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احتــاد ال�ســاوية

ب�ضبب احلرائق املندلعة خالل ف�ضل ال�ضيف

باتنة تفقد مئات �لهكتار�ت 
من غطــائها �لغــابي!!

باتنة  بوالية  الغابي  الغطاء  105 هكتارات من  اأتت احلرائق على 
منذ بداية �سهر جوان املن�سرم، حيث مت  ت�سجيل اأكرب حريقني هذه 
ال�سنة بغابتي كيمل التي اأتلفت النريان بها 35 هكتارا من اأ�سجار 
ال�سنوبر احللبي،   يف حني اأتت األ�سنة اللهب على 34  هكتارا بغابة 

�ص 04بومرزوق بوادي املاء من اأحرا�ش البلوط والعرعار...

االأع�ساء لزراعة  مركز  اإىل  بحاجة  باتنة   CHU
اأثار تاأخـر فتح مركز زراعة الأع�ساء الب�سرية بولية باتنة، ا�ستياء وتذمر الأطباء وال�ست�سفائيني وكذا الأخ�سائيني �سيما 

واأن املرفق متواجد على م�ستوى امل�ست�سفى اجلامعي "بن فلي�ص التهامي"، كما اأن الطاقم الطبي الذي ي�سرف على مثل هكذا عمليات 
متوفر على غرار زراعة الكلى، اجللد وكذا القرنيات واأي�سا العظام، حيث تعترب الولية رائدة يف هذا املجال...

حقق نتائج مر�ضية رغم قلة الإمكانيات
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 وينجح يف اأول اإختبار
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بـــ�زارة  ال�سحة  وترقية  الــ�قــايــة  مــديــر  و�ــســح 
اأن البع��ص  ال�سحة وال�سكان واإ�سالح امل�ست�سفيات 
بع�ص  االأخــرة  االأ�سابيع  خالل  غزا  الــذي  النمر 
العم�مية  ال�سحة  على  خط�رة  ميثل  ال  ال�اليات 
املتمثلة يف احلكة وظه�ر  االإزعاج  با�ستثناء بع�ص 
على  ما  منه  ولل�قاية  اجللد،  وح�سا�سية  البث�ر 
التي  املياه  اأن�اع  جميع  من  التخل�ص  اإال  امل�اطنني 
التي  اأو تغطية االأواين  قد ت�ساعد على تكاثرها، 

حتت�ي على املياه املخزنة والراكدة.

يف ت�سريح جديد ل�زير الرتبية ال�طنية قال عبد 
اإدارته تعمل على حت�سني اأج�ر  احلكيم بلعابد اأن 
درا�سة  ق�سد  طلب  تقدمي  �سيتم  وباأنه  االأ�ساتذة، 
حك�مي  بقرار  تتعلق  امل�سلة  اأن  باعتبار  امللف  هذا 
ولي�ص �ساأن ترب�ي، م��سحا خالل ر�سالته للمعلمني 

مبنا�سبة الي�م العاملي للمعلم امل�سادف للخام�ص من 
الثان�يات  بني  برنامج  اأن  عام  كل  من  اأكت�بر  �سهر 
اتفاقية تعاون م�سرتكة  اأن مت ت�قيع  �سيع�د بعد 
مع التلفزي�ن اجلزائري واالإذاعة  وكذا مع وزارة 

الثقافة.

nawara.boubire@gmail.com

ن�ارة ب�بر

ال منار�س ال�سيا�سة... 
منار�س الت�سوي�س

اأثبتنا ويف خمتلف امل�اعيد االنتخابية 
واال�ستحقاقاتية جدارتنا دون منازع لي�ص يف 

ممار�سة ال�سيا�سة اإمنا يف ممار�سة الت�س�ي�ص 
على ال�سيا�سة، لدرجة الدع�ة اإىل مقاطعة 

االنتخابات والتخلي عن فر�ص االقرتاع واختيار 
ال�سخ�سية املنا�سبة بق�ة وبعقل رزن ومفكر يف 

�س�رة دميقراطية وحت�يل كل منا�سبة م�سرية 
اإىل مهزلة افرتا�سية يتم التهكم فيها على 

ال�سخ�سيات املت�اجدة على ال�ساحة ال�سيا�سية 
�س�اء كانت ظاملة اأو مظل�مة �سخ�سيات بناءة 

اأو هدامة، وجعلها اأ�سح�كة يف حني ت�ؤخذ 
اأ�س�اتنا منا ونحن اأم�ات اأحياء ليفعل بها ما 

ميكن فعله، فهنا نك�ن قد جتاوزنا الت�س�ي�ص 
اإىل على ال�سيا�سة بدرجات عديدة لنتح�ل اإىل 

خمربني للبالد.
فنحن ال منار�ص ال�سيا�سة ونحن نقلب �سفحات 
الفاي�سب�ك غارقني يف ك�سلنا وخم�لنا وت�اكلنا 

مر�سلني تعليقاتنا الهدامة، فنتح�ل اإىل 
�سخ�سيات هامة يف الق�سف والت�سهر والقذف 

من باب "كل �سي يف الف�ساء االأزرق جائز"، 
فنك�ن اأ�سبه باجلمل الذي ي�سحك من �سنمة 

اأخيه متنا�سيا ما يحمل على ظهره من اع�جاج، 
ويف دواخلنا ومن كرثة هذا ال�سخب والغ�سب 

بداأنا ن�سعر اأننا �سيا�سيني "كبار" ال نحن ننتمي 
للمعار�سة وال للم�االة، وال نحن من ال�اثقني 

يف القايد �سالح وال من امل�سككني فيه، حتى اأننا 
مل نفهم اإن كنا م�اطنني اأم اأننا �سي�ف على 
ار�ص هذا ال�طن نكتفي مبا يقدمه لنا اأهل 

البيت ونر�سى مبا يفعل�ن اإال اأننا نغتابهم وراء 
ظه�رهم.

ف��س�لنا اإىل هذه املرحلة بالذات وبعد اأكرث 
من 33 م�سرة �سلمية يثبت اأننا باألف خر حمليا 

ووطنيا ودوليا، اجناز مينحنا الثقة فعال يف 
قدرتنا على ال��س�ل واإكمال الطريق وفر�ص 

وج�دنا بعيدا عن ال�سراعات والنزاعات، وبدل 
ت�جيه اللكمات التي حتملها تلك الكلمات التي 

نحن فنان�ن يف �سياغتها فلنبحث وراء تلك 
ال�سخ�سيات املرت�سحة فعال ونحللها ونختار 

االأجنع منها ومن بينها فنك�ن قد مار�سنا 
ال�سيا�سة وخ�سنا يف غمار جتربة جديدة 

لبناء وطن جديد يق�م على اإرادة ال�سعب، فهل 
ت�ساءل كل األئك امل�س��سني اإن كانت ت�سرفاتهم 

م�س�ؤولة اأو �ستغني وت�سمن البالد من ج�ع، اأو 
�ستدخل البالد يف فتنة جديدة اأم اأنها عادة 

�سيئة تع�دوا عليها الإف�ساد كل خط�ة ميكنها 
اأن متنح االأجيال القادمة الثقة يف ال�طن ويف 

نظامه الذي ظل م�سرطنا ل�سن�ات ط�يلة، دفعت 
باأبنائه الختيار ميتة يف بطن احل�ت اأف�سل من 

عي�سة ياأكله فيها الدود حيا.

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؟

auresbook

االإطعام  ملّف  الّلهجة بخ�س��ص  �سديدة  بلغة  البلدّيات  "عطا اهلل م�التي" روؤ�ساء  تب�ّسة  خاطب وايل 
املدر�سي، مهّددا بالّلج�ء اإىل اإجراءات اأخرى، يف حال ت�ا�سل هذا التقاع�ص والاّلمباالة يف ت�سير هذا 
اأن  له كاّفة االإمكانيات وامل�ارد، م��سحا  البالغة و�سّخرت  الّدولة االأهمية  اأولته  الذي  امللف احل�ّسا�ص، 
يت�ّجب على البلدية ال�ّسهر على مت�ين املطاعم وال�سهر على تقدمي وجبات �ساخنة ت�ستجيب لل�ّسروط 
ال�سحّية، الأن ت�سير املطاعم املدر�سية االبتدائية من واجبها، ف�سال عن تكّفلها ب�سيانة املطاعم ونظافة 

االأماكن وح�سن �سرها، واأنه لن ي�سمح البّتة باأّي جتاوز اأو تقاع�ص يف حّق الّتالميذ املتمدر�سني.

بطاقة حمـــــــــراء

رغــم اإبــداء �سكان بلديــة عني كر�ســة ا�ستياءهــم يف اأكرث 
مــن مرة مــن احلالة التي اآلــت اإليها املدينــة، اإال اأن امل�س�ؤولني 
ال زالــ�ا نيامــا ال اأذن ت�سمع وال يد تنفــع، فالقمامة املنت�سرة 
يف كل مــكان قد ح�لــت "ثيكر�ست" اإىل حاوية قمامة كبرة، 
فكيــف مل ينتبــه امل�س�ؤولــ�ن اإىل امل�سهد الكارثــي اأو حتى اإىل 

الرائحة اأم ان كل �سيء فيهم "مب��سي" �س�ى اجلي�ب؟

1600 هــ� عــدد منا�سب ال�سغل التي ا�ستفــادت منها ع�سر 
بلدّيــات حدودّيــة ب�اليــة تب�ســة مت ت�جيههــا اإىل امل�ؤ�ّس�ســات 
الرّتب�يــة لتلبية االحتياجــات املطل�بة ل�سمــان ال�سر احل�سن 
للمطاعــم املدر�سّيــة، حيــث اأوفــد وايل تب�ســة جلنــة حتقيــق 
م�سرتكــة لفح�ــص ت�زيــع هــذه املنا�ســب، ناهيك عــن النظر يف 
االن�سغــاالت واالإ�سكاليــات املطروحــة والّتدقيــق يف االأغلفــة 

املالّية املر�س�دة يف عملية االإطعام ملدر�سي.
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اأقرب م�سهد "ك�ميدي" ي�س�ر حال مرت�سحي 
الرئا�سة وه� عندما خرج عا�س�ر العا�سر �ساحب اململكة 

العا�س�رية على �سعبه وقال لهم )اأ�سك�ن فيكم حاب 
يخدم �سلطان؟( فهتف اجلميع بكل حر�ص )اأنا..اأنا..

اأنا..اأنا...( فرد عليهم قائال )اآه يا واحد لّباندية كلكم 
حابني تخدم�ا �سلطان؟!(..بينما اأعر�ص اجلميع على 

املن�سب ال�حيد املت�فر وه� من�سب "ب�ستاين" واأعتربوه 
عمال �ساقا وغر الئق وتقدم اإليه )مر�سح وحيد(..

ويبدو اأن الراغبني يف الرئا�سة املائة والع�سرون )حلد 
االآن( لديهم نف�ص التعط�ص ل�سعب اململكة العا�س�رية 

ملن�سب "الراي�ص" وبني الرغبة والرت�سح الفعلي م�سافة 
"ي�ست�سهلها"  التي  بال�سه�لة  ت�قيع..لي�ست   50000

ه�ؤالء )الق�م( الذين �سّ�لت لهم اأنف�سهم باأن ي�اجه�ا 
�سعبا غر قابل )للتربديع( منذ االإطاحة بالعهدة 

اخلام�سة وع�سابة )الكادر(..
املرادية  كر�سي  ون�سب(  )حل�سب  قا�سدا   120
مل يرتق�ا بعد اإىل م�ست�ى ا�ستكمال ملف الرت�سح 
خا�سة واأن اإقناع خم�سني األفا من الناخبني وعرب 

خم�ص وع�سرين والية مبعدل األف ومائتي ت�قيع على 
االأقل يف كل واحدة على حدا..�سيفتح باب )اجلهاد( 
على م�سراعيه للتناف�ص على لقب "مر�سح" اأوال ثم ال 
باأ�ص بعد ذلك من اللج�ء "لل�سندوق" لتزكية )حلم 

اجلزائريني( يف �سخ�ص رجل تت�افق على تزكيته جميع 
الروؤى واالأطياف..

وال ميكن التكهن مبا �ست�سفر عنه االأيام القادمة من 
مرت�سحني "طامعني" يف الرئا�سة" و"طاحمني" قد ال 

يك�ن طريقهم حمف�فا بالت�قيعات واالأ�س�ات.. بقدر 
تلقي م�اقف اال�ستهجان  والرف�ص واال�ستهزاء من ك�نهم 

دخل�ا التاريخ من باب )املفرغة العم�مية( لل�سعب؟!..
الر�سائل  من  بكثر  يلّ�ح  رقم  الرت�سح  يف  راغبا   120
وبك�ن ال�سيا�سيني عندنا مل يبلغ�ا بعد درجة )الر�سد( 

والن�سج وباأنهم عبء حقيقي على عامة ال�سعب 
وتطلعاتهم..خا�سة واأن االنتخابات يف جمملها باتت 

)م�سكلة( تتقاذفها ال�سلطة والكثر ممن يرف�س�ن تاريخ 
الثاين ع�سر من دي�سمرب م�عدهم الر�سمي نح� اختيار 
رئي�سهم..و�سط خماوف وحتذيرات من تردي االأو�ساع 

و�سرورتها نح� ما ه� اأ�س�اأ من املت�قع.
رمبا مل ت�سكل االنتخابات الرئا�سية قبل هذا التاريخ 

م�عدا حا�سما بقدر ما هي عليه االآن..ومل ت�سكل 
هاج�سا..ومل تكن ي�ما مثار تخ�ف اجلزائريني من 

االنزالق نح� )الفتنة( التي ت�ستهدفنا يف عمق خياراتنا 
الع�سابة  "امل�سرية"..املهم علينا ت�خي احلذر من بقايا 

وامل�ؤامرات التي ت�ستهدفنا �سعبا ودولة.
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زووووووم الأورا�س....

هل تنتظر م�سالح بلدية باتنة �سق�ط املركبات يف هذه احلفرة املك�س�فة منذ اأيام على 
م�ست�ى طريق ال�ادي املغطى امل�ؤدي اإىل حي الن�سر، كي تتدخل من اأجل تغطيتها؟؟!

�سرحت منظمة حماية امل�ستهلك انه بعد املعاينة االأولية تبني اأن انت�سار داء "الل�سان االأزرق" �سبه 
ترتاوح  حيث  اأيام،   10 منذ  كان  الداء  هذا  ع�دة  واأن  التحاليل،  عنه  �ست�سفر  ما  انتظار  يف  م�ؤكد، 

حاالت النف�ق مبدئيا بني 25 اإىل 30 حالة.

�سماح خميلي

تفيد  االجتماعي  الت�ا�سل  م�اقع  عرب  ــرى  واأخ اإعالمية  اأخبار  انت�سرت 
يف  مت�اجد  اجلزائرية  العدالة  لدى  املطل�ب  طليبة  الدين  بهاء  باأن 
اإليها من ت�ن�ص  اأيام يف ايطاليا قادما  اأن  ق�سى  بريطانيا بعد 

التي دخلها عرب احلدود بطريقة غر �سرعية.



النقل  وزير  على  بلمداح،  الدين  نور  اجلالية  عن  الوطني  ال�سعبي  باملجل�ص  النائب  اأثنى 
ملطلب  ''ال�سريعة''  بـ  و�سفها  التي  ا�ستجابته  اإثر  كورابة،  م�سطفى  العمومية،  والأ�سغال 

توفري الكرا�سي للم�سافرين يف مطار اجلزائر الدويل.
وجاء يف ر�سالة بلمداح، التى ن�سرها على �سفحته الر�سمية مبوقع فاي�سبوك: ''كل ال�سكر 
خلو  حول  له  وجهتها  التي  للر�سالة  ا�ستالمه  عقب  ب�سرعة  حترك  الذي  النقل  وزير  اإىل 
املطار اجلديد من الكرا�سي، اأ�سدى الوزير التعليمات بتدارك ذلك، وحاليا يقوم عمال املطار 
الدويل اجلديد باجلزائر العا�سمة برتكيب وتثبيت الكرا�سي داخل قاعة الركوب وحتى 

خارج املطار وبعدد كبري''.
وجتدر الإ�سارة اأن النائب بلمداح نا�سد قبل اأيام الوزير كورابة باإ�سداء تعليمات عاجلة 

ق. ولتوفري الكرا�سي للم�سافرين يف مطار اجلزائر الدويل.

متداولة  مــعــلــومــات  الـــعـــدل،  وزارة  نــفــت 
بخ�سو�ص  حتقيقات  فتح  اإمكانية  بخ�سو�ص 
الرت�سح  ــارات  ــم ــت ــس ا� �ــســحــبــت  �ــســخــ�ــســيــات 

لرئا�سيات 12 دي�سمرب املقبل.
ــداد  واأكـــدت الـــوزارة يف بــيــان، اأن خــرب اإع
لقائمة ت�سم �سخ�سيات �سحبت  العدل  وزارة 
اإجراء  ق�سد  لالنتخابات  الرت�سح  ا�ستمارات 

التحقيقات ب�ساأنهم ل اأ�سا�ص له من ال�سحة.
الرت�سح  يف  رغبته  ا  �سخ�سً  130 واأبــــدى 
الوجوه  من  اأغلبهم  دي�سمرب،   12 لرئا�سيات 
غري املعروفة يف ال�ساحة ال�سيا�سية، بينما ل 
تزال اآجال �سحب ا�ستمارات الرت�سح م�ستمرة 
اإىل غاية 25 اأكتوبر وهو ما يعني اأن العدد 

مر�سح لالرتفاع.

ال�سلطة  يف  ــالم  ــالإع ب املكلف  ك�سف 
علي  لالنتخابات،  امل�ستقلة  الوطنية 
ال�سخ�سيات  ح�سيلة  ارتفاع  عن  ذراع، 
لالنتخابات  ــح  ــس الــرت� يف  الــراغــبــة 
دي�سمرب   12 يــوم  املــقــررة  الرئا�سية 

املقبل اإىل 130 �سخ�سا.
الوطنية  ال�سلطة  اإن  ذراع،  وقـــال 
ال�ساعة  لغاية  ا�ستقبلت  لالنتخابات 

الثانية زوال من نهار اأم�ص الأحد 130 
لنتخابات  الرت�سح  يف  راغبة  �سخ�سية 

دي�سمرب.  12
اأبــواب  اأن  اإىل  ذاتــه  املتحدث  واأ�ــســار 
الرت�سح لهذا ال�ستحقاق املهم مفتوحة 
موؤكدا  املقبل،  اأكتوبر   25 غاية  اإىل 
قادم  خالل  اأكــر  �سيتزايد  العدد  بــاأن 

الأيام.

بال�ساحل  الأحد  اإىل  ال�سبت  ليلة  مت 
اإحباط  م�ستغامن  لــوليــة  ال�سرقي 
خم�ص حماولت للهجرة غري ال�سرعية 
البحر،  بعر�ص  �سخ�سا   63 وتوقيف 
ح�سبما ا�ستفيد من املجموعة الإقليمية 

حلرا�ص ال�سواحل.
العائمة  الوحدات  اأن  امل�سدر  واأو�سح 
الــ�ــســواحــل متكنت  الــتــابــعــة حلــرا�ــص 
 5 توقيف  مــن  املا�سية  �ساعة   24 يف 

قوارب تقليدية ال�سنع على بعد ما بني 
و16   8 بني  )ما  بحرية  اأميال  و10   5
�سرق  خل�سر  �سيدي  بلدية  �سمال  كلم( 

م�ستغامن.
وكان على منت هذه القوارب التي كانت 
ال�سفة  نحو  ال�سري  الإبــحــار  ب�سدد 
الأخرى من البحر املتو�سط 63 مر�سحا 
ثالثة  بينهم  ال�سرعية  غري  للهجرة 

ق�سر، ي�سيف امل�سدر ذاته.

130 راغبا يف الرت�سح لالنتخابات الرئا�سية

اإحباط 05 حماوالت للهجرة غري ال�سرعية 
وتوقيف 63 ''حراقا'' وزير النقل ياأمر بتجهيز مطار اجلزائر بالكرا�سي

وزارة العدل تنفي التحقيق حول 
املر�سحني لالنتخابات الرئا�سية 

ال�سوؤون  لــــوزارة  الــعــام  ـــني  الأم �سيقود 
اخلارجية، ر�سيد بلدهان ابتداء من اليوم 
الثنني اإىل غاية 11 من هذا ال�سهر الوفد 
اجلزائري اإىل اأ�سغال الدورة الـ70 للجنة 
ال�سامية  املفو�سية  لربنامج  التنفيذية 
املزمع  الالجئني  ل�سوؤون  املتحدة  ــالأمم  ل
عقدها بجنيف، ح�سبما جاء اأم�ص الأحد 

يف بيان للوزارة .

بلدهان  "ال�سيد  اأن  امل�سدر  ذات  واأو�سح 
العلنية،  اجلل�سة  يف  كلمة  �سيلقي  الــذي 
بامل�سوؤولني  الأ�سغال  هام�ص  على  �سيلتقي 
لــالأمم  ال�سامية  املفو�سية  يف  ال�سامني 
املتحدة ل�سوؤون الالجئني حيث �سي�ستعر�ص 
ــات  والأزم الثنائي  التعاون  م�سائل  معهم 

الإن�سانية عرب العامل".
اأن  اخلــارجــيــة  الــ�ــســوؤون  وزارة  وذكـــرت 
ــــدورة التي  اجلــزائــر �ــســتــرتاأ�ــص هـــذه ال

انــعــدام  مكافحة  �ــســعــار  ــت  حت �ستجري 
اجلن�سية.
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اجلزائر حري�سة على تطوير قدراتها 
يف جمال الت�سدي الأي تهديد

الدفاع  ــــوزارة  ل الــعــام  الأمـــني  اأكـــد 
غري�ص،  احلميد  عبد  اللواء  الوطني، 
العا�سمة،  باجلزائر  الأحد  اأم�ص  يوم 
تطوير  عــلــى  اجلزائر"  "حر�ص 
يف  والعملياتية  التقنية  قــدراتــهــا 
للت�سدي  وامل�ساعدة  احلماية  جمال 
الأ�سلحة  ب�سبب  خطر  اأو  تهديد  لأي 

الكيميائية.
وخالل كلمته لدى افتتاح ملتقى حول 
و�سط  يف  والتحاليل  العينات  "اأخذ 
ـــوزارة  ال تنظمه  الـــذي  ملوث"،  جــد 
بال�سراكة مع منظمة حظر الأ�سلحة 
على  غري�ص،  اللواء  ركز  الكيميائية، 
"التطور الكبري" الذي يعرفه التعاون 
بني اجلزائر ومنظمة حظر الأ�سلحة 
التظاهرة  هذه  خالل  من  الكيميائية 
الهامة"، موؤكدا "حر�ص اجلزائر على 
والعملياتية  التقنية  قدراتها  تطوير 
يف جمال احلماية وامل�ساعدة للت�سدي 
لأي تهديد اأو خطر، خا�سة مع الو�سع 

الأمني احلايل ال�سائد يف منطقتنا".
�سيدوم  ــذي  ال امللتقى،  هــذا  ويهدف 

اإىل  احلــايل،  ال�سهر  من   9 غاية  اإىل 
امل�ساعدة  جمال  يف  القدرات  "تطوير 
الكيميائية  الأ�سلحة  من  واحلماية 
ــدمي اخلـــــربات واملـــهـــارات  ــق وكــــذا ت
ــاء،  الأعــ�ــس الــــدول  ــن  م للمخت�سني 
العينات  اأخذ  عن  امل�سوؤولني  ب�سفتهم 
عند  ملوث  جد  و�سط  يف  والتحاليل 
كيميائي  هجوم  اأو  حــادث  اأي  وقــوع 
اتفاقية  من  العا�سرة  املــادة  مبوجب 

حظر الأ�سلحة الكيميائية"
امللتقى، الذي  اأ�سغال هذا  و�ستتمحور 
اجلي�ص  من  وعمداء  األوية  يح�سره 
الوطني ال�سعبي، حول اأربعة مقايي�ص 
و�سائل  الــعــيــنــات،  بـ"اأخذ  تتعلق 
التلوث  ــــة   اإزال الــفــرديــة،  احلــمــايــة 
الطبي"،  التدخل  ــذا  وك والتحاليل 
ومتارين  ور�سات  �سكل  على  و�ستجرى 
تطبيقية من تن�سيط خرباء وطنيني 
الأ�سلحة  حظر  منظمة  من  واأجانب 
الــدول  ممثلي  لــفــائــدة  الكيميائية 
الأ�سلحة  حظر  لتفاقية  الأع�ساء 

الكيميائية ملنطقة اأفريقيا.

اجلزائر �سترتاأ�س الدورة حتت �سعار مكافحة انعدام اجلن�سية

ق. وق. و

ق. و

ق. و

ق. و

الوطني
ك�صف رئي�س ال�صلطة الوطنية امل�صتقلة لالنتخابات حممد �صريف، يوم الأحد باجلزائر العا�صمة، عن النتائج الأولية لعملية املراجعة 

ال�صتثنائية للقوائم النتخابية التي انتهت ر�صميا م�صاء اأم�س والتي اأفرزت عن "128 األف م�صجل جديد و40 األف حالة وفاة".
�سحفية  ندوة  خالل  �سريف  ال�سيد  وقال 
عقدها عقب تن�سيب من�سقي ال�سلطة على 
م�ستوى وليات الو�سط، اأن عملية املراجعة 
ال�ستثنائية للقوائم النتخابية "ل تزال 
م�ستمرة اإىل غاية م�ساء الأحد"، م�سيفا 
ك�سفت  العملية  لهذه  الأولية  النتائج  اأن 
جديد  م�سجل  األــف   128" ت�سجيل  عن 
حالة  األف  و40  النتخابية  القوائم  يف 
البلديات  م�ستوى  على  ت�سجيلها  مت  وفاة 
القوائم  ت�سحيح  عملية  يف  اإدماجها  ومت 
النتخابية، بالإ�سافة اإىل 75390 ملف 

خا�ص بتغيري الإقامة".
امل�ستقلة  الوطنية  ال�سلطة  و�ستقوم 
ــــالإعــــالن عن  ــات لحـــقـــا ب ــاب ــخ ــت ــالن ل
التي  املراجعة  لعملية  النهائية  الأرقــام 
طبقا  املا�سي،  �سبتمرب   22 يوم  انطلقت 
بنظام  املتعلق  الع�سوي  القانون  لأحكام 

النتخابات.
املر�سوم  مبوجب  العملية  هذه  متت  وقد 
الهيئة  ا�ــســتــدعــاء  املت�سمن  الــرئــا�ــســي 

الذي  الرئا�سية  لالنتخابات  الناخبة 
وقعه رئي�ص الدولة عبد القادر بن �سالح 
بذات  واألــقــى  املا�سي،  �سبتمرب   15 يــوم 
اإىل  املواطنني  فيه  دعا  خطابا  املنا�سبة 
مل�سار  انطالق  نقطة  املوعد  هــذا  ''جعل 
وبقوة  جماعيا  والعمل  دولتنا،  جتديد 

ـــل اإجنــــاح هـــذا ال�ــســتــحــقــاق كونه  لأج
جديد  رئي�ص  انتخاب  من  �سعبنا  �سيمكن 
رئي�ص  ال�سرعية،  �سروط  بكامل  يتمتع 
البالد  م�سري  قيادة  عاتقه  على  ياأخذ 

وترجمة تطلعات �سعبنا''.

�سريف يك�سف عن النتائج االأولية لعملية املراجعة اال�ستثنائية للقوائم االنتخابية

ق. و

اإيداع املفت�س العام 
ال�سابق لوزارة العدل 

احلب�س املوؤقت

ق. و

اأمر امل�ست�سار املحقق لدى 
املحكمة العليا يوم اأم�ص الأحد 

باإيداع املفت�ص العام ال�سابق 
لوزارة العدل الطيب بلها�سم 

احلب�ص املوؤقت.
ويتابع املفت�ص العام ال�سابق 
بوزارة العدل يف ق�سية وزير 

العدل الأ�سبق الطيب لوح 
املحبو�ص يف املوؤ�س�سة العقابية 

باحلرا�ص منذ 22 اأوت 
واملتابع باأربعة تهم تتمثل 

يف اإ�ساءة ا�ستغالل الوظيفة، 
اإعاقة ال�سري احل�سن للعدالة، 

التحري�ص على التحيز، 
التحري�ص على التزوير يف 

حمررات ر�سمية.



افتتاح دع�ى باملحكمة االإدارية  يف عري�سة 
باتنة يف ق�سمها اأال�ستعجايل حت�ز "االأورا�ص 
ثان�ية  مديرة  رفعت  منها،  ن�سخة  على  ني�ز" 
ق�سائية   دعــ�ى  باتنة  ب�الية  لغرور  عبا�ص 
كمدعية، �سد مديرية الرتبية لذات ال�الية 
ممثلة يف �سخ�سها مدير الرتبية كمدعي عليها، 
نقلها  مقرر  تنفيذ  ووقف  باإلغاء  فيها  تطالب 
االإخ�ة  ثان�ية  اإىل   2019/08/22 بتاريخ 
اأن هذا  الع�سافر، معتربة  ال�سمد بعي�ن  عبد 
بتاريخ  اأنه  املدعية  وك�سفت  تع�سفي،  القرار 
2019/08/25 اجتهت اإىل مت��سطة االإخ�ة 
تفاجاأت  الــدخــ�ل  حم�سر  الإم�ساء  قــربــازي 
اإال  ت��سيحات،  اأي  تتلقى  اأن  دون  بتح�يلها 

ق�سائيا  حم�سرا  املحكمة  رئي�ص  عني  اأن  بعد 
بعد  مبقرر  ح�لت  املعنية  باأن  ردا  تلقى  الذي 
وه�  االأع�ساء  املت�ساوية  اللجنة  ا�ست�سارة 
اأنه اإجحافا اآخر  االأمر الذي راأت فيه املعنية 
ال�ساد�ص  الف�سل  على  وحتايال  ج�سيما  وخطاأ 
االأ�سا�سي  بالقان�ن  املتعلق   03/06 االأمر  من 
لل�ظيفة العم�مية، خ�س��سا اأن احد امل�قعني 
على حم�سر اللجنة ا�ستفاد من تغير ال��سع، 
حيث مت تعيينه يف مكانه وه� ما اأفقد اللجنة 
"امل�ؤامرة"  ث�ب  واألب�سها  اال�ستقاللية  �سفة 
املعنية حاليا  املدعية، ولالإ�سارة ت�جد  تق�ل 
يف و�سعية عالقة، حيث مل تلتحق ال بامل�ؤ�س�سة 

االأ�سلية وال باجلديدة.
ي�مية اإخبارية عامة

املنطقة احل�سرية الثانية  جتزئة  رقم  ـ باتنة
الهاتف:   الفاك�ص: 

. الربيد االإلكرتوين: 

عن�ان واحد يجمعنا

�سميحة. ع  

اإميان. ج

فوزية. ق

اأ. ن

اأثــار تاأخـر فتح مركز زراعة االأع�ساء الب�سرية بوالية باتنة، ا�ستياء وتذمر االأطباء واال�ست�سفائيني وكذا االأخ�سائيني �سيما 
واأن املرفق متواجد على م�ستوى امل�ست�سفى اجلامعي "بن فلي�ش التهامي"، كما اأن الطاقم الطبي الذي ي�سرف على مثل 
هكذا عمليات متوفر على غرار زراعة الكلى، اجللد وكذا القرنيات واأي�سا العظام، حيث تعترب الوالية رائدة يف هذا املجال.

نقابة االأطباء واال�ست�سفائيني  واأكد رئي�ص 
اأن عمليات الزرع ال تزال  لـ"االأورا�ص ني�ز"، 
وه�  اال�ستعجاالت  ق�سم  م�ست�ى  على  جترى 
اإىل  بالنظر  عليها  امل�سرفني  حفيظة  اأثار  ما 
اأن هذا االأخر يعاين من م�ساكل عدة، خا�سة 
االكتظاظ حيث ي�ستقبل االآالف من املر�سى 
ي�سكل  ما  خارجها،  ومــن  ال�الية  داخــل  من 
باعتبار  الطبي  الطاقم  على  كبرا  �سغطا 
الزرع تعد عمليات دقيقة  اأن معظم عمليات 
وحتتاج للكثر من ال�قت واجلهد وفريق طبي 
يحتاج  املري�ص  اأن  م�سيفا  الإجناحها،  معترب 
بامل�ست�سفى  حاليا  يحدث  ما  عك�ص  للراحة، 
اأحد  يف  اأخـــرى  غــرف  اإىل  نقله  يتم  حيث 

طبية  رعاية  اإىل  يحتاج  اأنــه  كما  االأق�سام 
خا�سة ال تت�فر يف ق�سم اال�ستعجاالت.

واأ�ساف ذات املتحدث، اأن االأع�ساء التي يتم 
زرعها اأو نقلها من ج�سم اإىل اآخر حتتاج اإىل 
حفظ اإال اأنه ال ت�جد مراكز للحفظ خا�سة 
واملتخ�س�سني  ــاء  ــب االأط فكل  ــذا  ل الــعــظــام، 
وحتى االإ�ست�سفائيني يريدون فتح هذا املركز 
ي�ساهم  اأن  �ساأنه  من  حيث  االآجال،  اأقرب  يف 
جمال  يف  كبرا  قطبا  باتنة  واليــة  جعل  يف 
امل�ست�ى  على  فقط  لي�ص  االأع�ساء  زراعــة 
املحلي وحتى العاملي يف ظل وج�د الكفاءات 

الالزمة لذلك.
باتنة  م�ست�سفى  اأن  اإىل  االإ�ــســارة  ــدر  جت

ال�سنتني  خـــالل  كــلــيــة   200 زرع  تــخــطــى 
زرع  عملية  اأول  جناح  كان  اأين  املن�سرمتني، 
اأوىل  زراعــة  جنحت  كما   ،2014 �سنة  كلى 
ال�سنة  خــالل  بال�الية  الكبد  زرع  عملية 
من  العديد  برجمة  اإىل  باالإ�سافة  املا�سية، 
اجلامعي  بامل�ست�سفى  القرنيات  زرع  عمليات 
بعد اأن اأثبت الفريق الطبي جناعته يف هذا 
القرنيات  زرع  عمليات  كانت  اأن  بعد  املجال،  
مقابل  ت�ن�ص  دولة  اإىل  ال�سفر  املري�ص  تلزم 
يف  النجاحات  هذه  كل  كبرة،  مالية  مبالغ 
طبي  مركز  فتح  ي�ستلزم   بــات  املــجــال  هــذا 

خا�ص بعمليات الزرع.

الكبر  التاأخر  ب�زينة  بلدية  �سكان  ا�ستنكر 
الذي تعرفه اأ�سغال اجناز الطريق الرابط بني 
ب�زينة ومعافة على م�سافة 24 كلم والذي ال 
اإ�سارة انطالقه  اإعطاء  يزال يف بداياته رغم 
من قبل وايل والية باتنة ال�سابق عبد اخلالق 
اإجنازه  اآنذاك على �سرورة  �سي�دة وت�سديده 

يف اآجال املحددة واملقدرة بـ10 اأ�سهر.
الذي  الطريق  اأهمية  عن  ال�سكان  وعرب  هذا 
من �ساأنه فك العزلة عنهم وت�سهيل تنقالتهم 
وبريكة  الت�تة  لعني  املجاورة  البلديات  عرب 
رقم  الطريق  ي�ستعمل�ن  اأنهم  خا�سة  وغرها، 
باتنة والتي  البلدية ب�الية  التي تربط   87
عارمة  احتجاجات  �سابقة  اأوقــات  يف  �سهدت 
والطلبة  امل�اطنني  م�سالح  تعطيل  يف  �ساهمت 
ال�الية  وايل  ه�ؤالء  نا�سد  حيث  باخل�س��ص، 

للتدخل والت�سديد على اإنهاء االأ�سغال التي مل 
جدا  �سئيلة  بن�سبة  �س�ى  يذكر  تقدما  تعرف 
مل تتجاوز 2 كلم رغم انتهاء االآجال املحددة 
تزال  ال  حيث  املا�سية،  القليلة  االأ�سهر  خالل 
ما  وهــ�  بعد  تنجز  مل  بها  اخلا�سة  اجل�س�ر 
حيث  املــرات،  عديد  يف  امل�اطنني  غ�سب  اأثــار 
ينتهجه  الذي  الكبر  التماطل  هذا  ا�ستنكروا 
القائم�ن على اأ�سغال االجناز وطالب�ا ب�سرورة 
خا�سة  ــال  االآج اأقــرب  يف  وتهيئتها  تعبيدها 
ل�سكان  بالن�سبة  جدا  هاما  م�سلكا  تعترب  اأنها 
بلدية ب�زينة واملناطق املجاورة لها، كما دع�ا 
ال�سلطات املعنية اإىل العمل على تعبيد �سبكة 
بحالة  تت�اجد  والــتــي  الفرعية  الطرقات 

كارثية للغاية من احلفر واالأتربة.

ب�الية  التجارة  مديرية  م�سالح  �سنت 
التي  املحالت  �سد  وا�سعة  حملة  باتنة، 
عدة  يف  قان�نية  غر  بطريقة  تن�سط 
اأحياء بعا�سمة ال�الية على غرار احلي 
التجاري املعروف با�سم �سارع "اآ�ص" بحي 
ب�عقال، حيث وقف اأع�ان الرقابة على 
عديد املحالت التي تن�سط دون �سجالت 

جتارية.
ي�مي  ب�سكل  تتم  جتــاريــة  مــعــامــالت 
خارج االأطر القان�نية يق�م بها اأ�سحاب 
التجاري  "اآ�ص"  �سارع  قلب  يف  حمــالت 
الف�ساءات  واأكــرب  اأبــرز  من  يعترب  الذي 
التجارية ب�الية باتنة، وذلك ما حرك 
م�سالح التجارة للقيام بحمالت تفتي�ص 
ي�سمها  الــتــي  املــحــالت  لكل  ومــراقــبــة 
ال�سارع، حيث ا�ستلزم االأمر خروج اأع�ان 
ال�سرطة  عنا�سر  مع  التجارة  م�سالح 
ل�سمان �سالمة العملية، خا�سة اأن الكثر 
من اأع�ان التجارة تعر�س�ا ح�سب �سه�د 
احلملة  بداية  يف  وال�ستم  لل�سب  عيان 

من طرف التجار الذين رف�س�ا الر�س�خ 
ت�ستدعي  التي  القان�نية  لــالإجــراءات 
من  التي  االإداريـــة  لل�ثائق  اإظهارهم 
ــار  اإط يف  عليها  يــحــ�زوا  اأن  املــفــرو�ــص 

مزاولتهم للن�ساط التجاري.
يذكر اأن م�سالح التجارة �سرعت خالل 
االأيام القليلة املا�سية يف حمالت تطهر 
املــ�ازيــة  الــتــجــارة  مــن  باتنة  اأ�ــســ�اق 
والباعة غر ال�سرعيني، ل�سمان خ�س�ع 
عليهم  املرتتبة  للق�انني  التجار  جميع 
جراء مزاولتهم للن�ساط التجاري وعلى 
بال�سريبة،  املتعلقة  الق�انني  راأ�سها 
على  والق�ساء  الن�ساط  تقنني  بهدف 
اخلزينة  كبد  الــذي  ال�سريبي  التهرب 
فيما  �سخمة،  مالية  خ�سائر  العم�مية 
�سرحت ذات امل�سالح باأنها ب�سدد تعميم 
غرار  على  اأخرى  اأ�س�اقا  لت�سمل  املهمة 
�س�ق 84 الذي �سرعت فيه اأي�سا عملية 
للمحالت  م��سعة  ومــراقــبــة  تفتي�ص 

ون�ساط التجار فيه.

�سهدت اأم�ص، 3 بلديات ب�الية باتنة، 
بداية اأ�سب�ع �ساخنة وغر عاديـة، بعد 
اأن خرج فيها �سكانها عن �سمتهم و�سن�ا 

حركات احتجاجية طرح�ا فيها مطالب 
متباينة واأ�سروا على �سرورة جت�سيدها 

على اأر�ص ال�اقع.
واأقدم م�اطن�ن مل ترد اأ�سماوؤهم يف 

قائمة امل�ستفيدين من القطع االأر�سية 
التي مت االإفراج عنها اأم�ص ببلدية 

�سقانـة، على غلق مقر البلدية والت�سعيد 
بعد ذلك عرب غلق الطريق ال�طني رقم 
االأخرة  هذه  بني  الرابط  �سقه  يف   28

وبلدية بريكة، كما واأغلق م�اطن�ن مقر 
بلدية اجلزار اأق�سى جن�ب غرب ال�الية 

الأ�سباب �سيا�سية متعلقة باالنتخابات 
الرئا�سية واالأ�سخا�ص املنتقني لالإ�سراف 

على العملية على م�ست�ى مندوبية 
ال�سلطة ال�طنية لتنظيم االنتخابات 

بالبلدية، وغر بعيد عن بلدية اجلزار 
اأغلق اأولياء تالميذ مدر�سة �سليحي 

الطيب "ذراع احل�ا�ص" ببلدية �سفيان 
مقر هذه االأخرة احتجاجا على عدم 

ح�س�لهم منحة التمدر�ص باالإ�سافة 
اإىل رداءة ال�جبات املقدمة على م�ست�ى 

مطعم امل�ؤ�س�سة.

حقق نتائج مر�ضية رغم قلة الإمكانيات

االأع�ساء لزراعة  مركز  اإىل  بحاجة  باتنة   CHU
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من  هكتارات     105 على    احلرائق  اأتــت 
بداية  منذ  باتنة  ب�الية  الغابي  الغطاء 
رئي�ص  اأكــده  ح�سبما  املن�سرم،  ج�ان  �سهر 
والنباتات  احلــيــ�انــات  حماية  م�سلحة 

مبحافظة الغابات حمليا،  وليد بالدهان .
حريقني  اأكــرب  ت�سجيل  امل�سدر  وفق  ومت   
اأتلفت  حيث  كيمل  بغابتي  ال�سنة  ــذه  ه
ال�سن�بر  اأ�سجار  35   هكتارا من  النران   
احللبي   وب�مرزوق ب�ادي   املاء حيث اأتت 
األ�سنة اللهب على   34  هكتارا من اأحرا�ص 
البل�ط والعرعار ،  وعلى الرغم من اإح�ساء   
 - الفرتة   هذه  خالل  حريق  بــ�ؤرة     22
ي�سيف بالدهان -  اإال اأن امل�ساحة الغابية 
انخفا�سا  �سهدت  ال�الية  عرب  املحروقة 
الذي       2018 مب��سم    مقارنة  حم�س��سا 
ت�سجيل    بعد  هكتارا     372 اإتــالف    �سهد 
10   ب�ؤر حلرائق عرب عدد من البلديات .

وكان ليقظة اأع�ان الغابات وكذا حمالت 
املجاورين  ال�سكان  اأو�ــســاط  يف    الت�عية 
امليدان  يف    الن�سطة  واجلمعيات  للغابة 
ي�سيف    - الكبر   الــدور  البيئي   حمليا،   
رئي�ص م�سلحة حماية احلي�انات والنباتات 
مبحافظة الغابات بباتنة -  يف   التقليل من 
خ�سائر احلرائق من خالل �سرعة التدخل 
عليها  والق�ساء  احلرائق  بــ�ؤر  وحما�سرة 
   200 ت�سجيل    مت  حيث  اندالعها  حــال 
فيها  ت�سجل  مل  حــرائــق  الإطــفــاء  تــدخــل 

امل�ؤ�س�سة اجله�ية  و�ساهمت    . اأية خ�سائر 
ذات  ي�سيف   - اأي�سا   الريفية  للهند�سة 
االإطار -  يف   التدخل البلديات منها كيمل 

وف�سدي�ص ومعافة واملعذر . 
املن�سب  املتنقل  اجلــهــ�ي    للرتل  وكــان   
بباتنة مع بداية حملة مكافحة احلرائق 
ككل �سنة فعاليته اأي�سا ال�سيما واأنه تدعم   
ي�سيف امل�سدر خالل �سيف   2019   باأربع 
مركبات جديدة جمهزة باإمكانات التدخل 
لالإطفاء لرتفع عددها االإجمايل   اإىل   8   
الغابات  حرائق  ملكافحة  م�سخرة  مركبات 

ب�اليات باتنة وخن�سلة وب�سكرة . 
احلرائق  �سبب  يــعــ�د  ــدر،    ــس ــ� امل ووفـــق   
الب�سري   وبالدرجة  العن�سر  اإىل  امل�سجلة 
اأكده  االأوىل الالمباالة والتهاون،   وه� ما 
النم�ذجية  ال�ر�سة  يف    امل�ساركني  بع�ص 
والبحث  للتحقيق  امل�جهة  املك�نني  لتك�ين 
يف   م�سببات حرائق الغابات التي   انطلقت 
يف   17   ج�ان املا�سي   باملدر�سة ال�طنية 
ــة يف   اإطـــار  ــدرج ــن لــلــغــابــات بــبــاتــنــة امل
بني  عليها  الت�قيع  مت  الــتــي    االتفاقية 
االأمم  ومنظمة  للغابات  العامة  املديرية 
املتحدة للتنمية والزراعة  " فاو "  واليابان 
ت�سير  جمال  يف    التقنية  امل�ساعدة  ح�ل 
من  لتمكينها  باجلزائر  الغابات  حرائق 
تعزيز خمططها ال�طني   اخلا�ص مبكافحة 

�ص. بهذه الظاهرة .  

نا�سر. م 

باتنة تفقد 105 هكتار من غطائها الغابي 

متاطل كبري يف اأ�سغال تاأهيل
 طريـق بوزينـة ـ معافــة 

مديرة ثانوية تقا�سي مديرية الرتبية

حملة �سد التجارة غري القانونية بباتنة احتجاجــات يف 
بباتنة بلديات   3

ب�سبب احلرائق املندلعة خالل ف�سل ال�سيف

رغم انتهاء اآجال الجناز منذ اأ�سهر
ع�سرات التجار ين�سطون دون �سجالت جتارية

اأغلقت فيها
 مقرات البلديــات



بوعندا�ض يف �ضطيف 

اأكرب عملية توزيع هذه ال�ضنة 

تخرج 98 م�ساعد 
ممر�س بقاملة

نظموا ما اأ�ضموه بـ"وقفة الكرامة" اأمام مديرية الرتبية 

املواطنون اأكدوا عدم �ضالحيتها لال�ضتعمال

من اأجل ت�ضهيل عمل الفالحني

يف ظل ا�ضتغالله ع�ضوائيا من قبل اأ�ضحاب ال�ضهاريججراء تراكم ديونها لدى زبائنها 

م�ضالح �ضونلغاز �ضخرت كامل الإمكانيات لإ�ضالحها

�سرورة  اإىل  اأي�سا  اأ�ساروا  االأجيال  مرب� 
تليق  ال  باأ�ساليب  تهديدهم  عن  ــالع  االإق
االأخر  الــ�زاري  القرار  ورف�ص  مبكانتهم 
الذي يدع� اإىل خ�سم ي�م كامل اإن تاأخر 
10 دقائق رغم  عن االلتحاق بق�سمه ملدة 
بع�ص  يف  يقطع�ن  املعلمني  من  الكثر  اأن 
 40 من  اأزيــد  الــ�اليــة  ــراب  ت من  اجلهات 
اأ�سار  كما  باأق�سامهم  يلتحق�ن  حتى  كلم 
البيان اإىل الت�ساوي بني جميع االأط�ار يف 
املرحلة  اأ�ستاذ  ومنح  وال�اجبات  احلق�ق 

اأ�ستاذ  ينالها  التي  التع�ي�سات  االبتدائية 
التعليم املت��سط واأ�ستاذ التعليم الثان�ي.

على  بالعمل  اأيــ�ــســا  طــالــبــ�ا  ــاتــذة  االأ�ــس
بلغ  ــذي  ال االكتظاظ  عامل  مــن  التقليل 
ي�ؤثر  ثد  ما  تلميذ   50 املدار�ص  بع�ص  يف 
التالميذ وكذا  التح�سيل لدى  على مردود 
احل�سة  �سر  يف  التحكم  يف  االأ�ستاذ  على 
املدر�سة  باإحلاق  طالب�ا  كما  التعليمية، 
ال�طنية  الــرتبــيــة  بــــ�زارة  االبــتــدائــيــة 
من  تتمكن  مل  التي  الداخلية  بـــ�زارة  ال 

ت�فر االإمكانات املادية الالزمة للمدر�سة 
االبتدائية،

ويف اجلانب البيداغ�جي الزالت ال�ثائق 
غر  ال�سرورية  البيداغ�جية  الرتب�ية 
وكذا  امل�ست�يات  لكل  املعلم  كدليل  مت�فرة 
احرتام  اإىل  والدع�ة  املرافقة  ال�ثيقة 
كمدير  اإليه  امل�س�ؤولني  اقرب  من  االأ�ستاذ 
ت�سدر  الذين  املقاطعة  ومفت�ص  امل�ؤ�س�سة 
اإىل االأ�ستاذ  اأحيانا ت�سرفات ت�سيء  منهم 

وتخد�ص كرامته كمربي.

اأحياء  مبختلف  امل�اطنني  معاناة  تت�ا�سل 
بلدية عني مليلة ب�الية اأم الب�اقي، ب�سبب 
تزويد كل من حي" 5 ج�يلية" و"حي الن�ر" 
مبياه  فيفري"   24 و"حي  الهناء"  و"حي 
قذرة حتمل روائح كريهة ال تليق لال�ستعمال 
وال حتى لتنظيف االأر�سيات ب�سبب الروائح 
ا�ستياء  اأثار  ما  وه�  منها،  املنبعثة  الكريهة 
اجلهات  تدخل  ب�سرورة  مطالبني  امل�اطنني، 

للمياه  اجلــزائــريــة  م�ست�ى  على  ال��سية 
ــتــي ت�سل  ــلــ�قــ�ف عــلــى نــ�عــيــة املــيــاه ال ل
حلنفيات االأحياء، خا�سة واأنها غر معاجلة 
والتي  الــالزمــة  الكيميائية  املــعــايــر  ــق  وف
مبختلف  امل�زعة  املياه  حمل  عدم  ت�ست�جب 
اأن  �ساأنه  من  لل�ن  وال  لراحة  ال  االأحــيــاء 

ينق�ص من ن�عيتها.
على  م�س�ؤولة  م�سادر  اأ�ــســارت  املقابل،  يف 

اأم  ب�الية  املائية  املــ�ارد  مديرية  م�ست�ى 
الب�اقي، عن وج�د فرق تقنية خا�سة ت�سهر 
حديثة،  علمية  بطرق  املياه  معاجلة  على 
وخــزانــات  االأنــقــاب  خمتلف  م�ست�ى  على 
مبختلف  ــتــ�اجــدة  امل ــتــ�زيــع  وال التجميع 
بلديات ال�الية على حد تعبر امل�سدر، لكن 
يف املقابل يتم ت�زيع مياه غر �ساحلة حتى 

للتنظيف املنزيل.

الط�يلة  عــني  بلديتـي  ا�ستفادت 
ومت��سة ب�الية خن�سلة، من م�ساريع 
وكذا  الفالحية  الكهرباء  الإي�سال 
هذه  فالحي  لفائدة  امل�سالك  فتح 
الربامج  ـــار  اإط يف  وذلـــك  املــنــاطــق، 
ـــنـــدوق الــدعــم  الــتــكــمــيــلــيــة و�ـــس
امل�ساريع  وهــي  املحلية  للجماعات 
التي من �ساأنها اإنهاء معاناة الفالحني 
ن�ساطهم  مبمار�سة  لهم  وال�سماح 
اإيجابا  ينعك�ص  قد  ما  جيد،  ب�سكل 

على عملية رفع املردود واالإنتاج.
م�سالح الفالحة اأكدت قرب انطالق 

15 كلم من الكهرباء  اإي�سال  اأ�سغال 
ببلدية مت��سة و10 كلم ببلدية عني 
كلم   25 فتح  اإىل  اإ�سافة  الط�يلة، 
امل�سالك بعني الط�يلة و30 كلم  من 
التي  امل�ساريع  وهي  مت��سة  ببلدية 
القليلة  االأيام  �سيتم اجنازها خالل 
امل�سالح  ذات  ك�سفت  كما  القادمة، 
من  التي  امل�ساريع  عديد  اإجنــاز  عن 
�ساأنها ت�سهيل عمل الفالحني بكل من 
وهذا  ومت��سة  الط�يلة  عني  بلدية 
تتميز  الذي  الفالحي  للطابع  نظرا 

به هذه البلديتني.

تت�ا�سل معاناة وحدة اجلزائرية للمياه ب�الية خن�سلة 
والتي  زبائنها  عاتق  على  املرتتبة  الدي�ن  تراكم  ب�سبب 
بلغت 80 مليار �سنتيم، ما انعك�ص �سلبا على مردود امل�ؤ�س�سة 
دفع  عدم  عنها  جنم  كبرة،  مالية  ذائقة  يف  دخلت  التي 
عرب  املنت�سرة  االأعطاب  اإ�سالح  عدم  وكذا  العمال  اأجــ�ر 

كامل تراب ال�الية.
ويف �سياق اآخر ك�سفت م�سالح اجلزائرية للمياه عن دخ�ل 
االإمكانيات  من  بالرغم  اخلدمة  حيز  �س�سار  دائــرة  فرع 
ال�سعيفة التي مت ت�سخرها وهذا من اأجل حت�سني عملية 
والتي  لل�سرب  ال�سالح  باملاء  املنطقة  هذه  �سكان  تزويد 
ت�سل اإىل 2000 مرت مكعب ي�ميا وكذا وج�د 6 خزانات 
بلدية  ت�ستفيد  كما  مكعب  مرت  اآالف   7 ب�سعة  باملنطقة 
بابار،  �سد  من  انطالقا  ال�سروب  باملاء  التم�ين  من  �س�سار 
اخلا�ص  الفرع  اأن  اإىل  للمياه  اجلزائرية  م�سالح  واأ�سارت 
بها �سيعمل بالتن�سيق مع م�سالح البلدية اإىل غاية دخ�لها 

حيز اخلدمة نهائيا.

�سكان  ــن  م عــ�ــســرات  طــالــب 
بلدية مت��سة  )22 كلم �سرق 
هذه  �سلطات  مــن  خن�سلة( 
اجلماعة املحلية التدخل من 
اأجل حماية املنبع املائي راأ�ص 
غر  اال�ستغالل  مــن  مت��سة 
�سهاريج  الأ�سحاب  القان�ين 

بيع املاء ال�سروب .
على  املــحــتــجــ�ن  واأقـــــــدم 
بلدية  مقر  مدخل  باب  غلق 
بناء  طـــريـــق  عـــن  مــتــ��ــســة 
جدار اإ�سمنتي احتجاجا على 
للم�س�ؤولني  املطبق  ال�سك�ت 
ـــراءات  وعــدم اتــخــاذهــم اإج
عــقــابــيــة يف حـــق عــ�ــســرات 
لل�سرب  ال�ساحلة  املياه  جتار 
املائي  املنبع  ي�ستغل�ن  الذين 
اأرباح  لتحقيق  مت��سة  راأ�ــص 
ــة  ــة عــلــى حــ�ــســاب راح ــادي م
تعبر  ح�سب  املنطقة،  �سكان 

املعني�ن   ــب  ــال وط بع�سهم، 
اأعـــ�ـــســـاء املــجــلــ�ــص الــبــلــدي 
اأجــل  مــن  للتدخل  مبت��سة 
ردع اأ�سحاب �سهاريج بيع املاء 
ي�سطف�ن  الــذيــن  الــ�ــســروب 
ال�ساعات  لــعــ�ــســرات  يــ�مــيــا 
راأ�ص  الطبيعي  املائي  باملنبع 
من  ال�سكان  حارمني  مت��سة 

اال�ستفادة من هذا املنبع .
رئي�ص  نائب  �سرح  جهته  من 
عبد  رحيم  مت��سة،  بلدية 
البلدية  �سلطات  اأن  العزيز، 
امل�سالح  رفــقــة  تـــتـــ�ان  مل 
االأمنية يف الت�سدي الأ�سحاب 
عدد  ي�جد  التي  ال�سهاريج 
عقب  البلدي  باملح�سر  منها 
ا�ستغالل  يف  ت�رطهم  ثب�ت 
يف  مت��سة  راأ�ـــص  منبع  مــيــاه 
التجارة، م�سرا اإىل اأن م�سالح 
الــبــلــديــة غـــر قـــــادرة على 

ال�سيما  املائي  املنبع  مراقبة 
و�ساعات  امل�ساء  اآخــر  خــالل 
حركة  تــكــرث  حــيــث  ــيــل  ــل ال
اأ�سحاب ال�سهاريج. واأكد ذات 
اجتماع  عقد  مت  اأنه  املنتخب 
رئي�ص  ح�سره  الي�م  منت�سف 
املجل�ص  واأعــ�ــســاء  البلدية 
وممثلني  ــدي  ــل ــب ل الــ�ــســعــبــي 
ال�طني  ـــدرك  ال فــرقــة  عــن 
مت  املائية  املـــ�ارد  ومديرية 
الن�سغاالت  اال�ــســتــمــاع  فــيــه 
ـــاق  ـــف االت ومت  املــحــتــجــني 
عــلــى �ــســرورة هـــدم اجلـــدار 
االآجال  اأقــرب  يف  االإ�سمنتي 
ـــني املــ�ــســالــح  ــيــق ب ــتــنــ�ــس وال
االأمنية والبلدية وامل�اطنني 
من اأجل ردع ومعاقبة اأ�سحاب 
ي�ستغل�ن  الــذيــن  ال�سهاريج 
جتارة  يف  مت��سة  راأ�ــص  منبع 

املاء ال�سروب.

ان�سيغة   ببلدية  200�سكن  حي  ربــط  مت 
علم  ما  ح�سب  الكهرباء  ب�سبكة  )خن�سلة( 
من املكلف باالت�سال المتياز ت�زيع الكهرباء 

والغاز بال�الية حممد الطاهر ب�كحيل .
ال�كالة  م�س�ؤويل  اأن  امل�سدر  ذات  واأو�سح 
قد  والغاز  الكهرباء  ت�زيع  المتياز  املحلية 
للتم�ين  اخلدمة  حيز  و�سع  على  اأ�سرف�ا 
ان�سيغة  ببلدية  �سكن   200 حلي  بالكهرباء 
به  انطلقت  ــد  ق ــال  ــغ ــس االأ� كــانــت  والــــذي 
املتحدث  ذات  و�سرح  الفارط،  اأفريل  �سهر 
بالطاقة  �ــســكــن   200 ربـــط  مــ�ــســروع  اأن 
يقدر  ماليا  غالفا  اإجنــازه  كلف  الكهربائية 
بـ28 ملي�ن د.ج مت مت�يله من الغالف املايل 
خالل  خن�سلة  واليــة  منه  ا�ستفادت  الــذي 

ال�سمان  �سندوق  طريق  عن   2019 �سنة 
والت�سامن للجماعات املحلية .

200 �سكن   واأردف ب�كحيل قائال اأن ربط 
مد  تطلب  قد  بالكهرباء  ان�سيغة  ببلدية 
اإىل  باالإ�سافة  كلم   4 بط�ل  ت�زيع  �سبكة 
واأكد  ال�سغط،   وتخفيف  حت�يل  مراكز   3
 1000 مــن  اأكـــرث  ربــط  قريبا  �سيتم  اأنـــه 
ببلدية  وتا�سقرانت  فرنقال  مبناطق  �سكن 
ياب��ص وقرية  ببلدية  والكانطينة  احلامة 
الغاز  ب�سبكتي  ان�سيغة  ببلدية  احلفاطرية 
والكهرباء، الفتا اإىل ت�سجيل اأكرث من 140   
عمليات  و107    بالكهرباء  للربط  عملية 
بلديات  كافة  عرب  الطبيعي  بالغاز  للربط 

والية خن�سلة.

بعا�سمة  االأحــيــاء  عديد  �سهدت 
للتيار  انــقــطــاع  خن�سلة،  ــة  ــ�الي ال
الكهربائي على غرار حي احل�سناوي 
وحي امل�ست�سفى وطريق عني البي�ساء 
وحي االأورا�ص وذلك ب�سبب التعدي 
من  الكهربائية  الطاقة  �سبكة  على 

طرف مقاولة االأ�سغال.
الكهرباء  امتياز  م�سالح  و�سخرت 
االإمكانيات  كافة  خن�سلة  ل�الية 
ـــالح هــــذا الــعــطــب،  ـــس ــــل اإ� مـــن اأج
احــرتاق  امل�سالح  ذات  �سجلت  كما 
حي  م�ست�ى  على  الكهربائي  املم�ل 
االأورا�ـــص  حلــي  املــمــ�ل  ب�لعيد  بــن 

امل�سالح   ذات  تــدخــل  ا�ستدعى  مــا 
الإ�سالح املح�ل، ويف �سياق اآخر قامت 
�سركة كهريف مبعية امتياز الت�زيع 
ال�سبكة  اإزالــــة  باأ�سغال  خن�سلة  
كف   30 الت�تر  ذات  الكهربائية 
الرابط  الطريق  امتداد  هي  والتي 
والقطب  الع�سكرية  الثكنة  ــني   ب
و�سع  مت  كما  اجلــديــد،  الــعــمــراين 
حتت اخلدمة بالطاقة الكهربائية، 
بــعــد االنــتــهــاء مــن مــ�ــســروع اإجنـــاز 
ببلدية  �سكن  �سكان200  تــزويــد 

ان�سيغة بالطاقة الكهربائية.

نظم اأم�ش، اأ�ساتذة املرحلة االبتدائية بوالية اأم البواقي، وقفة احتجاجية على غرار باقي اأ�ساتذة الوطن 
حاملني �سعار وقفة الكرامة ليوم واحد، ومن املطالب التي دفعتهم اإيل هذه الوقفة ح�سبهم، املطالبة 
باإعادة الت�سنيف ورفعه من 11 اإىل 12 وكذا تطبيق التقاعد الن�سبي ورف�ش اإجبار االأ�ستاذ على العمل 

م�ساء يوم الثالثاء.

اجلهة  يف  بــ�عــنــدا�ــص  بلدية  اهــتــزت 
�سبيحة  �سطيف،  واليــة  من  ال�سمالية 
"ب.عبد  تلميذ  وفاة  حادث  على  االأم�ص 
وجرح  مت��سط  االأوىل  ال�سنة  احلق" يف 
علي  زرمـــاين  مبت��سطة  اآخــريــن  اثنني 
مبرحا�ص  فا�سل  جدار  انهيار  بعد  وهذا 
امل�ؤ�س�سة على روؤو�ص التالميذ حيث لفظ 
فيما  املكان  بعني  االأخرة  اأنفا�سه  تلميذ 
امل�ؤ�س�سة  اإىل  االآخرين  اجلرحى  نقل  مت 
العالج  لتلقي  بب�عندا�ص  االإ�ست�سفائية 
على  متفاوتة  الإ�سابات  تعر�سهم  بعد 

م�ست�ى الراأ�ص.
عارمة  ا�ستياء  م�جة  احلادثة  وخلفت 
مقر  اأمــام  جتمع�ا  الذين  ال�سكان  لــدى 
الكبر  امتعا�سهم  عن  معربين  املت��سطة 
من هذه احلادثة والتي جاءت بعد �سكاوي 
بخ�س��ص  ال�سكان  ــرف  ط مــن  متعددة 
عليها  تت�اجد  التي  الكارثية  ال��سعية 
اأمــام  حمــدق  خطر  ــ�د  وج مــع  امل�ؤ�س�سة 
اخلارجي  ال�س�ر  يف  يتمثل  اجلميع  اأعني 

اأولياء  للم�ؤ�س�سة واالأيل لل�سق�ط ح�سب 
كبرة  المــبــاالة  و�سط  وهــذا  التالميذ 
مديرية  يف  ممثلة  املعنية  ال�سلطات  من 

الرتبية واملجل�ص البلدي.
جلنة  ال�طنية  الرتبية  وزارة  واأوفدت 
احلادثة  خلفيات  على  لل�ق�ف  حتقيق 
التي هزت املنطقة، وت�سم اللجنة مفت�ص 
الهياكل  مــديــريــة  عــن  وممــثــل  مــركــزي 
تقريرها  تقدم  اأن  على  لل�زارة  التابعة 
املقبلة  ال�ساعات  غ�س�ن  يف  ال�زير  اإىل 
من اأجل اتخاذ االإجراءات الالزمة بحق 

املت�سببني يف هذه احلادثة االأليمة.
و�سعية  عــلــى  اأيــ�ــســا  الــ�ــســكــان  واحــتــج 
تبقى  والتي  اخلدمات  املتعددة  العيادة 
حيث  كارثية  حالة  يف  ال�سكان  نظر  يف 
يف  باالنهيار  مهددة  اأي�سا  جدرانها  تبقى 
اأي حلظة ب�سبب الت�سققات والت�سدعات 
ت�ستدعي تدخال عاجال  والتي  امل�ج�دة 
كارثة  وقــ�ع  قبل  املعنية  امل�سالح  مــن 

جديدة. 

�سطيف  ل�الية  ال�سكن  مديرية  رفعت 
بال�سكنات  اخلا�سة  احل�سة  حجم  من 
عيد  اإحتفاالت  خالل  بالت�زيع  املعنية 
ن�فمرب  الفاحت  لتاريخ  امل�سادف  الث�رة 
القادم، حيث �سيتم ت�زيع 2626 وحدة 
خمتلف  ويف  ال�سيغ  خمتلف  من  �سكنية 
من  االإنتهاء  مت  اأن  بعد  وهذا  البلديات 

االأ�سغال اخلا�سة بهذه ال�سكنات.
م�س�ؤويل  ح�سب  احل�سة  هذه  وتت�سمن 
 500 ت�زيع  لل�الية  ال�سكن  مديرية 
ــة عرب  ــ�زع اإعـــانـــة لــلــبــنــاء الــريــفــي م
 700 اإىل  اإ�سافة  البلديات  من  العديد 
عدل  باالإيجار  البيع  �سيغة  من  ح�سة 
ببلدية  الن�ساء  بر  م�قع  تخ�ص  والتي 

�سطيف وهي احل�سة التي باتت جاهزة 
متاما للت�زيع، فيما �سيتم ت�زيع اأكرث من 
1000 وحدة �سكنية من �سيغة العم�مي 
ومنها  البلديات  من  االإيجاري عرب عدد 

العلمة و�سطيف.
اأما فيما يتعلق بالرتق�ي املدعم فتبلغ 
180 ترق�ي مدعم وتتمثل يف  احل�سة 
30 وحدة ببلدية قجال، 60 بعني اأزال، 
و40  ب�سطيف  اله�ساب  مبنطقة   50
بالعلمة، علما اأن باقي احل�س�ص التي مل 
تكتمل بها االأ�سغال خا�سة منها املتعلقة 
خالل  ت�زيعها  �سيتم   2 عــدل  مب�سروع 
املقدمة  التطمينات  ح�سب  القادم  العام 

من طرف ال�سلطات املحلية. 

اأم البواقــي

خن�شلة

قاملة

�سهدت والية قاملة نهاية 
االأ�سب�ع، تخرج 98 م�ساعد 

ممر�ص من معهد للتك�ين ال�سبه 
الطبي دفعة 2019/2018، 

وقد عرف حفل التخرج 
الذي ح�سرته ال�سلطات 
املحلية، تكرمي الطلبة 

املتف�قني وت�سليمهم مقررات 
العمل ليلتحق�ا مبنا�سبهم 

على م�ست�ى خمتلف املرافق 
ال�سحية، ما من �ساأنه التخفيف 

من العجز امل�سجل يف جمال 
م�ساعدي التمري�ص خا�سة على 
م�ست�ى قاعات العالج املت�اجدة 

باملناطق احل�سرية والنائية، 
كما �سي�ساهم ب�سكل كبر يف 

فتح العديد من نقاط املداومة 
الليلية.

لالإ�سارة فاإن احلفل عرف 
اأي�سا تكرمي العديد من العمال 

الذين اأحيل�ا على التقاعد بعد 
�سن�ات من العطاء بهذا املعهد 

الذي يعترب من بني اأهم املعاهد 
على م�ست�ى ال�الية وامل�ساهم 
اأكرب يف ت�فر منا�سب ال�سغل 

�سيما لل�سباب.

قق يف حادثة وفاة  الوزارة تحُ
تلميذ يف انهيار جدار مبتو�سطة

توزيع 2626 �سكن خالل 
احتفاالت عيد الثورة 
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عبد الهادي. ب

تد�سني مدر�سة �سباط ال�سرطة 
ب�سطيف هذا االأ�سبوع 

بعد تاأجيالت متكررة

واجلماعات  الداخلية  وزيـــر  يــقــ�م 
مرف�قا  دحم�ن  الدين  �سالح  املحلية 
ــعــام لــالأمــن الــ�طــنــي بحر  بــاملــديــر ال
�سباط  مدر�سة  بتد�سني  االأ�سب�ع  هذا 
مقابل  تقع  والتي  ب�سطيف  ال�سرطة 
بعد  ب�سطيف  امل�سافرين  نقل  حمطة 
االأ�سغال  نهاية  رغم  عديدة  تاأجيالت 

انطلق  الذي  امل�سروع  وه�  املرفق،  بهذا 
يف وقت املدير العام ال�سابق لالأمن عبد 
الغاين الهامل، حيث كانت اأول اأكادميية 
قبل  ال�طني  امل�ست�ى  على  لل�سرطة 
ل�سباط  كمدر�سة  ت�سميتها  يف  الف�سل 
املرفق اجلديد  ال�سرطة، و�سيدير هذا 

عميد اأول �سرطة فريد �سيب�ط.
عبد الهادي. ب

اأ�ساتذة التعليم االبتدائي 
يحتجون يف يومهم العاملي

مياه بروائح كريهة يف حنفيات
 �سكان عني امليلة

الكهرباء الريفية ت�سل قرى 
بلديتي عني الطويلة ومتو�سة 

اأزمة مالية تع�سف 
باجلزائرية للمياه يف خن�سلة

ال�سكان يطالبون بحماية املنبع املائي راأ�س متو�سة

اأعطاب باجلملة يف �سبكة 
توزيع الكهرباء بخن�سلة

ربط 200 �سكن ببلدية ان�سيغة 
بالطاقة الكهربائية

�شطيف تلقوا تكوينهم مبعهد 
التكوين ال�ضبه الطبي



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

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

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

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

الطريقة  على  يعي�س�ن  اأنهم   ، �سعيدي حمم�د 
البدائية يف ظل غياب تام للكهرباء ف�سال عن 

انعدام الطريق التي �سكلت عزلة كبرة بالن�سبة 
لهم خا�سة يف التنقل اإىل مدينة تك�ت، وه� 

ما اعتربه باالأمر الذي جعل ال�سكان يغادرونها 
ويتجه�ن نح� املدن املجاورة لال�ستقرار بحثا عن 

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

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

يحافظ�ن على انتمائهم وع�دتهم بق�ة الأ�س�لهم، 
حيث �ساهم النزوح الريفي الذي عرفته املنطقة 

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

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

يف هذه القرية، ف�سال عن العائالت التي تق�م 
باال�ستثمار بها والتي تلجاأ اإليها ب�سكل اأ�سب�عي 

لتفقد منت�جاتها واملحافظة عليها.

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

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

يف  والرغبة  والتحدي  وامل�اجهة  ال�طنية 
معتربة  تكبيدها خ�سائر  بعد  احلرية  نيل 

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

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

وقــتــالــة، حــيــث �ــســهــدت �ــســقــ�ط  
فايزة  برحايل،  ب�سينة  اأبرزهم  �سهداء 

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

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

لهذا التاريخ العريق.

تربية النحل وب�ساتني للفواكه واخل�سر 

تعانق  اأزنزنة �سجرة 
املباركات واالآمال 

لالإنارة  الكانكي االحتطاب يف ال�ستاء و

انعدام الكهرباء
يعود باملنطقة

اإىل الع�سور الغابرة 

معركة جار اهلل �ساهد على ت�سحيات هرييث

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

خالل  من  الفالحية  ن�ساطاتها  مل�ا�سلة 
الفالحني  بع�ص  اتخذها  غناء  ب�ساتني 
طبيعية  ــتــ�جــات  مــن ــى  عــل لــلــحــ�ــســ�ل 
وا�ستثنائية من خالل اأ�سجار التفاح الذي 
يتن�ع باأل�انه واأ�سكاله واأذواقه اأي�سا، ما 
واالأ�سفر  واالأحمر  االأخ�سر  التفاح  بني 
بحيث  غر�سه،  طرق  على  وقفنا  والذي 
ال�طن  مناطق  خمتلف  من  جلبه  يتم 
�سجرات  خــالل  من  به  اال�ستثمار  ثم 
املنطقة  على  بخراتها  تع�د  �سغرة 
الن�اة  مبثابة  م�ستقبال  �ست�سبح  التي 
احلقيقية يف تن�ع منت�ج التفاح وت�س�يقه 
الذين  القرية  اأبناء  عنه  ك�سف  ح�سبما 
قدم�ا جتارب جناح العديد من املنت�جات 
ـــرى على غـــرار االيــجــا�ــص واخلــ�خ  االأخ
بــاأنــ�اعــه وعــديــد الــفــ�اكــه الــتــي عرفت 
ــة جنــاحــا بــاهــرا، حيث  ــي جتــاربــهــا االأول
جنة  اإىل  بتح�يلها  املنطقة  �سكان  يطمح 
غناء لال�ستثمار يف خمتلف املنت�جات التي 
من املنتظر اأن تع�د بالربح عليهم، خا�سة 
ا�ستفادت  ــذي  ال املــائــي  املنبع  ت�فر  بعد 

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

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

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

مالية معتربة.

التي  ازنزنة �سجرة  تعترب 
ــاركــة يف  ــب تــعــنــي الــ�ــســجــرة امل
من  باملنطقة،  الثقايف  املــ�روث 
حتافظ  ــزال  ت ال  التي  املعامل 
للزمن  ومقاومتها  بقائها  على 
قدميا  كانت  حيث  وتاأثراته، 
مـــعـــربا مــهــمــا لــــــزوار وحــتــى 
يقيم�ن  الذين  املنطقة  �سكان 
منها  بالقرب  ــاآدب  وامل ال�الئم 
وبعطائها  بــهــا  تــربكــا  وذلـــك 
لل�سكان،  املحلي  املــ�روث  ح�سب 
باأن يرزقهم  حيث يدع�ن اهلل 
ظلها  حتت  واالأمطار  اخلــرات 
ــة  ــام بــعــد جــمــع الــ�ــســكــان واإق
وليمة حتتها، ويف اأحيان كثرة 
منها  تقربهم  ي�سدق�ن  كان�ا 
وح�سب  بــربكــتــهــا،  ــ�ن  ــن ــ�ؤم وي
فنبات  الــقــدميــة  املــعــتــقــدات 
ا�ستخدامه  يتم  ال�سجرة  هذه 
املفا�سل والعظام  اآالم  يف عالج 

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

االأورا�ص.

لي�ص  الــطــريــق،  ــدام  ــع وان الكهرباء  غــيــاب 
يــ�اجــه �سكان  ـــذي  ال الــ�حــيــد  ــكــال  ــس االإ�

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

يعي�س�ن حياة بدائية خا�سة يف ف�سل 
الطبيعة  فيه  تق�س�  الـــذي  ال�ستاء 

�سكان هريث،  ب�سكل غر معق�ل على 
 ، عمي حمم�د الذين الزال�ا ح�سب 
يق�م�ن بجلب احلطب بهدف التدفئة 
الــذي  ال�ستاء  ف�سل  ففي  والــطــبــخ، 
تعرف الثل�ج اأعلى م�ست�ى يف القرية، 
الربد  معاناة  يعي�س�ن  ال�سكان  يبقى 
الظروف  تلك  كل  ظل  يف  وم�اجهته 
القا�سية دون تزودهم بالغاز، فعملية 
االحتطاب بالن�سبة لهم ت�سكل هام�ص 
احلياة هنا بعد غلق املنافذ والطريق 
ال�حيدة امل�ؤدية للقرية والتي تعي�ص 

يف و�سعية متده�رة للغاية.
ــكــان قرية  �ــس ــ�د  ــع ي مـــن جــهــتــهــم 

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

واإمكاناتهم الب�سيطة يف العي�ص.

/  �صبتمرب  املوافق لـ  حمرم  الإثنني  �صتمرب  

بتكوت.. تاريخ.. جمال واأ�ضالة  هريث قرية 
روبورتاج

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

و�سكنات بنمط معماري قدمي 
اأول ما يجذبك لقرية هريث، هي النمط املعماري لل�سكنات التي تع�د الأزمان 

غابرة من خالل بنائها باحلجر والطني وتعدد الغرف داخلها وتداخلها الذي 

فر�سته ال�سلطات الفرن�سية �سابقا يف اجلزائر لك�سر الت�سابه بني بي�تها وبي�ت 

اجلزائريني، حيث ال يزال ال�سكان يحافظ�ن على نف�ص النمط ويطالب�ن 

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

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

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

النمط رغم مرور عق�د على ذلك وال يزال�ن يدع�ن لتكري�ص النمط القدمي 
الذي يعك�ص انتماءهم وحياتهم يف القدم.

املثقف  اأبطال معركة جار اهلل بتك�ت وه� املجاهد  اأحد  املا�سية،  القليلة  فقدت املنطقة خالل االأيام 

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

، حيث كان قبل  مدوري بلقا�سم، حيث يعترب من املجاهدين االأوائل الذين التحق�ا بالث�رة وذلك عام 

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

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

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

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

اأوت  تك�ت وي�سهد به مب�سرة ن�سالية وا�سعة يف �سف�ف جبهة التحرير ال�طني، حيث ت�يف نهاية �سهر 

املن�سرم ووري الرثى مب�سقط راأ�سه مبقربة �سناورة بح�س�ر عدد من امل�س�ؤولني واالأ�سرة الث�رية.

عن  الطيب�ن  اأهلها  يبحث  واالأ�سالة،  والعراقة  التاريخ  بني  هريث  قرية  جمعت  اإذن  هكذا 

اأرا�سيهم واأ�س�لهم من خالل مطالب ب�سيطة جدا، كفتح  اأب�سط حق�قهم يف الع�دة اإىل 

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

�سرورية وت�فر الكهرباء، حملني على التم�سك باأ�سالتهم وه�يتهم 
وطبيعة انتمائهم رغم ق�ساوتها و�سع�بتها.

املنطقة تفقد 
�سي اعمر م�ؤخرا املجاهد 

اأحد اأبطال املعركة
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م�ضاحة اإ�ضهارية

SIPSA- ستجري فعاليات ال�سالون الدويل لرتبية املوا�سي و التجهيز الفالحي�
العا�سمة حتت  باجلزائر  اجلاري  اأكتوبر  و10   7 بني  ما   2019  FILAHA
�سعار "من اأجل فالحة ذكية ملواجهة حتدي االأمن الغذائي وال�سحي امل�ستدام"، 

ح�سبما اأعلنت عنه منظمة فالحة اينوف يف بيان له.

اإنتاج القمح اللني: 

من 7 اإىل 10 اأكتوبر باجلزائر العا�سمة

اإقت�شادالإثنني  26 �صتمرب  2969/ 07 اأكتوبر 2019 املوافق لـ 08 �صفر 071441 اجلزائر تتعهد بتخفي�ض انبعاثات الغازات 
الدفيئة ب22 % اآفاق 2030

احلك�مة" اإىل  ورفعها  طريق  ورقة  اإعداد  "نح� 

ال�سال�ن الدويل لرتبية امل�ا�سي 
والتجهيز الفالحي يفتح اأب�ابه املناخية  التغريات  مــديــرة  واأو�ــســحــت 

ت�سريح  يف  ــب  دحــل فــازيــة  بــــالــــوزارة، 
املخطط  اإطـــار  يف  جــاء  التعهد  هــذا  اأن 
اجلزائر  عر�سته  الــذي  للمناخ  الوطني 
نظمتها  التي  للمناخ  الدولية  القمة  على 
املخطط  اأن  م�سيفة  املــتــحــدة،  الأمم 
76 م�سروعا   155 م�سروعا منها  يت�سمن 
الدفيئة  الــغــازات  مــن  التخل�ص  يخ�ص 
التكيف  اأعــمــال  يخ�ص  م�سروعا  و63 
يت�سمن  كــمــا  املــنــاخــيــة،  املــتــغــريات  ــع  م
القدرات  برفع  خا�ص  م�سروع   16 اأي�سا 
م�سيفة  احلــوكــمــة،  وتــعــزيــز  الوطنية 
يف  للجزائر  �ست�سمح  امل�ساريع  هــذه  اأن 
من  انبعاثاتها  تخفي�ص  من   2030 اآفاق 
% �سريطة   22 الغازات الدفيئة بن�سبة 

ال�ستفادة من متويل دويل.
وتهدف هذه امل�ساريع اإىل تعزيز قدرات 
املناخية  للتغريات  للت�سدي  اجلــزائــر 
على  احلـــراري  الحتبا�ص  �سببها  الــذي 
ــررة وحــرائــق  ــك ــت غــــرار الــفــيــا�ــســات امل
املرتفعة  احلــــرارة  ــات  ــوج وم الــغــابــات 
وبعد  الطبيعية،  الــكــوارث  مــن  وغــريهــا 
عن  م�سوؤولة  غري  اجلزائر  اأن  اأكــدت  اأن 
وتال�سي  ـــراري  احل الحتبا�ص  ظــاهــرة 
لتبعاتهما،  بل تعد �سحية  الزون  طبقة 
غرار  على  حقها  من  اأ�سبح  اأنــه  اعتربت 
الدول ال�سائرة يف طريق النمو، احل�سول 
امل�ساريع  لتمويل  دويل  مــايل  دعــم  على 
الكربى التي �ستمكنها من التكيف مع هذه 
اجلزائر  اأن  وخا�سة  املناخية  التغريات 
تقع يف منطقة تعاين كثريا من اله�سا�سة 

املناخية.
ال�سدد،  هذا  يف  دحلب،  ال�سيدة  وذكرت 
عن  ال�سادر  ــري  الأخ التقرير  يف  ورد  ما 

التابعني  الدوليني  املناخ  خــرباء  جلنة 
لالأمم املتحدة يف �سنة 2018 حيث يثبت 
هذا التقرير بالدليل العلمي اأن اجلزائر 
�سمال  منطقة  مــن  مــوقــع  يف  ــودة  ــوج م
اله�سا�سة  من  كبري  ب�سكل  يعاين  اإفريقيا 
انبعاثات  يف  ت�ساهم  ل  واأنها  املناخية، 
 % 39ر0  بن�سبة  اإل  الدفيئة  الــغــازات 
مع  باملقارنة  ــدا   ج �سئيلة  ن�سبة  وهــي 
الدول املتقدمة )ال�سني 22 % والوليات 

املتحدة الأمريكية 28 %(.
كما ذكرت بدرا�سة متت موؤخرا من قبل 
خرباء من املعهد الوطني لالأر�ساد اجلوية 
ووزارة البيئة والطاقات املتجددة تخ�ص 
ما  املمتدة  للفرتة  احلرارة  درجات  تطور 
بكون  و2050، حيث حذرت   2021 بني 
درجة  8ر1  ب  �ستزيد  ــرارة  احل درجــات 
مئوية يف املناطق ال�سمالية فيما �سرتتفع 
درجة  2ر2  اإىل  لت�سل  العليا  اله�ساب  يف 
هذه  اأن  ال�سدد  هــذا  يف  وقالت  مئوية، 

بات  واأنه  وخميفة  جدا  خطرية  الأرقام 
من ال�سروري الت�سدي اإىل هذه الظاهرة 
دون  حتــول  كــربى  م�ساريع  طــريــق  عــن 
احلد  هــذا  اإىل  احلــرارة  درجــات  ارتفاع 
باري�ص  اتفاقية  اأن  وخا�سة  الأق�سى 
لكي  جهدها  ق�سارى  تبذل  ذاتها  حد  يف 
حتافظ على درجة حرارة كوكب الأر�ص 
درجة  5ر1  عــن  تزيد  ل  حتى  بكامله 

مئوية.
ــر تــوجــد مــن بني  ــزائ اأن اجل واأبـــــرزت 
الدول التي حتتاج اإىل دعم تقني ومايل 
ملجابهة هذه الظواهر اخلطرية، مو�سحة 
عليها  �سادقت  التي  باري�ص  اتفاقية  اأن 
على  فر�ست    2016 اأكتوبر  يف  اجلزائر 
الدول املتقدمة اأن متول واأن ترافق تقنيا 
امل�ساريع البيئية للدول التي كانت �سحية 
ـــك  حتى  ــذه النــبــعــاثــات املــلــوثــة وذل ه
تتمكن من التكيف مع التغريات املناخية.

تقوم  طريق"  "خارطة  ـــداد  اإع �سيتم 
اإنتاج  لتطوير  جديدة  اإ�سرتاتيجية  على 
احلكومة  اإىل  وتقدميها  الــلــني  القمح 
هذا  اإنتاج  كمية  من  الرفع  بهدف  قريًبا 
وزير  اأم�ص  اأول  به  �سرح  ح�سبما  القمح 
وال�سيد  الريفية  والتنمية  الفالحة 

البحري، �سريف عماري، من املدية .
اإطالق  وقال �سريف عماري على هام�ص 
بتامدة   2020/2019 ــرث  احل حملة 
اأنه وعلى  بلدية �سواقي )�سرق املدية(: 
القمح  من  الكبرية  الكميات  من  الرغم 
هذه  ح�سدها  مت  الــذي  وال�سعري  ال�سلب 
القمح  من  البالد  احتياجات  فاإن  ال�سنة 
فــاإن  وبــالــتــايل  مرتفعة  تـــزال  ل  الــلــني 
يعني  ــاج  ــت الإن ــذا  ه بتطوير  اهتمامنا 

اأنه  الوزير  وقال  الغذائي،  اأمننا  تعزيز 
بالتعاون  ور�سة  ال�سياق  هذا  يف  فتح  مت 
مع املتخ�س�سني واملهنيني يف �سعبة زراعة 
احلبوب لتطوير اإنتاج القمح اللني، م�سيًفا 
اأنه يتم حاليا و�سع خارطة طريق �سيتم 
كما  فيها،  للنظر  احلكومة  اإىل  تقدميها 
بالرفع  ــه  وزارت اهتمام  عن  الوزير  عرب 
اأجــل  مــن  قـــدرات تخزين احلــبــوب  مــن 
على  والق�ساء  احلالية  احلظرية  تعزيز 
املنتجون خالل  التي يواجهها  ال�سعوبات 

حمالت احل�ساد و الدر�ص.
مرفوقا  كان  الذي  عماري  ال�سيد  ودعا 
والتعليم  املائية  املــوارد  وزيــري  من  بكل 
ملعر�ص  زيــارة  خــالل  املهنيني  والتكوين 
تنظيمه  مت  الفالحي  لــالإر�ــســاد  وطــنــي 

يف  املتخ�س�سني  التقنيني  تكوين  مبركز 
الفالحني  �سليمان،  ببني  الغابات  قطاع 
تــعــاونــيــات  يف  اأنــفــ�ــســهــم  تــنــظــيــم  اإىل 
اإىل  الإنتاج  فائ�ص  لت�سدير  وال�ستعداد 

الأ�سواق اخلارجية.
والتكوين  التعليم  وزير  ركز  جهته،  من 
بلخري،خالل  مــو�ــســى  دادة  املــهــنــيــني، 
البيداغوجية  لل�سنة  الر�سمي  الفتتاح 
مركز  من  انطالقها  اإ�سارة  اأعطيت  التي 
�سليمان،  ببني  الغابات  تقنيي  تكوين 
وحت�سني  القطاعات  بني  التن�سيق  على 
هياكل التكوين التابعة ملختلف الوزارات 
املهنية  القدرات  تدعيم  بهدف  الو�سية 

والتقنية للموظفني املوؤطرين.

�سعر �سلة خامات اأوبك يقرتب من 58 دوالر للربميل
عند  اأوبـــك  خــامــات  �سلة  �سعر  ا�ستقر 
الأ�سبوع  نهاية  للربميل  دولرا  96ر57 
الفارط، ح�سب الإح�ساءات التي اأوردتها 
)اأوبك(  للنفط  امل�سدرة  الــدول  منظمة 

على موقعها الإلكرتوين.
خامات  �سعر  فان  اوبــك  بيانات  وح�سب 
دولر  مــن  بــاأقــل  تــراجــعــا  �سجل  اوبـــك 
واحد مقارنة بال�سعر الذي بلغه الأربعاء 
دولرا  72ر58  ـــان  ك حــيــث  الـــفـــارط 
التي  اأوبك  خامات  �سلة  وت�سم  للربميل، 
الإنتاج  م�ستوى  قيا�ص  يف  مرجعا  تعد 
اجلزائري،  �سحاري  خام  وهي  نوعا   14
ال�سعودي،  اخلــفــيــف  الــعــربــي  واخلــــام 
مربان  وخــام  الكويتي،  الت�سدير  وخــام 
والب�سرة  الثقيل،  واليــراين  الإماراتي، 

الليبي،  ال�سدر  وخام  العراقي،  اخلفيف 
مريايات  وخــام   النيجريي،  بــوين  وخــام 
ورابي  النغويل،  �سول  الفنزويلي، وجريا 
اخلفيف الغابوين، واأورينت الكوادوري، 
وجينو  ال�ــســتــوائــيــة،  لغينيا  وزافــــريو 

الكونغويل.
اأنهت  قد  الأ�سود  الذهب  اأ�سعار  وكانت  
حيث  متباينة،  الفارط  اخلمي�ص  جل�سة 
بلندن  دي�سمرب  ت�سليم  برنت  خــام  بلغ 
71ر57 دولرا للربميل بارتفاع ب �سنتني 
)2( اآو 3ر0 باملئة مقارنة باإغالق جل�سة 
الأربعاء الفارط، ويف نيويورك،  تراجع 
نوفمرب  ت�سليم  الأمريكي  القيا�ص  خــام 
ب  منخف�سا  دولرا  45ر52  اإىل  اجلل�سة 
بع�ص  وح�سب  باملئة،  4ر0  اأو  �سنتا   19

جاء  النفط  اأ�سعار  تباين  فــاإن  املحللني 
قطاع  حــول  �سعيفة   اأرقـــام  ن�سر  عقب 
واأظهر  املتحدة،  الــوليــات  يف  اخلدمات 
م�سح ملديري امل�سرتيات اأن قطاع اخلدمات 
يف الوليات املتحدة منا يف �سبتمرب باأبطاأ 
بالن�سبة  اأمـــا  �ــســنــوات،  ــالث  ث يف  وتـــرية 
للجمعة الفارطة فقد اأنهت  اأ�سعار النفط 
خام  بلغ  حيث  مرتفعة،  اجلل�سة  هــذه 
37ر58  بلندن  دي�سمرب  ت�سليم  برنت 
1 باملئة  14ر  اأو  66 �سنتا  دولر بارتفاع 

مقارنة باإغالق اخلمي�ص الفارط .
القيا�ص  خام  تــداول  مت  نيويورك،  ويف 
عند  اجلل�سة  نوفمرب  ت�سليم  الأمريكي 
اأو  �سنتا   36 ب  مرتفعا  دولرا  81ر52 
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�سيعرف  ال�سالون  اأن  امل�سدر،  ذات  واأفــاد 
من  عــار�ــص   450 عــن  يقل  مــال  م�ساركة 
كما  بلدا   23 ميثلون  اأجنبي   183 بينهم 
عار�ص   25.000 ت�سجيل  املتوقع  من  انه 
ال�سلف  ـــة  ولي اأن  م�سيفا  بــلــد   45 ــن  م
ويرى   ،2019 طبعة  �سرف  �سيف  �ستحل 
�سياق  يف  جــاء  ــدث  احل هــذا  اأن  املنظمون 
نف�ص  يف  يظهر  هذا  ولكن  �سعب  اقت�سادي 
الوقت اأن الفالحة تبقى قطاعا م�ستقطبا 
احلدث  هــذا  اأن  م�سيفني  لال�ستثمارات، 
الدويل مفتوح على املغرب العربي واإفريقيا 
ويعترب �سالونا رائدا يف العالقات جنوب-
يف  اأ�ساروا  كما  الفالحة،  قطاع  يف  جنوب 
ذات ال�سياق اإىل اأن املعر�ص اختار موؤ�س�سة 
التبادل  منطقة  وندوة  اك�سبورت  اجلزاير 

الإفريقية احلرة.
ال�سامية  الرعاية  حتت  ال�سالون  وينظم 
لوزير الفالحة والتنمية الريفية وال�سيد 
�سي�سهد  كــمــا  الــتــجــارة  ووزيــــر  الــبــحــري 
اأ�سا�سا  العديد من املحا�سرات تدور  اإقامة 
يف  الغذائي  الأمن  �سيا�سية  "رهانات  حول 

اجلزائر".
من جهتها �ساركت وزارة التجارة والغرفة 
املنتديات  تنظيم  يف  للفالحة  الوطنية 
"تثمني  عنوان  حتت  اك�سبورت"  "�سيافيا 
والت�سدير"،  الوطنية  الفالحية  املنتجات 
القوة  مكامن  على  املداخالت  �سرتكز  كما 
جمال  يف  الوطنية  للموؤ�س�سات  وال�سعف 
ت�سليط  مــع  واخلــ�ــســر  الــفــواكــه  ت�سدير 
و�سهادة  اللوج�ستيك  دور  على  الــ�ــســوء 

غلوبال غاب يف تطوير الت�سدير.
ال�سالون،  هــذا  من  الأول  اليوم  وخــالل 

البيطري  للطب  دويل  منتدى  عقد  �سيتم 
البيطرة،  جلمعيات  املغاربية  والــوحــدة 
غرار  على  ال�ساعة،  موا�سيع  و�سيتناول 
ال�ساحة  يف  املــغــاربــي  الــبــيــطــري  مــكــانــة 
الدور  لالأغذية،  ال�سحي  الأمــن  العاملية، 
امل�سادات  عرب  املقاومة  للمهنة،  الريادي 
"ال�سحة  ــوم  مــفــه اإطـــــار  يف  احلــيــويــة 
هذا   ،"One HEALTH" الواحدة" 
منتديات  عــدة  ال�سالون  هــذا  و�سي�سمل 
حول  والبتكار  التفكري  جمموعة  تنظمها 
الإنتاج النباتي، الزراعة البيئية، حميط 

الب�ستنة والتنمية امل�ستدامة.
فاعلني  عدة  اللقاءات  هذه  يف  و�سي�سارك 
الزراعة  البيئية،  الــزراعــة  ــالت  جم يف 
اأخــرى،  حملية  ومنتوجات  البيولوجية 
البيئة  وتــثــمــني  الــ�ــســيــاحــيــة  الــفــالحــة 
والف�ساءات الطبيعية يف الو�سط احل�سري 
للتفاعل معا والنظر يف الآفاق والبتكارات 
اأمن  ل�سمان  ال�سرورية  التحولت  وكــذا 
الطبعة  هــذه  و�ستتميز  م�ستدام،  غذائي 
وللمرة الأوىل بتنظيم للموؤ�س�سات النا�سئة 
القطاع  يف  النا�سطني  امل�ساريع  واأ�سحاب 
الزراعي من خالل اإجراء م�سابقة "جائزة 

�سيب�سا اإينوف 2019".
وهكذا ف�سيتم عر�ص 60 م�سروعا لختيار 
لـ  اإينوف  �سيب�سا  جائزة  ومنح  منها،   20
هوب  اإينوف  �سيب�سا  وجائزة  مر�سحني   3
�سي�سهد  كما  اآخرين،  مر�سحني   3 لـ  اأوورد 
"البنة  حملية  منتوجات  عر�ص  ال�سالون 
الزراعة  جمعيات  ومنتوجات  ديالنا"، 
الرتبوية  واملــزرعــة  "تربة"،  البيئية 

بزرالدة، و"طافا�ص" و"فالحة لالبتكار".

تعهدت اجلزائر خالل القمة الدولية للمناخ التي انعقدت �سهر �سبتمرب الفارط بنيويورك بتخفي�ش انبعاثاتها من الغازات 
الدفيئة بن�سبة 7 % فيما اأبدت ا�ستعدادها للو�سول اإىل 22 % يف اآفاق 2030 يف حال ح�سولها على متويل دويل، 

ح�سب ما �سرحت به م�سوؤولة �سامية بوزارة البيئة والطاقات املتجددة.



تون�ش ويف  الت�سويت يف  وانطالق  االقرتاع  فتح كل مكاتب  اأم�ش،  بفون،  نبيل  لالنتخابات،  امل�ستقلة  العليا  الهيئة  رئي�ش  اأكد 
اخلارج، الختيار نواب ال�سعب للخم�ش �سنوات املقبلة.

الهيئة  رئي�ص  عقده  �سحفي،  م�ؤمتر  خالل  ذلك  جاء 
بالعا�سمة،  املـــ�ؤمتـــرات  ق�سر  يف  االإعــالمــي  بــاملــركــز 
ا�ستعر�ص خالله اإح�سائيات حمدثة ب�ساأن االنتخابات 
اأن  �سابق  اأعلنت يف وقت  الهيئة قد  الت�سريعية، وكانت 
ا�ستثنائي  ت�قيت  يف  �ستفتح  االقرتاع  مكاتب  من  عددا 
بت�قيت   09.00( �سباحا  الــعــا�ــســرة  ال�ساعة  على 
الظهر  بعد  الرابعة  ال�ساعة  يف  وتغلق  غرينتي�ص( 
املناطق  يف  وذلك  غرنيتي�ص(  ت�قيت  ح�سب   15.00(

الغربية الأ�سباب اأمنية.
وح�سب املعطيات التي اأعلنها بف�ن، فاإن عدد الت�ن�سيني 
الذين يحق لهم الت�س�يت يف االنتخابات الربملانية، يبلغ 
 8 بقرابة  اأقل  وه�  ناخبا،  و885  األفا  و65  ماليني   7
اآالف عن عدد من كان لهم حق الت�س�يت يف االنتخابات 
حق  لهم  ممن  الــذكــ�ر  ن�سبة  اأن  م��سحا  بالرئا�سية، 
الت�س�يت، 51 باملئة بينما ال تتجاوز ن�سبة االإناث 49 

باملئة.
وتتم عملية االقرتاع، يف 13 األفا و830 مكتبا، م�زعة 

على 4567 مركز اقرتاع، منها 345 مكتبا م�زعة على 
252 مركز اقرتاع ذات ت�قيت خا�ص )الأ�سباب اأمنية(، 
وتت�زع مكاتب االقرتاع ذات الت�قيت اال�ستثنائي على 
و�سيدي  و�سليانة  وجندوبة  والكاف  الق�سرين  من  كل 
للحدود  متاخمة  حمــافــظــات  ــي  وه وقف�سة،  بــ�زيــد 

اجلزائرية.
عدد  فــاإن  الهيئة،  رئي�ص  اأعلنها  التي  البيانات  ووفــق 
حزبية،  قائمة   674 منها   ،1506 املر�سحة  الق�ائم 
وفيما  م�ستقلة،  قائمة  و508  ائتالفية،  قائمة  و324 
األفا   17 الهيئة  اعتمدت  االنتخابات،  مبراقبة  يتعلق 
اأجنبي،  مــرافــب  و700  الــداخــل،  مــن  مــراقــب  و500 
و250  لل�سي�ف،  اعتماد  بطاقة   320 اعتمدت  كما 
بلغ  فيما  واالأجــانــب،  الت�ن�سيني  لل�سحفيني  اعتمادا 
ختام  يف  م�ؤكدا  و656،  األفا   97 الق�ائم  ممثلي  عدد 
بالداخل  االقرتاع  مكاتب  جميع  اأن  ال�سحفي،  م�ؤمتره 
م�ساء  ال�ساد�سة  ال�ساعة  عند  اأب�ابها  �ستغلق  واخلــارج 
غرنيتي�ص(،  ت�قيت  ح�سب   17.00( املحلي  بالت�قيت 

ووفق ت�سريحات �سابقة لرئي�ص الهيئة العليا امل�ستقلة 
221 حزًبا  اأحزاب فقط من بني   10 فاإن  لالنتخابات، 

تتناف�ص يف كل الدوائر.
ـــــزاب الــتــي غــطــت كــل الـــدوائـــر هـــي: حركة  واالأح
احلايل(،  بالربملان  نائًبا   68 )اإ�سالمية-  "النه�سة" 
احلك�مة  رئــيــ�ــص  بــقــيــادة  ت�ن�ص"،  "حتيا  ــة  ــرك وح
ت�ن�ص"  و"نداء  نائًبا(،   43 )ليربايل-  ال�ساهد  ي��سف 
)و�سط  الدميقراطي"  و"التيار  نائًبا(،   26 )ليربايل- 
نا�سري-  )ق�مي  ال�سعب"  و"حركة  ــ�اب(،  ن  3 ي�سار- 
حزب  وكذلك  )ليربايل(،  ت�ن�ص"  و"اآفاق  نــ�اب(،   3
الثاين  للدور  املر�سح  بقيادة  ت�ن�ص" )ليربايل(،  "قلب 
ت�ن�ص"  و"اأمل  القروي،  نبيل  الرئا�سية،  لالنتخابات 
)و�سط(، بقيادة �سلمى الل�مي، مديرة الدي�ان الرئا�سي 
ال�سب�سي،  قايد  الباجي  الــراحــل  للرئي�ص  ال�سابقة 
و"البديل  الــيــ�ــســار(،  )اأقــ�ــســى  ال�سعبية"  و"اجلبهة 
ال�سابق  احلك�مة  رئي�ص  بقيادة  )ليربايل(،  الت�ن�سي" 

مهدي جمعة )2014 – 2015(.

هيئة االنتخابات ت�ؤكد انطالق الت�س�يت يف جميع مكاتب االقرتاع بت�ن�ض

ق. د

ق. د ق. د

و�ضلت لطريق م�ضدود.. 
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البالد،  جن�بي  "ياال"،  مبحكمة  تايالندي  قا�سي  اأطلق 
قاعة  داخل  فا�سلة  انتحار  حماولة  يف  نف�سه،  على  النار 

املحكمة احتجاجا على النظام الق�سائي يف البالد.
القا�سي  اأن  اأم�ص،  اأول  حملية،  اإعالمية  و�سائل  وذكرت 
كاناك�رن بيانت�سانا، اأطلق النار على �سدره، اجلمعة، عقب 
اإ�سداره حكما )مل تذكر تفا�سيله( �سد 5 رجال م�سلمني 
يف ق�سية مرتبطة باالأمن الق�مي للبالد، وجرائم التاآمر 
داخل  خطابا  األقى  القا�سي  اأن  م�سرة  ال�سالح،  وحمل 
فيه  طالب  "في�سب�ك"،  م�قع  على  مبا�سًرة  بثه  املحكمة 
حماولته  قبل  العدالة،  من  مزيدا  ي�فر  ق�سائي  بنظام 

االنتحار.

قتل7 اأفراد من جبهة حترير م�رو االإ�سالمية، يف هج�م 
م�سلح �سنه تنظيم "داع�ص" االإرهابي، جن�بي الفلبني.

يف  وقع  الهج�م  اأن  اأم�ص،  اأول  اإعالمية  و�سائل  وذكرت 
مدينة "�سريف" ال�اقعة ب�الية "ماغ�ينداناو" جن�بي 
البالد، م��سحا اأن ا�ستباكات وقعت بني اجلانبني مبا�سرًة 

بعد الهج�م، اأ�سفرت عن مقتل 7 من اأفراد اجلبهة.
من جهة اأخرى، اأ�سار دي�س��سدادو كاري�ن، قائد فرقة 
اإىل وج�د عداوة  الفلبيني،  ال�ساد�سة يف اجلي�ص  امل�ساة 
وجبهة  االإرهابي،  "داع�ص"  تنظيم  بني  املنطقة  يف 

حترير م�رو االإ�سالمية، منذ مدة ط�يلة.

اخلط�رة،  بالغة  بجروح  اآخر  واأ�سيب  م�سردين   4 قتل 
اأم�ص، يف هج�م تعر�س�ا له بـ"اآلة حادة" اأثناء ن�مهم يف 

�سارع مبدينة ني�ي�رك االأمريكية.
وذكرت م�سادر يف ال�سرطة، اأن احلادث وقع يف حي ت�سينا 
مبنطقة مانهاتن، واأن اجلرمية ارتكبت باآلة حادة، كما 
اأحد امل�سردين، كم�ستبه به،  لفتت امل�سادر، اإىل ت�قيف 

ويبلغ من العمر 24 عاما، دون مزيد من التفا�سيل.
يف  م�سرد  األف   550 نح�  وج�د  اإىل  تقديرات  وت�سر 

ال�اليات املتحدة.

قرب  بقنبلة  تفجر  جراء  اأم�ص،  اأ�سخا�ص،   10 جرح 
مبنى حك�مي يف جام� وك�سمر، ال�سطر اخلا�سع للهند من 

االإقليم املتنازع عليه مع باك�ستان.
عام  مدير  �سينغ  ديلباغ  عن  اإعالمية  و�سائل  ونقلت 
مكتب  قرب  وقع  االنفجار  اإن  ق�له  بال�الية  ال�سرطة 
�سينغ  وو�سف  اأنانتانغ،  بلدة  يف  حملي  اإداري  م�س�ؤول 
على  امل�س�ؤولية  اإلقاء  دون  م�سلح،  هج�م  باأنه  التفجر 
طرف بعينه، م��سحا اأن م�س�ؤول بال�سرطة و�سحفي بني 

اجلرحى.

�سحايا  اإن  العراقية،  االإن�سان  حق�ق  مف��سية  قالت 
االحتجاجات التي تعم البالد منذ الثالثاء املا�سي، بلغت 
93 قتياًل، وذلك يف اآخر ح�سيلة تعلنها حتى ظهر اأم�ص.

واأ�سافت املف��سية )ر�سمية تابعة للربملان( يف بيان، اأن 
املعتقلني  عدد  بلغ  فيما  بجروح،  اأ�سيب�ا  اآخرين   3978
567 �سخ�سًا، اأفرج عن 355 منهم حتى االآن، واالأ�سرار 
ت�سمل  االأرقام  هذه  اأن  املف��سية  م�سرة   ،37 املتن�عة 
املا�سي  الثالثاء  ي�م  االحتجاجات  بدء  منذ  ال�سحايا 

ولغاية ظهر اأم�ص.

مقتل 7 من "جبهة مورو" يف 
هجوم لـ"داع�س" بالفيليبني

قا�سي يحاول االنتحار احتجاجا 
على النظام الق�سائي بتايالند

مقتل 4 م�سردين يف نيويورك

تفجري  يف  جرحى    10
بجامو وك�سمري

بغداد  يف  جريحًا  و18  قتلى    4
الليلة املا�سية

حــول

ال�كاالت  

العــامل

دويل
يف  املـــتـــحـــدة  االأمم  بــعــثــة  ــــت  دع
اإىل  اأمــ�ــص،  اأول  "ي�نامي"،  الــعــراق 
املرافقة  العنف  اأعمال  وقف  �سرورة 
املت�ساعدة  ال�سعبية  لالحتجاجات 

وحما�سبة امل�س�ؤولني عنها.
رئي�سة  عن  �سادر  بيان  يف  ذلك  جاء 
بال�سخارت،  هيني�ص  جينني  البعثة، 
بالغ  بحزن  ت�سعر  اأنــهــا  قالت  حيث 
ل�ق�ع خ�سائر غر مربرة يف االأرواح، 
منذ خم�سة اأيام والتقارير ترد ب�ق�ع 
"ال  وفيات واإ�سابات، و�سددت بالق�ل 
جميع  داعية  هذا"،  يت�قف  اأن  بد 

االأطراف اإىل الت�قف والتفكر.
ــ�م اخلــامــ�ــص عــلــى الـــتـــ�ايل،  ــي ــل ول
املناه�سة  االحــتــجــاجــات  ت�ا�سلت 
جن�بي  ومناطق  بغداد  يف  للحك�مة 
وا�سعة  عنف  اأعمال  تخللتها  البالد، 
 100 عن  يزيد  ما  ــع  اأوق ما  النطاق 

ي�سهد  كما  اجلــرحــى،  واآالف  قتيل 
منذ  عنيفة  احــتــجــاجــات  الـــعـــراق 
ـــداأت مــن بغداد  الــثــالثــاء املــا�ــســي ب
العامة  اخلدمات  بتح�سني  للمطالبة 
ــعــمــل وحمــاربــة  وتـــ�فـــر فــر�ــص ال
حمافظات  اإىل  متتد  اأن  قبل  الف�ساد، 

يف اجلن�ب ذات اأكرثية �سيعية، ورفع 
وبات�ا  مطالبهم  �سقف  املتظاهرون 
يدع�ن ال�ستقالة رئي�ص ال�زراء عادل 
اأحزاب  مكاتب  واأحرق�ا  املهدي  عبد 
اإثر  البالد،  جن�بي  حاكمة  �سيعية 
الحت�اء  للعنف  ــن  االأم قــ�ات  جلــ�ء 

املتظاهرون  يتهم  كما  االحتجاجات، 
الــنــار عليهم،  ــ�ات االأمـــن بــاإطــالق  ق
اإن  وتق�ل  ذلك  االأخــرة  تنفي  فيما 
الر�سا�ص  تطلق  جمه�لني"  "قنا�سة 
على املحتجني واأفراد االأمن على حد 

�س�اء خللق فتنة.
جماح  كبح  من  احلك�مة  تتمكن  ومل 
فر�ص  رغم  املت�ساعدة  االحتجاجات 
اخلمي�ص  يــ�مــي  الـــتـــجـــ�ال  حــظــر 

واجلمعة.
�سن�ات  منذ  العراقي�ن  ويحتج  هذا 
العامة  اخلــدمــات  �س�ء  على  ط�يلة 
ــة مـــن قــبــيــل الــكــهــربــاء  ــي ــس ــا� ــس االأ�
البطالة  عن  ف�سال  واملــاء  وال�سحة 
والف�ساد، يف بلد يعد من بني اأكرث دول 
منظمة  م�ؤ�سر  مب�جب  ف�سادا،  العامل 
ال�سفافية الدولية على مدى ال�سن�ات 

املا�سية.

دونالد  االأمــريــكــي  الرئي�ص  اتــهــم 
ـــــزب الــدميــقــراطــي  تــــرامــــب، احل
الرئا�سية  االنتخابات  يف  بالتدخل 
والــتــي   ،2016 عـــام  جـــرت  ــي  ــت ال

�ستجري العام املقبل.
تغريدات  �سل�سلة  يف  ذلـــك  جـــاء 
ن�سرها ترامب على ح�سابه يف ت�يرت، 
ليلة اأول اأم�ص، عّلق فيها على مطالبة 
بالك�نغر�ص،  دميقراطيني  اأع�ساء 
وقال  الــرئــا�ــســة،  من�سب  مــن  عــزلــه 
ترامب يف تغريدته: "الدميقراطي�ن 
يف  تدخل�ا  �سيء،  يفعل�ن  ال  الذين 
االنتخابات الرئا�سية التي جرت عام 
االنتخابات  يف  ويتدخل�ن   ،2016
القادم"،  العام  �ستجري  التي  املقبلة 
وقف  �ــســرورة  على  تــرامــب  م�سددا 
باال�ستحقاق  الدميقراطيني  تدخل 
ترامب  اتهم  كما  القادم،  االنتخابي 
ــي  ــراط ــق ــدمي ــحــة احلـــــزب ال مــر�ــس
النتخابات 2016، هيالري كلينت�ن، 

بالغ�ص واخلداع والف�ساد.
ويف 24 �سبتمرب املا�سي، بداأ جمل�ص 
يتمتع  حــيــث  االأمـــريـــكـــي،  الـــنـــ�اب 
حتقيًقا  باأغلبية،  الدميقراطي�ن 
ر�سمًيا، بهدف م�ساءلة ترامب، بدع�ى 
اأنه �سجع خالل مكاملة هاتفية، زعيم 
حتقيق  اإجـــراء  على  اأجنبية  دولــة 
قد ُي�سر مبناف�ص حمتمل لرتامب يف 
وه�  املقبلة،  الرئا�سية  االنتخابات 

الدميقراطي ج� بايدن.

وك�سف البيت االأبي�ص فح�ى مكاملة 
نظره  مع  ترامب  اأجــراهــا  هاتفية 
يف  زيلين�سكي،  ف�ل�دمير  االأوكراين، 
بف�زه  لتهنئته  املا�سي،  ج�يلية   25
يق�ل  كما  الرئا�سية،  باالنتخابات 
�سغط  تــرامــب  اإن  الــدميــقــراطــيــ�ن 
حتقيق  لفتح  ــراًرا  م زيلين�سكي  على 
كان  حني  بايدن،  اأن  عن  اأنباء  ح�ل 
ال�سابق،  االأمــريــكــي  للرئي�ص  نائًبا 
باراك اأوباما، هدد ب�قف امل�ساعدات 
االأمريكية لكييف، اإذا مل تتم اإقالة 
كان  ــه  الأن االإدعــــاء؛  م�س�ؤويل  ــد  اأح
غاز  �سركة  تخ�ص  ق�سية  يف  يحقق 

على �سلة بنجل بايدن.
ترامب  ــزل  ع يف  التحقيق  ويلقى 
يف  الدميقراطيني  مــن  كــبــًرا  دعــًمــا 
جمل�ص الن�اب، لكن من غر املرجح اأن 
يتم متريره يف جمل�ص ال�سي�خ، الذي 

يهيمن عليه احلزب اجلمه�ري.

اإن  ــص،  ــ� اأم اأول  الــقــاهــرة،  قــالــت 
و�سلت  النه�سة،  �سد  مــفــاو�ــســات 
ت�سدد  نتيجة  م�سدود  "طريق  اإىل 
مطالبة  االإثي�بي"،  اجلـــانـــب 

ب��سيط دويل.
ونقلت و�سائل اإعالمية، عن حممد 
وزارة  با�سم  املتحدث  ال�سباعي، 
امل�ارد املائية والري، اإن مفاو�سات 
طريق  اإىل  و�سلت  النه�سة  �سد 
اجلانب  لت�سدد  نتيجة  مــ�ــســدود 
االإثي�بي ورف�سه كافة االأطروحات 
املائية  م�سر  م�سالح  تراعي  التي 
اإحداث �سرر ج�سيم، ومل  وتتجنب 
يت�سن احل�س�ل على تعليق ف�ري من 
االتهامات،  تلك  ب�ساأن  اأبابا  اأدي�ص 
تلك  مرارا  تنفي  االأخــرة  اأنه  غر 
حلق�ق  دعمها  وتــ�ؤكــد  االتهامات 
املتحدث  واأو�ــســح  املــائــيــة،  م�سر 

ج�لة  ــالل  خ قــدمــت  اإثــيــ�بــيــا  اأن 
املفاو�سات التي جرت يف اخلرط�م، 
ــ�زاري  ال االجتماع  خــالل  وكذلك 
يعد  جديدا  مقرتحا  تالها،  الــذي 
مبثابة ردة عن كل ما �سبق االتفاق 
لعملية  حاكمة  مــبــادئ  مــن  عليه 
امللء والت�سغيل، م�سيفا اأن )املقرتح 
وج�د  �سمان  من  خلى  االإثي�بي( 
حد اأدنى من الت�سريف ال�سن�ي من 
حاالت  مع  والتعامل  النه�سة،  �سد 
قد  التي  املمتد  واجلفاف  اجلفاف 

تقع يف امل�ستقبل.
ــم املــ�ــســ�ؤول املــ�ــســري،  ــه فــيــمــا ات
و�سع  يف  ــتــمــرار  بــاال�ــس اإثــيــ�بــيــا 
التفاو�ص  م�سارات  اأمــام  العراقيل 
املا�سية  االأربع  ال�سن�ات  مدار  على 
ــالن  اإع اتــفــاق  على  الت�قيع  منذ 

املبادئ.

االأمم املتحدة تدع� ملحا�سبة امل�س�ؤولني عن العنف يف العراق

ترامب يتهم الدميقراطيني بالتدخل 
القاهرة تطالب ب��سيط دويل يف انتخابات 2016 و2020

مبفاو�سات �سد النه�سة

ق. د



عودة تاهرات وح�ساين وعبد الالوي وغياب ونا�س وديلور ب�سبب الإ�سابة

اإحتاد ب�سكرة املنتخب الوطني لكرة القدم 

دفاع تاجنانت 

بلما�سي يك�سف عن قائمة املعنيني مببارتي 
الكونغوالدميوقراطية وكولومبيا

االإحتاد يخرج من عنق الزجاجة
 ولكناوي يقرر البقاء

االإدارة ترف�س بقاء بن كتفي واملدرب اجلديد قبل مباراة البابية
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لكرة  ــري  ــزائ اجل االحتـــاد  ك�سف 
العًبا،   23 ت�سم  قائمة  عن  القدم، 
جمال  االأول،  املنتخب  مــدرب  قــرر 
بــلــمــا�ــســي، تــ�جــيــه الـــدعـــ�ة لهم 
خل��ص  مغلق،  مع�سكر  يف  للدخ�ل 
الت�قف  فرتة  يف  وديتني  مباراتني 
بلما�سي،  و�سم  ال�سهر،  هذا  الدويل 
قائمة  اإىل  جـــديـــديـــن  العـــبـــني 
الك�نغ�  �ست�اجه  التي  املحاربني، 
اجلاري،  اأكت�بر   10 الدميقراطية 
ال�سهر  مــن   15 ــ�م  ي ك�ل�مبيا  ثــم 
الفرن�سية،  لــيــل  مبــديــنــة  نف�سه، 
ويتعلق االأمر مبهدي تاهرات مدافع 
الالوي،  عبد  واأي�ب  البلغاري،  اآكي 
و�سربت  ال�س�ي�سري،  �سي�ن  العب 
االإ�سابات �سف�ف منتخب املحاربني، 
اآدم ونا�ص العب  حيث �سيغيب عنه 
مهاجم  ديــلــ�ر  ـــدي  اآن ني�ص،  نـــادي 
م�نبيلييه، واإ�سحاق بلف��سيل العب 

االإ�سابة،  ب�سبب  االأملاين  ه�فنهامي 
"راي�ص  مــن:  كــاًل  القائمة  و�سمت 
مب�حلي، عز الدين دوخة، األك�سندر 
اأوكيدجة، جمال بن العمري، عي�سى 
مهدي  �سبعيني،  بــن  ــي  رام مــانــدي، 
اإليا�ص  عــطــال،  ي��سف  تــاهــرات، 
عبد  ــ�ب  اأي �ستي،  اإليا�ص  ح�ساين، 

"عدالن  ا:  اأي�سً الالوي"، كما �سمت 
نا�سر، مهدي  بن  اإ�سماعيل  قدي�رة، 
�سفيان  بــــــ�داوي،  هــ�ــســام  عــبــيــد، 
بغداد  بــاليــلــي،  يــ��ــســف  فــيــغــ�يل، 
ريا�ص  �سليماين،  اإ�ــســالم  بــ�جنــاح، 
بن  �سعيد  براهيمي،  يا�سني  حمــرز، 

رحمة، زين الدين فرحات".

حقق اإحتاد ب�سكرة ف�زا ثمينا 
�سباب  ال�سيف  حــ�ــســاب  عــلــى 
اجل�لة  لــقــاء  يف  ق�سنطينة 
ال�سابعة من الرابطة املحرتفة 
مقابل  هدفني  بنتيجة  االأوىل 
هدف واحد، حيث كان االإحتاد 
ب�ا�سطة  للت�سجيل  �ــســبــاقــا 
جزاء  �سربة  ب�ا�سطة  دخية 
يف ال�س�ط االأول قبل اأن يعدل 
بلقا�سمي النتيجة لل�سباب فيما 
اإ�سافة  من  �سي�سي  خمتار  متكن 
الهدف الثاين لالإحتاد قبل 10 
التي  املباراة  نهاية  من  دقائق 

جرت مبلعب العالية.
و�سمح الف�ز لت�سكيلة االإحتاد 
من اخلروج من عنق الزجاجة 
اإىل  الفريق  قفز  اأن  بعد  وهذا 
الرتتيب  يف  اخلام�سة  املرتبة 
 ، نـــقـــاط   9 ــد  ــي ـــام بــر�ــس ـــع ال
لكناوي  نذير  املــدرب  وتراجع 
ــذي  ــن قـــرار االإ�ــســتــقــالــة ال ع
وهذا  الفارط  االأ�سب�ع  اإتخذه 
ــاد  االإحت اإدارة  مت�سك  ظــل  يف 
امل�ساندة  عن  ف�سال  بخدماته 
طرف  من  ــدرب  امل القاها  التي 
االأن�سار  مــن  وا�سعة  �سريحة 
علما  ال�سباب،  مــبــاراة  ــالل  خ
ت�سريحاته  يف  لــكــنــاوي  اأن 
للفريق  الق�ية  الع�دة  اأن  اأكد 
على  ت�ؤكد  الثاين  ال�س�ط  يف 
م�سيفا  املنجز  العمل  ن�عية 
اأن االإحتاد قادر على حتقيق 
االأهداف امل�سطرة يف بط�لة 
هذا امل��سم، وعرفت مباراة 
الالعب  خــروج  اأم�ص  اأول 
اإنتظار  يف  م�سابا  ب�فليغة 
االإ�سابة  ن�عية  حتديد 
ومـــدة غــيــاب الــالعــب عن 

املناف�سة.
املحرتفة  الرابطة  وبرجمت 
املتاأخرة  املــبــاراة  القدم  لكرة 

عن اجل�لة الرابعة بني �سباب 
ي�م  ب�سكرة  واإحتـــاد  بــلــ�زداد 
اجلــاري  اأكــتــ�بــر   12 ال�سبت 
بعد  بالعنا�سر  اأوت   20 مبلعب 
وه�  جديد  مــن  فتحه  ـــادة  اإع
االإحتــاد  ت�سكيلة  اأن  يعني  ما 
يف  ـــة  ـــراح ال اإىل  تـــركـــن  لـــن 
حيث  البط�لة  تــ�قــف  فــرتة 

االإحتــاد  ت�سكيلة  �ست�ستاأنف 
ــا هــــذا االإثـــنـــني  ــراتــه حتــ�ــس
بــاملــدر�ــســة اجلــهــ�يــة، وتــاألــق 
احلار�ص بلكرو�ص يف اأول ظه�ر 
الب�سكرية  الت�سكيلة  مــع  لــه 
االأخر  احلار�ص  ع��ص  اأن  بعد 
ب��سدر الذي تراجع م�ست�اه يف 

اجل�الت الفارطة.

تف�سل اإدارة دفاع تاجنانت هذا االأ�سب�ع 
�سيق�د  الــذي  الفني  الطاقم  ق�سية  يف 
اجلاري  امل��سم  من  تبقى  فيما  الفريق 
بعد اإ�ستقالة املدرب ال�سابق منر زغدود، 
قرعي�ص  الطاهر  الرئي�ص  اإدارة  ومتلك 
واأخرين  حمليني  ملدربني  مقرتحات  عدة 
من ت�ن�ص، وف�سلت اإدارة الفريق االإ�سراع 
ــذا يف ظل  املـــدرب اجلــديــد وه يف تعيني 
بن  احلايل  املــدرب  بقدرة  االإقتناع  عدم 
الفريق ل�حده خا�سة  كتفي على قيادة 
�سريع  لــقــاء  يف  امل�سجلة  الهزمية  بعد 
غليزان ناهيك عن اأن الفريق مقبل على 
خ��ص مباراة يف غاية االأهمية مع نهاية 
م�ل�دية  اجلــار  �سد  اجلـــاري  االأ�ــســبــ�ع 

العلمة.
وتلقى دفاع تاجنانت هزميته الثالثة يف 
امل�سجل  امل��سم بعد االإنهزام  بط�لة هذا 
االأخر  هذا  مبلعب  غليزان  �سريع  اأمــام 
بنتيجة هدفني مقابل هدف واحد مبلعب 
زوغاري يف مباراة مل تظهر فيها ت�سكيلة 
وا�سحا  بدا  حيث  كثرة  اأ�سياء  الدفاع 
املفاجئة  باالإ�ستقالة  الالعبني  تــاأثــر 
ـــالل االأيــــام  ــمــدرب مــنــر زغـــــدود خ ــل ل

الفارطة، وجنا الدفاع من هزمية ثقيلة 
احلار�ص  متكن  اأن  بعد  املــبــاراة  هــذه  يف 
اأهداف  عدة  من  مرماه  اإنقاذ  من  ي�ن�ص 
املرتبة  اإىل  الــدفــاع  وتــراجــع  حمققة، 

الرابعة يف الرتتيب بر�سيد 12 نقطة. 

ق. ر

عبد الهادي. ب

بدري. ع

متذيل  ال�سلف  جمعية  نـــادي  مـــدرب  زاوي،  �سمر  االأول  البط�لة ال�طنية، ا�ستقالته من من�سبه مبا�سرة بعد خ�سارة اأعــلــن  اأم�ص  �سهرة   ،0  /  1 بلعبا�ص  احتاد  �سيفه  اأمام  املباراة، ال�سبت، يف اجل�لة ال�سابعة من املناف�سة، وتعر�ست جماهر الفريق  نهاية  يف  وال�ستم  بال�سب  لزاوي،  ال�سلف  للعمل، امل��سم، وبرر زاوي، يف ت�سريح مقت�سب لل�سحافيني، وحملته �س�ء النتائج التي حققها الفريق منذ بداية جمعية  اإطالقا  املنا�سبة  غر  بالظروف  ال�سلف نقطة واحدة من تعادل ا�ستقالته  واحد و4 هزائم، علما باأن الفريق عجز عن وجمع جمعية 
ق. رت�سجيل اأي هدف حتى االآن.

جمعية ال�سلف
الهزمية اأمام احتاد بلعبا�س عجلت 

با�ستقالة املدرب �سمري زاوي

ولدينا  الكارثة  جنبنا  "الفوز 
ت�سكيلة قادرة على قول كلمتها"

العام  املناجر  وقــال 
ب�سكرة  الإحتـــاد 

ــد الـــقـــادر  ــب ع
ـــة عــن  ـــع ـــري ت

الف�ز املحقق اأنه 
راجع اإىل التح�سر 
ـــــــذي قــــــام بــه  ال
الـــطـــاقـــم الــفــنــي 

خالل  مــن  واالإدارة 
الفريق  بجانب  وق�فهم 

جنب  الف�ز  اأن  بالق�ل  مردفا 
الكارثة وهذا يف ظل  االإحتاد 
الفريق  عرفها  التي  الظروف 
اللقاءين  يف  ـــهـــزام  االإن بــعــد 
بلعبا�ص  احتاد  اأمام  ال�سابقني 
اأن  م�سيفا  �سطيف،  ووفــــاق 
اجلانب  على  و�سع�ا  الالعبني 
منها  يعاين  التي  امل�ساكل  كل 
املالية  منها  خا�سة  الفريق 
بدليل املردود الرائع واالإرادة 
طيلة  بها  حتل�ا  التي  الكبرة 

جمريات اللقاء.
تريعة  دعا  اأخــر  جانب  ومن 
للفريق  اخلر  حتب  ال  النا�ص 
كــمــال قــــال بــاالإبــتــعــاد عن 
امل�ساكل  الأن  وهـــذا  االإحتــــاد 
�سببها  للفريق  حتــدث  الــتــي 
هذه االأطراف التي تعمل على 
واالإ�ساعات  والقال  القيل  زرع 
ــــه من  ــة، مـــ�ؤكـــدا اأن ــس ــر� ــغ امل
يعمل  الفريق  ترك  ال�سروري 
البقاء  حتقيق  مــن  هــدوء  يف 

اأح�سن  ويف  باأريحية 
الأن  الــــظــــروف 
لديه  االإحتـــاد 
قادرة  ت�سكيلة 
كلمتها  ق�ل  على 

يف البط�لة. 
وعـــــن اإ�ــــســــرار 
لكناوي  ــــدرب  امل
على االإ�ستقالة قال 
املناجر العام اأن االإدارة 
هي من تقرر وعلى هذا االأ�سا�ص 
املدرب  يف  الثقة  جتديد  تقرر 
ال  االإدارة  اأن  م�سيفا  لكناوي 
كان  مهما  �سغط  ــاأي  ب تتاأثر 
هذه  مثل  باإتخاذ  يتعلق  فيما 
يت�ا�سل  اأن  متمنيا  القرارات 
الفريق  يف  الفني  االإ�ستقرار 
اإىل غاية اأخر اجل�الت وملا ال 
ل�سن�ات خا�سة اإذا كان العمل 
خمتتما  جيدا،  به  يق�م  الذي 
بالق�ل اأن الثقة م�ج�دة بني 

الطرفني. 
�سركات  ب�ج�د  يتعلق  وفيما 
ــب يف رعـــايـــة االإحتــــاد  ــرغ ت
تريعة  ــعــام  ال املــنــاجــر  قـــال 
ر�سمي  �سيئ  اأي  ي�جد  ال  اأنــه 
وزارة  ـــرار  ق بــعــد  االأن  ــد  حل
الفاف  مع  والريا�سة  ال�سباب 
الفريق يف  اإدارة  حيث تنتظر 
اإختيار �سركة لتم�يل االإحتاد 

يف اأقرب وقت ممكن. 
ع. ب

املناجري العام تريعة ي�ؤكد:

متكنت م�ل�دية العلمة من حتقيق الف�ز يف 
جمعية  ح�ساب  على  ال�ساد�سة  اجل�لة  لقاء 
دون  هــدف  بنتيجة  ــار  زوغ مبلعب  ــروب  اخل
منذ  العلمية  للت�سكيلة  ف�ز  اأول  وه�  مقابل 
بداية امل��سم، ورغم الف�ز بقيت امل�ل�دية يف 
نقاط   8 بر�سيد  الرتتيب  يف  ال12  املرتبة 

من ف�ز واحد و5 تعادالت. 
مردود  اأف�سل  امل�ل�دية  ت�سكيلة  وقدمت 
لها منذ اإنطالق امل��سم وهذا يف ال�قت الذي 
�سبح  من  النجاة  من  �سحراوي  املــدرب  متكن 

التعرث،  حال  يف  يطارده  كان  الذي  االإقالة 
الن�سبية  ال�سه�لة  �سر  �سحراوي  واأرجـــع 
اأمام  الف�ز  حتقيق  يف  الفريق  وجدها  التي 
كبرة  ــاإرادة  ب الالعبني  حتلي  اإىل  اخلــروب 
الفريق  و�ــســ�ل  عــن  ف�سال  الــفــ�ز  لتحقيق 
الفريق  اأن  بحكم  املطل�بة  اجلاهزية  اإىل 
نقائ�ص يف خمتلف اجل�انب  مهن  يعاين  كان 

ب�سبب التاأخر يف اإنطالق التح�سرات.
وبرجمت الرابطة ال�طنية مباراة اجل�لة 
تاجنانت  دفــاع  بني  البط�لة  من  ال�سابعة 

اأكت�بر   13 ال�سبت  ي�م  العلمة  وم�ل�دية 
مبلعب  م�ساءا  ال�ساد�سة  ت�قيت  يف  اجلــاري 
تع�د  املباراة  لهذه  وحت�سبا  اإ�سماعيل،  له�ى 
اأج�اء  اإىل  الي�م  اأم�سية  امل�ل�دية  ت�سكيلة 

التدريبات مبلعب زوغار.
اأم�ال  على  احل�س�ل  بق�سية  يتعلق  وفيما 
حت�يل الالعب �سنيحي من النادي االإفريقي 
منعرجها  الق�سية  دخــلــت  فقد  الت�ن�سي 
ب�سب  الت�ن�سي  الفريق  قام  اأن  بعد  االأخــر 
القيمة املالية الكاملة مببلغ التح�يل )480 

األف دوالر( وهي القيمة التي من املرجح اأن 
ت�س�ية  اأجــل  من  االأ�سب�ع  هذا  �سحبها  يتم 
اأعلن فيه  الذي  ال�قت  اأجرتني لالعبني، يف 
�سعد  جمال  العلمة  مل�ل�دية  العام  ــني  االأم
مباراة  اإ�ستقالته من من�سبه عقب  هالل عن 
حتمله  عــدم  ب�سبب  وهــذا  اخلــروب  جمعية 
ومن  الفريق،  يف  املــ�جــ�دة  العمل  لظروف 
كراو�سي  �سالح  الرئي�ص  اإدارة  بدت  جانبها 
التي  اإ�ستقالته  عن  املعني  تراجع  من  واثقة 

جاءت يف حلظة غ�سب فقط.
عبد الهادي. ب

مولودية العلمة 
البابية حتقق اأول فوز و�سعد هالل يرمي املن�سفة



تلقت ت�سكيلة جمعية اخلروب اأول هزمية 
حتت اإ�سراف املدرب اجلديد ر�سيد ب�عراطة 

والثالثة يف املجم�ع منذ بداية امل��سم وهذا 
اأمام م�ل�دية العلمة بثنائية دون مقابل، 
وتراجعت اجلمعية بعد هذه الهزمية اإىل 

ال�سف الرابع بر�سيد 12 نقطة، واإ�ستكى اأن�سار 
اجلمعية الذين تنقل�ا اإىل العلمة من امل�سايقات 

الكثرة التي تعر�س�ا لها من طرف اأن�سار 
الفريق املحلي، وه� احلال ذاته مع م�سري 

الفريق الذين اإ�ستك�ا من االإ�ستقبال ال�سيئ 
الذي تعر�ص له وفد اجلمعية يف العلمة. 

وطلب الطاقم الفني للجمعية ب�سرورة طي 
�سفحة اللقاء ال�سابق والرتكيز من االأن على 

املقابلة القادمة حل�ساب اجل�لة الثامنة والتي 
ي�ستقبل فيها اأبناء اجلمعية ال�سيف اأوملبي 

اأرزي� ي�م ال�سبت مبلعب ال�سهيد عابد حمداين، 
وهي املباراة التي ينبغي التح�سر لها جيدا 
ح�سب املدرب لتفادي اأي مفاجاأة غر �سارة، 

وقرر الطاقم الفني برجمة لقاء ودي منت�سف 
هذا االأ�سب�ع اأمام اأحد الفرق املجاورة من 

اأجل ال�ق�ف على م�ست�ى الالعبني الذين مل 
ي�سارك�ا يف لقاء م�ل�دية العلمة. 

االإدارة ت�ستكي من 
�سوء االإ�ستقبال يف 
العلمة وبوعراطة 

يطالب بطي ال�سفحة

مولودية باتنة 

جمعية اخلروب 

اإحتاد عنابة 

اإحتاد ال�ساوية 

نادي التالغمة 

اإنهيار مفاجئ للمولودية ولعالوي يبا�سر ت�سحيح 
االأخطاء حت�سبا ملواجهة "ليا�سمكا" 

االإحتاد يف ال�سف ما قبل االأخري
 وموا�سة يعد بثورة كبرية على التعداد

املدرب حممود البقري يك�سب الرهان 
وينجح يف اأول اإختبار 

تاأكيد  على  �سمايل" تراهن  "اأوالد 
االإنطالقة اأمام قاي�س 
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عادت، ع�سية اأم�ص، ت�سكيلة م�ل�دية 
مبا�سرة  التح�سرات  ــ�اء  الأج باتنة 
جمعتها  التي  االأخــرة  املقابلة  عقب 
والتي  االأول  اأم�ص  ال�ساوية  باحتاد 
اأرغي�ص  �سيد  الأبناء  الف�ز  فيها  عاد 
ليبا�سر  واحــد،  هدف  مقابل  بثالثية 
املدرب في�سل لعالوي عمله يف ت�سحيح 
فيها  وقــع  التي  البدائية  االأخــطــاء 
لتفادي  املــقــابــلــة،  تــلــك  يف  ــ�ه  ــب الع
اللقاءات  يف  ال�سيناري�  نف�ص  تكرار 
القادمة واأولها �سد احتاد خن�سلة هذا 

االأ�سب�ع.
ــاء احتـــاد  ــق ــات ل ــري ــج وبـــالـــعـــ�دة مل
اأ�سحاب  انهيار  عــرف  فقد  ال�ساوية 
ـــ�د، وعلى  ـــس االأبــيــ�ــص واالأ� الــلــ�نــني 
وخا�سة  الثالثة،  اخلط�ط  م�ست�ى 
اأخطاء  ارتكب  الــذي  اخللفي،  اخلط 
ثالثة  تلقي  الفريق  كلفت   بدائية، 
عجز  الــذي  ال�قت  يف  كاملة،  اأهــداف 
الأي  الت�سدي  عن  براهيمي  احلار�ص 
وعن  م�ست�ياته،  اأ�سعف  يف  وكان  كرة 
يــقــ�ده املهاجم  الــذي  خــط االأمــامــي 
طيلة  معزوال  كان  فقد  فار�ص  �سنيقر 
الت�سع�ن دقيقة ومل ي�سكل اأي خط�رة 
�سخط  �سبب  ما  االإحتـــاد،  مرمى  على 
اأماال  يعلق�ن  الذين  االأن�سار  وا�ستياء 
وكن�ن  �سنيقر  مــن  كــل  عــلــى  كــبــرة 
االإ�سافة  ومنح  الت�سجيل  يف  و�سياب 

للفريق.
املـــدرب  ا�ستكى  الــ�ــســيــاق،  ذات  ويف 
خا�سة  البدالء  غياب  لعالوي  في�سل 
واأن دكة االحتياط تفتقر ملهاجمني، 
مبدافع  مــدافــع  لتغير  ا�ــســطــره  مــا 
يعاين  الفريق  كــان  الــذي  ال�قت  يف 
يف  ليك�سف  الهج�مية،  الناحية  من 
االأخر انه يفتقد للمهاجمني خا�سة 

الإ�سابة  غ�سبان  اأمـــني  تعر�ص  بعد 
تبعده عن املالعب ملدة ال�سهرين وكذا 

ا�ستنفذها  الذي  ف�ل  الالعب  عق�بة 
بعد غيابه يف اآخر ثالث لقاءات.

نتائجه  �سل�سلة  عنابة  ـــاد  اإحت وا�ــســل 
على  الثانية  الهزمية  وتلقى  ال�سلبية 
الت�ايل بعد االإنهزام اأمام امل�سيف �سبيبة 
الــتــي جـــرت مبلعب  املـــبـــاراة  بــجــايــة يف 
ال�حدة املغاربية ببجاية بنتيجة هدفني 
دون مقابل، وهي الهزمية التي اأزمة اأكرث 
حيث  الرتتيب  يف  ـــاد  االإحت و�سعية  مــن 
يت�اجد الفريق يف ال�سف ما قبل االأخر 

بر�سيد 4 نقاط فقط. 
وبرر امل�س�ؤول االأول عن العار�سة الفنية 
الإحتاد عنابة كمال م�ا�سة �سبب الهزمية 
املباراة حيث كانت  الفعالية يف هذه  بقلة 
اأغلب  يف  االأف�سل  هــي  االإحتـــاد  ت�سكيلة 
باإحداث  م�ا�سة  وعد  كما  اللقاء،   فرتات 
ث�رة على الت�سكيلة يف الفرتة املقبلة وهذا 
على �س�ء املردود الكارثي املقدم من طرف 
بع�ص الالعبني يف لقاء ال�سبيبة، حيث 
يف  احلــل  اإيجاد  م�ا�سة  ح�سب  ينبغي 
اأقرب وقت ممكن وهذا يف اإنتظار فرتة 
التح�يالت ال�ست�ية التي يراهن عليها 

تدعيم  اأجـــدل  مــن  كثرا  م�ا�سة  املـــدرب 
تغطية  اأجل  من  جدد  بالعبني  الت�سكيلة 
النقائ�ص الكثرة التي يعاين منها الفريق 
يف خمتلف اخلط�ط، ومتكن املدرب ال�سابق 
لالإحتاد عبد الكرمي لطر�ص من احل�س�ل 
على قيمة 200 ملي�ن �سنتيم والتي متثل 
م�ستحقاته العالقة عن الفرتة التي اأ�سرف 
امل�ا�سم  خــالل  الفريق  تدريب  على  فيها 

الفارطة. 

�سعد  الــ�ــســاويــة  ـــاد  اإحت مـــدرب  ثمن 
حمــمــ�د الــبــقــري االإنــتــ�ــســار االأخــر 
ح�ساب  على  ت�سكيلته  حققته  الــذي 
اأن  م�سرا  باتنة  مــ�لــ�ديــة  الــرائــد 
من  الــفــريــق  مكنت  الــثــالث  الــنــقــاط 
ت�سديد اخلناق على اأ�سحاب الريادة، 
ينتظرون  االأنــ�ــســار  اأن  اإىل  م�سرا 
والتي  امل��سم  هذا  ت�سكيلة  من  الكثر 
اأكدت اأنها من اأح�سن الت�سكيالت التي 
اله�اة  بط�لة  يف  حديثة  كرة  تلعب 

على  كثرا  اأ�سباله  ــدرب  امل �سكر  كما 
االأداء املقدم حيث حتل�ا باإرادة الف�ز 
واأدوا واجباتهم كما ن�سر اأن الكتيبة 
اأح�سن  من  ــدة  واح قدمت  ال�سفراء 
مبارياتها منذ انطالق البط�لة خا�سة 
كذا  و  اجلماعي  االأداء  ناحية  مــن 
الفريق  و�سجل  الهج�مية  الفعالية 
اأن  ال�سياق  ذات  يف  مــ�ؤكــدا  ثالثية 
االإحتاد حقق االأهم يف هته امل�اجهة 
كما  الثالث  بالنقاط  ظفر  اأنه  مــادام 
و�سعب  ط�يل  امل�س�ار  اأن  اإىل  اأ�ــســار 
لكن يجب م�ا�سلة العمل للتقدم اأكرث 
عقب  االأن�سار  وظل  العام  الرتتيب  يف 
ال�جه  عن  يتحدث�ن  املــبــاراة  نهاية 
مناف�ص  اأمــام  التعداد  به  ظهر  الــذي 
ق�ية  عنا�سر  وي�سم  به  ي�ستهان  ال 
ظهرت  وبهل�ل،حيث  عي�سى  حاج  مثل 
“ال�سفراء”  لالعبي  القتالية  الروح 
الذين قدم�ا اأف�سل ما لديهم، واأظهروا 
رغبة ق�ية يف الف�ز و�سنعت اإرادتهم 
الفارق على امليدان، واأكد “ال�سي�سان” 
مفخرة  يعترب  الالعب�ن  قدمه  ما  اأن 
جتد  بــداأت  �سابة  بت�سكيلة  لالإحتاد 
يف  مت��سطة  انــطــالقــة  بــعــد  نف�سها 
القادمة  امل�اجهات  يف  التاأكيد  اإنتظار 

والبداية مب�اجهة �سباب جيجل.

حت�سراتها  يف  التالغمة  نادي  ت�سكيلة  �سرعت 
ملباراة اجل�لة اخلام�سة من بط�لة اله�اة الثاين 
قاي�ص  �ــســبــاب  اأمــــام  اخلمي�ص  يـــ�م  ــة  ــربجم وامل
مبعن�يات مرتفعة للغاية وهذا بعد الف�ز املحقق 
يف اجل�لة الفارطة على ح�ساب فريق اأمل �سلغ�م 
التي  املباراة  يف  مقابل  دون  هدف  بنتيجة  العيد 
جرت مبلعب ال�سهيد خبازة ب�سر وه� الف�ز االأول 
التي  �سمايل  اأوالد  لت�سكيلة  امل��سم  اإنطالق  منذ 
الفر�سة  وتــبــدوا  نقاط،   4 اإىل  ر�سيدها  رفعت 
لقاء قاي�ص وهذا  التاأكيد خالل  اأجل  م�اتية من 
هزمية  تلقى  الذي  املحلي  الفريق  معاناة  ظل  يف 
باتنة  �سباب  ـــام  اأم اأمــ�ــص  اأول  لــقــاء  يف  ثقيلة 

برباعية كاملة. 
وقال مدرب نادي التالغمة رابح زمامطة اأن الف�ز 
املحقق يف لقاء الداربي جاء يف وقته املنا�سب رغم 
ال�سع�بات التي وجدها الفريق م�سيفا اأنه ينبغي 
خا�سة  القادمة  املباريات  يف  الف�ز  هــذا  تاأكيد 
مع  م�عد  على  النادي  �سيك�ن  حيث  الديار  خارج 
اأمام  الديار  خــارج  الت�ايل  على  لقاءين  خ��ص 
ال�س�يف  الت�سامن  ثم  اخلمي�ص  هذا  قاي�ص  �سباب 
ي�م الثالثاء املقبل، وتعرف مقابلة هذا االأ�سب�ع 

ع�دة املدافع بن عيفة بعد اإ�ستنفاذه للعق�بة التي 
التابعة  االإن�سباط  جلنة  من  عليه  م�سلطة  كانت 
خيارات  �سيمنح  الذي  االأمر  وه�  اله�اة  لرابطة 

اإ�سافية للمدرب زمامطة يف اخلط اخللفي. 

اأمر رامز.ج

ع. ب

عبد الهادي. ب

اأحمد اأمني. ب

رابطة باتنة اجلهوية 

نتائج الدور اجلهوي الثاين 
 1  /  3 بلعايبة  �سريع  الدو�سن-   اإحتــاد 
م�ل�دية را�ص امليعاد- اأوملبي جمانة 2 / 1 
 1  /  4 منعة  اإحتــاد  الن�سر-  ثنية  �سباب 
ترجي بارك اف�راج- اإحتاد ثنية العابد 1 
 3/4 1 تاأهل االإحتاد بركالت الرتجيح   /

ــــى-  ــــــدي عــــيــــ�ــــس ــــــي ــــــس ـــــــــــــــــاد � اإحت
 0  /  1 ـــــــــ�ادي   ال زريــــبــــة  مـــ�لـــ�ديـــة 
ـــة-  ـــب ـــع ـــس ـــ� ال وادي  مــــــ�لــــــ�ديــــــة 
ـــــــــــــــربج مـــــ�ؤجـــــلـــــة �ـــــســـــبـــــيـــــبـــــة ال

اإجراء قرعة الدور اجلهوي الثالث اليوم 
جترى الي�م مبقر الرابطة عملية القرعة اخلا�سة مبباريات الدور اجله�ي الثالث 
بني  امل�ؤجل  اللقاء  اإجراء  انتظار  يف  اأندية  خم�سة  له  تاهل  التي  اجلمه�رية  لكاأ�ص 

ق. رفريقي م�ل�دية وادي ال�سعبة و�سبيبة الربج.

بدري. ع

"االأورا�ص  ي�مية  لعالوي  في�سل  باتنة  م�ل�دية  فريق  مدرب  خ�ص 

ني�ز" بت�سريح عقب الهزمية االأخرة لفريقه �سد احتاد ال�ساوية 

اإحتــاد  مقابلة   ": قائال  املقابلة  يف  حــدث  مــا  ــرز  اب عــن  وعلق 

الثاين  ال�س�ط  ال�س�ط االأول، يف  ال�ساوية كانت متكافئة طيلة 

العب� الفريق املحلي كان�ا اكرث ح�س�ر واأكرث ارادة ومتكن�ا من 

ا�ستغالل االأخطاء والهف�ات التي وقع فيها الالعبني واحلار�ص، 

لن نحمل م�س�ؤولية الهزمية الأي العب الأن الكل كان خارج االإطار، 

�سنعمل على التدارك وت�سحيح امل�سار والع�دة ل�سكة النتائج االإيجابية 
خا�سة واأننا ما زلنا يف ال�سدارة"

وعن اللقاء القادم قال لعالوي:" تنتظرنا مقابلة �سعبة يف اجل�لة القادمة �سد احتاد 

املقابلة  لهذه  جيدا  �سنح�سر  حملية،  ومقابلة  داربــي  تعترب  اخرى  مقابلة  هي  خن�سلة، 

اأن الغرور ت�سلل  ون�سعى اليجاد احلل�ل، وكذا الإعادة الالعبني اإىل ج� املناف�سة باإعتبار 
لنف��سهم بعد الداربي الباتني".

لينهي املدرب لعالوي ت�سريحه :" بتح�سره على التعداد قائال :" خ�سرنا املدافع �سي حممد 

الذي من كان �سيقدم االإ�سافة املرج�ة، وكذا زيرق وغ�سبان الذين يعانيان من االإ�سابة، كما 

ن�ستكي من غياب البدالء يف اخلط االأمامي لكن ن�سعى الإيجاد احلل�ل يف باقي اللقاءات".

املدرب في�صل لعالوي لـ "الأورا�س ني�ز":
اأمام  والهزمية  الالعبني  لنفو�س  ت�سلل  "الغرور 

ال�ساوية در�س يدفعنا ملراجعة ح�ساباتنا"

اأمر.ج



اأقدمت اإدارة �سباب بئر العر�ص 
النا�سط يف بط�لة ما بني الرابطات 

املجم�عة ال��سطى ال�سرقية على اإقالة 
املدرب ب�لكيفان على خلفية البداية 

املتعرثة التي حققها الفريق بعد ثالثة 
ج�الت فيما مت تعيني املدرب ر�سا 

بن دري�ص على راأ�ص العار�سة الفنية 
للفريق مب�ساعدة ال�سعيد قراوي، 

وجاء هذا التغير يف ظل اإقتناع اإدارة 
الفريق بقيادة الرئي�ص �سالح بلكامل 

بقدرة الفريق على حتقيق نتائج اأف�سل 
باإ�ستغالل خربة املدرب بن دري�ص 

العائد اإىل ار�ص ال�طن بعد جتربة 
ناجحة مع بع�ص االأندية ال�سع�دية 

خالل امل�ا�سم الفارطة، علما اأن االإدارة 
اإتفقت مع بن دري�ص على لعب االأدوار 
االأوىل وحتقيق مرتبة متكن ال�سباب 

من حتقيق ال�سع�د يف ظل تغير نظام 
املناف�سة، ول� اأن االإ�سكال الذي ي�اجه 
الفريق ح�سب امل�سرين يتمثل يف اأزمة 
الدي�ن املرتاكمة عن امل�ا�سم الفارطة 

والتي جعلت الر�سيد البنكي للفريق 
حمج�زا من قبل الدائنني. 

باتنة  م�ؤ�س�سات  م�ل�دية  فريق  اأنهى 
التح�سرية  ال�دية  لقاءاته  اليد  لكرة 
ان  بعد  اوملبي عنابة،  اأمام  اآخر  بانت�سار 
املن�سرم  االأ�سب�ع  نهاية  الفريقني  تالقى 
باملركب  الريا�سات  متعددة  بالقاعة 
وعرفت  بباتنة،  ن�فمرب  اول  االأوملــبــي 
�سيطرة  الفريقني مع  املقابلة تكافئ بني 
انه�ا  الذين  املحليني  جانب  من  طفيفة 
بفارق  متقدمني  ل�ساحلهم  االأول  ال�س�ط 
 ،14 17 نقطة مقابل  3 نقاط وبنتيجة 
احلفاظ  قيت�سح  عــادل  رفقاء  لي�ا�سل 
من  الثانية  املــرحــلــة  يف  تقدمهم  على 
املباراة اإىل غاية نهاية اللقاء وكان الف�ز 
نقطة   33 بنتيجة  االأر�ـــص  الأ�ــســحــاب 
الزي  اأ�سحاب  يختتم  وبهذا   ،27 مقابل 
ال�دية،  مقابالتهم  واالأ�ــســ�د  االأبي�ص 

لتنطلق التح�سرات للقاء الر�سمي االأول 
�سد  املمتاز  ال�طني  الق�سم  بط�لة  من 
برج  اأهلي  �سباب  الــفــارط  امل��سم  بطل 
ب�عريريج يف 11 من �سهر اأكت�بر اجلاري 

بباتنة.
ــة  ــي ــس االأورا� الكتيبة  الـــذكـــر،  يــجــدر 
خا�ست 5 لقاءات ودية 3 منها يف الدورة 
ال�دية التي احت�سنتها مدينة ميلة، و2 
�س�ف  وادي  اوملبي  من  كل  �سد  بباتنة 
ل�سالح  االنت�سار  ــان  وك عنابة  واوملــبــي 
ما  وهــ�  الــلــقــاءات  كــل  يف  حي�ن  اأ�سبال 
دخ�ل  عن  الباحث  الفني  الطاقم  اأراح 
النقاط  حل�سد  بــقــ�ة  املناف�سة  غــمــار 
مبكرا وال�سر بخطى ثابتة نح� حتقيق 

االأهداف امل�سطرة.

�سربة  ــرون  ــك ف ــني  ع �ــســبــاب  فــريــق  تلقى 
الثانية  وهــي  قا�سية  هزميته  بعد  م�جعة 
خن�سلة  اإحتــاد  امل�سيف  اأمــام  الــتــ�ايل  على 
اأخلطت  التي  الهزمية  هذه   )1-3( بنتيجة 
الدين  ن�ر  بقيادة  الفني  الطاقم  ح�سابات 
ال  الت�ساوؤالت  من  العديد  وطرحت  ب�نعا�ص 
ط�ل  على  �سلبية  الفريق  نتائج  واأن  �سيما 
بيت  داخل  اجلميع  له  ا�ستاء  ما  وه�  اخلط 
العنا�سر  لبع�ص  ال�ساحب  فال�جه  الفريق 
العديد  يطرح  ما  ولعل  االأن�سار  خماوف  اأثار 
من الت�ساوؤالت وما اأثار حفيظة االأن�سار عقب 
واالأداء  املخيب  ال�جه  ه�  امل�اجهة  نهاية 
الت�سكيلة  به  ظهرت  التي  والهزيل  الباهت 
الثاين  ال�س�ط  يف  خ�س��سا  املقابلة  تلك  يف 
لتعيد  الفريق  تلقاها  التي  الهزمية  وجاءت 
واأن االأن�سار  �سيما  ال�سفر  اإىل نقطة  الفريق 
الفريق ت�ازنه بعد  اأن ي�ستعيد  ياأمل�ن  كان�ا 
اأن  اإال  الداربي  املا�سية يف  التعرث يف اجل�لة 
بالن�سبة  ال�سع�بة  غاية  يف  تبدو  االأمـــ�ر 
الفني  طاقمها  يبقى  التي  البي�ساء  للكتيبة 
مطالب باإحداث ث�رة يف الت�سكيلة ومراجعة 
�سيما  الراأ�ص  يف  الفاأ�ص  وق�ع  قبل  ح�ساباته 

واأن النادي مل يذق طعم االنت�سار منذ ج�لة 
االفتتاح اأمام فيالج م��سى ولهذا فكل ع�ساق 
وحمبي ال�سالحف يحمل�ن االإدارة م�س�ؤولية 
التح�سرات  يف  التاأخر  ب�سبب  التنائج  هذه 
حت�سني  ب�سرورة  الالعبني  من  طالب�ا  كما 
لتجنب  القادمة  املباريات  يف  الفريق  اأداء 

حدوث الكارثة.
ح�سروا  الذين  االأن�سار  من  العديد  ويــرى 
لتحقيق  الفريق  اأن مهمة  اأم�ص  اأول  م�اجهة 
للغاية  �سعبة  �ستك�ن  امل��سم  هــذا  اأهــدافــه 
يع�د  وال�سبب  الــفــارط  امل��سم  من  واأ�سعب 
ميلك  الــفــريــق  اأن  اإىل  تعبرهم  حــد  على 
املميزين  الالعبني  بع�ص  الــفــارط  امل��سم 
كابري  مثل  الــفــارق  �سنع  باإمكانهم  الــذيــن 
امل��سم  هذا  لكنها  واآخرين  وجعفري  وقــارة 
متلك تعدادا �سعيفا للغاية وال ي�جد العب 
اأن  مبا  الــديــار  داخــل  الــفــارق  �سنع  باإمكانه 
ه�ؤالء الالعبني عجزوا عن �سنع الفارق ف�ق 
اأر�سية ميدانهم كيف لهم اأن يحقق�ه خارجه، 
خا�سة اأن املباريات التي تنتظر الت�سكيلة يف 
م�ساعفة  من  والبد  نارية  القادمة  اجل�الت 

العمل لتحقيق االإ�ستفاقة.

البي�ساء  عني  اإحتاد  ت�سكيلة  تتمكن  مل 
اأم�ص،  اأول  اإيجابية  نتيجة  حتقيق  من 
عندما واجهت الفيالج الذي فاز بثنائية 
وعـــاد احلــراكــتــة فــارغــي الــ�فــا�ــص من 
من  يتمكن�ا  ومل  جيجل  اإىل  تنقلهم 
غر  وعلى  ــل  االأق على  التعادل  حتقيق 
يكن  مل  الت�سكيلة  م�ست�ى  ــاإن  ف الــعــادة 
ال�سابقة  اللقاءات  يف  حــدث  كما  راقيا 
فريق  تلقاها  الــتــي  الــهــزميــة  وجـــاءت 

االإحتاد لتعيد الفريق اإىل نقطة ال�سفر 
كان�ا  االأنــ�ــســار  واأن  �سيما  الرتتيب  يف 
اأن ي�ستعيد الفريق ت�ازنه خارج  ياأمل�ن 
كانت  التي  االأمال  كل  خيب  لكنه  الديار 
هذه  جتاوز  على  الفريق  بقدرة  متعلقة 
املناف�ص مل يكن  اأن  ب�سالم كما  ال�سفرية 
ق�يا يف مباراة اأول اأم�ص وظهر م�ستتا يف 
خط�طه الثالثة ب�سهادة اجلميع، اإال اأنه 
"عبد  املدرب  اأ�سبال  الف�ز على  متكن من 

ال��سفة  يجد  مل  الذي  جابري"  الغاين 
املثالية للخروج من ال��سعية التي يعاين 
دون  ومن  �سهلة  البط�لة  يف  فريقه  منها 
اخلطر  فــاإن  الهزمية  هذه  بعد  اأنــه  �سك 
اأ�سبح  ــذي  ال االإحتـــاد  نح�  يقرتب  ــداأ  ب
خ�س��سا  ع�سر  اخلام�ص  ال�سف  يحتل 
والبداية  �سعبة  القادمة  اللقاءات  واأن 
مب�اجهة هذا االأ�سب�ع اأمام �سباب اأورا�ص 
مطالبة  الفريق  اإدارة  وتبقى  باتنة 

الظرف  هـــذا  يف  الــالعــبــني  بتح�سي�ص 
تنتظر  الــتــي  املــ�اجــهــات  قبل  ال�سعب 
عنا�سر  هناك  واأن  خا�سة  الت�سكيلة 
ه�  وما  امل�قف  خط�رة  تــدرك  ال  �سابة 
قادم ويجدر االإ�سارة اإىل اأن هذه الهزمية 
لدى  الغ�سب  مــن  كــبــرة  مــ�جــة  خلفت 
االأن�سار الذين يطالب�ن ب�سرورة حت�سني 

امل�سار بداية من امل�اجهة القادمة.

بن  ــــدرب  وامل ميلة  �ــســبــاب  العــبــ�  تلقى 
م�سع�د اإنتقادات الذعة من جمه�ر ال�سباب 
الفريق  �سجله  الذي  املفاجئ  التعرث  بعد 
الطارف  اأوملبي  ال�سيف  اأمام  الديار  داخل 
الثالثة من بط�لة ما بني  يف لقاء اجل�لة 
الرابطات املجم�عة ال�سرقية حيث اإنتهت 
يف  ال�سلبي  التعادل  نتيجة  على  املــبــاراة 
لقاء اأظهرت فيه الت�سكيلة املحلية م�ست�ى 
�سعيف للغاية وه� االأمر الذي فجر غ�سب 
النتائج  يتقبل�ا  مل  الذين  ال�سباب  اأن�سار 
يف  الفريق  جنح  حيث  االأن  حتى  املحققة 
حتقيق ف�ز واحد يف مقابل هزميتني على 
خرجة  تنتظره  الفريق  اأن  علما  الت�ايل، 
االأ�سب�ع  نهاية  مع  ياق�ت  عني  اإىل  �سعبة 

حل�ساب  املحلي  ال�سباب  مل�اجهة  احلــايل 
جهتها  ومن  البط�لة،  من  الرابعة  اجل�لة 
الرئي�ص  بــن  ال�سباب  اإدارة  تتقبل  مل 
املفاجئ  التعرث  ــذا  ه حــمــادة  بــن  �سابر 
حــيــث طــالــبــت مـــن الــالعــبــني بــ�ــســرورة 
الفريق  طم�ح  اأن  خا�سة  �سريعا  التدارك 
اإىل  ال�سع�د  ــة  ورق لعب  ه�  امل��سم  هــذا 
اجلديدة  ال�سيغة  )ح�سب  الثالث  الق�سم 
للمناف�سة(، وعلى �سعيد اأخر طالب اأن�سار 
ال�سباب من م�س�ؤويل امللعب البلدي �سرورة 
حت�سني عملية التنظيم وفتح اأب�اب امللعب 
لدخ�ل املنا�سرين اإىل املدرجات وهذا بعد 
االأن�سار  وجدها  التي  الكبرة  ال�سع�بات 

خالل اللقاء ال�سابق. 

مبارياتها  "املولودية" تنهي 
الودية بانت�سار اآخر اأمام بونة 

اإقالة بولكيفان 
وتعيني بن دري�س 

مدربا جديدا 

�سباب باتنة 

�سباب عني فكرون 

اإحتاد عني البي�ساء 

�سباب ميلة  �سباب بئر العر�ش 

ال�سباب يحقق االأهم اأمام قاي�س 
ويتدارك خ�سارة الداربي 

ال�سباب يوا�سل االنهيار ومطالب باال�ستفاقة 

م�سل�سل النك�سات يتوا�سل واالأن�سار يف قمة الغ�سب 

انتقادات الذعة لالعبني وبن م�سعود
 بعد التعرث اأمام الطارف 
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االإطاحة  مــن  باتنة  �سباب  فــريــق  متكن 
ال�سهيد  ملعب  على  قاي�ص  �سباب  ب�سيفه 
اأم�ص، يف لقاء حل�ساب اجل�لة  اأول  �سف�حي 
الرابعة وكان اأ�سحاب الزي االأزرق واالأحمر 
االنت�سار  لتحقيق  وعــزميــة  اإرادة  اأكـــرث 
وكانت  ــي،  ــس االأورا� للبيت  الــهــدوء  الإعـــادة 
ظال  بقي  مناف�ص  ــام  اأم �سهلة  الكاب  مهمة 
�سيء  يفعل  ومل  اللقاء  اأط�ار  طيلة  لنف�سه 
للديار  اإيجابية  بنتيجة  بالع�دة  له  ي�سفع 
املــدرب  اأ�سبال  لي�ستعيد  الف�ز  هــذا  واأتــى 
ال�سكة  اإىل  حمرز بن علي ت�ازنهم ويع�دوا 
اأمام  الداربي  يف  اخل�سارة  بعد  ال�سحيحة 
اجلار م�ل�دية باتنة فالف�ز اأمام القاي�سية 
قليال  بالتنف�ص  االأورا�سية  للكتيبة  �سي�سمح 
ال�سغ�طات  بعد  بالنف�ص  الثقة  وا�سرتجاع 
املا�سية،  الفرتة  يف  عا�س�ها  التي  الكبرة 
مبلعب  الثالث  النقاط  االإبقاء  فاإن  وعليه 
الكاب  قطار  م�سار  �سيعيد  �سف�حي  ال�سهيد 
اأن  اإىل  االإ�ــســارة  ويجدر  ال�سحيحة  ل�سكة 
هذه  يف  هاما  دورا  لعب  االأورا�سي  الدفاع  اأن 
الت�ن�سي  املــدرب  به  اأ�ساد  ما  وه�  امل�اجهة 
يثبت  اأن  ا�ستطاع  الفريق  اأن  قــال  الـــذي 
من  ومنعه  فريق  اأي  اإيقاف  على  قــادر  اأنــه 
الفر�ص  اإهـــدار  م�سل�سل  اأن  كما  الت�سجيل 
فريق  اأن  من  الرغم  فعلى  يت�ا�سل  ال�سهلة 
ال�سباب حقق االإنت�سار اإال اأنه �سيع العديد 
من الفر�ص ال�سانحة للت�سجيل ولي�ست هذه 
عددا  الفريق  فيها  ي�سيع  التي  االأوىل  املرة 

ولهذا  للتهديف  ال�سانحة  الفر�ص  من  كبرا 
النجاعة  معاجلة  الفني  الطاقم  على  يجب 
الفريق  يتمكن  حتى  الهج�مية  والفعالية 

من الع�دة بق�ة يف قادم امل�اعيد. 
املباراة  عقب  الت�ن�سي  التقني  اأ�ساد  كما 
كثرا باالأداء املقدم من قبل العبيه الذين 
اللقاء،  ــات  ــري جم يــ�ــســروا  كــيــف  ــ�ا  ــرف ع
اأن يحقق�ا االإنت�سار كما طالب  وا�ستطاع�ا 

من اأ�سباله �سرورة م�ا�سلة العمل بكل جدية 
النتائج  ديناميكية  على  يحافظ�ا  حتى 
القادمة  بامل�اجهة  والبداية  االإيجابية 
اأمام "احلراكتة" فاأي نتيجة �سلبية يف هذه 
املباراة تعيد الفريق اإىل نقطة ال�سفر وه� 
ما ال يتمناه حمب�ا الفريق والذين يراهن�ن 

على اأداء م��سم ا�ستثنائي.
اأحمد اأمني. ب

عبد الهادي. ب 

اأ.ج

اأحمد اأمني. ب

عبد الهادي. ب اأحمد اأمني. ب

كــرة اليـد 



نفى مان�س�سرت يونايتد، قيام جنمه 
الفرن�سي بول بوغبا مب�ساومة النادي 

الإجنليزي لال�ستمرار يف "اأولد 
ترافورد".

وكانت العديد من التقارير 
الربيطانية، اأكدت اأن مينو رايول، 

وكيل بوغبا، ي�سرتط ح�سول الالعب 
على راتب اأ�سبوعي يبلغ 600 األف 

جنيه اإ�سرتليني، للموافقة على 
التجديد.

وقال اأحد امل�سادر مبان�س�سرت يونايتد 
يف ت�سريحات ل�سحيفة "مريور" 

الربيطانية: "اإن بوغبا يركز فقط 
الآن على اأن يكون جاهًزا، مل�ساعدة 

زمالئه يف الفريق".
واأ�ساف: "التقارير التي تدعي 

مطالبة بوغبا باحل�سول على 600 
األف اإ�سرتليني اأ�سبوعًيا للبقاء غري 

�سحيحة".
وتابع امل�سدر: "عقد الالعب ل يزال 

ميتد اإىل عامني، لذا فاإن الوقت يف 
�ساحلنا ب�ساأن عقد مفاو�سات حول 

التجديد، لكن حتى الآن مل جتر اأي 
حمادثات ر�سمية".

واأمت: "النادي اأعلن الأمر بو�سوح 
يف ال�سيف املا�سي اإننا نريد ا�ستمرار 

بوغبا يف مان�س�سرت يونايتد، وهذا 
املوقف مل يتغري".

ُيذكر اأن الفرن�سي زين الدين زيدان، 
مدرب ريال مدريد، ي�سع بوغبا يف 

مقدمة اأهدافه لدعم خط الو�سط 
خالل املو�سم احلايل.

�سلطت ال�سحف االإ�سبانية 
ال�سادرة اأم�ص ال�س�ء على انت�سار ريال مدريد على 

غرناطة وت�سدر ترتيب الليغا، والظه�ر االأ�سا�سي االأول 
ملي�سي املت�قع الي�م �سد �سحيته املُف�سلة اإ�سبيلية.

وعن�نت �سحيفة "ماركا": "مت�سدر يف االإثارة".
واأ�سافت: "مباريات الربنابي� ت�سهد اإثارة دائًما، 

حيث يف�ز مدريد بفرتات من اللعب العظيم يف 
البداية واملتاعب يف النهاية".

وتابعت: "خطاأ اأري�ال ُيعيد غرناطة للحياة، وهدف 
اأول لهازارد، يف مباراة عظيمة لفالفردي واإ�سابة 

كرو�ص".
 

وخرجت �سحيفة "م�ندو ديب�رتيف�" بعن�ان: "وقت مي�سي".
واأ�سافت: "لي� ي�سعى للظه�ر االأ�سا�سي االأول له يف الليغا، �سد 

�سحيته املُف�سلة، حيث �سجل 36 هدًفا �سد اإ�سبيلية".
وتابعت: "االنت�سار الثالث على الت�ايل �سيمنح بر�سل�نة فر�سة 

تقلي�ص الفارق اإىل نقطتني مع ريال مدريد قبل فرتة الت�قف 
الدويل".

 
وعلى ال�سفحة الرئي�سية ل�سحيفة "�سب�رت": "بكل �سيء".

واأ�سافت: "الأول مرة هذا امل��سم، فالفردي �سيك�ن قادًرا على االعتماد على كل 
الالعبني يف القائمة".

وتابعت: "مي�سي �س�ف يحتفل بجائزة االأف�سل مع اجلماهر 
الي�م قبل املباراة".

وقت مي�سي 
واإثارة 

الربنابيو يف 
�سدر ال�سحف 

االإ�سبانية

 ال�صحافة معـــــــــــــــــــــــر�ض

يخو�ص جريارد بيكيه، مدافع بر�سلونة، 
اجلولة  يف  اإ�سبيلية  اأمــام  اليوم  مباراة 
الثامنة من الليغا، على اأمل احل�سول على 

بطاقة �سفراء.
ديبورتيفو"  "موندو  ل�سحيفة  ووفــًقــا 
الإ�سبانية، فاإن بيكيه لديه 4 اإنذارات يف 

الليغا و 2 يف دوري اأبطال اأوروبا.
ويعد بيكيه الالعب الوحيد اجلاهز من 
اإنذاًرا  تلقى  اإذا  بالإيقاف  املهدد  البار�سا 
مباراة  من  جولتني  قبل  وذلــك  جديًدا، 

الكال�سيكو اأمام ريال مدريد.
واأ�سارت اإىل اأنه اإذا مل يح�سل بيكيه على 
املباراة  �سيخو�ص  فاإنه   ، �سفراء  بطاقة 
التا�سعة  اجلولة  يف  اإيــبــار  �سد  املقبلة 

حتت تهديد الغياب عن الكال�سيكو.
واأو�سحت اأن �سريجي روبريتو هو الوحيد 
بطاقات،   3 لــديــه  الـــذي  بر�سلونة  يف 
عن  الغياب  تهديد  حتت  فاإنه  وبالتايل 
يف  اإنــذاريــن  على  ح�سل  اإذا  الكال�سيكو 

مباراتي اإ�سبيلية واإيبار.

ــي كــا�ــســيــمــريو لعـــب خط  ــل ــربازي بـــات ال
عن  بالغياب  مــهــددا  مــدريــد،  ــال  ري و�سط 
يف  بر�سلونة،  التقليدي  الغرمي  مواجهة 
اجلولة  مناف�سات  �سمن  الكال�سيكو،  لقاء 
ال�سهر  مــن   26 يــوم  الليجا  مــن  العا�سرة 

اجلاري.
ال�سفراء  الــبــطــاقــة  كا�سيمريو  وتــلــقــى 
وحال   ، غرناطة  �سد  املو�سم  هذا  الرابعة 
ريال  مباراة  يف  اآخــر  اإنــذار  على  ح�سوله 
عن  ف�سيغيب  التا�سعة،  باجلولة  مايوركا 

مواجهة الكال�سيكو.
ديبورتيفو"  "موندو  �سحيفة  وبح�سب 
الإ�سبانية، فاإن الفرن�سي زين الدين زيدان 
يعتمد  قــد  مــدريــد،  لــريــال  الفني  املــديــر 
كا�سيمريو  من  بدل  فالفريدي  فيدي  على 
الالعب  م�ساركة  لتاأمني  مايوركا  ريال  �سد 

الربازيلي يف الكال�سيكو.
وكان الربازيلي قد تلقى البطاقة ال�سفراء 
ب�سبب   ،43 الدقيقة  يف  غرناطة  اأمـــام 
تدخله العنيف على هرييرا لعب اخل�سم، 

البطاقة  على  يح�سل  اأن  املمكن  من  وكان 
يف  التحامني  يف  مل�ساركته  نظًرا  احلمراء، 

ال�سوط الثاين مع لعبي غرناطة.
وُيعد كا�سيمريو من اأهم الالعبني يف �سفوف 
بغيابه  زيــدان  ُيخاطر  ولن  مدريد،  ريــال 
مهما  �سالحا  يفقد  ل  لكي  بر�سلونة،  اأمــام 

�سد الغرمي الكتالوين.

الإيطايل،  ميالن  نادي  دخل 
مدريد  ريال  مع  �سراع  يف 

ــاأن  ــس ــ� ــــاين، ب ــــب ــــس الإ�
الــتــعــاقــد مـــع اأحـــد 
من  ال�سباب  الالعبني 

نادي رين الفرن�سي.
ووفًقا ملوقع "كالت�سيو 
الإيطايل،  مريكاتو" 

فــــاإن مــيــالن يــراقــب 
اإدواردو  ــغــويل  ــكــون ال

يف  عاًما(   16( كامافينغا 
ل�سم  وي�سعى  الأخرية  الأ�سهر 

الالعب هذا املو�سم.

النادي  لي�ص  ميالن  اأن  اإىل  واأ�سار 
الالعب،  يطارد  الذي  الوحيد 
ا  لكن ريال مدريد ي�سعى اأي�سً

للح�سول على توقيعه.
يذكر اأن اإدواردو كامافينغا 
مركزي  يف  ريــن  مع  يتميز 
لعــــب الــو�ــســط املـــدافـــع 

ولعب الو�سط املتقدم.
الكونغويل  ال�ساب  و�سارك 
مــبــاراة   11 يف  املــو�ــســم  هـــذا 
الــبــطــولت  مبختلف  ـــن  ري مــع 
متريرة  تقدمي  يف  وجنح  �سنه،  رغم 

حا�سمة.

لعب  فالفريدي،  فيدي  الأوروغواياين  اأبدى 
بامل�ساركة  �سعادته  مدريد،  ريــال  و�سط  خط 
اأم�ص   )2-4( بنتيجة  النت�سار  حتقيق  يف 
الول ال�سبت على غرناطة، يف اإطار مناف�سات 

اجلولة الثامنة من الليغا.
نقلتها  ت�سريحات  ــالل  خ فــالــفــريدي،  وقـــال 
اأنا  "بالتاأكيد  الإ�سبانية:  "ماركا"  �سحيفة 
�سعيد جًدا بالفوز اأكر من اأي �سيء اآخر، ومن 
عليه  اأقدر  مبا  الفريق  مع  اأ�ساهم  اأن  الأف�سل 

واأبذل جهدي دائًما".
واأ�ساف: "�ساأرك�ص دائًما حتى تنفجر قدماي، 
املــدرب  غــرنــاطــة.  اأمـــام  جيد  ب�سكل  لعبنا 
مع  وال�سعادة  بالهدوء  واأ�سعر  الثقة،  يعطيني 

ريال مدريد".
"ل  علق:  للفريق،  الأخــرية  النتقادات  وعن 
يف  خ�سرنا  لقد  النــتــقــادات،  هــذه  ــاذا  مل اأفهم 
لدينا  ولزال  الليغا،  نت�سدر  لكننا  باري�ص 

مباريات يف دوري الأبطال و�سوف نتح�سن".
واختتم فالفريدي: "نحن ن�سغط على اخل�سم 

باأوامر من املدرب، واأمام غرناطة �سارت الأمور 
كما اأردنا، وهو انت�سار مهم جًدا، لأنه �ساعدنا 

يف احلفاظ على ال�سدارة".
ريال  رفع  غرناطة،  على  الأخــري  وبالنت�سار 
�سدارة  يف  نقطة   18 اإىل  ر�ــســيــده  مــدريــد 
النت�سار  طعم  يتذوق  مل  اأنــه  اإل  الرتتيب، 
من  خ�سارته  بعد  ــــا  اأوروب اأبــطــال  دوري  يف 
بروج  كلوب  مع  وتعادله  جريمان  �سان  باري�ص 

البلجيكي.

ــدرب  م �سول�سكاير،  ــار  ــون ج اأويل  قـــال 
مان�س�سرت يونايتد، اإن الفوز على نيوكا�سل 
يونايتد ، �سيمنح الفريق دفعة هائلة قبل 

فرتة التوقف خلو�ص مباريات دولية.
بالدوري  بداية  اأ�ــســواأ  يونايتد،  وحقق 
التعادل  وجــاء  عاًما،   30 يف  الإجنليزي 
الهولندي  األكمار  �سيافة  يف  اأهــداف  دون 
ليخفق  اخلمي�ص  يوم  الأوروبــي  بالدوري 
الفريق يف حتقيق اأي فوز يف 10 مباريات 

خارج اأر�سه بكل البطولت.
بعد  ــتــقــادات  لن �سول�سكاير،  وتــعــر�ــص 
الدوري  يف   11 للمركز  يونايتد،  تراجع 

املمتاز.
وقال �سول�سكاير ل�سبكة �سكاي �سبورت�ص: 
)اأمام  نتيجة  حتقيق  فاإن  لنا  "بالن�سبة 

هذا  اأعتقد  �سرورًيا.  �سيكون  نيوكا�سل( 
�سي�ساعد على تغيري الأجواء".

الذهاب  الالعبني  بو�سع  "�سيكون  واأ�ساف 
بكل  جيدة  حالة  يف  التوقف  فــرتة  اإىل 
حتقيق  بــعــدم  املـــرء  ي�ستمتع  ل  تــاأكــيــد 

النت�سارات".
يف  ممكن  جهد  كــل  املـــرء  "يبذل  وتــابــع 
من�سبه، واإذا فاز باملباريات ي�سعر ب�سعادة 
يعني  ل  هــذا  لكن  الأجـــواء  وتتغري  اأكــرب 
تغري  الــنــتــائــج  ــل  ب حت�سن  املــ�ــســتــوى  اأن 

الأجواء".
واأ�ساد �سول�سكاير بتم�سك امل�سجعني بدعم 
بجدية  يعمل  الفريق  اإن  وقال  الالعبني، 

ولئهم". على  لهم  اجلميل  رد  اأجل  "من 

ح�سم ح�سن �سالح حميديت�ص، 
بايرن  لنادي  الريا�سي  املدير 
ميونخ الأملاين، موقف الثنائي 
ديفيد األبا ولوكا�ص هرينانديز 
من الن�سمام ملع�سكري منتخبي 
الرتتيب  على  وفرن�سا  النم�سا 
هذا الأ�سبوع، خلو�ص ت�سفيات 

اأمم اأوروبا 2020.
مدرب  دي�سامب،  ديدييه  وكان 
املنتخب الفرن�سي، قد ا�ستدعى 

الديوك،  لقائمة  هرينانديز 
كما �سهدت قائمة النم�سا تواجد األبا.

خ�سارة  عقب  حميديت�ص  حتدث  ذلك،  رغم 
الدوري  يف   ،)2-1( هوفنهامي  اأمــام  بايرن 
�سبكة  اأبرزتها  قائاًل يف ت�سريحات  الأملاين، 
"�سكاي �سبورت اأملانيا": "األبا لديه ك�سر يف 

ال�سلع، ولن يكون متواجًدا مع النم�سا".

ذاته ينطبق  "الأمر  واأ�ساف: 
نقوم  فلن  هــرينــانــديــز،  على 
منتخب  ملع�سكر  ــه  ــال ــس ــاإر� ب
اإجهاد  من  يعاين  لأنه  فرن�سا، 
يف الركبة، و�سنبلغ املنتخبات 
الوطنية بحالتيهما، و�سيتكفل 

الأطباء بت�سوية الأمر".
وكان دي�سامب قد اأكد موؤخًرا 
هرينانديز،  مــع  حتـــدث  ـــه  اأن
يف  برغبته  الــالعــب  واأبــلــغــه 
الــديــوك  مبع�سكر  ــتــواجــد  ال
من  متنعه  التي  الإ�سابة  رغــم  الفرن�سية، 

امل�ساركة يف مباريات الفريق البافاري.
ل�ستئناف  والنم�سا  فرن�سا  منتخبا  وي�ستعد 
لبطولة  املوؤهلة  الت�سفيات  يف  مبارياتهما 

يورو 2020 خالل �سهر اأكتوبر اجلاري.
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اأولياء يعتدون على االأ�ساتذة ومطالب بتعزيز االأمن يف املوؤ�س�سات الرتبوية 

اأ�ساتذة ومعلمون عر�سة العتداءات �سارخة من قبل التالميذ

مع بداية كل مو�سم درا�سي جديد بوالية خن�سلة ورغم تطمينات امل�سوؤولني عن قطاع الرتبية والقائمني عليه "م�سبقا" بتح�سري كافة الظروف املالئمة الإجناح الدخول املدر�سي وتوفري ما يلزم لعودة 
التالميذ اإىل مقاعد الدرا�سة، تطفو لل�سطح عديد امل�سكالت التي مل يح�سب لها ح�ساب يف اأجندة القطاع واأهمها م�سكالت اأولياء التالميذ وتدخالتهم املتكررة واملتوا�سلة يف عمل االأ�ستاذ اأو الطاقم 

االإداري لدرجة قد تتجاوز حدود املعقول فتتحول اإىل اأوامر وتعنيف وتهديدات.

ا�ستكى عديد االأ�ساتذة ومدراء املدار�ص 
وعلى  خن�سلة،  ــة  ــ�الي ب االبــتــدائــيــة 
م�ست�ى عديد بلدياتها من م�سكل تدخل 
االأولياء يف عملهم الرتب�ي وكذا االإداري 
خا�سة مع بداية امل��سم الدرا�سي، حيث 
واملت�ا�سلة  املتكررة  زياراتهم  ت�سببت 
يف  وتــافــهــة  منطقية  ــبــاب  ــس اأ� ــدة  ــع ول
بات  اأيــن  املدار�ص  و�سط  حقيقية  اأزمــة 
يعد  ومل  باال�ستياء  ي�سعرون  االأ�ساتذة 
احلرم املدر�سي بالن�سبة لهم اآمنا، فمنهم 
ولده  جل��ص  مكان  لتغير  يتدخل  من 
تدري�ص  طريقة  يف  يتدخل  من  ومنهم 
اإىل  لل�ل�ج  املعلم ومنهم من جتاوز ذلك 
ابنه  زمــالء  ومراقبة  الدرا�سة  حجرة 
اأو ابنته املتمدر�ص، ما زاد من �س�ء و�سع 
عديد  يف  يتخبط  ظــل  الـــذي  الــقــطــاع 
والبيداغ�جية  الــرتبــ�يــة  امل�سكالت 
ولتجنب  �سن�ات،  عدة  منذ  واالإداريـــة 
ــاتــذة واالأولــيــاء  ــس االحــتــدام بــني االأ�

اإىل  وال�سكاوى  النظر  وجهات  وحتــ�ل 
�سراعات حاول مدير الرتبية بال�الية 
اأن يقلل من حدة ال��سع وطالب املدراء 
ما�سة  اإ�سفنجة  مبثابة  يــكــ�نــ�ا  ــان  ب
مطالبهم  مع  ومتنا�سقة  االأولياء  لغ�سب 
الباب  في�ستقبل�نهم مبكاتبهم ويفتح�ن 
ان�سغاالتهم، لكن االأولياء  اأمامهم لطرح 
واأفكارهم  ت�جهاتهم  تختلف  الــذيــن 
التعامل  يف  اأ�ساليبهم  وكــذا  وطبيعتهم 
جتـــاوزوا حــدودهــم يف كثر مــن املــرات 
ح�سب ما �سرح به بغ�ص املدراء لالورا�ص 
من  اجلن�بية  املنطقة  يف  وخا�سة  ني�ز، 
ال�الية اأين بلغت بهم اجلراأة حد تهديد 
�سل�كات  يف  تعنيفه  وحماولة  االأ�ستاذ 
م�سر  حــ�ل  والــتــ�ــســاوؤل  للحرة  مثرة 
هذه امل�ؤ�س�سات، وم�سر االأ�سرة الرتب�ية 
وكذا التلميذ بعد حت�ل ال��سط املدر�سي 

اإىل ف�ساء لل�سجار والته�ر وال�سراع.
م�ؤ�س�سة  مديرة  ب.ع  ال�سيدة  وح�سب 

ترب�ية بال�الية، فاملدر�سة الي�م مل تعد 
من  حتى  واأهميتها  قيمتها  على  حتافظ 
حيث االحرتام ب�سبب التدخالت املتكرر 
اآراءهـــم  بفر�ص  بامل�ؤ�س�سات  للغرباء 
اجل  من  بال�سرب  التهديد  حد  اإىل  و 
التالميذ  بني  وخالفات  تافهة،  م�ساكل 

واالأطفال قد تتح�ل اإىل �سراعات بني 
اخل�سنة،  العقليات  بع�ص  ب�سبب  الكبار 
اب�سط  يف  االأولــيــاء  تدخل  عن  ناهيك 
ب�سكل جد عنيف وخميف وغر  االأمــ�ر 
ظروف  على  �سلبا  ي�ؤثر  انــه  كما  الئــق 
لكن  االأوىل،  بالدرجة  التالميذ  متدر�ص 

االأولياء يرف�س�ن هذا ال�اقع حتت راية 
الدولة" فتجاوزوا  عند  خدامني  "راكم 
فعال  ي�ستدعي  ما  مانع  دون  حــدودهــم 
وخلق  الرتب�ية  امل�ؤ�س�سات  امن  تعزيز 
ــة كل  ــاي ــم نـــظـــام جـــديـــد وحمـــكـــم حل
االأطراف وو�سع حد ملثل هذه التجاوزات 
والطريقة االأجنع لذلك حتديد برنامج 
اأ�سب�عيا  مرة  االأولياء  بزيارات  خا�ص 
حتى  كــان  اأي  طــرف  مــن  جتـــاوزه  ومنع 
واأهميتها  مكانتها  لــلــمــدر�ــســة  تــعــ�د 
ال�سل�كات  اأن مثل هذه  ونظامها، خا�سة 
معا،  واملدير  االأ�ستاذ  عمل  تعطل  باتت 
لل�سراعات  مكان  اإىل  تتح�ل  ال  وحتى 
علما اأن بع�ص االأولياء كثرا ما يقدم�ن 
مبا�سرة  لل��س�ل  املدار�ص  اقتحام  على 
مع  للتحاور  املدير  اإذن  دون  الق�سم  اإىل 
اأو  بطريقة  عمله  يف  والتدخل  االأ�ستاذ 
اأخرى، ما ي�سع مربي االأجيال يف م�اقف 

حرجة ومثرة للريبة.

طــاملــا كـــان املــعــلــم هــ� ذلك 
هيبته  لــه  الـــذي  ال�سخ�ص 
ووقاره ومكانته اخلا�سة منذ 
االبتدائية،  املقاعد  يف  كنا 
ــث الــــهــــدوء والــ�ــســمــت  ــي ح
مبجرد  الق�سم  على  ي�ست�يل 
مكتبه  اأمام  ووق�فه  دخ�له 
ــذا  ــه ـــه حتــــذيــــرات ل ـــ�ج ي
اإىل  احلـــاجـــة  دون  وذاك 
العنف  ال�ستخدام  اللج�ء 
اأو  الع�سا  على  يقت�سر  الذي 
االأ�سابع  بني  االأقــالم  و�سع 
ا�ستعمال  اأو  عليها  وال�سغط 
كانت  للعقاب  اأخـــرى  ــرق  ط
االأيــام  منذ  بنتائجها  تاأتي 

االأوىل للدرا�سة.
ومـــع تــقــدم الــ�قــت وبـــروز 
احلديثة  الــتــكــنــ�لــ�جــيــات 
غريبة  تــ�ــســرفــات  ــ�ر  ــه وظ
ــص الـــ�ـــســـيء عــــن هـــذا  ــ� ــع ب
للمعلم  يــعــد  مل  املــجــتــمــع، 
املكانة  تلك  نف�ص  واالأ�ستاذ 
الراقية التي كان يحظى بها 
�سن�ات  قبل  التالميذ  و�سط 
من احرتام وتقدير وتبجيل 
التعليم  يف  الــريــادي  لــدوره 
وتقدمي املعرفة، حيث اأ�سبح 
"للعقاب"  عر�سة  االآخر  ه� 
مــــن خـــــالل االعـــــتـــــداءات 
التالميذ  قبل  مــن  املتكررة 

اأو حتى  املت��سطات  �س�اء يف 
ــب على  ــ�ج وت ــات،  ــ�ي ــان ــث ال
االأ�ستاذ اأن يك�ن اأكرث حذرا 
مع  تــعــامــالتــه  يف  وحــيــطــة 
ظروفهم  ومراعاة  التالميذ 
تلك  الرتكاب  تدفعهم  التي 
احلماقات التي كثرا ما تع�د 

بال�سرر الكبر عليهم.
وقفت  ــدد  ــس ــ� ال هــــذا  ويف 
املعاناة  ني�ز" على  "االورا�ص 
له  يتعر�ص  الــتــي  الــكــبــرة 
ر�سد  ـــالل  خ مـــن  االأ�ـــســـتـــاذ 
اأجمعت  التي  االآراء  بع�ص 
عرفت  االأخرة  ال�سن�ات  اأن 
انفالتا رهيبا لالأخالق لبع�ص 
اأي  التالميذ الذين ال ي�ل�ن 
قال  حيث  ملعلميهم،  احــرتام 
اأنــه  "حمزة.ب"،  االأ�ــســتــاذ 
تعر�ص يف مرات عديدة ل�سب 
من  بــاحلــجــارة  ورمــي  و�ستم 
الذين  التالميذ  بع�ص  قبل 

متاطلهم  جراء  بعقابهم  قام 
يف اجناز واجباتهم، يف حني 
"فريدة"  االأ�ستاذة  تعر�ست 
جنب  عجيبة  مــطــاردة  اإىل 
قام  بعدما  باأعج�بة  منها 
ــتــالمــيــذ  جمـــمـــ�عـــة مــــن ال
بها  واللحاق  بها  بالتحر�ص 
ونــعــتــهــا بــاأبــ�ــســع االأو�ـــســـاف 
وال�سفات قبل اأن تلجاأ للهرب 
عن طريق �سيارة االأجرة، اأما 
"اآ�سيا" التي التحقت م�ؤخرا 
فــقــط بــالــتــمــدر�ــص بــاإحــدى 
فتحدثت  النائية  املناطق 
ــكــبــرة يف  عـــن مــعــانــاتــهــا ال
اإيجاري  �سكن  على  احل�س�ل 
بتلك املنطقة، كما قالت اأنها 
تتنقل  كثرة  اأ�سابيع  ق�ست 
نح�  بيتها  مــن  جــدا  بــاكــرا 
مكان العمل الذي يبعد الأزيد 
من 70 كلم، ورغم ذلك ّفاإنها 
مبا�سرة  بطريقة  معر�سة 

الذي  تــاأخــرهــا  اأثــنــاء  لل�م 
مغادرة  اإىل  اأحــيــانــا  يـــ�ؤدي 
يتدخل  اأن  قبل  التالميذ 
االأولياء ويحتج�ا على ذلك 
تفكر  جعلتها  عنيفة  بلهجة 

يف ترك مهنتها مبكرا جدا.
له  يتعر�ص  ما  ق�ساوة  وبني 
االأ�ستاذ خا�سة اجلدد الذين 
مناطق  نح�  حت�يلهم  يتم 
مبئات  �سكناهم  هــن  بعيدة 
ــئــك  اأول اأو  ــ�مــرتات،  ــل ــكــي ال
مل�سايقات  يتعر�س�ن  الذين 
واأوليائهم  التالميذ  قبل  من 
با�ستمرار، يبقى املعلم مبكانة 
خا�سة جدا وقد تك�ن اأرقى 
مكانة يف املجتمع بالرغم من 
الرتب�ية،  املنظ�مة  تده�ر 
دائما  يظل  التعليم  اأن  غر 
التي  النبيلة  املــهــنــة  تــلــك 
والتعارف  الت�ا�سل  تعلمنا 
املجتمع  هــذا  مــع  والتفاعل 
التي  واملعارف  املعل�مات  وفق 
تتاأتى  لن  والتي  اكت�سبناها 
املمار�سة  ال�سغ�طات  ــ�ال  ل
اأ�ساتذتنا وجديتهم  من قبل 
والتي  التعليم  يف  و�سرامتهم 
بعد  اإال  التلميذ  يكت�سفها  لن 
ــنــ�ات طــ�يــلــة مـــن تــرك  ــس �

مقاعد الدرا�سة.

احتفاء باليوم العاملي للمعلم 

الدرو�س اخل�سو�سية تخطف اأنظار املتفوقني  

باتت الدرو�ص اخل�س��سية اأو ما يعرف بدرو�ص 
الدعم من اأهم املحطات التي ت�ست�قف التالميذ 
وقت  يف  كانت  بعدما  الدرا�سي،  م�س�ارهم  خالل 
يعان�ن  الذين  الطلبة  على  فقط  مقت�سرة  م�سى 
حيث  وا�ستيعابها،  الــدرو�ــص  تلقي  يف  نق�ص  من 
يلج�ؤون اإىل هذا الن�ع من الدعم ق�سد ا�ستدراك 
اأن  قبل  منه،  يعان�ن  الــذي  ال�سعف  اأو  النق�ص 
تك�ن م�ؤخرا حمل اهتمام كبر للطلبة املتف�قني 
من اأجل احل�س�ل على عالمات اأكرب وبناء قاعدة 
�سهاداتهم  على  احل�س�ل  مــن  متكنهم  معرفية 

التعليمية بكل �سه�لة.
هذا وقد اأكد العديد من التالميذ اأن االأ�ساتذة 
ي�سعهم  ال  االبتدائية  املرحلة  معلمي  وحتى 
داخل  العمل  �ساعات  خــالل  �سيء  كــل  تقدمي 
من  العديد  بذلك  وا�سعني  الرتب�ية،  امل�ؤ�س�سات 
كل  تقدمي  على  قدرتهم  عدم  غرار  على  احلجج 
الت�زيع  من  ب�ساعة  حمــددة  فــرتة  يف  املعل�مات 
الزمني ناهيك عن ال�قت الذي ي�سيع من احل�سة 
ب�سبب التالميذ، كما اأن العديد منهم يقرتح على 
اخلا�سة  املدار�ص  اأحد  يف  مكان  بحجز  التالميذ 
مع  اأكــرث،  مف�سل  ب�سرح  درو�ــص  من  لال�ستفادة 
للتلميذ  يت�سنى  حتى  ــرات  مل ـــادة  االإع اإمكانية 

اال�ستيعاب قبل اأن يجد نف�سه م�سطرا اإىل اأخذ 
الدرو�ص اخل�س��سية حتى واإن كان غر قادر على 

ت�سديد ثمنها كل �سهر.
بني  العلمية  املــ�اد  درو�ــص  اأ�سعار  تــرتاوح  حيث 
االأدبية  امل�اد  اأما  �سهريا،  2000دج  اإىل   1700
عدم  عن  ناهيك  1500دج،  اإىل  اأ�سعارها  فت�سل 
ال�سهرية  اأعبائها  ت�سديد  على  االأولــيــاء  قــدرة 
يف  الدعم  لدرو�ص  بحاجة  ابنهم  كان  وان  �سيما 
مقارنة  االأدبية  اأو  العلمية  �س�اء  امل�اد  خمتلف 
يتقا�س�نه،  الــذي  واملــحــدود  الب�سيط  بالدخل 
الأعلى  ابنهم  ت�سدر  عــن  دومــا  يبحث�ن  حيث 
اأي �سيء مقابل ذلك،  العالمات وي�سطرون لفعل 
ويف حاالت كثرة ي�سادف ت�اجد اأبناء العائالت 
الدرا�سة لذلك  املراتب االأوىل يف  الفقرة �سمن 
فهم يعمل�ن بجد واجتهاد لل��س�ل لالأف�سل دوما 
اأوليائهم،  قل�ب  يف  والفرحة  ال�سعادة  ور�سم 
وباملقابل يبحث�ن عن تلقي درو�ص الدعم لل��س�ل 
بالفعل  غالبا  يتحقق  ما  وه�  الدرجات  الأعلى 
يف  اخلا�سة  باملدار�ص  املهتمني  اأكرث  اأ�سبح  بعدما 
يف  واملجدين  املجتهدين  من  هم  الدعم  تقدمي 
اأف�سل  م�ستقبل  نح�  يطمح�ن  والذين  درا�ستهم 

من احلا�سر الذي يعي�س�نه.
�سميحة. ع ف�زية.ق

ن�ارة.ب

بريكةنقاو�صمروانةاآري�صعني التوتةباتنةالتاريخ

بن اأودينة اأ�سامة 21 �سارع ال�ستقاللاالإثنني 07 اأكت�بر 2019
033806072

الوخ�ص جمال الدينبن عوانة عبد القادربوجة حكيم
033830188

خ�سام هارونلعناين جالل

ال�سيادلة املناوب�ن خالل الفرتة الليلية )من ال�ساعة 19:00 اإىل ال�ساعة 08:00 �سباحا(

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

االأ�سب�ع من 10/03/ 2019 
اإىل 2019/10/09

بلحي�اين ف�زي
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 العابدتكوتعني ياقوتاأوالد فا�سلالبلدية

االأ�سب�ع من 10/03/ 2019 
اإىل 2019/10/09

براج حنان
033299190

عثماين خمتارخياري اأحمد
033340076

غ�ســام حب الدين تفاحة
ر�سوان م�سطفى

عمران �سعاد
033334277

�ساعد العربي
033289290

ملليزي عبد الغاينيو�سف �سهام
033375228

�ساكري �سهيلة
033373332

عيا�ص منريبن من�سور فاروق

جدول املناوبة لل�سيادلة عرب بلديات والية باتنة ل�سهر اأكت�بر

جـــدول املنــــــــاوبة لل�سيادلة ب�الية باتنة ل�سهر اأكت�بر 2019



كيفية التعامل مع الطفل كثري احلركة

عائلتك

اإ�شالمياتالإثنني  26 �صتمرب  2969/ 07 اأكتوبر 2019 املوافق لـ 08 �صفر 171441       قال اهلل تعاىل: 

ف�سل الت�سبيح

فاإنه جربيل اأتاكم يعلمكم دينكم
وما ينطق عن �لهوى

زاويةمن نور

هذه ال�سفحة تتوي على اأحاديث نبوية واآيات قراآنية فال تهينوها

الدعاء

�ملكتبة �لإ�سالمية

من اأقوال 
ال�صاحلني

كتاب تفاوؤله �سلى اهلل عليه و�سلم
 يف االأزمات

      قال اهلل تعاىل: 

بني يدي أية



كان الورق يف ال�سني قدميا ي�سّنع عن طريق خلط األياف القنب مع قطع 
تدوين  كان  الورق  اخرتاع  قبل  لكن  قدمية.  �سيد  و�سباك  بالية  قما�ش 
املالحظات اأمرا ع�سريا. اإذ يقال اإن رجال متعلما من بالط االإمرباطور 
باملالحظات  قائمة  لكتابة  اخليزران  من  لوحة   3،000 ا�ستخدم  هان 
ال�سيا�سية قبل عر�سها على االإمرباطور، وا�ستاأجر اثنني من اأقوى الرجال 
105 ميالديا اخرتع امل�سوؤولني احلكوميني الورق،  حلملها. ويف عام 
عن طريق خلط توليفة عجيبة قوامها القما�ش وحلاء ال�سجر وال�سباك مع 

بع�ش املاء لتكوين عجينة ثم فردها يف ال�سم�ش لتجف. وحظي االخرتاع 
اجلديد باإعجاب االإمرباطور، رغم اأن الورق مل ي�ستخدم اآنذاك اإال لتغليف 
االأ�سياء الثمينة. ويف غ�سون 650 عاما ظهرت الطباعة التي مهدت 
املنا�سف  اخرتعت  ما  و�سرعان  اللعب،  واأوراق  الكتب  لظهور  الطريق 
الورقية. وتزامن انت�سار الورق يف ال�سرق االأو�سط، مع الع�سر الذهبي 
لالإ�سالم، واأتاح للعلماء ت�سجيل اكت�سافاتهم العلمية غري امل�سبوقة التي 
�ساهمت يف االرتقاء بعلم الفلك والطب والهند�سة واالأدب والريا�سيات.

األف  بعد  اإال  اأوروبــا  اإىل  الــ�رق  ومل ي�سل 
عام اأو يزيد، وكان االأوروبي�ن ي�ستخدم�ن 
للكتابة  واخلــراف  واملاعز  العج�ل  جل�د 
على  �ساة  ملي�ن   4.2 نح�  وُذبـــح  عليها. 
االأقل يف الفرتة ما بني عام 1150 و1850 
للح�س�ل على جلدها للكتابة، وكانت تكلفة 
ويقت�سر  باهظة  للكتابة  املــعــدة  اجلــلــ�د 
انت�سار  لكن  ــاء.  ــري االأث على  ا�ستخدامها 
م�سانع ال�رق يف اأوروبا، رغم تاأخره، �ساهم 

يف الق�ساء على االأمية يف املنطقة.
هذه  جنــم  اأن  البع�ص  يظن  قــد  ــ�م  ــي وال
ع�سر  يف  باالأف�ل  بــداأ  قد  العجيبة  املــادة 
والكتب  املحم�لة  والــهــ�اتــف  احل�ا�سيب 
انخفا�ص  من  بالرغم  لكن  االإلكرتونية. 
الطلب على ال�سحف والكتب وال�رقية، اإال 
ازدهارا  ت�سهد  ال�اقع  يف  ال�رق  �سناعة  اأن 

عامليا.
نح�  احلــايل  ال�قت  يف  العامل  وي�ستهلك 
لت�سنيع  �سن�يا  ال�رق  من  طن  ملي�ن   400
وعلب  النق�د  من  االأ�سا�سية  احتياجاتنا 
القه�ة  واأكــ�اب  واالإي�ساالت  املق�ى  الــ�رق 
الزبدة  وورق  املالحظات  تدوين  واأوراق 
البي�ص  حفظ  يف  امل�ستخدم  املق�ى  والــ�رق 
واأوراق  وامل�سا�سات  املــعــايــدة  وبــطــاقــات 
التغليف. ورمبا اأو�سكنا على اال�ستغناء عن 
قد  ورق  بال  العامل  لكن  ال�رقية،  النق�د 

يبدو م�ستحيال.
الـــ�رق  الــطــلــب عــلــى  الـــ�اقـــع، زاد  بــل يف 
بديال  ب��سفه  ــعــامل،  ال اأنــحــاء  جميع  يف 
واحــدة  ملــرة  ي�ستخدم  الــذي  للبال�ستيك 
اأو  ا�ستخدامه  حتظر  الدول  بداأت  اأن  بعد 
عديدة  متاجر  واأعلنت  اإنتاجه.  تخف�ص 
اعتزامها  املا�سية  القليلة  ال�سن�ات  يف 
ــا�ــص الــ�رقــيــة بـــدال من  ا�ــســتــخــدام االأكــي
تغليف  اأوراق  اأي�سا  وظهرت  البال�سيكية، 
وحتى  اجلاهزة  االأطعمة  واأطباق  للحل�ى 

ق�ارير للمياه م�سن�عة من ال�رق.

لكن اإىل اأي مدى ميكن اعتبار
 الورق �سديقا للبيئة؟ 

يف البداية، ي�سنع ال�رق من اخل�سب اللني 
امل�ستخرج من االأ�سجار ال�سن�برية، وكذلك 
بع�ص  من  امل�ستخرجة  ال�سلدة  االأخ�ساب 
عملية  وتبداأ  الكاف�ر.  �سجر  مثل  االأ�سجار 
مادة  من  ممكن  قدر  اأكرب  باإزالة  الت�سنيع 
لربط  طبيعي  ك�سمغ  تعمل  التي  الليجنني 
تتفكك  وبذلك  ببع�سها،  ال�سلي�ل�ز  األياف 

االألياف ويعاد ت�سكيلها ب�سه�لة.
عجينة  حت�سر  عملية  تــاأتــي  وبــعــدهــا 

اإىل  اخل�سب  تك�سر  تت�سمن  التي  الـــ�رق، 
رقائق ونقعها يف ح��ص ممل�ء بهيدروك�سيد 
وكالهما  ال�س�دي�م،  وكربيتيد  ال�س�دي�م 
مادتني قل�يتني فعالتني يف اإذابة الليجنني 
ت�سببا حروقا  اأي�سا قد  لكنهما  يف اخل�سب، 
وتذيبان االأل�مني�م وال�سخ�ر. ويف املقابل 
الناجت  ــ�رق  ال �سيك�ن  الليجنني  تــرك  اإذا 

منخف�ص اجل�دة.
عجينة  لــ�ن  يك�ن  املرحلة،  هــذه  وعند 
ال�رق بنيا ب�سبب بقايا مادة اللجنني، ولذا 
ي�ساف ثاين اأك�سيد الكل�ر لتبيي�ص عجينة 
ال�رق، وبعدها ت��سع العجينة على غرابيل 
منها  لُي�ستخرج  وُت�سغط  وجتفف  متحركة 

املاء.
ت�سنيع  مراحل  من  مرحلة  كل  وتتطلب 
اإذ  املياه،  من  ا�ستخدام كميات كبرة  ال�رق 
يحتاج ت�سنيع ورقة واحدة اإىل ما يرتاوح 
وا�ستهلكت  املياه.  من  لرتا  و13  لرتين  بني 
�سناعة ال�رق يف ال�سني وحدها 3.35 مليار 

طن من املاء يف عام 2014.
والتبيي�ص،  اخللط  عمليات  انتهاء  وبعد 
والكل�ر  بالقل�يات  مل�ثة  املــيــاه  ت�سبح 
وامل�اد الع�س�ية، ونظرا ل�سع�بة معاجلتها 
بع�ص  تتخل�ص  التقنية،  الــنــاحــيــة  ــن  م
طريق  عن  معاجلة  دون  منها  ال�رق  م�سانع 
العذبة،  املياه  وم�سادر  البحار  يف  ت�سريفها 
واحلياة  البحرية  الكائنات  ت�سمم  حيث 

الربية.

وي�ستهلك ت�سنيع ال�رق اأي�سا كميات هائلة 
من الطاقة، اإذ اأ�سارت درا�سة اإىل اأن �سناعة 
من  اإك�ساج�ل   6.4 ت�ستهلك  عامليا  الــ�رق 
بنح�  الــ�رق  ي�سهم  وبهذا  �سن�يا،  الطاقة 
االنبعاثات  اإجــمــايل  يف  املــائــة  يف  اثــنــني 

العاملية من ثاين اأك�سيد الكرب�ن.
واأخرا، تزيد �سناعة ال�رق من وترة قطع 
االأ�سجار. اإذ تت�سبب �سناعة ال�رق يف اإزالة 
يعادل  ما  الغابات،  من  هكتار  ملي�ن   100
املناطق  بع�ص  ويف  �سن�يا.  م�سر،  م�ساحة 
الغابات  تدمر  يف  الــ�رق  �سناعة  ت�سببت 
اأك�سيد  انبعاثات ثاين  زيادة  متاما ومن ثم 
الكرب�ن، الذي كانت متت�سه االأ�سجار قبل 

قطعها واأ�سهمت يف تده�ر التن�ع احلي�ي.

اأوراق �سجر جديدة
اتخذت م�سانع ال�رق خط�ات جدية للحد 
من اآثار ت�سنيع ال�رق على البيئة. اإذ بداأت 
"ماكينلي" و"ني�  مثل  ال�رق،  م�سانع  بع�ص 
يف  امل�ستخدمة  املياه  تنظيف  يف  مك�سيك�" 

ت�سنيع ال�رق واإعادة تدويرها بالكامل.
يف  خبر  ت�ساترجي،  �سيدهارث  ويــقــ�ل 
البيئية  العل�م  كلية  مــن  الـــ�رق  هند�سة 
بع�ص  اإن  نــيــ�يــ�رك،  بجامعة  والــغــابــات 
امل�سانع يف اأوروبا ا�ستغنت عن ثاين اأك�سيد 

الكل�ر ال�سام وا�ستخدمت يف املقابل االأوزون 
على  تــاأثــرا  اأقـــل  كــ�نــه  الـــ�رق،  لتبيي�ص 
تبيي�ص  عملية  اأن  اإىل  ي�سر  لكنه  البيئة. 
اأنها م�سدر  ال�رق باهظة للغاية، ف�سال عن 
املل�ثات اخلطرة يف عملية الت�سنيع. وقد 
البني،  الــ�رق  ا�ستخدام  االأف�سل  من  يك�ن 
اآثار  من  للحد  النا�سع،  االأبي�ص  من  بــدال 

ت�سنيع ال�رق على البيئة.
م�سانع  ا�ستهالك  حجم  اأي�سا  وانخف�ص 
ال�رق للطاقة. فعلى الرغم من زيادة انتاج 
 2017 عام  يف  املئة  يف   25 بن�سبة  الــ�رق 
الطاقة  كمية  اأن  اإال   .2000 بعام  مقارنة 
اإال  تزد  مل  الــ�رق  م�سانع  ا�ستهلكتها  التي 
يرجع  وقد  فقط،  املئة  يف  خم�سة  بن�سبة 

ذلك اإىل زيادة عمليات اإعادة التدوير.
اأوروبا، تنتج م�سانع ال�رق نح� ن�سف  ويف 
حرق  طريق  عن  ت�ستهلكها  التي  الطاقة 
بقايا  من  تتك�ن  التي  ال�سلبة،  املخلفات 

ال�سلي�ل�ز والليجنني.
قد  الــ�رق  �سناعة  فــاإن  االأ�سجار،  عن  اأمــا 
االأ�سجار.  زيادة  املناطق يف  ت�سهم يف بع�ص 
اإذ و�سعت الكثر من ال�سركات االآن �سيا�سات 
كل  مكان  عديدة  اأ�سجار  بزراعة  تلزمها 
يف  اخل�سب  قطاع  ــزرع  وي تقتلعها.  �سجرة 
 1.7 احلــايل  ال�قت  يف  املتحدة  الــ�اليــات 

ملي�ن �سجرة ي�ميا.
يف  اأ�سهمت  التدوير  اإعـــادة  زيـــادة  ولعل 
احلد من تاأثر �سناعة ال�رق على البيئة. 
يعاد  طن  كل  اأن  اإىل  االإح�ساءات  ت�سر  اإذ 
 17 اإنــقــاذ  الـــ�رق، ي�ساهم يف  مــن  تــدويــره 
الزيت  مــن  غــالــ�ن   380 وتــ�فــر  �سجرة 
و4،000  النفايات  من  مكعب  مرت  و2.29 
من  غال�ن  و7،000  الطاقة  من  كيل�واط 

املاء.
املعاد تدويرها  املنتجات  على  الطلب  وزاد 
حجم  بلغ  اإذ  املا�سية،  القليلة  العق�د  يف 

 139 تدويرها  املعاد  املنتجات  يف  التجارة 
وحدها.  املتحدة  ال�اليات  يف  دوالر  مليار 
وحتقق دول االحتاد االأوروبي اأعلى معدالت 
اأ�سهمت  وقــد  الــعــامل،  الــتــدويــر يف  ـــادة  اإع
اإيطاليا بالن�سيب االأكرب من معدالت اإعادة 
تدوير النفايات يف اأوروبا. فعلى الرغم من 
"مثلث  حتت�سن  باأنها  ا�ستهرت  اإيطاليا  اأن 
�سرعي  غر  نفايات  مكب  اأكرب  وه�  امل�ت" 
اأنها حتتل ال�سدارة عامليا يف  اإال  اأوروبا،  يف 

جمال اإعادة تدوير النفايات.
التنفيذي  املــديــر  اإلـــني،  �سامي�ن  ويــقــ�ل 
جلمعية اإعادة التدوير، اإن ال�رق امل�ستعمل 
اإذ  نفايات.  ولي�ص  �سلعة  اأ�سبح  اإيطاليا  يف 
من  املائة  يف   57 ال�رقية  النفايات  متثل 
يف  امل�سانع  ت�ستخدمها  التي  اخلــام  املــ�اد 

اإيطاليا لت�سنيع ال�رق.
الــ�اليــات  اأر�ــســلــت   ،2018 عــام  يف  لكن 
املتحدة واأوروبا واأ�سرتاليا ماليني االأطنان 
اإىل اخلارج، الإعادة تدويرها  النفايات  من 
يف  ت�ستقر  اأن  من  خماوف  و�سط  نظريا-   -

مكبات النفايات.
وجهات  اأبــرز  كانت  التي  ال�سني،  وفر�ست 
على  مــ�ؤخــرا  حــظــرا  الــ�رقــيــة،  النفايات 
النفايات امل�ست�ردة. ولي�ص من ال�ا�سح بعد 
النفايات  اأطنان  العامل من  �سيتخل�ص  كيف 
الـــدول  حـــذت  اإذ  �سيما  وال  ــة،  ــم ــرتاك امل

االآ�سي�ية حذو ال�سني.
اإعــادة  دون  اأي�سا  الــ�رق  ُبقع  حتــ�ل  وقــد 
ـــل بقعة دهــ�ن  اأق تــــ�ؤدي  فــقــد  تـــدويـــره، 
اإعــادة  رف�ص  اإىل  ال�رقية  املنتجات  على 
تدويرها، كما حدث مع 338،000 طن من 
النفايات القابلة الإعادة التدوير يف اململكة 

املتحدة عام 2015.
حــاويــات  "فيغاوير"  �ــســركــة  وابــتــكــرت 
اإىل  حت�يلها  ميكن  مائدة  واأدوات  اأطعمة 
احلاويات  هــذه  �سممت  اإذ  طبيعي.  �سماد 
واالأغلفة امل�سن�عة من ال�رق بحيث تتحلل 
يف غ�س�ن ثالثة اأ�سهر يف اآالت حت�يل بقايا 

الطعام اإىل �سماد ع�س�ي.
الــ�رق  ــت يف االآونـــة االأخـــرة فكرة  والق
الذي ميكن حت�يله اإىل �سماد ع�س�ي رواجا 
اأغلفة  ال�سركات  بع�ص  وطــرحــت  كــبــرا، 
غ�س�ن  يف  احلــيــ�ي  للتحلل  قابلة  حل�ى 
اأ�سابيع، واأوراق حم�س�ة بالبذور التي تنبت 

مبجرد ما تبتل ال�رقة باملاء.
اأن  امل�ستحيل  مــن  الـــ�رق  اأن  ال�ا�سح  مــن 
ال�رق  و�سل  رمبــا  بل  حياتنا،  من  يختفي 
ــذي  ال ــت  ــ�ق ال يف  ــي،  ــب ــذه ال عــ�ــســره  اإىل 
لبدائل  احلاجة  اأم�ص  يف  العامل  فيه  بات 

للبال�ستيك.
ال�راثية  الهند�سة  تقنيات  ت�ساعدنا  وقد 
لينة  اأخ�ساب  ذات  اأ�سجار  يف احل�س�ل على 
ي�سهل خلطها للحد من امل�ارد التي ت�ستهلكها 
على  االآن  العلماء  ويعكف  الــ�رق.  �سناعة 
جديدة  مــادة  اإىل  ــ�رق  ال عجينة  حت�يل 
لكنها  البال�ستيك،  خ�سائ�ص  نف�ص  متتلك 

لي�ست م�سرة للبيئة.
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ملاذا يتزايد الطلب على الورق يف جميع اأنحاء العامل؟

يظن البع�س اأن جنم هذه املادة العجيبة قد بداأ باالأفول يف ع�سر 
احلوا�سيب والهواتف املحمولة والكتب االإلكرتونية. لكن بالرغم 

من انخفا�س الطلب على ال�سحف والكتب والورقية، اإال اأن 
�سناعة الورق يف الواقع ت�سهد ازدهارا عامليا

من الوا�سح اأن الورق 
من امل�ستحيل اأن يختفي 

من حياتنا، بل رمبا 
و�سل الورق اإىل ع�سره 

الذهبي، يف الوقت الذي 
بات فيه العامل يف اأم�س 

احلاجة لبدائل للبال�ستيك

تت�سبب �سناعة الورق يف اإزالة 100 مليون هكتار من الغابات �سنويا..
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قرار مفاجئ من ه�لندا ب�ساأن ا�سمها 

رجل اأمن �سع�دي يتح�ل اإىل بطل 

اإحراق مبنى احلك�مة يف مدينة اإيرانية 
بعد اإ�سابة معظم �سكانها باالإيدز 

ب�تني ينتقد النا�سطة ال�س�يدية غريتا ت�نربغ.. 

الإ�سارة  عــن  التوقف  هولندا  ــررت  ق
با�سم  الجنليزية  باللغة  ا�سمها  اإىل 
ا�سمها  وا�ستخدام   ،"Holland"
 "Netherlands" احلقيقي فقط
، وذلك بهدف اإعادة ت�سح�سح �سورتها 

اأمام العامل.
فاإنه  "الغارديان"  �سحيفة  وبح�سب 
من املقرر البدء يف تطبيق هذا القرار، 
الذي وقع عليه قادة الأعمال بهولندا، 
املركزية،  واحلكومة  ال�سياح،  وجمل�ص 
ـــق مـــن الـــعـــام اجلــــاري،  ـــت لح يف وق
ال�سورة  تغيري  ــــوزراء  ال يــريــد  حيث 
هولندا،  عــن  ال�سياح  ــدى  ل النمطية 
مثل  العادات  ببع�ص  لرتباطها  نظرا 
ومنطقة  اأمــ�ــســرتدام  وحــي  املــخــدرات 
بالعمل  ال�سهرية  الأحمر"  "ال�سوء 

اجلن�سي املقنن.
يــــكــــون  اأن  املــــــــقــــــــرر  ـــــــــــن  وم
"Netherlands" هو ا�سم الدولة 
الرتويج  احلكومة  وتــنــوي  الر�سمي، 

"يوروفيجن- م�سابقة  يف  للت�سمية 
م مبدينة  2020" املو�سيقية التي ُتنَظّ
اإ�سافة  املقبل،  مــاي  �سهر  يف  روتـــردام 
اإىل دورة الألعاب الأوملبية التي ُتعَقد 

يف طوكيو عام 2020.
الـــذي  ـــقـــدم،  ال كـــرة  ــق  ــري ف اأن  كــمــا 
با�سم  ـــادة  ع اخلــــارج  يف  ــه  ــي اإل يــ�ــســار 
اإليه  الإ�سارة  �سيتم   ،"Holland"
با�سم "Netherlands" يف كافة 

املحافل الر�سمية.
با�سم  متحدثة  عن  ال�سحيفة  ونقلت 
الهولندية  اخلارجية  ال�سوؤون  وزارة 
لت�سكيل  بحاجة  بــالدهــا  اإن  قــولــهــا، 
على  وتنا�سًقا  تــوحــيــًدا  اأكـــر  �ــســورة 
"نريد تقدمي  الدولة، وتابعت  م�ستوى 
منفتحة،  دولـــــًة  ب�سفتها  ــنــدا  هــول
وابتكارية، و�سمولية.. لقد حدثنا من 

نهجنا لتحقيق الهدف". 

تعر�ص رجل اأمن �سعودي ملوقف فارق، يعد مثال يقتدي به 
5 ماليني  اأمن يف العامل، حيث رف�ص ر�سوة قيمتها  كل رجل 

ريال �سعودي يف مقابل خمالفة تبدو ب�سيطة.
كما اأن اأحد رجال قوات الأمن على طريق 
الطائف، كان قد ا�ستبه يف �سخ�سني مرا 

ب�سيارة عند نقطة تفتي�ص.
طلب  "كمني"،  اأي  ــل  ــث وم
ال�سخ�سني  من  ــن  الأم رجــل 
بطاقة  اإظــهــار  ال�سيارة  يف 
اأوراق  عن  ف�سال  منهما  كل 
خرج  ال�سائق  لكن  ال�سيارة، 
مع  للحديث  الــ�ــســيــارة  مــن 
الثاين  ليقوم  الأمــن،  رجال 
من  والهرب  ال�سيارة  بقيادة 

نقطة التفتي�ص.
حتــفــظ رجـــال الأمــــن على 
النقاط  واأبــلــغــوا  ال�سائق 
برقم  الطرق  على  الأخــرى 

ال�سيارة واأو�ساف الهارب.
وبعد التحري عن ال�سخ�سني، ظهر اأن الرجل الهارب مطلوب 
لدى املحكمة اجلزائية باإحدى املناطق اجلنوبية باململكة، 
وادعى ال�سائق الذي مت توقيفه باأنه يعمل �سابطا يف قطاع 
 5 قدرها  ر�سوة  الأمن  رجل  على  وعر�ص  الداخلية،  بوزارة 
رف�ص  الأمن  رجل  لكن  �سراحه،  اإطالق  مقابل  ريال  ماليني 
اإىل  الرجل  واأحــال  ال�سبط،  حم�سر  بفتح  وبــادر  الر�سوة، 

جهة الخت�سا�ص لتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

الإيراين يف  ال�سعب  اأ�سابت  ثورة غ�سب 
باإ�سرام  قاموا  حيث  "لردغان"،  مدينة 
املحلية،  احلــكــومــة  مبنى  يف  ــريان  ــن ال
خطري  مر�ص  بن�سر  احلكومة  متهمني 

اأ�ساب غالبية �سكان املدينة.
وتداول رواد موقع التوا�سل الجتماعي 
تويرت الفيديو الذي يظهر عدد كبري من 
غا�سبني  جتمهروا  املحتجني  املواطنني 
وعلى  املبنى،  يف  النار  باإ�سعال  وقاموا 
ال�سلطات  رد  يكن  مل  ذلــك  مــن  الــرغــم 

املحلية مقنًعا بالن�سبة لالأهايل.
بفرتة  ــك  ذل قبل  احلــكــومــة  واأ�ـــســـدرت 

وقاموا  ال�سكري،  مر�ص  ملكافحة  حملة 
لكن  باأكملها،  املدينة  �سكان  بفح�ص 
ال�سكان اتهموا وزارة ال�سحة وال�سلطات 
وم�ستعملة  مــلــوثــة  حــقــن  بــا�ــســتــخــدام 
عنه  نتج  ممــا  بها،  حقنهم  مت  قبل  مــن 

اإ�سابتهم بفريو�ص �سي.
اأ�سعلت  الغ�سب  امت�سا�ص  مــن  ـــدًل  وب
اأكر باإ�سدارها  ال�سلطات غ�سب ال�سكان 
بفريو�ص  اإ�سابتهم  �سبب  فيه  تبني  بياًنا 
الت�سال  من  ياأتي  باأنه  قالت  حيث  �سي 
اجلن�سي وتعاطي املخدرات، واأنها تتعامل 

معه.

بعد اأيام من �سخريتها من تعليقات الرئي�ص 
تغيري  بوا�سطة  ترامب،  دونالد  الأمريكي 
�سريتها الذاتية حل�سابها على تويرت، فعلت 
النا�سطة البيئية ال�سويدية املراهقة غريتا 
ت�سريحات  من  لت�سخر  نف�سه  الأمر  تونربغ 

للرئي�ص الرو�سي فالدميري بوتني.
الأمر  اإعالمية عاملية، بداأ  وبح�سب و�سائل 
بوتني  و�سف  عندما  املا�سي  الأربــعــاء  يوم 
فتاة  باأنها  عــامــا  الـ16  �ساحبة  تــونــربغ 
العامل  اأن  تفهم  ول  جدا،  و�سادقة  لطيفة 
معقد، واأنه يجب دعم جهود حماية البيئة، 
لدفع  واملراهقني  الأطــفــال  ا�ستخدام  لكن 

الأجندات اأمر خاطئ ويجب اإدانته.
لي�ص  لكن  هــذا،  يخذلكم  "قد  بوتني:  قال 
لدي ال�سعور ال�سائع باحلما�سة ب�ساأن خطاب 
فتاة  اأنها  من  يقني  على  اأنا  تونربغ،  غريتا 
البالغني  على  لكن  جــدا،  و�سادقة  لطيفة 
املراهقني  و�سع  لعدم  �سئ  كــل  يفعلوا  اأن 
عليهم  كهذه،  دقيقة  مواقف  يف  والأطفال 
حمايتهم من النفعالت املبالغ فيها، والتي 
ي�ستغل  عندما  لكن  حتطيمهم،  �ساأنها  من 
لأغرا�ص  واملراهقني  الأطــفــال  ما  �سخ�ص 
فقط،  اإدانــتــه  يجب  ــر  الأم فــاإن  �سخ�سية، 
اإذا كنا ل  بالطبع امل�ساعر اأمر حمتوم، لكن 
اأن  علينا  اأكر،  فعالني  نكون  اأن  نريد  نزال 

نبقى حمرتفني".
الــ�ــســبــان  اجنــــــذاب  اأن  بـــوتـــني  واعـــتـــرب 

الكربى  بالق�سايا  الهتمام  اإىل  واملراهقني 
مثل البيئة اأمر رائع، ويجب دعمه، لكن مل 
معقد  احلايل  العامل  اأن  لغريتا  اأحد  ي�سرح 
اآ�سيا  يف  الكثريين  واأن  الأ�سكال،  ومتعدد 
الرخاء  مب�ستوى  العي�ص  يريدون  واأفريقيا 

الذي يوجد يف ال�سويد.
وجاء رد تونربغ على ذلك باأن غريت عبارة 
لطيفة  "مراهقة  لت�سبح:  الذاتية  �سريتها 

ولكن غري ملمة".
الــذي  تــونــربغ، �سخرت مــن تــرامــب  كــانــت 
و�سفها باأنها فتاة �سعيدة، م�ستخفا بها، باأن 
وجعلتها:  تويرت  على  �سريتها  اأي�سا  غريت 
اإىل  تتطلع  جــدا  �سعيدة  �سغرية  "فتاة 

م�ستقبل م�سرق ورائع".
من  الرغم  وعلى  اأنــه  اإىل  الإ�ــســارة  وجتــدر 
فيها  ت�سبب  الــتــي  الوا�سعة  الفعل  ردود 

الطفويل،  تــونــربغ  خــطــاب 
املاليني  م�ساعر  اأثار  والذي 

اأن  اإل  الــــعــــامل،  ــــول  ح
الكثريين اأي�سا انتقدوا ما 
املراهقة  ا�ستغالل  اأ�سموه 
امل�سار  مــن  بها  واخلــــروج 
حيث  ل�سنها،  الطبيعي 
اإىل  تـــذهـــب  اأن  يــجــب 
تعليما  وتتلقى  املدر�سة 

ورعاية منا�سبني.

ال�سريرة يف  القردة  على طريقة 
قرود  �سكلت  الأجنبية،  الأفــالم 
ل�سرقة  مافيا  ع�سابات  املكاك، 
يف  املقد�سة  والأمــاكــن  امل�ساكن 
وذلك  بالهند،  »فريندافان«  بلدة 
ـــاب  واإره البلطجة  با�ستخدام 

ال�سكان.
البلدة  تلك  يف  الــهــنــود  يقد�ص 
الطعام،  لها  ويــقــدمــون  الــقــرود 
تبداأ  ثم  تكاثرها،  يف  ي�سهم  مما 
الب�سريني،  على  هجماتها  �سن  يف 
حيث احتلت القرود ديًرا قدمًيا، 
العلوي  الطابق  يف  وا�ستوطنت 
وفًقا ملا ن�سرته جمعية خريية يف 

موقع جا�ست فيندينغ.

املحيطة  منازلهم  ال�سكان  تــرك 
ناجني  ــًدا  بــعــي وفــــروا  بــالــديــر 
اأطفالهم  تعر�ص  حيث  باأنف�سهم، 
لالعتداء والأذى من قبل القرد، 
ازدادت  بخوفهم  �سعرت  فكلما 
ثقتها بقوتها وقدرتها على اإخافة 

ال�سكان اأكر.
اأطلقت  الــتــي  اجلمعية  ت�سعى 
 1400 تــربعــات  جلمع  مــبــادرة 
معدنية  حــواجــز  ل�سراء  جنيه 
ــن الـــولـــوج اإىل  متــنــع الـــقـــرود م
على  �سيطرتها  ومتنع  الــداخــل، 
امل�ساكن واملنازل، فقانون "حماية 
احلياة الربية" يجرم ا�سطيادها 

منذ عام 1972.  

ع�سابات القرود ت�ستخدم 
البلطجة �سد االأهايل يف الهند 

 رف�س 5 ماليني ريال ر�سوة 

فيما �سخرت املراهقة منه 

 Holland ولي�ست   Netherlands

بينما كان يتم�سى بالقرب من منزله مع 
كالبه الثالثة من نوع "�سيربد" الأملاين، هبت 

�ساعقة رعدية و�سربت ال�ساب الأمريكي 
»األك�ساندر كوريا�ص«، مما نتج عنه توقف 

قلبه.
عر اأحد الأ�سخا�ص على �ساب ملقي على 

الأر�ص بحديقة "ماير بارك"، بعدما �سربته 
عا�سفة قوية اأ�سفرت عن توقف قلبه 

وتعر�سه لإ�سابات بالغة، بينما هربت كالبه 
الثالثة على الفور وتركوه.

نقل الرجل، ال�ساب اإىل امل�ست�سفى، واأ�سعفه 
الأطباء حتى ا�ستفاق، وعاد لوعيه لكن 

اإ�ساباته كانت خطرية، حيث اأ�سيب بك�سور يف 
العظام والأ�سالع من �سمنها ك�سر عظام الفك 

ومتزقات يف معظم ع�سالت ج�سده، بينما 
تورمت عيناه وتعر�ص لإ�سابات خمتلفة 

ب�سبب �سقوطه على الأر�ص.
جنا ال�ساب من املوت مبعجزة، بعدما احرتقت 

مالب�سه وارتطم بالأر�ص بقوة، ومت اإطالق 
ح�ساب خا�ص جلمع التربعات له على موقع 

"غو فوند مي"، مل�ساعدته يف ا�ستكمال العالج.

�ساب يع�د للحياة 
بعد اأن ت�قف قلبه 

اإثر �ساعقة رعدية

�صدق 

ال ت�صدق
اأو
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�سركة  رئي�ص  نــائــب  ــح  اأو�ــس
 ،"Facebook" في�سب�ك 
واالت�ساالت  الدولية  لل�سئ�ن 
 :"Nick Clegg" كليج  نيك 
اأخطاء  ارتكبت  ال�سركة  اأن 
عرب  البيانات  ا�ستخدام  تخ�ص 
حت�سني  على  وتعمل  من�ستها، 
ــكــاذبــة  مــتــابــعــة االأخــــبــــار ال
اأن  ميكننا  ال  ولكن  والزائفة، 

نك�ن �سرطة على االإنرتنت.
وكالة  ذكــرتــه  مــا  وبح�سب 
وقـــال   ،"bloomberg"
تعمل  في�سب�ك  "اإن   : كلينج 
وتراقب  خمتلفة  منظمات  مع 
اأو  مبالغات  هناك  كانت  اإذا  ما 
ميكن  ال  لكن  زائــفــة،  حقائق 
لل�سركة اأن تك�ن رجل ال�سرطة 
على االإنرتنت باأن حتدد ما ه� 

مقب�ل وما ه� �سحيح متاًما".
و�سركات  في�سب�ك  وي�اجه 

تدقيًقا  االأخــرى  التكن�ل�جيا 
وال�اليات  ــا  اأوروب يف  متزايًدا 
املتحدة، ب�سبب حجم البيانات 
تلك  جمعتها  التي  ال�سخ�سية 
م�ستخدمي  مـــن  الــ�ــســركــات 

خدماتهم.
ـــــد ركـــــــزت احلـــكـــ�مـــات  وق
تعر�ص  على  املنظمة  والهيئات 

مبا  للتالعب  الت�ا�سل  و�سائل 
هدًفا  واأنها  بيانات،  من  لديها 
املزيفة وخطاب  لن�سر االأخبار 

الكراهية واإثارة العنف.
واأ�سار كليج على اأن "في�سب�ك" 
منها  طلبته  ممــا  اأكــرث  قدمت 
خالل  االأوروبـــيـــة  املف��سية 
االأوروبـــي  االحتـــاد  انتخابات 

كل  مع  تعمل  والتي  العام،  هذا 
يف  املنتخبة  ال�طنية  املجال�ص 

الدول.
ال�سركة  خطة  يخ�ص  وفيما 
الرقمية  عــمــلــتــهــا  الإطـــــالق 
كليج:  قــال  "ليربا"،  امل�سفرة 
هذه  حـــ�ل  الــتــ�ــســ�رات  "اإن 
العملة غر دقيق، حيث �ستظل 
بالت�ساوي  مــ�زعــة  ال�سيطرة 
لتلك  امل�ؤ�س�سني  االأع�ساء  بني 

العملة".
االأعــ�ــســاء  بع�ص  اأن  يــذكــر 
قد  "ليربا"،  ملنظمة  امل�ؤ�س�سني 
ومنهم  امل�سروع،  من  ان�سحب�ا 
اأم�ص  اأعلنت  التي  بال"  "باي 
باالن�سحاب،  قــرارهــا  اجلمعة 
في�سب�ك  اإن  كليج  قــال  حيث 
�ستقبل اأي قرار تتخذه اجلهات 
�سالحية  بــ�ــســاأن  التنظيمية 

عملة ليربا".

اأم�ص، تطبيق خدمة  اختفى 
فيدي�  بــــرامي  الــفــيــديــ�  ــث  ب
اململ�ك   Prime Video
 ،"Amazon" ل�سركة اأمازون
التابع  التطبيقات  متجر  من 
ل�سركة اآبل "Apple"، ب�سبب 
غر  يجعله  مما  تقنية  م�سكلة 
اأو  اجلديدة  للتنزيالت  مت�فر 

التحديثات للم�ستخدمني. 
م�قع  ذكــــره  مـــا  وبــحــ�ــســب 
بداأ  التقني،  كران�ص"  "تيك 
بن�سر  اخلـــدمـــة  مــ�ــســتــخــدمــ� 
ت�يرت،  م�قع  على  التغريدات 
واحل�س�ل  اخللل  عن  باالإبالغ 
علي م�ساعدة لها، امل�سكلة التى 
ي�م اجلمعة، ومل  �سباح  بداأت 
كيفية  "اأمازون"  بعد  ت��سح 

اإ�سالح امل�سكلة.
كان  الــيــ�م،  �سابق  وقــت  ويف 
ــاك خــلــل فــنــي اأثــــر على  ــن ه
 "Prime Video" تطبيق 
 "tvOS و   iOS" اأجهزة  على 
ــم  ــس ــا� ب ـــدث  ـــح ـــت م وقـــــــال   ،
Amazon: "مت حل امل�سكلة، 
 Prime تــطــبــيــق  واأ�ـــســـبـــح 

اأخرى يف  Video متاًحا مرة 
متجر التطبيقات".

ـــــــع  ـــــــ�ق واأكــــــــــــــــــــــــــــد م
 "A p p l e I n s i d e r "
�سركة  اأخــبــار  يف  املتخ�س�ص 
اآبل، اأن ال�سبب االأكرث ترجيًحا 
الإزالة تطبيق برامي فيدي� من 
ورمبا  تقنًيا  �سبًبا  ه�  املتجر، 
ت�سببت م�سكلة يف التحديث يف 

�سحبه م�ؤقًتا من املتجر. 
وقد اأ�سدرت ال�سركة م�ؤخرا 
ذلك  يف  مبا  للتطبيق،  حتديًثا 

مما   ،  iOS الت�سغيل  نــظــام 
ي�سمح للم�ستخدمني باحل�س�ل 
ح�ل  املعل�مات  من  مزيد  على 
ــا يف ذلك  يــ�ــســاهــدونــه، مب ــا  م
ت�سغيل اأمازون الألعاب اخلمي�ص 

امل�سائية لكرة القدم.
هـــذه  اأن  الـــ�ا�ـــســـح  ومـــــن 
على  مقت�سرة  لي�ست  امل�سكلة 
لي�ست  اأنــهــا  كما  بعينها،  دول 
اآيف�ن،  ه�اتف  على  مقت�سرة 
حيث تاأثرت من�سة اآبل تي يف 

بنف�ص امل�سكلة.

ال�سادرة  للبيانات  ــا  ــًق ووف
ـــيـــالت  ــــــن �ــــســــركــــة حتـــل ع
فـــاإن   ،Sensor Tower
الي�م  ــه  ــت اإزال متــت  التطبيق 
با�ستثناء  املناطق  جميع  يف 
وه�جن  وغ�اتيماال،  اأ�سرتاليا، 
كـــ�جن، واملـــجـــر، واإ�ــســرائــيــل، 
والك�يت،  وكــيــنــيــا،  والــهــنــد، 
ــا، ولــ�كــ�ــســمــبــ�رغ،  ــي ــتــ�ان ــي ول
العربية  واململكة  ومدغ�سقر، 
املتحدة  وال�اليات  ال�سع�دية، 

االأمريكية.

االأ�سهر  الف�رية  املرا�سلة  تطبيق  يعمل 
اإ�سافة  على   ،"WhatsApp" وات�ساب 
املزيد من امليزات املحدثة واملح�سنة ملن�سته 

با�ستمرار.
حيث تك�ن تلك امليزات اإما لزيادة م�ست�ى 
اجلدية  االأدوات  بع�ص  الإ�سافة  اأو  االأمــان 

لتح�سني جتربة امل�ستخدم.
ــزة االأمــــان  ــي ـــًرا م ـــ�ؤخ حــيــث اأ�ــســيــفــت م

الب�مرتية قفل التطبيق بب�سمة االأ�سبع.
خلدمة  الــقــادمــة  املــيــزات  اأف�سل  واإلــيــك 
وات�ساب وفًقا ملا ذكرته �سحيفة "اأك�سربي�ص" 

الربيطانية.

للر�سائل: الذاتى  التدمر   .1
امل�ست�حاة  اجلـــديـــدة  ــزة  ــي امل ــك  ل تتيح 
 ،"SnapChat" �سات  �سناب  تطبيق  مــن 
حمــددة،  ن�سية  ر�سائل  على  مــ�ؤقــت  تعيني 
نف�سها  تدمر  ر�سائل  ــال  اإر�ــس ميكنك  حيث 
لها،،  حتــدده  معني  وقــت  مــرور  بعد  بنف�سك 
ميزة  لديه  وات�ساب  اأن تطبيق  من  وبالرغم 
 Disappearing" نهائًيا  الر�سائل  حذف 
مزايا  اأبــرز  من  تعد  والتي   "Messages
املخ�س�سة  باملهمة  تق�م  ال  اأنها  اأال  اخلدمة 

لها يف بع�ص االأحيان.

الليلي: ال��سع   .2
ميزة  لدعم  جاهدة  وات�ساب  من�سة  تعمل 
كال  يف   "Dark Mode" الليلي  ال��سع 
اإ�سارات عديدة  الت�سغيل، ومع وج�د  نظامي 
اإىل ظه�ر اخليار اجلديد يف بع�ص االإ�سدارات 
التجريبية، فقد ظهرت االإ�سارة االأوىل اإىل 

من  �سبتمرب  �سهر  يف   Dark Mode ميزة 
طرحها  يتم  اأن  ناأمل  لذلك  املا�سي،  العام 

قريًبا مع تعديالت حم�سنة للميزة.

متعددة: اأجهزة  دعم   .3
يدعم تطبيق وات�ساب ت�سغيل اخلدمة مرة 
واحدة فقط، اأى اأنه ال ميكن تبديل اخلدمة 
العديد  يف  يحدث  كما  متعددة  اأجهزة  بني 
ذلك  يف  مبا  املناف�سة،  الر�سائل  خدمات  من 
 Messenger و   Apple iMessage
اجلديدة  امليزة  تتيح  ولكن   ،FaceBook
مل�ستخدمي وات�ساب تبديل وت�سغيل اخلدمة 
على عدة اأجهزة يف وقت واحد، بني الهاتف 
املكتب  و�سطح  الل�حي  والكمبي�تر  الذكي 

الإر�سال وا�ستقبال الر�سائل.

اآيباد: على  وات�ساب   .4
عن  متاما  بعيدة  االآن  اخلدمة  اأ�سبحت 
املحم�ل،  الهاتف  رقم  با�ستخدام  ت�سغيلها 
فقد يك�ن تطبيق iPad االأ�سلي ه� املن�سة 
وات�ساب،  يدعمها  التي  التالية  الرئي�سية 
احلايل  ال�قت  يف  اخلدمة  تدعم  ال  حيث 
 Wi-Fi �سبكة  على  تعمل  التى  االأجــهــزة 
Apple، ولكن  iMessage من  فقط، مثل 
اإ�ستقبال  وات�ساب  يدعم  اجلديدة  امليزة  مع 

املكاملات واملحادثات مع جميع جهات االت�سال 
�سجل  مزامنة  اإىل  باالإ�سافة  بك،  اخلا�سة 
الدرد�سة بالكامل مع االأجهزة الل�حية مثل 

.iPad
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اأخباًرا  التغيرات  كل  لي�ست  احلظ  ل�س�ء 
الإ�سافة  ي�سعي  وات�ساب  الأن  نظًرا  جيدة، 
خدمته  يف  جــديــدة  ــات  ــث ــدي وحت مــيــزات 
على  ال�سعب  مــن  يــكــ�ن  فــقــد  االأ�ــســا�ــســيــة، 
اأنظمة  لبع�ص  الدعم  ال�سركة احلفاظ على 
القدمية،  االأ�سا�سية  واالأنظمة  الت�سغيل 
من  اخلدمة  تخل�ست  املا�سية  ال�سن�ات  ففي 
 BlackBerry دعمها لبع�ص االأجهزة مثل 
باالإ�سدار  تعمل  التي   Android واأجهزة 
االأخرى. االأ�سغر  اله�اتف  ومن�سات   2.3.7
 8  iOS مــ�ــســتــخــدمــي  فــــاإن  املــــرة  وهــــذه 
وات�ساب،  خدمة  اإىل  ال��س�ل  �سيفقدون 
ين�ص  املـــحـــدثـــة  ـــم  ـــدع ال �ــســفــحــة  ــي  ــف ف
تطبيق  "يتطلب  عــلــى:   WhatsApp
اأو   9  iOS اإ�سدار  اآيف�ن  الأجهزة  وات�ساب 
كان  اإذا  اخلــدمــة،  لت�سغيل  اأحـــدث  اإ�ــســدار 
 8  iOS جهاز  على  حالًيا  ن�سًطا  وات�ساب 
حتى  ا�ستخدامه  على  قــــادًرا  ف�ستك�ن   ،
اأف�سل  على  للح�س�ل   ،2020 فــربايــر   1
جتربة ن��سيك با�ستخدام اأحدث اإ�سدار من 
 8 iOS املتاح لهاتفك"، مت طرح نظام iOS
الأول مرة يف عام 2014، وه� االآن مثبت على 
االأجهزة يف جميع  املائة من  0.3 يف  ح�ايل 

اأنحاء العامل.

في�سبوك: ل�سنا م�سوؤولني عن �سبط االأمن على االإنرتنت

اأبرزها الو�سع الليلي.. تعرف على ميزات وات�ساب القادمة

خلل يزيل تطبيق Prime Video من متجر اآبل

تعرف على كيفية اإخفاء التعليقات 
Facebook اأو االإبالغ عنها على

بعد اإيقاف ت�سغيلها على في�سبوك.. 
اإن�ستغرام يخترب هذه امليزة

االجتماعي  الــتــ�ا�ــســل  مــ�قــع  يــعــد 
ه�   ،"Facebook" في�سب�ك  االأ�سهر 
بني  االأفــكــار  وم�ساركة  لتبادل  من�سة 
ي�سيء  ولكن  العامل،  ح�ل  االأ�سدقاء 
ومن  طــرق،  بعدة  ا�ستخدامه  البع�ص 
على  التعليقات  هى  الطرق  تلك  �سمن 
م�سيئة،  اأو  �سلبية  بتعليقات  املن�س�رات 
وحل�سن احلظ هناك طريقة ملنع ظه�ر 

تلك التعليقات على من�س�راتك.
 the next" م�قع  ذكره  ما  وبح�سب 
التقنية  عمالق  لــك  ي�سمح   ،"web
في�سب�ك بالتحكم يف التعليقات امل�سيئة، 
اأو  امل�قع  على  ح�سابك  حذف  من  بداًل 
على  القدرة  مبنحك  تن�سيطه،  اإلغاء 

حذفها اأو اإخفائها اأو االإبالغ عنها.

التعليق: حذف   .1
على  تعليق  حــذف  خا�سية  ويعترب 
التعليق  اإزالــــة  هــى  في�سب�ك،  مــ�قــع 
اإىل  للمن�سة  االأ�ــســا�ــســي  الــنــظــام  مــن 
مع  ذلــك  فعل  ميكنك  ال  ولكن  ـــد،  االأب
حذف  ميكنك  فــقــط  التعليقات،  كــل 
التعليقات اخلا�سة بك من التى اأ�سافها 
بك،  اخلا�سة  املن�س�رات  على  االآخرين 
اأو  �س�ر  األــبــ�م  اأو  حالة  كانت  �ــســ�اء 

فيدي�.

التعليق: اإخفاء   .2
يعني  تعليق  اإخفاء  مليزة  وبالن�سبة 
اأن  اأى  فقط،  ح�سابك  من  �سيختفي  اأنه 
اأ�سدقائك  اأو  ن�سرها  الــذي  ال�سخ�ص 
التعليق،  ذلــك  ــة  روؤي باإمكانهم  �سيظل 
اإخفاء  يعني ذلك عند قيامك باختيار 
على تعليق معني لن ميكنك م�ساهدة هذا 
امل�ستخدم�ن  و�سراه  بعد  فيما  التعليق 

االآخرون للمن�سة.

التعليق: عن  االإبالغ   .3
ما  تعليق  عن  االإبـــالغ  ميزة  واأخـــًرا 
م�سيًئا،  تعليًقا  راأيت  اإذا  اأنه  هذا  يعني 

عنه،  في�سب�ك  م�قع  اإبــالغ  فيمكنك 
والذي �سيقرر فيما بعد ذلك ما اإذا كان 
حدث  فــاإذا  املجتمع  معاير  انتهك  قد 

ذلك ف�سيتم حذفه من املن�سة نهائًيا.

- طريقة اإخفاء اأو حذف تعليق:
اأو  احلــذف  ي�ستحق  تعليًقا  راأيــت  اإذا 
من  اخلــدمــة  ت�سغيل  اأثــنــاء  االإخــفــاء 
�س�ى  عليك  فما  املكتب،  �سطح  مت�سفح 
امل�ج�دة  الثالثة  النقاط  على  النقر 
اإخفاء  ف�ق  وانقر  التعليق،  ميني  على 

التعليق.
الهاتف  تطبيق  من  تعليق  والإخفاء 
مع  ال�سغط  �ــســ�ى  عليك  مــا  ــي،  ــذك ال
اال�ستمرار على التعليق الذي ال ترغب 
يف روؤيته بعد ذلك ، ثم انقر ف�ق اإخفاء، 
مبجرد اإخفاءه �سيتم ا�ستبدال التعليق 
بن�ص مكت�ب عليه: "لقد مت اإخفاء هذا 

التعليق" و�سيظل يف ق�سم التعليق.

- طريقة االإبالغ عن التعليق:
ولالإبالغ عن تعليق من خالل املت�سفح 
النقاط  فــ�ق  انقر  املكتب،  �سطح  على 
وانقر  التعليق  مربع  ميني  على  الثالثة 
"بحث عن دعم اأو تعليق تقرير"،  ف�ق 
مربع  �سيظهر  عليها  ال�سغط  مبجرد 
يندرج  التي  الفئة  ت��سيح  منك  يطلب 
اأو  العنف  مثل:  عادة  التعليق  هذا  بها 
امل�سايقة اأو االنتحار اأو االإيذاء الذاتي 
خيار  فهناك  الــكــراهــيــة،  خــطــاب  اأو 
تبحث  مــا  على  يــدوًيــا  للعث�ر  البحث 
عنه، مبا يف ذلك خيارات مثل "الرتويج 
"اال�ستهزاء  و  املخدرات"  لتعاطي 

بال�سحايا".
ميكن  في�سب�ك،  تطبيق  خــالل  ومــن 
ال�سغط  خــالل  من  تعليق  عن  االإبـــالغ 
التعليق والنقر على  لفرتة ط�يلة على 
التقرير،  تعليق  اأو  الــدعــم  عــن  بحث 
واتـــبـــاع بــاقــي اخلـــطـــ�ات مــثــل �سطح 

املكتب.

م�قع  اأزال  ــي،  ــس ــا� امل الــ�ــســهــر  خـــالل 
في�سب�ك  االأ�سهر  االجتماعي  الت�ا�سل 
"Facebook"، ميزة الق�س�ص اخلا�سة 
 ،"Group stories" اأو  باملجم�عات 
اأى  اإن�ساء  باالإ�سافة ملنع امل�ستخدمني من 
تظل  ولكن  عاملجم�عة،  جديدة  ق�س�ص 
خا�سية الق�س�ص الفردية كما هي، واالآن 
يعمل م�قع اإن�ستجرام على اختبار امليزة 

على من�سته.
 "engadget" م�قع  ذكــره  ملا  ووفقا 
تطبيقات  باحثة  اكت�سفت  االأمريكي، 
ووجن  مان�س�ن  جني  املحم�لة،  االأجهزة 
رمز   ،Jane Manchun Wong
 Group" اختبار ميزة ق�س�ص املجم�عة
اأن  اإال  اإن�ستجرام،  م�قع  على   "Story

امل�قع مل ي��سح طريقة عمل امليزة.
ــه الــبــاحــثــة جني  ــرت ــا ذك وبــحــ�ــســب م
مان�س�ن اأن امليزة اجلديدة مل�قع م�ساركة 
مفيدة  تك�ن  قد  والفيدي�هات،  ال�س�ر 
عن امليزة الفردية حيث ميكنك م�ساركة 
جمم�عة  بــني  وفــيــديــ�هــاتــك  ــ�رك  �ــس
قائمة  عــن  بعيًدا  حمــدديــن  اأ�ــســدقــاء 
اأن قمت  �سبق  الذين  املقربني  االأ�سدقاء 

باإ�سافتهم، كل ما عليك فعله اأ�سعط على 
 share" زر امل�ساركة يف جمم�عة الق�سة

."to Group Story
يذكر اأن �سركة "في�سب�ك" املالكة مل�قع 
م�ساركة ال�س�ر والفيدي�هات اإن�ستجرام، 
وه�   "Threads" مـــ�ؤخـــًرا  طــرحــت 
للمن�سة، وي�سمح  تطبيق مرا�سلة مرافق 
للن�س��ص  �سريعة  م�ساركة  بعمل  لــك 
قائمة  مــع  الفيدي�  ومقاطع  والــ�ــســ�ر 
ويتطلب  فــقــط،  املــقــربــني  اأ�ــســدقــائــك 
التطبيق اأي�سا م�ساركة م�ستمرة و�سلبية 

مل�قعك وحالتك.



باتنة 

�شطيفخن�شلة

خالل عملية بيع واإهداء مل�ؤلفه "عام على وفاتي"

  اإلتقيناه وهو يحاور عديد احلا�سرين الذي اأتوا القتناء عمله ببيع وتوقيع الذي احت�سنته مكتبة االح�سان بوالية باتنة، كان �سغوفا وهو يحكي بع�سا منه ويت�سلل اإىل اأعماق الذات 
االإن�سانية بكل ان�سيابية، وكانوا كلهم ميعنون النظر يف روايته التي حملت الكثري من احلقائق واأثارت ف�سولهم كقراء، واأعلت فيهم الرغبة يف اكمال تفا�سيلها ومعرفة خامتتها، 

وال�سجاعة يف الربهنة اأن احلياة اأ�سبه بقاعة عالج نتعافى منها رغم االأورام التي تعرتينا.

زكرياء" "خواطبة 

عمــدت اللجنة الولئية املكونة من املجل�ص 
علــى  املحليــة  والإدارة  الولئــي  ال�ســعبي 
800 مليــون  ر�ســد مبلــغ مــايل ي�ســل اإىل 
�ســنتيم لدعم وحتفيز اجلمعيات النا�سطة 
والفاعلــة ميدانيــا، وياأتــي ذلــك يف اطــار 
�سيا�سة الدعم ال�سنوي الذي تقدمه امل�سالح 

الولئية لفائدة اجلمعيات الثقافية.
مــن جهتها دعــت م�ســالح مديريــة الثقافة 
الثقافيــة  اجلمعيــات  خن�ســلة  لوليــة 
الن�ســطة اىل �ســرورة التقــرب مــن الدارة 
من اأجل و�سع امللف املطلوب وال�ستفادة من 

الدعم، كما ك�سفت م�سالح مديرية الثقافة 
على ا�ســتفادة اجلمعيات من ميزانية اأولية 
�ســنتيم  مليــون   900 بلغــت   2018 ل�ســنة 
وذلــك لفائــدة 39 جمعية ثقافيــة وفنية، 
واأ�ســافت ذات املديريــة اأن ال�ســتفادة مــن 
�ســيكون  ال�ســنوي للجمعيــات  هــذا الدعــم 
خالل �سنة 2020 وهذا بعد درا�سة امللفات 
واختيــار اأح�ســن الربامــج الهادفــة خــالل 
ال�ســنة، علــى اأن  تنجــز كل جمعيــة ثــالث 
برامج على الأقل يف ال�ســنة وهو ما �سي�سمح 

باإقامة برنامج ثري بالأن�سطة.

الثقــايف  النربا�ــص  جمعيــة  نظمــت 
ببلديــة �ســطيف نــدوة بعنــوان "�ســر 
جناح املحامي ال�ســاب" وهــذا باملتحف 
الوطنــي لالآثــار مبدينــة �ســطيف مــن 
ح�ســناء  املحاميــة  الأ�ســتاذة  تقــدمي 
بــن عــراب واملقيمــة يف فرن�ســا، والتي 
قدمت خالل هذه الندوة عدة ن�ســائح 
وتوجيهــات لطلبــة القانــون على وجه 
بالقواعــد  يتعلــق  فيمــا  اخل�ســو�ص 
والتعليمــات التــي ينبغــي تتبعهــا مــن 
اأجــل احل�ســول علــى النجــاح يف هــذا 
التخ�ســ�ص، والتي تتلخ�ص يف �ســرورة 

حب هذه املهنة ف�ســال عــن الإملام التام 
مبختلف املواد القانونية.

وعرفت الندوة ح�ســورا مكثفا خا�سة 
مــن جانــب طلبة القانــون الراغبني يف 
مزاولــة مهنة املحاماة م�ســتقبال حيث 
تعرفوا على اخلطوات الالزمة من اأجل 
ولوج عامل املحاماة وحتقيق النجاح يف 
ظرف ق�سري، علما اأن املحامية ح�سناء 
بن عراب اأكدت يف معر�ص حديثها اأنه 
�ســدر لها خالل ال�سائفة الفارطة اأول 
كتاب لها عن النجاح يف �سهادة الكفاءة 
املهنيــة للمحامــاة وهــو موجــه لطلبة 

القانون اأي�سا.
الثقافيــة  النربا�ــص  جمعيــة  وداأبــت 
بقيــادة نبيــل غندو�ســي علــى تنظيــم 
والأم�ســيات  النــدوات  مــن  العديــد 
الثقافيــة بعا�ســمة الوليــة �ســطيف، 
حيــث �ســرعت اجلمعيــة يف التح�ســري 
مبنا�ســبة  اخلا�ســة  لالحتفاليــة 
الثــورة  ذكــرى  واإحيــاء  نوفمــرب  اأول 
التحريرية املجيــدة من خالل برنامج 
احتفايل مميز كمــا جرت عليه العادة 
وهــذا بالتن�ســيق مع ال�ســلطات املحلية 

للولية. 

يتعلــق  مقرتحــا  ا�ســبانيا  قدمــت 
بفتــح مركز ثقــايف جديــد ل"معهد 
لتعليــم  بق�ســنطينة  �ســريفانت�ص" 
اللغة الإ�ســبانية باجلزائر، ح�سبما 
�ســرح به باجلزائر العا�ســمة وزير 
الت�سال الناطق الر�سمي للحكومة 
ح�ســن  بالنيابــة  الثقافــة  ووزيــر 

رابحي. 
خــالل  رابحــي-  ال�ســيد  واأكــد 
ملعهــد  العــام  للمديــر  ا�ســتقباله 
 )Cervantès( "ســارفانتا�ص�"
اأنــه  مونتــريو-   قرا�ســيا  لوي�ــص 
"ترحــب اجلزائــر بهــذا  بقــدر مــا 
اإىل  الطرفــان  ي�ســعى  املقــرتح"،  
"تعزيــز العالقات الثقافية مبا لها 

العالقــات  اأهميــة  يف توطيــد  مــن 
التــي  وا�ســبانيا"  اجلزائــر  بــني 
�ســتعرف تطورا "معتــربا" يف جميع 
املجــالت الثقافيــة و ال�سيا�ســية و 

القت�سادية.
العالقــات  اأن  قائــال  واأ�ســاف 
الثنائيــة "متميــزة" وتتوفــر لــدى 
قــادة البلدين"العزميــة" مــن اأجل 
النتقــال بهــا اىل مراحــل "نوعية 
جديــدة" من �ســانها تعزيز اأوا�ســر 
لقــات  و  البلديــن  بــني  ال�ســداقة 

ح�سن اجلوار.
لوي�ــص  ال�ســيد   �ســدد  جهتــه  ومــن 
قرا�ســيا مونتــريو على �ســرورة فتح 
مراكــز جديدة يف اجلزائــر، موؤكدا 

على رغبة بلــده يف "تعزيز التعاون 
يف جمال التاريخ و الذاكرة امل�سرتكة 
مــع اجلزائر وا�ســفا العالقــات بني 

البلدين  بـ"اجليدة".
بـــ"  للمعهــد  العــام  املديــر  ونــوه 
الطلبــة  يوليــه  الــذي  الهتمــام" 
الثقافــة  و  للغــة  اجلزائريــون 
املركزيــن   اأن  قائــال  ال�ســبانية 
بوهــران  �ســريفانت�ص  الثقافيــني 
واجلزائر العا�ســمة يعــدان من اأهم 
املراكز التي ت�ســهد اإقبال من طرف 

هذه الفئة.
للتذكــري ي�ســرف املدير العــام  ملعهد 
 800 اأزيد من   "�ســريفانت�ص" على  

مركز موزع على اأكر من 44 بلدا.

عــرف اليوم الأخري ملهرجان اجلزائر 
املر�ســوم  لل�ســريط  ال12  الــدويل 
)فيبــدا( ح�ســورا كبريا ملحبــي الفن 
التا�ســع الذين توافــدوا على خمتلف 

اأجنحة املهرجان.
با�ســتمرار  الختتــام  يــوم  ومتيــز 
التنكــري"  "الــزي  ا�ستعرا�ســات 
الفيديــو  واألعــاب  )الكو�ســبالي( 
الأ�ســرطة  ومعار�ــص  الرقميــة 
املر�سومة اإ�سافة اإىل خمتلف ور�سات 

الر�سم والتلوين.
جوائــز  منــح  الإطــار  هــذا  يف  ومت 
"الكو�ســبالي" علــى الفائزيــن حيث 
توجت بلحاج م�سطفى اإميان بجائزة 
فــازت  بينمــا  كو�ســبالي"  "اأح�ســن 

اأمني�ص �سماح بجائزة "اأح�سن زي".
وحاز من جهته األبوم املانغا "اأتاكور" 
)2019( ل�سايحية اأحمد من وهران 
بجائزة اأح�ســن األبوم �سريط مر�سوم 

لهذه الطبعة.
كما نظــم من جهة اأخــرى العديد من 

الفنانني توقيعات لأعمالهم اجلديدة 
فريجينيــو  الإيطــايل  غــرار  علــى 
فونــا الــذي وقــع األبومــه "فيني�ــص: 
اجلزائــر ظــالل الزمــن" بجنــاح دار 
الن�ســر اجلزائرية "داليمان" و�سالح 
الدين �سلي الذي وقع مبن�سورات "زاد 
 "Twins Legacy" لينك" كتابه

)توين�ص ليغي�سي.
ملهرجــان   12 الـــ  الطبعــة  وكانــت 
اجلزائــر الــدويل لل�ســريط املر�ســوم 
التــي عقــدت على مــدار خم�ســة اأيام 
اخلارقــون  "الأبطــال  �ســعار  حتــت 
عرفــت  قــد  العا�ســمة"  باجلزائــر 
م�ســاركة فنانني من عدة بلدان بينها 

الوليات املتحدة ك�سيف �سرف.

)�ساحب  زكــريــاء  خلواطبة  كــان  هنا  من 
25 ربيعا واملتح�سل على �سهادة اللي�سان�ص 
�سركة  يف  وموظف  والت�سويق  التجارة  يف 
عمومية( لقاء مع عامل الكتابة وبالأحق 
"عام  اأعماله  باكورة  ليكتب  "الرواية" 
على وفاتي" وهي ح�سبه جتربة �سخ�سية 
باأربع  الــ�ــســرطــان، عــنــوت  حتــاكــي مــر�ــص 
املر�ص  اكت�ساف  خاللها مرحلة  ف�سول ملت 
اإىل مرحة تقبل املر�ص انتهاء اإىل مرحلة 
)ليايل  كالأتي  جــاءت  والف�سول  العالج، 
مهجتي،  ال�سنى  حــرق  اأخفيت،  ال�سرور، 

والقلب �سايق للديار(.
اأنه  يرحل زكرياء الذي كان ي�سرح دائما 
كاتب  ملرتبة  بعد  ي�سل  ومل  كاتب  م�سروع 
اإىل  طموحاته،  مــن  تعد  الــتــي  نــاقــد  اأو 
فاجعة،  ذات  اأ�سابه  الــذي  املر�ص  عــامل 
ملهمة  اأخرى  كر�سالة  عنه  يكتب  ليجعله 
يعاي�سها  حقيقية  تفا�سيل  تقدمي  بنية 
له  بالن�سبة  فاملر�ص  بال�سرطان،   املري�ص 
انطالقا  معه،  التعامل  يخ�ص  فيما  ثقافة 
روائي  بقالب  ذاتية  �سرية  املوؤلف  اأن  من 
نوعا  يخلق  اأن  زكــريــاء  خالله  ا�ستطاع 
زماين  ت�سل�سل  يف  والبهرجة  الت�سويق  من 
املرة  احلقيقة  ليعاي�ص  وعاطفي  ومكاين 
واملــاآزر  العالجية  القاعات  خل�ستها  التي 

ــة  والأدوي والتحاليل  الأوراق  البي�ساء، 
وغرفة العمليات، وتلك املالمح التي يبدو 
عليها الذهول والرغبة يف ا�ستئ�سال كل ما 
له عالقة بالتوتر واخلوف، اإل اأن الكاتب 
منها  تخلو  ل  التي  باليجابية  طعمها 
�سعوبة  رغــم  بالأمل  والتم�سك  الــروايــة 

تقبل الفكرة بوجود "ورم".
هكذا  �سرطاين"،  ورم  ج�سمي  يف  "اأمي... 
على  "عام  لـ  موازيا  عنوانا  الغالف  حمل 
وفاتي" وراح ي�سرد يف تفا�سيل منهكة كما 
الذي  الــزمــن  الأمـــر  ذات  يف  م�سوقة  هــي 
وهويتها  كتاباتها  الحرف  على  ميلي  راح 
املر�ص  خماطبا  بالوجع،  يتعلق  عندما 
بقوله: "�سيدي املر�ص، اأكتب اإىل �سيادتكم 
كتابيا  النتحار  اأريد  اأين  علما  لأحيطكم 
بجرعة قلمية مفرطة احلروف والكلمات، 
وهادئة  مريحة  بنوبة  حتفي  األقى  لعلي 
لياليكم  عــن  بعيدة  فقط  واحـــدة  لليلة 
احلالكة، ولعلي اأ�سبح على فكرة اأف�سل بني 
طيات غد لي�ص موؤمل على الأقل..."، رغم 
اأنها ذات الكلمات التي اأيقنت اأن ال�سعوبة 
ترجمته  كيفية  يف  بل  املر�ص  يف  تكن  مل 
التفا�سيل  تــلــك  ــل  ك حتــمــل  روايــــة  اإىل 
منها  القارئ  ميل  ل  حتى  ومرها،  بحلوها 

ويكون له �سغف ودافع لقراءتها.

على  "عام  روايـــة  �ساحب 
ليومية  قـــال  وفاتي" 

اأن  نــيــوز  الأورا�ــــــــص 
ما  ا�ستغرق  العمل 

عامني  عن  يربو 
حلـــظـــات  يف 

�سهدت فيها 

عية  نقطا ا
عـــن الــكــتــابــة 

ــبــب الـــعـــالج  ــس ــ� ب
اأنه  اإل  الكيمياوي، 

ا�ستطاع اأن ينفذ ويخرج 
بكلمات  النور  اإىل  كتابه 

واثقة وجميل العبارات التي 
الروائي،  ن�سه  داخــل  اأقحمها 

�سيعمل  اأنه  ال�سياق  ذات  يف  م�سريا 
الق�سة  اأخرى، ولي�ست  اأعمال  على تقدمي 
العمل  يف�سل  فهو  اأولوياته  �سمن  وال�سعر 
الإن�سان  على  اأن  تقول  التي  احلكمة  على 
ا�ستغالل خرباته وما اكت�سبه من اأجل بلوغ 
�سي�سارك  الكتاب  اأن  م�سيفا  البداع،  ذروة 

يف معر�ص �سيال 2019.
هذا وقد قدم زكرياء توقيعاته بق�سنطينة 
معربا  باتنة،  وليــة  اإىل  ا�سافة  وقاملة 
بالقراء  �سعيد لتالقيه  اأنه  الوقت  يف ذات 
يبحثون  كانوا  الذين  النقاد  كما  والكتاب 
دائما عن الهدف من كتابة الرواية كتغذية 

عك�سية بالن�سبة له ككاتب.
باأنه  يعتز  ــه  اأن زكــريــاء  واأ�ــســاف 
ــم  اأده الكاتبني  مــن  لكل  قـــراأ 
ال�سرقاوي وقي�ص بن �سعدة، 
اأ�سلوبهما  األهمه  واللذان 
ُي�سري  فراح  الكتابة  يف 
ــــه  نــحــو  خــــطــــوات
الكتابة بكل ثقة، 
اأنه  جانب  اإىل 
كثريا  مــتــفــاءل 
بــجــيــل الــ�ــســبــاب 
الذي يكتب ويبدع يف 

خمتلف املجالت.
من  "كاتب"  ــب  ــق ل ــل  نــي
طــمــوحــات الــ�ــســاب زكــريــاء 
الكتابة  عاتقه  على  حمل  الذي 
لالأ�سياء التي يدين لها ملا �سل اإليه، 
كنت  "اإذا  بقوله  عــبــارتــه  خمتتما 
مري�سا بال�سرطان، احزن وام�سح دموعك 
تكن   مل  اإذا  اأمـــا  هلل،  ــوع  ــرج وال بــالــذكــر 
نف�ص  عليك  فينطبق  بال�سرطان  مري�سا 
الكالم ففي كلتا احلالتني اأنت يف الدنيا... 

اجلزء الثاين قد تكتبه اأنت".
تقع  وفاتي"  على  "عام  ــة  رواي اأن  يذكر  
املتو�سط،  احلجم  من  �سفحة   110 �سمن 

عبد الهادي. بمعاوية. �ص
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الأخطاء 
التي ل 
تغتفر؟!

م�صلحة الزبون
طاك�سيور معمر وخا�سو واحد

طاك�سيور عندو غري واحد
الول راح للثاين

اأعطيني مل�سافر يل 
عندك

نعمر بيه الطاك�سي 
و�سارجي براحتك

الطاك�سيور الثاين قالو 
واهلل العظيم باحلرام..

نحطو حتت رجلي وما 
تديه�ص؟!!.

خالوطة
واحد قال لباباه: راين حاب نتزوج بحنان يل 

كانت �ساكنة فوقنا
الأب: يا ولدي اخطاك منها كنت على عالقة 

بيماها بالك راهي اختك

الإبن: اأوكي ومروة يل �ساكنة حتتنا
الأب: اخطاك منها تاين بالك راهي اختك

الإبن: �سحة وجارتنا يل مقابلتنا
الأب: يا وليدي هذيك تاين 

اختك
البن راح ي�سكي ليماه

الأم: يا ولدي تزوج باللي 
تعجبك هو اأ�سال ما هو�ص 

باباك؟!.

عدمي الإحثاث
واحد راح يخطب اأثناء الروؤية 

ال�سرعية
قال للفتاة: اأنت ثمينة

ابت�سمت البنت و ح�سمت
اأومبعد قالها: ثوية ريجيم احثن لك

عدمي الإحثاث خونا لثلوث ويزيد يترط؟!.

معلومات م�سلية

الر�سا�سة

اأمثال �سعبية

يف�سد  ال  فه�  �سالحية،  مدة  له  لي�ص  • ال�سكر 
اأبدا لعدم احت�ائه على ده�ن.

60 �سنة يف  • �سحابيان عا�ص كل واحد منهما 
باملدينة  وماتا  االإ�سالم  يف  �سنة   60 اجلاهلية، 
بن  وح�سان  ــزام  ح بن  حكيم  وهما  54هـ  عــام 

ثابت ر�سي اهلل عنهما. 
مهند�ص  ومعناها  كلمة التينية  دكت�ر  •  كلمة 
هي  اللقب  هــذا  منحت  جامعة  واأول  معلم،  اأو 
لقب  منحت  حيث  اإيطالية  ب�ل�نية  جامعة 

دكت�ر خلريج يف القان�ن. 
ك�ريا،  �سمال  بني  تف�سل  فقط  واحدة  • دولة 
وهي  اأال  اأوروبـــا،  جهة  من  وفنلندا  اآ�سيا،  �سرق 

رو�سيا.
الرجل  بكاء  اأن  يقلن  الن�ساء  من   %  98•
من   61% يق�ل  بينما  رج�لته  مــن  ينق�ص  ال 

الرجال اأنه ينق�سها.
•  �سميت بالد ال�سام بهذا اال�سم ن�سبة اإىل �سام 
بن ن�ح عليه ال�سالم حيث ا�ستقر بهذه املنطقة، 
ويف  ال�سريانية،  باللغة  �سام  بالد  عليها  واأطلق 

اللغة العربية تنطق ال�سني ال�سريانية �سينا. 
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ا�سحك وال�سحك بال�س.. قبل ما يغلى وتقول يامن عا�س

جواب 
املحاجية

حاجيتك على 
هي هي مكركبة 

ع�سية تطر 
بال جناح يف واد 

ب�ذباح

حدث يف مثل هذا اليوم
ال�سابع من �سهر اأكتوبر

كانت  التي  �سق�ط مدينة بروت  ـ   1918
احللفاء  اأيدي  يف  العثمانيني  �سيطرة  حتت 

اأثناء احلرب العاملية االأوىل.
امللكية  الطران  �سركة  تاأ�سي�ص  ـ   1919
�سركات  اأقــدم  من  تعترب  والتي  اله�لندية 

الطران العاملة يف العامل.
1940 ـ ال�سلطات الفرن�سية ت�سدر مر�س�م 
يف  اجلن�سية  اليه�د  مبنح  "كرميي�" املتعلق 

اجلزائر.
جمه�رية  قيام  عن  فعل  كــرد  ـ   1949
من  الغربي  الق�سم  يف  الــفــدرالــيــة  اأملــانــيــا 
جمه�رية  قيام  عــن  ر�سمًيا  اأعــلــن  اأملــانــيــا، 
ال�سرقي  الق�سم  يف  الدمي�قراطية  اأملانيا 

من اأملانيا.
اإقليم  يغزو  ال�سيني  اجلي�ص  ـ   1950
التبت ويق�سي على احلكم الذاتي واحلركة 

االنف�سالية يف االإقليم.
قبل  من  الليبي  الد�ست�ر  اإقــرار  ـ   1951
اجلمعية ال�طنية الليبية مبدينة بنغازي، 
املتحدة  الليبية  اململكة  تاأ�سي�ص  ــالن  واإع

حتت تاج امللك حممد اإدري�ص ال�سن��سي.
1955 ـ بعد ال�سربات الق�ية التي وجهها 
من  فرقة  اأقلعت  اجلزائري�ن،  املجاهدون 
روان  مدينة  من  الفرن�سية  اجل�ية  الق�ات 

باجتاه اجلزائر لتعزيز ق�ات االحتالل.
يتعر�ص  قا�سم  الــكــرمي  عبد  ـ   1959

ملحاولة اغتيال على يد حزب البعث.
ين�سرون  فرن�سي�ن  مثقف�ن  ـ   1960
�ساندوا  اجلزائر  حرب  م�ا�سلة  �سد  بيانا 
الذين  الفرن�سيني  املجندين  م�قف  فيه 
�سد  ــرب  احل يف  امل�ساركة  يرف�س�ن  كــانــ�ا 

اجلزائريني.
للدرا�سات  ال�طني  املكتب  اإن�ساء  ـ   1967

االقت�سادية والتقنية.
هامة  فرن�سية  �سبكة  تفكيك  ـ   1970
للتج�س�ص من قبل م�سالح االأمن اجلزائرية 

بعد حتقيق ط�يل.
ي�افق  امل�سري  ال�سعب  جمل�ص  ـ   1981
ح�سني  حممد  الرئي�ص  نائب  تر�سيح  على 
للرئي�ص  خلفا  الــرئــيــ�ــص  ملن�سب  مــبــارك 
يــ�م من  ــك بعد  الــ�ــســادات وذل اأنـــ�ر  حممد 

اغتياله.
التي  االأحــــداث  رقــعــة  ات�ساع  ـ   1988
املدن  اأغلب  لت�سمل  اأكت�بر   05 يف  اندلعت 

اجلزائرية.
اآل مكت�م  را�سد  ال�سيخ مكت�م بن  ـ   1990
ل�الده  خلًفا  دبــي  اإمــارة  يف  احلكم  يت�ىل 

ال�سيخ را�سد بن �سعيد اآل مكت�م.
ب�سن  تــبــداأ  املتحدة  الــ�اليــات  ـ   2001
وذلك  اأفغان�ستان  على  ع�سكرية  عملية 
اأ�سامة  ب�سبب رف�ص حك�مة طالبان ت�سليم 

بن الدن املتهم يف هجمات 11 �سبتمرب.
اتفاقية  على  ت�سادق  اجلزائر  ـ   2002
املنظمة  اجلرمية  ملكافحة  املتحدة  االأمم 

مع بع�ص التحفظات
االأوملبي  اال�ستحقاق  و�سام  منح  ـ   2004
وريا�سة  املدر�سية  الفدراليات  لــروؤ�ــســاء 

املعاقني خالل االألعاب العربية.

اإجنليزية  لي�سان�ص  عــنــدي  ـ 
وا�ص  �سي عــالوة يف  يا  رايــك  يف 

ينفعني من غري التعليم؟
ن�سرين.ف باتنة
ــالم  اأف بيه  تتفرجي  تــقــدري 
تــقــراي  مـــا  بـــال   2 �ــســي  بـــي  اأم 

لكتيبة!!.
لالإدلء ب�سوتك  �ستذهب  ـ هل 

يف انتخابات 12 دي�سمرب؟
عي�سى غراب ميلة
من  دي�سمرب   12 يل  حدد  اأول 
خطوات  كتبوا  �ــســنــة..واإذا  اأي 

عمك عالوة..راه واجد!؟.
ـ �سي عالوة متى يعتقل ال�سيا�سي 

ب�سبب الف�ساد؟

خالد بن دراج امل�سيلة
عـــــنـــــدمـــــا تــــنــــتــــهــــي مـــــدة 

�سالحيته؟!!.
يت�سرفوا  النا�ص  بع�ص  اعاله  ـ 
الآخرين  اإىل  ت�سيء  ت�سرفات 
ول  خــوف  ول  احــرتام  دون  من 

اعتبار لأحد؟
اإلهام.م باتنة
اهبل..واملهبول  هّبول  قالولوا 

رفع عليه القلم!؟.
يف  يحدث  ما  اأمــام  و�سعك  ما  ـ 

اجلزائر؟
حممد بريك �سوق نعمان

حااااااااااااااااائر!؟.

تخاريف 
�سي عالوة املو�سطا�ش

عندك تقطع اجلورنان

هههههه

�سي عالوة ينتظر اأ�سئلتكم ليجيب عليها، �سارك�نا بها 
modhik@yahoo.com :على الربيد االإلكرتوين
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احلر بالغمزة والبتي 
بالدبزة

حكـــمة

راأ�������س احل��ك��م��ة خم���اف���ة اهلل
�سورة م�سحكة
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اهتــزت مدينــة �سطيف ليلــة ال�سبت 
اإىل االأحــد، علــى وقــع جرميــة قتــل 
�سنعاء جرت وقائعها بالقرب من �ساحة 
الربيــد املركزي، حيث اأقــدم �سخ�سان 
على ذبح �ساب يبلــغ من العمر 24 �سنة 
اأمام املالأ من ال�ريد اإىل ال�ريد، قبل اأن 

يل�ذا بالفرار.
وح�ســب �سهــ�د عيــان فــاإن مناو�سات 
وقعــت بــني اجلــاين وال�سحيــة الــذي 
ينحدر من حي "النقار" ب�سطيف، حيث 
بداأ اخلالف اأمام اأحد حمطات البنزين 
قبــل اأن يقــ�م اجلــاين بذبــح ال�سحية 
ب�ا�سطــة اآلــة قاطعــة "كيتــ�ر" اأمــام 
مقهى ليتم نقل ال�سحية اإىل امل�ست�سفى 

اجلامعــي، وتنقلــت م�سالــح ال�سبطيــة 
الق�سائيــة التابعــة الأمــن �سطيف على 
الفــ�ر اإىل عــني املكان وقامــت باإجراء 
معاينــة مدققــة مل�ســرح اجلرميــة، مــع 
اإطالق اأبحــاث وحتريات م��سعة مكنت 
من ظرف مل يتعد ال�ساعة رغم افتقارها 
الأدنى املعطيــات اأو القرائن من ت�قيف 
امل�ستبه به املنحدر من حي 500 م�سكن 
والبالــغ مــن العمر 29 �سنــة وهذا بعد 
يف  املن�س�بــة  بالكامــرات  اال�ستعانــة 
و�ســط املدينة مع فتــح حتقيق معمق يف 
مالب�ســات الق�سية وم�ا�سلة التحريات 

لت�قيف امل�ستبه به االأخر.
اأمــام  امل�اطنــني  مــن  املئــات  وجتمــع 

يف  طالبــ�ا  حيــث  اجلرميــة  م�ســرح 
هتافاتهــم ب�ســرورة التطبيــق ال�ســارم 
للقانــ�ن علــى اجلنــاة وعــدم الت�سامح 
معهم خا�سة اأن ال�الية عرفت جرائم 

قتل كثرة هذه ال�سنة.

م�سالح الأمن اأوقفت اجلاين يف ظرف �ساعة 

الدورة العادية الثانية

رابح. ق

معاوية. �ص 

�شطيف

خن�شلة

اأم البواقي

�صي االأورا�صي..
الطلق...  لله�اء  تخرج  التعبر  حرية  خل� 
تر�سح  يل  اخلــلــق...  يف  متن�سرو  ما  بركاكم 
احللق...  يف  ل�سقتل�  ريح  ويل  �سراق  �سميناه 
ما عجبنا العجب من الغرب لل�سمال للجن�ب 
بالباطل  النا�ص  على  نحكم�  والــ�ــســرق... 

ونطالب� باحلق...

انطلقت اأم�ص االأحد ب�الية خن�سلة، 
ملحكمــة  الثانيــة  العاديــة  الــدورة 
  2019 ل�سنــة  االبتدائيــة  اجلنايــات 
وذلــك بجدولة 78 ق�سية، ت�رط فيها 
103 م�ق�ف. 159 �سخ�ص من بينهم 

عديــد  معاجلــة  الــدورة  و�ستعــرف 
الق�سايا التي تتقدمها جناية املتاجرة 
املنتميــة  والذخــرة  االأ�سلحــة  يف 
لل�سنف اخلام�ص والرابع وحيازة م�اد 
متفجــرة بـــ 7 ق�سايــا باالإ�سافــة اإىل 
جناية ال�سرقة بـــ 19 ق�سايا وجناية 

�سبــق  مــع  العمــدي  القتــل  حماولــة 
االإ�ســرار بـــ 4 ق�سايــا وكــذا 4 ق�سايــا 
يف جناية اإ�سرام النــار عمدا يف اأماكن 
ق�سايــا   3 اإىل  باالإ�سافــة  م�سك�نــة، 
متعلقــة باالإ�سادة باالأفعــال االإرهابية 
والتخريبيــة عــن طريــق اإعــادة طبع 
ون�سر ال�ثائــق واالنخراط يف جماعة 
اإرهابية تخريبية، وغرها من الق�سايا 
االأخرى التي �ستتم معاجلتها اإىل غاية 

القادم. ن�فمرب  �سهر  من   10

بامل�ؤ�س�ســة  االت�ســال  خليــة  اأفــادت 
العم�ميــة اجلزائرية للميــاه يف والية اأم 
الب�اقــي، اأن فرقهــا لل�سيانــة متكنت اإىل 
غاية نهاية ال�سائفة املن�سرمة من ت�سليح 

قرابة 3095 ت�سرب،عرب 15 بلدية.
وقــد اعتمــدت امل�ؤ�س�ســة علــى معطيات 
ملــا ت�سكلــه الت�سربــات مــن تاأثــر  اأوليــة 
على امليــاه واإمكانية ت�سببهــا يف االأمرا�ص 
املتنقلــة ب�سبــب الت�سربــات حيــث يكمــن 
التدخــل يف النقــاط التي قد ت�ســكل ب�ؤرا 

للتلــ�ث واختالط امليــاه ال�ساحلة لل�سرب 
بقنــ�ات ال�ســرف ال�سحي، يليهــا بعد ذلك 
الرتكيز على الت�سربات التي تخلق م�سكلة 
على �سعيــد عملية التزود باملــاء ال�سروب 
ومــن ثم الت�سدي ل�سيــاع كميات كبرة من 

هذه املادة احلي�ية.
ويع�د ال�سبــب الرئي�سي لهذه الت�سربات 
ــــ والتــي ازدادت ا�ستفحــاال وانت�ســارا مــع 
دخــ�ل �ســد ُاوركي�ــص حّيز اخلدمــة �سهر 
ج�يليــة مــن العام الفــارط ــــ اإىل عاملني 

التقنيــة  امل�سالــح  اأرجتهمــا  اأ�سا�سيــني، 
للجزائريــة للميــاه لقدم واهــرتاء �سبكة 
الت�زيــع وعامل االإي�ساالت غر امل�سروعة 
التي تدخل على اخلط لتلقي بانعكا�ساتها 
ال�خيمــة علــى ال��ســع، خا�ســة من حيث 
اإمكانيــة وق�ع اختالط بــني �سبكة ت�زيع 
امليــاه ال�ساحلــة لل�سرب وقنــ�ات ال�سرف 
ال�سحي وت�سعــى امل�ؤ�س�سة للق�ساء النهائي 
التدخــل  خــالل  مــن  االإ�ســــكاليــة  علــى 

ال�سريع والفعال.

وجب الكالم

hamzalaribi005@gmail.com

حمزه لعريبي

�سك على بيا�س
املقابالت  اإحــدى  ويف  ــه  اأن قــال  من  على  والعهدة  قيل 
التلفزي�نية التي اأجريت مع مالك �سركة "مايكرو�س�فت" 
للربجميات واأحد اأغنى اأغنياء العامل "بيل غيت�ص" �ساألته 
"بيل  اأخــرج  حينها  غنيا،  ك�نه  وراء  ال�سر  عن  �سحفية 
غيت�ص" دفرت �سكات من حقيبته وقدم لها �سكا على بيا�ص 
ال�سحفية  اأن  اإال  تريد،  الذي  الرقم  تكتب  اأن  اأمرها  ثم 
ال�سر  عن  ت�ساأل  اإنها  بل  ذلك  تعني  ال  اأنها  وقالت  ترددت 
وراء ك�ن الرجل غنيا، فقال لها "هذا ه� ال�سر"، وه� اأنني 
�سفقة،  باأية  واأف�ز  اأجنح  كي  يل  تتاح  فر�سة  اأول  اأ�ستغل 
االآن  لكنت  الفر�سة  ا�ستغليت  اأنــك  "ل�  قائال  اأ�ساف  ثم 
باإمكانها  هل  ال�سحفية  ت�ساءلت  حينها  �سحفية"،  اأغنى 
باأن  اأخربها  غيت�ص  بيل  اأن  اإال  اأخرى  بفر�سة  حتظى  اأن 

الفر�سة تاأتي مرة واحدة.
وجهة  ومن  متاأكدا،  ول�ست  اأظن  اأنني  على  واأ�سر  اأظن، 
الثاين ع�سر من دي�سمرب  انتخابات  فاإن  ال�سخ�سية  نظري 
القادم �ستك�ن اأول فر�سة حقيقية ليختار ال�سعب رئي�سه، 
واأظن اأن ال�سلطة واأق�سد ال�سلطة الع�سكرية التي اأم�سكت 
بزمام االأم�ر منذ تنحية عبد العزيز ب�تفليقة اأظن اأنها 
لل�سعب، لكن الكثر من  قد منحت بالفعل �سكا على بيا�ص 
يظن  زال  وال  االأمر  ي�ست�عب  مل  اجلزائري  ال�سعب  اأبناء 
ال�سعب  يكت�سف  لن  ورمبــا  وتــنــاور،  تــراوغ  "ال�سلطة"  اأن 
اجلزائري اأو باالأحرى لن ي�ست�عب حقيقة اأنه حظي باأول 
باختيار  يتعلق  فيما  اجلزائرية  الدولة  تاريخ  يف  فر�سة 

ال�سعب للرئي�ص حتى يرى طريقة �سر االنتخابات.
�سريحة وا�سعة من ال�سعب اجلزائري الي�م مل تعد غر 
واثقة يف ال�سلطة فقط، بل اإنها مل تعد تثق حتى يف نف�سها، 
تختار،  وفيمن  تدعم  فيمن  حتى  مرتددة  باتت  اأنها  حتى 
ول� اأن �سريحة كبرة من ال�سعب اجلزائري قد اآمنت حقا 
ولراأينا  منطقية  بنتيجة  يخرج  احلراك  لراأينا  بنف�سها 
ال�سعب، لكن،  لنا بعد املخا�ص من يزكيه  احلراك قد ولد 
والأن ال�سعب اتفق على اأال يتفق فقد خرج علينا من ينادي 
بحمرو�ص ومن ينادي بنب بيت�ر ومن ينادي باالإبراهيمي 
رغم اأن كل ه�ؤالء يخالف�ن ما يطالب به "احلراك" فيما 

يتعلق ب�سرورة اأن يك�ن الرئي�ص �سابا.
باتت  حقيقة  اجلــزائــري  ال�سعب  من  وا�سعة  �سريحة 
الكثر  اأن  ــن  واأظ نريد"  "ماذا  ا�سمها  متاهة  يف  �سائعة 
مل  اإنهم  بل  االنتخابات  يرف�س�ن  لي�س�ا  اجلزائريني  من 
�سيع�ا  وكاأنهم  �سعروا  والأنهم  يــريــدون،  ما  بعد  يفهم�ا 
فر�سة اكت�ساف من يلبي طم�حاتهم، لهذا تراهم يهرول�ن 
بالرت�سح  وذاك  هذا  الإقناع  الزمن  وي�سابق�ن  وهناك  هنا 
ليتدارك�ا ما فاتهم، ويف هذا ال�قت، ا�ستغل وال زال ي�ستغل 
الكثر ممن كان�ا باالأم�ص القريب حم�س�بني على الع�سابة 
ليظهروا  ال�سعب"  طــرف  من  "مر�سح  وجــ�د  عــدم  فر�سة 
فعدم  الفخ،  ه�  وهذا  ال�سلطة  مر�سحي  اأنهم  على  اأنف�سهم 
ا�ستيعاب ال�سعب باأنه قد حظي ب�سك على بيا�ص وبفر�سة 
من  بال�سرعية  يحظى  الــذي  الرئي�ص  الختيار  تاريخية 
اأنه مر�سح  �ساأنه اأن يدفع باالأغلبية اإىل انتخاب من تظن 
"تغير  على  ال�سعب  اتفاق  اأن  اأرى  فاأنا  ولهذا  اجلي�ص، 
�سيكلفه  النظام"  �سيغر  "من  على  اتفاقه  وعدم  النظام" 
�سقطة اأخرى يف تاريخه ك�سعب مل يتمكن من ا�ستغالل اأول 

فر�سة متاحة الختيار الرئي�ص بطريقة �سفافة ونزيهة.

و�سيارة،  جرار  بني  خطر  ا�سطدام  حادث  اأم�ص،  اأدى 
بني  الــرابــط   10 رقــم  ال�طني  الطريق  م�ست�ى  على 
منطقتي طاكزة و�سيق��ص، اإىل وفاة �سائق اجلرار، حيث 
عني  مبدينة  امل�ست�سفى  اإىل  امل�اطنني  قبل  من  نقله  مت 
فكرون، فيما با�سرت م�سالح الدرك ال�طني حتقيقاتها 

املكثفة ح�ل احلادثة.

م�سرع �سائق جرار
 يف حادث مرور ب�سيقو�س

توقيف مروجي املهلو�سات بفكريينة

ا�سطدام يف  جرحى   9
 ت�سل�سلي بني 4 مركبات

حجز 190 ورقة نقدية
 موجهة لتزوير العملة

ذبح �ساب من الوريد اإىل الوريد اأمام املالأ ب�سطيف
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اإ�سالح 3 اآالف ت�سرب للمياه خالل 6 اأ�سهــر باأم البواقي

ب�الية  فكرينة  بدائرة  االأمن  م�سالح  اأم�ص،  اأول  األقت 
اأم الب�اقي، القب�ص على �سخ�سني بح�زتهم 62 قر�ص من 
"بريغابالني" وكمية من املخدرات مهياأة للرتويج، اأين  ن�ع 
يرتقب عر�ص املتهمني على وكيل اجلمه�رية بتهمة حيازة 

و ترويج امل�ؤثرات العقلية واملخدرات.

اأول  م�ساء  بب��سق�ف،  املدنية  احلماية  م�سالح  تدخلت 
جماز  بلدية  اإقليم  يف   16 رقم  ال�طني  بالطريق  اأم�ص، 
ا�سطدام  يف  متثل  خطر،  مرور  حادث  وق�ع  اإثر  ال�سفاء، 
اأ�سخا�ص،   09 اإ�سابة  خلف  ما  �سيارات،   3 بني  ت�سل�سلي 
ترتاوح اأعمارهم ما بني �سنة ون�سف و60 �سنة حيث  قدمت 
لهم االإ�سعافات االأولية يف عني املكان قبل اأن يتم اإجالوؤهم 

اإىل امل�ؤ�س�سة العم�مية اال�ست�سفائية ب��سق�ف.

الب�اقي،  اأم  والية  الأمن  والتحري  البحث  فرقة  متكنت 
 190 وحجز  فكرون  عني  مبدينة  �سخ�سني  ت�قيف  من 
باأخذ  ت�سمح  خ�سائ�ص  ذات  باالأ�س�د  مل�نة  نقدية  ورقة 
ب�سائل  مزجها  بعد  االأورو  االأجنبية  العملة  ولــ�ن  �سكل 
خا�ص، وقد جاء الت�قيف بناءا على معل�مات م�ستقاة من 
نقدية  اأوراق  على  �سخ�سني  حيازة  مفادها  الفرقة  طرف 
متكنت  حيث  االأ�سخا�ص  على  واالحتيال  الن�سب  اأجل  من 
العقد  يف  وهما  بهما  واالإيــقــاع  الكمني  ن�سب  من  الفرقة 
العث�ر  مت  اأيــن  فكرون،  عني  مدينة  و�سط  وهــدا  الــرابــع  
بح�زتهما على 190 ورقة لت�جه لهما تهمة تل�ين اأوراق 
لنيابة  تقدميهما  ومت  واالحتيال   للن�سب  مهياأة  نقدية 

حمكمة عني فكرون.
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با�سرت م�سالح اأمن والية 
�سطيف، حتقيقات مع املدير العام 
ال�سابق لدي�ان الرتقية والت�سير 

العقاري ل�الية �سطيف، وح�سب 
املعل�مات املت�فرة فاإن التحقيقات 

ت�سمل ق�سية بيع باملزاد العلني 
للمحالت التجارية مب�سروع 300 

م�سكن ترق�ي مدعم مبدينة 
العلمة والقريبة من �س�ق دبي 
التجاري، حيث مت بيع املحالت 
مببالغ اأقل بكثر من قيمتها يف 

ال�س�ق مما ت�سبب يف تكبيد الدي�ان 
خل�سارة مالية و�سلت اإىل مبلغ 

هذه  �ساأن  ومن  �سنتيم،  مليار   80
التحقيقات ال��س�ل اإىل االأطراف 

املت�رطة يف هذه الق�سية.

تقيقات اأمنية مع 
مدير "اأوبيجي" 
�سطيف ال�سابق 
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