

ـــــى خـــلـــفـــيـــة  عـــــل
من  الفريق  ــروج  خ
الأول  الـ32  دور 

ــيــة،  ــفــيــدرال ــكــون ــل ل
واأ�شدر م�شوؤولو �شركة 

للنادي،  املالكة  "مادار" 
ا�شتيائهم  عن  فيه  اأعــربــوا  بيانا 
اأعقبت  ــتــي  ال الـــتـــجـــاوزات،  مــن 
نهاية املواجهة، يف حق الإداريني، 
واجلهاز الفني والالعبني، من قبل 
الدخالء  بـ"بع�ص  اأ�شموهم  مــن 
وا�شتنكرت  الأن�شار"،  واأ�ــشــبــاه 
حماولة  العا�شمي،  النادي  اإدارة 

العتداء على اأحد لعبي ال�شباب، 
املواجهة،  نهاية  بعد 
مع تعري�ص ممتلكات 
الالعبني والإداريني 
اأن  رغـــم  لــلــخــطــر، 
"يقدم  ــق  ــري ــف ال
طيبة  م�شتويات 
البطولة"،  يف 
"املر�شح  وكـــــــان 
الأبرز لتحقيق التاأهل 
الإفريقية"،  املناف�شة  يف 
ال�شركة  وهــددت  البيان،  بح�شب 
ــة  ــي ــزان ــي املـــالـــكـــة بــتــقــلــيــ�ــص امل
املخ�ش�شة للفريق، يف حال تكررت 
توؤثر  قد  التي  الــتــجــاوزات،  هــذه 
الالعبني،  مــعــنــويــات  عــلــى  �شلبا 
حد  على  عليهم،  ال�شغط  وتزيد 

قولها.

ق. ر

ق. ر

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. بق. ر

مولودية ق�سنطينة 
املوك �شيعت الفوز يف تب�شة 

وت�شتاأنف التدريبات حت�شريا 
ملواجهــــة الهلل

جنحت ت�شكيلة مولودية ق�شنطينة 
يف العودة بنقطة التعادل من تنقلها 
املحلي  الإحتــاد  ملواجهة  تب�شة  اإىل 
نتيجة  على  ــاراة  ــب امل اإنــتــهــت  حيث 
حيث  �شبكة،  كل  يف  هــدف  التعادل 
متفوقة  املــولــوديــة  ت�شكيلة  كانت 
بدل  الوقت  غاية  اإىل  النتيجة  يف 
ــن املـــبـــاراة حــيــث متكن  الــ�ــشــائــع م
النتيجة،  تعديل  من  املحلي  الفريق 
ر�شيدها  املولودية  ت�شكيلة  ورفعت 
وتعادلني  فــوزيــن  مــن  نقاط   8 اإىل 
الأن،  حلــد  هزمية  اأي  تلقي  ودون 
وبدا مدرب املولودية �شمري بوجعران 
ر�شيا عن نقطة التعادل املحققة يف 
تنقل  فريقه  اأن  رغم  الكناري  لقاء 
قادرا  وكان  بالفوز  العودة  اأجل  من 
�شوء  لول  الــزاد  بكامل  العودة  على 

اللحظات  يف  ح�شل  الــذي  الرتكيز 
الأخرية من اللقاء.

�شريعا  املولودية  ت�شكيلة  وعــادت 
حت�شبا  الــتــحــ�ــشــريات  ــــواء  اأج اإىل 
ملباراة اجلولة اخلام�شة من البطولة 
هالل  �شد  اخلمي�ص  هــذا  واملــقــررة 
طابع  حتمل  مباراة  يف  العيد  �شلغوم 
يتعلق  ـــر  الأم اأن  عــن  ف�شال  حملي 
مبواجهة فريق مل يذق طعم الهزمية 
بوجعران  املدرب  ويراهن  الأن  حلد 
عني  لقاء  وبــعــده  الــهــالل  لقاء  عــن 
البي�شاء يف اجلولة ال�شاد�شة )داخل 
الإلتحاق  ــل  اأج مــن  اأي�شا(  الــديــار 
اأخر  جانب  ومــن  الرتتيب،  بريادة 
قررت اإدارة املولودية منح الالعبني 
التعادل  نظري  �شنتيم  مليون   2 مبلغ 

املحقق يف هذه املباراة.
 بدري. ع



تعر �شباب بئر العر�ص يف لقاء الداربي 
اأمام اجلار ملعب �شطيف حل�شاب اجلولة 
الرابطات  بــني  مــا  بطولة  مــن  الثالثة 
بنتيجة  ال�شرقية  الو�شطى  املجموعة 
نوفمرب  اأول  مبلعب  �شبكة  كل  يف  هــدف 
على  الثالث  التعر  وهــو  العر�ص  ببئر 
التوايل لأ�شبال املدرب بولكيفان والثاين 
الو�شعية  على  يوؤكد  مما  الديار  داخــل 
بداية  مع  الفريق  بها  مير  التي  ال�شعبة 
هذا املو�شم والناجمة عن التاأخر الفادح 
الذي  الأمر  وهو  التح�شريات  اإنطالق  يف 
مردود  على  مبا�شرة  بطريقة  اإنعك�ص 

ونتائج الفريق.
من  نقطتني  الأن  حلد  ال�شباب  وجمع 
الوقت  يف  وهــذا  الديار  داخــل  تعادلني 
حت�شن  يف  الفني  الــطــاقــم  يــاأمــل  الـــذي 
بعد  املقبلة  اجلــــولت  خـــالل  ــــردود  امل
تــــدارك الــنــقــائــ�ــص الــتــي يــعــاين منها 
امل�شاكل  حــل  اإنــتــظــار  وهـــذايف  الفريق 
املالية العوي�شة التي يعاين منها الفريق 
وهو احلل الذي يبقى مربوطا باحل�شول 
املقبلة،  الفرتة  يف  البلدية  اإعانة  على 
زواي  اأولد  اإىل  الفريق يتوجه  اأن  علما 
اجلمعية  ملــواجــهــة  املقبلة  اجلــولــة  يف 
اجلولة  حل�شاب  ال�شبت  يــوم  املحلية 

الرابعة من البطولة. 

ال�شباب يتعرث من 
جديد، وينجو من 

الهزمية اأمام ال�شا�ض

الرابطة الولئية للريا�سة والعمل 

اإحتاد �سطيف 

مولودية ف�سدي�س  �سباب بئر العر�س 

اأمل �سلغوم العيد 

رابطة ق�سنطينة

انطلق مناف�شة كاأ�ض اأول نوفمرب مب�شاركة 12 فريقا 

جديدا مدربا  وزرقان  بالريادة  "القرونة" تنفرد 

اإنطلقة خميبة واملدرب فلح يراهن 
على التدارك اأمام الت�شامن ال�شويف

تاأهل عني وملان عني اأزال 
وعني الكبرية اإىل الدور الثاين 

�شواملية مدربا للمولودية ويبا�شر مهامه 
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الريا�شة  رابطة  ملقر  احلركة  عادت 
�شنوات   7 بعد  باتنة  لولية  والعمل 
جمعية  عقد  مت  بعدما  اجلــمــود  مــن 
املوؤ�ش�شات  مب�شاكرة  تا�شي�شية  عامة 
انتخاب  ومت  والبلديات  الإقت�شادية 
الذي  للرابطة  رئي�شا  ــزوزة  ب ال�شيد 
ركز  حيث  �شهرين  منذ  عمله  يف  �شرع 
خالل  من  الرابطة  هيكلة  اإعادة  على 
تن�شيب خمتلف اللجان حت�شبا لإطالق 
البطولة الولئية �شهر نوفمرب القادم 
وكا�ص  الوطنية  للبطولة  والتح�شري 
اأول نوفمرب واأول ماي وعي�شات اإيدير 
ويف هذا ال�شدد ك�شف رئي�ص الرابطة 
ــادة  اإع يف  كبرية  �شعوبات  وجــد  ــه  اأن
اجلمود  حالة  ب�شبب  الرابطة  هيكلة 
كاملة  �شنوات  �شبع  ملدة  طالتها  التي 
م�شيف باأنه يحاول رفقة مكتبه امل�شري 
ترتيب البيت الداخلي من اأجل اإعادة 

خالل  مــن  الــرابــطــة  تقاليد  اإحــيــاء 
واإعادة  الريا�شية  املناف�شات  تنظيم 

بعث البطولة الولئية.
بادرت به  ن�شاط  اأول  وكان 
اأول  دورة  تنظيم  الرابطة 
يوم  انطلقت  التي  نوفمرب 
فريقا   12 مب�شاركة  اأم�ص 
ثالث  اإىل  تق�شيمهم  مت 
جمموعات يتاأهل بطل كل 
اأف�شل  و�شاحب  جمموعة 
ن�شف  للدور  ثــاين  مركز 
الــنــهــائــي قــبــل اإجــــراء 
املباراة النهائية يوم اأول 
مبلعب  ــقــادم  ال نوفمرب 

بارك اأوفراج.
م�شكلة  وبــخــ�ــشــو�ــص 
رئي�ص  اأفــــاد  ــب  ــالع امل
الــــرابــــطــــة اأنـــــــه يف 

بلديات  روؤ�ــشــاء  مع  يومية  ات�شالت 
اأجل  من  وتــازولــت  وف�شدي�ص  باتنة 
البلدي  املالعب  منحه  على  م�شاعدته 

لتنظيم املباريات.

اإنفرد اإحتاد �شطيف بريادة بطولة ما بني الرابطات املجموعة الو�شطى 
ال�شرقية بعد الفوز املحقق على ح�شاب اجلار �شباب احلماية بثنائية مقابل 
الت�شكيلة  1945 حيث وجدت  ماي   8 التي جرت مبلعب  املباراة  هدف يف 
اأمام الزوار بالنظر لتكتلهم يف  ال�شطايفية �شعوبات كبرية لتحقيق الفوز 
7 نقاط م�شتغال هزمية الرائد ال�شابق  اخللف، ورفع الإحتاد ر�شيده اإىل 

�شباب بومردا�ص يف تنقله ملواجهة �شبيبة عزازقة.
ويف قرار مفاجئ عينت اإدارة اإحتاد �شطيف املدرب مليك زرقان من اأجل 
نيبو�شة  ال�شابق  املدرب  وتعوي�ص  للفريق  الفنية  العار�شة  على  الإ�شراف 
العار�شة  يف  احلا�شل  التغيري  اأن  بحكم  اجلميع  فاجاأ  الــذي  القرار  وهو 
الفريق  اأن  وقت  يف  البطولة  بداية  من  فقط  جولت   3 بعد  جاء  الفنية 
مل يتلق اأي هزمية حلد الأن ويتواجد يف الريادة، وتراهن اإدارة الرئي�ص 
بلعليات على اخلربة الكبرية للمدرب زرقان الذي قاد عدة فرق معروفة من 
اأجل قيادة الإحتاد لتحقيق ال�شعود يف بطولة املو�شم اجلاري، وكان زرقان 
نهاية  يف  ف�شل  اأنه  اإل  �شطيف  لوفاق  الفني  الطاقم  �شمن  للعمل  مطلوبا 
املطاف قبول عر�ص القرونة وهذا يف ظل طموحات الفريق يف لعب الأدوار 
الأ�شبوع  نهاية  مع  للفريق  اجلديد  للمدرب  اإختبار  اأول  و�شيكون  الأوىل، 
اجلاري حيث تتنقل الت�شكيلة ال�شطايفية اإىل برج منايل ملواجهة ال�شباب 

املحلي الذي يحتل املرتبة الثانية يف الرتتيب. 

�شيئة  اإنطالقة  العيد  �شلغوم  اأمــل  حقق 
اإكتفى  اأن  بعد  اجلــاري  املو�شم  بطولة  يف 
بعد  الأن  حلــد  نقطتني  بجمع  الــفــريــق 
بطولة  اإنطالقة  على  مباريات   4 ــرور  م
فالح  املدرب  اأ�شبال  ويحتل  الثاين،  الهواة 
نقطتني  بر�شيد  الأخــرية  قبل  ما  املرتبة 
فقط حيث مل يتمكن الفريق حلد الأن من 
تذوق طعم الإنت�شار وهذا على الرغم من 
جناح الفريق يف تقدمي م�شتويات مقبولة 

يف اأغلب اللقاءات ال�شابقة.
وبرر الطاقم الفني �شبب البداية ال�شعبة 
اخلط  فعالية  قلة  مــن  الفريق  مبعاناة 
الت�شجيل  الذي يبقى عاجزا عن  الأمامي 
هدف  بت�شجيل  واإكتفى  جــولت   3 منذ 
واحد يف لقاء اجلولة الأوىل اأمام مولودية 
باتنة، حيث يبقى الرهان كبريا على حترر 

اأمام  القادمة  املقابلة  يف  الأمامي  اخلط 
املظاهرات  مبلعب  ال�شويف  الت�شامن  فريق 
الفريق  تــالزم  التي  العقدة  فك  اأجــل  من 
الت�شامن  اأمـــام  املــاأمــوريــة  �شعوبة  ــم  رغ
الذي حقق اإنطالقة قوية يف بطولة هذا 
املو�شم، ومن جانب اأخر فاإن اإدارة الفريق 
يف اإنتظار احل�شول على الإعانة املمنوحة 
العيد  �شلغوم  بلدية  طــرف  مــن  للفريق 
ال�شروع  اأجل  من  �شنتيم  مليار   01 بقيمة 
يف  وهــذا  الالعبني  م�شتحقات  ت�شوية  يف 
طرف  مــن  اإعــانــة  على  احل�شول  اإنــتــظــار 
يتمكن  حتى  والريا�شة  ال�شباب  مديرية 
هذا  ال�شعود  على  التناف�ص  من  الفريق 
املعتمدة  اجلديدة  ال�شيغة  ظل  يف  املو�شم 

من طرف الفاف.

الأول  الت�شفوي  الدور  نتائج  حملت 
اخلا�شة  اجلمهورية  كاأ�ص  ملناف�شة 
فرق   03 تاأهل  ق�شنطينة  برابطة 
فريق  متكن  حيث  �شطيف  وليــة  من 
جنم عني وملان اإىل الدور القادم بعد 
اأن متكن من جتاوز عقبة فريق �شباب 
منزل الأبطال بنتيجة هدفني مقابل 
عني  �شباب  متكن  كما  واحـــد،  هــدف 
الثاين  اجلهوي  يف  النا�شط  الكبرية 
التاأهل على ح�شاب فريق  من حتقيق 
دون  بثالثية  الــطــوب  اأم  مــولــوديــة 

مقابل.
عني  جنم  متكن  املباريات  باقي  اأزال النا�شط يف بطولة الق�شم ال�شريف ويف 

بورقة  الظفر  مــن  �شطيف  لرابطة 
التاأهل مبلعب تاجنانت اأمام مولودية 
واحد  هــدف  مقابل  بثالثية  قــاو�ــص 
و�شيواجه يف الدور املقبل فريق ترجي 
تاجنانت، يف حني تاأهل فريق هن�شري 
تومغني على ح�شاب حمرو�ص حمادي 
اجلـــزاء  بــ�ــشــربــات  اخلــــروب  مبلعب 
الر�شمي  وقتها  يف  املباراة  نهاية  بعد 
وهو  �شبكة،  كل  يف  هدفني  بالتعادل 
الطاهري  �شباب  فريق  مع  ذاته  احلال 
الذي تلقى على اإحتاد الفوبور مبلعب 
بعد  اجلــزاء  ب�شربات  البلدي  ميلة 
كل  يف  هدف  بالتعادل  املباراة  نهاية 

�شبكة.

اتفقت اإدارة املولودية ر�شميا مع املدرب 
العار�شة  لتويل  �شواملية  فتحي 

املو�شم  خــالل  لــلــنــادي  الفني 
�شينطلق  الذي  املقبل  الكروي 
وتعول  اجلاري  ال�شهر  نهاية 
اجلديد  املدرب  على  الإدارة 
نحو  ـــة  ـــودي ـــول امل لـــقـــيـــادة 
يعو�ص  ناجح  مو�شم  حتقيق 

ويف  الفارطة،  املوا�شم  خيبات 
" الأورا�ــص  لـ  كــان  ال�شياق  هــذا 

الذي  �شواملية  باملدرب  نيوز" ات�شال 
مولودية  رئي�ص  مع  الر�شمي  الإتفاق  اأكد 
منذ  مهامه  يف  �شرع  باأنه  واأ�شاف  ف�شدي�ص 
معرتفا  للبطولة  فريقه  حت�شري  يف  اأ�شبوع 
اأخرى  باأندية  مقارنة  التح�شريات  بتاأخر 
 12 يوم  معنيا  �شيكون  فريقه  باأن  واأ�شاف 
اأكتوبر القادم بت�شفيات كا�ص ولية باتنة 
التح�شري  اأجــل  من  �شي�شتغلها  التي  وهــي 
ملناف�شات البطولة وقال باأنه �شبط ر�شميا 
الأكابر  من  لعبا   18 من  امل�شكل  التعداد 
الفريق  واأبناء  لل�شبان  الفر�شة  منح  مع 

للعب مع الأكابر.
هولعب  �شوملية  املـــدرب  فـــاإن  للتذكري   
باتنة  و�شباب  مولودية  فريقي  يف  �شابق 
وجنم وادي املاء خا�ص   لأكر من ع�شرية 

ال�شبانية  الفئات  مع  التدريب  جمال  يف 
يكون  اأن  قبل  باتنة  ملــولــوديــة 
مــدربــا مــ�ــشــاعــد لـــزمـــوري مع 
اأكابر املولودية و�شباب حمام 
الع�شرية  مطلع  ال�شخنة 
ع�شوا  يــعــد  كــمــا  احلــالــيــة 
لفريق  ورئــيــ�ــشــا  مــوؤ�ــشــ�ــشــا 
يف  النا�شط  باتنة  جامعة 
باتنة  لرابطة  الأول  اجلهوي 
الأول  املو�شم  يف  لل�شعود  قادها 

للق�شم ال�شريف قبل ان ي�شتقيل.

�شاكر. اأ

ب. عبد الهادي

ب. عبد الهادي

ب. ع

ب. ع

برجمة اجلولة الأوىل يومي 10 و12 اأكتوبر 
برجمت رابطة ق�شنطينة اجلهوية مباريات اجلولة الأوىل من بطولة املو�شم اجلديد 
يومي 10 و12 اأكتوبر اجلاري، ومت برجمة مباريات بطولة اجلهوي الأول يوم اخلمي�ص 
12 اأكتوبر حيث تت�شمن اجلولة الأوىل عدة مباريات مثرية ومنها لقاء ال�شاعد اجلديد 

حمام ال�شخنة �شد هن�شري تومغني ولقاء ترجي تاجنانت بال�شيف رائد بوقاعة.
اأما لقاءات بطولة اجلهوي الثاين املجموعة الأوىل فتم برجمتها يوم ال�شبت ووجدت 
الرابطة �شعوبات كبرية حلد الأن يف برجمة اللقاءات ب�شبب م�شكل املالعب، اأما لقاءات 
املجموعة الثانية فتم برجمة لقاء واحد يوم اخلمي�ص ويتعلق الأمر مبباراة �شباب القنار 

بال�شيف جيل �شلغوم العيد فيما مت برجمة باقي اللقاءات يوم ال�شبت القادم. 

رابطة ق�سنطينة

بدري. ع

اأ�شامة. �ص

�لفوج �لأول
ــتــوتــة 1/4  ــص- تــربــيــة عــني ال ــاو� ــق تــربــيــة ن

ــــــاة ــــــف ــــــع جـــــــــامـــــــــعـــــــــة بـــــــــاتـــــــــنـــــــــة م

�لفوج �لثاين
تربية اآري�ص- الإقامة اجلامعية دوادي �شالح 1/4 

ــــاة ــــف ــــع اخلـــــــزيـــــــنـــــــة الـــــعـــــمـــــومـــــيـــــة م

�لفوج �لثالث
 3/0 الــــولئــــي  احلـــمـــايـــة املـــدنـــيـــة- الأمــــــن 

ــــــاة ــــــف ــــــع ـــــــــة م ـــــــــاتـــــــــن ـــــــــة ب ـــــــــي تـــــــــرب

نتائج اجلولة الأوىل 

ت�ضفيات كاأ�ض �جلمهورية )�لدور �جلهوي �الأول(



اأكد مدرب احتاد تب�شه بل�شطر باأن فريقه كان غري 
عرفها  التي  امل�شاكل  ب�شبب  املوك  للقاء  متاما  جاهز 
الأ�شبوع  خا�شة  الفارطة،  الأ�شابيع  طيلة  الفريق 
امل�شتحقات  ب�شبب  الالعبني  يتدرب  مل  حيث  املا�شي 
التي وعدت بها الإدارة ال�شابقة التي مل تكن مهمتها 
فيها  يتخبط  التي  املالية  ال�شائقة  ب�شبب  �شهلة 
الالعبني،  على  ال�شلبي  الأثــر  له  كان  مما  الفريق، 
�شلغوم  هالل  اأمام  ال�شابق  واللقاء  بالتحديد  املوك 
فريقه  بــاأن  حممد  بل�شطر  املــدرب  ــرتف  واأع العيد، 
ق�شنطينة  مولودية  ال�شيف  اأمــام  الهزمية  جانب 
واأعترب  النقطة مك�شبا ثمينا بالنظر اإىل ال�شيناريو 
يف  قال  حيث  املباراة  اأطــوار  وقعه  على  �شارت  الذي 
ال�شيء  يقدم  مل  فريقنا  اأن  "احلقيقة  ال�شدد  هذا 
الكثري يف هذا اللقاء واملوك كانت اأح�شن منا بكثري من 
جميع اجلوانب �شواء اجلاهزية البدنية اأو احل�شور 
الذي  الإحتاد  امليدان وهدف  الذهني لالعبني فوق  
ال�شائع  بدل  الوقت  عمر  من  دقيقة  اآخر  يف  اأحرزه 
نقطة  �شرقنا  باأننا  الت�شريح  حد  اإىل  نذهب  جعلنا 
اإىل  ــرب  الأق كانت  الهزمية  لأن  املواجهة  هذه  من 

املنطق.
املواجهة  هذه  اأن  على  التاأكيد  اإىل  بل�شطر  وخل�ص 
وم�شريي  اأن�شار  مكن  الــذي  المتحان  مبثابة  كانت 
احلقيقي  امل�شتوي  على  الــوقــوف  من  تب�شة  احتــاد 
لفريقهم خا�شة يف ال�شق املتعلق مبحدودية التعداد 
ال�شائع  بدل  الوقت  يف  البيت  "رتبنا  قال  كما  لأننا 
التعداد  ل�شبط  كثرية  خيارات  على  نتوفر  نكن  ومل 
الهدف  لأن  متوا�شعة  جد  كانت  حت�شرياتنا  اأن  كما 
مت  الطموحات  عار�شة  اأن  اإل  البقاء  �شمان  كــان 
نظام  تعديل  عن  الفاف  اإعــالن  مبجرد  عاليا  رفعها 

اأن  رغــم  اجلميع  غاية  ال�شعود  فاأ�شبح  املناف�شة 
املعطيات امليدانية بقيت على حالها خا�شة التعداد 
وهو اأمر زاد من درجة ال�شغط النف�شي املفرو�ص على 

الالعبني".
اإ�شتاأنف فريق اإحتاد تب�شة حت�شرياته الأ�شبوعية  
اخلام�شة  اجلولة  حل�شاب  املقبلة  للخرجة  حت�شبا 
بح�شور  فكرون  عني  �شباب  بفريق  �شتجمعه  والتي 

ت�شوية  مت  اأن  بعد  مكتمل  وبتعداد  الالعبني  جميع 
الفارط من قبل  الأ�شبوع  نهاية  املالية يف  و�شعيتهم 
يعمل  حيث  خليف  العمري  العائد  الفريق  رئي�ص 
الطاقم الفني للفريق على رفع من حجم التدريبات 
من اأجل حت�شري الفريق جيدا للمواجهة التي تعترب 
مهمة جدا لفريق الكناري من اأجل اخلروج من دائرة 

النتائج ال�شلبية وحتقيق الدكليك.
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املدرب بل�شطر يعرتف اأن فريقه مل يكن جاهزا للقاء املوك
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على  م�شتحقا  انت�شارا  باتنة  �شباب  اأم�ص  �شجل 
ح�شاب �شيفه �شباب قاي�ص، يف لقاء اأبدع فيه اأ�شبال 
املدرب التون�شي حمرز بن علي، حيث  زاوجوا فيه 
املواجهة  هذه  يف  واجلميل  والنتيجة،  الأداء  بني 
اأمام  للمحليني  احلقيقي  امل�شتوى  عن  ك�شفت  اأنها 

مناف�ص مل يخلق �شعوبة كبرية لأبناء الأورا�ص.
قبل  مــن  و�شريعة  قــويــة  كــانــت  الــلــقــاء  بــدايــة   
من  ومتكنوا  الهجوم  يف  ـــادروا  ب الــذيــن  املحليني 
قوية  ت�شديدة  بعد  د1  يف  الأول  الهدف  ت�شجيل 
من املدافع الأي�شر براهمية، لت�شكن الكرة ال�شباك 
بعد خطاأ من احلار�ص �شفاري الذي اأخطاأ التقدير، 
من  ليتمكن  الـــزوار  على  �شغطه  الكاب  ليوا�شل 
الذي  عمران  طريق  عن  الثاين  الهدف  اإ�شافة  
عجز  قوية  كرة  و�شدد  القاي�شية  بدفاع  تالعب 
على  الذي ق�شى  الهدف  وهو  �شدها،  عن  احلار�ص  
وات�شح  اهلل،  جاب  بن  جمال  املدرب  اأ�شبال  اأحالم 
ن�شهد  ومل  اللقاء  جمريات  يف  الكاب  لعبي  حتكم 
ردة فعل حقيقية من جانب الزوار، ووا�شل الفريق 
الأورا�شي �شغطه على القاي�شية، و�شيع العديد من 
الفر�ص اإىل اأن جاءت د31 والتي متكن من خاللها 
كرة  تلقيه  بعد  الثالث  اإ�شافة  من  قح�ص  الهداف 
جيدة من اأح�شن لعب فوق اأر�شية امليدان �شكيب 
فيها  اإكتفى  الأول  ال�شوط  اأطــوار  باقي  بركاين؛ 

واإ�شتغالل  اخللفية  القاعدة  بتح�شني  القاي�شية 
الهجمات املعاك�شة اإىل غاية اإعالن احلكم بودربال 

نهاية ال�شوط الأول.
يهاجم  فريق  �شاهدنا  الثاين  ال�شوط  جمريات 
الت�شجيل  املحليون  حـــاول  حيث  يــدافــع  ـــر  واأخ
توغل  حيث  اأرادوا  ما  لهم  وكــان  الفارق  وتعميق 
53 داخل منطقة العمليات ووزع  الالعب لوز يف د 
املدافع بايزيد لكحل وبدون  كرة عر�شية وجدت 
با�شاغا  البديل  احلــار�ــص  �شباك  ي�شكنها  عناء 

و�شهدنا فر�شة واحدة للزوار يف اللقاء وكانت يف د 
ي�شتغل  مل  الذي  م�شعودان  املهاجم  طريق  عن   81
قوية  كــرة  �شدد  حيث  الدفاع  من  الفادح  اخلطاأ 
الزوار  عمد  الوقت  ومبــرور  بقليل  القائم  جانبت 
اإىل تعزيز املنطقة الدفاعية لتفادي تلقي اأهداف 
التون�شي  املدرب  تغيريات  تاأتي  مل  حني  يف  اأخرى 
حمرز بن علي باجلديد لينتهي بعدها اللقاء بفوز 
ثمني وم�شتحق للكاب، وو�شط خيبة اآمل كبرية من 

اأحمد اأمني. بجانب لعبي قاي�ص.
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يف  قاملة  ترجي  ــام  اأم التعادل  بنقطة  مــروانــة  اأمــل  فريق  اكتفى 
وح�شرها  العيون  برا�ص  نوفمرب  اأول  ملعب  احت�شنها  التي  املقابلة 
امل�شتوى  اإىل  املقابلة  تــرق  ومل  الفريقني  اأن�شار  من  قليل  جمهور 
املنتظر خا�شة اأن الأمل يبحث عن اأول فوز خالل املو�شم اجلاري يف 
حني تنقل الرائد من اأجل العودة بالنقاط الثالثة غري اأنه مل يح�شن 
ا�شتغالل الظروف التي مير بها رفاق عنون فلم يظهر مب�شتوى مقبول 
ي�شعى لتحقيق ال�شعود الذي �شاع منه املو�شم املا�شي، وجاء ال�شوط 

الأول فاترا خاليا من الفر�ص التي ت�شتحق الذكر، يف املرحلة الثانية 
انتع�ص اللعب قليال من كال الفريقني لكن دون فر�ص حقيقية با�شتثناء الفر�شة الوحيدة لالأمل 
يف اآخر ع�شر دقائق �شاعت و�شاع معها اأمل الفوز باللقاء، ليبقى رفاق بي�شة يعانون من خملفات 
اأن  يذكر  املا�شية،  الأ�شهر  خالل  منها  عانى  التي  للنادي  الإداريــة  وامل�شاكل  التح�شريات  تاأخر 
املدرب زرقان تابع املقابلة من املن�شة املغطاة وح�شب معلومات بلغتنا من مقربيه فاإنه �شيجل�ص اإىل 

طاولة املفاو�شات مع م�شـــــريي الأمــــــل من اأجـــــل تولــــي العار�شـــــة الفنيــــة لـ "ال�شفراء".
�شاكر. اأ
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اإحتاد ال�ساوية - مولودية باتنة 01/03 
فوز م�شتحق للإحتاد واأخطاء بدائية ق�شت على املولودية 

جنح فريق احتاد ال�شاويبة يف توقيف م�شرية الرائد مولودية باتنة 
ملحقا به اأول هزمية حيث اأظهر الإحتاد م�شتوى مقبول و�شطري على 
جل اأطوار املقابلة فا�شتحق الفوز على الرائد الذي خيب ظن اأن�شاره 
بداية  وجاءت  وم�شاندته،  ت�شجيعه  اأجل  من  باملئات  تنقلوا  الذين 
لغاية  حقيقية  فر�شة  اأي  ن�شاهد  مل  حيث  حــذرة،  الأول  ال�شوط 
الدقيقة 30 حينما تاألق احلار�ص خوجة اأمام كرة حاج عي�شى الذي 
انتفا�شة  الأخــري  �شاعة  الربع  ليعرف  الت�شجيل  باب  يفتح  اأن  كاد 
ابراهيمي  احلار�ص  ملنطقة  اخلطر  نقلوا  الذين  للمحليني  حقيقة 
الت�شرع  لول  الت�شجيل  باب  يفتحوا  اأن  املرات  من  العديد  يف  وكادوا 

وتاألق حار�ص املولودية لينتهي ال�شوط الأول بالتعادل ال�شلبي.
�شيطرتهم  خوجة  يو�شف  الهداف  رفاق  وا�شل  الثانية  املرحلة  يف 
54 حيث �شدد  اأبرزها يف الدقيقة  حيث �شنعوا العديد من الفر�ص 
الركنية  اإىل  اإبعادها  يف  ابراهيمي  تاألق  قوية  كرة  حليح  الالعب 
لكن بعد دقيقتني جنح الإحتاد يف الو�شول اإىل مرمى املولودية عن 
طريق بلعامل من كرة ثابتة مل يحرك لها احلار�ص ابراهيمي �شاكنا 
وهو الهدف الذي اأخرج رفاق بهلول من منطقتهم من اأجل العودة يف 
طريق  عن  امل�شاحات  با�شتغالل  الأر�ــص  لأ�شحاب  �شمح  ما  النتيجة 
الهجمات املرتدة والأخطاء البدائية التي ارتكبها الدفاع منها خطاأ 
املدافع الأمين فار الذي ا�شتغله يو�شف خوجة لإ�شافة الهدف الثاين 

وا�شرتجاع  �شفوفهم  تنظيم  �شامل  بن  زمالء  حاول  الذي  الوقت  ويف 
اأنفا�شهم �شجل نف�ص الالعب يو�شف خوجة الهدف الثالث بعد خطاإ 
للمولودية  القا�شية  ال�شربة  كــان  والــذي  بلقا�شم  بن  املدافع  من 
البديل مزهودي  ما عدا جناح  الدقائق الأخرية باجلديد  تاأت  ومل 
كرة  من  جميلة  براأ�شية  ال�شرف  هف  وت�شجيل  النتيجة  تقلي�ص  يف 
ثابتة نفذها بهلول لينتهي لقاء القمة ل�شالح فريق احتاد ال�شاوية 
الالعبني  بني  عالية  ريا�شية  روح  ويف  واحد  لهدف  اأهــداف  بثالثة 

اأمري. جواأن�شار فريقني.



غاب جنم النادي الباري�سي كيليان 
املحلي،  ال��دوري  مباراة  عن  مبابي 
قبل  اأجن��ي��ه،  �سد  ال�سبت،  اأم�����ص 
الفرن�سي  املنتخب  اأيام من مع�سكر 
اأوروبا  كاأ�ص  لت�سفيات  ا�ستعدادا 
2020. وذلك بعد اأن �سرح املدرب 
الإع��الم  لو�سائل  ب��الأم��ر  توخيل 

قبل املباراة.
لتلفزيون  وقال توخيل يف حديث 
يتمكن  "لن  جرمان  �سان  باري�ص 
اأجنيه(.  )�سد  اللعب  من  كيليان 
لالإ�سابة  جم����ددا  ي��ت��ع��ر���ص  مل 
)جراء  الندبة  لكن  ينتك�ص،  ومل 
والع�سب  ال�����س��اب��ق��ة(  الإ���س��اب��ة 

قريبان جدا من بع�سهما ولدينا رد 
فعل غري مريح يتوجب معاجلته".

رو�سيا  م��ون��دي��ال  ب��ط��ل  وع����اد 
الباري�سي  الفريق  اىل   2018
يف  ع�سلية  ا�سابة  بعد  اجلمعة 
ملدة  املالعب  عن  اأبعدته  الفخذ 
�سهر، و�سارك كبديل �سد بوردو 
املحلي  ال���دوري  يف  )1-�سفر( 
وغلطة �سراي الرتكي )1-�سفر( 

الثالثاء يف دوري اأبطال اأوروبا.
امام  ا�سيب  ال��ذي  مبابي  وغ��اب 
اأوت    25 يف  )4-�سفر(  ت��ول��وز 
ال��دوري  مناف�سات  �سمن  املا�سي 
امل��ح��ل��ي، ع��ن خ��م�����ص م��ب��اري��ات، 
لدوري  الفتتاحية  املباراة  منها 
والتي  مدريد  ريال  اأمام  الأبطال 

الباري�سي  ال��ن��ادي  ب��ف��وز  انتهت 
بثالثية نظيفة.

يهناأ  مل  عاما،  الع�سرين  ابن  لكن 
طويال بالعودة، واأ�سبح هناك �سك 
حول م�ساركته مع اأبطال العامل يف 
اإي�سلندا  �سد  الت�سفيات  مباراتي 
اأك��ت��وب��ر  و14   11 يف  وت��رك��ي��ا 

تواليا.
واأف����اد ت��وخ��ل اجل��م��ع��ة ب��اأن��ه مل 
يتحدث مع مدرب املنتخب الفرن�سي 
مبابي،  ب�����س��اأن  دي�����س��ان  دي��دي��ي��ه 
للمزيد  نخ�سعه  اأن  "يجب  م�سيفا 
حن  بالنزعاج  ي�سعر  العالج.  من 
الأمر  هذا  نعالج  اأن  علينا  يلعب. 

ونحتاج اىل الوقت".

ت�سبب حار�ص مرمى توتنهام هوت�سبري، 
ال�سبت،  اأم�ص  لوري�ص،  هوغو  الفرن�سي 
خالل  لفريقه  م��زدوج��ة  ورط���ة  يف 
اجلولة  افتتاح  يف  ب��راي��ت��ون،  م��ب��اراة 
الثامنة من الدوري الإجنليزي املمتاز.

لوري�ص  �سقط  الثالثة،  الدقيقة  ففي 
الأي�سر  ذراعه  على  اأر�سا  عاما(   32(
بالكرة  ال��ل��ح��اق  حم��اول��ة  يف  وف�����س��ل 

الأول  ال��ه��دف  م��وب��اي  ن��ي��ال  لي�سجل 
لأ�سحاب الأر�ص.

وع���ن���د ���س��ق��وط��ه، ت��ع��ر���ص ال����دويل 
بالتواء  عنيفة،  لإ���س��اب��ة  الفرن�سي 
�سديد يف الذراع الأي�سر، ا�ستلزم دخول 
حمله  ال��ذي  لتوتنهام  الطبي  اجلهاز 

على نقالة ليتم ا�ستبداله.
وح�سل قائد توتنهام على الأوك�سجن 
وخ����رج ع��ل��ى ن��ق��ال��ة ب��ع��د حم���اولت 
وخ��رج  دق��ائ��ق،   5 ا�ستمرت  لعالجه 
البديل  وعو�سه  الثامنة  الدقيقة  يف 
اإىل  نقله  مت  ث��م  ج��ازان��ي��غ��ا،  ب��اول��و 
امل�ست�سفى عرب �سيارة الإ�سعاف من اأجل 

تلقي العالج.
اأ�سرع تغيري يف  واأ�سبح لوري�ص �ساحب 
الدوري الإجنليزي حلار�ص مرمى منذ 
اأي�سا  هو  خ��رج  عندما   2015 مار�ص 

اأمام لي�سرت �سيتي بعد مرور 4 دقائق.
اخلطاأ  هو  الأول  برايتون  هدف  ويعد 
اأم���ام  خ��ط��اأه  ب��ع��د  للفرن�سي  ال��ث��اين 
حن  يف  املا�سي،  الأ�سبوع  �ساوثمبتون 
اأمام بايرن  اأهداف يف �سباكه   7 تلقيه 

ميونيخ يف دوري اأبطال اأوروبا.
الإ���س��اب��ة  ه���ذه  جت���رب  اأن  وي��ت��وق��ع 
فرن�سا،  ملنتخب  الفني  املدير  العنيفة، 
هوغو  ا�ستبعاد  على  دي�سامب،  ديدييه 
�ستواجه  ال��ت��ي  القائمة  م��ن  لوري�ص 
و14   11 ي��وم��ي  واأي�����س��ل��ن��دا،  ت��رك��ي��ا 
املوؤهلة  الت�سفيات  يف  اجلاري،  اأكتوبر 

ليورو 2020.
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تزايدت حدة التوتر داخل بر�سلونة فبعدما 
يف  الفريق  قادة  اأحد  بيكيه  ج��ريارد  داخل 
خالف عميق مع الإدارة ب�سبب انتقاده ملقال 
جرى ن�سره يف �سحيفة "موندو ديبورتيفو"، 
داخ��ل  ع��ارم��ة  غ�سب  م��وج��ة  يف  وت�سبب 
اخلالفات  ن��ريان  انتقلت  الإ�سباين  الإع��الم 

اإىل اأكادميية "ل م�سيا"
اأن  ديبورتيفو"  "موندو  �سحيفة  وذك��رت 
فالديز  فيكتور  بن  ظهرت  عميقة  خالفات 
لل�سباب  عاما"   16" لفريق  الفني  امل��دي��ر 
ب�سبب عدم اتباع التعلميات اخلا�سة بالنادي 

فيما يتعلق بالنا�سئن.
اأكادميية  مدير  كلويفرت  باتريك  وطلب 
"لم�سيا" من فالديز اإ�سراك الأ�سماء التي من 
املتوقع اأن تلعب مع الفريق الأول مثل األيك�ص 
موريبا ولكن املدرب رف�ص ذلك باعتبار اأنه ل 

يقبل من اأي �سخ�ص التدخل يف �سوؤونه.
فمن  كلويفرت  م��ع  فالديز  اأ���س��ل��وب  وعقب 

ال�سباب  لفريق  الفني  املدير  اإال��ة  املتوقع 
ل  حتى  وق��ت  اأق���رب  يف  ل��ه  ب��دي��ل  وتعين 
يت�سبب ذلك يف الكثري من الأزمات بن الإدارة 

وحار�ص البلوغرانا الأ�سبق.
لنادي  الفني  املدير  من�سب  فالديز  وت��وىل 

بر�سلونة لل�سباب "16 عاما" وذلك مع بداية 
ما دخل يف خالفات  و�سرعان  املو�سم احلايل 
التي  ال��ق��رارات  ب�سبب  الإدارة  م��ع  ك��ب��رية 
ي�سدرها والت�سريحات الإعالمية التي يديل 

بها وتت�سبب يف حرج بالغ ملجل�ص الإدارة.

وكان من �سمن الأزمات التي �سنعها فالديز يف 
الفرتة الأخرية هي ت�سريحه باأنه ل يف�سل 
بر�سلونة  اإىل  نيمار  الربازيلي  النجم  عودة 
يف الوقت الذي كان يدخل فيه رئي�ص النادي 
مع  مفاو�سات  يف  بارتوميو  ماريا  جو�سيب 
باري�ص �سان جريمان من اأجل ا�ستعادة النجم 

الربازيلي.
لنادي  ك��ث��رية  م�ساكل  يف  ف��ال��دي��ز  وت�سبب 
بر�سلونة ب�سبب ان�سحابه من اإحدى املباريات 
لل�سعور  يحتاجون  لعبيه  ب��اأن  ذل��ك  وعلل 

بالراحة.
املواهب  اإ�سراك  اإىل  بر�سلونة  اإدارة  ومتيل 
اكت�ساف  اأج����ل  م���ن  ع��ام��ا   16 ف��ري��ق  يف 
فيما  فاتي  اأن�سو  مع  ح��دث  مثلما  الالعبن 
لعب  موريبا  األيك�ص  ل�سم  التح�سري  يجري 
النجم  اأدائه  يف  ي�سبه  والذي  الفريق  و�سط 
الفرن�سي بول بوغبا لعب مان�س�سرت يونايتد 

الإجنليزي.

اأنطونيو كونتي، املدير الفني  �سيكون 
اختبار  مع  موعد  على  ميالن،  لإن��رت 
ي�ست�سيف فريقه نظريه  قوي عندما 
اليوم  �سريو،  �سان  مبلعب  يوفنتو�ص، 
من  ال�سابعة  اجلولة  اإطار  يف  الأحد 

الدوري الإيطايل. 
على  م�سلطة  الأ����س���واء  و���س��ت��ك��ون 
مع  له  املميزة  البداية  بعد  كونتي، 
انت�سارات   6 بتحقيق  النرياتزوري 
�سابًقا  مدرًبا  كونه  بجانب  متتالية، 

ليوفنتو�ص )2011 حتى 2014(.
ال�سل�سلة  بداأ  اأن كونتي هو من  ورغم 
ال��ت��اري��خ��ي��ة ل��ل��ي��ويف يف ع���دد م��رات 
ب�سورة  الدوري  بلقب  الفريق  تتويج 
متتالية )8 مرات حتى الآن(، اإل اأنه 
�سيكون على مقاعد بدلء اإنرت ميالن، 

غرمي البيانكونريي اليوم.
وميتلك كونتي �سجاًل �سيًئا يف املباريات 
مناف�ص  لفريق  كمدرب  يقودها  التي 

ليوفنتو�ص.
اأري��زو،  فريق  قاد  اأن  لكونتي  و�سبق 
يف   ،)2007  �2006( مب��و���س��م 
ال��درج��ة  دوري  ب��ط��ول��ة  مناف�سات 
اإل  يوفنتو�ص،  اأم��ام  ولعب  الثانية، 
 ،)1-5( كبرية  بنتيجة  خ�سر  اأن��ه 
جورجيو  العجوز  لل�سيدة  و�سجيل 
ديل  األي�ساندرو  )ه��دف��ن(،  كيليني 

بيريو )هدفن( وديفيد تريزيجيه.
خالل   ،)2010  �2009( مو�سم  ويف 
الفنية  القيادة  كونتي  ت��ويل  ف��رتة 
لفريق اأتالنتا، لعب اأمام يوفنتو�ص يف 
الإيطايل،  الدوري  ال�12 من  اجلولة 
ومتكن البيانكونريي من ح�سم املباراة 

ل�ساحله بنتيجة )2-5(.
تفوق  ا�ستمرار  من  كونتي  ويخ�سى 
النف�ص  ني  ميمُ حيث  عليه،  يوفنتو�ص 
البيانكونريي  ع��ل��ى  ان��ت�����س��ار  ب����اأول 

كمدرب.

مي�شي "مهدد" 
يف �إجنلرت�

قد يواجه النجم الأرجنتيني، ليونيل مي�سي، 
م�سكالت يف ال�سفر اإىل اململكة املتحدة اإذا 

وقع بر�سلونة يف اأي قرعة مع ناد اإجنليزي 
خالل دوري اأبطال اأوروبا عقب قرار بريطانيا 

باخلروج من الحتاد الأوروبي.
وهناك حتذيرات من اأن الالعبن قد يواجهون 

م�سكالت يف ال�سفر اإىل اململكة املتحدة حال 
مغادرة الحتاد الأوروبي ب�سكل ر�سمي.

ونقلت �سحيفة "مريور" الربيطانية عن 
املحامي، اأندرو اأوزبورن، الذي ك�سف عن 

اجلانب الريا�سي يف الربيك�ست، وبالتحديد 
ب�ساأن ما يخ�ص بع�ص الالعبن ، الذين 

تالحقهم ق�سايا مثل مي�سي.
واأو�سح اأوزبون "هناك نقطة حمددة متعلقة 

مبباريات كرة القدم الأوروبية، فاإذا كنت 
مواطنا يف الحتاد الأوروبي ولديك �سجل 

خال من الإدانات واجلرائم، ميكنك ال�سفر 
اإىل اململكة املتحدة بعد بريك�ست، ما مل ت�سكل 

تهديدا لالأمن القومي".
واأ�ساف "اإذا مل تكن من مواطني الحتاد 

الأوروبي، ولديك عقوبة باحلب�ص، اأو عقوبة 
مت تاأجيلها اأو حتى اإلغاوؤها، فاإنك متنع من 

دخول اململكة املتحدة، هناك العديد من 
الالعبن الأكرث �سهرة الذين متت مقا�ساتهم 
ب�ساأن ق�سايا �سريبية اأو ما �سابه، ومل يكونوا 

قلقن من قبل لأنهم ميلكون القدرة على ال�سفر 
بجوازاتهم داخل الحتاد الأوروبي".

وتابع: "بعد بريك�ست، لن يكونوا قادرين على 
دخول البالد لأنهم �سيعاملون كما لو كانوا 

من خارج الحتاد الأوروبي. فاأي �سخ�ص متت 
مقا�ساته لأي �سبب، �سيكون من البداية غري 

م�سموح له بدخول البالد".
وقال: "هذا قد ي�سبب قلقا يف مباريات دوري 

اأبطال اأوروبا، لأن يويفا �سيلعب بع�ص املباريات 
رمبا يف اإجنلرتا. فعلى بع�ص الأندية البدء يف 

اتخاذ الإجراءات".
يذكر اأن مي�سي قد متت مقا�ساته يف ق�سايا 

تهرب �سريبي، وعوقب باحلب�ص 21 �سهرا من 
املحاكم الإ�سبانية، ولكن �سدر القرار مع اإيقاف 

التنفيذ.
وعلى نف�ص ال�سياق، �ستكون الأندية 

الإجنليزية اأمام م�سكالت يف متثيل نف�سها 
خارج بلدانها اأي�سا حال تطبيق تلك القرارات، 

اإذ لن يقف الحتاد الأوروبي لكرة القدم 
مكتوف الأيدي اأمام هذه القرارات امل�سريية.



قاملة 
تز�منا و�ضهر �أكتوبر �لوردي �لعاملي     
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�إطالق �أكرب حملة حت�شي�شية وتوعوية حول مكافحة �شرطان �لثدي 

مو�طنون يلجوؤون �إىل حتويل �لدينار حت�شبا ل�شتري�د �ل�شيار�ت �مل�شتعملة 

يف اإطار م�صوؤوليته االجتماعية، وبالتزامن مع ال�صهر العاملي للتوعية ب�صرطان الثدي، اأطلقت املوؤ�ص�صة العمومية اال�صت�صفائية االأمري عبد القادر بوادي الزناتي بقاملة، وحتت اإ�صراف مديرية 
الثدي، حتت �صعار  املبكر عن �صرطان  الك�صف  اأهمية  توعوية وحت�صي�صية حول  "جبيحة �س"، حملة  للدكتورة   OPTIMA الطبي  الت�صوير  وبالتعاون مع مركز  للوالية،  وال�صكان  ال�صحة 

»متحدين جميعا، حتت لون واحد �صد �صرطان الثدي«، وذلك طيلة �صهر اأكتوبر اجلاري. 
ال�شيدات  احلملة  هذه  وت�شتهدف 
قاملة،  وليــة  بلديات  خمتلف  عرب 
الطرق  باأحدث  توعيتهن  خالل  من 
الثدي  �شرطان  عن  املبكر  للك�شف 
عن  لديهن  التوعية  م�شتوى  ورفــع 
خطر الإ�شابة به وكيفية الكت�شاف 
ال�شفاء  من فر�ص  يزيد  الذي  املبكر 
ال�شيدات  % من   95 من  اأكــر  لــدى 
الغر�ص،  لهذا  و  الأوىل،  مراحله  يف 
تظاهرات  عــدة  املوؤ�ش�شة  �شطرت 
خالل هذا ال�شهر، منها تخ�شي�ص اأيام 
وجلمهور  للمراجعني  جمانية  طبية 
الفحو�شات  من  لال�شتفادة  املر�شى 
املجتمعية  والفعاليات  املخت�شة 
امل�شاحبة واملبادرات التطوعية التي 
ينظمها امل�شت�شفى، وهي العملية التي 
خمت�ص،  طبي  فريق  عليها  ي�شرف 
والإر�شاد  الن�شح  على تقدمي   يعمل 
اإىل  بامل�شت�شفى  املراجعني  للمر�شى 
الطبية  الفحو�شات  تقدمي  جانب 
طب  ــدة  وح م�شتوى  على  املجانية 
وحتويل  املوؤ�ش�شة،  ببذات  الأورام 
اأ�شعة  على  للت�شوير  احلالت  بع�ص 
مركز  مــع  بالتن�شيق  ــامــوغــرايف  امل
للتاأكد    optima الطبي  الت�شوير 

من خلو املراجعات من مر�ص �شرطان 
الثدي.

وبــغــيــة الــو�ــشــول لأكـــرب عـــدد من 
اإ�شرتاتيجية  و�ــشــمــن  ــاء،  ــش ــ� ــن ال
ــة لــلــتــقــرب من  ــي ــرام املــوؤ�ــشــ�ــشــة ال
املـــواطـــن، �ــشــيــتــم تــو�ــشــيــع دائـــرة 
�شيقوم  حيث  املجانية،  الفحو�شات 
الطاقم الطبي املخت�ص بالتنقل اإىل 
كل من بلديات تاملوكة، برج �شباط، 
وحمام ادباغ، من اجل فح�ص الن�شاء 
�شنة،   40 اأعمارهن  تفوق  اللواتي 
تكوينية  اأيـــام  تنظيم  عــن  ناهيك 
الـــداء،  بــهــذا  للتعريف  ــيــة  ودرا�ــش
والوقاية  احلماية  كيفية  و�ــشــرح 
املبكر،  الك�شف  اآلية  طريق  عن  منه 
مدير  اأكــد  فقد  ال�شياق،  نف�ص  ويف 
ال�شت�شفائية  العمومية  املوؤ�ش�شة 
بوادي الزناتي ال�شيد "غجاتي عبد 
العزيز" ليومية "الورا�ص نيوز" على 
اأن هذه الفعاليات نظمت من منطلق 
تتبناها  التي  املجتمعية  امل�شوؤولية 
بجهود  م�شيدا  امل�شت�شفى،  اإدارة 
الفريق الطبي التطوعي الذي جال 
يف العديد من بلديات الولية، �شمن 
ب�شرطان  اخلا�شة  التوعية  حمالت 

ــر  ــوب ــت ـــدي خــــالل حـــمـــالت اأك ـــث ال
امل�شت�شفى،  مدير  اأكــد  كما  ــوردي،  ال
ـــدًا  واأب دائــمــًا  تنظر  موؤ�ش�شته  اأن 
اأن  مبينًا  وعالجه،  املري�ص  خلدمة 
هذه احلملة التي ينظمها امل�شت�شفى 
تاأتي  الثدي  �شرطان  من  للتوعية 
�شمن جهود م�شتمرة على مدار العام 
الأمرا�ص  بكافة  التوعية  ت�شتهدف 
ــذي  وخــا�ــشــة مــر�ــص الــ�ــشــرطــان ال
يوما  بــه،  الإ�شابة  حــالت  تتزايد 

بعد اآخر.

ـــــربت الــطــبــيــبــة  ــا ع ــه ــت ــه مــــن ج
مبركز  ــة  ــع ــش الأ� يف  الأخــ�ــشــائــيــة 
 optima الـــطـــبـــي  الــتــ�ــشــويــر 
الدكتورة "جبيحة �ص" عن �شعادتها 
املهم  التوعوي  احلدث  هذا  باإقامة 
وم�شاركة املركز يف هذه احلملة التي 
باأهمية  الــزوار  توعية  اإىل  تهدف 
الثدي،  �شرطان  عن  املبكر  الك�شف 
كما اأ�شارت اإىل اأن الك�شف عن طريق 
و�شيلة  اأف�شل  هو  املاموغرايف  اأ�شعة 
و�شرطان  لأورام  املبكر  لالكت�شاف 

الثدي يف مرحلة ما قبل حدوث اأي 
اأعرا�ص اأو عالمات مر�شية ظاهرة، 
على  الت�شخي�ص  هذا  ي�شاعد  حيث 
اأن  قبل  ومعاجلته  الـــورم  احــتــواء 
فر�ص  مــن  يزيد  وبالتايل  ينت�شر، 
املكثف  الـــعـــالج  ــب  ــن وجت الــ�ــشــفــاء 
�شالمة  عــلــى  ويــحــافــظ  والــقــا�ــشــي 
على  ي�شاعد  فهو  وبالتايل  الثدي، 
دون  اأف�شل،  ب�شكل  املر�ص  معاجلة 
املــراأة،  ج�شم  �شالمة  على  يوؤثر  اأن 
الفح�ص  هذا  باأهمية  منها  واإميانا 

الطبي  الت�شوير  مركز  قــرر  فقد 
�شعر  تــخــفــيــ�ــص   OPTIMA
الفح�ص باملاموغرايف اإىل 50% من 
للمر�شى  بالن�شبة  ال�شعر الإجمايل 
وادي  مــ�ــشــتــ�ــشــفــى  مـــن  املــوجــهــني 

الزناتي. 
الدكتورة   اأو�ــشــحــت  جانبها  مــن 
يف  خمت�شة  طبيبة  ح"  "دق�شي 
اأهمية  اأن  ال�شرطانية،  الأورام 
جراء  تــاأتــي  احلملة  هــذه  اإطـــالق 
ب�شرطان  الإ�ــشــابــة  ن�شبة  تــزايــد 
الثدي، وقد خ�ش�شت يف �شهر اأكتوبر 
الوردي"  "بال�شهر  عليه  يطلق  ملــا 
حيث يحمل ر�شالة للمجتمع هدفها 
اأجل  مــن  املبكر  والك�شف  الوقاية 
مــكــافــحــة مــر�ــص �ــشــرطــان الــثــدي 
الزناتي،  وادي  م�شت�شفى  اأن  موؤكدة 
يهدف خللق جمتمع �شحي يوؤمن باأن 
فالك�شف  العالج،  من  خري  الوقاية 
وحياة  ــــراأة  امل حــيــاة  ينقذ  املــبــكــر 
امل�شت�شفى  فــاإن  هنا  ومــن  اأ�شرتها، 
ــة  ولي يف  الــنــ�ــشــاء  جــمــيــع  ي�شجع 
امل�شاركة يف فعاليات هذه  قاملة على 
احلملة التوعوية يف ال�شهر الوردي.

اإىل  املواطنني  من  العديد  �شارع 
اقــتــنــاء مــبــالــغ هــامــة مــن عملة 
من  قليلة  اأ�شهر  قبل  "الأورو" 
ـــراءات  الإج تطبيق  يف  ال�شروع 
ــة بــاقــتــنــاء الــ�ــشــيــارات  اخلــا�ــش
من  )اأقــل  اخلــارج  من  امل�شتعملة 
القرار  بعد  وهـــذا  �ــشــنــوات(   3
تكفل  على  ن�ص  ــذي  ال احلكومي 
املواطنني الراغبني يف اقتناء هذه 
دون  اخلا�شة  باأموالهم  ال�شيارات 
الذي  الأمــر  وهو  الدولة،  تدخل 
يف�شلون  املهتمني  من  الكثري  جعل 
اقتناء العملة الأجنبية من الآن 
وهـــذا لــتــفــادي ارتــفــاعــهــا خالل 
وجود  مع  خا�شة  املقبلة  الفرتة 
بوادر لطلب قيا�شي على "الأورو" 
خالل الفرتة املقبلة ل�شتغالله يف 

�شراء هذه ال�شيارات امل�شتعملة.
وعــرفــت الــ�ــشــوق الــ�ــشــوداء يف 
العلمة و�شطيف حركية ملحوظة 
يف الأيام الفارطة نتيجة الإقبال 
على �شراء مبالغ معتربة من العملة 
الأجنبية، وهو الأمر الذي ت�شبب 
يف زيادة طفيفة يف اأ�شعارها والتي 

دج   19500 نــحــو  اإىل  و�ــشــلــت 
بع�ص  نظر  ويف  دج،   100 مقابل 
يعرف  قــد  ال�شعر  فـــاإن  الــبــاعــة 
ارتفاعا اأكرب خالل الأيام املقبلة 
اإىل  ي�شل  اأن  امل�شتبعد  غري  ومــن 
 100 مقابل  دج   30000 حــدود 
دج يف حال تر�شيم قرار احلكومة 
بجلب  املواطنني  بتكفل  واخلا�ص 
وهو  باأنف�شهم  الأجنبية  العملة 
الطلب  من  �شي�شاعف  الذي  الأمر 
ال�شوداء  ال�شوق  يف  الأورو  على 
التي تخ�شع فقط للعر�ص والطلب 

دون معايري اأو �شوابط اأخرى.
وكالعادة فاإن التجار العاملني يف 
مثل  يفوتون  ل  ال�شوداء  ال�شوق 
الــتــي تــدر عليهم  الــفــر�ــص  هــذه 
مداخيل مالية مرتفعة مما جعل 
العديد منهم يقتني كميات كبرية 
اأجل  مــن  الأجنبية  العملة  مــن 
املقبلة  الأ�شهر  خــالل  ت�شويقها 
ح�شبهم  التوقعات  كل  اأن  ل�شيما 
يف  �ــشــاروخــي  ارتــفــاع  اإىل  ت�شري 
ــا فيها  ــعــار هـــذه الــعــمــالت مب اأ�ــش

الأورو والدولر. 

املواطنني  مــن  لعدد  وبالن�شبة 
فاإنهم ياأملون يف تراجع احلكومة 
بتكفل  ــق  ــل ــع ــت امل قــــرارهــــا  ـــن  ع
ال�شيارات  ــراء  ــش � يف  الــراغــبــني 
بتوفري العملة الأجنبية لأن مثل 
ي�شجع  اأن  �شاأنه  من  الــقــرار  هــذا 
بل  كثريا  ال�شوداء  ال�شوق  ن�شاط 
ارتفاع  يف  ي�شاهم  اأن  �شاأنه  ومــن 
كبري للعمالت الأجنبية يف مقابل 
انــهــيــار الــعــمــلــة الــوطــنــيــة، لأن 
الطلب �شيكون كبريا وبالتايل فاإن 
طريقة  اإيجاد  هو  الأمثل  احلــل 
العمالت  على  احل�شول  من  متكن 
البنوك  طــريــق  عــن  الأجــنــبــيــة 
طالب  فيما  املعروفة،  بالأ�شعار 
مواطنون اآخرون بالإ�شراع يف فتح 
مكاتب ال�شرف كما هو حا�شل يف 
اأجل  من  وهــذا  املــجــاورة  البلدان 
�شرف  م�شكل  على  نهائيا  الق�شاء 
الإ�شراع واإنهاء الحتكار املمار�ص 
جعل  والــذي  ال�شوداء  ال�شوق  يف 
خارج  الأجنبية  العمالت  اأ�شعار 

نطاق �شيطرة الدولة. 

و�ضط خماوف من �رتفاع �أ�ضعار �الورو م�ضتقبال 
حفل زو�ج جماعي 

لفائدة �لعر�شان �ملحتاجني  
الأيتام"  اأم  "اخلن�شاء  جمعية  داأبت 
حفالت  تنظم  على  �شطيف  بــوليــة 
العر�شان  ــفــائــدة  ل جــمــاعــيــة  زواج 
ولية  مناطق  خمتلف  من  املحتاجني 
من  طويلة  �شنوات  منذ  وهذا  �شطيف، 
من  املحتاجة  العائالت  م�شاعدة  اأجل 
العر�ص،  م�شتلزمات  كل  توفري  خــالل 
ال�شنة  هــــذه  طــبــعــة  عــرفــت  حــيــث 
الأ�شبوع  نهاية  مع  تنظيمها  مت  والتي 
اأجواء فرحة كبرية بدخول  املن�شرم، 
الذهبي،  للقف�ص  العر�شان  من  العديد 
امل�شاريف  بكل  بعدما تكفلت اجلمعية 

املتعلقة بهم. 
ح�شور  ميزها  تقليدية  اأجـــواء  ويف 
اخليالة والبارود، انطلق موكب العر�ص 
اجلماعي من مدينة �شطيف اإىل غاية 
ع�شرات  �ــشــم  حــيــث  ــال،  ــج ق بــلــديــة 
املواطنني  بع�ص  فيها  مبــا  ال�شيارات 
الذين ف�شلوا م�شاركة العر�شان اجلدد 
فرحتهم، حيث مت اإقامة ماأدبة ع�شاء 
هذه  يف  احلا�شرين  �شرف  على  مميزة 
�شغري  حفل  باإقامة  متبوعة  الطبعة 
بح�شور  العر�شان  هــوؤلء  �شرف  على 

لل�شاعر  مميز  ح�شور  مــع  عائالتهم 
اأمتع  الذي  هرباجي  اهلل  عبد  املحلي 
الق�شائد  مــن  مبجموعة  احلا�شرين 
هذا  على  القائمني  نظر  ويف  ال�شعبية، 
عرفت  ال�شنة  هذه  طبعة  فاإن  احلفل 

جناحا كبريا يف ظل التنظيم املحكم.
اأم  "اخلن�شاء  جمعية  اأن  ومــعــلــوم 
وهي  حورية  ال�شيدة  الأيتام" تراأ�شها 
اأبنائها  من   08 فقدت  خريية  نا�شطة 
عمرهم،  من  الأوىل  ال�شنوات  يف  وهم 
ال�شرطان، غري  وابتليت بعدها مبر�ص 
اأنها بقيت قوية و�شامدة رغم اجلراح 
ورغم املحن والآلم التي تعر�شت لها، 
املعروفة  حورية  ال�شيدة  تبقى  حيث 
بت�شمية "اأم الأيتام" معروفة يف ولية 
الكبري يف فعل اخلري  بن�شاطها  �شطيف 
من خالل توزيع ك�شاوي لالأيتام يف عدة 
رحالت  وتنظيم  الــوليــة،  من  جهات 
من  العرائ�ص  وجتهيز  للفقراء،  عمرة 
بناء  وكــذا  الفقرية،  والأ�ــشــر  الأيــتــام 
واإعادة تهيئة بيوت لالأرامل، ف�شال عن 
التكفل التام بعر�ص جماعي لعدد كبري 

من ال�شباب منذ �شنوات. 
عبد الهادي.ب

عبد الهادي.ب

عالء.ع

بريكةنقاو�صمروانةاآري�صعن التوتةباتنةالتاريخ

بوم�سعل مونية نهج امل�سجد رقم 28 بارك فوراجالأحد 06 اأكتوبر 2019
033249485

تاملي�ست ليندةنواري وحيد
033343180

حارك اأحمدلربارة عبد الكرمياملرحوم بوكالل ال�سالح
033386026

ال�شيادلة املناوبون خالل الفرتة الليلية )من ال�شاعة 19:00 اإىل ال�شاعة 08:00 �شباحا(

راأ�ص العيونبيطامجزار�سريانةعن جا�سرواد املاءمنعةوادي الطاقةاإي�سمولال�سمرةاملعذرتيمقادتازولتالبلدية

الأ�شبوع من 10/03/ 2019 
اإىل 2019/10/09

بلحيواين فوزي
033321398

مغ�سو�ص عبد الكرميتابليت نزيهة
033268491

�سويف اإليا�صخادم وردة
033349113

تاوليليت مفيدة
033201446

مرزوقي توفيق
033346258

دبدوب حممد
033333464

بن غزال 
عذراء كهينة

بن حركات ليلى
033265846

زعرور توفيق
033895071

دري�ص يو�سف
033898123

خماري عمار
033370259

قيقبةق�سباتاأولد �سي �سليمان �سفيانزانة البي�ساءاأولد �سالمتاخلمتبوزينةثنية العابدتكوتعن ياقوتاأولد فا�شلالبلدية

الأ�شبوع من 10/03/ 2019 
اإىل 2019/10/09

براج حنان
033299190

عثماين خمتارخياري اأحمد
033340076

غ�س��ام حب الدين تفاحة
ر�سوان م�سطفى

عمران �شعاد
033334277

�شاعد العربي
033289290

ملليزي عبد الغاينيو�سف �سهام
033375228

�ساكري �سهيلة
033373332

عيا�ص منريبن من�سور فاروق

جدول املناوبة لل�شيادلة عرب بلديات ولية باتنة ل�شهر اأكتوبر

جـــدول املنــــــــاوبة لل�شيادلة بولية باتنة ل�شهر اأكتوبر 2019



كيفية التعامل مع الطفل كثري احلركة

عائلتك

وهي  الغذاء،  من  العامل  اإمدادات  ثلثي  فقط  اأربعة حما�صيل  توفر 
القمح والذرة واالأرز وال�صويا. لكن هناك علماء يف ماليزيا ي�صعون 
حاليا الإحياء حما�صيل اأخرى تعر�صت لكثري من االإهمال. يف ب�صتان 

زراعة  على  اآن  كوك  ليم  يركز  مالكا،  م�صيق  قرب  للفاكهة  �صغري 
الكيدوندونغ  اأ�صجار  عن  متخليا  االأنانا�س،  وكذلك  اللونغان  فاكهة 
ماليزيا. يف  وال�صلطات  املخلالت  �صناعة  يف  ثمارها  تدخل  التي 

يعد  مل  اإنــه  عاما(   45( املــزارع  يقول 
من  واحــــدة  بــ�ــشــجــرة  ــوى  �ــش يحتفظ 
اأ�شجار الكيدوندونغ لعدم �شيوع ثمارها 
يف  املعروفة  الأخرى  املحا�شيل  بخالف 
لي�ص  ليم  مثل  �شغري  فمزارع  الأ�شواق. 
الثمار  تلك  اإنتاج  يف  ال�شتمرار  بو�شعه 

النادرة دون ما يكفي من الطلب عليها.
بالريف  �شاعة  من  اأقل  م�شافة  وعلى 
ثالث  داخـــل  علماء  ي�شعى  املــالــيــزي، 
�شوامع �شخمة لتغيري م�شتقبل الطعام، 
وذلــــك عــرب ا�ــشــتــكــ�ــشــاف اجلــديــد من 
الكيدوندونغ.  مثل  البديلة  املحا�شيل 
اإذ يجري حتويل ثمار تلك ال�شجرة اإىل 
بفيتامني  وغني  ال�شكر  من  خال  ع�شري 
"مركز  املذاق داخل مقر  وم�شت�شاغ  �شي 
املراكز  اأحد  وهو  امل�شتقبل"،  حما�شيل 

البحثية العاملية.
املركز  حــدائــق  بــني  يتجول  وبينما 
كوالملبور،  العا�شمة  ــارج  خ الكثيفة 
علي،  عــزام  �شيد  املركز،  رئي�ص  يقول 
من�شية".  بـ"حما�شيل  يهتم  مركزه  اإن 
فهناك اأ�شناف - مثل املورينغا الرفيعة 
ال�شفرة  اإىل  املائلة  البامبارا  وبقول 
بالإ�شافة اإىل ثمار الكيدوندونغ - ظل 
لكنها  قـــرون،  طيلة  يزرعها  الإنــ�ــشــان 
اجلغرايف  نطاقها  خارج  جمهولة  ظلت 
ال�شيق، بل وتناق�ص الطلب عليها حتى 
بني  تـــوارت  حتى  الأ�شلي  موطنها  يف 

املحا�شيل الأربعة الكبرية.
 - املحا�شيل  اإن هذه  ويقول عزام علي 
توفر   - وال�شويا  والأرز  والــذرة  القمح 
ثلثي اإمدادات العامل من الغذاء، بحيث 
اأ�شبح الب�شر معتمدين عليها ب�شكل �شبه 
كامل، وذلك رغم وجود "�شبعة اآلف نوع 
من املحا�شيل التي زرعها الإن�شان لآلف 

ال�شنني وباتت الآن طي الن�شيان''.
من  لال�شتفادة  ي�شعون  الباحثني  لكن 
اأزيحت  التي  املهملة  املحا�شيل  تلك 
ب�شبب طغيان املحا�شيل الأربعة الأو�شع 

انت�شارا.
قطاع  اأن  يف  ذلـــك  اأهــمــيــة  وتــتــمــثــل 
انبعاثات  ثلث  بنحو  ي�شهم  ــذاء  ــغ ال
احلراري  لالحتبا�ص  امل�شببة  الغازات 
بح�شب  ـــك  وذل ــامل،  ــع ال م�شتوى  عــلــى 
بيانات منظمة الأمم املتحدة لالأغذية 
حاجة  اأي�شا  تقدر  والتي  والــزراعــة، 
مبقدار  الغذائي  اإنتاجه  لزيادة  العامل 
ليكفي   ،2050 ــام  ع بحلول  الن�شف 
اأن ي�شل عددهم  املتوقع  �شكانه  حاجة 

اإىل ع�شرة مليارات ن�شمة.
ويتطلب ذلك حلول عاجلة ل�شد الطلب 
واإحلــاق  املناخي  التغري  مفاقمة  دون 
الطبيعي  بالتنوع  الــ�ــشــرر  مــن  املــزيــد 

والأنظمة البيئية.
اأن  امل�شتقبل  حما�شيل  مركز  ويــوؤكــد 

املحا�شيل املن�شية ميكن اأن ت�شهم ب�شكل 
كبري يف حل تلك املع�شلة، واأن ال�شتثمار 
العتماد  على  الـــدول  �شي�شاعد  فيها 
ب�شورة اأقل على امل�شتورد من املحا�شيل 
ال�شائعة وما تنتجه خطوط الإنتاج من 

كربون ملوث للبيئة.
التي  املحا�شيل  تنوع  زيـــادة  اأن  كما 
الغذائي  الأمن  تعزز  الإن�شان  ي�شتهلكها 
الكوكب  ــرارة  ح ارتفاع  يهدد  وقــت  يف 
كون  عــن  ناهيك  القائمة،  املحا�شيل 
مقاومة  اأكرها  بني  املن�شية  املحا�شيل 
للتغري املناخي واأف�شلها من حيث القيمة 
علي،  عــزام  يوؤكد  ح�شبما  الغذائية، 
ل  ــرا  اأم الغذاء  م�شادر  تنويع  معتربا 

غنى عنه مل�شتقبل الب�شر.
ويتفق خرباء الأمن الغذائي مع ذلك، 
الباحثة  تورتاجادا  �شي�شيليا  تقول  اإذ 
بجامعة  املــائــيــة  الــ�ــشــيــا�ــشــات  مبعهد 
املحا�شيل  تلك  اإن  الوطنية  �شنغافورة 
اأهمية  ذات  اإغــفــالــهــا  على  الأ�ــشــلــيــة 
يف  "لي�شت  امل�شكلة  اأن  موؤكدة  خا�شة، 
ــدم تــوافــر الــغــذاء يف الــعــامل بــل يف  ع

اجلهل باملتوافر منه''.
علي  عــزام  واجهه  ما  هو  اجلهل  ذلــك 
اأثناء درا�شته الدكتوراة يف الثمانينيات، 
اإذ تعرف على املحا�شيل البديلة خالل 

لقائه مبزارعات يف النيجر.
كن  التي  املحا�شيل  من  علي  وانده�ص 
بو�شائل  اأكــواخــهــن  بــجــوار  يزرعنها 
ــع غياب  ــرهــن م اأ�ــش بــدائــيــة لإطــعــام 
املحا�شيل املعتادة، وراأى فيها اأفقا هائال 
لتاأمني اأنظمة غذاء بديلة. ورغم ذلك 
كان عليه اأن يجهد حتى يقنع العامل مبا 

راآه.

غري اأن علي مل ياأل جهدا يف م�شروع تلو 
الآخر حتى تتاأكد اإمكانية زراعة تلك 
املحا�شيل يف بيئات خمتلفة. ولكن ظل 

ال�شوؤال عن جدواها القت�شادية.
حما�شيل  ــز  ــرك م اأركــــــان  ــــد  اأح ويف 
الأغــذيــة  خــبــرية  تخلط  امل�شتقبل، 
زاهية  خ�شراء  عجينة  لني  �شني  تــان 
املورينغا،  اأوراق  دقيق  من  م�شتخل�شة 
ــني، خلــبــز كعكة  ــح ــط ال كــبــديــل عـــن 
القيمة  يف  واأعلى  الغلوتني  منخف�شة 

الغذائية.

القمح اأحد اأربعة حما�صيل
 اأ�صا�صية ت�صهم بثلثي اإمدادات 

الغذاء يف العامل
و�شفات  بابتكار  لني  �شني  اإىل  ويعهد 
املاألوفة  غري  املكونات  تلك  فيها  تدخل 
ماليزيا  يف  الأذواق  لت�شت�شيغها 
القليلة  ال�شنوات  ــالل  وخ وخــارجــهــا. 
ببع�ص  لــني  �شني  ا�شتعانت  املــا�ــشــيــة، 
باملركز  املــزروعــة  املن�شية  املحا�شيل 
ل�شناعة   - والبامبارا  املورينغا  مثل   -
ــاء والــبــ�ــشــكــويــت واملــعــجــنــات  ــش ــ� احل

وغريها.
على  اأي�شا  املــدربــة  ــني،  ل �شني  تــقــول 
على  حتــر�ــص  ــهــا  اإن ــوى،  ــل احل �شناعة 
املحا�شيل  ا�شتخدام  اأ�شلوب  "حتديث 
الو�شفات  ا�شتخدام  من  بدل  املن�شية 
الطبقات  لدى  قبول  لتلقى  القدمية، 
والتي  العامل،  يف  املتزايدة  املتو�شطة 
وامل�شنعة،  ال�شريعة  لالأطعمة  تنزع 
عنها  الــنــمــطــيــة  الـــ�ـــشـــورة  ولــتــغــيــري 
والن�شوة  الــفــقــراء  طــعــام  باعتبارها 

والعجائز''.
املركز  مــنــتــجــات  بع�ص  ــــداأت  ب وقـــد 
لطرحها  املركز  وي�شعى  جناحا.  تلقى 
راجت  كما  رواجــهــا  يف  ــال  اأم املــحــال  يف 
كانت  الــتــي  الــكــيــنــوا،  مــثــل  حما�شيل 
موطنها  خــارج  عاما   30 قبل  جمهولة 
الآن  وبــاتــت  وبـــريو،  بوليفيا  بجبال 

تت�شدر قوائم الطعام املرموقة.
وتركز املبادرة، التي ي�شطلع بها املركز، 
على قيا�ص املحا�شيل من حيث فائدتها 
حم�شولها.  �شخامة  ولي�ص  الغذائية 
فمنذ ما عرف بالثورة اخل�شراء خالل 
عالية  املحا�شيل  هيمنت  ال�شتينيات، 
الإنتاج على ال�شاحة الزراعية ملواجهة 

املجاعات التي �شهدها العامل.
التغذية  "ق�شية  اإن  واليوم يقول علي 
تدين  ب�شبب  موقوتة"  قنبلة  اأ�شبحت 
جــراء  باملحا�شيل  املعدنية  الأمــــالح 
اأك�شيد  ــاين  ث ــاز  غ م�شتويات  ارتــفــاع 
املحا�شيل  تعزيز  من  وبــدل  الكربون. 
ــتــثــمــار يف  الــرئــيــ�ــشــيــة، يــنــبــغــي ال�ــش
الغذائية  القيم  ذات  املن�شية  املحا�شيل 

الأعلى.
مديرة  تك�شف  املــركــز،  دهاليز  وبــني 
نبتات  عن  �شتورامان،  غوماتي  املعامل، 
الباحثون الكثري من الأمل،  يعلق عليها 
حيث تنمو مت�شلقة بثمارها التي ت�شبه 
الفا�شوليا حتت اأ�شعة �شفراء متوهجة 
العلماء  ي�شتخدمها  التي  الغرف  باأحد 
ــاين  وث احلــــرارة  ارتــفــاع  ـــر  اأث لبحث 
الغذائي  املحتوى  على  الكربون  اأك�شيد 
اإن  علي  ويقول  البديلة.  للمحا�شيل 
ل�شمان  الأهمية  بالغة  البحوث  تلك 
الأجواء  يف  امل�شتقبل  حما�شيل  جودة 

احلارة.
وين�شب اهتمام جهات عاملية عدة على 
الأطعمة املن�شية، ح�شبما تقول دانييل 
بـ"وعاء  يعرف  ما  تراأ�ص  التي  نرينربغ 
الوليات  يف  بحثي  مركز  الطعام" وهو 

املتحدة.
حما�شيل  ــز  ــرك م اإىل  ــة  ــاف ــش ــالإ� وب
اأول  باأنه  نف�شه  ي�شف  الذي  امل�شتقبل، 
مركز بحثي يف العامل خم�ش�ص بالكامل 

هيئات  هــنــاك  املــغــمــورة،  للمحا�شيل 
مثل  الــزراعــي،  بالتنوع  معنية  ــرى  اأخ
هيئة اأمانة املحا�شيل، وهيئة اإكري�شات، 
ــتــي الـــدولـــيـــة.  ومــنــظــمــة بــيــوفــري�ــش
من  املتزايدة  ــداد  الأع هذا  اإىل  اأ�شف 
الباحثني  الدخل  متو�شطي  امل�شتهلكني 
عن غذاء �شحي، وغريهم من الراغبني 
ملا  والعودة  امل�شنعة  الأطعمة  هجر  يف 

األفه اأ�شالفهم.
ول يجب اإغفال الدور الأ�شا�شي املنوط 
نرينربغ  وتــقــول  اأنف�شهم.  بــاملــزارعــني 
وخا�شة  املزارعون،  به  قام  اأمر  "هذا 
الزراعة.  الإن�شان  تعلم  منذ  الن�شاء، 
البذور يف حماولة  فقد كانوا يحفظون 
تتناولها  التي  املحا�شيل  على  للحفاظ 
من  الكثري  على  يحافظ  وهذا  اأ�شرهم. 
التنوع احليوي الزراعي وي�شمن انتقال 

تلك املحا�شيل من جيل اإىل اآخر''.
املن�شية  الأطعمة  بتلك  الهتمام  لكن 
من  �شر�شة  مناف�شة  يواجه  واملفيدة 
ال�شكر  عالية  الغربية  الأطعمة  جانب 

والدهون وامل�شنعة.
تقول جنيفر كوا، امل�شاركة يف تاأ�شي�ص 
الأطعمة  يف  الــرائــد  "�شيتكا"  مطعم 
كوالملبور  �شواحي  بــاإحــدى  املحلية 
املحلية  املحا�شيل  اإحياء  اإن  الراقية، 
بامل�شتورد"،  "الولع  يواجه  ماليزيا  يف 
مبطعمها  ذلك  لحظت  اأنها  اإىل  م�شرية 
يبحثون  الـــزبـــائـــن  يـــــزال  ل  ــث  ــي ح
على  كدليل  ـــارج  اخل مــن  مــكــونــات  عــن 
ثم  ــن  وم الجتماعية"،  "الوجاهة 
ب�شكل  املحلية  الأطعمة  تقدمي  يلزمها 

مبتكر.
ويعترب البع�ص اأن العودة اإىل الأطعمة 
لنغ  تيم  ومنهم  حمقق،  اأمــر  املن�شية 
بجامعة  الغذائية  ال�شيا�شات  اأ�شتاذ 
التغري  اإن  يــقــول  اإذ  لــنــدن،  يف  �شيتي 
املناخي "�شيجربنا على تغيري ما اعتدنا 
املحا�شيل" وذلك  بتغري  عليه من مذاق 
وا�شعة  احلالية  املحا�شيل  تراجع  مع 

النت�شار.
بالقطاع  امل�شتثمرين  اإقناع  ينبغي  لكن 
اخلا�ص بدعم املحا�شيل البديلة، وهي 
مهمة �شاقة. ويقول عزام علي اإنه رغم 
امل�شتثمرين  كبار  من  الكثريين  توافد 
اإل  راأوه،  مبا  واإعجابهم  مركزه،  على 
"ال�شوق  اإن  بالقول  ذلك  يتبعون  اأنهم 

حاليا غري متاح''.
املركز  ا�شرتاتيجية  تــركــز  ثــم  ــن  وم
املن�شية  املحا�شيل  اإعـــادة  على  حاليا 
اإىل الواجهة ال�شعبية، ومن ثم تن�شيط 

الطلب عليها.
وقــد دعــا الــقــائــمــون على املــركــز يف 
ويل  ت�شارلز،  الأمـــري  املا�شي  نوفمرب 
عهد بريطانيا، لتد�شني مبادرة جديدة 
بعنوان "�شبكة الأطعمة املن�شية'' جلمع 
وحفظ الو�شفات الآخذة يف النقرا�ص 
على م�شتوى العامل، لتكون بوابة للعودة 

جمددا للمحا�شيل املحلية.
املن�شية  الأطعمة  "تلك  علي  ويقول 
ودون  ــا.  ــدادن واأج اآبــاوؤنــا  عليها  عا�ص 
حفظ ذاكرتها ف�شوف يندثر تاريخ من 

ع�شرة اآلف عام يف جيل واحد''.
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''�ملحا�شيل �ملن�شية" �لتي قد تكون �أهم طعام يف �مل�شتقبل

قطاع الغذاء ي�شهم بنحو ثلث انبعاثات الغازات امل�شببة للحتبا�ض 
احلراري على م�شتوى العامل، وذلك بح�شب بيانات منظمة الأمم 

املتحدة للأغذية والزراعة، والتي تقدر اأي�شا حاجة العامل 
لزيادة اإنتاجه الغذائي مبقدار الن�شف بحلول عام 2050، ليكفي 

حاجة �شكانه املتوقع اأن ي�شل عددهم اإىل ع�شرة مليارات ن�شمة

الأطعمة املن�شية التي 
عا�ض عليها اآباوؤنا 

واأجدادنا. ودون حفظ 
ذاكرتها ف�شوف يندثر 
تاريخ من ع�شرة اآلف 

عام يف جيل واحد
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اأرجنتينية تعذب وتقتل كلبة اجلريان 

بعدما ت�شاجرت مع كلبتها 

�شركة تاأمني بريطانية تعر�س 100 اف جنيه 
ا�شرتليني ملن يجد املرحا�س الذهبي امل�شروق 

ال�شني تطور "كامريات جت�ش�س" خارقة 
حتدد هويتك و�شط اآلف النا�س!

 ماليزيا تطمئن ال�شعب:
 التما�شيح ل ت�شكل خطرا 

طفلة تت�شبب يف طرد والدتها من العمل

جت����ردت ���س��ي��دة اأرج��ن��ت��ي��ن��ي��ة يف 
اأدن���ى  م��ن  ال��ع��م��ر  م��ن  ال�ستينيات 
باحليوان  والرفق  الرحمة  م�ساعر 
اجلريان  كلبة  بربط  قامت  بعدما 
حتى  بتعذيبها  وقامت  �سجرة  يف 

املوت بعدما ت�ساجرت مع كلبتها.
مدينة  ف���ى  ال���واق���ع���ة  وح���دث���ت 
 " يف  "�سانتا  مقاطعة  يف  كايا�ستا 
الأرجنتن  �سرق  �سمال  يف  الكائنة 
على  وه��ى  ال�سيدة  ق��ام��ت  حيث   ،
ال�سجرة  فى  الكلبة  بتعليق  املعا�ص 
اأحد  وق��ام   ، امل��وت  حتى  وتعذيبها 
اجلريان بت�سوير الواقعة بالهاتف 

الذكي اخلا�ص به.
ن�سرتها  التي  اللقطات  وت�سمنت 
وهى  ال�سيدة  �سن"  "ذا  �سحيفة 
تعذب الكلبة ، فيما يعدو طفل يبلغ 
حماولة  يف  �سنوات  ع�سر  العمر  من 

لإثنائها عما تقوم به دون جدوى.
وق��ام��ت ال�����س��ي��دة ب��ت��ط��وي��ق عنق 
الكلبة ب�سلك ثم قامت برفع جيفة 
بعدما  الهواء  فى  امل�سكن  احليوان 
بطعنه  ق��ام��ت  حيث  عليه  ق�ست 

عدة مرات.
ال�سحية  الكلبة  �ساحبة  وقامت 
التي  بالواقعة  ال�سرطة  ب��اإب��الغ 
ب������داأت ع��ل��ى ال���ف���ور حت��ق��ي��ق��ا يف 

مالب�ساتها.

ا�سرتليني  جنيه  األف   100
�سركة  عر�ستها  م��ك��اف��اأة 
حال  يف  بريطانية،  تاأمن 
املرحا�ص  واإع����ادة  العثور 
الذهبي الذي مت ال�ستيالء 
بالينهامي  ق�سر  م��ن  عليه 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  يف 

املتحدة.
وبح�سب �سبكة " �سي اأن اأن" 
املرحا�ص  يعد  الأمريكية 
م�سنوعة  ف��ن��ي��ة  ق��ط��ع��ة 
عيار  اخلال�ص  ال��ذه��ب  م��ن 
هذا  تثبيت  مت  وك��ان   ،18
املذكور،  بالق�سر  املرحا�ص 
الفنية  الت�سكيالت  ك��اأح��د 
الإيطايل  للفنان  مبعر�ص 
بعنوان  كاتيالن  ماوريت�سيو 
 ، خياًرا"  لي�ص  "الن�سر 
والذي مت افتتاحه للجمهور 
بتاريخ 12 �سبتمرب املا�سي .

و����س���رح اأح����د امل�����س��وؤول��ن 
التابعة  ال��ت��اأم��ن  ب�سركة 
ل�سبكة  امل��ل��ك��ي  ل��ل��ق�����س��ر 
ال�سركة  ب��اأن  الأم��ري��ك��ي��ة، 
ي�سل  مكافاأة  بدفع  �ستقوم 

قدرها اإىل 100 األف جنيه 
تنفيذ  ح��ال  يف  ا�سرتليني 
حددتها  ال��ت��ي  ال�����س��روط 
املرحا�ص  لإع��ادة  ال�سركة 
امل����ن����ه����وب وه������ي اإع�������ادة 
وثانًيا  ب���اأم���ان،  امل��رح��ا���ص 

من  كجزء  اجل��اين  اعتقال 
التحقيق"

وكانت ال�سرطة الربيطانية 
اأكدت على �سرقة املرحا�ص 
بالينهامي  بق�سر  الذهبي 
الإجن����ل����ي����زي وال�������ذي مت 

وال��ب��ال��غ  ح��دي��ًث��ا  تثبيته 
جنيه  مليون   18 تكلفته 

اإ�سرتليني ال�سهر املا�سي. .
"مريور"،  �سحيفة  وبح�سب 
التاميز  وادي  �سرطة  قالت 
مرحا�ص  اإن  الجنليزية، 
يف  �سرق  عر�سه،  مت  ال��ذي 
و�سعه  من  الأوىل  ال�ساعات 

باملعر�ص ول يزال مفقودا.
اإن  ال�������س���رط���ة  وق����ال����ت 
الق�سر  يف  وق����ع  احل�����ادث 
وود�ستوك  مبنطقة  القابع 
قبل  ب��اأوك�����س��ف��ورد���س��اي��ر، 
�سباحا  اخلام�سة  ال�ساعة 
اأ�سرار  يف  وت�سبب  مبا�سرة 
كبرية اأدت اإىل فو�سى داخل 

الق�سر".

"كامريات  �سينيون  ب��اح��ث��ون  اب��ت��ك��ر 
جت�س�ص" جديدة فائقة التقنية ميكنها 
ح�سد  و�سط  معن  �سخ�ص  هوية  حتديد 

من ع�سرات الآلف من الأ�سخا�ص.
ميغابك�سل،   500 الكامريا بدقة  وتقدم 
يف  الوجوه  على  والتعرف  التتبع  تقنية 
الوقت احلقيقي، واأثنت و�سائل الإعالم 
الع�سكرية  "التطبيقات  على  ال�سينية 
لهذه  العام"  والأم���ن  الوطني  وال��دف��اع 

التكنولوجيا الفائقة.
للميغابك�سل  ال�سخم  احل��ج��م  وي�سبه 
البعيدة  املجرات  تراقب  التي  الكامريات 
تف�سيال  اأك��رث  دق��ة  وحتمل  الف�ساء،  يف 

بخم�ص مرات من عيون الب�سر.
قبل  م��ن  امل��راق��ب��ة  ك��ام��ريا  تطوير  ومت 
ت�سانغت�سون  ومعهد  فودان  جامعة  علماء 

للب�سريات.
على  اجل��دي��دة  ال��ك��ام��ريا  ق���درة  وتعني 
احل�سود  و�سط  ب�سرعة  الأف��راد  انتقاء 
ل�سبكة  مفيدة  اأداة  �ستكون  اأنها  الكبرية، 

املراقبة الوا�سعة بالفعل يف ال�سن.
ومتلك ال�سن 170 مليون كامريا مراقبة 
يف ال�سوارع والأماكن العامة، التي تراقب 
مواطنيها، وهذا يعادل كامريا واحدة لكل 

�سخ�سا.  12
اجلديدة  الكامريا  اإن  التقارير  وتقول 
ت��ت��م��ت��ع ب���ق���درة ع��ل��ى حت��دي��د ه��وي��ات 
)نحو  قدما   165 بعد  على  الأ�سخا�ص 
يظهرون  كانوا  حال  يف  حتى  مرتا(،   50

من اخللف اأو مع تغطية وجوههم.

ق���ال ع��ب��د ال��ك��رمي رح��م��ن ح��م��زة وزي��ر 
بولية  وال��ث��ق��اف��ة  وال��ف��ن��ون  ال�سياحة 
اأعداد كبرية  اإن وجود  املاليزية  �ساراواك 
الوطنية ل  باكو  التما�سيح يف حديقة  من 

ي�سكل اأي خطر على الب�سر.
نقلتها  ت�سريحات  يف  الكرمي  عبد  واأ�ساف 
�سحيفة )مالي ميل( املاليزية، اأن الب�سر 
التما�سيح يف  للهجوم من قبل  مل يتعر�سوا 
احلديقة، الواقعة على بعد حوايل 37 كم 

من كوت�سينج عا�سمة ولية �ساراواك.
وتابع قائال: " حتى الآن، ل توجد م�سكلة 
التما�سيح  ب��ن  ال��وط��ن��ي��ة  احل��دي��ق��ة  يف 
والب�سر"، م�سريا اإىل اأن العديد من ال�سياح 
���س��اراواك  ي��اأت��ون اإىل  ال��ذي��ن  الأج��ان��ب 
بيئتها  يف  التما�سيح  روؤي���ة  يف  ي��رغ��ب��ون 
باكو  متنزه  واأن  �سيما  ول  الطبيعية، 
الأكرث  هو  ال��ولي��ة،  يف  الأق��دم  الوطني، 

�سعبية لدى ال�سياح الأجانب.

للطفلة  املفرطة  الطاقة  ت�سببت 
جوليا البالغة من العمر 4 �سنوات 
ب�سبب  العمل  والدتها من  يف طرد 
يوم  يف  فو�سى  م��ن  ب��ه  ق��ام��ت  م��ا 

العمل مع والدتها .
ب���داأ الأم���ر ي��زي��د ع��ن ح��ده بعد 
من  اأك��رث  من  اإبنتها  رف�ص  مت  اأن 
فرط  ب�سبب  وم��در���س��ة  ح�سانة 
مع  ال��ع��دواين  و�سلوكها  حركتها 
على  تت�سلق  جتدها  فقد  زمالئها، 
الآثاث ب�سرعة وحتدث فو�سى يف 
املكان ب�سكل �سريع للغاية ، ح�سب 

ما ورد يف �سحيفة "مريور".
لالأطفال  معاملتها  �سوء  عن  ف�سال 
النفعال  �سريعة  فهي   ، الآخرين 
وت�سرب زمالئها وت�سببت يف جرح 
اأحد زمالئها بعد اأن دفعته اأثناء 

اللعب .
ولن  اأن��ه ل مفر  وال��دت��ه��ا  ق��ررت 
ولن  والدتها  �سوا  اأح��د  يتحملها 
الذي  بالقدر  الآخ��رون  بها  يهتم 
فاأ�سطحبتها  والدتها  ب��ه  تقوم 
بتخريب  قامت   ، العمل  اإىل  معها 
والدتها  طرد  يف  وت�سببت  املكتب 

من عملها.

�سريعة  للمعكرونة  املتكرر  ال�ستهالك 
كبرية  ب�سعبية  حتظى  التي  التح�سري، 
اأن  ميكن  العامل،  ح��ول  الأ�سخا�ص  بن 

يوؤدي اإىل الإ�سابة مبر�ص ال�سكري.
مارغريتا  التغذية  اأخ�سائية  وت��وؤك��د 
كوروليفا اأن املنتجات التي يتم اإعدادها 
الغذائية  العنا�سر  اإىل  تفتقر  ب�سرعة 
والفيتامينات، بالإ�سافة اإىل ذلك فاإنها 
يعني  وه��ذا  ال��ربوت��ن،  على  حتتوي  ل 
اأنه يف مثل هذه املنتجات لن تبقى �سوى 
من  يزيد  مما  الب�سيطة،  الكربوهيدرات 

ن�سبة ال�سكر يف الدم.
التح�سري،  للمعكرونة �سريعة  وبالن�سبة 
اإىل  ي��وؤدي  م�ستمر  ب�سكل  تناولها  ف��اإن 
ب�سبب  وذل��ك  خطرية.  �سحية  م�ساكل 
الإ�سافات  من  العديد  على  اإحتوائها 

ال�سارة بج�سم الإن�سان.
املنتج  ت��ن��اول  "بعد  مارغريتا  وق��ال��ت 
العديد  تن�سيط  يتم  م�ستمر،  ب�سكل 
والتي  اجل�����س��م،  يف  الأف��ع��ال  ردود  م��ن 
وبالتايل  الأن�سولن،  مقاومة  اإىل  توؤدي 

الإ�سابة مبر�ص ال�سكري من النوع 2".
وي�سار اإىل اأن ال�سكر من النوع الأول هو 
املر�ص الذي يعتمد على الأن�سولن، وهو 
ناجت عن تدمري مناعي ذاتي خلاليا بيتا 
املنتجة لالإن�سولن يف البنكريا�ص، بينما 
ل يحتاج مر�سى النوع الثاين اإىل حقن 

الأن�سولن.

األقت ال�سرطة املك�سيكية على رجل وزوجته 
بعد اأن ا�ستبهت قوة اأمنية فيهما اأثناء 

حماولتهما اإلقاء بع�ص املخلفات التي 
اأكت�سفت ال�سرطة فيما بعد اأنها اأع�ساء 

ب�سرية. 
وفقا ملا ورد يف �سحيفة "مريور" اأن ال�سرطة 

املك�سيكية األقت القب�ص على الرجل وزوجته 
بعد اأن قاموا بتفتي�ص منزليهما وعرثوا على 
بقايا اأع�ساء ب�سرية ، و اأثناء التحقيق معهم 

اعرتفوا اأنهما قاما با�ستدراج 20 �سيدة. 
كما اعرتفا اأنهما كانا يتخل�سان من اجلثث 

ب�سرعة، اإل اأن اآخر جثة تاأخرا يف التخل�ص 
منها زبداأت يف اإ�سدار الروائح الكريهة ما 

اأدى اإىل تو�سل ال�سرطة اإليهم، كما اعرتفا 
اأنهما كانا ينتزعان قلوب الن�ساء واإلقائها 

للكالب تنه�سها. 
جدير بالذكر اأن املحكمة املك�سيكية حكمت 

على املتهمن بال�سجن مدى احلياة.

زوجان قتال 20 �شيدة 
واألقوا قلوبهن للكالب 

اأطباء: 
املعكرونة �شريعة التح�شري 

ت�شبب مر�شا خطريا

�صدق 

ال ت�صدق
�أو

بعد �نت�ضارها باأعد�د �ضخمة

من�شاوي ينتقم من زوجته ال�شابقة بطرد مفخخ
العمر  من  والع�سرين  الثامنة  يف  رجل  حاول 
انفجر  مفّخخ،  بطرد  ال�سابقة  زوجته  قتل 
خطرية،  بجروح  واأ�سابها  الأخ��رية  وج��ه  يف 
اأعلنت  ما  ح�سب  النم�سا،  جنوب  يف  منزلها  يف 

ال�سرطة.
عاما،   27 العمر  من  البالغة  ال�سحية  ونقلت 
وهي اأم لثالثة اأطفال، اإىل امل�ست�سفى الثالثاء، 
بعد وقوع احلادثة، وهي تعاين من حروق من 
من  باملئة   40 يف  والثالثة  الثانية  الدرجة 
ج�سمها، كما خ�سعت لعمليتن ل�ستزراع جلد، 

وفقا لوكالة 'فران�ص بر�ص'.
واأعلنت ال�سرطة املحلية اخلمي�ص اأنها اأوقفت 
بذنبهما  اعرتفا  اآخ��ر،  وف��ردا  ال�سحية  طليق 
يف انفجار الطرد املفّخخ الذي مت و�سعه اأمام 

جنوبي  غوتارينغ  يف  ال�سابة  منزل  مدخل 
البالد.

التا�سعة  يف  ع�سكري  وهو  ال�سريك،  قام  وقد 
املفخخ  الطرد  ب�'و�سع  العمر،  من  والع�سرين 
اأمام �سقة املراأة ودق على الباب قبل اأن يغادر 
يف  ك��ان  ال��ذي  الطليق  �سغل  حن  يف  امل��وق��ع'، 

مكان قريب العبوة املتفّجرة عن بعد.
واأفادت ال�سرطة باأن الرجلن جّربا قنبلتهما 
اليدوية ال�سنع هذا ال�سيف يف اإحدى الغابات، 

بعد �سراء مكّوناتها عرب النرتنت.
وكانت 41 �سحية من �سحايا جرائم القتل يف 
من   2018 �سنة   73 ب�  عددهم  املقّدر  النم�سا 
الن�ساء، بح�سب اإح�ساءات وزارة الداخلية يف 

البالد البالغ عدد �سكانها 8.8 مالين ن�سمة.
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هاتفها  اأن  �شام�شوجن  �شركة  تدعي 
 Galaxy Fold للطي  القابل  الذكي 
عملية  ـــف  اآل  200 وجـــه  يف  �شي�شمد 
ـــ 5 �ــشــنــوات من  ــدر ب ــق ــا ٌي طـــي، وهـــو م
الإ�شتخدام. قررت �شركة CNet و�شع 
خالل  من  املحك  على  الإدعـــاءات  هــذه 

اإ�شتخدام اآلية تطوي وتفتح الهاتف.
 4 بكاملها  الإختبار  عملية  اإ�شتغرقت 
لقد  اأدنــاه.  م�شاهدتها  وميكنك  �شاعات 
النهاية  حتى  الفيديو  مب�شاهدة  قمنا 
لنكت�شف اأن النهاية لي�شت �شعيدة بعدما 
ت�شررت �شا�شة Galaxy Fold بعد ما 
طي.  عملية  اآلف   120 عن  قلياًل  يزيد 
هذا ٌيقدر بـ 60 يف املئة من عمليات الطي 
ما  اأو  �شام�شوجن  �شركة  بها  وعدت  التي 

يقرب من ثالث �شنوات من الإ�شتخدام.
 SquareTrade يف وقت �شابق، اأجرت
اآلية  نف�ص  باإ�شتخدام  م�شابًها  اإختباًرا 
ا  اأي�شً الإختبار  اأوقــفــوا  بينما  الطي. 
فاإن  طــي،  عملية  اآلــف   120 حــدود  يف 
كانت  اأكر، فقد  واعًدا  كان  اإ�شتنتاجهم 
�شوى  تظهر  ل   Galaxy Fold �شا�شة 
املف�شل  املتدهورة وبداأ  البك�شالت  بع�ص 

الطبقة  توقفت  ــا،  اأيــ�ــشً الــتــدهــور.  يف 
احل�شا�شة للم�ص عن العمل موؤقًتا، ولكن 

هذه امل�شكلة حلت نف�شها ومل تتكرر.
 Galaxy بـــ  حلــق  ــذي  ال ال�شرر  ــاإن  ف
بكثري.  اأكرب   CNet اإختبار  يف   Fold
يف الطية رقم 119 اآلف، ت�شررت ن�شف 
12 دقيقة،  بعد مرور حوايل  ال�شا�شة. 
لالأمر  املف�شل  وا�شت�شلم  الأمـــر  اإنتهى 
الواقع. ومع ذلك، ينبغي الإ�شارة اإىل اأن 

الروبوت FoldBot ُيعترب عدوانًيا اإىل 
حد ما يف كيفية فتح ال�شا�شة، فمن خالل 
اخلا�ص   Galaxy Fold بـ  الإعتناء 
به  الإحــتــفــاظ  باإمكانك  �شيكون  بــك 
بفتح  تقوم  لن  اأنت  ا،  اأي�شً اأطول.  لفرتة 
ل�شاعات  متتايل  ب�شكل  الهاتف  وطــي 
ا  اأي�شً يكون  قــد  ممــا  الآلـــة،  تفعل  كما 

عاماًل م�شاهًما.

هاتف  حــول  جديدة  اإ�شاعة  ظهرت 
 OnePlus �شركة  من  م�شتقبلي  ذكي 
 OnePlus الهاتف  اإطــالق  اأعقاب  يف 
7T الذي اأعلنت عنه ال�شركة ال�شينية 

موؤخًرا.
و   OnLeaks ـــــن  م ـــــل  ك قـــــــام 
من  جمموعة  باإن�شاء   CaskKaro
ت�شتعر�ص  الــتــي  احلا�شوبية  الــ�ــشــور 
 OnePlus يكون  اأن  ُيفرت�ص  ما  لنا 
هاتف  لنا  ت�شتعر�ص  ال�شور  هــذه   .8
للهاتف  جــًدا  م�شابه  ت�شميم  مع  ذكــي 
Pro 7 OnePlus، ولكن هناك بع�ص 
الإختالفات التي ل ميكن روؤيتها اإل بعد 

اإمعان النظر.
النقطة الأوىل املالحظة هي الكامريا 
الثقب  اإىل  الآن  نقلها  التي مت  الأمامية 
املوجود يف الزاوية العلوية الي�شرى من 
 OnePlus ال�شا�شة على عك�ص الهاتف
Pro 7 الذي ي�شم الكامريا الأمامية يف 
للهاتف.  العلوي  الإطار  من  تنبثق  اآلية 
 OnePlus وعلى ما يبدو، قررت �شركة
من  املزيد  لتحرير  التغيري  بهذا  القيام 

امل�شاحة داخل الهاتف لتزويده ببطارية 
علًما  الال�شلكي  ال�شحن  بتقنية  اأو  اأكرب 
 OnePlus قدوم  تقرتح  ال�شائعات  اأن 

التقنية.  هذه  مع   8
هو  املالحظ  الأخــر  الب�شيط  التغيري 

ال�شوت.  مكرب  �شبكة  ت�شميم  تغيري 
 OnePlus الهاتف  اأن  ُيقال 

ال�شور  هذه  يف  يظهر  الذي   8
 ×  160.2 تبلغ  باأبعاد  ميتاز 

علًما  ملمرت   8.1  ×  72.9
 OnePlus الــهــاتــف  اأن 

اأبعاد  مــع  جــاء   Pro  7
 75.9  ×  162.6 تبلغ 

وُيقال  ملمرت.   8.8  ×
الهاتف  �شا�شة  بـــاأن 

 8  OnePlus
�شتمتاز بحجم 6.5 

اإن�ص.
نت�شاءل  نــحــن 
اإذا  ــــا  م حــــــول 

كـــــانـــــت �ـــشـــركـــة 
�شُتعلن   OnePlus

جنًبا   Pro  8  OnePlus الهاتف  عن 
 ،8  OnePlus الهاتف  مع  جنب  اإىل 
اإليه  نتطلع  الــذي  الهاتف  هو  هذا  لأن 

اأكر.

بعدما كانت البالكبريي يف طليعة �شوق الهواتف الذكية 
قبل  الإنقرا�ص  و�شك  على  اأ�شبحت  فقد  البداية،  يف 

اإ�شتخدام  حقوق  على   TCL �شركة  حت�شل  اأن 
الذكية.  هواتفها  يف  التجارية  عالمتها 

مع عدم ت�شليط الأ�شواء والك�شف عن 
طرازات جديدة يف العام املا�شي، فمن 
البالكبريي  اأجهزة  تظل  اأن  املرجح 

ذكية  هــواتــف  عــن  عــبــارة  امل�شتقبلية 
متو�شطة واإقت�شادية.

 CCS Insight Predictions يف حدث
الذي ُعقد موؤخرًا، قال املدير العام للت�شويق يف 

�شركة TCL، ال�شيد Stefan Streit اأن ال�شركة 
لي�ص لديها خطط لإطالق هواتف بالكبريي متوافقة 

فهو  قريب،  وقت  اأي  يف   5G اخلام�ص  اجليل  �شبكات  مع 
بالفعل  وميكنك  ترفيه  جهاز  لي�ص  اإنه   ”  : بالقول  �شرح 
ميكننا  كبرية.  ب�شرعة  اإلكرتونية  ر�شالة  على  احل�شول 
اإ�شتخدامها  5G، وميكن  الكثري من املرح مع  احل�شول على 

على  فقط  لي�ص   … الثالجات  اأو   8K تلفزيونات  يف  رمبا 
البالكبريي “.

 5G اأجهزة  باإطالق   TCL �شركة  �شتقوم  ذلــك،  ومع 
باأ�شعار معقولة يف العام املقبل حتت عالمتها التجارية 
 .Alcatel التجارية  العالمة  وحتــت  اخلا�شة 
اأن  هي  لنا  ُقدمت  التي  الوحيدة  التفا�شيل 
دولر   600 من  اأقل  �شتكلف  الهواتف  هذه 
الن�شف  يف  اإطالقها  و�شيتم  اأمريكي 

الثاين من العام املقبل.

 Galaxy Fold اإختبار اآيل يك�شف عن تلف
يف وقت مبكر عن املتوقع 

لإطلق  خطط  اأي  لديها  لي�ض  اأنه  توؤكد   TCL
 5G هاتف بلكبريي متوافق مع �شبكات

قدوم الهاتف OnePlus 8 مع ثقب يف ال�شا�شة.. 
وتقنية ال�شحن الل�شلكي  

ُمالك Apple Watch يعانون
 من تردي عمر �لبطارية 

 WatchOS 6 ب�شبب حتديث

 iPhone SE2 آبل �شتقوم باإطالق�
 iPhone 8 مع ت�شميم
Apple A13 و�ملعالج

بع�ص  جتعل  التي  الأ�شباب  اأحــد 
ال�شاعات  تبني  يف  يــرتددون  النا�ص 
بعد  الــبــطــاريــة.  عمر  هــو  الذكية 
ال�شاعات  معظم  حتتوي  �شيء،  كل 
اأن  ميكن  بــطــاريــات  على  الــعــاديــة 
بع�شها  اأن  حني  يف  ل�شنوات،  ت�شتمر 
البطاريات،  تغيري  اإىل  حتــتــاج  ل 
�شاعتك  اأن  فــكــرة  فـــاإن  وبــالــتــايل 
ال�شمود  من  تتمكن  ل  قد  الذكية 

لنحو اأ�شبوع كامل تبدو ُمقلقة.
لبع�ص  بالن�شبة  احلـــظ،  ل�شوء 
 ،Apple Watch �شاعات  مالك 
حتديث  تثبيت  بعد  اأنــهــم  فيبدو 
ُيعانون  اأ�شبحوا   ،6  WatchOS
من اإنخفا�ص عمر البطارية. ووفقا 
ال�شبكة  عــلــى  الــتــعــلــيــقــات  لأحــــد 
جاء  فقد   ،Reddit الإجتماعية 
عمر  عــلــى  ح�شلت  لــقــد   ”  : فــيــه 
 Apple بـ  مقارنة  اأ�ــشــواأ  بطارية 

اأنني  لدرجة   ،4  Watch Series
 Apple Watch على  ح�شلت 
و�ــشــاأعــيــد  جـــديـــدة   4  Series
 5  Apple Watch Series
تعطيل  اأريــد  ل  غــًدا.  بي  اخلا�شة 
 Always On Display خا�شية
من  الغر�ص  ب�شدق  يلغي  ذلــك  لأن 

�شرائها يف املقام الأول “.
اأعـــاله،  التعليق  يف  ــتــم  راأي وكــمــا 
على  يــوؤثــر  اخلــلــل  ــذا  ه اأن  فيبدو 
 ،Apple Watch طرازات  جميع 
 Apple Watch ـــك  ذل يف  مبــا 
بع�ص  يدعي  اجلديدة.   5  Series
حمظوظني  كانوا  اأنهم  امل�شتخدمني 
اإطالة عمر البطارية عن طريق  يف 
تعطيل اأو تقليل عدد املهام التي يتم 
لي�ص  هذا  اأن  ن�شعر  ولكن  معاجلتها، 
اإ�شتخدام  من  يحد  لأنــه  احلــال  هو 

.Apple Watch امل�شتخدمني لـ

يتنباأ املحللون يف بع�ص الأحيان ببع�ص 
اخلطط التي متلكها �شركة اآبل لأجهزتها 
القادمة اإىل جانب توقع مبيعات ال�شركة. 
وعلى ذكر ذلك، فقد ذكر املحلل ال�شيني 
تقريره  يف   Ming-Chi Kuo البارز 
النقاب  �شتك�شف  اآبل  �شركة  اأن  الأحدث 
يف   iPhone SE من  التايل  اجليل  عن 

الربع الأول من العام 2020.
بالإ�شافة اإىل الإطار الزمني لالإطالق، 
حول  الــقــويــة  املــعــلــومــات  بع�ص  لــديــنــا 
املقبل  اجليل  اأن  ُيعتقد  نف�شه.  الهاتف 
من iPhone SE �شيح�شل على ت�شميم 
 .8  iPhone مــن  ُمــ�ــشــتــوحــى  جــديــد 
ومبعنى اآخر، من املتوقع اأن يح�شل خليفة 
 iPhone هيكل  على   iPhone SE
فمن  الت�شميم،  عن  النظر  وب�شرف   .8
 iPhone موا�شفات  تكون  اأن  املتوقع 
الأرجح  على  �شيح�شل  فهو  قوية،   SE2

 3GB Apple A13 وعلى  على املعالج 
من الذاكرة الع�شوائية.

ا اأنه من املرجح اأن ي�شم  هذا يعني اأي�شً
 Touch ID م�شت�شعر ب�شمات الأ�شابع
الرغم  على  اإن�ص.   4.7 بحجم  و�شا�شة 
فمن  بال�شعر،  التنبوؤ  يتم  مل  اأنـــه  مــن 
349دولر  ــدود  ح يف  يكون  اأن  املتوقع 
اأن  اإىل  الإ�شارة  وجتدر  399دولر.   –
اإىل  ــح  مل  Ming-Chi Kuo املــحــلــل 
اإطالق  بعد   8  iPhone اإيقاف  اإمكانية 

.iPhone SE2 الهاتف
يتوقع نف�ص املحلل اأن تقوم �شركة اآبل 
مليون   40 اإىل   30 عن  يقل  ل  ما  ببيع 
 .iPhone SE2 الــهــاتــف  مــن  وحـــدة 
الآن، ل ي�شعنا �شوى الإنتظار حتى الربع 
كان  اإذا  ما  ملعرفة  املقبل  العام  من  الأول 
Ming-Chi Kuo حمًقا ب�شاأن  املحلل 

ل. اأم   iPhone SE2



باتنة 

باتنة 

قالت اأن روايتها "�سياطيني" جاءت اإحياء لأدب الر�سائل

هي �لتي �ختارت �أن متنح ��شما لها يف عامل �لأدب ور�شائله، و�أن تكتب جزء عنها وعن متوقعها يف عامل حتكمه ذر�ت من �لعو�طف �لجتماعية و�لإن�شانية و�لفيزيائية، فحكات ون�شجت من جميل 
حروفها، "ب�شرى خملويف" ذ�ت 20 ربيعا �بنة جوهرة �لأور��س باتنة  طالبة جامعية يف �ل�شنة �لثالثة  تخ�ش�س فيزياء طاقوية، موؤلفة كتاب �شيطاين �لذي �شيكون حا�شر� يف فعاليات �ملعر�س 

�لدويل للكتاب �شيال 2019 و �لذي يعترب �أول مولود �أدبي لها، ��شافة �إىل م�شاركة لها يف �لكتاب �جلامع خطوة بخاطرة "ر�شالة �إىل نف�شي"، تفتح حرفها لـ "�لأور��س نيوز" يف هذ� �حلو�ر:

بولي��ة  اجله��وي  امل�س��رح  �سه��د 
عر���ص  اأم���ص  �سبيح��ة  باتن��ة 
م�سرحي��ة "حكايات من العامل"، 
وهو العمل املوجه لفئة الطفال 
وم��ن انت��اج التعاوني��ة الثقافية 
لعريني للفنون الدرامية بباتنة، 
والذي ع��رف اقبال حمت�سما من 
الذي��ن ج��اوؤوا  ط��رف الأطف��ال 
مل�ساه��دة العر���ص امل�سرحي رغم 
اأهميت��ه واملو�سوع ال��ذي يحمله، 
اأين نوهت يف ذات ال�سدد الفنانة 
ليديا لعرين��ي "ممثلة م�سرحية 
وتلفزيوني��ة و�سينمائة" ليومية 
يعالج  العمل  نيوز" اأن  "الورا�ص 
احلك��م  م��ن  العدي��د  طيات��ه  يف 

والأمث��ال والأخالق الرتبوية التي تخ���ص الطفل، وامل�سرحية �سينية مت ترجمتها 
لتالم���ص الرتاث والثقاف��ة الأورا�سية خا�سة واأن الديكور ع��رب على ذلك من خالل 
امللحف��ة الت��ي كانت حا�سرة اإىل جان��ب الطابع احلكواتي ال��ذي تتميز به اجلدات 

الورا�سية وهو ما عملته عليه الفنانة ليديا لتج�سيده على الركح.
واأ�ساف��ت ذات املتحدث��ة اأن��ه مت الرتكي��ز عل��ى الأل��وان وحماولة اي�س��ال الر�سالة 
لالأطف��ال بالطريق��ة الت��ي يفهمونه��ا، اإىل جان��ب العم��ل عل��ى املزج ب��ن الع�سرنة 

والتقليدي يف ذات امل�سرحية للحفاظ على الهوية الأورا�سية.
اجلدي��ر بالذكر اأن م�سرحي��ة "حكايات من العامل" ترجمة و�سياغة لغوية م�سعود 
حج��رية ومتثي��ل كل من ليديا ومن��ى، وقد مت عر�سها يف خمتل��ف املنا�سبات بامل�سرح 

اجلهوي بباتنة.

�س��رع ن��ادي العلم��ة تق��راأ التاب��ع 
ل��دار ال�سباب عناين عب��د احلميد 
بالعلم��ة ولية �سطي��ف يف تنظيم 
يف  ون�ساط��ات  تظاه��رات  ع��دة 
يحر���ص  حي��ث  احلالي��ة  الف��رتة 
الطاقم ال�س��اب املكون لهذا النادي 
عل��ى تن�سي��ط احلرك��ة الثقافي��ة 
والعلمية وحتى اخلريية باملدينة، 
حي��ث �سيك��ون املوع��د م��ع تنظي��م 
وه��و  اخل��ريي"  "�س��دمي  م�س��روع 
امل�سروع ال��ذي يحمل اإ�سم الفقيدة 
�سلمى بودخان )�سدمي( وهي ع�سو 

بالنادي والت��ي فارقت احلياة منذ 
اأ�سابي��ع، حي��ث اأراد الن��ادي تذكر 
الفقيدة من خ��الل هذه التظاهرة 
التي حتم��ل �سعار "�ستظ��ل بيننا"، 
تنظي��م  امل�س��روع  ه��ذا  ويت�سم��ن 
يف  ال�سرط��ان  ملر�س��ى  زي��ارات 
دور  زي��ارة  وك��ذا  امل�ست�سفي��ات، 
العجزة والرحم��ة، مع توفري كتب 
املحتاج��ن  للطلب��ة  وم�ستلزم��ات 
خا�سة منهم املقبلن على اإمتحانات 
)الإبتدائ��ي،  التعلي��م  نهاي��ة 
املتو�س��ط والبكالوري��ا(، ف�سال عن 

تقدمي م�ساعدات للعائالت الفقرية 
وغريه��ا م��ن الن�ساط��ات اخلريي��ة 
امله��داة لروح الفقي��دة التي تركت 
فراغ��ا كبريا يف هذا الن��ادي الذي 
كانت م��ن ب��ن الأع�س��اء الفاعلن 

فيه. 
كم��ا نظ��م الن��ادي ور�س��ة علمي��ة 
ب��دار ال�سباب عن��اين عبد احلميد 
بالتن�سيق مع نادي البريوين بعنوان 
"رحل��ة اإىل الك��ون" وهي الور�سة 
الت��ي قدمه��ا كل م��ن املخت�س�������ان 
يف عل��م الفلك قبا�سي اأحمد وهيب 

وكذا هق��ة التوفيق وه��ذا بح�سور 
هواة عل��م الفلك حي��ث مت تقدمي 
ف�س��ال  مده�س��ة  علمي��ة  معلوم��ات 
ع��ن تنظي��م ور�س��ات األع��اب ذكية 
راقية، كم�ا نظ�������م النادي اأي�س����ا 
ور�س�����ة اأخ���������رى خ������الل الأيام 
الفارط�������ة ع��ن التن�سيط الثقايف 
والإذاع��ي م��ن تاأط��ري الأ�ستاذي��ن 
�ساو���ص،  وعم��ار  بون�س��ادة  مك��ي 
واللذان قدم��ا معلوم�����ات قيم������ة 

وثرية عن هذا املجال. 

تخ�س�سك  اأن  من  الرغم  على  خملويف،  -ب�سرى 
فيزياء طاقوية، اإال اأنك اأي�سا كتبت يف جمال االأدب 
مبا ميكن ت�سميته فيزياء االأدب، هل علي اأن اأجزم 
حقا اأن ما تكتبينه له عالقة بالفيزياء، اأي املوا�سيع 

التي حتبني الكتابة عنها؟
يتطلب  فهذا  الواقع  تعاي�ص  كاتبة  اأنني  مبا 
فجعلته  اأك��رث،  به  واأغ��رق  به  اأحتك  اأن  مني 
كل  عن  لأحت��دث  يل،  بالن�سبة  اإل��ه��ام  م�سدر 
منها  الجتماعية  ت�سادفني  التي  املوا�سيع 
علي  مير  فال  ال�سيا�سية  وحتى  والعاطفية 
هي  الفيزياء  اأن  ومبا  توثيقه،  دون  حدث  اأي 
العامل  حتكم  التي  الطبيعية  للظواهر  و�سف 
املفاهيم  بع�ص  وظفت  اأن��ن��ي  اأن��ك��ر  ل  فاإنني 
الفيزيائية كنيوتن ومفهوم اجلاذبية وغريها 
لتو�سيح بع�ص الأفكار وتدعيمها بالو�سف يف 
خالل  من  حماولة  الرواية  من  املوا�سع  بع�ص 
بوحي  لأكتب  الفيزياء،  و  الأدب  اإدم��اج  ذلك 
قلم كاتبة اأحبت الفيزياء والأدب وف�سلت يف 
التفريق بينهما فجعلت منهما مزيجا متناغما 
يلم�ص القلوب، مزيجا بن املفاهيم الفيزيائية 

اجلافة وامل�ساعر الفيا�سة بالعاطفة.

قررت  حلظة   منذ  رافقتك  الكتابة  اأن  اأعتقد   –
حلظة  ت�سميتها  ميكن  ك��ات��ب��ة،   ت��ك��ون  اأن  فيها 
ُتكون  حتى  للمها  تتداعى  ك��ذرات  الكتابة  انفجار 
فعل الكتابة لديك، عن التجربة االأوىل خلو�س غمار 

الكتابة؟
هو  كاتب  فكل  نتيجة  �سبب  لكل  اأنه  نعلم  كما 
كالهما  والكتابة  القراءة  ق��ارئ،  بال�سرورة 
التي  هي  واملطالعة  فالقراءة   .. لالآخر  مكمل 
وتك�سبنا  ملعرفية،  و  اللغوية  ح�سيلتنا  تنمي 

واهتمامي  اأك���رث،  ب��اإب��داع  للكتابة  اخل���ربة 
�سنوات  الع�سر  �سن  منذ  يتجلى  بداأ  بالقراءة 
حيث كنت األتهم كل ما اأ�سادفه يف طريقي من 
�سنوات  �سبع  وبعد  جرائد  اأو  جمالت  اأو  كتب 
من املطالعة على كل ما يقع يف يدي بداأ قلمي 
ي�سيل حربا فاأ�سبحت اأكتب كلما بداأت الأفكار 
تتزاحم براأ�سي اأو �سادفت موقفا يدفعني اإىل 

الكتابة.

- "�سيطاين" يعد باكورة اأعمالك، من العنوان تبدو 
من  بع�س  فيها  متمردة،  حتميلنها  التي  الن�سو�س 
خالل  من  للقراء  تقدميه  اأن  اأردت  ماذا  الغوغاء، 
هذا املوؤلف، خا�سة واأنه �سيكون حا�سرا يف معر�س 

�سيال للكتاب؟
والكتابة  الأدب  ملجال  متابعتي  خ��الل  م��ن 
كتاب  يختارون  الكتاب  معظم  اأن  اأرى  فاإنني 
لولوجهم   خطواتهم  ك���اأوىل  خ��واط��ر  يحمل 
خمالفا  عملي  اأجعل  اأن  ففكرت  الأدب،  عامل 
بها  اأ�ستهل  ق�سرية  رواي��ة  تكون  اأن  فاخرتت 
كاإحياء  اأخ��رى  جهة  وم��ن  ككاتبة  م�سواري 
احلالية  اأيامنا  يف  مهم�سا  ب��ات  اأدب��ي  جلن�ص 
جمملها  يف  متثل  حيث  الر�سائل،  اأدب  وهو  األ 
مفهوم الت�سحية وتعالج بن طياتها الكثري من 
�سل�ص  عاطفي  باأ�سلوب  الجتماعية  املوا�سيع 
ذاته  من  جزء  يجد  القارئ  جتعل  وموا�سيع 

بن �سطورها.

عنوانها  بخاطرة  جامع  كتاب  يف  اأي�سا  �ساركت   -
الكتب  اأن  تعتقدين  هل  نف�سي"،  اإىل  "ر�سالة 
اجلامعة اأ�سبحت مالذا للعديد من ال�سباب من اأجل 

التعريف باأعمالهم؟
لالإبداع،  الأ�سا�سي  امل�سدر  هو  الدعم  اأن  مبا 
فاإنني اأرى اأن كل ما يحتاج اإليه ال�سباب اليوم 

النطالق  اأج��ل  من  الأوىل  الدفعة  فقط  هو 
نحو رحلة الألف ميل "رحلة التاأليف"، فباتت 
للتعريف  ل��ه��وؤلء  امل��الذ  هي  اجلامعة  الكتب 
باأنف�سهم يف ال�ساحة الأدبية واإخراج اإبداعهم 

للعلن.

- هل هنالك �سخ�سية ما تاأثرت بها، كاتب موؤلف ما 
وراهنت من خالله على اأن تكون مثله؟

ل توجد �سخ�سية معينة فاأنا اأ�سعى لالإ�ستفادة 
من كل كتاب اأقراأه، يعجبني الأ�سلوب الراقي 
التغيري  اإىل  و�سعيه  ال�سرقاوي  اأدهم  للكاتب 
بطريقة  ومعاجلتها  اأف��ك��ار  ط��رح  خ��الل  م��ن 
م�سوقة، كما اأنني اأقراأ لأحالم م�ستغامني التي 
اأراها بارعة يف اختيار الكلمات والعبارات التي 

تلم�ص قلب القارئ وتزعزع كيانه.

مولود  القراء  كما  والكتاب  النقاد  ا�ستقبل  كيف   -
االأدبي؟

الطلب  اأن  اإل  بعد  ي�سدر  مل  اأن��ه  من  بالرغم 
عليه يتزايد فهناك الكثري من املتابعن الذين 
اكت�ساف  و  لقراءته  ب�سغف  �سدوره  يرتقبون 

اأغواره .

اأال  موؤلفك،  تقدم  اأن  ا�ستطعت   20 �سن  يف   -
تعتقدين اأن االأمر مازال مبكرا، اأم اأنك ترين عك�س 

ذلك؟
حلمي  نحو  "اأم�سي   : دائما  �سعاري  كان  لقد 
بخطى ثابتة موؤمنة باأنه يوما ما �ساأ�سل اإىل 

ما  فكل  اأريد"،  ما  اإىل  ذات��ي  اإىل  حلمي 
بالعمر  تعرتف  ل  الأح��الم  اأن  اأعلمه 

لالإجناز،  يدفعنا  م��ا  ه��و  وال�سغف 
ه��ذه  ت���ك���ون  اأن  اخ�����رتت  واأن�����ا 

الأدب  لعاملي  خطواتي  اأوىل 
وال��ك��ت��اب��ة، ال���ع���امل ال���ذي 

خطت  اأن  م��ن��ذ  اأ����س���رين 
الكلمات  اأوىل  اأن��ام��ل��ي 

نف�سي  وت�����وع�����دت 
اأتوقف  ل��ن  باأنني 

ح���ت���ى اأ����س���ن���ع 
اإ�سما  لنف�سي 

يليق بي بن كبار 
الأدباء وكتابته باأحرف 

من ذهب يف تاريخ الأدب. 

- هل تنوين ا�سدار موؤلف اآخر؟
رمب����ا ���س��ي��ك��ون ه���ن���اك ج����زء ث��اين 
فاإنني  ذلك  وغري  �سيطاين،  لروايتي 
مبفاجاأة  ومتابعّي  ق��رائ��ي  اأت��وع��د 
اأخرى كما اأدعو اهلل اأن يوفقني واأن 

ي�سدد خطاي يف ما اأنا مقبلة عليه.

يف  وكمتخ�س�سة  ككاتبة  طموحاتك  عن  م��اذا   -
الفيزياء ككلمة ختامية 

فلن  انطلقت   مادمت  باأنني  �سابقا  قلت  كما   
اإ�سما يليق بي بن  اأ�سنع لنف�سي  اأتوقف حتى 

ك���ب���ار الأدب��������اء يف 
من  مينعني  ل  ذلك  اأن  كما  الأدبية،  ال�ساحة 
واأكمل  الفيزياء  يف  كمتخ�س�سة  قدما  امل�سي 
م�سواري كفيزيائية وكاتبة ت�سعى لبلوغ اأعلى 

املراتب.
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حوار: رقية حلمر

اإ�صدار
رحمة بالطيب

ال�ساب��ة  الكاتب��ة  اأ�س��درت 
بالطي��ب" باك��ورة  "رحم��ة 
املو�سومة  الأدبي��ة  اأعماله��ا 
لنك�س��اري" الت��ي  ب�"�سك��را 
ن�س��رت مبوؤ�س�سة نقطة بوك 
للن�سر والتوزيع، وهي ح�سبما 
�ساحب��ة  الكاتب��ة  اأفادت��ه 
ال�ست��ة ع�سر ربيعا، رواية يف 
�س��كل ر�سال��ة توعوي��ة تربز 
لنا اأهم ما ي�سعر به املنف�سم 
�سخ�سي��ا، اأرادت م��ن خاللها 
اأي�س��ا اأن تخ��رج م��ن قوقعة 
حي��ث  امل�ستهلك��ة،  الكت��ب 
ت��رى اأن العديد م��ن الكتاب 
والروائي��ن ال�سباب يكتبون  
اأو  ال�سخ�سي��ة  م�سريته��م 
ق�س��ة جناحه��م اأو يع��ربون 
ع��ن راأيه��م العام ع��ن طريق 
اخلواط��ر والن�سو���ص، كم��ا 

درد�س��ة  يف  اأ�س��ارت  اأنه��ا 
جمعته��ا ب�"الأورا���ص ني��وز" 
"�سك��را  رواي��ة  تعم��ل  اأن 
لنك�ساري" على تبيان املعنى 
احلقيقي لعبارة "الباريكن" 
الهادئ��ة والت��ي ل تعن��ي اأن 
اأح�سائها ب��اردة، كما ناق�ست 
ه��ذه الرواي��ة ع��دة مظاهر 
املراهق��ة  لف��رتة  اأخ��رى 
لتحمل بذلك يف طياتها عدة 
اإ�سافة  ر�سائ��ل اجتماعي��ة، 
اإىل كونه��ا اعرتافا منها لكل 

من اأ�ساء الظن بها.
ابن��ة  رحم��ة  اأ�س��ارت  كم��ا 
و�ساحب��ة  بون��ة  مدين��ة 
اأن  الأورا�سي��ة   الأ�س��ول 
كان��ت  واإن  التجرب��ة  ه��ذه 
مي��دان  يف  له��ا  الأوىل  ه��ي 
التاألي��ف اإل اأنه��ا لي�ست اأول 

احتكاك لها بالو�سط الأدبي 
�سارك��ت  حي��ث  والثق��ايف، 
يف ع��دة م�سابق��ات ثقافي��ة 
واأدبية من��ذ ال�سغر كتحدي 
واأي�س��ا  العرب��ي  الق��راءة 
لالأ�ست��اذ  كتابي��ة  م�سابق��ة 

بو�ساحة والتي فازت بها، 
اأن  اأي�س���������ا  وذك��������رت 

فك�����رة الكتابة يف احلقيقة 
مل تتبناها وحدها بل القلم 
اختارت��ه  وه��ي  اختاره��ا 
موؤن�س��ا و�سديق��ا له��ا، وهذه 
اأول خط��وات قرارها لت�سدر 
الت��ي  الأدب��ي  العم��ل  ه��ذا 
اأن  خالل������ه��ا  م��ن  ت�سع��ى 
تو�سل ر�س�����التها و�سرخ������ة 

ال�سيزوفريني��ا  مر�س��ى 
للجميع.

هذا وق��د اأك��دت الكاتبة يف 
خت��ام لقائه��ا م��ع "الأورا�ص 
ني��وز" اأن حلمها هو اأن تكون 
الأدب��ي  احلق��ل  يف  نا�سط��ة 
اجلزائ��ري، واأن تغ��ري بع�ص 
للق��ارئ  اخلاطئ��ة  املفاهي��م 
واأن تك��ون للجمي��ع م�ساحة 
اأكرب للتعبري عن اأرائهم ونقد 
م��ا ل يعجبه��م يف كتابتها اأو 
كتابات غريها، كما اأرادت اأن 
تو�س��ل ر�سال��ة للع��امل تعيد 
فيها عبارة اأن الكاتب يحمل 

قلما ل �سيفا.
رواي��ة  اأن  بالذك��ر  جدي��ر 
"�سكرا لنك�ساري" �ست�سارك 
يف املعر���ص ال��دويل للكت��اب 

�سميحة. ع�سيال 2019.



يل فهم يفهمنا؟!

اأ�سول
طفلة �سغرية �سق�سات باباها

 بابا كيف بداأ اخللق ؟
جاوبها : اهلل خلق اآدم 

وحواء وتزوجوا وجابوا 
اأولد وبنات هكذا بدا 

اخللق
راحت �سق�سات مياها نف�ص 

ال�سوؤال ردت عليها 
 الن�سان اأ�سلو قرد وتطور 

و�سار ي�سبه الإن�سان
و�سوي �سوي وّل اإن�سان
الطفلة رجعت لباباها 

: بابا اعال�ص علمني 
الغالط؟ 

ماما قالت يل الإن�سان اأ�سلو قرد
قال لها : اأنا هدرتلك على عائلتي اأما عائلة اأمك 

هاذوك �سي اآخر؟!.

ا�ستغباء
ذات يوم عندما كنت يف المتحان

وحت�سل يف الإجابة
وتقول ل�ساحبك

ال�سوؤال الثاين والثالث
ويقولك: وا�ص بيهم؟؟

ما بيهم والو..راهم ي�سلم عليك 
وقالولك راك معرو�ص للعر�ص هذا 

ماكان!!.

جدار ال�سمت
قالك واحد مهبول داميا حاكم 

احليط و حاط وذنو عليه وي�سمع
 كي �سافو الطبيب قالو"وا�ص راك 

ت�سمع"
 قالو املهبول "ا�سمع بوذنك"

 كي حط الطبيب وذنو على احليط 
قالو "ماراين ن�سمع والو"

اأيا قالو املهبول "هاذي اللي راها مهبلتني؟!!.

معلومات م�سلية

الذئب

اأمثال �سعبية

ذكر  التي  الوحيدة  ال�شورة  هي  املجادلة   •
اإ�شم اجلاللة )اهلل( يف جميع اآياتها.

• اأطول مدة خطوبة ووفاء من خطيبة مت 
ت�شجيلها هي 67 �شنة وقد متت خطبتهما يف 
1902 وتزوجا  15 عام  املك�شيك وهما بعمر 
يف  �شنة   67 اخلطيب  ق�شى  بعدما  بعمر82 

ال�شجن.
ا�شمها  اأخـــت  مــــوزارت  للمو�شيقي  ــان  ك  •
لكن  املو�شيقى  يف  مثله  بارعة  "ماريا" وكانت 
الثامنة  بلغت  عندما  التوقف  على  اأجربوها 

ع�شر 18 لكونها امراأة.
باحلرب  كتبته  ل�شيء  تذكرك  احتمالية   •
لنف�ص  تذكرك  احتمالية  من  اأكــر  الأزرق 

ال�شيء مكتوبا باحلرب الأ�شود.
ب�شارة  لي�شت  الفواكه  التي على  • املل�شقات 

لأنها م�شنوعة من اأوراق �شاحلة لالأكل.
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ا�سحك وال�سحك بال�س.. قبل ما يغلى وتقول يامن عا�س

جواب 
املحاجية

حاجيتك
 على اللي قاري 

مَلَْكارة حروْف
 وما يتهول من 
غواث ال�شوف

حدث يف مثل هذ� �ليوم
ال�ساد�ص من �سهر اأكتوبر

با�شا  ح�شن  العثماين  الــقــائــد  ـ   1787
الق�شاء  يف  ف�شله  بعد  م�شر  يغادر  جزايريل 

على املماليك.
1927 ـ عر�ص اأول فيلم ناطق يف الوليات 

املتحدة الأمريكية.
ركوب  رف�شوا  فرن�شيون  جنود  ـ   1955
القطارات مبحطة ليون احتجاجا على قرار 

توجيههم اإىل حرب اجلزائر.
من  الفرن�شي  الــوفــد  ان�شحاب  ـ   1958
بفلوران�ص  املنعقدة  املتو�شطية  ــدوة  ــن ال
ممثل  بومنجل   اأحمد  ال�شيد  ح�شور  ب�شبب 

جبهة التحرير الوطني.
اجلزائرية  الأنــبــاء  وكالة  منح  ـ   1964
كامل  عــرب  الأخــبــار  تــوزيــع  احتكار  امتياز 

الرتاب الوطني.
يد�شن  بومدين  هواري  الرئي�ص  ـ    1967

بنك اجلزائر اخلارجي.
الثورة  مب�شاهمة  ـ قرار من جمل�ص   1973
اجلزائر يف حرب اأكتوبر و و�شول الوحدات 

اجلوية الأوىل اإىل اجلبهة امل�شرية.
عندما  وذلك  اأكتوبر  حرب  ن�شوب  ـ   1973
ال�شوي�ص  قناة  بعبور  امل�شرية  القوات  قامت 
اجلولن،  يف  اآلــون  خلط  ال�شورية  والقوات 
ــل وقــتــهــا حتــتــفــل بعيد  ــي ــرائ ــش اإ� وكـــانـــت 
العربية  اجليو�ص  حققت  ــد  وق الــغــفــران، 
�شريط  حترير  مت  حيث  كبرية  انت�شارات 
ال�شوي�ص  لقناة  ال�شرقية  ال�شفة  على  �شيق 
بعد  اجلــولن  من  وجــزء  �شيناء  اأرا�ــشــي  من 

احتاللهما عام 1967.
حممد  امل�شري  الرئي�ص  اغتيال  ـ   1981
اأنور ال�شادات خالل العر�ص الع�شكري املقام 
بتنفيذ  قام  اأكتوبر،  حرب  ذكرى  مبنا�شبة 
يف  اأعــدم  الذي  الإ�شالمبويل  خالد  العملية 

وقت لحق.
و  للت�شيري  العايل  املعهد  اإن�شاء  ـ   1984

التخطيط.
بن  ال�شاذيل  اجلمهورية  رئي�ص  1988ـ  
 05 اأحــداث  اإثر  احل�شار  حالة  بعلن  جديد 

اأكتوبر  والتي مبوجبها تدخل اجلي�ص.
ا�شم اجلماعة  الأمن يدرج  ـ جمل�ص   2001
الإ�شالمية امل�شلحة يف اجلزائر �شمن لئحة 

اجلماعات الإرهابية.
ال�شاذيل بن  ال�شابق  ـ وفاة الرئي�ص   2012
83 عاما  يف م�شت�شفى  جديد عن عمر ناهز 

عني النعجة الع�شكري بالعا�شمة.
موزر  بريت  وماي  اأوكيف  جون   -  2014
يف  نــوبــل  بــجــائــزة  ــوزون  ــف ي مـــوزر  واإدوارد 

الطب ل�شنة 2014.
متنح  الفيزياء  يف  نوبل  جائزة   -  2015
منا�شفة بني عاملي الفيزياء الياباين تاكاكي 
وذلك  ماكدونالد،  اآرثــر  والكندي  كاجيتا 

لكت�شافهما ظاهرة تذبذب النيوترينو.
لإلغاء  الدولية  احلملة  منظمة   -  2017
نوبل  جائزة  على  حت�شل  النووية  الأ�شلحة 

لل�شالم.

� مالفرق بن يوؤدي...ويودي يا �سي 
عالوة؟

يون�ص ال�ساو�ص �سكيكدة
الطريق  ت�سلك  م��ث��ال  "يوؤدي".. 
"املوؤدي" اإىل بيتكم..."يودي".. مثال 
ي�سربك  الطريق  ذاك  ت�سلك  واأن���ت 
هو  ب��ح��ي��ات��ك..ه��ذا  "يودي"  كاميو 

املعنى بو�سعك يف ال�سورة؟!.
� قاوم عدوك بالإح�سان اإليه فاإن مل 
ت�ستطع ك�سب وده فمن املمكن اأن تفقاأ 

مرارته؟
يا�سمن بن ال�سبع العلمة

ل اأ�ستطيع!!.
� متى يعجز القلب عن التعبري؟

هدى �سمادي ب�سكرة
عندما يتفاجاأ الطحال!!.

يخرج  الذي  ال�سيء  اأو  احلاجة  ما   �

�سي عالوة اإىل ال�سارع ب�سراحة؟
با�سم لفتاحة اأم البواقي
ول  حاجة  ال�سارع..بال  يف  دميا  اأن��ا 
راك  ان��ت  �سيء..وب�سراحة..اعاله 

حتت الإقامة "مل�سوقرة"؟!!.
� ���س��ي ع����الوة م��ت��ى حت�����ص اأن����ك يف 

خطر؟ 
فتحي بو�سي�ص عن البي�ساء

�سي  يف  اأن���ه  اخل��ط��ر  يح�ص  ع��ن��دم��ا 
عالوة!!.

اأم  �سعادة  يف  امل��وت  تف�سل  اأيهما   �
العي�ص يف تعا�سة؟

وفاء.ن عن التوتة
اأن����ا ل���و خ���ريت م���ا ب���ن اث��ن��ت��ن اأن 
بائ�سا..�ساألغي  اأعي�ص  اأو  مرتفا  اأموت 
حك  من  الفرطا�ص  يتهنى  و  ال�سوؤال 

الرا�ص؟!!.

تخاريف 
�سي عالوة املو�سطا�ش

عندك تقطع اجلورنان

هههههه

�شي عالوة ينتظر اأ�شئلتكم ليجيب عليها، �شاركونا بها 
modhik@yahoo.com :على الربيد الإلكرتوين

الأحد  25 �صتمرب  2969/ 06 اأكتوبر 2019 املوافق لـ 07 �صفر 1441

اأحييني اليوم 
واقتلني غدوة حكـــمة

ال يوجد م�ستحيل اأمام من 
يحاول

�شورة م�شحكة



اأمر قا�شي التحقيق لدى 
حمكمة تب�شة، باإيداع 

�شخ�شني احلب�ص املوؤقت 
وو�شع اآخرين رهن الرقابة 

الق�شائية، عقب القب�ص 
عليهم خالل ال�شجار الذي 

وقع بق�شم ال�شتعجالت 
الطبية بامل�شت�شفى، وح�شب 
بيان اأمني فقد متت العملية 

على اإثر تلقي عنا�شر 
ال�شرطة بالأمن احل�شري 
ال�شابع ملكاملة هاتفية من 

مفادها وقوع �شجار باملوؤ�ش�شة 
ال�شت�شفائية ليتم على 

الفور التنقل اإىل عني املكان 
اأين وجدوا باأن الأمر يتعلق 
ب�شجار وقع بني 4 اأ�شخا�ص 

ليتم حتويل 3 منهم اإىل مقر 
الأمن احل�شري اأحدهم قا�شر 

وفتح حتقيق يف الق�شية 
وبعد اإمتام كافة الإجراءات 

القانونية مت تقدميهم اأمام 
العدالة، اأين �شدر حكما 

يق�شي باإيداع البالغان 
احلب�ص فيما مت و�شع القا�شر 

حتت الرقابة الق�شائية.

العدد 1372 الأحد  25 �شتمرب  2969/ 06 اأكتوبر  2019 املوافق لـ 07 �شفر 1441

ح�شب توقيت مدينة باتنة وما جاورهامواقيت ال�ضالة:

2424
�لإد�رة ـ �لتحرير

�ملنطقة �حل�صرية �لثانية جتزئة 
12 رقم 12 ـ باتنة

�لهاتف: 033.29.18.51
�لفاك�س: 033.29.18.51

�لربيد �لإلكرتوين:
journalelauresnews@gmail.com 

يومية �إخبارية عامة

الفجر: 05:08   الظهر: 12:24 الع�شر: 15:43  املغرب: 18:17  الع�شاء: 19:34    

�أحو�ل �لطق�س �ليوم

باتنة      خن�شلة      �أم �لبو�قي      تب�شة       ب�شكرة

أقصى 27
أدنى  09

أقصى 26
أدنى 08

أقصى 23
أدنى 10

أقصى 28
أدنى 10 

أقصى 33
أدنى 20

2424
�لإد�رة ـ �لتحرير

�ملنطقة �حل�صرية �لثانية جتزئة 
12 رقم 12 ـ باتنة

�لهاتف: 033.29.18.51
�لفاك�س: 033.29.18.51

�لربيد �لإلكرتوين:
journalelauresnews@gmail.com 

�شجلــت م�شالــح املفت�شيــة الولئية 
لــداء  بــوؤرة   14 مبيلــة،  البيطريــة 
الكلب والق�شاء علــى احليوانات التي 
ثبتت اإ�شابتها بالداء خالل ال�شدا�شي 
الأول مــن العام اجلــاري، ح�شبما علم 
مــن ذات املفت�شية التابعــة للمديرية 

املحلية للم�شالح الفالحية .
واأفــاد ذات امل�شدر اأن البوؤر التي  مت 
اكت�شافها موزعة عرب خمتلف بلديات 
الت�شخي�ــص  بعــد  الوليــة حيــث مت 
واأحمــرة  كــالب  اإ�شابــة  ت�شجيــل 
البقــر  مــن  روؤو�ــص  اإىل  بالإ�شافــة 
والأغنــام بــداء الكلــب مــا ا�شتدعــى 

التدخــل الفــوري للق�شــاء عليهــا ملنع 
انت�شار الداء اإىل حيوانات اأخرى ليتم 
يف هذا الإطــار الق�شاء على472كلبا 
بالإ�شافة اإىل راأ�ص بقر واحد اأ�شيب 
بالــداء،  ويف اإطار مكافحة داء الكلب 
�شرعــت امل�شالح الفالحيــة مبيلة من 
خــالل املفت�شية البيطريــة الولئية 
مطلع الأ�شبوع اجلاري، يف حملة تلقيح 
�شــد الداء خ�ش�ص لها 4 اآلف جرعة 
لقــاح وت�شخري43طبيبــا بيطريــا من 
القطاع العمومي . وقد وجهت الكمية 
املخ�ش�شة يف اإطار هذه احلملة لتلقيح 
الكالب وكذا روؤو�ص الأبقار فقط، كما 

متت الإ�شارة اإليه .
وعــن حملة العــام املا�شــي ملكافحة 
مت  باأنــه  امل�شــدر  ذكــر  الكلــب،  داء 
اكت�شاف 19 بوؤرة ما اأ�شفر عن اإ�شابة 
خمتلــف احليوانات من اأبقــار واأغنام 
كــالب. اإىل  بالإ�شافــة  واأحمــرة 

ومت يف اإطــار الوقايــة مــن الإ�شابــة 
بالــداء خــالل نف�ــص الفــرتة تلقيــح 
مــا جمموعــه 158.2كلبــا و21 األف 
و438راأ�ص بقر،  كما مت اأي�شا الق�شاء 
علــى977.1 كلبــا �شــال و9  خنازير 

كانت تهدد بالإ�شابة بداء الكلب.
�ص. ب

خالل �ل�ضد��ضي �الأول من �لعام �جلاري

مت �كت�ضاف جثته بعد �أيام من وفاته
عنرت. ح

عنرت. ح عنرت. ح

عنرت. ح

ميلة

تب�صة

�صي االأورا�صي..
النا�ص....  الفتنة بني  راه يزرع يف  كاين يل 
نف�شهم  يف  ويـــــزرع  الــتــغــيــري  مـــن  يــخــوفــهــم 
الو�شوا�ص... يف�شل ال�شعب ف�شائل وتق�شيمات 
واحد  كلنا  قبل  من  قلنا  وحنا  واجنا�ص... 
القتل  من  ا�شد  د�شا�ص...الفتنة  مابيناتنا 

ويل يتبع كالمهم ماعندو �شا�ص...

متكنــت فرقــة البحــث والتدخل 
باأمــن تب�شــة، مــن اإحبــاط عمليــة 
التبــغ  مــن  علبــة   4320 تهريــب 
وتاأتــي  اأجنبــي،  �شنــع  "مع�شــل" 
معلومــات  ا�شتغــالل  بعــد  العمليــة 
التهريــب  حمــرتيف  قيــام  مفادهــا 
معتــربة  كميــة  تهريــب  حماولــة 
مــن املع�شــل انطالقــا مــن ال�شريط 
احلدودي اإىل غاية اإحدى الوليات 

يف  �شاهــم  الــذي  الأمــر  املجــاورة 
اإجناح املهمة وتوقيف �شيارة وعند 
كميــة  علــى  العثــور  مت  تفتي�شهــا 
عددها  قدر  الفاخر  "املع�شل" نــوع 
بـ36 �شندوق مبجموع 4320 علبة 
كانت مق�شمة بني ال�شندوق اخللفي 
واملقاعــد اخللفيــة للمركبــة ليتــم 
حجز املركبــة وحمولتها وحتويلها 

اإىل مقر اأمن الولية.

الوحــدة  الأول،  اأم�ــص  تدخلــت 
الثانوية للحمايــة املدنية بال�شريعة 
يف وليــة تب�شــة، مــن اأجــل انت�شــال 
جثة �شيخ يبلغ مــن العمر حوايل 65 
�شنــة، عــر عليه ميتــا داخــل منزله 
الكائن بو�شط مدينة ال�شريعة، حيث 
مت حتويله اإىل م�شلحة حفظ اجلثث 
مب�شت�شفــى ال�شريعة وح�شب الطبيب 

امل�شتقبــل للحالــة، فــاإن اجلثــة تعود 
اإىل اأربعة اأيام.

جتــدر الإ�شــارة اإىل اأن اجلثة تعود 
"ب.ح"  يدعــى  متقاعــد  معلــم  اإىل 
عــدة  وفاتــه  حالــة  اأثــارت  والــذي 
ت�شــاوؤلت عــن غيــاب اأهلــه واأقاربــه 
وعــدم تفطنهم لوفاتــه اإل بعد مرور 

اأربعة اأيام .

تدخلت الوحــدة الثانوية للحماية 
املدنيــة بالونــزة �شبيحــة يــوم اأم�ص 
حــوايل ال�شاعــة ال�شاد�شــة والن�شف 
لأجل حــادث �شــري وقع علــى م�شتوى 
الفر�ــص  بركــة  دوار  امل�شمــى  املكــان 
بلدية عــني الزرقاء، ومتثــل احلادث 

يف انقــالب �شيــارة �شياحيــة مــا اأ�شفر 
عن وفاة امراأة تبلغ من العمر حوايل 
اإ�شابــة  عــن  اأ�شفــر  كمــا  �شنــة،   58
خم�شــة اأ�شخا�ــص اآخريــن اأعمارهــم 
بني 02 عامــني و39 �شنة حولوا اإىل 

ا�شتعجالت عني الزرقاء.

وجب �لكالم

hamzalaribi005@gmail.com

حمزه لعريبي

�أزمة رجال
الأورا�ص، حاورتها  ما من قرى  عجوز معمرة بقرية 
الفرق  راأيها يف  باإذاعة الأورا�ص و�شاألتها عن  �شحفية 
الرجل  عقلية  بني  وبالتحديد  والــيــوم،  الأمــ�ــص  بني 
العجوز  من  كان  فما  اليوم،  الرجل  وعقلية  بالأم�ص 
ما  مدة  "هاذي  تردد  ودون  جراأة  بكل  جتيب  اأن  �شوى 
�شفت�ص رجال"، واحلقيقة اأن راأي العجوز يخ�شها وهو 
اعتبارات  على  املبنية  ال�شخ�شية  قناعتها  من  نابع 
خل�شتها يف عدم قدرة الرجال اليوم يف ال�شيطرة على 
ن�شائهم، فقد كان الرجل احلقيقي يف نظر العجوز هو 
التي خلق  امل�شوؤولية  من يتمتع بهيبة وبقوة يف حتمل 

من اأجل حتملها.
احلياة  يف  الــرجــولــة  تقي�ص  الــعــجــوز  كــانــت  اإذا 
فاإن  الهيبة  اإظهار  ويف  امل�شوؤولية  بتحمل  الجتماعية 
والثبات  بال�شدق  يقا�ص  ال�شيا�شية  احلياة  يف  الرجل 
الدولة  يخدم  م�شروع  اأجل  من  والن�شال  املبادئ  على 
لهذا  ال�شليمة،  �شكتها  اإىل  ويعيدها  الأوىل  بالدرجة 
فاأرى اأن ما تعانيه بالدنا اليوم هو فعال "اأزمة رجال"، 
عنها  حتدثت  التي  الرجولة  عن  طبعا  اأحتدث  ول�شت 
ال�شيا�شة  ميدان  يف  الرجولة  عن  احلديث  بل  العجوز 

وميدان الن�شال.
اليوم تعاين من  حقيقة، وبكل و�شوح، فاإن اجلزائر 
الناخب  اأن  حتى  الأ�شعدة،  كل  على  عفن  ومن  رداءة 
فالأغلبية  مبرت�شح،  لي�ص  واملرت�شح  بناخب  يعد  مل 
يعد  مل  فاملرت�شح  اجلانبني،  كال  من  البزن�شة  متار�ص 
بذلك املنا�شل من اأجل م�شروع ما اأو فكرة ما اأو ق�شية 
بربناجمه  يقنعه  من  على  ينتخب  لي�ص  والناخب  ما 
اأ�شبه  بــاتــوا  املرت�شحني  اأغلبية  اإن  بــل  وم�شروعه، 
اأجل  ومــن  "قبلة"  طعم  حياته  يف  يــذق  مل  مبراهق 
فتاة  ي�شاير  لأن  م�شتعدا  يكون  فاإنه  عليها  يح�شل  اأن 
اأفكاره،  مع  متوافقة  غري  اأفكارها  كانت  واإن  حتى  ما 
اأنه يعدها  ما تقول حتى  ويتجاوب معها ويرحب بكل 
لها  يختلق  حتى  مــراده  على  يح�شل  اأن  وما  بالزواج 
الأكاذيب من اأجل اأن ينهي عالقته بها، وهذا ما يثبته 
باتوا  املرت�شحني  من  فكثري  اليوم،  النتخابات  واقــع 
م�شتعدين لأن ي�شايروا ال�شعب اإن قال تر�شحوا نكاية 
قالوا  ترفعوا  قال  واإن  ت�شوفو"  "اللي  قالوا  فالن  يف 
الظن  واأغلب  "م�شتهزئون"،  بهم  كنا  واإنا  مرتفعون  اإنا 
ال�شعب  على  الأخطر  هو  املرت�شحني  من  النوع  هذا  اأن 
امل�شايرة يف  "الع�شابة نف�شها"، لأن من يعتمد على  من 
برناجمه ل ميكن اأن يكون رئي�شا للبالد، بل ل ي�شتحق 
الناخبني  اأما  للحب"،  "متعط�ص  مراهق  �شوى  يكون  اأن 
فتارة  مفهومة  غري  معايري  على  يعتمدون  باتوا  فقد 
من  مع  يقفون  وتــارة  اجلي�ص  يدعمه  من  مع  يقفون 
حتى  ن�شايل  ر�شيد  له  من  مع  الكاذب" وتارة  "املنافق 
يعد  مل  الناخب  اأن  فاأكرر  لهذا  النظام،  ابن  كان  واإن 
ميار�ص  فاجلميع  مرت�شحا،  يعد  مل  واملرت�شح  ناخبا 
نر  نعد  مل  ال�شيا�شية،  الرجولة  فبمنطق  لهذا  الكذب، 
اأي رجل باإمكانه قيادة البالد �شوى من كان ال�شباق اإىل 
اإعالن القطيعة مع النظام ول زال حمافظا على مبدئه 
اأن يختار الأ�شلح للبالد �شوى  ومل نعد نر رجال ميكنه 
�شيء  "الدولة" ل  اأجل  من  ينا�شل  زال  ول  نا�شل  من 

غري الدولة.

اهتز �شكان بلدية برج �شباط بولية قاملة، م�شاء 
اأول اأم�ص، على وقع حادثة وفاة طفل يبلغ من العمر 
تدخلت  حيث  مائي،  جممع  داخل  غرقا  �شنة   13
الثانوية  للوحدة  التابعة  املدنية  احلماية  م�شالح 
انت�شال  مت  كبرية  جمهودات  وبعد  الزناتي  ــوادي  ب
"ن.�ص" البالغ  باملدعو  الأمر  ال�شحية، ويتعلق  جثة 
م�شلحة  اإىل  جثته  نقل  ليتم  �شنة،   13 العمر  من 
حفظ اجلثث مب�شت�شفى وادي الزناتي، فيما ل تزال 
احلادث  هذا  وقوع  اأ�شباب  ملعرفة  جارية  التحقيقات 
لدى  والأ�شى  احلــزن  من  الكثري  خلف  الــذي  الأليم، 

�شكان املنطقة.

هالك طفل غرقا 
د�خل بركة مـائية

حجز ن�شف قنطار 
من �لإجا�س �ملغ�شو�س 

توقيف �شخ�شني حول منزليهما 
�إىل وكـر لتخزين �خلمـور

ت�شجيل 14 بوؤرة لد�ء �لكلب مبيلة

�إحباط حماولة تهريب 4320 علبة مع�شل

وفاة غام�شة لأ�شتاذ متقاعد بال�شريعـة

م�شرع �مر�أة و�إ�شابة 5 �أ�شخا�س يف حادث �شري

خن�شلة،  لولية  التجارة  مديرية  م�شالح  ك�شفت 
بولية  الإجــا�ــص  مــن  كلغ   50 مــن  اأزيـــد  حجز  عــن 
والفواكه،  للخ�شر  التجزئة  جتار  اأحد  لدى  خن�شلة 
وذلك  دينار  األف   15 من  باأزيد  تقدر  مالية  بقيمة 
املادة  هذه  على  غذائية  غري  مللونات  ا�شتعماله  بعد 
بغية ت�شويقها، اأين اتخذت م�شالح مديرية التجارة 
الإجراءات الالزمة �شد املخالف، حيث حرر حم�شر 
ق�شائي �شده وحول للعدالة من اأجل اتخاذ العقوبة 
الالزمة له، يف حني مت اإتالف الكميات املحجوزة، وقد 
دعت م�شالح مديرية التجارة املواطنني اإىل �شرورة 
احلذر والتاأكد من خمتلف املواد ال�شتهالكية خا�شة 
والتبليغ  ال�شتهالك  ومثرية  التلف  ال�شريعة  منها 

عند معرفة اأي جتاوزات.

من  قاي�ص،  دائــرة  باأمن  ال�شرطة  عنا�شر  متكنت 
خمتلف  من  وحــدة   607 وحجز  �شخ�شني  توقيف 
تفتي�ص  بعد  العملية  ــاءت  وج والأحــجــام،  الأنـــواع 
م�شكن امل�شتبه فيه الأول، حيث مت حجز كمية تقدر 
وبالنتقال  الكحولية  امل�شروبات  من  وحدة  بـ405 
اإىل م�شكن امل�شتبه فيه الثاين مت العثور كذلك على 
توقيف  اإثرها  على  ليتم  اخلمور،  من  وحدة   202
يف  �شدر  اأين  املحكمة  اإىل  وتقدميهما  فيهما  امل�شتبه 
اأ�شهر  ب�شتة  ق�شائي  حكم  الأول  فيه  امل�شتبه  حق 
فيه  امل�شتبه  �شبيل  اإخــالء  مت  فيما  نــافــذة،  حب�ص 

الثاين.

عالء. ع

معاوية. �ص

حممد. ع

�إيد�ع �شخ�شني 
�حلب�س و�لرقابة 

لثنني �آخرين عقب 
�شجار مب�شت�شفى تب�شة


