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اأهلي مدينة باتنة

كمال نوي�ضر وايل خن�ضلة  يك�ضف:

اإنهاء كل م�ضاريع ال�ضكن
 بخن�ضلة يف غ�ضون �ضنة

ك�شف وايل خن�شلة، كمال نوي�شر، اأن برامج ال�شكن واأ�شغال التهيئة 
اجلاري اجنازها عرب الوالية، �شيتم ا�شتكمالها خالل �شنة كاأق�شى تقدير 
ما �شي�شمح ح�شبه بتوزيع اأزيد من 3 اآالف وحدة �شكنية على م�شتحقيها، 
م�شيفا اأن ا�شتخدام اآليات االإعالم االآيل يف معاجلة امللفات من �شاأنه 

�ص 05اإ�شفاء  ال�شفافية اأكرث على عملية التوزيع...

املوت يرتب�س بالتالميذ يف مدار�س باتنة!
حـّذر ع�سـرات اأولياء التالميذ مبختلف بلديات والية باتنة، من وقوع كارثة حقيقية على م�ستوى العديد من 

املوؤ�س�سات الرتبوية، م�سابهة لتلك التي وقعت اأم�ص االأول مبتو�سطة يف بوعنـدا�ص  بوالية �سطيف بعد وفاة 

تلميذ وجرح اثنني اآخرين اإثر انهيار جدار املراحي�ص...

اأوليــاء ُيحّذرون من تكرار حادثة وفاة تلميذ مبتو�ضطة يف �ضطيف

�ص 04

اإدارة الأهلي تعجز عن 
ت�سديد حقوق النخراط 
والفريق مهـدد بالزوال

�س 14
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نوارة بوبري

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

اأثبتنا ويف خمتلف املواعيد االنتخابية 

واال�ستحقاقاتية جدارتنا دون منازع لي�س يف 

ممار�سة ال�سيا�سة اإمنا يف ممار�سة الت�سوي�س 

على ال�سيا�سة، لدرجة الدعوة اإىل مقاطعة 

االنتخابات والتخلي عن فر�س االقرتاع واختيار 

ال�سخ�سية املنا�سبة بقوة وبعقل رزن ومفكر يف 

�سورة دميقراطية وحتويل كل منا�سبة م�سريية 

اإىل مهزلة افرتا�سية يتم التهكم فيها على 

ال�سخ�سيات املتواجدة على ال�ساحة ال�سيا�سية 

�سواء كانت ظاملة اأو مظلومة �سخ�سيات بناءة 

اأو هدامة، وجعلها اأ�سحوكة يف حني توؤخذ 

اأ�سواتنا منا ونحن اأموات اأحياء ليفعل بها ما 

ميكن فعله، فهنا نكون قد جتاوزنا الت�سوي�س 

اإىل على ال�سيا�سة بدرجات عديدة لنتحول اإىل 

خمربني للبالد.

فنحن ال منار�س ال�سيا�سة ونحن نقلب �سفحات 

الفاي�سبوك غارقني يف ك�سلنا وخمولنا وتواكلنا 

مر�سلني تعليقاتنا الهدامة، فنتحول اإىل 

�سخ�سيات هامة يف الق�سف والت�سهري والقذف 

من باب "كل �سي يف الف�ساء االأزرق جائز"، 

فنكون اأ�سبه باجلمل الذي ي�سحك من �سنمة 

اأخيه متنا�سيا ما يحمل على ظهره من اعوجاج، 

ويف دواخلنا ومن كرثة هذا ال�سخب والغ�سب 

بداأنا ن�سعر اأننا �سيا�سيني "كبار" ال نحن ننتمي 

للمعار�سة وال للمواالة، وال نحن من الواثقني 

يف القايد �سالح وال من امل�سككني فيه، حتى اأننا 

مل نفهم اإن كنا مواطنني اأم اأننا �سيوف على 

ار�س هذا الوطن نكتفي مبا يقدمه لنا اأهل 

البيت ونر�سى مبا يفعلون اإال اأننا نغتابهم وراء 

ظهورهم.

فو�سولنا اإىل هذه املرحلة بالذات وبعد اأكرث 

من 33 م�سرية �سلمية يثبت اأننا باألف خري حمليا 

ووطنيا ودوليا، اجناز مينحنا الثقة فعال يف 

قدرتنا على الو�سول واإكمال الطريق وفر�س 

وجودنا بعيدا عن ال�سراعات والنزاعات، وبدل 

توجيه اللكمات التي حتملها تلك الكلمات التي 

نحن فنانون يف �سياغتها فلنبحث وراء تلك 

ال�سخ�سيات املرت�سحة فعال ونحللها ونختار 

االأجنع منها ومن بينها فنكون قد مار�سنا 

ال�سيا�سة وخ�سنا يف غمار جتربة جديدة 

لبناء وطن جديد يقوم على اإرادة ال�سعب، فهل 

ت�ساءل كل األئك امل�سو�سني اإن كانت ت�سرفاتهم 

م�سوؤولة اأو �ستغني وت�سمن البالد من جوع، اأو 

�ستدخل البالد يف فتنة جديدة اأم اأنها عادة 

�سيئة تعودوا عليها الإف�ساد كل خطوة ميكنها 

اأن متنح االأجيال القادمة الثقة يف الوطن ويف 

نظامه الذي ظل م�سرطنا ل�سنوات طويلة، دفعت 

باأبنائه الختيار ميتة يف بطن احلوت اأف�سل من 

عي�سة ياأكله فيها الدود حيا.

                                                              غيضض من فيضض 

عبد العايل بلحاج

ما ينق�سنا هو النظام
املواطن  منها  يعاين  التي  امل�ساكل  يف  يدقق  من 

�سيكت�سف بل و�سيفهم وي�ستوعب  يوميا يف بالدنا 

اأن من اأكرب امل�ساكل التي "اأدخلت البالد يف حيط" 

فيما  حتى  املوؤ�س�سات  اأغلب  يف  النظام  انعدام  هي 

اأن  فيه  �سك  ال  ــا  ومم ــد،  ــواح ال بالقطاع  تعلق 

غياب النظام هو اأوال واأخريا غياب للتن�سيق بني 

االإدارات يف كل قطاع.

موؤخرا،  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  قطاع 

الت�سيري  يف  عبثية  مــن  يــعــاين  بــاأنــه  ات�سح  قــد 

بالبلبلة  بدء  لهما،  مثيل  ال  وفو�سى  وع�سوائية 

التي ت�سبق الت�سجيل يف كل من املا�سرت والدكتوراه 

انتهاء بالفو�سى يف املواعيد واختالط ت�سريحات 

اأن  يفرت�س  لقطاع  فكيف  ذاك،  وت�سريحات  هذا 

من  به  يعنى  ملا  ان�سباطا  القطاعات  اأكــرث  يكون 

كيف  الطلبة  من  االآالف  مائات  اجتاه  م�سوؤولية 

يف  الت�سجيل  من  مدة  قبل  بيانات  ي�سدر  اأال  له 

املا�سرت ويو�سح للطلبة املتخرجني حديثا وقدميا 

يف�سح  اأن  القطاع  لهذا  وكيف  الت�سجيل؟  كيفية 

املجال اأمام الفو�سى وي�سع م�ستقبل مائات االآالف 

على  املا�سرت  يف  بالت�سجيل  الراغبني  الطلبة  من 

ودب  هب  ملن  املجال  يفتح  اأن  له  وكيف  املحك، 

لينوب عنه وي�سرح مبا ال يخدم الطالب، فتخيلوا 

اأنه والآخر حلظة مل يفهم اأي طالب بل ومل يفهم 

اأي اإداري ما الطريقة التي �ستعتمد عليها الوزارة 

مبقاعد  بااللتحاق  الراغبني  الطلبة  لت�سجيل 

املا�سرت والدكتوراه، واإىل وقت قريب كان الطلبة 

الرقمية  االأر�ــســيــة  عــرب  الت�سجيل  ينتظرون 

املطاف مت  اآخر  اأنه ويف  اإال  "بروقر�س" للما�سرت، 
"ورقيا" هذا فيما  توجيههم للت�سجيل يف الكليات 

اأم  "لي�سان�س"  بدرجة  اجلدد  باخلريجني  يتعلق 

ا�سطروا  فقد  �سنوات  منذ  املتخرجني  الطلبة 

اإذا  ما  ليفهموا  كلياتهم  اإىل  يوميا  يتنقلوا  الأن 

كان باإمكانهم الت�سجيل "ورقيا" اأم على االأر�سية 

من  فقط  قليلة  جامعات  اأن  واملوؤ�سف  الرقمية، 

وبقي  الطريقة  بخ�سو�س  لطلبتها  بيانات  ن�سرت 

طلبة اجلامعات االأخرى ينتظرون اأخبارا من هنا 

وهناك، يف حني كان يفرت�س على الوزارة الو�سية 

اأن تاأمر اجلامعات بن�سر بيانات تو�سيحية موحدة 

وال ترتك االأمر "يف ال�سك".

نف�سه  بتنظيم  قــام  قطاع  كــل  اأن  لــو  ــه  اأن اأرى 

وم�ساحله  اإداراتــه  خمتلف  بني  التن�سيق  وفر�س 

انت�سرت  التي  للفو�سى  حدا  ن�سع  اأن  ال�ستطعنا 

واإذا  القطاعات،  خمتلف  يف  وتغلغلت  بالعدوى 

فليتعلموا  بقطاعاتهم  ينه�سوا  اأن  وزراوؤنا  اأراد  ما 

للنهو�س  �سبيل  فال  واإال  التن�سيق  وح�سن  النظام 

الــقــرارات  يف  والع�سوائية  الفو�سى  بــهــذه  بها 

والكذب على املواطنني.

و�ضــوح بكل 

البي�سة؟  ام  الدجاجة  االأول  جاء  من  لغز،  بعد 

اجلميع  يحري  �سوف  اآخر  لغز  العامل،  حري  والــذي 

مــراحــل تكوين  يبتعد عــن  ــر مل  هــو االخ والـــذي 

البي�سة، حيث عرث الفالح "بالل منزر" مب�ستودعه 

مبنطقة  الــبــيــو�ــس  الـــدجـــاج  بــرتبــيــة  اخلـــا�ـــس 

الهن�سرية بني بلدية وادي املاء ومروانة على بي�سة 

�سخمة احتار فيها كل من �ساهدها، وهذا مبقارنتها 

بالبي�سة العادية، كما تو�سحه ال�سورة.

ك�سر  عملية  بعد  لكن  عادي  يبقى  االأمــر  هنا  اإىل 

بداخل  اأخـــرى  بي�سة  على  الــعــثــور  مت  البي�س، 

كيف  اآخــر...  لغزا  نطرح  وهنا  الكبرية؛  البي�سة 

ن�سمي هذه البي�سة؟ وهلل يف خلقه �سوؤون.

قال: �سعيد جالب )وزير التجارة(
اقت�سادية  مناطق  لإن�ساء  تخطط  "احلكومة   ....
بجنوب  احل��دودي��ة  املناطق  م�ستوى  على  خا�سة 

البالد".
قلنا: يا راجل... هل اأ�صبح االقت�صاد 

يف نظركم و�صيلة لك�صب الر�صا؟

auresbook
بي�سة تلد "بي�سة"

املت�سول...؟؟؟

ليلة ال�سك لرتقب هالل رم�سان

لالأيام" االأمر  "اأتركوا 

حيز  و�سعه  عن  االأجــراء  لغري  االجتماعي  لل�سمان  الوطني  ال�سندوق  اعالن  على  التعليقات  انت�سرت 

اخلدمة مكتب متنقل يجوب كل املناطق النائية على امل�ستوى الوطني؛ بـ "املت�سول" خ�سو�سا بعد عجزه يف 

احل�سول على ا�سرتاكات املوؤمنني منذ �سنوات، هذا وميكن من خالل املكتب االنت�ساب اإىل "كا�سنو�س" دون 

اإىل ا�ستقبال  عناء التنقل، وت�سديد اال�سرتاكات واالأق�ساط، واحل�سول على بطاقة ال�سفاء باالإ�سافة 

ملفات االأداءات والو�سفات الطبية وتقدمي الطعون.

باال�ستفادة  الت�سجيالت اخلا�سة  تتوا�سل عملية 

بع�س  يف   2020 ل�سنة  رم�سان  �سهر  اإعــانــة  من 

غرار  على  بالعا�سمة  وخ�سو�سا  الوطن  بلديات 

اإحدى بلدياتها التي اأعلنت اأن عملية الت�سجيالت 

 2020 ل�سنة  رم�سان  اإعــانــة  بعملية  اخلا�سة 

داعية  القادم،  دي�سمرب   15 غاية  اإىل  �ست�ستمر 

الراغبني يف الت�سجيل بالتقرب من مكتب ال�سوؤون 

املعلقني  من  الكرثين  جعــــل  مما  االجتماعية، 

لرتقـب  ال�سـك  ليلة  حـــانت  هـل  يت�ســــاءلون 

هـــالل رم�سان؟

م�ساألة  �سيح�سم  اأنه  بالرت�سح  مطالبته  بعد  بلخادم  العزيز  عبد  لالأفالن  ال�سابق  العام  االأمني  فعل  رد 

تر�سحه  باب  يغلق  مل  وباأنه  القادمة  االأيام  يف  دي�سمرب   12 يف  املقررة  الرئا�سية  لالنتخابات  تر�سحه 

حتى االآن وقائال "اأتركوا االأمر لالأيام".

بطاقة حمـــــــــراء

برغــم احللول الرتقيعية الكثرية مازال مفرتق الطرق بني 

حملــة  1و2 و3 عنــد ال�سكــة احلديديــة نحو و�ســط املدينة 

يثــري االإزعاج واال�ستياء �سواء تعلق االأمر مب�ستعملي حافالت 

ال�سيــارات  اأ�سحــاب  وحتــى  اجلامعــي،  اأو  احل�ســري  النقــل 

اخلا�ســة اأو طاك�سيات النقل احل�ســري كل �سباح من ال�ساعة 

املنطقة  ت�سهد هذه  8.15 دقيقة، حيث  اإىل   7.15 دقيقة 
ازدحامــا مروريا كثيفا من يــوم االأحد اإىل اخلمي�س هذا على 

الرغم من تواجد �سرطة املرور طيلة تلك االأيام.

ال حل للزحمة بباتنة

ك�سف رئي�ــس ال�سلطة الوطنية امل�ستقلــة لالنتخابات اأرقاما 

عن املراجعة اال�ستثنائية حيث مت ت�سجيل 40 األف حالة وفاة 

و75 األــف حالــة تغيــري اإقامة و128 األــف ت�سجيــل، وا�ستبعد 

�ســريف متديد اآجال عمليــة املراجعة اال�ستثنائيــة التي انتهت، 

باملقابل اأفاد عن وجود فرتة للطعون.
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لكل مقام مقال
مرحلة الالرجوع؟!

من اأخطر االأحوال التي قد تعاين منها ال�سعوب حالة 

)التوقف العام( اأو على االأقل ما يبدو عليه احلال 

بالن�سبة للغالبية العظمى..واإن كانت اأقلية االأقلية 

)متعاي�سة( مع بحبوحتها يف اأحلك الظروف..

ويجوز اأن "اخلوف" الذي تغذيه االأخبار املت�ساربة 

واملواقف "املخّيبة" وامل�ساحنات بني جميع االأطراف 

�سعبا وحكومة واالإ�سرار على "خط الالرجوع" اإىل نقطة 

البداية التي ُقطعت اأ�سواطا بينها وبني الوقت الراهن هو 

ما ي�سّعب االأمور اأكرث..

والذين ي�ستب�سرون بكون "اخلالف" ال يف�سد للود 

ق�سية  ال يدركون خطورة االنق�سامات والتطرف املنق�سم 

على خمتلف التوجهات واالآراء واملواقف..واأن هذا 

النوع من اخلالفات هو ما اأقحمنا يف دوامة العنف يف 

الت�سعينيات..

ال�سعب منق�سم بني موؤيد ل�سرورة اإجراء انتخابات 

رئا�سية واللجوء اإىل "حكم" ال�سندوق وخيار الناخبني 

، وبني فئة "م�سككة" راف�سة النتخابات "منقو�سة" غري 

مكتملة "الن�ساب" بوجود وجوه بوتفليقية من النظام 

املطلوب االإطاحة به تت�سدر ال�ساحة ال�سيا�سية واالإدارات 

العمومية.. ويطالبون بتاأجيلها اإىل غاية اإثبات ح�سن 

النية مبحاكمة روؤو�س الف�ساد وعدم الت�ساهل معهم 

وا�سرتجاع االأموال املنهوبة واالنتقال اإىل الدميقراطية 

التي ت�سمن تكافوؤ الفر�س والتداول على ال�سلطة 

واالرتقاء اإىل م�ساف الدول التي حترتم �سعوبها..

ونف�س هذه املطالب جتمع االأطراف املت�سارعة يف 

وقت تفرقهم االآليات والتوقيت الذي مل يعد يف �سالح 

اأي طرف للو�سول اإىل حل توافقي..وحالة الغمو�س 

ال�سائدة اأججت نوعا من الذهول والالاأدرية..من زاوية 

ماذا �سيحدث يف هذه املرحلة احلا�سمة..واإىل اأي طريق 

�سين�ساق "اجلموع" وهل ميكن اأن تنجح م�ساعي ترجيح 

امل�سلحة العامة بالرتفع عن كل ما قد يعيقها اأو يحول 

دونها؟؟..

وحالة الغمو�س التي نتحدث عنها ال تقت�سر على هّم 

االنتقال من نظام اإىل اآخر واإعالن جمهورية ثانية بل 

تتعداه اإىل االقت�ساد الوطني الذي يعي�س �سائقة مّطردة 

مع ا�ستمرار احلراك وتاأثرياته على القرارات امل�سريية 

لل�سركات الكربى وقانون املالية لعام 2020 و تخوف 

من تك�ّسف اقت�ساد "منهار" والدخول يف اأزمة اقت�سادية 

كنتيجة حتمية للو�سع العام..

ويبدو اأن ال�سلطة نف�سها "تتخبط" و�سط اأجنحة 

)مت�سارعة( وطنية واأخرى على ا�ستعداد تام للم�ساومة..

بينما عادت حالة االإحباط والياأ�س ترتب�س بال�سباب 

اجلزائري الذي ا�ستعاد عافيته بحراكه التاريخي ولي�س 

عليه اإال اأن ينتظر ثماره بدل ا�ستعجالها والركون اإىل 

الياأ�س والهروب نحو جماهيل املتو�سط...فال�سعب فاهم 

وال�سلطة باتت تفهم اأي�سا ما يجب.. والوقت كفيل ل�سمان 

جزائر للجزائريني االأحرار ال )للقوادين( والعمالء؟!.
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زووووووم الأورا�س....

هكذا ت�سيع املاليري يف طرقات حُتفر وُتخّرب بعد تعبيدها، يف الوقت الذي ُت�سرب فيه 

القوانني الوا�سحة يف هذا املجال عر�س احلائط والتي ُتلزم املقاول باعادة تعبيد ما قام 

بحفرة من اأجل اي�سال ال�سبكات، لكن يف والية باتنة  كل ي�سري وفق منطق "احفر واهرب"...

ال�سورة من حي الن�سر

ب�سرى للمتقاعدين
التقاعد وال�سمان االجتماعي نهاية �سهر نوفمرب  من املرتقب عقد اجلل�سات وطنية الإ�سالح قانون 

 ،2.5 بن�سبة  املقدرة  املعا�سات  يف  ال�سنوية  الزيادات  من  املتقاعدين  فئة  اإعفاء  �سيتم  حيث  القادم 

واحت�ساب الع�سر �سنوات االأخرية بدال من خم�س �سنوات وكذا موافقة ال�سلطات م�ساألة حتديد ن�سبة 

املنحة ب�ستني من املئة ولي�س ثمانني مثلما هو معمول به حاليا وهذه االإجراءات �ستمكن من حت�سني 

ظروف املتقاعدين.

�سماح خميلي



اأنه  االأحد،  يوم  تبون،  املجيد  عبد  الرت�سح،  يف  للراغب  االنتخابية  احلملة  مديرية  اأعلنت 

اأي  اأي �سخ�ص ب�سفة مدير والئي للحملة االنتخابية على م�ستوى  ''مل يتم حلد االآن تكليف 

والية''.

تفوي�سا  ميلك  اأحد  ''ال  اأن  لعقاب،  حممد  باالإعالم،  املكلف  وقعه  بيان  يف  املديرية  وقالت 

ليكون ناطقا با�سم عبد املجيد تبون''، م�سيفا يف ال�سياق اأن ''كل املواطنني الذين جتندوا جلمع 

التوقيعات هم متطوعون متعاطفون معه''.

�سبكات  وم�ستخدمي  االإعالم  و�سائل  احلر  للمرت�سح  االنتخابية  احلملة  ''مديرية  دعت  كما 

التوا�سل االجتماعي اإىل عدم االن�سياق وراء معلومات ال اأ�سا�ص لها من ال�سحة بهذا اخل�سو�ص، 

ق. وغر�سها ت�سليل املواطنني وت�سويه �سورة الراغب يف الرت�سح خدمة الأطراف اأخرى''.

ال�سلطة  لـــدى  بـــاالإعـــالم  املــكــلــف  ك�سف 

ذراع،  علي  لالنتخابات،  امل�ستقلة  الوطنية 

عن ارتفاع ح�سيلة ال�سخ�سيات الراغبة يف  

 132 اإىل  دي�سمرب   12 لرئا�سيات  الرت�سح 

�سخ�سا.

وقال ذراع يف ندوة �سحفية مبقر ال�سلطة 

الوطنية  ال�سلطة  ـــاأن  ب الــعــا�ــســمــة،   يف 

اأم�ص  يوم  غاية  اإىل  ا�ستقبلت  لالنتخابات 

132 �سخ�سية راغبة يف الرت�سح النتخابات 
دي�سمرب.  12

من  املعروفة  ال�سخ�سيات  من  عدد  و�سحب 

ا�ستمارات  �سيا�سية  اأحــزاب  روؤ�ساء  بينهم 

عبد  ال�سابق  االأول  الوزير  منها  التوقيع 

املجيد تبون، رئي�ص حزب طالئع احلريات 

علي بن فلي�ص، رئي�ص جبهة امل�ستقبل عبد 

عبد  البناء  حركة  بلعيد،رئي�ص  العزيز 

بالنيابة  العام  االأمــني  قرينة،  بن  القادر 

الدين  عز  الدميقراطي  الوطني  للتجمع 

ميهوبي،  االإعالمي �سليمان بخليلي ، االأمني 

بلقا�سم  اجلمهوري  الوطني  للتحالف  العام 

�ساحلي، رئي�ص املنتدى املدين للتغيري، عبد 

الرحمان عرعار.

ارتفاع عدد الراغبني يف الرت�سح لرئا�سيات 

12 دي�سمرب اإىل 132 �سخ�سا
مديرية احلملة النتخابية لـ''تبون'' ُت�سدر بيانا

دعت �سلطة �سبط ال�سمعي الب�سري، القنوات 

االنتخابي  املوعد  تغطية  اإىل  التلفزيونية، 

لالإثارة  ونبذ  وجترد  مو�سوعية  بكل  املقبل، 

والتهويل، يف ظل االأو�ساع احل�سا�سة التي متر 

بها البالد.

 اأكــــدت الــتــزامــهــا بــالــقــيــام بــدورهــا خالل 

ــتــخــابــات الــرئــا�ــســيــة املـــقـــررة يـــوم 12  االن

ال�سلطة  مع  بالتن�سيق  وذلــك  املقبل  دي�سمرب 

"اإجناح  بهدف  لالنتخابات  امل�ستقلة  الوطنية 

االأمة  حياة  يف  امل�سريي  الرئا�سي  اال�ستحقاق 

لها  بيان  يف  ال�سلطة  واأو�سحت  اجلزائرية"، 

طبقا  مهامها  اإطــار  "يف  بــدورهــا  �ستقوم  اأنها 

هذا  جنــاح  يدعم  مبا   04-14 رقــم  للقانون 

االأمة  حياة  يف  امل�سريي  الرئا�سي  اال�ستحقاق 

اجلزائرية وطبقا للقانون الع�سوي رقم 19-

باخل�سو�ص  منه   8 املادة  يف  ين�ص  الذي   07
امل�ستقلة  الوطنية  ال�سلطة  مع  التن�سيق  على 

لالنتخابات يف جمال التوزيع العادل واملن�سف 

يف  للمرت�سحني  املخ�س�ص  الزمني  احليز  يف 

و�سائل االإعالم الوطنية ال�سمعية الب�سرية".

عن  الب�سري  ال�سمعي  �سبط  �سلطة  واأعربت 

ــالم  االإع و�سائل  خمتلف  تكون  اأن  يف  ثقتها 

العمومية  الــوطــنــيــة  الب�سرية  ال�سمعية 

به  تت�سم  ملــا  نــظــرا  املوعد"  "يف  واخلــا�ــســة 

وجترد  "مو�سوعية  من  االإعالمية  ر�سالتها 

"يف  تكون  اأن  ويف  والتهويل"  لــالإثــارة  ونبذ 

احلل  جت�سيد  يف  املتمثل  احلدث  هذا  م�ستوى 

وذلك  الوطن  يعي�سها  التي  لالأزمة  الد�ستوري 

يتوفر  للجمهورية  رئي�ص  انتخاب  خالل  من 

ليمار�ص خمتلف  ال�سعبية  ال�سرعية  على قوة 

نحو  بالبالد  وال�سري  الد�ستورية  �سالحياته 

خمتلف  يف  املــرتــقــبــة  ــات  ــالح ــس االإ� حتقيق 

وحتريك  ال�سعب  ــدة  وح يعزز  مبــا  املــجــاالت 

عجلة التنمية ال�ساملة".

ويف ذات ال�سياق اعتربت الهيئة اأن اال�ستحقاق 

مف�سلية  حمطة  "ي�سكل  املقبل  الــرئــا�ــســي 

املتعددة  ــة  ــالأزم ل د�ــســتــوريــا  حــال  بــاعــتــبــاره 

منوهة  املوؤ�س�ساتي"  اجلانب  ومنها  اجلوانب 

باإن�ساء ال�سلطة الوطنية امل�ستقلة لالنتخابات 

طريق  عن  ال�سعب  �سيادة  ملبداأ  "حتتكم  التي 

تعرب  ونزيهة  تعددية  �سفافة  حرة  انتخابات 

عن اإرادة ال�سعب واختياره احلقيقي".
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التحاق 120 طالب باملدر�سة العليا 
لل�سمـان الجتمـاعــي

انطلقت اأم�ص االثنني ال�سنة اجلامعية 

لل�سمان  العليا  2019-2020 باملدر�سة 
االجتماعي باجلزائر العا�سمة بالتحاق 

 4 يف  ما�سرت  على  للح�سول  طالب   120
مبجال  تتعلق  عليا  تكوينية  تخ�س�سات 

املجال  يف  �سيما  االجتماعية،  احلماية 

اال�سرتاتيجي  الت�سيري  ويف  القانوين 

وت�سيري اأنظمة االإعالم االآيل.

والبحث  الــعــايل  التعليم  وزيــر  اأ�ــســاد 

العلمي، الطيب بوزيد، بـ"امل�ستوى املتميز 

على ال�سعيدين االأكادميي واملهني الذي 

بلغته املدر�سة بف�سل جهود اجلميع على 

انطالقها  على  مي�ص  مل  اأنــه  من  الرغم 

متثل  اأ�سحت  حيث  معدودة،  �سنوات  اإال 

املتخ�س�ص  العايل  التعليم  يف  منوذجا 

التاأهيل،  عالية  الكفاءات  تكوين  ويف 

يف جمال ال�سمان االجتماعي، ف�سال عن 

ت�سجيع البحث يف املجاالت ذات ال�سلة.

املدر�سة  هــذه  اأن  بوزيد  ال�سيد  ــد  واأك

يف  الناجحة  النماذج  من  "واحدة  تعد 

التي  العايل  التكوين  موؤ�س�سات  جمــال 

لوزارة  البيداغوجية  بالو�ساية  حتظى 

القطاع  منح  اأن  مربزا  العايل"،  التعليم 

�سمان  اإطــار  يف  "يدخل  الو�ساية  هــذه 

للتكوين  الوطنية  املنظومة  جنــاعــة 

العايل وحت�سني مردودها".

والت�سغيل  الــعــمــل  وزيــــر  جــهــتــه  مــن 

ح�سان  تيجاين  االجتماعي،  وال�سمان 

ي�سهد  الــدخــول  هـــذا  اإن  قـــال  هــــدام، 

 28 بينهم  من  طالبا،   120" ا�ستقبال 

اأربعة  طلبة  اإىل  اإ�سافة  اأجنبي،  طالب 

فل�سطينيني حت�سلوا على منحة من طرف 

باأن  منا  اإميــانــا  اجلــزائــريــة،  احلكومة 

جتاه  اللتزاماتها  وفية  تبقى  اجلزائر 

يف  امل�ساهمة  خالل  من  ال�سيما  فل�سطني، 

لل�سمان  فل�سطينية  منظومة  تاأ�سي�ص 

ــرب تــكــويــن اإطــاراتــهــا  االجــتــمــاعــي، ع

ومواردها الب�سرية".

هدام  ال�سيد  اأ�ــســار  ال�سياق  نف�ص  ويف 

اىل اأن " الدفعة اجلديدة تت�سمن اأي�سا 

تابعني  طالبا   40 ا�ستثنائية  ب�سفة 

للهيئات حتت الو�ساية، وذلك ا�ستجابة 

ال�سرتاتيجية قطاع العمل الهادفة اإىل 

ال�سمان  الب�سرية لهيئات  املوارد  تطوير 

االجتماعي من خالل التكوين والتكوين 

امل�ستمر".

"تعترب  املدر�سة  هذه  اأن  الوزير  واأكــد 

"قطبا"  اأ�سبحت  حيث  هاما"،  اإجنــازا 

ال�سمان  جمــال  يف  املتخ�س�ص  للتكوين 

امل�ستوى  على  وع�سرنته،  االجتماعي 

الوطني واالإقليمي.

املدر�سة  هــذه  اأن  اإىل  الــوزيــر  ــار  واأ�ــس

املو�سوعة حتت الو�ساية البيداغوجية 

والتعليم  العمل  لــوزارتــي  املــزدوجــة 

4 دفعات، متكونة  العايل، عرفت تخرج 

من ما يقارب من 300 طالب من اجلزائر 

اأنه  موؤكدا  اإفريقية،  بلدان  عــدة  ومــن 

ال�سرورية،  االإمكانيات  كل  ت�سخري  مت 

ــذه املــدر�ــســة يف جمال  ـــاح مــهــام ه الإجن

التكوين العايل وكذا يف البحث، وتبادل 

احلماية  ميدان  يف  واخلــربات  التجارب 

االجتماعية.

�سلطة �سبط ال�سمعي الب�سري تلتزم بالقيام بدورها 

ق. و

ق. و

ق. و

الوطني
نفى وزير ال�س�ؤون اخلارجية، �سربي ب�قادوم، خرب اعتقال الربملانية الفرن�سية التي �ساركت يف م�سريات بجاية، م�ؤكدا انه مل يتم اعتقالها 

مثلما روجت له و�سائل اإعالم اأجنبية .

نفى خرب اعتقال الربملانية الفرن�سية

اأو�ست القنوات بتجنب التهويل يف تغطية الرئا�سيات:

واعترب بوقادوم اأن م�ساركة االأجانب �سواء 

مظاهرات  يف  �سحفيني  اأو  دبلوما�سيني  كانوا 

خارج بلدانهم يعد م�سا�سا بال�سيادة الوطنية 

لتلك الدول التي ت�ست�سيفهم.

ال�سوؤون  يف  التدخل  عــدم  مــبــداأ  اأن  واأكـــد 

عنها  حتيد  لن  قاعدة  هو  للغري  الداخلية 

اجلزائر والتي ترف�ص اإي تدخل خارجي يف 

�سوؤونها الداخلية.

وقال بوقادوم يف رده على �سوؤال لل�سحافة، 

حول  الوطني  املــوؤمتــر  افتتاح  هام�ص  على 

رهانات اإجناز اتفاقية منطقة التبادل احلر 

تعليقات  بخ�سو�ص   االإفريقية،  القارية 

ــي  االأوروب بالربملان  نائب  موؤخرا  بها  اأدلــت 

ال�سيا�سي  والو�سع   ال�سعبي  احلــراك  حــول 

باجلزائر، اأن "مبداأ عدم التدخل يف ال�سوؤون 

عنها  حتيد  لن   قاعدة  هو  للغري  الداخلية 

تدخل  اأي  كــذلــك  تــرفــ�ــص  الــتــي  ــر  ــزائ اجل

كان،  اأي   من  الداخلية  �سوؤونها  يف  خارجي 

�سواء تعلق االأمر ب�سخ�ص مدين اآو �سيا�سي".

ال�سوؤون  وزارة  ــدار  ــس اإ� ــدم  ع وبخ�سو�ص 

اأو�سح  ــوع،  املــو�ــس حــول  لبيان  اخلــارجــيــة 

"اأن نواب االحتاد االأوروبي يعدون  بوقادوم 

اأن ترد على كل من  باملئات وال ميكن للوزارة 

يبادر بتعليقات حول اجلزائر وهي مرفو�سة 

اأ�سال"، م�سريا اإىل اأن   "االحتاد االأوروبي قد 

ا�سدر بيانا �سحح نوعا ما كالم الربملانية".

برملانية  توقيف  يخ�ص  اآخر  �سوؤال  وحول 

بجاية،  مبدينة  �سعبية  مب�سريات  فرن�سية 

اعتقاال"،  يكن  مل  "ذلك  اأن  الــوزيــر  اأفـــاد  

العامل   اأنحاء  كل  يف  "املظاهرات  اأن  م�سيفا 

خم�س�سة ملواطني البلد ولي�ص لالأجانب".

اأي  حكم  �سيكون  "ماذا  قائال:  وا�ستطرد 

قد   جزائري  �سيا�سي  اأو  برملاين  اأو  مواطن 

كيف  و  اأجنبية  بلدان  يف  م�سريات  يف  يعتقل 

�سيكون رد حكومة البلد امل�سيف؟".

الفرن�سية  الربملانية  اأن  بوقادوم  واأ�ساف 

اجلزائر  يف  ولي�ص  فرنـ�سا  يف  "برملانية  هي 

قد  اجلــــزائر  يف  مب�ســـــريات  وم�ساركــــتها 

وم�سا�ص   اأجنبي  تدخــــل  اعـتباره  ميكن 

بال�سيادة الوطنية".

من جهة اأخرى، وبخ�سو�ص بداية التح�سري 

املمثليات  الرئا�سية على م�ستوى  لالنتخابات 

قال  ــارج،  ــاخل ب اجلــزائــريــة  الدبلوما�سية 

اأمت   "على  االأخــــرية  ــذه  ه اأن  على  ــوزيــر  ال

"ال�سلطة  حاليا  انه  اإىل  م�سريا  ا�ستعداد"، 

امل�ستقلة لالنتخابات هي من  يقرر  الوطنية 

الهيئة  هذه  ت�سرف  حتت  تبقى  الوزارة  واأن 

والب�سرية  املــاديــة  الو�سائل  يخ�ص  فيما 

الهيئة  اأن  مذكرا  و  تطلبها"،  اأن  ميكن  التي 

تبلغ  بــاخلــارج  املقيمة   الناخبة  الوطنية 

حوايل 6ر1 جزائري.

بوقادوم يذكر باأن اجلزائر ترف�ض اأي تدخل خارجي يف �سوؤونها الداخلية

ق. و

افتتاح ال�سنة اجلامعية 2020-2019:

توقيف مغربية حاولت 

تهريب 5.000 اأورو 

مبطار وهران

ق. و

متكن اأفراد �سرطة احلدود مبطار وهران 

الدويل''اأحمد بن بلة'' اأم�ص االثنني من 

اإحباط حماولة  تهريب 5.000 اأورو، 

ح�سبما علم من ذات ال�سلك االأمني.

وقد متكنت ذات امل�سالح من توقيف 

رعية مغربية تبلغ من العمر 50 �سنة 

كانت متوجهة اإىل مدينة الدار البي�ساء 

باملغرب وبحوزتها مبلغ من العملة 

ال�سعبة يقدر بـ 5.000 اأورو.

وقد كان هذا املبلغ خمباأ يف مالب�ص 

هذه املراأة ومل يكن م�سرح به من قبل 

املعنية، اإىل جانب غياب اأي وثيقة حول 

املبلغ، وفق نف�ص امل�سدر. وقد مت اتخاذ 

االإجراءات الالزمة والتحقيقات جارية، 

كما اأ�سري اإليه.
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حـّذر ع�شـرات اأولياء التالميذ مبختلف بلديات والية باتنة، من وقوع كارثة حقيقية على م�شتوى العديد من املوؤ�ش�شات 
الرتبوية، م�شابهة لتلك التي وقعت اأم�س االأول مبتو�شطة يف بوعنـدا�س  بوالية �شطيف بعد وفاة تلميذ وجرح اثنني اآخرين 

اإثر انهيار جدار املراحي�س. 

تلميذ  ـــاة  وف ــة  ــادث ح ـــت  زرع

يف  مــهــرتئ  جـــدار  �سقوط  اإثـــر 

�سطيف،  بـــواليـــة  مــتــو�ــســطــة 

نفو�س  يف  ـــب  ـــرع وال ــــوف  اخل

العديد من اأولياء التالميذ على 

واليـة  بلديات  خمتلف  م�ستوى 

يتمدر�س  ممن  خا�سة  باتنة، 

اآيلة  مــوؤ�ــســ�ــســات  يف  اأبــنــائــهــم 

لالنهيار ب�سبب اهرتاءها ب�سكل 

غلق  قــــرارات  ــدور  ــس و� خطري 

الرقابة  هيئة  قبل  من  ب�ساأنها 

اأن  التقنية للبناء، حيث اأكدوا 

ت�ستلزم  املدار�س  بع�س  و�سعية 

تدخال عاجال من قبل اجلهات 

الو�سية من اأجل ترميمها.

مدر�سة  تالميذ  اأولــيــاء  وقــال 

العايب بن من�سور بقرية طاقة 

يف بلدية �سريانة، اأن ال�سلطات 

نداءاتهم  كل  �سربت  املحلية 

التدخل  اأجل  من  رفعوها  التي 

الوظيفي  لل�سكن  حل  واإيــجــاد 

و�سعية  يف  يــتــواجــد  الـــــذي 

كارثية ويبقى مهددا بال�سقوط 

احلائط،  عر�س  حلظة  اأية  يف 

الذي  امل�سكن  هذا  اأن  م�سيفني 

عن  يبعد  ال  جــدرانــه  ت�سققت 

م�سافة  �سوى  املدر�سة  �ساحة 

ي�سكل  مــا  وهـــو  ونــ�ــســف  ـــرت  امل

التالميذ  على  حقيقيا  خطرا 

خا�سة اأثناء فرتة الراحة.

ياأتي ذلك يف الوقت الذي كان 

غلق  فيه  يتم  اأن  املفرو�س  من 

الرتبوية  املوؤ�س�سات  العديد من 

مــع الــدخــول املــدر�ــســي احلايل 

جزئية  اأو  كلية  ب�سفة  �سواء 

هيئة  تقارير  على  بناءا  وهذا 

البنايات  التقنية  الــرقــابــة 

م�سادر  اأكـــدت  حيث   ،"ctc"
هذه  اأن  نيـوز"  لـ"االورا�س 

على  حتفظها  اأبـــدت  ـــرية  االأخ

تربوية،  موؤ�س�سة   22 حــوايل 

باالنهيـار، غري  12 مهددة  منها 

تراجعت  الو�سية  اجلهات  اأن 

ـــرار غــلــق الــعــديــد منها  ــن ق ع

حلول  اإيجاد  يف  العجز  ب�سبب 

مل�سكل االكتظاظ من جهة ومن 

يتعلق  االأمــر  فــاإن  ثانية  جهة 

النوع  هــذا  كــون  ــادي  امل بال�سق 

من االإ�سالحات الكربى يتطلب 

اأغلفة مالية �سخمة .

الرتبوية  املوؤ�س�سات  بني  ومن 

على  حتــفــظــات  �سجلت  ــتــي  ال

ت�سققات  ظهور  ب�سبب  م�ستواها 

متو�سطة  وخارجها،  بداخلها 

التوتة،  بعني  علي"  "�سيود 
مو�سى"  "حجرية  متو�سطة  

مت  والتي  �سليمان  �سي  بـــاأوالد 

اخلدمة  حيز  عليها  ــاء  ــق االإب

اهرتاءها،  رغم  حلظة  اآخر  يف 

م�سطفى"  "بخو�س  متو�سطة 

زارهــا  والــتــي  �سابقا"  "املطار 
ت�سلح  ــا  ــده ووج باتنة  وايل 

مبديا  للتدري�س،  اإال  �سيء  لكل 

حيث  و�سعها  من  كبريا  ا�ستياء 

العمليات  ببع�س  القيام  تقرر 

اإىل  م�ستواها  على  الرتقيعية 

كلي،  ب�سكل  ترميمها  غــايــة 

ف�سال عن العديد من الثانويات 

اأم  "خديجة  على غرار ثانوية 

 500 حي  وثانوية  املوؤمنني" 

النمر"،  "علي  وثانوية  م�سكن 

حــيــث مل يــقــتــ�ــســر االهــــرتاء 

عــلــى احلـــجـــرات واالأجــنــحــة 

اإىل  ذلك  تعدى  واإمنا  االإدارية 

والتي  املغطاة  الريا�سة  قاعات 

املياه  مــن  بــركــة  اإىل  تــتــحــول 

ت�ساقط  ــن  م 10دقائق  بــعــد 

بع�س  اأغلقت  فيما  االأمــطــار، 

املا�سية  املوا�سم  خالل  املطاعم 

متو�سطة  مــطــعــم  غــــرار  عــلــى 

الب�سري  وثانوية  بادي�س  ابــن 

ب�سبب  ــك  ذل كــل  االإبــراهــيــمــي 

االهرتاء. 

وكانت جلنة الرتبية والتكوين 

ال�سعبي  ــ�ــس  بــاملــجــل املــهــنــي 

الوالئي، قد اأبدت هي االأخرى 

العديد  و�سعية  على  حتفظها 

عرب  الــرتبــويــة  املوؤ�س�سات  مــن 

رفعت  حيث  الــواليــة،  بلديات 

امل�سوؤول  اإىل  مف�سال  تقريرا 

اأجـــل  مـــن  بـــالـــواليـــة،  االأول 

غرار  على  و�سعيتها  يف  النظر 

اأغلقت  التي  �سيدي  متو�سطة 

التي  بوزينة  وثانوية  اأبوابها 

الرتبة  انهيار  م�سكل  من  تعاين 

جناح  ت�سرر  يف  ت�سبب  ما  وهو 

بع�س  اإىل  ــافــة  اإ�ــس بــاأكــمــلــه، 

تعاين  التي  االأخرى  املوؤ�س�سات 

حجراتها  عــرب  ت�سققات  مــن 

وكذا اإداراتها. 

قررت م�سالح بلدية باتنـة، بعث 

الثقافية  املرافق  احلياة يف بع�س 

وجه  اأكمل  على  ُت�ستغل  مل  التي 

حيث  �سنوات،  قبل  اإجنازها  منذ 

"نور  البلدية  رئي�س  اأم�س  وقــف 

اإىل   زيارته  يف  مالخ�سو"  الدين 

وبوعقال،  كــمــوين  حيي  مــن  كــل 

املركزية  املكتبة  و�سعية  على 

قاعة  اإىل  اإ�سافة  بوعقال،  بحي 

معطيا  كــمــوين،  بــحــي  ال�سينما 

تهيئتها  اإعادة  ب�سرورة  تعليمات 

بهدف  املمكنة  ــال  االآج اقــرب  يف 

احلركية  اإحــيــاء  يف  ا�ستغاللها 

عا�سمة  م�ستوى  على  الثقافية 

االأورا�س.

رئي�س  عــــّرج  اآخــــر  �ــســيــاق  ويف 

البلدية يف خرجته على االأ�سواق 

اجلوارية املتواجدة بحي ك�سيدة 

اخل�سر  �سوق  ال�سيفون،  "�سوق 
بالتكفل  تعهد  حيث  والفواكه"، 

بجملة النقائ�س التي وقفت عائقا 

يف  ن�ساطهم  التجار  ممار�سة  دون 

تلك  ال�سيما   الــظــروف،  اأح�سن 

النظافة،  باالإنارة،  منها   املتعلقة 

اتخذ  فيما  البالوعات،  ان�سداد 

ـــــرارات  ق يف  الــنــظــر  ــــادة  ــــاإع ب

ا�ستفادة بع�س التجار من املحالت 

مل�ساريع  كان  فيما  ا�ستغاللها،  دون 

الطرقات ن�سيب من هذه اخلرجة 

تعبيد  اأ�سغال  معاينة  مت  حيث 

العلوي  تام�سيط  حــي  طــرقــات 

املتواجدة  الع�سوائية  واحلظرية 

ب�ساأنها  اأعطى  والتي  احلي،  بذات 

عليها  الق�ساء  ق�سد  تعليمات 

م�سمار  اإىل  حتويلها  واقــــرتاح 

لتعليم ال�سياقة.

وما  اجلــويــة  التقلبات  دفــعــت 

جارفة  �سيول  مــن  عنها  ينجم 

ال�سلطات  البلديات،  عديد  عرب 

و�سع  اإىل  بــبــاتــنــة،  الــوالئــيــة 

حلماية  ا�ستعجاليه  خمططات 

الفي�سانات  من  املعنية  املناطق 

جتنبا الجتياح ال�سيول للمن�ساآت 

احل�سرية  واملــراكــز  العمومية 

منها  ــة  ــعــر�ــس امل ــك  تــل ــة  خــا�ــس

الأخطار االأودية.

"االأورا�س  علمته  وح�سبما 

فاإنه  مطلعة،  م�سادر  من  نيوز" 

�سي�سرع يف جت�سيد بع�س امل�ساريع 

الــ�ــســوداء  الــنــقــاط  بع�س  ــرب  ع

عن  ال�سيول  مياه  الإبــعــاد  وذلــك 

بني  ومــن  ال�سكنية،  التجمعات 

املنتظر  من  التي  الدرا�سات  هذه 

جت�سيدها االأ�سهر القليلة املقبلة 

حماية الوادي املحاذي مل�ست�سفى 

�سرير،   1200 الــعــيــون  ــــس  راأ�

لتفادي ال�سيول اجلارفة وحماية 

املمتلكات التي هي بعر�سة خلطر 

اأي�سا  �ست�سمل  كما  االأخرية،  هذه 

ال�سبكات  بع�س  امل�ساريع  ــذه  ه

مبنطقة اجلزار بريكة.

ــذات  ــا ل ــق ـــر ووف ــن جــانــب اآخ م

اعرتا�سات  عرقلت  فقد  امل�سدر، 

امل�سروع  �سري  االأرا�ــســي  اأ�سحاب 

والذي  تازولت   بطريق  اجلــاري 

كان  حيث    2014 �سنة  انطلق 

اإجنازه  من  االنتهاء  املنتظر  من 

اأجل  من  وذلــك  اجلارية  ال�سنة 

املتدفقة  ال�سيول  احلد من خطر 

من  املحاذية  االأحــيــاء  وحماية 

اأخطارها.

يف  املنجزة  امل�ساريع  وكلفت  هذا 

اإطار خمطط �سغل االأرا�سي على 

املوؤدية  املائية  ال�سعب  م�ستوى 

املــــوؤدي من  الــطــريــق  ــول  على ط

باتنة  ال�سرطان  مكافحة  مركز 

اإىل غاية حمطة نقل امل�سافرين 

اأذرار الهارة 23 مليار �سنتيم اأين 

اإىل   2014 �سنة  منذ  انطلقت 

غاية 2018.

نا�سد �سكان حي امليـلغ الواقعة بقرية 

تيفران ببلدية �سفيان، يف �سكوى تلقت 

ال�سلطات  منها  نيوز" ن�سخة  "االأورا�س 
الوالئية بالتدخل والنظر يف معاناتهم 

ال�سرف  مــيــاه  يف  حيهم  ــرق  غ ب�سبب 

�سبكة  قنوات  انفجار  نتيجة  ال�سحي 

ال�سرف وعدم جتديدها وتو�سيعها من 

الذي  االأمــر  الو�سية،  امل�سالح  طــرف 

ب�سبب  العمومية  ال�سحة  يهدد  بــات 

واحل�سرات  الكريهة  الروائح  انت�سار 

االأمــرا�ــس  لعديد  والناقلة  ــوؤذيــة  امل

ال�سكان  يقبع  حيث  الفتاكة،  املعدية 

ب�سبب  طويل  وقت  منذ  الو�سع  هذا  يف 

الإيجاد  البلدية  امل�سالح  تدخل  عدم 

اأدى تفاقمها  التي  للم�سكلة  �سريع  حل 

لتدهور الو�سط البيئي للحي.

حياة  مــن  جعلت  باجلملة  نقائ�س 

قاطني حي امليلغ بتيفران كابو�سا على 

من  ا�ستكوا  الذين  ال�سكان  تعبري  حد 

واملواد  التنموية  املرافق  عديد  غياب 

ال�سروب  ــاء  امل راأ�سها  وعلى  احليوية 

اإليهم  بالن�سبة  اقــتــنــاوؤه  ــات  ب الـــذي 

اإىل  بــاالإ�ــســافــة  منها،  البــد  حتمية 

كهربائي  حمول  اإىل  املا�سة  حاجتهم 

وذلك نظرا ل�سعف التيار الكهربائي يف 

حتوز  الذي  ال�سكوى  ن�س  ح�سب  احلي 

االأورا�س نيوز على ن�سخة منه.

معر�س  يف  اأي�سا  ال�سكان  وعر�س  هذا 

�سكواهم م�سكل الطريق الوحيدة التي 

االأخري  هــذا  يفتقر  حيث  احلــي  ت�سق 

وانت�سار  اهــرتاءه  ب�سبب  التعبيد  اإىل 

املــطــبــات واحلــفــر فــيــه، االأمــــر الــذي 

يجعله غري �سالح لال�ستعمال، ولالإ�سارة 

فاإن �سكان احلي �سبق واأن تقدموا مرارا 

ببلدية  البلدية  لل�سلطات  وتــكــرار 

�سفيان مبطالب من اأجل التدخل لو�سع 

الــذي  ـــزري  امل املعي�سي  للو�سع  حــدد 

�سبكة  جتديد  عــدم  ــراء  ج يعي�سونه 

باالإ�سافة  حيهم  يف  ال�سحي  ال�سرف 

اإىل افتقارهم للمواد احليوية والتهيئة 

اخلارجية عري اأن كل مطالبهم �سربت 

عر�س احلائط وذلك ما دفع بهم اأخريا 

الوالئية  بال�سلطات  اال�ستنجاد  اإىل 

من  باتنة  واليـــة  وايل  راأ�ــســهــا  وعــلــى 

بتح�سني  الكفيلة  احللول  اإيجاد  اأجل 

اأو�ساعهم املعي�سية.

اأوليــاء ُيحّذرون من تكرار حادثة وفاة تلميذ مبتو�ضطة يف �ضطيف

فيما �ضيتم �ضحب حمالت جتارية بقيت دون ا�ضتغالل من اأ�ضحابها

م�ضت عدة نقاط عرب اإقليم الوالية

املوت يرتب�س بالتالميذ يف مدار�س باتنة!
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الغابات  حمــافــظــة  عــمــال  ــس،  ــ� اأم نــظــم 

رافعني  احتجاجية  وقفة  باتنة،  بوالية 

جملة من املطالب املرتاكمة، ح�سبما اأكده 

لعمال  الــوالئــي  التن�سيقي  املكتب  ــني  اأم

لـ"االأورا�س  والطبيعة  والبيئة  الغابات 

نيوز".

الذي  االإ�ــســراب  اأن  املتحدث  ذات  واأكــد 

نظمته االحتادية الوطنية لعمال الغابات 

اإىل  ي�ستمر  والــذي  والطبيعة  والبيئة 

يهدف  اجلــاري،  اأكتوبر  �سهر  من   9 غاية 

غرار  على  العمال  ــاع  اأو�ــس حت�سني  اإىل 

ع�سر  ذوي  الرتب  جلميع  االآلية  الرتقية 

�سنوات اأقدمية فما فوق وتفعيل الرتقية 

ال�سبيهة  القطاعات  كباقي  اال�ستثنائية 

املتعاقدين  االأعوان  وكذا ت�سوية و�سعية 

واملوؤقتني من خالل االأولوية يف التوظيف 

بعد التكوين واأي�سا ت�سوية و�سعية اأعوان 

حماية الغابات "تكوين 18 �سهر" وتقني 

الغابات "تكوين 36 �سهر".

اأي�سا  التن�سيقي  املكتب  اأمـــني  وطــالــب 

عمال  و�سعية  بت�سوية  املعنية  اجلهات 

امل�سيدات،  ومراكز  واملحميات  احلظائر 

ـــــاج  اأيــــن يــكــون ذلــــك مـــن خــــالل االإدم

موؤكدا  العمل،  ظروف  وحت�سني  والرت�سيم 

تدعيم  ال�سروري  من  اأنه  ال�سياق  ذات  يف 

والب�سرية  املادية  بالو�سائل  املحافظة 

فادح  نق�س  من  تعاين  املوؤ�س�سة  اأن  كــون 

واأن  �سيما  العاملة  واليد  التجهيزات  يف 

للعمل  املخ�س�سة  ال�سيارات  من  العديد 

الغابي باتت قدمية وال ميكنها اال�ستمرار 

اأكرث من ذلك خا�سة واأنها حتتاج لكثري من 

ال�سيانة مما يعرقل العمل اليومي.

عمال قطــاع الغابات بباتنة يف اإ�سراب  

حي "امليلغ" بتيفران يغرق
 يف مياه ال�سرف ال�سحي 

بعث احلياة يف مرافق ثقافية مهملة ببلدية باتنة

الفي�سانات من  احلماية  م�ساريع  تكلفة  مليار   23

طالبوا بتح�سني ظروف العمل وتدعيمهم بالو�سائل املادية والب�سرية

�سورة ل�سكن وظيفي مبدر�سة يف �سريانة

�سميحة. ع

حفيظة. ب

ن.م



انزالق خميف للرتبة 
بقرية اأم ال�سبتة 

يف الب�سبا�س 

ب�سكـــرة

�سهدت منطقة اأم ال�سبتة ببلدية 

الب�سبا�س دائرة �سيدي خالد بحر 

االأ�سبوع املن�سرم حادثة غريبة 

متثلت يف انزالق الرتبة وهو  ما اأ�سفر 

عنه ت�سكل حفرة كبرية على جانب 

الطريق الوالئي رقم 60 جتاوز 

قطرها 60 مرت وعمقها يرتاوح ما بني 

حولها  توجد  كما  مرت،   20 اإىل   15
ت�سققات كبرية تنذر بال�سقوط يف 

اأي حلظة وتو�سع هذه احلفرة التي 

اأثارت تخوفا و�سط �سكان املنطقة 

حيث تنقل اإىل موقعها كل من الوايل 

املنتدب للمقاطعة االإدارية اأوالد 

جالل ورئي�س دائرة �سيدي خالد 

وروؤ�ساء املجال�س ال�سعبية البلدية 

لكل من الب�سبا�س و�سيدي خالد كما 

متت مرا�سلة الهيئات واجلهات املعنية 

من اجل التدخل لدرا�سة هذه احلالة 

يف وقت عاجل، وحتديد اأ�سبابها مع 

�سرورة و�سع �سياج امني ملنع تقرب 

االأطفال منها اأو اأي �سخ�س اآخر 

نتيجة تهديدها حلياتهم واحتمال 

�سقوط حوافها وتو�سعها اأكرث مع 

مرور الوقت.

مواطنون يطالبون بتحديد 

طبيعة الظاهرة وتطويقها...

عرف تاأخرا كبريا يف االإجنـاز

على هام�ض زيارة وزير الداخلية 

طوابري يومية وحوادث قاتلة 

الإجناز  �سنة   13
ت�ساهمي  �سكن   54

بعني البي�ساء !

طالبوا بفتح حتقيق يف عدد من التجاوزات 

كمال نوي�ضر وايل خن�ضلة  يك�ضف:
بعد معاناة دامت �ضنوات

حتوز  ر�سمية  مرا�سلة  يف  ذلك  جاء 

والتي  منها،  ن�سخة  نيوز"  "االأورا�س 
على  امل�سجلة  ــاوزات  ــج ــت ال ت�سمل 

االأ�سبوعي،  ال�سوق  اأ�سغال  م�ستوى 

اإىل  ي�سل  مايل  غالف  له  ر�سد  حيث 

اأع�ساء  اعتربه  ما  �سنتيم،  مليار   1.5
بالنظر  فيه،  باملبالغ  البلدي  املجل�س 

على  املربجمة  القليلة  االأ�سغال  اإىل 

منها  ا�ستغل  ــذي  وال ال�سوق  م�ستوى 

باالإ�سافة  �سنتيم،  مليار  مــن  اأزيـــد 

"بئر  مل�سروع ترميم املدر�سة مبنطقة 

ال�سدرة" والذي مل ينطلق بعد، وكذا 

م�ستوى  على  مدر�سة  اجنــاز  م�سروع 

منح  مت  والتي  ال�سكارة  كاف  منطقة 

ال�سفقة بطريقة غري قانونية ح�سب 

ما جاء يف ال�سكوى، كما تطرقوا اأي�سا 

املتواجد مبنطقة  املغطى  ال�سوق  اإىل 

عني العورة والذي ا�ستفاد من اأ�سغال 

بفتح  مل  لكنه  عديدة  ملرات  الرتميم 

بعد.

اأما امل�سالك الريفية فقد اأكد اأع�ساء 

يتم  اأنـــه  الــبــلــدي  ال�سعبي  املجل�س 

ا�ستغاللها على �سكل م�سالك مفتوحة 

امل�ساريع  عن  ناهيك  م�سبوهة،  بطرق 

التي يتم منحها للمقاولني دون اإ�سدار 

اأمر بداية االأ�سغال، على غرار م�سروع 

منطقة  م�ستوى  على  خـــزان  اجنـــاز 

تعبيد  م�سروع  وكــذا  �سدروة"  "بئر 
ال�سراحنة"،  "بئر  مبنطقة  الطريق 

املجل�س  اأعــ�ــســاء  وجـــه  املــقــابــل،  يف 

ال�سعبي البلدي االتهام "للمري" بغلق 

على  املتواجدة  العمومية  احلديقة 

م�ستوى طريق ق�سنطينة وهو القرار 

البلدي،  املجل�س  اأع�ساء  رف�سه  الذي 

للمبحوثني  ملجاأ  اأ�سبحت  والــتــي 

ق�سائيا واملدمنني، وكذا التغا�سي عن 

املجال  وف�سح  الفو�سوية،  البناءات 

فو�سوية  بــنــاءات  بت�سييد  للعديد 

عني  مبدينة  امل�ست�سفى  من  بالقرب 

امل�سالح  اأعــذار  من  وبالرغم  فكرون، 

الوالئية.

بالتحقيق  املجل�س  اأع�ساء  وطالب 

االأمني يف قيام رئي�س فرع لتجهيزات 

غري  بطريقة  بالتو�سع  العمومية 

ثانوية  من  بالقرب  مبنزله  قانونية 

قـــام رئي�س  فــقــد  ــارة  ــس ــالإ� ل بــهــلــول، 

فكرون  لعني  البلدي  ال�سعبي  املجل�س 

من  خلم�سي"  نائبه"عروج  باإعفاء 

امللحق  بت�سيري  اإليه  امل�سندة  مهامه 

البلدي 02 يوم 1 اأكتوبر املا�سي، بعد 

االأخرية  املداولة  خالل  حاد  نقا�س 

البلدي،  ال�سعبي  املجل�س  الأع�ساء 

اإياه ينزع الدميومة منه، وهو  مهددا 

مبثابة  املجل�س  اأع�ساء  اأعــتــربه  مــا 

التجاوز الغري م�سموح من قبل "املري" 

بالتدخل  الو�سية  اجلهات  مطالبني 

العاجل.

بوحمامة  بــلــديــة  �ــســكــان  طــالــب 

الو�سية  اجلهات  خن�سلة،  بوالية 

اجناز  وتــرية  يف  الت�سريع  ب�سرورة 

حيز  وو�ــســعــه  اجلــديــد  امل�ست�سفى 

خدمات  تقدمي  اأجــل  مــن  اخلــدمــة 

املواطن  التطلعات  تــرقــى  �سحية 

على  تــراهــن  ــة  ــدول ال اأن  باعتبار 

املقدمة  ال�سحية  اخلدمات  حت�سني 

للمواطنني خا�سة القادمني باملناطق 

النائية والف�ساءات الريفية.

واأكد املواطنون على ال�سغط الكبري 

املتعددة  الــعــيــادة  تــواجــهــه  الـــذي 

تغطي  والــتــي  بالبلدية  اخلــدمــات 

املجاورة  واملناطق  بوحمامة  دائرة 

لها من الواليات االأخرى، اأين اأكدت 

م�سالح العيادة بدورها على �سرورة 

فتح امل�ست�سفى يف اقرب االآجال لفك 

ال�سغط عن العيادة التي اأ�سبحت ال 

بعديد  ت�سبب  ما  املر�سى  ت�ستوعب 

امل�ساكل.

ــتــ�ــســفــى اجلــــديــــد بـــدائـــرة  املــ�ــس

والذي  هام  �سحي  مك�سب  بوحمامة 

املنطقة  �ــســكــان  جميع  فــيــه  ــاأمــل  ي

بكامل  يــكــون  اأن  املــ�ــســوؤولــني  وكـــذا 

املعايري ويقدم خدمات �سحية تليق 

اأطقم  طــرف  من  املــواطــن  بتطلعات 

م�سالح  اأكـــدت  وقــد  كاملة،  طبية 

امل�ست�سفى  اأن  بــوحــمــامــة  بــلــديــة 

يعرف اللم�سات االأخرية قبل دخوله 

ا�ستكمال  بعد  خا�سة  اخلدمة  حيز 

التجهيزات  خمتلف  وو�سع  االأ�سغال 

�سحة  عــلــى  ن�سهر  الــتــي  الــطــبــيــة 

�سكان  ويبقى  باملنطقة،  املواطنني 

دخول  ينتظرون  بوحمامة  دائــرة 

هذا امل�ست�سفى حيز اخلدمة وتقدمي 

خدمات �سحية نوعية.

نوي�سر،  كمال  خن�سلة،  وايل  ك�سف 

التهيئة  واأ�ــســغــال  ال�سكن  بــرامــج  اأن 

�سيتم  الوالية،  عرب  اجنازها  اجلاري 

كاأق�سى تقدير  �سنة  ا�ستكمالها خالل 

 3 من  اأزيد  بتوزيع  ح�سبه  �سي�سمح  ما 

م�ستحقيها،  على  �سكنية  وحدة  اآالف 

االإعــالم  اآليات  ا�ستخدام  اأن  م�سيفا 

�ساأنه  مــن  امللفات  معاجلة  يف  االآيل 

عملية  على  اأكــرث  ال�سفافية  اإ�سفاء  

التوزيع.

اإي�سال  اأن  املــتــحــدث  ذات  ــاف  ــس واأ�

وغاز  كهرباء  مــن  ال�سبكات  خمتلف 

وماء وغريها وكذا تهيئة كل االأحياء 

تراب  كامل  عــرب  الريفي  البناء  يف 

حلول  قبل  �سيكون  خن�سلة  واليـــة 

ال�سائفة املقبلة، م�سريا اإىل اأن بلدية 

�سيتم  مــوقــع   12 على  تتوفر  بــابــار 

�سياق  ويف  ال�سبكات،  بجميع  تهيئتها 

والعاملي  العربي  واليوم  تزامنا  اآخــر 

ال�سلطات  اأ�سرفت  والعمران  لل�سكن 

افتتاح  على  خن�سلة  لوالية  الوالئية 

دار  ببهو  باملنا�سبة  املنظم  املعر�س 

الثقافة علي �سوايعي، حيث مت تقدمي 

ملحة عامة على ال�سكن مبختلف �سيغه 

ــاز خمتلف  ــرية �سري اجن اإبـــراز وت مــع 

بح�سور  ـــذا  وه ال�سكنية،  ــج  ــربام ال

عالقة  لها  التي  املوؤ�س�سات  خمتلف 

بقطاع ال�سكن.

ك�سفت م�سالح بلدية الرميلة 

امل�ساريع  عــديــد  اإدراج  ــن  ع

التنموية الرامية اإىل حت�سني 

عملية تزويد املواطنني باملاء 

التي  املعاناة  ظل  يف  ال�سروب 

وم�ساتي  قــرى  �سكان  يعي�سها 

البلدية جراء تذبذب التزود 

بهذه املادة احليوية وتكبدهم 

قطرة  عـــن  الــبــحــث  مــ�ــســقــة 

مـــاء عــرب املــنــابــع واملــنــاطــق 

املجاورة.

جتاوز  مايل  غالف  ر�سد  ومت 

للتكفل بهذه  16 مليار �سنتيم 
اإدراج عملية  اأين مت  العملية، 

حفر بئر جديدة مب�ستة اوالد 

املجاورة  وامل�ساتي  زرارة  �سي 

امل�سالح  ذات  اأ�سارت  فيما  لها، 

قريبا  العملية  انــطــالق  اإىل 

اإىل  تق�سيمها  �سيتم  والــتــي 

بـ  االأوىل  املرحلة  مرحلتني، 

4 ماليري �سنتيم والتي حتتوي 
على برج مائي كبري وكذا بئر 

فيها  االنطالق  �سيتم  جديدة 

اآفاق �سنة 2020.

طالب 8 اأع�شاء من املجل�س ال�شعبي البلدي لبلدية عني فكرون بوالية اأم البواقي، ب�شرورة تدخل رئي�س 
وزير الداخلية واجلماعات املحلية اأمن دائرة عني فكرون وفتح حتقيق اأمني حول عدد من التجاوزات على م�شتوى املجل�س ال�شعبي البلدي.

الدين  �سالح  العمرانية  والتهيئة 

�سطيف  والية  اإىل  بزيارة  دحمون 

حيث قام بتد�سني عدد من امل�ساريع 

الزيارة  بداية  يف  قام  حيث  املهمة، 

الغاز  ل�سبكة  اخلدمة  حيز  بو�سع 

عائلة   1000 ــاء  ــزه ل الطبيعي 

ببلدية تا�سودة يف اجلهة ال�سرقية 

م�ساتي  العملية  وم�ست  الوالية  من 

الكاف  ال�سف�ساف،  ال�سلطان،  عني 

وملزارة والتي كلفت خزينة الوالية 

مليار   11.5 يــنــاهــز  مـــايل  غـــالف 

�سنتيم على �سبكة طولية تناهز 65 

اأن  على  دحمون  الوزير  واأكــد  كلم، 

الدولة عازمة ا�ستكمال كل امل�ساريع 

امل�ساتي والتجمعات  اخلا�سة بربط 

الطبيعي  الــغــاز  ب�سبكة  الريفية 

ب�سرورة  �سطيف  وايل  من  مطالبا 

االإ�سراع يف اإر�سال البطاقات التقنية 

لهذه امل�ساريع من اأجل متويلها.

اأما ببلدية العلمة فقد اأ�سرف وزير 

متو�سطة  تد�سني  على  الداخلية 

واإبتدائية بحي 2000 م�سكن عدل، 

الوزير  اإ�ستغل  الزيارة  هذه  وخالل 

الفر�سة للرتحم على التلميذ الذي 

مبتو�سطة  اأمــ�ــس  اأول  حتفه  لقي 

اإنهيار  اإثر  بوعندا�س �سمال �سطيف 

ـــدار مــرحــا�ــس املــوؤ�ــســ�ــســة واأكـــد  ج

هذه  يف  امل�سوؤولية  اأن  على  الوزير 

جميع  يتحملها  املوؤ�س�سة  احلادثة 

امل�سوؤولني م�سيفا اأن فرتة �سهرين مل 

قرابة  ترميم  اأجل  من  كافية  تكن 

مت�سررة  تربوية  موؤ�س�سة  األف   19
على امل�ستوى الوطني.

برفقة  دحــمــون  الــوزيــر  قــام  كما 

منطقة  اإىل  بــزيــارة  الــوفــد  بــاقــي 

�سابر  اأوالد  ببلدية  الن�ساطات 

االإ�ستثمارية  امل�ساريع  على  للوقوف 

املنجزة، فيما كانت املحطة االأخرية 

�سطيف  ببلدية  ــارة  ــزي ال ــذه  ه يف 

املدر�سة  بزيارة  الوزير  قــام  حيث 

بحي  ح�سان  جمـــاوي  االبــتــدائــيــة 

م�سروع  على  الوقوف  اأجــل  من  بلري 

لهذه  ال�سم�سية  بالطاقة  التزويد 

ي�سرف  اأن  قبل  وهـــذا  املــوؤ�ــســ�ــســة، 

للمن  الــعــام  املــديــر  مبعية  الــوزيــر 

الوطني على تد�سني مدر�سة تكوين 

الكائنة  املذكورة  ال�سرطة  �سباط 

احل�سري  االأمــن  مقر  من  باملحاذاة 

الربية  املحطة  مقابل  ع�سر  الثالث 

والتي  ب�سطيف  امل�سافرين  لنقل 

امل�ستوى  على  منوذجي  مرفق  تعد 

الوطني. 

ــاأمــل �ــســكــان بــلــديــة �ــســالــح باي  ي

يف اجلــهــة اجلــنــوبــيــة مــن واليــة 

اليومية  معاناتهم  اإنهاء  يف  �سطيف 

التي  الثقيل  الـــوزن  �ساحنات  مــع 

الطريق  عرب  املدينة  بو�سط  متر 

عرب  ميــر  الـــذي   28 ــم  رق الوطني 

الذي  االأمــر  وهــو  البلدية  اأحــيــاء 

طوابري  تعرف  املــرور  حركة  جعل 

ـــوزن  ال �ــســاحــنــات  ب�سبب  يــومــيــة 

الثقيل.

املت�سررة  االأحياء  �سكان  وح�سب 

ال  االإ�سكال  فاإن  الو�سعية  هذه  من 

املرور  حركة  عرقلة  عند  يتوقف 

فقط بل يتعداه اإىل حوادث املرور 

اخلطري واملميتة التي يتم ت�سجيلها 

وهذا  الطريق  عرب  دوريــة  ب�سفة 

بالنظر لوقوعه باملحيط العمراين 

حـــوادث  عـــدة  ت�سجيل  مت  حــيــث 

ــــذي جعل  ـــو االأمـــــر ال ممــيــتــة وه

اأبنائهم  على  متخوفني  ال�سكان 

ال�سغار من التعر�س حلوادث مرور.

احلل  فاإن  الو�سعية  هذه  ظل  ويف 

املـــروري  االخــتــنــاق  على  للق�ساء 

هو  البلدية  اأحــيــاء  تعرفه  ــذي  ال

املحول  الــطــريــق  مــ�ــســروع  اإجنــــاز 

الثقيل  الــوزن  ب�ساحنات  اخلا�س 

على  املجاورة  الر�سفة  بلدية  نحو 

الذي  امل�سروع  وهــو  كلم   6 م�سافة 

به  تنطلق  اأن  املــفــرت�ــس  مــن  كــان 

الفارطة  االأ�سهر  خــالل  االأ�سغال 

حلد  االأدراج  حبي�س  يبقى  اأنه  اإال 

االآن رغم اأهميته الكبرية، وهذا يف 

الوقت الذي اأكد ال�سكان اأنهم قاموا 

اأجل  من  املعنية  امل�سالح  مبرا�سلة 

امل�سروع  هــذا  جت�سيد  يف  التعجيل 

الذي من �ساأنه اأن يقلل من حوادث 

املرور التي اأدوت باأرواح العديد من 

�سكان البلدية. 

اأم البواقــي

خن�سلة

ك�سفت م�سادر م�سوؤولة مبديرية 

ال�سكن بوالية اأم البواقي، عن ترقب 

ا�ستالم 54 وحدة �سكنية ب�سيغة 

ال�سكن الت�ساهمي خالل �سهر نوفمرب 

املقبل، وذلك من اأ�سل 100 وحدة 

�سكنية متاأخرة، بعد اأن انطلقت بها 

االأ�سغال �سنة 2006. 

هذا وجتري حاليا اأ�سغال التهيئة 

اخلارجية اخلا�سة بالربط ب�سبكات 

ال�سرف ال�سحي وكذا �سبكات توزيع 

املياه ال�ساحلة لل�سرب، والغاز 

الطبيعي، حيث عرف امل�سروع م�ساكل 

عديدة ما اأدى لتاأخر وترية االجناز، 

وهو ما اأ�سار ا�ستياء امل�ستفيدين 

منها، يف وقت �سيتم ا�ستالم باقي 

احل�س�س ال�سكنية خالل �سنة 2020 

كاأق�سى تقدير ح�سب ما توعد بيه 

املقاول امل�سوؤول على امل�سروع للم�سالح 

املخت�سة مبديرية ال�سكن.

ربط األف عائلة بالغاز 
وتد�سني مرافق تربوية واأمنية

�ساحنات الوزن الثقيل حتول 
حياة �سكان �سالح باي اإىل جحيم

م�سروع م�ست�سفى بوحمامة ُيحطم كل االأرقـــام
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حمتجون يغلقون الطريق الرابط 
بني بابور واإيراقن �سوي�سي

�سبيحة  املحتجني  ع�سرات  اأقدم 

االأم�س على غلق الطريق الوالئي 

بلديتي  بــني  الــرابــط   137 ــم  رق

�سطيف  واليـــــة  ــال  ــم ــس � ـــور  ـــاب ب

لوالية  التابعة  �سوي�سي  واإيراقن 

جيجل وهذا احتجاجا على االآثار 

املفرغة  تخلفها  الــتــي  ال�سلبية 

ت�سكل  اإذ  "�سطيطرة"،  العمومية 

هاج�س  املــفــرغــة  هـــذه  ح�سبهم 

حقيقي لدى �سكان املنطقة والقرى 

املجاورة لها، كما تعد خطرا يهدد 

تاأثرياتها  عــن  نــاهــيــك  �سحتهم 

ال�سلبية على النظام البيئي، علما 

بلدية  حــدود  يف  تقع  املفرغة  اأن 

�سوي�سي،  اإيراقن  بلدية  مع  بابور 

النفايات  ــل  ك حـــرق  يــتــم  حــيــث 

انتقال  يجعل  مما  فيها،  ال�سلبة 

االأمطار  مياه  عرب  املخلفات  تلك 

ــر الــذي من  ــرا ممكنا وهــو االأم اأم

على  ــورة  ــط خ ي�سكل  اأن  ــاأنــه  �ــس

ب�سرورة  طالبوا  الذين  ال�سكان 

اإيجاد حلول عاجلة لهذه املفرغة 

العمومية، وت�سبب غلق الطريق يف 

تعطيل حركة املرور لعدة �ساعات 

رغم حماولة اإقناع املحتجني بفتح 

عبد الهادي. بالطريق. 

منتخبون ين�سرون غ�سيــل 
بلدية عني فكــرون

اإنهاء كل م�ساريع ال�سكن
 بخن�سلة يف غ�سون �سنة 

 16 مليار لنجدة العط�سى 
ببلدية الرميلة 

�سطيف

ترقب ا�ضتالم امل�ضروع 

ال�ضهر املقبل



هريث  قرية  جتذبنا  للتنقل،  �شاحلة  غري  ترابية  طريق  وعرب  تكوت،  مدينة  من  كيلومرت   13 بعد  على 
"املن�شية"، التي تعج منحدراتها بخريات وب�شاتني غناء، تعيد احلياة للزائرين بعدما فقدوها لعقود م�شت، 
وبجهود ب�شيطة للغاية واإمكانيات �شبه منعدمة، يتحدى اأبناء املنطقة ت�شاري�س الطبيعة وق�شاوة اجلبال 

وعنادها وتهمي�س امل�شوؤولني الإعادة احلياة لكل �شيء يف هذه القرية.
البداية كانت عرب طريق فرعي من بلدية تكون نحو قرية هرييث والتي قطعناها يف حال يرثى لها ب�شبب 
اهرتائها وحفرها دون تعبيدها وتهيئتها من قبل امل�شوؤولني رغم املطالب املتكررة ب�شرورة تعبيدها نظرا 
الو�شول  بهدف  الف�شول  عديدة يف جميع  عوائق  �شكانها  يواجه  للقرية، حيث  والو�شول  التنقل  ل�شعوبة 
ملنطقتهم التي حتوي حاليا ب�شاتني غناء مبختلف اخل�شر والفواكه، فبمجرد هطول اأمطار ن�شبية فقط تعج 
الطريق باالأوحال وت�شتحيل حركة التنقل عربها، ناهيك عن ف�شل ال�شتاء الذي تكرث فيه الثلوج باملنطقة 
والتي تعرف بربودتها ال�شديدة �شتاء وحرارتها �شيفا، وهو ما يجعل �شكانها يتخذون من "العولة" منفذا 

لهم لال�شتغناء عن التنقل اأثناء ف�شل ال�شتاء ل�شعوبة امل�شالك وتوقفها ب�شكل نهائي.

يحكي لنا اأحد �سكان قرية هرييث التي تعاند 

الطبيعة لال�ستمرار ورفع التحدي وقهر ال�سعاب، 

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

انعدام الطريق التي �سكلت عزلة كبرية بالن�سبة 

لهم خا�سة يف التنقل اإىل مدينة تكوت، وهو 

ما اعتربه باالأمر الذي جعل ال�سكان يغادرونها 

ويتجهون نحو املدن املجاورة لال�ستقرار بحثا عن 

حياة اأف�سل الأبنائهم بعد انعدام اأدنى مرافق 

احلياة ال�سرورية من مدر�سة وكهرباء وطريق، 

وهي ح�سب عمي "حممود"، املرافق االأكرث �سرورة 

والتي من �ساأنها اأن ت�ستقطب ال�سكان وجتعلهم 

يحافظون على انتمائهم وعودتهم بقوة الأ�سولهم، 

حيث �ساهم النزوح الريفي الذي عرفته املنطقة 

خالل ال�سبعينات والثمانينات يف عزل القرية عن 

العامل ب�سبب انعدام الن�ساطات الفالحية اآنذاك 

وهروب اغلب ال�سكان نحو املدن، حيث مت اإح�ساء 

نحو ع�سر عائالت ال تزال حتافظ على منط عي�سها 

يف هذه القرية، ف�سال عن العائالت التي تقوم 

باال�ستثمار بها والتي تلجاأ اإليها ب�سكل اأ�سبوعي 

لتفقد منتوجاتها واملحافظة عليها.

من املعارك ال�سر�سة التي عرفتها منطقة االأورا�س وبال�سبط 

هي  اال�ستعمارية  فرن�سا  �سد  بتكوت،  هرييث  قرية 

 1959 �سنة  مــن  مـــاري   28 يف  اهلل  ــار  ج معركة 

يف  قويا  در�سا  الفرن�سي  العدو  اأعطت  والتي 

يف  والرغبة  والتحدي  واملواجهة  الوطنية 

تكبيدها خ�سائر معتربة  بعد  نيل احلرية 

و�سلت اإىل حدود 200 قتيل من اجلنود 

من  بدايتها  كانت  حيث  الفرن�سيني، 

قيادة  حتت  عي�س"  "ه�سليا  منطقة 

برحايل  وب�سينة  مـــدوري  بلقا�سم 

�سعيدي  علي  وفايزة  مو�سى  وخاليف 

خل�سر  حممد  عثماين  اإىل  اإ�سافة 

بلقا�سم  وخــاليف  �سليمان  وعا�سورة 

ـــزوزي وبع�س  مــزيــاين وم واالإخــــوة 

املجاهدين خارج القرية مثل �ساطري 

وقــتــالــة، حــيــث �ــســهــدت �ــســقــوط 10 

فايزة  برحايل،  ب�سينة  اأبرزهم  �سهداء 

قتالة  جانب  اإىل  بلقا�سم  ومزياين  علي 

هذه  تـــزال  ال  حيث  ــــرون،  واآخ وقــربــاعــي 

امل�سرفة  التاريخية  اجلوانب  من  الت�سحيات 

التي يعتز بها اأبناء املنطقة ويفتخرون بانتمائها 

لهذا التاريخ العريق.

تربية النحل وب�ساتني للفواكه واخل�سر 

�سجرة "اأزنزنة" تعانق 
املباركات واالآمال 

االحتطاب يف ال�ستاء و"الكانكي" لالإنارة 

انعدام الكهرباء
يعود باملنطقة

اإىل الع�سور الغابرة 

معركة جار اهلل �ساهد على ت�سحيات هرييث

تــعــرف قــريــة هــرييــث مبــديــنــة تكوت، 

النحل  تــربــيــة  يف  الــوا�ــســع  بــنــ�ــســاطــهــا 

وا�ستخال�س الع�سل الطبيعي الذي يرتاوح 

 7000 5000 دينار اإىل غاية  �سعره بني 

دينار جزائري، والذي يلقى �سيتا وانت�سارا 

وقيمته  جلودته  نظرا  الوطن  عرب  وا�سعا 

من  ال�سكان  بع�س  يتخذ  حيث  الطبيعية، 

ي�ساعدهم  ــذي  ال الدخل  النحل  تربية 

على اال�ستمرار واملقاومة يف هذه املنطقة 

يف  ب�سمتها  تركت  التي  ال�سعبة  اجلبلية 

التحدي  ترفع  تزال  وال  عديدة  جماالت 

خالل  من  الفالحية  ن�ساطاتها  ملوا�سلة 

الفالحني  بع�س  اتخذها  غناء  ب�ساتني 

طبيعية  ــتــوجــات  مــن ــى  عــل لــلــحــ�ــســول 

وا�ستثنائية من خالل اأ�سجار التفاح الذي 

يتنوع باألوانه واأ�سكاله واأذواقه اأي�سا، ما 

واالأ�سفر  واالأحمر  االأخ�سر  التفاح  بني 

بحيث  غر�سه،  طرق  على  وقفنا  والذي 

الوطن  مناطق  خمتلف  من  جلبه  يتم 

�سجريات  خــالل  من  به  اال�ستثمار  ثم 

املنطقة  على  بخرياتها  تعود  �سغرية 

النواة  مبثابة  م�ستقبال  �ست�سبح  التي 

احلقيقية يف تنوع منتوج التفاح وت�سويقه 

الذين  القرية  اأبناء  عنه  ك�سف  ح�سبما 

قدموا جتارب جناح العديد من املنتوجات 

ـــرى على غـــرار االيــجــا�ــس واخلــوخ  االأخ

بــاأنــواعــه وعــديــد الــفــواكــه الــتــي عرفت 

ــة جنــاحــا بــاهــرا، حيث  ــي جتــاربــهــا االأول

جنة  اإىل  بتحويلها  املنطقة  �سكان  يطمح 

غناء لال�ستثمار يف خمتلف املنتوجات التي 

من املنتظر اأن تعود بالربح عليهم، خا�سة 

ا�ستفادت  ــذي  ال املــائــي  املنبع  توفر  بعد 

والذي  املا�سية  ال�سنوات  يف  القرية  منه 

بعد  جديد  من  ال�سكان  ا�ستقطاب  ا�ستطاع 

هجرة �سنوات م�ست.

ابرز  مــن  ـــرى،  االأخ هــي  املوا�سي  تربية 

الن�ساطات الفالحية الأبناء قرية هرييث 

التي ال تزال جبال االأورا�س �ساهدة على 

ك�سف  ما  فح�سب  وت�سحياتها،  تاريخها 

اأهم  مــن  املوا�سي  فرتبية  ال�سكان،  عنه 

ــات  ــاط ــس ــ� ــن ال

ينتهجها  التي 

الـــ�ـــســـكـــان يف 

ظـــــل غـــيـــاب 

العمل  فــر�ــس 

ــثــمــار  ــت ــس واال�

خــــــا�ــــــســــــة 

جمــــــــال  يف 

الذي  الفالحة 

الأمــوال  يحتاج 

واإمــــكــــانــــيــــات 

مالية معتربة.

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

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

االأورا�س.

لي�س  الــطــريــق،  ــدام  ــع وان الكهرباء  غــيــاب 

يــواجــه �سكان  ـــذي  ال الــوحــيــد  ــكــال  ــس االإ�

بالغاز  الــربــط  غياب  حتى  بــل  الــقــريــة، 

و�سعوبة التنقل جللب القارورات، جعلهم 

يعي�سون حياة بدائية خا�سة يف ف�سل 

الطبيعة  فيه  تق�سو  الـــذي  ال�ستاء 

�سكان هرييث،  ب�سكل غري معقول على 

"عمي حممود"،  الذين الزالوا ح�سب 

يقومون بجلب احلطب بهدف التدفئة 

الــذي  ال�ستاء  ف�سل  ففي  والــطــبــخ، 

تعرف الثلوج اأعلى م�ستوى يف القرية، 

الربد  معاناة  يعي�سون  ال�سكان  يبقى 

الظروف  تلك  كل  ظل  يف  ومواجهته 

القا�سية دون تزودهم بالغاز، فعملية 

االحتطاب بالن�سبة لهم ت�سكل هام�س 

احلياة هنا بعد غلق املنافذ والطريق 

الوحيدة املوؤدية للقرية والتي تعي�س 

يف و�سعية متدهورة للغاية.

ــكــان قرية  �ــس ــود  ــع ي مـــن جــهــتــهــم 

هرييث اإىل ا�ستعمال "الكانكي"، لالإ�ساءة 

اإىل جلب  اآخرون فعمدوا  اأما  واالإنــارة، 

يدوية  بطريقة  يعمل  كهربائي  مولد 

التقليدية،  االإ�ــســاءة  من  للتخل�س 

ال�سكان-  بقية  -حــ�ــســب  ـــك  وذل

بقدراتهم  مقارنة  غاليا  يكلفهم 

واإمكاناتهم الب�سيطة يف العي�س.

الإثنني 05 �صتمرب  2969/ 16 �صبتمرب 2019 املوافق لـ 16 حمرم 061441

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

ربورتاج: فوزية قربع "عندما تبعث �حلياة

 يف رحـــم �أر�ض عاــقر"

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

غابرة من خالل بنائها باحلجر والطني وتعدد الغرف داخلها وتداخلها الذي 

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

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

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

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

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

النمط رغم مرور عقود على ذلك وال يزالون يدعون لتكري�س النمط القدمي 

الذي يعك�س انتماءهم وحياتهم يف القدم.

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

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

1956، حيث كان قبل  مدوري بلقا�سم، حيث يعترب من املجاهدين االأوائل الذين التحقوا بالثورة وذلك عام 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�سرورية وتوفري الكهرباء، حملني على التم�سك باأ�سالتهم وهويتهم 

وطبيعة انتمائهم رغم ق�ساوتها و�سعوبتها.

املنطقة تفقد 

م�ؤخرا املجاهد "�سي اعمر" 

اأحد اأبطال املعركة

اإ�شهارالثالثاء  27 �صتمرب  2969/ 08 اأكتوبر 2019 املوافق لـ 09 �صفر 061441



اخلبري القت�سادي، حممد بخاري يوؤكد:

ابتداء من �سهر نوفمرب

اإقت�شادالثالثاء 27 �صتمرب  2969/ 08 اأكتوبر 2019 املوافق لـ 09 �صفر 071441
اال�ستدانة اخلارجية ال ت�سكل اأي خطر على 

االقت�ساد ال�طني اإذا احرتمت ال�سروط

م�سروع قان�ن جديد للتاأمني التكافلي

اجل�ية اجلزائرية تعزز رحالتها

 نح� مترنا�ست وجانت 

اأ�سعار النفط تنخف�ض

جمعية امل�سدرين حتذر من خط�رة اتفاق 

التبادل احلر بني اجلزائر واالحتاد االأوربي

واأو�ـــســـح اخلــبــري خـــالل حــلــولــه �سيفا 

احلكومة  اأن  املجاهد  يومية  منتدى  على 

بني  مــن  جيد  حــل  اإىل  اللجوء  اخــتــارت 

امليزانية،  عجز  لتمويل  املمكنة  احللول 

اأنه ال  وهي اال�ستدانة اخلارجية، م�سيفا 

)اال�ستدانة(  ت�سكل  اأن  ميكن  كيف  يرى 

وفق  متــت  مــا  اإذا  االقت�ساد  على  خطرا 

وزير  اأو�سحها  التي  وال�سروط  الكيفيات 

املالية.

بخاري  ال�سيد  ــر  ذك ال�سياق،  ــذا  ه ويف 

فقط  �ستخ�ص  اخلارجية  اال�ستدانة  باأن 

جمموعة من امل�ساريع املنتقاة، ذات الطابع 

االقت�سادي ولي�ص االجتماعي البحت، كما 

اأي  مهيكلة  تكون  اأن  امل�ساريع  على  يتعني 

ذات اأثر على االقت�ساد الوطني واأن تتمتع 

ذلك  و�سيتم  الربحية،  من  معني  مب�ستوى 

ممثلي  من  متكونة  جلنة  اإن�ساء  خالل  من 

اجلزائر  بنك  وخرباء  الوزارية  الدوائر 

اخلبري-  ي�سيف   - التجارية  والــبــنــوك 

بعد  املعنية  املــ�ــســاريــع  اخــتــيــار  بــغــر�ــص 

ثم  بها،  املتعلقة  الدرا�سات  على  االطــالع 

املتخ�س�سة  الدولية  الهيئات  اإىل  تقدميها 

على  توافق  لن  والتي  التنمية  متويل  يف 

امل�سروع اإال بعد التاأكد من مردوديته.

التي  امل�ساريع  فــاإن  االأ�سا�ص،  هذا  وعلى 

�ست�ستفيد من التمويل اخلارجي �ستكون 

ووفق  متكامل  ب�سكل  مدرو�سة  م�ساريع 

ــايل جمدية  ــت ــال وب الــعــاملــيــة  املــعــايــري 

ت�سكل  وال  مــردوديــة  وذات  اقت�ساديا 

وتختلف  ــري،  ــب اخل ح�سب  خــطــر،  اأي 

ال�سكل  بــهــذا  اخلــارجــيــة  اال�ــســتــدانــة 

من  اال�ستدانة  مع  جوهرية  بطريقة 

يفر�ص  ــذي  ال الـــدويل  النقد  �سندوق 

هيكلية  باإ�سالحات  القيام  البالد  على 

مقابل احل�سول على متويل ل�سد العجز 

اإيجاد  ا�ستحالة  حالة  يف  املــوازنــاتــي 

من  اخلبري  اأن  غري  بديلة،  مالية  موارد 

اأبدى جمموعة من   ،3 جامعة اجلزائر 

اخلارجية  اال�ستدانة  حول  التحفظات 

احلكومة  بلجوء  اأ�سا�سا  تتعلق  والتي 

م�ستوى  خف�ص  اإىل   2020 ميزانية  يف 

من  باملائة  7ر39  ب  التجهيز  نفقات 

حيث قيمة رخ�ص الربامج وبالتي تقلي�ص 

والتي  ـــردوديـــة  امل ذات  املــ�ــســاريــع  عـــدد 

على  الوطني  االقت�ساد  قــدرة  من  تزيد 

ال�سيد  م�ستقبال، كما حتفظ  الدين  حتمل 

"ال�سعيفة"   اال�ستيعاب  بخاري على قدرة 

الوطني  االقت�ساد  متيز  التي  للتمويالت، 

ــم الــعــايل  ــج مــنــذ �ــســنــوات، بــدلــيــل احل

اإىل  واللجوء  امل�ستهلكة  غري  لالعتمادات 

اليد العاملة االأجنبية والبطالة الهيكلية 

من  بالرغم  �ساغرة  عمل  منا�سب  )وجود 

نق�ص  ب�سبب  نظريا،  العمال  عدد  كفاية 

التاأهيل(.

اإىل اال�ستدانة اخلارجية  اللجوء  وياأتي 

احلكومات  جلاأت  بعدما  اخلبري-  ح�سب   -

من  �سل�سلة  اإىل  اجلــزائــر  يف  املتعاقبة 

حل  اإيـــجـــاد  ت�ستطع  مل  ــتــي  ال احلــلــول 

الإ�سكالية عجز امليزانية.

ويف هذا االإطار، اأ�سار اإىل القر�ص ال�سندي 

متويالت  جــمــع  مــن  متــكــن  والــــذي  للنمو 

ت�سبب يف  اأنه  اإال  5 ماليري دوالر  بحوايل 

عدة م�ساكل من بينها تناق�ص ال�سيولة.

تعتزم اجلزائر اإعادة النظر يف قوانني 

جديدة  �سيغة  باعتماد  وذلك  التاأمني 

ـــذي ي�سمح  ال الــتــكــافــلــي  ــتــاأمــني  ال ــي  ه

اأموالهم  من  جزء  با�ستعادة  للموؤمنني 

ت�سب  مل  حـــال  يف  ــام  ــع ال نــهــايــة  بــعــد 

املمتلكات املوؤمنة باأي حوادث.

ويرتقب اأن يعر�ص ن�ص امل�سروع  قريبا 

للتاأمني  الوطني  املجل�ص  اقرتحه  الذي 

بال�سراكة مع موؤ�س�سات التاأمني املعتمدة 

ــان، ومــن �ساأن  اأمـــام الــربمل يف اجلــزائــر 

على  بالفائدة  يعود  اأن  القانون  هــذا 

املوؤمنني وعلى �سركات التاأمني على حد 

املوؤ�س�سات،  هذه  م�سوؤويل  ح�سب  �سواء 

لل�سركة  العام  املدير  م�ساعد  اأكد  حيث 

حمفوظ   SAA للتاأمينيات  الوطنية 

بوزيان اأن هذه ال�سيغة اجلديدة ت�سبه 

التاأمني التعاوين حيث تكتفي ال�سركات 

امل�سرتكني مقابل  اأموال  بت�سيري �سندوق 

متفاوتة  بن�سب  الفائ�ص  تعيد  عمولة، 

بني العمالء بعد مراجعة احل�سابات كل 

عام .

ل�سركة  العام  املدير  طالب  جانبه  من 

اإعادة  ب�سرورة  خليفاتي  ح�سن  اليان�ص 

اأطر  وا�ــســتــحــداث   القوانني  يف  النظر 

هذه  اعتماد  قبل  جــديــدة  ومنظومة 

ال�سيغة امل�سماة بالتاأمني التكافلي.

انطالق اأ�سغال 

الندوة ال�طنية 

ملنطقة التبادل احلر 

االأفريقي باجلزائر 

هذا االأحد
باملركز  اأم�ص،  اجلزائر،  احت�سنت 

ــر  ــزائ ــاجل الــــــدويل لـــلـــمـــوؤمتـــرات ب

ــــدوة الــوطــنــيــة  ــــن الـــعـــا�ـــســـمـــة، ال

االأفــريــقــي  احلـــر  الــتــبــادل  ملنطقة 

تون�ص  لدول  جتارة  وزراء  مب�ساركة 

حمافظي  عن  ف�سال  ومايل  ونيجريا 

والهيئات  اخلــرباء  وعديد  املنطقة 

االأفريقية.

اجلزائر  دور  على  الـــدورة  وتــركــز 

يف  االقت�سادي  االندماج  توطيد  يف 

القارة ال�سمراء.

يرى  االأوىل  للقناة  ت�سجيل  ويف 

اأن  رزيــق  كمال  االقت�سادي  اخلبري 

اأجل معاجلة  االجتماع مهم جدا من 

تزال  ما  التي  العقبات  بع�ص  ورفــع 

املنطقة  هذا  ن�ساط  تعيق  -ح�سبه- 

احلر  للتبادل  منطقة  اأكرب  تعد  اإيل 

اأكرث من  54 دولة متثل  كونها جتمع 

مليار م�ستهلك.

 �ستعزز �سركة اخلطوط اجلوية اجلزائرية رحالتها باجتاه اجلنوب نحو مدن مترنا�ست 

وجانت كل اأيام اخلمي�ص وهذا ابتداء من �سهر نوفمرب املقبل، ح�سبما اأفاد به اأول اأم�ص 

بيان املوؤ�س�سة.

و�ستكون هذه الرحالت اجلديدة انطالقا من اجلزائر نحو مترنا�ست على ال�ساعة 7�سا و 

15 د  و من مترنا�ست نحو جانت على ال�ساعة 9�سا و40 د و من جانت نحو مترنا�ست على 
ال�ساعة 12�سا و10 د ومن مترنا�ست نحو اجلزائر على ال�ساعة 13�سا و 15 د ي�سيف ذات 

امل�سدر.

اأن االأمر يتعلق بخطني جديدين من اجل تعزيز برنامج الرحالت نحو  البيان  واأ�ساف 

مطارات اجلنوب الكبري من خالل مواقيت يومية وذلك على منت طائرات من طراز 737-

.  800

للم�سدرين  الوطنية  اجلمعية  رئي�ص  حذر 

خطورة  من  ن�سري،  بــاي  علي  اجلزائريني، 

االإحتاد  مع  احلر  التجاري  التبادل  اتفاقية 

ــتــي تــدخــل حــيــز الــتــنــفــيــذ يف  االأوربــــــي ال

االقت�ساد  على  كارثة  اإياها  معتربا   2020
الوطني.

وعاد علي باي نا�سري اإىل تاريخ االتفاقيات 

يف  لي�ست  اأنها   موؤكدا  اجلزائرية  الدولية 

اقت�سادها  يخرج  مل  التي  اجلــزائــر  �سالح 

عن ت�سدير املحروقات، ومل ينجح حلد االآن 

نف�ص  م�سيفا  التبعية،  هــذه  من  ــروج  اخل يف 

امل�سدر يف حديثه عن االتفاقيات مع االحتاد 

االأوروبي حول منطقة التجارة احلرة ك�سف 

والف�ساء  اجلزائر  بني  املــبــادالت  حجم  اأن 

االأوربي الذي اأ�سبح ي�سم 28 دولة بلغ 295 

12 مليار  اإال  لي�ص للجزائر منها  مليار دوالر 

املحروقات،  م�ستقات  �ــســادرات  ت�سم  دوالر 

حمذرا  بالكارثي،  و�سفه  الــذي  الواقع  وهو 

احلر  ــبــادل  ــت ال منطقة  دخـــول  مغبة  ــن  م

االتفاقيات  اأن  م�سريا   ،2020 مطلع  املقررة 

مل  بنود   110 ت�سم  االأوربــــي  ـــاد  االإحت مــع 

اإال  يفعل  ومل  ـــــي  االأوروب اجلــانــب  يــحــرتم 

ال�سق  عن  التغا�سي  مت  فيما  التجاري،  ال�سق 

املتعلق بالتعاون وتوطني التكنولوجيا وتنقل 

االأفراد، واأ�ساف املتحدث اأن االتفاقيات التي 

معمقة  لدرا�سات  تخ�سع  مل  اجلزائر  وقعتها 

اجلــزائــر،  �سالح  غــري  يف  ت�سب  جعلها  ممــا 

اأمثلة اأخرى على غرار االتفاقية مع  معطيا 

موؤكدا  املغاربية،  الدول  ومع  العربية  الدول 

اأن اجلزائر لي�ست جاهزة حلد االآن لدخول 

مثل هذه االتفاقيات مبا فيها منطقة التبادل 

احلر �سمن الف�ساء االإفريقي.

موا�سلة  اأم�ص  اأول  النفط  اأ�سعار  هبطت 

االأ�سبوع  بها  حلقت  التي  الكبرية  اخل�سائر 

يوؤثر  اأن  مــن  الــتــجــار  تــخــوف  مــع  املــا�ــســي 

التباطوؤ االقت�سادي العاملي على منو الطلب 

الذي  الــوقــت  يف  امل�ستقبل  يف  النفط  على 

يعلقون فيه اأمال حدوث انتعا�ص على اإحراز 

تقدم يف املحادثات التي جتري هذا االأ�سبوع 

الواليات  بني  التجارية  احلرب  اإنهاء  ب�ساأن 

املتحدة وال�سني.

تراجعت  فقد  اإعالمية  و�سائل  وبح�سب 

برنت  مزيج  خلام  االآجلة  التعاقدات  اأ�سعار 

24 �سنتا اإىل 58.13 دوالر للربميل بحلول 
حني  يف  جرينت�ص  بتوقيت   0147 ال�ساعة 

تراجع خام غرب تك�سا�ص الو�سيط االأمريكي 

للربميل. دوالر   52.69 اإىل  �سنتا   12
وكانت تعاقدات اخلامني قد هبطت اأكرث من 

خم�سة يف املئة عند نهاية التعامل االأ�سبوع 

املا�سي عقب بيانات عن الت�سنيع تبعث على 

بعد  وال�سني  املتحدة  الواليات  من  الت�ساوؤم 

اأ�سر النزاع امل�ستمر بني اأكرب اقت�سادين  اأن 

يف العامل النمو العاملي وزاد من خطر حدوث 

ركود.

و�سينيون  اأمريكيون  م�سوؤولون  ويلتقي 

ع�سر  واحلــادي  العا�سر  يومي  وا�سنطن  يف 

طال  التي  التالية  املحاولة  يف  اأكتوبر  من 

انتظارها للتو�سل التفاق.

اعترب اخلبري االقت�شادي، حممد بخاري، اأم�س اأن جلوء اجلزائر اإىل اال�شتدانة اخلارجية ال ي�شكل اأي خطر على اقت�شادها 
اإذا ما احرتمت ال�شروط املعلن عنها ال�شيما ما يتعلق با�شتهداف امل�شاريع املجدية اقت�شاديا.

م�ضاحة اإ�ضهارية



الوفاق الليبية: 

احلك�مة الدمناركية 
�ستقدم دعما ماليا 

للتحالف �سد "داع�ض"

اأمريكية،  اإعالم  و�سائل  ك�سفت 

رجــل  اإدالء  عـــن  اأمـــ�ـــس،  اأول 

خمـــابـــرات ثــــاِن مبــعــلــومــات يف 

دونالد  الرئي�س  مكاملة  ق�سية 

تــرامــب مــع نــظــريه االأوكــــراين، 

لبدء  النواب  جمل�س  دفعت  التي 

الرئي�س  مع  التحقيق  اإجــراءات 

بهدف عزله.

وذكــــرت و�ــســائــل اإعــالمــيــة اأن 

ل�سالح  يــعــمــل  ــا  ــًي ــان ث خمــــرًبا 

اأدىل  املــركــزيــة  اال�ستخبارات 

ترامب  م�ساِع  ــول  ح مبعلومات 

ـــظـــريه االأوكـــــــراين  الإقــــنــــاع ن

فتح  يف  زيلين�سكي  فــولــودميــري 

ال�سيا�سي  خ�سمه  �سد  حتقيق 

عن  ال�سبكة  ونقلت  بايدن،  جو 

االأول  املخرب  حمامي  زيد،  مارك 

املخرب  اأن  نف�سها  الق�سية  يف 

جهاز  يف  مــ�ــســوؤول  اأي�سا  الــثــاين 

اال�ستخبارات.

اأن  ك�سف  االأول  املــخــرب  وكـــان 

هاتفية  مكاملة  يف  طلب،  ترامب 

جويلية   25 يف  زيلين�سكي  مــع 

بايدن  مع  حتقيق  فتح  املا�سي، 

ف�ساد  ملف  خلفية  على  وابــنــه 

للغاز  اأوكرانية  ب�سركة  متعلق 

جمل�س  يف  ع�سوا  االأخـــري  كــان 

اإدارتها.

واالأحد، قال "زيد" عرب تويرت، 

خمرب  وجود  يوؤكد  اأن  ميكن  اأنه 

ثم  القانوين،  فريقنا  ميثله  ثان 

املخربين  عــن  متحدثا  ــاف  اأ�ــس

معلومات  ــن  ع اأفــ�ــســحــوا  ــم  ــه اأن

وال  ــون  ــقــان ال مبــوجــب  حممية 

انتقامية  اإجراءات  اتخاذ  ميكن 

�سدهم، مو�سحا اأن املخرب الثاين 

كان لديه علم م�سبق باالتهامات 

ــب مع  ــرام املــرتــبــطــة مبــكــاملــة ت

زيلين�سكي.

فيما مل ي�سدر عن البيت االأبي�س 

اأي تعليق على هذه االأنباء، التي 

لرتامب،  جديدة  �سربة  ت�سكل 

وقد توؤدي لعزله.

املــكــاملــة  فــ�ــســيــحــة  اأن  ــار  ــس ــ� ي

جمل�س  دفــعــت  زيلين�سكي،  مــع 

الغالبية  ذي  االأمــريكــي  النواب 

حتقيق  فتح  اإىل  الدميقراطية 

غري  ــب،  ــرام ت عـــزل  اإىل  يــرمــي 

�سابق  وقــت  يف  نفى  تــرامــب  اأن 

اأي خطاأ يف عالقاته مع  ارتكاب 

نظريه االأوكراين.

حذر االحتاد االأوروبي يوم اأم�س 

قوات  �سد  تركية  عملية  اأي  من 

�سوريا،  �سمال  يف  االأكــراد  يقودها 

مفاجئ  اأمريكي  قــرار  بعد  وذلــك 

ب�سحب قوات من املنطقة.

�سحفي  بيان  يف  متحدثة  وقالت 

اأنه يف �سوء الت�سريحات ال�سادرة 

املتحدة  والـــواليـــات  تــركــيــا  عــن 

ــع،  ــو�ــس ـــورات ال ـــط بــخــ�ــســو�ــس ت

ــاأكــيــد عــلــى اأنـــــه، يف  ــت ميــكــنــنــا ال

مبخاوف  فيه  نعرتف  الذي  الوقت 

االحتــاد  فـــاإن  املــ�ــســروعــة،  تركيا 

اإنه  البداية  منذ  قــال  ـــي  االأوروب

لن يتم التو�سل اإىل و�سع م�ستدام 

بالو�سائل الع�سكرية.

ــن فيه  ــاأتــي ذلـــك يف وقـــت اأعــل ي

م�سوؤول تركي كبري، اأم�س، اإن تركيا 

�ستنتظر خروج القوات االأمريكية 

يف �سوريا من منطقة العمليات قبل 

اجلي�س  اأكمل  حيث  هجوم،  بــدء 

واأ�سلحته  عتاده  �سحب  االأمريكي 

من قاعدة تل اأرقم يف مدينة راأ�س 

يف  اأخرى  ع�سكرية  ونقطة  العني، 

تل اأبي�س.

ق. د

ق. د

ق. د

ق. د

الثالثاء 27 �صتمرب  2969/ 08 اأكتوبر 2019 املوافق لـ 09 �صفر 081441

االحتجاجات  ف�ّس  ح�سيلة  اإن  اأم�س،  عراقي  طبي  م�سدر  قال 

بالقوة يف مدينة ال�سدر �سرقي بغداد م�ساء اأم�س ارتفعت اإىل 15 

قتيال.

مدينة  يف  علي  االإمام  م�ست�سفى  يف  يعمل  الذي  امل�سدر  واأ�ساف 

ال�سدر اإن 7 من جرحى اإطالق النار توفوا يف امل�ست�سفى، فيما قتل 

اإجمايل القتلى  اأن  اإىل  اآخرين يف �ساحة االحتجاجات، م�سريا   8
ارتفع اإىل 15 واجلرحى اإىل 18.

واأطلقت قوات اجلي�س العراقي م�ساء اأم�س الر�سا�س احلي جتاه 

املحتجني يف مدينة ال�سدر )املعقل الرئي�س الأن�سار مقتدى ال�سدر( 

يف م�سعى لتفريق التظاهرة.

اأ�سيب  بجراح  متاأثرا  غزة  قطاع  يف  اأم�س،  فل�سطيني،  ا�ست�سهد 

بها يف فيفري املا�سي، بر�سا�س االحتالل االإ�سرائيلي على حدود 

القطاع.

الفل�سطيني  اإن  مقت�سب  بيان  يف  غزة،  يف  ال�سحة  وزارة  وقالت 

فادي اأ�سامة رم�سان حجازي )21 عاما( ا�ست�سهد متاأثرًا بجراحه 

التي اأ�سيب بها بر�سا�س االحتالل، يف فيفري من العام اجلاري، 

�سرقي بلدة جباليا، �سمايل القطاع.

يف  فل�سطني،  لتحرير  الدميقراطية  اجلبهة  قالت  جانبها،  من 

بيان لها، اإن ال�ساب حجازي اأحد عنا�سرها وكان قد اأ�سيب خالل 

م�ساركته يف م�سريات العودة، �سرقي جباليا.

ح�سن  جثمان  على  العثور  اأم�س،  ال�سودان،  اأطباء  جلنة  اأعلنت 

اأمام  االعت�سام  ف�س  اأحداث  يف  املفقودين  اأحد  اأبو�سنب،  عثمان 

مقر القيادة العامة بالعا�سمة اخلرطوم منذ اأكرث من 4 اأ�سهر.

بـ"في�سبوك"  الر�سمية  ن�سرته عرب �سفحتها  بيان  جاء ذلك يف 

اللجنة املن�سوية حتت "جتمع املهنيني ال�سودانيني"، اأبرز مكونات 

احلراك االحتجاجي بالبالد، حيث ذكر البيان اأن نتيجة فح�س 

طاهر  جثمان  مع  التطابق  ك�سفت    )DNA( النووي  احلم�س 

القيادة  جمزرة  اأحداث  منذ  درمان  اأم  م�ست�سفى  مب�سرحة  يقبع 

العامة، م�سرية اإىل اأن مرا�سم ت�سييعه �ستكون يف مقابر ال�سحافة 

جنوب اخلرطوم.

من  عددا  وجرحت  قتلت  اأنها  اأم�س،  احلوثي،  جماعة  اأعلنت 

جنوب  تعز،  حمافظة  يف  �ساروخي  بق�سف  ال�سودانيني  اجلنود 

غربي اليمن.

واللجان  اجلي�س  اأن  للحوثيني،  التابعة  "امل�سرية"  قناة  وذكرت 

اأم�س  اأول  ليل  منت�سف  ق�سفوا  للجماعة(،  )تابعون  ال�سعبية 

مفرق  منطقة  يف  ال�سودانيني  للجنود  جتمعات  بال�سواريخ 

الوازعية غربي حمافظة تعز، م�سيفة اأن الق�سف حقق اإ�سابات 

ذكر  دون  ال�سودانيني،  اجلنود  من  عدد  واأ�سيب  وقتل  مبا�سرة 

اأعداد حمددة.

الطريان  اأن  الليبية،  الوطني  الوفاق  حكومة  قوات  اأعلنت 

اأم�س،  ا�ستهدف  حفرت،  خليفة  لقوات  الداعم  امل�سري  االإماراتي 

منطقة اأبوغيالن يف مدينة غريان جنوبي طرابل�س.

بركان  لعملية  االإعالمي  املركز  ن�سره  بيان  يف  القوات  واأو�سحت 

الغ�سب، اأن الطريان االإماراتي امل�سري الداعم ملجرم احلرب املتمرد 

غريان،  مدينة  يف  اأبوغيالن  منطقة  قليل  قبل  ي�ستهدف  حفرت 

مردفة اأن قواتهم اأعلنت حترير املدينة قبل اأربعة اأ�سهر بعد طرد 

بقايا فلول حفرت امل�سنودة باملرتزقة الذين ُقب�س على الع�سرات 

حلفرت  واالإمارات  فرن�سا  �سلمتها  حمظورة  اأ�سلحة  و�سادرت  منهم، 

بينها �سواريخ جافلني وهاوزر موجه بالليزر وطائرات م�سرية.

ا�ست�سهاد فل�سطيني متاأثرا 
باإ�سابته على حدود غزة

ارتفاع قتلى االحتجاجات �سرقي 
بغداد اإىل 15 بالعراق

العثور على جثمان اأحد مفقودي 
ف�س اعت�سام اخلرطوم

مقتل وجرح جنود �سودانيني 
بق�سف �ساروخي يف تعز

طريان اإماراتي داعم حلفرت 
ي�ستهدف مدينة غريان

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل
جتل�س  لن  اأنها  االأحــد،  ال�سمالية،  كوريا  اأعلنت 

تتخل  مل  ما  املفاو�سات؛  طاولة  على  اأخــرى  مرة 

الواليات املتحدة عن �سيا�ساتها العدوانية.

ال�سمالية،  الكورية  اخلارجية  وزارة  واأكـــدت 

هذه  يف  اال�ستمرار  تنوي  ال  بالدها  اأن  بيان  يف 

املفاو�سات اململة، اإن مل تغري وا�سنطن من �سيا�ساتها 

الر�سمية  االأنباء  وكالة  نقلته  ما  وفق  العدوانية، 

املتحدة  الواليات  اأن  البيان  مو�سحا  يانغ،  لبيونغ 

بحل  تــاأت  ومل  ال�سيا�سات  ذات  انتهاج  توا�سل 

ال�سمالية  كوريا  مع  املفاو�سات  وا�ستغلت  جديد، 

عرب ا�ستخدامها كمادة يف �سيا�ساتها الداخلية.

ويف ت�سريح ملتحدثة وزارة اخلارجية االأمريكية، 

مورغان اأورتاغو�س، اأول اأم�س، قالت فيه اإن بالدها 

غ�سون  يف  ال�سمالية  كــوريــا  مــع  التباحث  قبلت 

وت�سريح  ال�سويد،  ب�سيافة  االآتيني،  االأ�سبوعني 

اأورتاغو�س جاء بعد م�ساروات بني وا�سنطن وبيونغ 

يانغ يف ال�سويد.

ميونغ  كيم  ال�سمالية،  لكوريا  املفاو�سني  كبري  اأما 

باملوقف  متعلق  املفاو�سات  ا�ستئناف  اإن  قال  غيل، 

االأمريكي، م�سيفا كيم اأن املفاو�سات توقفت، ومل 

الوفد  اأن  مبينا  ال�سمالية،  كوريا  تطلعات  تلِب 

على  واأ�سر  التفاو�س  يف  مرونة  يبد  مل  االأمريكي 

"لقد خيبوا  موقفه ووجهة نظره القدمية، قائال 

اأملنا، واأخمدوا نار احلما�سة يف نفو�سنا".

وزارة  قــالــت  هـــذه،  كيم  ت�سريحات  على  وردا 

يعك�س  ال  الت�سريح  اإن  االأمريكية  اخلــارجــيــة 

املتحدة  الواليات  اأن  م�سيفة  املباحثات،  حمتوى 

املفاو�سات  طاولة  اإىل  اإبداعية  باأفكار  جــاءت 

وتفاو�ست جيدا مع نظرائها من كوريا ال�سمالية.

قمة  ترامب،  دونالد  االأمريكي  الرئي�س  وعقد 

ال�سمالية  كوريا  زعيم  مع  االأوىل  للمرة  تاريخية 

كيم جونغ- اأون، يف 12 جوان 2018، ب�سنغافورة، 

ال�سالح  نزع  على  القمة  يف  الطرفان  اتفق  حيث 

�سالم  واإر�ساء  الكورية،  اجلزيرة  �سبه  من  النووي 

دائم يف املنطقة.

26 و27  الطرفني يومي  الثانية، جمعت  والقمة 

فيفري 2019 يف العا�سمة الفيتنامية هانوي، اإال 

اتفاق، وتعليقا  اإىل  التو�سل  القمة ف�سلت دون  اأن 

كوريا  اإن  وقتها  ترامب  قال  الثانية،  القمة  على 

ال�سمالية تطالب برفع جميع العقوبات عنها، فيما 

نحن مل نكن نرغب يف فعل ذلك، لذا مل نتمكن من 

املفاو�سات  و�سلت  الثانية،  القمة  وعقب  التفاهم، 

بني اجلانبني اإىل نقطة التوقف.

واآخر مرة التقى فيها ترامب مع الزعيم الكوري 

اخلط  يف  املــا�ــســي،  جــوان   30 يف  كــان  ال�سمايل، 

وجارتها  ال�سمالية  كوريا  بني  ال�سالح  من  املنزوع 

املفاو�سات  ا�ستئناف  على  اتفقا  حيث  اجلنوبية، 

بني البلدين.

اأعلنت احلكومة الدمناركية، اأم�س، اأنها �ستقدم 

الواليات  بقيادة  الــدويل  للتحالف  ماليا  دعم 

املتحدة االأمريكية، �سد تنظيم "داع�س".

اأن  بــيــان،  يف  الــدمنــاركــيــة،  اخلارجية  وقــالــت 

مليون   50 قــدره  ماليا  دعما  �ستقدم  الدمنارك 

دوالر(  األــف  و350  ماليني   7 )حــوايل  كرونة 

تخ�سي�سه  �سيتم  الدعم  اأن  م�سيفة  للتحالف، 

الإزالة االألغام، وتوفري البنيات التحتية الالزمة 

ل�سبكتي الكهرباء واملاء، �سمال �سرقي �سوريا.

من جهة اأخرى، اأفاد وزير اخلارجية الدمناركي 

جيبي كوفود، باأن منع عودة داع�س اإىل املنطقة 

يكون عرب جتهيز بنية حتتية �سلبة ت�ساهم يف 

مو�سحا  بالدهم،  اإىل  ال�سوريني  الالجئني  عودة 

يف  الر�سمي  ح�سابه  على  تغريدة  يف  كــوفــود، 

الدمنارك  اأن  االجتماعي،  التوا�سل  و�سائل 

اأقدمت على خطوة مهمة يف هذا االجتاه.

وال�سهر املا�سي، اأعلنت الدمنارك عزمها تقدمي 

دعم مايل قدره 180 مليون كرونة )حوايل 26 

للتحالف الدويل �سد  األف دوالر(  مليون و460 

"داع�س".
 ،2014 �سبتمرب  يف  الــدويل  التحالف  وت�سكل 

دوليا  وتكتال  ــة  دول  81 اأع�سائه  عــدد  ويبلغ 

واإقليميا، بينها عدد من الدول العربية واجلامعة 

العربية.

ك�ريا ال�سمالية: 
لن نتفاو�ض ما مل تتخل وا�سنطن عن �سيا�ساتها العدوانية

�سربة ثانية لرتامب ت�ؤكد "ف�سيحة اأوكرانيا"

االحتاد االأوروبي يحذر من عملية ع�سكرية 
تركية يف �س�ريا

قدره 50 مليون كرونة )حوايل 7 ماليني 

و350 األف دوالر(



مونديــــــال قطر لألعاب القوى )قطر 2019(

وفاق �سطيف 

خملويف يتاألق يف قطر ومينح اجلزائر امليدالية الف�سية 

الوفاق يعاين والأن�سار يطالبون باإقالة م�سوي

الثالثاء  27 �صتمرب  2969/ 08 اأكتوبر 2019 املوافق لـ 09 �صفر 121441

توفيق  اجلــزائــري  ــداء  ــع ال اأحـــرز 

امليدالية  االأحـــــد  الـــيـــوم  ــويف  ــل خم

�سمن  مــرت   1500 ل�سباق  الف�سية 

الألعاب   17 العامل  بطولة  مناف�سات 

العا�سمة  احت�سنتها  الــتــي  الــقــوى 

خملويف  ــل  وح ــة،  ــدوح ال القطرية 

الكيني  خــلــف  ــبــاق  ــ�ــس ال يف  ــيــا  ثــان

ت�سرييوت الذي انطلق مبفرده �سريعا 

ليح�سم  الــبــدايــة  مــنــذ  الــ�ــســبــاق  يف 

الذهبية لنف�سه م�سجال ثالث دقائق 

ذهبية  بالده  ومينح  ثانية  و26ر29 

على  اخلــامــ�ــســة  للن�سخة  الــ�ــســبــاق 

وجاء  الــعــامل،  بطوالت  من  الــتــوايل 

يف  ال�سباق  بذهبية  الفائز  خملويف 

12ر2  بفارق  ثانيا   2012 اأوملبياد 

مار�سني  البولندي  فــاز  كما  ثانية، 

ال�سابق  اأوروبــا  بطل  ليفاندوف�سكي 

رقما  حمققا  الربونزية  بامليدالية 

ثالث  بلغ  جــديــدا  بولنديا  قيا�سيا 

دقائق و46ر31 ثانية.

تــوج  اأن  ــويف  ــل خم ــعــداء  ــل ل و�ــســبــق 

واالألــقــاب  املــيــدالــيــات  مــن  بالعديد 

بلندن  اأوملبية  ذهبية  ميدالية  منها 

ف�سية  وميدالية  م   1500 �سباق  يف 

ريو  بــاأوملــبــيــاد  م   1500 �ــســبــاق  يف 

�سباق  يف  اأخــرى  وف�سية  الربازيلية 

800 م يف نف�س الدورة 2016 وحاز 
مونديال  يف  ف�سية  على  اأمــ�ــس  اأول 

قطر يف �سباق 1500 م وعلى امل�ستوى 

القاري فاز العداء خملويف يف البطولة 

نوفو  2012 ببورتو  �سنة  االإفريقية 

 800 �سباق  يف  الذهبية  امليدالية 

ذات  يف  بــرونــزيــة  واأخـــــرى  م 

امل�سافة مبراك�س �سنة 2014 

مناف�سات  يف  تــــوج  كــمــا 

ـــاب االإفــريــقــيــة  ـــع االأل

مبيدالتني   2011 �سنة 

ذهــبــيــة وبـــرونـــزيـــة يف 

م   1500 و  800م  �سباقي 

يف  ف�سية  وميدالية  مبابوتو 

 800 �ــســابــق  يف  بــرازافــيــل  دورة 

العدائني  ــرث  اأك وهــو   2015 �سنة  م 

اجلزائريني تتويجا يف االأوملبياد

وعــرفــت املــ�ــســاركــة اجلــزائــريــة يف 

اأربعة  تتويج  الــقــوى  األــعــاب  تــاريــخ 

ثالثة  منها  بــاملــيــدالــيــات  ــني  ــدائ ع

منح  حيث  ف�سية  وواحـــدة  ذهبية 

الذهب  وبوملروقة  مر�سلي  العدائني 

طوكيو  مــونــديــال  يف  للجزائر 

�سنة 1991 يف �سباق 1500 

م وبعد اثنتي ع�سرة �سنة 

عادت األعاب القوى اإىل 

بف�سل  الـــواجـــهـــة 

�سعيد  الـــعـــداء 

جـــــبـــــري قـــــرين 

بالذهب  توج  الذي 

يف  م   800 �ــســبــاق  يف 

�سنة  بــاريــ�ــس  مــونــديــال 

2003 ليلحق بهم اأول اأم�س 
اأ�ساف  الـــذي  خمــلــويف  توفيق 

وهي  للخزينة  جديدة  ميدالية 

خالل  م   1500 �سباق  يف  ف�سية 

مناف�سات مونديال قطر2019. 

يف  جديدا  تعرث  �سطيف  وفــاق  �سجل 

مبلعب  اإنهزم  حيث  البطولة  مباريات 

�سبيبة  اأمــام  ببولوغني  حمادي  عمر 

مقابل  دون  هــدف  بنتيجة  القبائل 

ح�سور  دون  ــرت  ج الــتــي  ــاراة  ــب امل يف 

هذه  بعد  الــوفــاق  وتــراجــع  اجلمهور، 

الــعــا�ــســرة يف  املــرتــبــة  اإىل  الــهــزميــة 

عدة  رفقة  نقاط   7 بر�سيد  الرتتيب 

فرق وبفارق 3 نقاط فقط عن �ساحب 

يوؤكد  ما  االأخرية وهو  ما قبل  املرتبة 

�سجلها  التي  الكارثية  االإنطالقة  على 

الفريق حلد االأن.

حميط  يف  جمــددا  االأ�سوات  وتعالت 

م�سوي  املدرب  اإقالة  اأجل  من  الفريق 

نتائج  يف  الــرهــيــب  ــع  ــرتاج ال ب�سبب 

حيث  املو�سم،  هــذا  بداية  مع  الوفاق 

اإحداث  اأعرب االأن�سار عن رغبتهم يف 

العار�سة  على  ــة  ــالزم ال الــتــغــيــريات 

خالل  مــن  احلــايل  الــوقــت  يف  الفنية 

يف  البطولة  توقف  فر�سة  اإ�ستغالل 

يرف�س  جانبه  ومــن  الــراهــن،  الوقت 

الت�سرع  حلفاية  فهد  الفريق  رئي�س 

الكبري  غ�سبه  رغم  احلــايل  الوقت  يف 

موؤكدا  ال�سبيبة  اأمـــام  الهزمية  بعد 

م�سوي  املــدرب  يف  الثقة  جتديد  على 

اإىل اإ�سعار اأخر يف اإنتظار حت�سن نتائج 

الفريق يف اجلوالت املقبلة.

مع  ترب�س  يف  غ�سة  الالعب  ودخــل 

املنتخب الع�سكري وهو الرتب�س الذي 

يدوم 3 اأيام كاملة، فما تعود الت�سكيلة 

ال�سطايفية اإىل اأجواء التدريبات هذا 

الطاقم  طلب  وقت  يف  وهذا  االأربعاء، 

الفني برجمة ترب�س مغلق يف الفرتة 

اإعادة �سحن بطاريات  اأجل  املقبلة من 

الكثرية  النقائ�س  ومعاجلة  الفريق 

التي تعاين منها الت�سكيلة ال�سطايفية، 

على  �سطيف  بلدية  م�سالح  واأكـــدت 

قبل  للفريق  اأولية  اإعانة  تخ�سي�س 

نهاية ال�سهر اجلاري وهي االإعانة التي 

ت�ساف اإىل مبلغ 7 ماليري �سنتيم الذي 

مت منحه للفريق يف االإعانة االإ�سافية 

اإعانة  بتخ�سي�س  وعود  مع  اأيام،  منذ 

اأخرى للفريق اأي�سا من اأجل م�ساعدته 

ماديا هذا املو�سم.

�س. اأ

عبد الهادي. ب

اأهلي الربج 
الأهلي ي�سيع فر�سة الإقرتاب من الرواد

 وخيارات دوما حمل اإنتقاد
االأوىل  هزميته  الــربج  اأهلي  تلقى 

بعد  املــو�ــســم  ــذا  ه اأوت   20 مبلعب 

اإنهزامه اأمام ال�سيف �سبيبة ال�ساورة 

بثنائية مقابل هدف واحد يف مباراة 

اجلولة ال�سابعة من البطولة، ورغم 

للت�سجيل  �سباقا  ــان  ك االأهــلــي  اأن 

اأنه مل يتمكن  بوا�سطة بن عياد اإال 

حيث  الــتــفــوق  على  املحافظة  مــن 

تلقى هدف التعادل بعد حلظات من 

ت�سجيل هدف ال�سبق قبل اأن يتلقى 

الهدف الثاين يف اللحظات االأخرية 

فر�سة  االأهــلــي  و�سيع  املــبــاراة،  من 

تراجع  حيث  الريادة  من  االإقرتاب 

رفقة  اخلام�س  ال�سف  اإىل  الفريق 

لكل  نقاط   9 بر�سيد  ب�سكرة  اإحتاد 

فريق.

املخ�سرم  احلار�س  عــودة  تكن  ومل 

�سباك  حرا�سة  اإىل  �ساو�سي  فــوزي 

االأهلي موفقة ب�سبب االأخطاء التي 

وقع فيها اإبن برج منايل وت�سببه يف 

الهدف االأول لل�سيوف ب�سبب تردده 

التي  الــكــرة  ـــروج الإمــ�ــســاك  يف اخل

وجدت راأ�سية مهاجم ال�ساورة والتي 

وهــذا  ــي،  ــل االأه �سباك  يف  اأ�سكنها 

بني  اللقاء  قبل  ح�سل  ما  عن  ف�سال 

مما  وبوحلفاية  �ساو�سي  احلار�سني 

ت�سبب يف زعزعة تركيز املجموعة، 

اإدارة االأهلي  اأن تتخذ  املنتظر  ومن 

عقوبات �سارمة يف حق الثنائي.

على  باللوم  االأهلي  اأن�سار  واألقى 

املدرب الفرن�سي فرانك دوما ب�سبب 

املباراة  هــذه  يف  الفنية  خــيــاراتــه 

الدفاع  خــط  م�ستوى  على  خا�سة 

املقابالت  يف  يــعــاين  يبقى  الـــذي 

الثالثة االأخرية حيث تلقت �سباك 

 3 كــامــلــة يف  ـــــداف  اأه  6 ــفــريــق  ال

لقاءات وهذا دون اأن يتمكن التقني 

حلول  على  الــعــثــور  مــن  الفرن�سي 

على  تاأكيده  رغــم  الو�سعية  لهذه 

غري  يبقى  ال�ساورة  اأمــام  التعرث  اأن 

االأهلي  ل�سيطرة  بالنظر  م�ستحق 

اللقاء  طيلة  اللعب  جمريات  على 

الفر�س  من  الهائل  الكم  عن  ف�سال 

الهجوم  يتمكن  مل  والتي  ال�سائعة 

اأن  دومـــا  واإعـــرتف  جت�سيدها،  مــن 

حتقيق  عن  يخرج  لن  االأهلي  هدف 

حماولة  يف  الــبــطــولــة  يف  الــبــقــاء 

الإبعاد ال�سغط عن الالعبني. 
عبد الهادي. ب

مولودية العلمة 
الأن�سار يرف�سون �سحب الثقة من كراو�سي 

و�سحراوي يريد الفوز يف تاجنانت 
بيت  يف  ــــداث  االأح ت�سارعت 

مــــولــــوديــــة الـــعـــلـــمـــة خـــالل 

بعد  وهــذا  الفارطة  ال�ساعات 

اإدارة  جمل�س  اأع�ساء  قــام  اأن 

ب�سحب  الــتــجــاريــة  الــ�ــســركــة 

�سالح  الفريق  رئي�س  من  الثقة 

الذي كان  القرار  كراو�سي وهو 

الفريق  اإ�ستفادة  بعد  منتظرا 

من مبلغ حتويل املهاجم �سنيحي 

التون�سي  االإفريقي  النادي  من 

ف�سال  دوالر  األف   460 بقيمة 

عن نحو 4.3 مليار �سنتيم والتي 

والوالية  البلدية  اإعانات  متثل 

للفريق.

اخلطوة  الفريق  اأن�سار  ورف�س 

جمل�س  اأعــ�ــســاء  بها  قــام  التي 

من  الــثــقــة  بــ�ــســحــب  االإدارة 

اإىل  تنقلهم  خالل  من  كراو�سي 

رافــ�ــســني متاما  الــفــريــق  مــقــر 

الذي  االأمــر  وهو  اخلطوة  هذه 

الرتاجع  على  االأع�ساء  اأجــرب 

الأي  تفاديا  اخلطوة  هــذه  عن 

اإنعكا�سات �سلبية خا�سة يف ظل 

االإتهامات التي وجهها االأن�سار 

املجل�س  اأعــ�ــســاء  مـــن  ــدد  ــع ل

البلدي مبحاولة اإثارة امل�ساكل 

يف الفريق الذي اإ�ستعاد توازنه 

اجلولة  يف  املحقق  الفوز  بعد 

جمعية  ح�ساب  على  الفارطة 

اخلروب.

العلمية  الت�سكيلة  وبا�سرت 

حت�سرياتها  ــس  ــ� اأم اأمــ�ــســيــة 

من  الثامنة  اجلــولــة  ملــبــاراة 

تنقل  تعرف  والتي  البطولة 

الفريق اإىل تاجنانت ملواجهة 

ال�سبت،  يــوم  املحلي  الــدفــاع 

التوهامي  املــدرب  اأكــد  حيث 

يراهن  فريقه  اأن  �سحراوي 

الفوز  بنقاط  الــعــودة  على 

ــذه اخلــرجــة مــن اأجــل  يف ه

القوية  العودة  على  التاأكيد 

ال�سيما  البطولة  يف  للفريق 

اأن الفريق ح�سب �سحراوي 

ــعــب ورقـــة  ــى ل يـــراهـــن عــل

وهو  املــو�ــســم  ــذا  ه ال�سعود 

اأكرب  جمع  يرف�س  الذي  االأمــر 

وخارج  داخل  النقاط  من  عدد 

الديار وهذا لتعوي�س ما �سيعه 

الفريق يف اجلوالت االأوىل.

ب. ع

ريا�شة

الإنقالب  اأراد  امل�سريين  "اأحد 
علي لأنني رف�ست الإحتفاظ 

باإبنه مع الفريق"
قال رئي�س جمل�س اإدارة 

العلمة  ـــة  ـــودي ـــول م

�ـــســـالـــح كـــراو�ـــســـي 

على  تــعــلــيــقــه  يف 

بالقول  مــاحــ�ــســل 

راأ�س  على  باق  اأنــه 

على  ــذا  وه الفريق 

التحركات  من  الرغم 

من  ع�سوان  بها  قام  التي 

ح�سني  وهــمــا  االإدارة  جمل�س 

الهاوي  النادي  ورئي�س  بوردمي 

�سحب  ـــل  اأج مــن  �سمري  ـــاب  رق

اأن  بالقول  مردفا  منه،  الثقة 

لهم  يظهر  مل  االأع�ساء  هــوؤالء 

اأي اأثر يف بداية املو�سم حينما 

من  كثريا  يعاين  الفريق  كــان 

الناحية املالية خالل ال�سائفة 

بت�سوية  قــام  حيث  الــفــارطــة 

املــنــازعــات  جلــنــة  م�ستحقات 

حتى  �سنتيم  ماليري   3 بقيمة 

تاأهيل  مـــن  ــفــريــق  ال يــتــمــكــن 

الــالعــبــني اجلــــدد فــ�ــســال عن 

�سفقات  عدة  اإبرام  يف  جناحه 

قيا�سي  ــــرف  ظ يف  ـــدة  ـــدي ج

وهــذا يف وقــت ف�سل 

الهروب  اجلميع 

عن الفريق.

واأ�ساف رئي�س 

اإدارة  جمل�س 

اأن  الـــبـــابـــيـــة 

االأع�ساء  ــد  اأح

قام بهذا الت�سرف 

اإدارة  رفــ�ــس  نتيجة 

النادي االإحتفاظ باإبنه خالل 

�سنف  يف  الــفــارطــة  ال�سائفة 

االأكابر حيث مل يقتنع الطاقم 

وهو  الــالعــب  مب�ستوى  الفني 

امل�سري  هذا  اأغ�سب  الذي  االأمر 

كثريا، وقال كراو�سي اأنه ي�سكر 

يف  ثقتهم  على  االأن�سار  كثريا 

�سخ�سه واعدا مبوا�سلة العمل 

الذي اأجنزه منذ بداية املو�سم 

اجلاري من خالل طموحه اإىل 

اأف�سل  لتحقيق  الفريق  قيادة 

النتائج خا�سة مع ظهور بوادر 

يعاين  التي  املالية  االأزمة  حل 

منها الفريق. 

عبد الهادي. ب

رئي�س جمل�س الإدارة كراو�شي يك�شف:



نتائج اجلولة ال�سابعة

 الرابطة املحرتفة الأوىل 

 0  / 0 ــــادي بــــــارادو   ن ــبــاب بــــلــــوزداد-  �ــس

 0  /  1 �ــســطــيــف   وفـــاق  الــقــبــائــل-  �سبيبة 

 1  /  1 مليلة  عني  جمعية  داي-  ح�سني  ن�سر 

 1  / 2 الـــ�ـــســـاورة  �ــســبــيــبــة  الـــــربج-  اأهـــلـــي 

 0  /  4 العا�سمة  اإحتـــاد  وهـــران-  مولودية 

 0  / اجلزائر0  مـــولـــوديـــة  مـــقـــرة-  جنـــم 

 1  /  2 ق�سنطينة  �سباب  ب�سكرة-  ـــاد  اإحت

 1  /  0 بلعبا�س  اإحتــــاد  الــ�ــســلــف-  جمعية 

هددت اإدارة �سباب حمام ال�سخنة 

النا�سط يف بطولة الق�سم اجلهوي 

االأول لرابطة ق�سنطينة مبقاطعة 

مباراة اجلولة االأوىل من البطولة 

واملنتظرة مع نهاية االأ�سبوع اجلاري 

�سد فريق هن�سري تومغني وهذا 

ب�سبب امل�ساكل املالية الكبرية التي 

يعاين منها الفريق والتي جعلت 

االإدارة عاجزة عن دفع ملفات 

الالعبني حت�سبا لتاأهيلهم قبل 

مباراة اجلولة االأوىل ف�سال عن عدم 

القيام بالفحو�سات الطبية وحقوق 

التاأمني اخلا�سة باملو�سم اجلديد.

وقال رئي�س الفرق طارق مودع عزام 

اأنه وجد االأبواب مو�سدة يف وجهه 

ومن جميع اجلوانب من اأجل ت�سوية 

امل�سكل املايل الذي يعاين منه الفريق 

خا�سة اأن الفريق مل يتمكن حلد 

االأن من االإ�ستفادة من اإعانة البلدية 

التي تناهز 500 مليون �سنتيم 

نتيجة االإن�سداد االإداري الذي جعل 

حتويل القيمة املالية �سعبا للغاية 

وهو االأمر الذي جعله يقرر كما قال 

رمي املن�سفة يف حال عدم حترك 

ال�سلطات املعنية مل�ساعدة الفريق، 

ومن جانب اأخر واأمام هذه الو�سعية 

ال�سعبة فاإن ال�سلطات املحلية 

ممثلة يف دائرة حمام ال�سخنة 

قررت التدخل وهذا من اأجل اإقناع 

امل�سريين بتفادي الغياب عن لقاء 

اجلولة االأوىل مع وعود بت�سوية 

امل�سكل املايل يف اأقرب وقت ممكن. 

ال�سباب مهدد بالغياب 
عن جولة الإفتتاح 
اأمام هن�سري تومغني

مولودية باتنة 

�سباب حمام ال�سخنة 

هالل �سلغوم العيد 

مولودية ق�سنطينة 

م�ستقبل بازر �سكرة 

�سباب قاي�س 

لعالوي ي�سدد اللهجة مع اأ�سباله 

والت�سكيلة ت�ستاأنف التح�سريات بغياب 4 لعبني 

عودة تدريجية للم�سابني وعقون ينقل 

التدريبات اإىل امللعب القدمي

دميغة يرف�ض الرتاجع عن طرد 
فراحتية ونوارة يغيب اأمام الهالل

تاأهل �سهل يف مناف�سات الكاأ�ض
 على ح�ساب فكرينة

رباعية "باتنة" اأدخلت ال�سكوك
 وا�سعلت غ�سب الأن�سار 
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باتنة  مــولــوديــة  ت�سكيلة  ا�ستاأنفت 

بامللحق  االأول  اأم�س  ع�سية  حت�سرياتها 

نوفمرب،  اأول  االأوملبي  باملركب  الريا�سي 

�سد  االأخري  اللقاء  عقب  مبا�سرة  وهذا 

احتاد ال�ساوية، اإذ اأدخل لعالوي العبيه 

اأ�سباله اأجواء لقاء احتاد خن�سلة مبكرا 

خا�سة بعد الهزمية القا�سية �سد اأبناء 

�سيدي اأرغي�س وال�سقوط بثالثية كاملة، 

لي�سرع لعالوي يف ت�سحيح الـاأخطاء التي 

وقع فيها رفقاء احلار�س براهيمي.

ــيــة  ــس االأورا� الكتيبة  وخــا�ــســت  هـــذا 

املران بتعداد غري مكتمل اإذ غاب كل من 

ومن  �سياب  والالعب  براهيمي  احلار�س 

غياب  ورخ�سة  اإذن  على  احل�سول  دون 

هذا  ليزيد  واالإدارة  الفني  الطاقم  من 

لطاملا  االإدارة  واأن  خا�سة  بلة  الطني 

ال�سرامة  ت�سوده  جو  العمل  على  اأكدت 

املذكور  الثنائي  ليبقى  واالنــ�ــســبــاط، 

القانون  ح�سب  غيابه  بتربير  مطالب 

الداخلي للفريق.

كما غاب كل من اأمري اإيديو وكذا املدافع 

ح�سل  الثنائي  هذا  اأن  اإال  عياد  االأي�سر 

على ترخي�س من مدرب الفريق، ليح�سر 

اال�ستئناف  حــ�ــســة  الــالعــبــني  ــي  ــاق ب

ويبا�سرون حت�سريهم للقاء القادم.

اجتمع  لعالوي  في�سل  اأن  الذكر  يجدر 

بالعبيه قبل احل�سة التدريبية وتطرق 

باملقابلة  املتعلقة  النقاط  من  للعديد 

العبيه  مــع  اللهجة  �سدد  اإذ  االأخـــرية 

االأخطاء  ت�سحيح  �ــســرورة  على  ــد  واأك

�سيناريو  تــكــرار  تــفــادي  على  والــعــمــل 

مباراة ال�ساوية يف قادم اجلوالت.

الفريق  �سيوا�سل  ال�سياق،  ذات  ويف 

باملركب  االأ�سبوع  هذا  طيلة  التح�سري 

ي�ستفيد  اأن  على  نوفمرب  اأول  الريا�سي 

من ح�سة يف امللعب الرئي�سي اأم�سية يوم 

الثالثاء والتي �ستكون مباراة تطبيقية 

بني العبي الفريق.

توا�سل ت�سكيلة هالل �سلغوم العيد حت�سرياتها 

هذا  املنتظرة  القادمة  للمباراة  كبرية  بجدية 

اأمام  املالك  عبد  بن  ال�سهيد  مبلعب  اخلمي�س 

مولودية ق�سنطينة حيث يراهن اأ�سبال املدرب 

م�سطفى عقون على موا�سلة التاألق مبا اأن الهالل 

مل يتلق اأي هزمية حلد االأن، وعرفت تدريبات 

امل�سابة على  للعنا�سر  الفريق عودة تدريجية 

يف  �سرعا  الــلــذان  و�سبور  با�سا  الثنائي  غــرار 

يف  م�ساركتهما  اأن  ولو  املجموعة  مع  التدريبات 

قرار  على  متوقفة  تبقى  اخلمي�س  هذا  مباراة 

الطاقم الطبي.

وقرر الطاقم الفني نقل تدريبات الفريق هذا 

االأ�سبوع اإىل امللعب القدمي وهذا لتفادي تعر�س 

الالعبني الإ�سابات على اأر�سية ملعب املظاهرات 

والذي بات ي�سكل خطورة على �سحة الالعبني 

ب�سبب عدم �سالحية اأر�سية امللعب التي تدهورت 

من  الهالل  واإ�ستفاد  االأخــرية،  االأونــة  يف  كثريا 

كاإعانة  �سنتيم  مليار   1.4 يناهز  مــايل  مبلغ 

اإ�سافية ممنوحة من طرف بلدية �سلغوم العيد 

الرئي�س  اإدارة  عليها  تراهن  التي  القيمة  وهي 

الالعبني  م�ستحقات  ت�سوية  اأجــل  من  خملويف 

املخ�سرم  احلار�س  وتاألق  العاجل،  القريب  يف 

عنرت ختالة ب�سكل الفت لالإنتباه مع بداية هذا 

�سباكه  نظافة  على  حمافظته  خالل  من  املو�سم 

يف 4 لقاءات على التوايل. 

قرر رئي�س مولودية ق�سنطينة عبد احلق دميغة 

نهائيا  الفرق  تعداد  من  فراحتية  الالعب  طرد 

خليارات  االإمتثال  الالعب  رف�س  ب�سبب  وهــذا 

اإحتاد  اأمــام  ال�سابقة  املباراة  يف  الفني  الطاقم 

تب�سة، وجاء القرار ليوؤكد على ال�سرامة الكبرية 

االإن�سباطي  اجلانب  مع  دميغة  بها  يتعامل  التي 

متاما  الت�سامح  عــدم  الفريق  رئي�س  قــرر  حيث 

اإ�ستقرار  على  احلفاظ  اأجل  من  اجلانب  هذا  مع 

اإنطالقة قوية يف بطولة  التي حققت  الت�سكيلة 

هذا املو�سم من خالل التواجد يف املرتبة الثالثة 

حلد االأن.

هذا  لــقــاء  يف  املــولــوديــة  ت�سكيلة  عــن  ويغيب 

بعد  العقوبة  ب�سبب  ـــوارة  ن الــالعــب  اخلمي�س 

ال�سابق  اللقاء  يف  احلمراء  بالبطاقة  خروجه 

�سمري  الفريق  مــدرب  وقــال  تب�سة،  ــاد  اإحت ــام  اأم

يف  الــفــوز  حتقيق  الــ�ــســروري  مــن  ــه  اأن بوجعران 

اأجل  من  وهذا  الديار  داخل  القادمني  اللقاءين 

البقاء يف كوكبة املقدمة معرتفا ب�سعوبة املهمة 

التي تنتظر الفريق اأمام هالل �سلغوم العيد الذي 

حقق اإنطالقة قوية يف البطولة. 

ــازر  ب م�ستقبل  حــقــق 

يف  �سهال  تــاأهــال  �سكرة 

الت�سفوي  الــدور  لقاء 

االأول من مناف�سة كاأ�س 

فريق  اأمام  اجلمهورية 

فكرينة يف املباراة التي 

اخلــروب  مبلعب  جــرت 

ت�سكيلة  متكنت  حيث 

الهرو�س  ــراد  ف املـــدرب 
من حتقيق الفوز بخما�سية كاملة دون مقابل، 
وتداول على ت�سجيلها كل من الالعب املخ�سرم 
عبا�س الذي وقع ثنائية وهو احلال ذاته مع 
مهرجان  فالحي  ختم  فيما  حمودي  الالعب 
الثاين  الدور  يف  الفريق  و�سيواجه  االأهداف، 
املناف�سة فريق هن�سري تومغني حيث  من هذه 
يبقى رهان الطاقم الفني واالإداري هو الذهاب 

بعيدا يف هذه املناف�سة.

امل�ستقبل  ت�سكيلة  وتــد�ــســن 

مــبــاريــات املــو�ــســم اجلــديــد مع 

نهاية االأ�سبوع اجلاري مبواجهة 

مبلعب  بو�سرقة  اإحتــاد  فريق 

التي  املـــبـــاراة  الــطــاهــري وهـــي 

�سماخي  الالعب  غياب  �ستعرف 

الذي مازال يعاين من االإ�سابة، 

التعداد  بــاقــي  �سيكون  فيما 

الوقت  يف  وهذا  الفني  الطاقم  ت�سرف  حتت 
االإ�ستفادة  الفريق  م�سريو  فيه  ينتظر  الذي 
بازر  بلدية  طرف  من  املمنوحة  االإعانة  من 
�سكرة يف اأقرب وقت ممكن خا�سة اأن الفريق 
هذا  ملعبه  عن  بعيدا  لالإ�ستقبال  �سي�سطر 
املو�سم وهو االأمر الذي �سيكلف الفريق كثريا 

من الناحية املادية. 

تكبد �سباب قاي�س هزمية قا�سية يف اجلولة 

املا�سية حينما عاد بهزمية خمزية من باتنة 

رباعية  وقع  على   " املحلي  "ال�سباب  يد  على 

كان  الذي  الدفاع  م�سوؤوليتها  يتحمل  نظيفة 

خارج االإطار مبعية حار�س املرمى، واملهاجمني 

هدف  ت�سجيل  ـــل  االأق على  عــجــزوا  الــذيــن 

ومل  امليدان  اأر�سية  فوق  تاهوا  حيث  ال�سرف 

يقدروا على �سنع اأي فر�سة للت�سجيل وهو ما 

اغ�سب كثريا املدرب بن جاب اهلل الذي بدوره 

التح�سري  الرغم  على  اأ�سباله  على  يتعرف  مل 

الالعبني  جميع  بح�سور  اأ�سبوع  طيلة  اجليد 

اغ�سب  ما  وهــو  وخيبوه  العك�س  حــدث  لكنه 

كثريا اأن�سار " �سياركا " الذين مل يه�سموا هذه 

اخل�سارة املخزية التي مل ي�سبق لفريق �سباب 

ولذا  املا�سية  املوا�سم  خــالل  تذوقها  قاي�س 

ح�ساباتها  مبراجعة  االإدارة  االأن�سار  نا�سد 

االآن قبل الغد ومعاجلة اأين يكمن امل�سكل على 

الرغم ح�سبهم الرئي�س قيدوم دائما يتحدث 

ويوؤكد اأن لديه فريق قادر اأن يحدث مفاجاأة 

و�سيقول كلمته هذا املو�سم وح�سبه اأن الفريق 

اإىل  املــوؤديــة  الــتــذاكــر  بــاأحــد  للظفر  مر�سح 

الق�سم الوطني الثاين.

اأمري. ج

ب. ع

بدري. ع

ع. ب

رابطة باتنة اجلهوية 

برنامج املباريات 

دخول اأندية رابطة بني 
اجلهات للمناف�سة ومباريات 

واعدة يف الدور الثالث
القرعة  عملية  الــرابــطــة  مبقر  اأمــ�ــس  ــوم  ي ــرت  ج

كاأ�س  لت�سفيات  الثالث  اجلــهــوي  بــالــدور  اخلا�سة 

ما  بطولة  اأنــديــة  دخــول  عرفت  والتي  اجلمهورية 

بوعقال  جنــم  وهــي  للرابطة  التابعة  اجلــهــات  بــني 

واأمل مروانة و�سباب عني ياقوت ومولودية بريكة و 

�سباب بوجلبانة ومت برجمة الءات  تازوقاغت  جنم 

عملية  واوقعت  املقبل،  اأكتوبر   25 يوم  الــدور  هذا 

اأربــعــة اأنــديــة مــن رابــطــة بــني اجلــهــات يف مواجهة 

بع�سها حيث �سيواجه فريق اأمل مروانة نظريه اإحتاد 

�سباب  فريق  يالقي  الذي  ياقوت  عني  و�سباب  برهوم 

بوجلبانة.

وادي  ـــــة  ـــــودي ـــــول م لـــــقـــــاء  مــــــن  ـــــز  ـــــائ ـــــف )ال

بلعايبة ــع  ــري ــس �  / ـــــربج(  ال �ــســبــيــبــة  ــعــبــة-  الــ�ــس

ــة ــان ــب ــل ــوج ـــاب ب ـــب ـــس ـــــاقـــــوت- � ـــاب عــــني ي ـــب ـــس �

ــــــرج غـــديـــر ــــة بــــريــــكــــة- �ـــســـريـــع ب ــــودي ــــول م

ـــر ـــدي ـــة بــــــــرج غ ـــي ـــع ـــم ـــــال- ج ـــــق ـــــوع جنــــــم ب

ـــت ـــاغ ـــازوق ــــــادي ت �ـــســـبـــاب ثــنــيــة الـــنـــ�ـــســـر- ن

ـــــــاد ثــنــيــة الــــعــــابــــد- �ـــســـبـــاب احلـــمـــاديـــة اإحت

ـــــــــــــل مـــــــــــروانـــــــــــة- اإحتــــــــــــــــاد بــــــرهــــــوم اأم

ـــدي عــيــ�ــســى ـــي ـــس ـــــي جمـــــانـــــة- اإحتـــــــــاد � ـــــب اأومل

�ساكر. اأ

عبد الهادي. ب

العاي�س. �س
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الـــــرتتـــــيـــــب 



اأ�سفرت عملية �سحب القرعة 

اخلا�سة بالدور التمهيدي االأول 

لت�سفيات كاأ�س اجلزائر على 

م�ستوى رابطة عنابة اجلهوية عن 

عدة مباريات حملية قوية بطابع 

داربي اأهمها مواجهة اأمل اأم علي 

ون�سر ال�سريعة، هذا ورغم اأن عدة 

فرق ال تزال غري جاهزة لدخول 

اأجواء املناف�سة الر�سمية ب�سبب 

امل�ساكل املالية واالإدارية التي 

تبقى القا�سم امل�سرتك بني اأغلب 

الفرق ف�سال عن كون الرابطة 

عمدت اإىل ح�سر امل�ساركة يف 

افتتاح املرحلة الت�سفوية على 

اأندية اجلهوي الثاين وكذا ممثلي 

الرابطات الوالئية.

يجدر الذكر ان مباراة اأمل اأم علي 

ون�سر ال�سريعة �ستجرى يف بئر 

العاتر وب�سبط يف ملعب لولباين 

الذي �سيكون م�سرحا يحت�سن هذه 

مواجهة اأم�سية اليوم الثالثاء.

كما �سيكون ممثلي الوالية 

االآخرين يف مواجهات حملية 

اأخرى، على غرار فريق العوينات 

الذي �سيواجه فريق م�ستقبل 

مدورو�س يف ملعب حمة لولو، 

وكذا وفريق مولودية ال�سريعة يف 

مواجهة قوية مع مولودية �سوق 

اأهرا�س مبلعب �سدراتة، اإ�سافة 

اإىل فريق احتاد ال�سريعة الذي 

�سيالقي فريق اأتلتيك �سوق اأهرا�س 

يف ملعب مداورو�س هذه االأم�سية 

حل�ساب الدور الت�سفوي التمهيدي 

االأول لرابطة عنابة اجلهوية.

اأهلي  لفريق  امل�سري  املكتب  عقد 

اليد،  لكرة  باتنة  مدينة 

بطولة  يف  والنا�سط 

الــثــاين،  الق�سم 

اجتماعا  خرج 

اأع�ساء  فيه 

بعدة  املكتب 

قــــــــــــرارات 

رمي  اأهــمــهــا 

املـــنـــ�ـــســـفـــة 

لة  �ستقا ال ا و

مـــــــن تـــ�ـــســـيـــري 

الــــفــــريــــق وهــــذا 

املادية  االأو�ساع  ب�سبب 

على  بقيت  والتي  ح�سبهم،  ال�سعبة 

حالها منذ موا�سم عديدة رغم وعود 

ال�سلطات بتقدمي الدعم وم�ساعدة 

هذا النادي.

االأ�سطر  ــذه  ه كتابة  ــد  وحل ــذا  ه

حقوق  الــنــادي  اإدارة  تــ�ــســدد  مل 

باتنة  لرابطة  �ــســواء  االنــخــراط 

اأكابر الفريق  اجلهوية فيما يخ�س 

الثاين،  الق�سم  يف  ين�سطون  الذين 

باتنة  رابـــطـــة  لـــدى  اأو 

بالن�سبة  الــوالئــيــة 

للفئات ال�سبانية، 

الفريق  ليبقى 

بعدم  مــهــدد 

ــراط  ــخ االن

هذا  نهائيا 

املو�سم.

وحــــ�ــــســــب 

العام  االأمـــني 

والذي  للفريق 

لـ"االأورا�س  حتدث 

االإدارة  ــــاإن  ف نيوز" 

متانع  ال  النادي  رئي�س  راأ�سها  وعلى 

جديد  لرئي�س  امل�سعل  ت�سليم  يف 

بناء  يعيد  جــديــد  م�سري  ومــكــتــب 

جديدة  دماء  وي�سخ  الفريق  ع�سب 

ــات  االأزم كــادت  الــذي  النادي  لهذا 

رغم  بــاأركــانــه  تع�سف  اأن  املــالــيــة 

لعبه لالأدوار االأولــــى كل مــو�سم يف 

الق�سم الثاين.

االأورا�ـــس  علمت 

م�سادر  مــن  نــيــوز 

بيت  مــن  مقربة  

الكناري اأن رئي�س 

خليف  الــــنــــادي 

الــعــمــري اتــخــذ 

قرارا نهائيا ب�ساأن 

م�ستقبل العار�سة 

لالحتاد،  الفنية 

ــد  ــع ــــة ب خــــا�ــــس

يف  الفريق  اأداء 

االأخرية  املقابلة 

�ــســد مــولــوديــة 

قـــ�ـــســـنـــطـــيـــنـــة، 

خليف  لــيــفــ�ــســخ 

كان  الــذي  العقد 

باملدرب  يربطه 

بل�سطر.

ــت  ــارع ــس هــــذا و�

يف  الكناري  ادارة 

بعديد  االت�سال 

اأجل  من  االأ�سماء 

تـــعـــيـــني مـــــدرب 

راأ�س  على  جديد 

الفنية،  العار�سة 

اللجنة  فـــاإن  املــ�ــســدر  نف�س  وح�سب 

قيادة  حتت  الفريق  على  ت�سرف  التي 

تعيني  قررت  العمري  خليف  الرئي�س 

جديد  م�ساعد  جابري  لطفي  املــدرب 

بدال عن حفظ اهلل، هذا االأخري الذي 

منذ  الــفــريــق  تــدريــبــات  على  اأ�ــســرف 

االأ�سبوع  هذا  مطلع  اال�ستئناف  ح�سة 

لــه حديث  وكـــان 

مـــــع الـــالعـــبـــني 

�سرح فيه و�سعية 

ال�سعبة  االحتــاد 

القيام  عليهم  وما 

به.

جريدة  وعلمت 

نيوز"  "االأورا�س 
من م�سادر مطلعة  

اأن الرئي�س خليف 

با�سر  الــعــمــري 

بداية  ات�ساالت 

مع  االأ�سبوع  هذا 

االأ�سماء  عــديــد 

ـــدرب  ـــا امل ـــرزه اأب

لالحتاد  ال�سابق 

فــــــالح �ـــســـعـــدان 

اإىل  ــــة  ــــاف ــــس اإ�

الــثــنــائــي تــازيــر 

ورحمي

اأن  املنتظر  ومــن 

يــ�ــســرف جــابــري 

لطفي على توجيه 

الفريق يف مباراة 

يــــــوم اخلــمــيــ�ــس 

الفريق  فيها  �سيتنقل  الــتــي  املقبل 

�سباب عني فكرون  ال�سالحف  ملواجهة 

لتعيني  كــاف  غري  الوقت  واأن  خا�سة 

احل�س�س  على  ي�سرف  جديد  ــدرب  م

املتبقية قبل يوم اخلمي�س  التدريبية 

اإجازة  ا�ستخراج  ا�ستحالة  عن  ناهيك 

له يف ظرف 48 �ساعة.

ثّمن مدرب االإحتاد الفوز الثاين على 

الذي حققه عنا�سره خالل  التوايل 

باتنة  مولودية  الرائد  ا�ستقبالهم 

بالفريق  االإطاحة  من  متكنوا  حيث 

الزائر بثالثية كاملة واإعترب املدرب 

الفوز  البقري  حممود  �سعد  امل�سري 

مبثابة انت�سار االإرادة والعزمية اإىل 

جانب العمل واملجهودات الكبرية التي 

بذلتها كل العنا�سر خالل التدريبات 

خا�سة من اجلانب النف�سي الذي ركز 

بالرغم  كثريا  الفني  الطاقم  عليه 

�سفوف  يف  الــكــثــرية  الــغــيــابــات  ــن  م

عرف  فريقه  باأن  لي�سيف  الت�سكيلة، 

على  ويــحــافــظ  الــلــقــاء  ي�سري  كيف 

امتدادا  يبقى  ــذي  ال املحقق  الــفــوز 

املا�سية،  اجلولة  يف  امل�سجل  للفوز 

وهو  الديار،  خارج  فكرون  عني  اأمــام 

الوثبة  للفريق  منح  الذي  االنت�سار 

الب�سيكولوجية بعد مرحلة ع�سيبة 

عرفها الفريق منذ انطالق البطولة 

يف انتظار اجلوالت القادمة.

املدرب  يوا�سل  �سلة  ذات  �سياق  ويف 

ا�ستعدادا  كتيبته  حت�سري  امل�سري 

ملقابلة جيجل املربجمة هذا اخلمي�س 

ويريد مدرب االإحتاد اجلديد، تاأكيد 

اجلولتني  يف  املحققتني  النتيجتني 

الفني  الطاقم  وي�سعى  الفارطتني، 

م�ساكل  يف  لــال�ــســتــثــمــار  ـــالإحتـــاد  ل

اجلواجلة وهزمه يف عقر داره.

ومن جهة ثمنت جلنة اأن�سار االإحتاد 

باتنة،  مولودية  اأمــام  املحقق  الفوز 

اإىل  للعودة  االأوفياء  االأن�سار  ودعت 

املدرجات ق�سد موؤازرة فريقهم الذي 

هو يف حاجة ما�سة اإىل ت�سجيعاتهم 

على  املحققني  لــفــوزيــن  مــع  خا�سة 

التوايل، وهو ما �سينعك�س باالإيجاب 

منحه  اأن  بعد  الفريق  ــردود  م على 

الفوز  حتقيق  يف  اأكــرب  اإرادة  املــدرب 

والعودة اإىل عهده ال�سابق. 

اإدارة الأهلي تعجز عن ت�سديد حقوق 
النخراط والفريق مهدد بالزوال

مباريات الدور 
التمهيدي الأول 

لرابطة عنابة اجلهوية 

�سباب باتنة 

اإحتاد تب�سة

اإحتاد ال�ساوية

اأهلي مدينة باتنة 

رابطة عنابة اجلهوية 

قدرته مدى  يحدد  هام  منعرج  "ال�سباب" اأمام 
 على لعب الأدوار الأوىل

تعيني جابري مدربا موؤقتا للكناري 
لغاية التفاق مع مدرب جديد 

الطاقم الفني ُيثمن جمهودات لعبيه 

وي�سيد باأدائهم �سد "البوبية"
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على  مقبل  باتنة  �سباب  فــريــق  �سيكون 

املو�سم  هذا  بطولة  م�سرية  يف  هام  منعرج 

من خالل املهمات التي تنتظره يف اجلوالت 

اخلرجة  ذلك  مقدمة  ويف  املقبلة،  الثالث 

البي�ساء  عني  اإىل  االأ�سبوع  نهاية  املنتظرة 

ا�ستقبال  وبعدها  املحلي  االإحتــاد  ملواجهة 

جليجل  اأخرى  مرة  ال�سفر  ثم  جالل  اأوالد 

جيدة  و�سعية  اأمام  الفريق  يجعل  ما  وهو 

اللونني  اأ�سحاب  قدرة  مدى  حول  للوقوف 

واإمكانية  كلمتهم  قول  يف  واالأزرق  االأحمر 

املراهنة على لعب ورقة ال�سعود، خا�سة يف 

حاجة  يف  تبقى  التي  احلالية  امل�سرية  ظل 

القواعد  خارج  الفارق  و�سنع  التاأكيد،  اإىل 

مع عدم التفريط يف نقاط املواجهات داخل 

الديار وينتظر املحيط العام للكاب مواجهة 

للوقوف  البي�ساء  عني  اأمــام  اخلمي�س  هذا 

على قّوة ال�سمود حيث �ستكون هذه املواجهة 

حمكا حقيقيا حول مدى قدرة اأبناء املدرب 

بن علي يف ال�سمود خارج القواعد وتفادي 

�سفرية  اأول  يف  حدث  الــذي  املــّر  االإخفاق 

اأمام "املوك"، خا�سة اأن الكثري من املتتبعني 

جممل  يف  النقاط  اأهمية  على  يجمعون 

التناف�س  مل�سايرة  باتنة  خــارج  املحطات 

احلا�سل يف املقدمة واإذا كان العبو ال�سباب 

وتاأكيد  طموحاتهم  تعزيز  على  يراهنون 

االإ�سكال  اأن  اإال  احلراكتة  اأمام  انطالقتهم 

يكمن  التون�سي  املــدرب  منه  �سيعاين  الــذي 

ال  قد  الذين  امل�سابني  الالعبني  كــرثة  يف 

غرار  على  املواجهة،  لهذه  جاهزين  يكونوا 

قح�س  الهادي  هــواة  الثاين  الق�سم  هــداف 

تخو�س  الباتنية  الت�سكيلة  يجعل  ما  وهو 

اأهم  اأحد  من  مبتورة  اأخرى  مّرة  مواجهتها 

الفني  الطاقم  عليها  يعّول  التي  الركائز 

ــاظ على وتــرية  ــف ــارق واحل ــف ال الإحــــداث 

النتائج االيجابية.

الالعبون مطالبون بتفادي
 �شيناريو "املوك"

ين�سوا  مل  وامل�سريين  الكاب  اأن�سار  والزال 

اأول  يف  الفريق  بها  خ�سر  التي  الطريقة 

خرجة اأمام املوك فاأ�سبال املدرب التون�سي 

مع  التفاو�س  يح�سنوا  مل  علي  بن  حمــرز 

خ�سارة  وتكّبدوا  دقيقة  الت�سعني  جمريات 

مرة وبثالثية كان لها اأثر �سلبي يف البداية 

مباراة  يجعل  ما  وهو  للفريق  موفقة  الغري 

ولو  املعطيات،  نف�س  يف  جتــري  احلراكتة 

النقاط  على  االآخر  هو  يراهن  املناف�س  اأن 

ما  االأخـــرية  املــراتــب  من  للتخل�س  الثالث 

والطاقم  الالعبني  مرمى  يف  الكرة  يجعل 

االأقل  على  التعادل  بنقطة  للعودة  الفني 

واخلروج من هذه املوقعة باأخف االأ�سرار.

اأحمد اأمني. ب

عبا�سي.ع

اأ.ج

عبا�سي.ع اأحمد اأمني. ب

كــرة اليـد 



اإ�سباين،  �سحفي  تقرير  قــال 

الفرن�سي جان كلري توديبو،  اإن 

ــاب،  ــس ــ� ــونــة ال ــل مـــدافـــع بــر�ــس

للنادي  القلق  مــن  حالة  اأثـــار 

الــكــتــالــوين، عــقــب مــواجــهــة 

بفوز  انــتــهــت  الــتــي  اإ�سبيلية 

البار�سا برباعية نظيفة.

"موندو  �سحيفة  واأ�ــســافــت 

اأن  االإ�ــســبــانــيــة،  ديبورتيفو" 

اإ�سبيلية  ــام  اأم �سارك  توديبو 

جريارد  بجانب  اأ�سا�سي  كالعب 

كليمنت  غياب  ظل  يف  بيكيه، 

على  ح�سل  الـــذي  لينجليت، 

مـــبـــاراة  بــطــاقــة حـــمـــراء يف 

خيتايف.
ي�ستطع  مل  توديبو  اأن  وتابعت 

اإنهاء املباراة، حيث طلب التغيري 
ال�سعور  بعد   ،74 الدقيقة  يف 

بعدم الراحة يف الع�سالت.

رغم  اأن  اإىل  ال�سحيفة  ولفتت 

وهو  اإيجابي،  اأمــر  هناك  ذلــك 

غرفة  داخل  امل�سادر  بع�ص  اأن 

خلع املالب�ص، ك�سفت اأن توديبو 

بع�ص  ب�سبب  امللعب  من  ان�سحب 

ب�سبب  لي�ص  ولكن  الت�سنجات 

اإ�سابة.

اأ�سبح توديبو  اإذا  باأنه  وختمت 

املباراة  يف  ف�سي�سارك  جاهًزا، 

اإيبار،  ــام  اأم لرب�سلونة  املقبلة 

خـــا�ـــســـة بـــعـــد تــــاأكــــد غــيــاب 

لالإيقاف  املــبــاراة  عــن  بيكيه 

بطاقات   5 على  ح�سوله  بعد 

�سفراء.

ــة ــون ــل ــس ــر� ب يف  الـــقـــلـــق  يـــثـــري  ـــو  ـــب ـــودي ت

خامي�ص  ــي  ــب ــوم ــول ــك ال ــن  ــك مت

ريــال  ــاب  ــع األ �سانع  رودريــغــيــز 

مدريد، من ت�سجيل هدفه االأول 

مع فريقه امللكي هذا املو�سم.

وهز خامي�ص، ال�سباك خالل فوز 

ريال مدريد على نظريه غرناطة 

اجلولة  اإطــار  يف   ،2-4 بنتيجة 

الثامنة من عمر الليغا.

اأن  "ماركا"،  �سحيفة  وذكـــرت 

يف  �سيبقى  رودريــغــيــز  خامي�ص 

تدريبات  )مــقــر  فالديبيبا�ص 

ريــــال مــــدريــــد(، خــــالل فــرتة 

العمل  التوقف الدويل، ملوا�سلة 

ثقة  ا�ستعادة  اأجــل  مــن  اجلــاد 

مدربه زين الدين زيدان.

لي�ص لديه  اأن خامي�ص  واأ�سافت 

وهو  راأ�سه  يف  واحد  �سيء  �سوى 

ولهذا  مدريد،  ريــال  يف  النجاح 

تدريبات  مقر  يف  �سيظل  ال�سبب 

التوقف  فـــرتة  خـــالل  ــكــي  ــل امل

التح�سريات  ملوا�سلة  الـــدويل، 

حتت اإ�سراف زيدان.

قرار  اأن  اإىل  ال�سحيفة  ولفتت 

قائمة  مــن  خامي�ص  ا�ستبعاد 

اتخاذه  مت  كولومبيا،  منتخب 

مــع مدربه  املــتــبــادل  بــاالتــفــاق 

ــص كـــريو�ـــص، وبــالــتــايل  ــو� ــارل ك

مواجهتي  عن  الالعب  �سيغيب 

ت�سيلي واجلزائر.

الفني  املدير  كونتي،  اأنطونيو  تلقى 

خالل  قــويــة  �سربة  مــيــالن،  الإنـــرت 

اأمام  حالًيا  املقامة  فريقه  مــبــاراة 

مياتزا،  جوزيبي  مبلعب  جوفنتو�ص، 

من  ال�سابعة  اجلولة  لقاءات  �سمن 

الدوري االإيطايل.

و�سهدت الدقيقة 33، اإجراء كونتي 

اأوىل التبديالت اال�سطرارية بعدما 

تعر�ص �ستيفانو �سين�سي، جنم و�سط 

ــة يف الــفــخــذ مل  ــاب ــس ــق، الإ� ــري ــف ال

ي�ستطع اإكمال املباراة على اإثرها.

�سين�سي  ا�ــســتــبــدال  كــونــتــي  وقـــرر 

واإ�سراك ماتيا�ص فيت�سينو بداًل منه، 

ليفقد مدرب النرياتزوري، اأحد اأبرز 

االأ�سلحة املوؤثرة بفريقه.

تعادل  اإىل  حالًيا  النتيجة  وت�سري 

الفريقني بهدف لكل منهما.

عن  جوفنتو�ص،  جنــم  ــاال،  ــب دي بــاولــو  اأعـــرب 

على  فريقه  حققه  الــذي  باالنت�سار  �سعادته 

اإنرت ميالن، بنتيجة )2-1(، مبناف�سات اجلولة 

ال�سابعة من الدوري االإيطايل.

على  جــوفــنــتــو�ــص  فــــوز  يف  ديـــبـــاال  و�ــســاهــم 

ليقود  االأول،  الهدف  النرياتزوري، بعدما �سجل 

اليويف  ويت�سدر  الثالث  النقاط  حل�سد  فريقه 

نقطة،   19 بر�سيد  الكالت�سيو  ترتيب  جــدول 

بفارق نقطة عن اإنرت ميالن.

"�سكاي  ل�سبكة  ت�سريحات  يف  ديــبــاال  وقـــال 

جيدة  مــبــاراة  كانت  "لقد  اإيطاليا":  �سبورت 

بالفعل، و�ستبقى يف ذهن جميع امل�سجعني لفرتة 

طويلة، اإنه انت�سار مهم للغاية و�سيعطينا دفعة 

معنوية كبرية".

مع  التعامل  يف  جــيــًدا  كــان  "املدرب  واأ�ــســاف 

كانت  التغيريات  ا،  اأي�سً اأجــدنــا  املباراة،ونحن 

اأ�سا�سية، اأريد اللعب دائًما، لقد لعبنا كرة القدم 

التي نريدها".

بالهجوم؟ مل تكن  "اللعب يف خط ثالثي  وختم 

حلظة �سهلة يف املباراة، كان علّي اأن اأكون �سانع 

كانت  اإذا  ما  �سرنى  بالتعب،  اأ�سعر  وكنت  األعاب 

هناك فر�سة للعب بهذه الطريقة من البداية".

و�سيفه  ميالن  اإنرت  مباراة  من  االأول  ال�سوط  اأحــداث  انتهت 

يوفنتو�ص، املقامة على ملعب �سان �سريو، يف اجلولة ال�سابعة 

من الدوري االإيطايل، بالتعادل االإيجابي )1-1(.

 ،4 الدقيقة  يف  ديباال  باولو  طريق  عن  جوفنتو�ص  وتقدم 

وعادل الوتارو مارتينيز النتيجة للنرياتزوري، يف الدقيقة 

جزاء. ركلة  من   18

كال  اأن  "اأوبتا" لالإح�سائيات،  �سبكة  ذكرت  ال�سدد،  هذا  ويف 

من اإنرت ميالن وجوفنتو�ص جنح يف ت�سجيل هدًفا على االأقل، 

االإيطايل،  بالدوري  بينهما  مباراة  يف  االأول  ال�سوط  خالل 

الأول مرة منذ ماي 2015.

ــزن  ــات احل ــالم و�ــســحــت ع

عــلــى بــيــب غـــوارديـــوال، 

ملان�س�سرت  الفني  املدير 

الهزمية  عقب  �سيتي، 

اأمام وولفرهامبتون، 

وابــــــتــــــعــــــاد 

لــــيــــفــــربــــول 

بـــــ�ـــــســـــدارة 

ـــــب  ـــــي ـــــرت ت

ـــــــــــــدوري  ال

االإجنليزي.

وحقق الذئاب 

مان�س�سرت  على  غالًيا  فــوًزا 

�ــســيــتــي، مبــلــعــب االحتــــاد، 

�سمن  رد،  دون  بــهــدفــني 

للدوري  الثامنة  اجلــولــة 

االإجنليزي.

وقال غوارديوال يف املوؤمتر 

املــبــاراة:  عقب  ال�سحفي 

"لقد كان يوًما �سيًئا، وهذا 
يحدث يف بع�ص االأحيان".

واأ�ساف: "لقد بداأنا املباراة 

وبعد  ــد،  ــي ج بــ�ــســكــل 

الكرة  فــقــدنــا  ذلـــك 

منطقة  يف  مــرتــني 

الهجمة،  بــنــاء 

ـــا  ـــن ـــر�ـــس ـــع ت

ــني  ــت ــس ــر� ــف ل

ــني  ــريت ــط خ

ــــــــى  عــــــــل

 ، نا ما مر

وهـــــــــذا 

�ــــســــبــــب 

التوتر بع�ص ال�سيء".

اأمام  خ�سرنا  "لقد  وتابع: 

بقوة  يتمتع  جيد،  فريق 

و�سرعة  عــالــيــة،  بــدنــيــة 

امل�ساد،  الهجوم  يف  رهيبة 

وهذا هو ال�سبب".

املناف�سة حالًيا  �سباق  وعن 

مع ليفربول، قال: "الفارق 

ال  ليفربول  كبريا،  اأ�سبح 

الأ�سباب  نقاًطا  يخ�سر 

كثرية".

االأف�سل  "من  واأكمل: 

ذلك،  يف  التفكري  عدم 

ــادم،  ق هــو  ملــا  والنظر 

والفوز باملباريات".

ووا�سل: "اليوم مل نكن 

يف م�ستوانا، على عك�ص 

ال�سابقة  املـــبـــاريـــات 

ب�سكل  فيها  اأدينا  التي 

جيد".

واأمت: "مازلنا يف اأكتوبر 

واأنا  طويل،  وامل�سوار   ،

اأعرفهم  رجـــااًل  اأمــلــك 

باإمكانهم  ومازال  جيًدا، 

فعل الكثري".

مرمى  حار�ص  خيا  دي  ديفيد  االإ�سباين  �سدد 

باأ�سواأ  مير  فريقه  اأن  على  يونايتد،  مان�س�سرت 

وذلك  احلمر،  لل�سياطني  ان�سمامه  منذ  فرتة 

عقب الهزمية اأمام نيوكا�سل.

مان�س�سرت  �سيفه  هــمــوم  مــن  نيوكا�سل  وزاد 

يونايتد، وفاز عليه بهدف دون رد اأم�ص االأحد، 

الــدوري  عمر  مــن  الثامنة  اجلــولــة  اإطـــار  يف 

االإجنليزي املمتاز.

وقالت �سحيفة مريور الربيطانية، اإن دي خيا 

اعرتف باأن االأمور �سعبة للغاية داخل النادي 

يف الوقت احلايل.

لي�ص  مقبول،  "هذا غري  قائاًل  و�سرح دي خيا 

فقط هذه املباراة، لكن املو�سم باأكمله".

وقت  اأ�سعب  "اإنه  االإ�سباين  احلار�ص  واأ�ساف 

مر على النادي منذ وجودي هنا، ال اأعرف ما 

يف  ال�سباك  هز  ن�ستطع  مل  نحن  يحدث،  الذي 

اآخر مباراتني بكافة امل�سابقات".

وتراجع مان�س�سرت يونايتد للمركز الثاين ع�سر 

بجدول ترتيب الربميريليغ بر�سيد 9 نقاط.
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خامي�س ُي�سحي 
لك�سب ثقة 

زيــــدان

دي خيا يعرتف بانهيار 
مان�س�سرت يونايتد

ديباال: "الفوز على اإنرت �سيبقى
 يف اأذهان اجلماهري"

جوفنتو�س واإنرت ميالن يعيدان رقًما غائًبا عن الديربي

غوارديوال عن اخل�سارة اأمام 
وولفرهامبتون: "كان يومًا �سيئًا"

كونتي يتلقى �سربة موجعة 
اأمام جوفنتو�س

اأثــنــى فــرانــك المـــبـــارد، مــدرب 

العبيه،  ــودة  ج على  ت�سيل�سي، 

ــالل  الـــتـــي �ــســنــعــت الــــفــــارق خ

والتي  �ساوثهامبتون،  مواجهة 

البلوز )4-1( خارج  انتهت بفوز 

من  الثامنة  اجلــولــة  يف  اأر�ــســه، 

الدوري االإجنليزي املمتاز. 

وخــــالل تــ�ــســريــحــات اأبـــرزهـــا 

ت�سيل�سي عرب ح�سابه على موقع 

اأعرب  املــبــاراة،  عقب  "تويرت" 
البالغة  �سعادته  عــن  ــارد  المــب

ــاٍل  بــو�ــســول فــريــقــه ملــ�ــســتــوى ع

وحتقيق نتيجة جيدة قبل فرتة 

التوقف الدويل.

واعرتف املدرب االإجنليزي بعدم 

يف  مميز  مب�ستوى  فريقه  ظهور 

ي�سنع  اأن  قبل  ــبــاراة،  امل بــدايــة 

الالعبون الفارق بف�سل مهاراتهم 

الفردية.

تامي  هــدف  اأن  ــارد  ــب الم واأكـــد 

التي  للثقة  نتاج  االأول  اأبراهام 

االإجنليزي  املهاجم  بها  يتحلى 

باالإ�سافة  االأخـــرية،  الفرتة  يف 

ل�سمان  يبذلها  الــتــي  للجهود 

اال�ستمرار على هذا النهج.

الــبــلــوز بهدف  مـــدرب  وا�ــســتــدل 

�ساوثهامبتون الوحيد يف املباراة، 

للمزيد  فريقه  حاجة  لتاأكيد 

هذه  مثل  لــتــاليف  التح�سن،  مــن 

االأخطاء.

الذي قام  بالعمل  واأ�ساد المبارد 

به كالوم هود�سون اأودوي، اإذ قال 

هي  بها  لعب  التي  الطريقة  اإن 

اأجنحة  من  بال�سبط  يريده  ما 

اقرتاب  اإىل  اأ�سار  كما  الفريق، 

جاهزيته  ا�ستعادة  من  الالعب 

البدنية بعد غياب طويل ب�سبب 

اإ�سابة يف وتر اأكيلي�ص.

بع�ص  قيام  عــن  المــبــارد  و�ُسئل 

عن�سرية،  بهتافات  اجلماهري 

االأمـــور  هــذه  "مثل  اأن  ــاب  ــاأج ف

متثل م�سكلة بوجه عام يف عامل 

كرة القدم"، كما طالب امل�سجعني 

الت�سرفات  ـــذه  ه عـــن  بــالــكــف 

امل�سينة.

وارتقى ت�سيل�سي للمركز اخلام�ص 

14، لي�سبح  بعد و�سوله للنقطة 

ــارف اقــتــحــام املــربــع  ــس عــلــى مــ�

القليلة  االأ�ــســابــيــع  يف  الــذهــبــي 

املقبلة.

المبارد: "فارق اجلودة �سر
 اكت�ساح �ساوثهامبتون"



�شطيف

موظف قاعد.. وخدام "
ما ي�سلك�س"

"ال�سباي�ستون"  ونظام  "ميكي"  بالد  يف 

النا�س  ير�سي  وال  العجب  يحدث  حيث 

ال�سيام يف �سعبان اأو رجب، تعاين الطبقة 

ا�سمها  اأزمــة  من  مريرا  كفاحا  املكافحة 

االقت�ساد  �سعف  ب�سبب  "ال�سهرية" 
بظاللها  اأرخــت  التي  موازينه  وتزعزع 

يتجاوز  ال  الــذي  الب�سيط  املوظف  على 

راتبه الثالثني األف دينار جزائري، جتد 

"العامل" مبعنى "اخلدام �سح" بال اأجرة 
وانتهت  فيه  وعروقه  عرقه  جف  حتى 

م�ساريعه احلياتية بالذوبان و�سط كومة 

من امل�ساكل والديون وال�سرائب، يف حني 

يتقا�سى موظف القطاع العمومي املتواكل 

مبكرا  لينهيه  متاأخرا  دوامه  يبداأ  الذي 

"خدام  الأنه  نق�سان  وبال  �سهر  كل  راتبه 

وتاأمينه  حمفوظ  وحقه  الدولة"  عند 

وا�سح وال غبار عليه.

ونق�سد باخلدام ذاك املوظف "البطال" 

االأعمال  مــن  الكثري  اإلــيــه  توكل  الــذي 

اأن  دون  اأخــرى  اإىل  موؤ�س�سة  من  ويتنقل 

هو  وال  عامل  هو  فال  حــال،  له  يتح�سن 

الرجال  �سيد  بلقب  يكتفي  انه  اإال  بطال 

الرجال  هوؤالء  اأن  اإال  "خدامهم"،  كونه 

اأتعابه  وال  خــدمــاتــه  اإىل  يــنــظــروا  مل 

فيماطلون يف ت�سديد حقوقه حتت راية 

حاله  فتظل  لبا�س"  ماو�س  "االقت�ساد 
جلديد  ترقبا  ال�سعارات  بتلك  مرتبطة 

انه  العلم  مــع  والتغيريات  االنتخابات 

ظلت  لكنها  الأوانها  �سابقة  وعــودا  تلقى 

لها  معنى  ال  ارجتالية  ت�سويفات  جمرد 

وتاأجيله  املعلق  م�ستقبله  تاأخر  مقابل 

اإىل اآجال غري حمددة.

املوؤ�س�سات  هــذه  جتد  الوقت  نف�س  ويف 

خدمات  عن  اال�ستغناء  على  قــادرة  غري 

ت�سري  باآلة  اأ�سبه  �سار  الذي  "اخلدام" 
النا�س  مع  وتتعامل  ال�سم�سية،  بالطاقة 

غ�سبها  ممــتــ�ــســة  ريــا�ــســيــة  روح  بــكــل 

اأجمل  يف  لتكون  الظروف  على  و�سخطها 

معهم  املتعامل  اأو  الــزبــون  اأمـــام  �ــســورة 

كرب  حتمل  على  تقوى  ال  �سخ�سيات  من 

اأ�سال،  تعنيها  ال  اأنها  اأو  واملاأ�ساة  االأزمــة 

غري  املهنية  الدبلوما�سية  من  �سورة  يف 

احلــاالت  تلك  مثل  اإىل  للميل  القابلة 

االإن�سانية، واالأغرب من كل ذلك اأن كرثة 

املوظف  عند  جتدهما  والنواح  ال�سكوى 

حني  يف  راتبه  يعمل"ويتقا�سى  الذي"ال 

اأمره  ي�سلك�س"  ما  يل  "اخلدام  يحت�سب 

هلل ويوا�سل دربه اأمال يف اجلديد.

نوارةبوبري

موؤ�س�سات تربوية على حافة النهيار 
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ومرو�سهم احليوانات  العنقاوي" �سديق  "اإ�سالم 
 ينا�سد امل�سوؤولني لال�ستثمار يف قدراته

خرج عن �شمته واختار اأن ينفرد مبوهبته وهو يتمنى اأن يتمكن من فتح حديقة حيوانات مثالية بدعم من ال�شلطات، مل يطلب امل�شتحيل رغم انه قدم 
الكثري حني كان يعمل بحديقة التجارب باحلامة باجلزائر العا�شمة ليقابل عمله بالتخاذل فيوجه اإىل الب�شتنة بدل االهتمام باحليوانات التي كانت �شديقة 

له وان زادت وح�شيتها، فقد متكن بان يك�شر قاعدة "مكان�س المان يف احليوان" ويجعل من الوحو�س كائنات م�شاملة مبوهبته الفذة، فقد كان اإ�شالم 
العنقاوي ابن العا�شمة احد �شحايا االإهمال والتهمي�س بعد اأن مت اإبعاده عن احليوانات وبالتايل حماولة قتل موهبته بدل اال�شتثمار فيها بنجاح.

موهبة ولدت معه منذ الطفولة وترعرعت لتجعل 
منه منقذا للحيوانات

بالعا�سمة  الواد  باب  بلدية  ابن  اإ�سالم  اأكد 

انه من حمبي احليوانات  نيوز"،  "االأورا�س  لـ 

منذ نعومة اأظافره اإذ ظل عاكفا على معاملة 

وم�ساعدتها  بلطف،  احلية  املخلوقات  هذه 

وقت احلاجة حتى �سار �سابا جعل من اإنقاذ 

بدراجته  ليتنقل  ال�ساغل  �سغله  احليوانات 

املجروحة  عن  باحثا  الغابات  بني  النارية 

ــابــة والـــواقـــعـــة حتـــت رحمة  مــنــهــا واملــ�ــس

اإىل  ويعيدها  جروحها  لــيــداوي  االأفــخــاخ 

حياتها الطبيعية ومنها ما ظل رفيقا منزليا 

مالذه  للتجارب  احلامة  حديقة  وكانت  له، 

لينده�س  فاأكرث،  اأكــرث  موهبته  ابــرز  الــذي 

اجلميع بطريقة تعامله مع احليوانات واأكرث 

وان  اإليه  الكائنات  هذه  باجنذاب  ذلك  من 

على  واملتوح�س،  اخلطري  ال�سنف  من  كانت 

غرار النمور واالأ�سود والتما�سيح فتتناغم مع 

ب�سكل  معه  وتن�سجم  تناغم  اأجمل  اإن�سانيته 

بني  التي  ال�سور  ولعل  للحرية  ومثري  وا�سح 

اأيدينا الأ�سدق تعبريا.

�شدمة اخلذالن ترهق اإ�شالم
مل يكن اإ�سالم ورغم تفانيه يف العمل، يتوقع 

النباتات  مع  التعامل  اإىل  حتويله  يتم  اأن 

بها كثريا،  التي تعلق  واإبعاده عن احليوانات 

اإليها  والقادمني  احلديقة  زوار  اأده�س  تعلقا 

مــن كــل مــكــان حتى انــه �ــســار مــعــروفــا بني 

اأي  تروي�س  ي�ستطيع  انه  والغريب  النا�س، 

حريت  الــتــي  اخلا�سة  بطريقته  منها  ــوع  ن

الكثريين فيعيد الهارب منها ويداوي اجلريح 

ويرجع ال�سائع اإىل مكانه، وكاأنه نعمة خلقت 

الأجل هذه الكائنات التي وان زادت وح�سيتها 

ظلت بال رحمة اأمام قوة االإن�سان وخا�سة اإن 

جترد من االإن�سانية والرحمة، لي�سدم اإ�سالم 

بهذا االإجراء اجلديد الذي حطم معنوياته 

تعلقه  نتيجة  اجلناح  مك�سور  باأنه  واأ�سعره 

يف  اال�ستثمار  مــن  يتمكن  ومل  باحليوانات 

موهبته جراء ذلك.

جريان بال رحمة ي�شممون حيواناته اخلا�شة 
ويت�شببون مبقتلها

ــات  ميــلــك اإ�ـــســـالم جمــمــوعــة مــن احلــيــوان

منزله  داخــل  ويربيها  مــاأوى  بال  كانت  التي 

ويعتني بها مثلما يهتم الوالد ب�سغاره، اإال اأن 

الو�سع  يعجبهم  مل  ذكر  مثلما  جريانه  بع�س 

وا�ستكوه لل�سرطة كما اأقدموا على قتل هذه 

من  ببع�س  �سم  بو�سع  ال�سعيفة  املخلوقات 

احليوانات  هذه  اإىل  رميه  ثم  واالأكل  اللحم 

فمنها ما لقي م�سرعه ومنها ما تاأذى �سر اأذية 

باإ�سعافه  اإ�سالم  قام  الذي  اللقلق  غرار  على 

وكلبته  احلــادثــة،  هــذه  يف  ليقتل  ــاذه  ــق واإن

كلمة  ال�ساب  وجــه  اأيــن  الب�سر  فقدت  التي 

كانوا  باأنهم  احلادثة  هذه  يف  املت�سببني  اإىل 

خملوقات  قتل  بدل  حماورته  على  قادرين 

الطريقة  بهذه  قوة  وال  لها  حول  ال  بريئة 

�سفحات  عرب  اأ�سحابه  اأطلق  كما  املتوح�سة، 

اإ�سالم  كلنا  بعنوان  دعم  حملة  الفاي�سبوك 

عمله  عن  اإبــعــاده  بعد  وخا�سة  العنقاوي، 

الذي كان مبدعا فيه.

اإ�سالم  بــقــدرات  ت�ستنجد  اأخـــرى  حــدائــق 

ال�سرتجاع احليوانات الهاربة

اأن تفر�س وجوده  اإ�سالم من  متكنت موهبة 

احليوانات  حــمــايــة  جمـــال  يف 

النا�س  ف�سار  معها،  والتعامل 

يلجوؤون اإليه الإ�سعاف احليوانات 

اال�ستعانة  وكــــذا  ــررة  املــتــ�ــس

ال�سرتجاع  وموهبته  بقدرته 

بحدائق  الــهــاربــة  احلــيــوانــات 

بعديد  املــتــواجــدة  احلــيــوانــات 

واليـــات الــوطــن، اأيـــن كــان يتم 

مهامه بنجاح اإال اأن هذا النجاح 

امل�سوؤولني  لـــدى  ــه  ل ي�سفع  مل 

وخا�سة  موهبته  هم�سوا  الذين 

ــن عــمــلــه، فقد  بــعــد اإبـــعـــاده ع

التوا�سل  مواقع  مواقفه  غزت 

االجتماعي وكذا اليوتيوب لكنه 

ظل غري  "مرئي" لدى امل�سوؤولني 

ــن املــفــرو�ــس اأن  ــن كـــان م ــذي ال

موهبته  يف  وي�ستثمروا  العون  يد  له  يقدموا 

لت�ساهم يف ال�سياحة الغابية وترثي حدائق 

وباحثا  لها  منقذا  لي�سبح  ال  ومل  احليوانات 

عن النادرة منها حلمايتها.

قطعة ار�س وترخي�س بفتح حديقة حيوانات ال اأكرث
احليوانات  مرو�س  اإ�سالم  ال�ساب  يطلب  مل 

املتميز اأكرث من قطعة ار�س بوالية اجلزائر 

منا�سبا  �سعرها  يكون  اأخــرى  ــة  والي اأي  اأو 

ليفتح  الرتخي�س  ومنحه  م�سروعه،  لدعم 

وقانوين  ر�سمي  ب�سكل  حــيــوانــات  حديقة 

كما  مبوهبته،  اال�ستثمار  من  يتمكن  حتى 

ذلك  حتقيق  على  مل�ساعدته  امل�سوؤولني  نا�سد 

املوهبة  هــذه  مثل  الن  م�سروعه  وت�سهيل 

للتنويع  ا�ستغالله  ميكن  هاما  مك�سبا  تعد 

احليوانات  تربية  عمل  وت�سجيع  ال�سياحي 

ذلك  يف  الن  نوعها  كــان  مهما  وتروي�سها 

ا�ستثمارا كثريا ما ظل مهمال ببالدنا رغم اأن 

دول الغرب تفتح اأبوابا وا�سعة لهذا النوع من 

املواهب، فهل �سن�سمح لهذه املوهبة بان تغادر 

اأن ترابنا  الوطن لتثبت وجودها رغم  تراب 

وا�سع ويف حاجة اإىل مثل هذه اال�ستثمارات؟ 

ابن  هــذا  نقول  ونحن  بعيد  من  لها  لن�سفق 

اجلزائر؟

خمتلف  عرفتها  التي  احلـــوادث  ت�سببت 

املو�سم  هذا  بداية  مع  الرتبوية  املوؤ�س�سات 

االأولياء  لدى  كبرية  خماوف  يف  الدرا�سي، 

كما  قاتلة  حلـــوادث  اأبنائهم  تعر�س  مــن 

والية  �سمال  بوعندا�س  بلدية  يف  ح�سل 

اثنني  وجـــرح  تلميذ  وفـــاة  بعد  �سطيف 

اآخرين نتيجة �سقوط جدار املرحا�س على 

روؤو�س هوؤالء التالميذ املتمدر�سني يف الطور 

املتو�سط.

وبات االأولياء يف حالة خوف وقلق كبريين، 

تعرفه  الــذي  املــزري  الو�سع  ظل  يف  �سيما 

العديد من املوؤ�س�سات الرتبوية والتي تبقى 

على  حلظة  اأي  يف  لالنهيار  اآيلة  جدرانها 

جعل  الــذي  االأمــر  وهــو  التالميذ،  روؤو�ـــس 

مثل  تكرار  من  تخوفا  تزداد  االحتماالت 

هذه احلوادث املميتة خا�سة مع انعدام اأي 

حتركات جدية من طرف اجلهات امل�سوؤولة 

واالإختالالت  النقائ�س  معاجلة  اأجــل  من 

التي تعاين مها املوؤ�س�سات الرتبوية خا�سة 

املناطق  يف  املوجودة  واملتو�سطات  املدار�س 

معايري  اأدنى  على  تتوفر  ال  والتي  النائية 

ال�سالمة.

الأولياء  املــتــكــررة  االحــتــجــاجــات  ورغـــم 

التالميذ يف العديد من املرات ومنع اأبنائهم 

هذه  معاجلة  بغية  اأيام  لعدة  الدرا�سة  من 

النقائ�س التي تعاين منها بع�س املوؤ�س�سات 

حالها  على  تبقى  االأمــور  اأن  اإال  الرتبوية، 

جدية،  ا�ستجابة  اأي  وجــود  عــدم  ظل  يف 

وحتى يف حال حترك ال�سلطات املعنية فاإن 

الرتميمات  ببع�س  القيام  تتعدى  االأمور ال 

التالميذ  اأولياء  معاناة  لتتوا�سل  ال�سكلية، 

اأبنائهم  على  اخلــوف  مــن  حتولت  والــتــي 

وهم  عليهم  ــوف  اخل اإىل  االأقــ�ــســام  ــارج  خ

داخل املوؤ�س�سات الرتبوية.

غياب �سبه تام جلمعيات اأولياء التالميذ 

من جانب اآخر، ا�ستكى الكثري من االأولياء 

ــاء  ــي ــن غــيــاب �ــســبــه تـــام جلــمــعــيــات اأول م

التالميذ عن القيام بالدور املنوط بها فيما 

يتعلق بو�سعية املوؤ�س�سات الرتبوية ومعاناة 

التالميذ، حيث اأن اأغلب اجلمعيات تبقى يف 

�سبات ح�سب االأولياء طوال العام الدرا�سي 

منها  خا�سة  املنا�سبات  يف  اإال  تظهر  وال 

اإعادة  يفر�س  الذي  االأمر  وهو  التكرميات 

يبقى  والتي  بها  املنوط  ــدور  ال يف  النظر 

الكثري منها موجودا على الورق فقط.

ــاء  ـــدد مـــن االأعــ�ــس ـــال ع ــقــابــل ق ويف امل

اأن  اأولياء التالميذ  املنخرطني يف جمعيات 

هذه اجلمعيات �سبه مغيبة وهذا من خالل 

تهمي�سها من طرف اجلهات املعنية على غرار 

املدراء واالأ�ساتذة، ف�سال عن اأن الكثري من 

اإىل  اإر�سالها  اأو  يتم طرحها  التي  ال�سكاوي 

اجلهات املعنية ال تلقي اأي ا�ستجابة فعلية 

الذي جعل  االأمر  امل�سوؤولني وهو  من طرف 

فعال  وغري  بل  ثانويا  اجلمعيات،  هذه  دور 

يف حل امل�ساكل التي يعاين منها التالميذ. 

خماوف من تكرار �سيناريو احلوادث املاأ�ساوية 

نوارة بوبري

عبد الهادي.ب 

بريكةنقاو�صمروانةاآري�صعني التوتةباتنةالتاريخ

االإثنني 07 اأكتوبر 2019
بن اأودينة اأ�سامة 21 �سارع اال�ستقالل

بن عوانة عبد القادربوجة حكيم033806072
الوخ�ص جمال الدين

خ�سام هارونلعناين جالل033830188

ال�سيادلة املناوبون 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�سبوع من 10/03/ 2019 

اإىل 2019/10/09

بلحيواين فوزي

تابليت نزيهة033321398
مغ�سو�ص عبد الكرمي

خادم وردة033268491
�سويف اإليا�ص

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�سباتاأوالد �سي �سليمان �سفيانزانة البي�ساءاأوالد �سالمتاخلمتبوزينةثنية العابدتكوتعني ياقوتاأوالد فا�سلالبلدية

االأ�سبوع من 10/03/ 2019 

اإىل 2019/10/09

براج حنان

خياري اأحمد033299190
عثماين خمتار

حب الدين تفاحة033340076
غ�ســام 

ر�سوان م�سطفى

عمران �سعاد

033334277
�ساعد العربي

يو�سف �سهام033289290
ملليزي عبد الغاين

033375228
�ساكري �سهيلة

عيا�ص منريبن من�سور فاروق033373332

جدول املناوبة لل�سيادلة عرب بلديات والية باتنة ل�سهر اأكتوبر

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

حني تغتال املوهبة بعد اأن تولد من رحم الإن�سانية ..



كيفية التعامل مع الطفل كثري احلركة

عائلتك

حقيقة يريدون كتَم �سهيلي 

وكبَح جماحي

 يريدون طم�س وجودي 

وحظر رياحي

 يريدون حجب �سمو�سي 

وواأِد �سباحي 

يريدون هدم جبايل

 و�سْحِق بطاحي 

يريدون اإزهاق روحي 

وفتَق جراحي 

وقد رف�سوا اأن اأكوَن 

طليقا �سراحي

 اأنا احلّق يف ظّل قوٍم 

ق�سوا باجتياحي 

وقد �سّرعوا للق�ساِة 

بق�سِّ جناحي

 اأنا احلقُّ يف ظّل واأِد 

كالمي املباِح 

اأما يعرفون باأين 

بهيِّ الو�ساِح 

اأخو�س غمار غمو�ٍس 

بعذب قراحي

 واأين على العهد باٍق 

ببط�ِس رماحي 

فل�ست اخلذوُل حلقٍّ 

ول�ست انبطاحي 

�ضعــر

اإعداد: رقية حلمر

نزوال لرغبة قراءنا االأعزاء لن�سر اأعمالهم االأدبية من )ق�سة ق�سرية، �سعر، خاطرة،  وحتى ن�سو�س م�سرحية ق�سرية ومقامة...( 

وغريها من االأنواع االأدبية، �سرعت جريدة االأورا�س نيوز بتخ�سي�س �سفحة اأ�سبوعية للمبدعني وهواة الكتابة من خالل "�سفحة اإبداع" 

املعنونة بـ "موا�سم البوح" والتي ي�سرف عليها خمت�سون يف املجال.

auresibdaa@gmail.com :ميكن ار�سال م�ساركاتكم عرب الربيد االلكرتوين التايل 

مالحظة: يتم ن�سر العدد كل يوم ثالثاء، ا�سافة اىل كون االأعمال التي مل يتم ن�سرها �سيكون هنالك �سبيبني: اأوال لكرثة املادة على اأن 

تن�سر يف العدد املوايل، والتي مل تن�سر �سرتفق برد من طرف الناقد عبد اهلل اليل، حظا موفقا للجميع.

غازي املهر/  االأردن

حــــــقــــــيــــــقــــــة

وعند ظني باأن اهلل �سيحقق يل اأمنية 

اأمنياتي كلها  واحدة فتخليت وتنا�سيت 

حتى اأهمها ومتنيت املوت ال غريه..

ــاة يف �ــســنــي تــتــمــنــى املــــوت هــذا  ــت ف

يحكم  باأن  احلق  له  اأحد  ال   !! �سوؤالكم 

يعلم  ــد  اأح فال  اأمنياتي  عن  ويتحدث 

اأخربتكم  واإن  اأنا  اإال  عانيته  ما  وي�سعر 

بذرة  ولــو  ت�سعروا  لــن  تفا�سيل  بـــاأدق 

�سغرية من اإح�سا�سي ال اأحد منكم جرب 

�سعور اأنت تكون منبوذا بني اأقرب النا�س 

تافه  �سيء  اإنه  �ستقولون  ...نعم  اإليكم 

�ساأخربكم... كما تعلمون اأن الفتاة اأول 

حينما  اأفعل  ماذا  اأمها  هي  لها  �ساحبة 

اعتربت اأمي اأول و اآخر �ساحبة ورفيقة 

درب يف حياتي وفجاأة ت�سفعني ب�سفعة 

اأنا ال اأحبك وترميني بحجارة  عنوانها 

من كلمات قا�سية تقتلني باأفعال مهينة 

وحادة

االأخ  اأجد خوف  اأفعل حينما ال  ماذا 

علي وحمبة ورفقة االأخت يل؟ ... نعم 

ال تعلمون فاأنتم مل جتربوا هذا ال�سعور 

وال اأمتناه الأي اأحد منكم ...هذا فقط 

جزء من اأجزاء اأمنيتي املوت فما بالكم 

بالباقي ...متنيت اأجل وها قدت حتققت 

تلك االأمنية ال اأعلم هل علي احلزن اأم 

يل  واأ�سبح  العي�س  اأردت  فعندما  الفرح 

ال�سيء  ذلك  زارين  الأجله  اأعي�س  هدف 

جلذوري  الكيمياء  معه  وجلب  اخلبيث 

ال  ك�سجرة  فاأ�سبحت  يب�ست  حرقها 

ت�ساقطت  فارغ  جوفها  لها  طاقة  م�سدر 

قاحلة  �سحراء  اأ�سبحت  راأ�سي  اأوراق 

فال  �سريعا  بج�سدي  يفتك  ومل  زارين 

يهمني ذلك، لقد فتك باأحالمي واأمايل، 

ق�سى على هديف ورغبتي جعلني كدمية 

بتحريكي،  يقومون  فقط  املاريونيت 

ق�سى علي ....كذب من قال اأن ال�سجائر 

هي �سببه فاأنا ال اأدخن كفاكم هراء هم 

حمتواها  �سيجارة  مــن  كــم  يعلمون  ال 

الذكريات دخنها عقلي فحرقت عروقه 

وكانت هذه نتيجته

�سعري  اأين  بي،  فتك  خبيث  �سرطان 

ق�سري  فهو  اجلمال  بذلك  يكن  مل  نعم 

فهو  اأحبه  فاأنا  ذلك  رغم  �سوكوال  لونه 

ارحتتم  رمو�سي  عن  اأمــا  ممتلكاتي،  من 

لرمو�سي  عا�سقون  دائما  فاأنتم  ب�سر  يا 

ها  وطولهم،  كثافتهم  على  حت�سدونني 

اأنتم  ــن  ...اأي كليا  اختفوا  لقد  ارحتتم 

حينما زارين ذلك اخلبيث لقد �سخر مني 

لقد وجدين وحدي ال اأريد �سفقتكم يف 

النهاية واإياكم والبكاء علي فاأنا مل اأجد 

ومل يبق يل ومل يكن معي �سوى �سرطاين 

اأرحــب  اأن  بــدل  بــي  رحــب  فهو  العزيز 

عروقي  يف  الكيماوي  �سيفني  لقد  به، 

كما  واأحبني  مقابل،  دون  مظهري  غري 

اأنا....حتمل �سكوتي و�سهوتي الدائمة، 

�ساعدين يف تنزيل تلك الدموع املوؤملة مل 

يرتكها تاأمل قلبي املجد لل�سرطان و تبا 

ملجتمع يظهر �سفقته فقط عند حاجته 

مظهرك  على  ي�سحك  مل�سلحتك  يزورك 

ت�سبحني  تــغــريه  يف  لــك  ــب  ذن ال  الـــذي 

اأطفالهم...  بها  يخيفون  خميفة  دمية 

�ساأ�سكو اىل اهلل

نهاد نور الهدى كردي/  اجلزائر

ق�ضــــــة
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اإلـــــــــــــــــى اهلل 

اأ�سوغ ق�سيدة للذكرى واأح�سي نب�س 

اأيامي 

بهذا الدفرت املدفون...

بهذا احليـّز املفتون ..

 باالأ�سرار ت�سجل بعرثاُت ال�سوق...

اأقـــالمـــي ّوتــنــقــل حــربهــا املــنــقــوع يف 

الوجدان بري�سة حرفها املّواْر .. 

يف خمرة اأنداٍء من التذكاْر 

وكم م�سَّ الندى طيٌف من االألوان 

والم�س فجر اأحالمي واأغرانــــي..! 

ختامي اأُقّطُر اآخر االأمطاْر 

واأختُم مو�سم االأ�سعاْر 

واأحفظ وقدة االإح�سا�س يف �سطري 

الأبقيه ن�سريًا بال�سذى فّواْر

 اإذا ما جفَّ عرُق التوق يف �سدري 

واأغفت اأمُنل االأنغام من وَهٍن ..على 

وتري 

�سغاِف  بــني  املــاأ�ــســور  ــُق  ــَف اخَل وذاب 

وجداين 

اخلريفّية  ــح  ــري ال ل�سعة  واألـــقـــت 

مراثيها 

اأغ�سانه..  من  االأوراق  اآخر  ليذري 

عمـــري ..! 

فتّيــــة  فيه  االأ�سعار  حكاية  �ستبقى 

العمـــــــِر 

ترّدد �سوت قافيتي ووقع احلرف يف 

�سعري

الليل ت�سرب جلمـَد   كاأمواج بجنـــح 

ال�سخِر 

لها االأ�سحار نافـــذة على الرتتيــــــِل 

والذكرى 

الظمــــاآن  مهجة  يـــرّوي  حــرف  لها 

لل�ســـــعر 

ت�سامر حاملًا �سِغفا.. 

تنادم مدنفًا كلفا.. 

حتيّي طلعة الفجـِر.. 

ويبقى ماوؤها عذبًا

 ي�سقي اأو�سال عديد العط�سى  

هذا ق�سيدي مل اأجد له عنوان

حممد ال�سريف اميان/ باتنة

ال عنــــوان 
نــــــــ�ض

عبد اهلل اليل

ة الق�سرية جّدا فّن اأدبي حديث ن�سبّيا،  الق�سّ

لكن له ظالله االأوىل يف االأدب العربي فيما 

ي�سّمى امللح والطرائف، وهي يف بع�س �سورها 

وحاالتها اأقوى واأجمل من كثري مّما يكتب يف 

زمننا هذا، لكّن الّنا�َس مولعون باجلديد دوما.. ! 

ة الق�سرية جدا، هو اال�سم ال�سائع عنها،  الق�سّ

وت�سّمى اأحيانا )الوم�سة( اأو )لوحة ق�س�سّية(، 

ُن يف  مِّ وهي اأقرب اإىل �سعر الاّلفتات الذي ُي�سَ

ة  اأبيات قليلة معاٍن كثريًة و�سورا �سارخة، والق�سّ

الق�سرية جدا حتمل اخل�سائ�َس نف�َسها تقريبا، 

ة الوم�سة  غري اأّنها لي�ست موزونة، فيكون يف الق�سّ

ها: هذه اخل�سائ�س اأو بع�سُ

-التكثيف: هو اأن ُت�سَحن االألفاظ مبعاٍن كثرية 

مكثَّفة وم�سغوطة يف ي�سرٍي من الكلمات، حيث 

ُتده�س القارَئ وجتعله يقف عندها مطّوال كاأّنه 

ي�ستمتع ب�سهدها وتذّوق ر�سابها.

-ال�سعرّية: وهي من اأخ�ّس خ�سائ�س ال�سعر، 

لكّن الفّن الق�س�سي احلديث �سار ي�ستعريها منه، 

وتتمّثل يف التعبري غري املبا�سر واالإيحائي، ومل�سات 

اخليال املجّنح، وال�سور البيانية املبتدعة.

ة الق�سرية جدا  -االخت�سار ال�سديد:  فالق�سّ

ال تتجاوز ب�سعة اأ�سطر يف الغالب، وقد ُتخَتَزُل يف 

ب�سع كلمات ال ت�سل اإىل ال�ّسطر اأحيانا، وهذا من 

جميل االخت�سار والتكثيف. 

-املفارقة: وهي اأن ُيوؤَاِلَف الكاتُب بني 

ين(، فياأتي  متناق�سني اأو متنافرين )مت�سادَّ

من ذلك التوليف معنى غريٌب اأو �سورة فنّية 

)�سارخة( اأو مربكة.

ة الطويلة اأو  -القفلة: وهي ما ي�سّمى يف الق�سّ

ة الق�سرية جّدا  الّرواية اخلامتة، لكّنها يف الق�سّ

قد تقت�سر على كلمة واحدة اأو كلمتني، ما يرتك 

القارئ منبهرا حائرا مرتبكا! 

-امل�سهدّية: اأو ال�سورة الت�سكيلّية، فكثريا 

ة )الوم�سة( بهذه اخلا�سية  ما تتمّيز الق�سّ

)االأنيقة(، بحيث تعطي م�سهدا ت�سويرّيا قوّيا 

خب  فيه اأ�سواٌء وظالل، وحركة �ساجة بال�سّ

واحلياة.. ! 

هذه العنا�سر وغريها ال ُيخّطط لها الكاتب 

وال ي�سعى اإىل ح�سرها يف ال�ّسرد ح�سرا، بل جتيء 

ُب  ب�سكل تلقائي وعفوي، لكنَّ املراجعَة ُت�َسذِّ

روري  زوائـــــَده اأو تقلــــــم ما خرج عن احلّد ال�سّ

من اأجنحته.

ة فنّيات الق�سّ
 الق�سرية جـــــــّدا

هم�ضة

على  له  مو�سول  اليل" وال�سكر  اهلل  "عبد  الناقد  عليها  "ردود" ي�سرف 
متابعة املبدعني وانتقاء املوا�سيع وفق املعايري االأكادميية والفنية

ردود

ب�صكرة:    لـــ جهاد غربي/   اأتعلم..(  )اأنا جمهد يا �صديقي 
خاطرة متو�ّسطة وينق�سها اأن ي�سّوب �ساحبها كّل همزاتها، اأكرث من اأربعني همزة 

قطع كتبت همزة و�سل، وجب الت�سحيح مثل )انا، اين، انك، ادرك، اجد..(.  

"متى نكتب عن اأوطاننا!" للمبدعة حنني ذيبون: مقــــال متو�ّسط، ال باأ�س به.
للمبدع ح�صني علي غالب/ بريطانيا: مقال طريف  "وداعا يا قلم" 
االأخطاء  ت�سحيح  يتوخى  اأن  �ساحبه  على  لكن  ح�سنة،  بطريقة  ُعولج  كذلك، 

بدّقة يف املّرة القادمة.

م�شاركات �شتن�شر:



كان  عما  خمتلفا  جتــده  ال  قــد  النهار  يف  جلدك  اإىل  نظرت  اإذا 
حرق  اأو  بجرح  اأ�شبت  اإذا  لكن  م�شت.  �شاعة   12 منذ  عليه 

حدوث  حــال  مرتني  اأ�ــشــرع  بــوتــرية  تلتئم  اجلـــروح  اأن  �شتالحظ 
الليل. اأثناء  االإ�شابة  حــدوث  حــال  منها  النهار  اأثناء  االإ�شابة 

ال  اجل�سم  ا�ستجابة  يف  االختالف  وهذا 

اأي�سا  ُين�سح  بل  االإ�سابات،  على  يقت�سر 

املو�سمية  االأنفلونزا  لقاح  على  باحل�سول 

امل�سادة  االأج�سام  عــدد  الأن  ال�سباح،  يف 

احل�سول  حالة  يف  اجل�سم  ينتجها  التي 

على اللقاح بني ال�ساعة التا�سعة وال�ساعة 

11 �سباحا �سيكون اأكرث اأربع مرات مقارنة 
يف  ينتجها  التي  امل�سادة  االأج�سام  بعدد 

امل�ساء.

اإجـــراء  احتجت  اإذا  النقي�س،  وعــلــى 

فر�س  فـــاإن  الــقــلــب،  ع�سلة  يف  جــراحــة 

طويلة  ل�سنوات  احلياة  قيد  على  بقائك 

بعد  اجلراحة  اأجريت  اإذا  اأف�سل  تكون 

الظهر.

واالأن�سجة  اخلاليا  اأن�سطة  يف  يتحكم  اإذ 

املوجودة يف كل اأجزاء اجل�سم من الدماغ 

يومي،  حيوي  اإيقاع  املناعي،  اجلهاز  اإىل 

وترية  يف  اأي�سا  يتحكم  اأنه  وا�سحا  وبات 

التعايف من االإ�سابات واالأمرا�س.

وتــقــول تــامــي مــارتــيــنــو، مــديــرة مركز 

الدموية  واالأوعـــيـــة  الــقــلــب  فــحــو�ــســات 

اإن  بكندا،  اأونتاريو  يف  غويلف  بجامعة 

نهارا  باجل�سم  الف�سيولوجية  العمليات 

ي�ساعدنا  وقــد  امل�ساء.  يف  عنها  تختلف 

ــوي الــيــومــي يف  ــي فــهــم هـــذا االإيـــقـــاع احل

حتديد االأوقات التي تكون فيها العقاقري 

واجلــــراحــــات اأكــــرث فــعــالــيــة يف عــالج 

القلب  واأمرا�س  ال�سرطان  من  االأمرا�س، 

واحل�سا�سية،  املــفــا�ــســل  الــتــهــاب  وحــتــى 

اأقل عر�سة لالإ�سابة  ويكون فيها املري�س 

بامل�ساعفات.

الداخلي  االإيقاع  هذا  تقوية  توؤدي  وقد 

اليومي اإىل ت�سريع تعايف املري�س وتخفيف 

بع�س اأعرا�س االأمرا�س البدنية. وتقول 

احليوي  االإيــقــاع  اأبــحــاث  "اإن  مارتينو: 

اليومي قد تغري الطريقة التي نتعامل بها 

مع اأ�ساليب الرعاية ال�سحية."

ـــن فــــكــــرة اخـــــتـــــالف الــعــمــلــيــات  ـــك ل

لي�ست  الأخــرى  �ساعة  من  الف�سيولوجية 

االإغريقي  الطبيب  الحظ  اإذ  باجلديدة، 

اأبقراط اأن احلمى ت�ستد وتقل حدتها يف 

اأوقات معينة على مدار 24 �ساعة، وحدد 

التي  االأوقـــات  ال�سيني  التقليدي  الطب 

ي�سل فيها ن�ساط اأع�ساء اجل�سم املختلفة 

ال�ساعة  بــني  ــرئــة  ال مــثــل  ــــه،  ذروت اإىل 

والقلب  م�ساءا  واخلام�سة  �سباحا  الثالثة 

بني ال�ساعة 11 �سباحا والواحدة م�ساء، 

وهكذا.

اإىل  موؤخرا  اجتهت  الباحثني  اأنظار  لكن 

املر�س  على  البيولوجية  ال�ساعة  تاأثري 

اأن االإيــقــاع  ــات  ــس ــالج. وذكـــرت درا� ــع وال

احليوي اليومي قد ي�ساعدنا يف اال�ستعداد 

الليل  دورة  متليها  التي  البيئية  للتغريات 

والنهار.

االإيقاع  اأحياء  عامل  اأونيل،  جون  ويقول 

اليومي مبعمل االأحياء اجلزيئية بجامعة 

تطورت  اجل�سم  خــاليــا  اإن  كــامــربيــدج، 

يف  بفعالية  اجلــروح  التئام  على  لت�ساعد 

فيه  ي�ساب  اأن  املرجح  من  ــذي  ال الوقت 

املرء باجلروح، وهو اأثناء النهار، الأنه من 

امل�ستبعد متاما اأن ي�ساب ال�سخ�س بجروح 

اأثناء النوم يف منت�سف الليل.

اأن اخلاليا الليفية، التي  اأونيل  واكت�سف 

ت�ساعد يف التئام االأن�سجة امل�سابة باإنتاج 

اجللد،  خــاليــا  بــه  لتلت�سق  الــكــوالجــني 

اأ�سرع  بوترية  امل�سابة  املناطق  اإىل  تنتقل 

اأثناء النهار.

قاعدة  من  بيانات  وفريقه  اأونيل  وحلل 

بيانات اإ�سابات احلروق العاملية، والحظوا 

وجود فارق بنحو ال�سعف يف �سرعة التئام 

البيولوجية.  ال�ساعة  ب�سبب  اجلـــروح 

بها  اأ�سيب  التي  احلــروق  التئام  تاأخر  اإذ 

املر�سى اأثناء الليل لنحو 11 يوما مقارنة 

اأثناء  املر�سى  بها  اأ�سيب  التي  باحلروق 

النهار.

لالإيقاع  اأي�سا  املناعي  جهازنا  ويخ�سع 

ــار،  اإدغ را�سيل  وتقول  اليومي.  احليوي 

كوليدج  اإمربيال  بجامعة  فريو�سات  عاملة 

مل�سببات  اأج�سامنا  ا�ستجابة  اإن  بلندن، 

ورمبا  الآخــر،  وقت  من  تختلف  االأمرا�س 

قد اكت�سبت اأج�سامنا هذه امليزة حلمايتنا 

من اال�ستجابة املفرطة للجهاز املناعي.

درا�ساتها،  اإحـــدى  يف  ـــار  اإدغ والحــظــت 

لدى  التكاثر  على  الكالأ  فريو�س  قدرة  اأن 

فرتة  بداية  يف  به  اأ�سيبت  التي  الفئران 

لدى  التكاثر  على  قدرته  تفوق  الراحة، 

فرتة  اأثــنــاء  بــه  اأ�سيبت  الــتــي  الــفــئــران 

ذلك  يعزى  وقــد  اأمــثــال.  بع�سرة  ن�ساطها 

ويف  املناعة  نظام  ن�ساط  يف  التغريات  اإىل 

االإيقاع اليومي للخاليا امل�سابة.

درا�سة  نتائج  مــع  النتائج  هــذه  وتتفق 

اأن  اإىل  خل�ست  الــبــ�ــســر،  عــلــى  اأخــــرى 

االأنفلونزا  للقاح  املناعي  اجلهاز  ا�ستجابة 

النهار مقارنة  اأثناء  اأقوى  املو�سمية تكون 

با�ستجابته حال احل�سول عليه يف امل�ساء.

وخل�س بحث اإىل اأن ن�سبة جناة الفئران 

التي اأ�سيبت بتعفن الدم كانت 20 يف املائة 

مقارنة  الليل،  اأثــنــاء  حقنها  حــال  فقط 

الفئران  املئة عند حقن  90 يف  باأكرث من 

اأثناء فرتة ن�ساطها.

جديدة  اآفــاقــا  النتائج  هــذه  تفتح  وقــد 

اإدغار:  وتقول  املعدية.  االأمرا�س  لعالج 

"اإذا تو�سلنا اإىل الوقت الذي ينت�سر فيه 
الفريو�س اإىل اخلاليا املجاورة، قد نتمكن 

من اإعطاء املري�س م�سادات الفريو�سات يف 

يف  فعالية  اأكرث  فيه  �ستكون  الذي  الوقت 

من  بــدوره  �سيقلل  وهــذا  انت�سارها،  وقف 

يحتاجها  التي  الفريو�سات  م�سادات  كمية 

املري�س''.

وهذا ين�سحب على اأكرث من ن�سف عقاقري 

التي  االأ�سا�سية،  العاملية  ال�سحة  منظمة 

بح�سب  فعالية  اأقــل  اأو  اأكــرث  ت�سبح  قد 

منها  املري�س،  فيه  يتناولها  الذي  الوقت 

الدم  �سغط  واأدويـــة  املعتادة  امل�سكنات 

وقرح اجلهاز اله�سمي والربو وال�سرطان.

مثل،  ــدم  ال �سغط  اأدويـــة  اأن  لوحظ  اإذ 

 60 فال�ستاران، تكون اأكرث فعالية بن�سبة 

يف املئة اإذا تناولها املري�س م�ساء، مقارنة 

اال�ستيقاظ.  عقب  ال�سباح  يف  بتناولها 

االأ�سربين  اأن  اإىل  درا�سات  اأ�سارت  بينما 

اأكرث  تكون  احل�سا�سية  م�سادات  وبع�س 

فعالية عند تناولها يف امل�ساء.

العالج  اأن  اإىل  حديثة  درا�سة  واأ�ــســارت 

االإ�سعاعي قد يكون اأكرث فعالية يف امل�ساء 

منه يف ال�سباح.

اإال اأن حتديد الوقت الذي قد تكون فيه 

لي�س  فعالية  اأكــرث  والعالجات  االأدويـــة 

اإذ يواجه الباحثون يف هذا املجال  �سهال. 

حتديات عديدة، منها التكاليف الباهظة 

املر�سى  ــزام  ــت وال ال�سريرية  للتجارب 

تناولهم  و�ــســمــان  ــعــالج  وال بالتعليمات 

للدواء يف الوقت املحدد.

احليوي  االإيـــقـــاع  اأن  ذلـــك  اإىل  ــف  اأ�ــس

فبينما  الآخر،  �سخ�س  من  يختلف  اليومي 

يكون البع�س اأكرث ن�ساطا يف ال�سباح، فاإن 

الكثريون  ويعمل  ليال.  ين�سطون  اأخرين 

دوريات ليلية، قد توؤثر �سلبا على اإيقاعهم 

احليوي اليومي و�سحتهم.

ليال  اال�سطناعية  االأ�سواء  تــوؤدي  وقد 

التي  ال�سغرية  والنوافذ  امل�ست�سفيات  يف 

حتول دون دخول �سوء النهار اإىل اختالل 

االإيقاع احليوي اليومي ومتنع املر�سى من 

النوم.

ف�سال عن اأن بع�س االأدوية، مثل املورفني، 

البيولوجية  ال�ساعة  اختالل  اإىل  تــوؤدي 

دون  وال�سجيج  والقلق  االأمل  يحول  وقد 

تعوق  قد  العوامل  هذه  وكل  املري�س.  نوم 

�سفاء املري�س وتقلل فر�س بقائه على قيد 

احلياة.

ويوؤثر االإيقاع اليومي حتديدا على فر�س 

اجلهاز  فــاإن  القلب.  مر�سى  وجنــاة  تعايف 

القلبي الوعائي، ك�سائر االأن�سجة، حمكوم 

باالإيقاع احليوي اليومي، اإذ يتباطاأ معدل 

اأثناء  الدم  �سغط  وينخف�س  القلب  دقات 

اال�ستيقاظ،  عند  ب�سدة  ويرتفعان  النوم 

�سمكا  اأكـــرث  الــدمــويــة  ال�سفائح  وتــكــون 

هرمون  ن�سب  وتــرتــفــع  ــنــهــار،  ال اأثـــنـــاء 

الدموية  االأوعية  يقب�س  الذي  اأدرينالني 

ويوؤدي اإىل ت�سارع �سربات القلب، يف الدم 

اأثناء النهار. وكل هذه االختالفات جتعل 

بالنوبات  لالإ�سابة  عر�سة  اأكرث  املري�س 

القلبية على �سبيل املثال يف اأوقات معينة 

من اليوم.

الطوارئ  اأق�سام  "يف  مارتينو:  وتقول 

يالحظ اأن اأغلب اإ�سابات النوبات القلبية 

ــت  ــني الــ�ــســاد�ــســة �ــســبــاحــا ووق حتـــدث ب

الظهرية''.

املر�سى  اأن  اإىل  حديثة  درا�سة  واأ�سارت 

ا�ستبدال  ــة  ــراح جل يخ�سعون  ــن  ــذي ال

عر�سة  اأقـــل  الظهر  بعد  القلب  �سمام 

لالإ�سابة بنوبات قلبية ملدة 500 يوم بعد 

اجلراحة، مبقدار الن�سف مقارنة باملر�سى 

الذين يخ�سعون لها �سباحا.

واأثبتت درا�سات اأخرى اأن املر�سى الذين 

يتعافون  اأو  قلبية  نــوبــات  مــن  يعاجلون 

م�سم�سة  ــرف  غ يف  القلب  جــراحــات  مــن 

احلياة  قيد  على  البقاء  يف  فر�سهم  تزيد 

اأ�سرع،  وقت  يف  امل�ست�سفي  من  ويخرجون 

مقارنة باأقرانهم الذين يعاجلون يف غرف 

مظلمة.

وقد تك�سف الدرا�سات التي اأجريت على 

ــذا االخــتــالف.  حــيــوانــات عــن اأ�ــســبــاب ه

مارتينو  عّر�ست  الــدرا�ــســات  اإحـــدى  ويف 

الليل  لتعاقب  فئران  جمموعة  وفريقها 

والنهار الطبيعي بينما تعر�ست املجموعة 

لل�سوء  منتظمة  غــري  لـــدورات  االأخـــرى 

بنوبة  املجموعتني  اإ�سابة  بعد  والظالم 

قلبية م�ستحثة.

ــق فـــروقـــا كــبــرية بني  ــري ــف ــــظ ال والح

املناعية  اخلــاليــا  عــدد  يف  املجموعتني 

وكمية  واأنواعها  القلب  اإىل  تتدفق  التي 

االأن�سجة الندبية ومعدل النجاة.

وك�سفت درا�سات اأخرى عن تفاوت اأعداد 

اخلاليا املناعية التي تخرتق ن�سيج القلب 

امل�ساب، باختالف الوقت الذي وقعت فيه 

االإ�سابة.

وتقول مارتينو، اإن املر�سى الذين ينقلون 

اإىل اأق�سام الطوارئ جراء اإ�سابتهم بنوبات 

يتعر�سون  قد  دماغية،  �سكتة  اأو  قلبية 

لل�سوء ال�ساطع ليال يف امل�ست�سفيات، وهذا 

احليوي  اإيقاعهم  على  �سلبا  يــوؤثــر  قــد 

ــي ومنـــط نــومــهــم خـــالل الــفــرتة  ــوم ــي ال

تتوقف  التي  لالإ�سابة  الالحقة  احلرجة 

عليها فر�س املري�س يف التعايف.

موعد  حتـــديـــد  يف  احلــــل  يـــكـــون  وقــــد 

ـــذي يــكــون فيه  ــوقــت ال اجلــراحــة يف ال

يعد  اإذ  اآثــارهــا.  لتحمل  م�ستعدا  اجل�سم 

الإجراء  االأمثل  الوقت  هو  الظهرية  وقت 

التي  الدرا�سة  اأن  رغــم  القلب.  عمليات 

اأجراها اأونيل ت�سري اإىل اأن االإ�سابات التي 

كميات  اإنتاج  ت�ستحث  النهار  اأثناء  حتدث 

بتكوين  يقرتن  الذي  الكوالجني  من  اأكرب 

الندوب.

ـــل اإجــــــراء اجلـــراحـــات  ـــي ويـــقـــرتح اأون

�ستخلف  الأنــهــا  الليل  اأثــنــاء  التجميلية 

ندوبا اأقل واإن كان التعايف منها �سي�ستغرق 

وقتا اأطول.

ويجري االأطباء يف م�ست�سفى غلو�سرتوب 

على  جتـــارب  بــالــدمنــارك  كوبنهاغن  يف 

والنهار  الليل  دورة  يحاكي  اإ�ساءة  نظام 

على  �سدته  تتفاوت  بحيث  الطبيعية، 

االآن  حتى  النتائج  واأو�سحت  اليوم.  مدار 

ال�سكتة  مر�سى  تاأهيل  اإعـــادة  ق�سم  يف 

اليومي  احليوي  االإيــقــاع  اأن  الدماغية، 

ا�ستجابة  دقة  اأكــرث  اأ�سبح  املر�سى  لدى 

لنظام االإ�ساءة، وانخف�ست معدالت القلق 

واالكتئاب بني املر�سى.

عقاقري  ت�سميم  ــا  ــس ــ� اأي املــمــكــن  ـــن  وم

املر�سى  ــدى  ل احلــيــوي  ــاع  ــق االإي لتثبيت 

اجلراحة  ـــراء  اإج قبل  امل�ست�سفيات  يف 

لتحديد الوقت االأمثل للتعايف.

وتقول مارتينو: "اأتوقع اأن تعالج اأمرا�س 

االإيقاع  �سبط  باأقرا�س  م�ستقبال  القلب 

احليوي واأ�ساليب العالج التي تعتمد على 

التعر�س لل�سوء اأو الظالم''.

وتعاقب  والــنــوم  ال�سوء  اأن  واخلال�سة 

نح�سل  التي  االأ�سياء  تلك  والنهار،  الليل 

يف  ـــورة  ث حتـــدث  قــد  ــاء،  عــن دون  عليها 

الرعاية ال�سحية.
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كيف يوؤثر توقيت االإ�سابة باملر�س يف �سرعة ال�سفاء منه؟

اأنظار الباحثني اجتهت موؤخرا اإىل تاأثري ال�ساعة البيولوجية على 
املر�ض والعالج. وذكرت درا�سات اأن الإيقاع احليوي اليومي قد 

ي�ساعدنا يف ال�ستعداد للتغريات البيئية التي متليها دورة الليل والنهار

يكون اجل�سم اأكرث قدرة 
على حماية نف�سه من 
فريو�ض الأنفلونزا يف 

حالة احل�سول على لقاح 
الأنفلونزا يف ال�سباح 

مقارنة باحل�سول عليه 
يف امل�ســـــاء
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قرار مفاجئ من ه�لندا ب�ساأن ا�سمها 

 بركان مك�سيكي يث�ر 14 مرة يف ليلة واحدة

روب�ت طباخ ي�سنع 300 بيتزا يف ال�ساعة

�سرب ك�يكبات يقرتب من االأر�ض 

 وفاة عداءين خالل ماراط�ن 
اجلبال برومانيا 

بلدان �سرق اإفريقيا تعاين من انخفا�ض 
اأ�سعار ال�ساي الدولية 

مت االإعالن عن الفائزين بجوائز نوبل 

ومنحت  الــطــب،  جمــال  يف  الــعــام  لهذا 

كيلني،  جي  ويليام  اأمريكيني  لطبيبني 

بريطاين  ــر  واآخ �سيمنزا،  اإل  وغريغ 

يدعى بيرت ج.رادالكيف.

نوبل  بجائزة  الثالثة  االأطــبــاء  وفــاز 

علم  يف  جناحهم  بعد  الطب،  جمال  يف 

اإىل  تو�سلوا  فقد  االأع�ساء،  وظائف 

بالتكيف  اخلاليا  �سعور  مدى  اكت�ساف 

والتاأقلم  املتاحة  االأك�سجني  كمية  مع 

لطرق  الطريق  متهد  نتائج  وهي  معها، 

وال�سرطان  الدم  فقر  ملعاجلة  جديدة 

ل�سحيفة  وفقا  اأخرى،  اأمرا�ص  بني  من 

وول �سرتيت جورنال االأمريكية.

االآالت  الــثــالثــة  ــاء  ــم ــل ــع ال وحـــــدد 

اجلينات  ن�ساط  تنظم  التي  اجلزيئية 

ا�ــســتــجــابــًة ملــ�ــســتــويــات خمــتــلــفــة من 

االأك�سجني.

ويلعب ا�ست�سعار االأك�سجني دوًرا رئي�سًيا 

وقالت  االأمـــرا�ـــص،  مــن  كبري  ــدد  ع يف 

االكت�سافات  "اإن  نوبل:  جائزة  جلنة 

على  احلــا�ــســلــون  عليها  ح�سل  الــتــي 

اأهمية  لها  الــعــام  لــهــذا  نــوبــل  جــائــزة 

وقد  االأع�ساء،  وظائف  لعلم  اأ�سا�سية 

مهدت الطريق ال�سرتاتيجيات جديدة 

وال�سرطان  الــدم  فقر  ملكافحة  واعــدة 

واأمرا�ص اأخرى كثرية".

العام  اأنه قد ح�سل على جائزة  يذكر 

االأ�ستاذ  األي�سون،  ب.  جيم�ص  املا�سي 

من  هوجنو  وتا�سوكو  تك�سا�ص  بجامعة 

الكت�سافات  باليابان،  كيوتو  جامعة 

لل�سرطان  ــد  ــدي ج عـــالج  اإىل  اأدت 

اجل�سم  يف  املــنــاعــة  جــهــاز  ي�ستخدم 

ملهاجمة االأورام.

قبل  ــن  م ال�سنوية  اجلــائــزة  ــح  ــن ومُت

معهد  يف  اأ�ستاًذا   50 من  موؤلفة  جلنة 

منحها  ويتم  بال�سويد،  كارولين�سكا 

عام  يف  امل�سابقة  تاأ�سي�ص  منذ  �سنويا 

الذين  بالعلماء  لــالعــرتاف   1901
ل�سالح  ــافــات  االكــتــ�ــس اأهــــم  حــقــقــوا 

الب�سرية. 

ــان  ــربك ــهــدت املــكــ�ــســيــك ثـــــوران ال يف ظـــاهـــرة نـــــادرة �ــس

 ، تيبتل كا كو 14 مرة كو البالد،  ن�ساطا يف  اأكرث الرباكني 

يف ليلة واحدة منذ اأيام.

ور�سدت وكالة الكوارث املك�سيكية فوران 

الربكان بعد منت�سف الليل، 

وا�ستمر الثوران من ال�ساعة 

منت�سف  بــعــد  الــــواحــــدة 

ال�سابعة  بعد  ما  اإىل  الليل، 

�سباًحا.

الكوارث  منع  مركز  وذكــر 

يف اليابان اأن الثوران املتتايل م�ساء االأربعاء، اأعقبه ثوران 

اأدى  يوم اخلمي�ص ثم ثورانه ثالث مرات يوم اجلمعة مما 

من  الربكاين  الرماد  من  وكميات  ودخــان  غــازات  النطالق 

فوهة الربكان.

املناطق  عن  االبتعاد  منهم  وطلب  املواطنني،  املركز  وحّذر 

الربكان  فوهة  من  بالقرب  خا�سة  الربكان  من  القريبة 

حالة  ويف  البالي�ستية،  ال�سظايا  عن  الناجم  اخلطر  ب�سبب 

هطول االأمطار يتعني عليهم ترك االأودية القريبة حت�سًبا 

خلطر وقوع انهيارات اأر�سية".

يبدو اأن م�ستقبل الروبوتات �سي�سهد العديد من 

الب�سر،  حياة  ت�سهيل  يف  واملفاجاآت  التحوالت 

خا�سًة بعد الك�سف عن روبوت ميكنه �سنع 300 

بيتزا يف ال�ساعة بقيا�ص 12 بو�سة.

البيتزا،  وهو الروبوت االأول من نوعه يف عامل 

الروبوت قائمة بطلبيات  ويتم ذلك عند تلقي 

البيتزا، ومن ثم يقوم بعملها اأوتومتاتيكًيا ومن 

ثم و�سعها يف الفرن.

اأرخ�ص  البيتزا  �سعر  االبتكار  هــذا  و�سيجعل 

قلة  م�ساكل  عن  �سيعو�ص  الأنه  االآن،  من  بكثري 

امل�سموح  الطاقة  العمالة عن  زيادة  اأو  العمالة، 

بها، وهو االأمر الذي �سيكون يف م�سلحة امل�ستهلك 

يف املقام االأول.

يذكر اأن نف�ص الروبوت ميكنه �سنع بيتزا واحدة 

فقط قيا�ص 180 بو�سة، يف �ساعة واحدة.

من  �سرب  وجــود  للتو،  نا�سا  وكالة  اكت�سفت 

تتجه  كويكبا،   16 عددها  يبلغ  الكويكبات 

االأ�سبوع  خالل  �سرعتها  باأق�سى  االأر�ــص  اإىل 

اجلاري.

فاإن  الربيطانية  اإك�سربي�ص  ل�سحيفة  ووفقا 

اأكرب كويكب من هذا ال�سرب يعد اأكرب من هرم 

درا�سات  ملركز  ووفًقا  باجليزة،  ال�سخم  خوفو 

 ،)CNEOS( االأر�ص من  القريبة  االأج�سام 

فاإن �سبعة من �سرب الكويكبات �سيقرتبون من 

و2019   SB6 بع�سهم:  اأ�سماء  وهذه  االأر�ص 

.TS و2019   TM
ومن املقرر اأن تبداأ هذه الكويكبات يف االقرتاب 

من االأر�ص ابتداء من اليوم الثالثاء 8 اأكتوبر، 

الكويكبات  هــذه  معظم  اأنـــه  الــرغــم  وعــلــى 

�ستقرتب من االأر�ص من م�سافات اآمنة للغاية، 

اإال اأنه من املتوقع اأن يطري اأحدها بالقرب من 

كوكب االأر�ص.

 2019 كويكب  فـــاإن   ،CNEOS لـــ  ــا  ووفــًق

االأر�ص مب�سافة حوايل  �سوف يقرتب من   T1

351000 ميل، وهو ما يزيد قلياًل عن امل�سافة 
بني االأر�ص والقمر.

 29 بني  تــرتاوح  الباقية  الكويكبات  واأقطار 

اإىل 38 مرتا، وقد يكون حجمها �سغري ن�سبيا 

ا�سطدامها  حالة  يف  اأنها  اإال  بغريها  مقارنة 

باالأر�ص �ست�سبح مميتة.

ومن املقرر اأن يخرج كويكب واحد من ال�سرب، 

اأكتوبر،   10 اخلمي�ص  يوم  باالأر�ص  وي�سطدم 

الكويكب  وهذا   ،SX5  2019 با�سم  ويعرف 

هذا  يقرتب  و�سوف  مــرتا،   140 قطره  يبلغ 

الكويكب الذي يعادل حجمه الهرم االأكرب من 

االأر�ص يف 10 اأكتوبر.

يواجه مزارعو ال�ساي يف بلدان �سرق اإفريقيا 

ال�ساي  اأ�سعار  مو�سما مزعجا، حيث انخف�ست 

يف ال�سوق العاملي من 2.98 دوالر للكيلو غرام 

 1.76 من  اأقــل  اإىل   2017 عــام  يف  الواحد 

دوالر يف جويلية املا�سي مع وفرة االإنتاج.

على  اأفــريــكــان(  )اإيــ�ــســت  �سحيفة  وذكـــرت 

االإنرتنت، اأن مزارعي ال�ساي يف �سرق اإفريقيا 

ال�سوق  يف  االأ�سعار  انخفا�ص  بوطاأة  ي�سعرون 

الدويل، والذي ال يعود فقط اإىل وفرة االإنتاج 

ولكن اإىل تعومي العمالت وعدم اال�ستقرار يف 

االأ�سواق الرئي�سية.

اإيجاز  يف  ورد  هذا  اأن  اإىل  ال�سحيفة  ولفتت 

ملناق�سة  الكينية نريوبي،  العا�سمة  اإعالمي يف 

االجتاه العاملي الأ�سعار ال�ساي وحالة �سناعته، 

وم�سروع قانون ال�ساي املقرتح يف كينيا، م�سرية 

الدولية  االأ�سعار  انخفا�ص  يف  ال�سبب  اأن  اإىل 

انخفا�ص  و�سط  االإنــتــاج  لــزيــادة  فقط  لي�ص 

قيمة  انخفا�ص  ا  اأي�سً ولكن  العاملي،  الطلب 

العملة، وعدم اال�ستقرار يف االأ�سواق الرئي�سية 

يف اآ�سيا واإفريقيا.

 2018 عــام  يف  العاملي  ال�ساي  اإنــتــاج  ويــقــدر 

بحوايل 5.85 مليار كيلوغرام مقارنة بـ 5.81 

زيادة  بن�سبة   2017 عام  يف  كيلوغرام  مليار 

قدرها %0.68.

وقال جيدون موجو رئي�ص رابطة جتارة ال�ساي 

يف �سرق اإفريقيا: "كينيا بحاجة اإىل الرتكيز 

ما  وهو  احلجم،  من  اأكــرث  النوعية  على  اأكــرث 

اأ�سعارا  ي�سجل  روانـــدا  مثل  بلد  �ساي  يجعل 

جيدة"، م�سريا اإىل اأنه على الرغم من اأن كينيا 

املا�سي  العام  االإنتاج  يف  كبرية  زيــادة  �سجلت 

مت�سيا مع االجتاهات العاملية، فاإن اال�ستهالك 

يزيد ب�سكل �سعيف.

مقطع  االجتماعي،  التوا�سل  مواقع  رواد  تداول 

فيديو ير�سد اللحظة التي تعر�ست فيها 

على  للغاية  حمــرج  ملوقف  مرا�سلة 

الهواء، وجاء ذلك بعد اأن قام قرد 

من ف�سيلة "الليمور" بنزع �سعرها 

امل�ستعار ب�سكل مفاجئ.

�سحيفة  ن�سرته  تقرير  واأفـــاد 

باأن  الربيطانية،  ميل"  "ديلي 
املرا�سلة التي واجهت ذلك املوقف 

اأماديو"،  "يوالندا  ُتدعى  املحرج، 

تلفزيونية  حمطة  ــدى  ل تعمل  ــي  وه

حملية بالواليات املتحدة االأمريكية، تخدم 

منطقة جنوب غرب والية "جورجيا".

كانت  احلظ،  �سيئة  املرا�سلة  اأن  التقرير  واأو�سح 

الوطني  "جورجيا"  معر�ص  من  تقريًرا  تقدم 

لذلك  تعر�سها  وقــت  "بريي"،  مدينة  يف  املقام 

مع  حوار  باإجراء  حتديًدا  تقوم  وكانت  املوقف، 

ممثل اإحدى حدائق احليوان، والذي كان يحمل 

خالل  القرد  ذلك  وقام  "الليمور"؛  قرد  برفقته 

حاولت  التي  املرا�سلة،  كتف  على  بالقفز  اللقاء 

عملها،  وت�ستكمل  هادئة  تبقى  اأن  االإمكان  قدر 

اأن  قبل  فجاأة،  امل�ستعار  �سعرها  نزع  القرد  لكن 

يقفز عائًدا اإىل ممثل حديقة احليوان يف 

م�سهد م�سحك.

احلد،  هــذا  عند  ــر  االأم يتوقف  ومل 

�سبط  املــرا�ــســلــة  حــاولــت  فعندما 

القرد  ــارع  ــس � �ــســعــرهــا، 

نحوها  بــالــقــفــز 

جمـــــدًدا، وهـــو ما 

اإىل  ا�ــســطــرهــا 

االبــــتــــعــــاد عــن 

حني  يف  الـــكـــامـــريا، 

ـــر  حــــاول الــ�ــســخــ�ــص االآخ

اإال  عليه،  لل�سيطرة  التدخل 

اأنه مل يتمكن من التوقف عن 

ال�سحك يف الوقت ذاته.

واأثار الفيديو اخلا�ص بذلك 

ال�سخرية  من  موجة  املوقف 

على مواقع التوا�سل، وح�سد 

امل�ساهدات  من  كبرًيا  عــدًدا 

ومت تداوله ب�سكل وا�سع.

تويف عداءان يف �سباق ماراطون اجلبال 

اإثر  كرايولوي،  بياتر  تالل  �سل�سلة  يف 

جبال  مبنطقة  جيد  واد  يف  �سقوطهما 

الكاربات اجلنوبية يف رومانيا.

ــدر(  ــاي ــس ــ� ــا-اإن ــي ــان ــع )روم ــوق وذكــــر م

ــراأة  اإم وهما  املت�سابقني  اأن  االإخــبــاري 

)45 عاما( ورجل )39 عاما( �سقطا من 

ارتفاع 70 مرتا اإىل واد �سيق.

طبيب  هو  الرجل  اأن  اإىل  املوقع  واأ�سار 

من مدينة كلوج-نابوكا الرومانية، وكان 

يعمل يف اجنلرتا وقد تويف فور اإخراجه 

بك�سور  مــتــاأثــرا  العميق  الــــوادي  ــن  م

وجروح بالغة، الفتا اإىل اأن املكان الذي 

مير  حيث  �سعب،  مكان  هــو  فيه  �سقط 

واد  ولــه  �سخري  جــدار  بــجــوار  امل�سار 

قام  وقــد  ـــر،  االآخ اجلــانــب  على  عميق 

على  احلبال  بتثبيت  املاراطون  منظمو 

املتناف�سني  على  يجب  والــذي  احلائط، 

ال�سحيتني  لكن  لل�سالمة،  ا�ستخدامه 

رمبا مل ي�ستعماله، وكانت االأر�ص رطبة 

امل�سابقة  وتوقفت  املطر،  ب�سبب  ا  اأي�سً

فورا بعد احلادث املاأ�ساوي.

قرد ينزع ملرا�سلة تلفزي�نية �سعرها امل�ستعار خالل بث مبا�سر
ي�سكل تهديدات بانهيار اأر�سي

لعبة حتولت اإىل ماأ�ساة 

يف موقف حمرج

تو�سلوا اإىل عالج لل�سرطان 

جتردت �سيدة من كل م�سارع االأمومة، وقررت 

اأن ت�ستبدل طفلتها البالغة من العمر عامان 

فقط، ب�سيارة ريا�سية م�ستعملة موديل عام 

.1992
وبح�سب �سحيفة ديلي ميل الربيطانية، 

تعود التفا�سيل عندما ا�ستبدلت األي�ص تود 

البالغة من العمر 47 عاًما طفلتها للح�سول 

على �سيارة قدمية عمرها 27 عاًما.

انك�سفت الق�سة بعدما ذهبت تينا ت�سافيز 

زوجة بائع ال�سيارة بالطفلة ملركز طبي 

يف مدينة توما�سفيل بوالية جورجيا 

االأمريكية، وبدا على الطفلة اآثار كدمات 

وا�سحة، وبعد اإبالغ ال�سرطة تبني اأن تينا 

لي�ست االأم احلقيقية.

وبالرغم من اعرتافها باالأمر، حاولت 

ت�سافيز تربئة نف�سها، بعدما ادعت اأنها تبنت 

الطفلة وعجزت عن رعايتها وتوفري حياة 

كرمية لها، مب�ساعدة زوجها في�سينيو ميندوزا 

البالغ من العمر 53 عاًما.

اإال اأن ال�سلطات قررت تقدمي الثالثي 

للمحاكمة يف 21 اأكتوبر اجلاري، وتغرميهم 

50 األف دوالر اأمريكي ب�سبب عملية بيع غري 
قانونية لقا�سر.

اأم ت�ستبدل طفلتها 

ب�سيارة م�ستعملة

بال قلب...

�صدق 

ال ت�صدق
اأو
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 iPhone و   6S  iPhone اإطالق  مت 

يعني  مما   ،2015 العام  يف   6S Plus
�سنوات.  اأربـــع  يبلغ  االآن  عمرهما  اأن 

قد  االأ�سخا�س  معظم  اأن  نتخيل  نحن 

يف  ولكن  االآن،  اأجهزتهم  برتقية  قاموا 

الهاتفني،  هذين  اأحــد  متلك  كنت  حــال 

اآبل  �سركة  اأن  مبعرفة  مهتًما  تكون  فقد 

اأطلقت برنامج جديد لالإ�سالح ي�ستهدف 

كال اجلهازين.

منطقي  غــري  الــربنــامــج  هــذا  يبدو  قــد 

العام  يف  اإطالقها  مت  الأجهزة  بالن�سبة 

وحدات  بع�س  اأن  يبدو  ولكن   ،2015
 6S Plus  iPhone و   6S  iPhone
قد بداأت يف الف�سل حيث مل تعد تعمل. 

هذه  اأن  ذكــرت  فقد  اآبــل،  ل�سركة  ووفقا 

املكونات  اأحــد  ف�سل  مــن  تنبع  امل�سكلة 

الداخلية، مما يوؤدي اإىل حدوث م�ساكل 

ال�سركة  تقول  ــك،  ذل ومــع  الطاقة.  يف 

عدد  على  فقط  توؤثر  امل�سكلة  هــذه  اأن 

باأن  يعني  ما  وهذا  االأجهزة،  من  حمدود 

وحدات  جميع  على  يوؤثر  ال  اخللل  هذا 

.6S Plus  iPhone و   6S  iPhone
بالقول  �سرحت  فقد  لل�سركة،  ووفقا 

وحــدات  بعد  هناك  اأن  ــل  اآب ــررت  ” ق  :

 6S Plus  iPhone و   6S  iPhone
التي ال تعمل ب�سبب وجود مكون ُمعطل. 

حتمل  اأجــهــزة  على  امل�سكلة  هــذه  توؤثر 

اأرقام ت�سل�سلية حمدودة مت ت�سنيعها بني 

اأكتوبر 2018 واأغ�سط�س 2019 “.

اأو   6S  iPhone اإذا كان لديك هاتف 

6S Plus iPhone تاأثر بهذه امل�سكلة، 

الر�سمي  املوقع  اإىل  التوجه  فباإمكانك 

الت�سل�سلي  الرقم  واإدخــال  اآبــل  ل�سركة 

مــوؤهــاًل  كــنــت  اإذا  ــا  م ملــعــرفــة  ــازك  ــه جل

يف  ال.  اأم  جمــاين  اإ�سالح  على  للح�سول 

باإطالق  اآبــل  �سركة  قامت  ذلــك،  غ�سون 

 ،Series  11  iPhone هواتف  �سل�سلة 

الفر�سة  هــي  هــذه  تكون  قــد  وبــالــتــايل 

املثالية للرتقية.

قــررت  ــعــام،  ال ــذا  ه مــن  �سابق  ــت  وق يف 

املحادثات  تطبيق  ــاء  ــغ اإل اإنــ�ــســتــاجــرام 

كنت  اإذا  حــالــة  يف   .Direct امل�ستقل 

عن  عــبــارة   Direct كــان  ــك،  ذل تعلم  ال 

للم�ستخدمني  م�سمم  م�ستقل  تطبيق 

من  البع�س  بع�سهم  اإىل  الر�سائل  الإر�سال 

ومع  نف�سها.  اإن�ستاجرام  منظومة  خالل 

التطبيق، �سمعنا تقارير  اإيقاف  ذلك، بعد 

تطبيق  على  تعمل  اإن�ستاجرام  باأن  تفيد 

 Instagram ُيدعى  للدرد�سة  جديد 

.Threads
التطبيق  هذا  وجــود  يف  ت�سك  كنت  اإذا 

تلك  تزيل  اأن  منك  نطلب  فنحن  بالفعل، 

قــررت  اإنــ�ــســتــاجــرام  الأن  االآن  ال�سكوك 

تطبيق  عن  ر�سمًيا  ال�ستار  اإزاحـــة  االآن 

ما  اإذن   .Instagram Threads
الفرق  Thread؟  و   Direct الفرق بني 

حني  يف  اخل�سو�سية.  يف  يكمن  االأ�سا�سي 

�سخ�س  الأي  ي�سمح   Direct تطبيق  كان 

فـــاإن تطبيق  ــك،  ــي اإل الــر�ــســائــل  ــال  بــاإر�ــس

من  مزيًدا  امل�ستخدمني  مينح   Thread
التحكم يف من يتحدثون معهم.

اإن�ستاجرام، فقد �سرحت  ل�سركة  ووفقا 

بالقول : ” Threads هو تطبيق م�ستقل 

اخل�سو�سية  ــاة  ــراع م مــع  ت�سميمه  مت 

ــة واالإتـــ�ـــســـاالت الــوثــيــقــة.  ــرع ــس ــ� وال

الفيديو  ومقاطع  ال�سور  م�ساركة  ميكنك 

قائمة  مع  واملزيد  والق�س�س  والر�سائل 

اأنت  اإن�ستاجرام.  يف  املقربني  اأ�سدقائك 

يف  اإلــيــك  الو�سول  ميكنه  مــن  يف  تتحكم 

التجربة  تخ�سي�س  وميكنك   ،Threads
حول االأ�سخا�س االأكرث اأهمية “.

اإلتقاط  من  ا  اأي�سً امل�ستخدمون  �سيتمكن 

مع  وم�ساركتها  الفيديو  ومقاطع  ال�سور 

ا  اأي�سً هناك  و�ستكون  البع�س،  بع�سهم 

ذلك  يتيح  احلالة.  حتديثات  مثل  ميزات 

ما  الإظهار  حالتهم  حتديث  للم�ستخدمني 

حالة  معرفة  من  تتمكن  حتى  يفعلونه، 

الدرد�سة  اإىل  احلاجة  دون  اأ�سدقائك 

امليزات  ــذه  ه بع�س  مــا  بطريقة  معهم. 

يف  موجودة  وكانت  متاًما  جديدة  لي�ست 

تطبيقات الدرد�سة ال�سابقة من قبل. على 

اأي حال، اإذا كنت مهتًما بالتطبيق، فليكن 

يف علمك اأن اإن�ستاجرام بداأت باإطالق هذا 

التطبيق

ال�ساعة  اإطــــالق  قــبــل  حــتــى 

 ،Apple Watch الــذكــيــة 

�سركة  اأن  اإىل  ال�سائعات  اأ�سارت 

ت�سنيف  اإىل  ت�سعى  كانت  اآبــل 

اأنها  على  الذكية  ال�ساعة  هذه 

للمهتمني  منا�سبة  طبية  اأداة 

بال�سحة واللياقة البدنية. على 

الرغم من اأننا ل�سنا متاأكدين من 

جهاز   ” اإعتبارها  ميكننا  اأنــه 

قامت  اأنــهــا  اإال   ،“ نهائي  طبي 

الناحية  من  للغاية  جيد  بعمل 

اإنقاذ  يف  جنحت  حيث  ال�سحية 

حياة العديد من م�ستخدميها.

اأن  تفيد  تقارير  �سمعنا  لقد 

عن  تبحث  تــزال  ال  اآبــل  �سركة 

امليزات  مــن  املــزيــد  جللب  طــرق 

�ساعتها  اإىل  اجلديدة  ال�سحية 

م�ستويات  مراقبة  مثل  الذكية، 

بطريقة  الــــدم  يف  ــوز  ــوك ــل اجل

مر�سى  اأجــل  من  جراحية  غري 

ال�سكري، ولكن هذا قد ال يكون 

اإخرتاع  لرباءة  وفًقا  �سيء.  كل 

 ” بعنوان  موؤخًرا  اإكت�سافها  مت 

القما�س  على  ت�ستند  عنا�سر 

يبدو   ،“ مطاطية  اأحزمة  ذات 

اإن�ساء  اأن �سركة اآبل تتطلع اإىل 

ال�ساعة  اأجل  حزام مطاطي من 

 Apple Watch ــذكــيــة  ال

اإ�ست�سعار  اأجهزة  ي�سم  اأن  ميكن 

خُمتلفة ذات �سلة بال�سحة.

ــــراءة  ــى و�ـــســـف ب ــل ـــاًء ع ـــن ب

اأن  اإىل  ي�سري  فهو  االإخـــــرتاع، 

ميزات  ُيــوفــر  اأن  ميكن  احلـــزام 

وما  الــدم  �سغط  ـــراءات  ق مثل 

ال�سحية  امليزات  من  ذلــك  اإىل 

الدوائر  ” قد ت�ستمل  االأخرى. 

م�ست�سعرات  على  االإلكرتونية 

مثل  اجل�سم  مــن  ــزء  ج لقيا�س 

للقلب  الكهربائي  التخطيط 

وقيا�س  ـــدم  ال �سغط  وقــيــا�ــس 

معدل التنف�س “.

التخطيط  اإجراء  مُيكن  بينما 

معدل  وقيا�س  للقلب  الكهربائي 

�ــســربــات الــقــلــب بــالــفــعــل على 

و�سع  فاإن   ،Apple Watch
هذه  عن  امل�سوؤولة  امل�ست�سعرات 

امليزات يف احلزام مُيكن اأن ي�سمح 

لل�ساعة  خُمتلفة  بتطبيقات 

ميكن  النا�س.  يرتديها  وكيف 

امل�ستخدم  جذع  حول  اإرتداوؤها 

اإىل  ومــا  وال�ساقني  والــذراعــني 

مثرية  اإخرتاع  براءة  اإنها  ذلك. 

احلال  هو  كما  ولكن  لالإهتمام، 

مع جميع براءات االإخرتاع، فال 

اآبل  �سركة  باأن  ي�سمن  ما  يوجد 

�ستقوم بتحويلها اإىل واقع.

 6S iPhone اآبل ُتطلق برناجًما لإ�سالح هواتف
و 6S Plus iPhone املُتوقفة عن العمل 

 Instagram اإن�ستاجرام ُتطلق تطبيق
للدرد�سة امل�ستقبل   Threads

اآبل تتطلع اإىل اإن�ساء اأحزمة ذكية 
Apple Watch من اأجل ال�ساعة الذكية

 Samsung تعرف على ميعاد اإطالق
 Galaxy S11

جوجل جتد ثغرة اأمنية يف هواتفها 
الذكية، ويف هواتف �سام�سوجن 
Xiaomi و Huawei و

اإن�ستاجرام �ست�ستخدم الواقع املعزز للم�ساعدة 
يف تعزيز جتربة الت�سوق على من�ستها

الكورية  �سام�سوجن  �سركة  ت�ستعد 

الهواتف  �سناعة  عمالقة  اجلنوبية 

ــامل الإطــــالق اأحـــدث  ــع ــى ال الــذكــيــة ف

 Samsung ووهى  قريًبا،  اأيقوناتها 

مبثابة  �سيكون  الذي   ،Galaxy S11
هواتف  فئة  م�سوار  فى  جديدة  نقلة 

جالك�سى ال�سهرية.

وبح�سب موقع جى ا�سم اآرينا التقنى، 

ياأتى ذلك بعد طرح �سام�سوجن جلالك�سى 

اأن  10 منذ �سهرين، ومن املفرت�س  نوت 

تك�سف ال�سركة عن الهاتف اجلديد فى 

�سهر فرباير القادم.

قال عدد من خرباء �سناعة الهواتف 

ال�ستار  �ستك�سف  �سام�سوجن  اإن  الذكية 

عن هاتفها االأيقونى فى موؤمتر بر�سلونة 

العاملي للهواتف املحمولة.

 Samsung Galaxy اأن  يــذكــر 

S11 �سياأتى بن�سختني، االأوىل بذاكرة 
128 جيجابايت وذاكرة  �سعر  داخلية 

جيجابايت،   8 �سعة  ع�سوائى  و�سول 

داخلية  بــذاكــرة  الثانية  والن�سخة 

و�سول  وذاكــرة  جيجابايت   265 �سعة 

ع�سوائى �سعة 8 جيغابايت.

وجد الباحثون االأمنيون يف �سركة جوجل 

ــا خــطــرًيا يف عـــدد مــن اأجــهــزة  خــلــاًل اأمــنــًي

اأنــه كان  االأنــدرويــد، والغريب يف االأمــر هو 

�سهر  يف  امل�سكلة  اإ�سالح  يتم  اأن  املفرت�س  من 

املعنية  الهواتف   .2017 العام  من  دي�سمرب 

 Google Pixel و   Google Pixel هي 

و   Galaxy S7 و   Huawei P20 و   2
 5A  Xiaomi Redmi و   Galaxy S8
و   5  Redmi Note و   Galaxy S9 و 

 Moto و   Oppo A3 و   Xiaomi A1
.Z3

هذا  على  عرثت  اأنها  جوجل  �سركة  تقول 

اخللل منذ �سبعة اأيام ولكنه لي�س خطرًيا كما 

يبدو الأنه يتطلب تثبيت برنامج خبيث باإذن 

امل�ستخدم. من الغريب اأن االإ�سالح الذي مت 

اإ�سداره يف �سهر دي�سمرب من العام 2017 مل 

يتم تطبيقه يف االإ�سدارات الالحقة.

اخللل  هـــذا  اإ�ــســتــغــالل  يــتــم  ـــه  اأن ُيعتقد 

 NSO Group �سركة  قبل  مــن  االأمــنــي 

االإ�سرائيلية، وهي �سركة متورطة يف هجمات 

على حقوق االإن�سان والنا�سطني ال�سيا�سيني.

كمن�سة  ــداأت  ب قد  اإن�ستاجرام  كانت 

مع  ال�سور  م�ساركة  للم�ستخدمني  تتيح 

منذ  تــطــورت  ولكنها  البع�س،  بع�سهم 

ذلك احلني لُت�سبح اأكرث من جمرد ذلك. 

لل�سركات  ميكن  من�سة  اأ�سبحت  لقد 

اأو  املنتجات  عــن  لــالإعــالن  اإ�ستخدامها 

احلاالت،  بع�س  ويف  القادمة،  اخلدمات 

على  بالت�سوق  للم�ستخدمني  ال�سماح 

املن�سة.

تعزيز  يف  لــلــمــ�ــســاعــدة  ـــع،  ـــواق ال يف 

�ست�ستخدم  املن�سة،  الت�سوق على  جتربة 

املعزز  الــواقــع  من�سة  االآن  اإن�ستاجرام 

Spark AR التابعة ل�سركة الفي�سبوك 
 ” جتربة   ” للم�ستخدمني  �ستتيح  والتي 

اأنك  يعني  هذا  �سرائها.  قبل  املنتجات 

النظارات  تبدو  كيف  ترى  اأن  اأردت  اإذا 

ال�سم�سية عليك، فُيمكنك جتربتها فعلًيا 

قبل اإتخاذ قرار ال�سراء من عدمه.

يف  فعاًل  بــداأت  اأنها  اإن�ستاجرام  اأكــدت 

ولكن  االآن،  اجلديدة  امليزة  هذه  اإختبار 

منتجات  على  فقط  �ستقت�سر  التجربة 

 Warby و Ray-Ban من �سركات مثل

ال   .NARS و   MAC و   Parker
يف  �سيتم  ـــه  اأن نفرت�س  اأن  اإال  ميكننا 

العالمات  مــن  املــزيــد  اإ�ــســافــة  النهاية 

الوقت  يف  ولكن  القائمة،  اإىل  التجارية 

�ستكون  التي  املنتجات  هي  هذه  الراهن، 

متاحة للمت�سوقني.

اإن�ستاجرام  اأن  اإىل  االإ�ــســارة  ــدر  جت

والفي�سبوك لي�سا اأول من اإ�ستخدم الواقع 

جتربة   ” فر�سة  الــعــمــالء  ملنح  املــعــزز 

راأينا  لقد  الــ�ــســراء.  قبل  املنتجات   ”
التي  التطبيقات  من  متنوعة  جمموعة 

مت اإطالقها يف املا�سي والتي ت�ستفيد من 

تكنولوجيا الواقع املعزز، ولكن قد حت�سل 

على جتربة ممتعة يف املرة القادمة التي 

تقوم فيها بفتح اإن�ستاجرام.
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بورتري

ب�شكرة

لالأديبة التون�سّية منرية �ساحلي

البناء الفّني يف الّرواية:

لليافعني  موّجهة  روايـــة  تنجح  لكي 

البّد من توّفر عّدة عنا�سر فنّية مهّمة 

جمــّرد  يكفي  وال  الـــّروائـــي،  ــن  امل يف 

تقدمي  اأو  واملــعــارف  املعلومات  ح�سد 

مزاجه  مراعاة  دون  للقارئ  االأحداث 

املختلفة،  و�سعوره وميوله  واأحا�سي�سه 

املوجهة  للفئة  الــعــمــري  واملــ�ــســتــوى 

الرواية لها.. ! 

املغامرة العجائبّية: 

بني ن�ّس رواية )قالت يل الّنملة( على 

)االأ�سلوب  وهو  جّدا،  مهم  فّني  عن�سر 

ي�سّمى  كما   ) العجائبي  اأو  الغرائبي 

اأ�سلوب طاملا جنح جناحا  اأحيانا، وهو 

وجذب  الّطفل  �سّد  يف  النظري  منقطع 

يف  االأ�ساليب  اأجنــح  ولعّله  اهتمامه، 

املوّجهة  الــروائــّيــة  املــغــامــرات  حبك 

من  فّيا�سا  زخما  يعطيها  اإذ  لالأطفال، 

اخليال غري املحدود.. !

البطلة  حتّول  يف  الغرائبّية  وتتمّثل 

الّنمل  مملكة  اإىل  ودخولها  منلة،  اإىل 

كاّفة  على  لتتعّرف  غري،  ال�سّ بحجمها 

كبرية  ورطــــة  يف  وتــقــع  تــفــا�ــســيــلــه، 

اإّن  بل  باأعجوبة،  اإال  منها  تنجو  ال 

عندما  ــك،  ذل قبل  تــبــداأ  العجائبّية 

الّنمل  من  ح�سدا  تتاأمل  البطلة  كانت 

داخــــل حــديــقــة بــيــتــهــا، فـــرتى منلة 

ت�سفها باأو�ساف ال تكون اإال للب�سر من 

الّنا�س:

�ساّبة  كانت  الّنمالت،  ت�سبه  ال  "منلة 
ك�سوة  تلب�س  وكانت  العمر  ريعان  يف 

راأ�سها  فــوق  وت�سع  بالّذهب  مــطــّرزة 

حتت  يلمع  بــاجلــواهــر  عا  مر�سّ تاجا 

�س  اأّخاذ."  بــربيــق  ال�سم�س  اأ�ــســّعــة 

.15
على  ت�سفي  ـــاف  االأو�ـــس هـــذه  طبعا 

الكاتبة  ومتكن  الب�سر،  �سفات  الّنملة 

ت�سارك  التي  ـــداث  االأح �سناعة  مــن 

وي�سر،  �ــســهــولــة  بــكــّل  الــبــطــلــة  فيها 

الّده�سة  يعي�س  ــارئ  ــق ال جعل  ومــع 

اخليال  عامل  يف  الّلذيذ،  واال�ستغراب 

هذا  عند  الكاتبة  تقف  وال  اجلــارف، 

اإّنها  والعجائبّية،  اخليال  من  احلــّد 

منلة  اإىل  تتحّول  البطلة  من  جتعل 

مثلما اأ�سلفنا:

االأوىل  اخلــطــوة  اأخــطــو  اأن  "وقبل 
الزّر  على  �سغطت  املجهول  عامل  نحو 

لوين  فاأ�سبح  تعليماتها  ح�سب  االأزرق 

�سيقان مبخالب  �سّتة  اأ�سفر ونبتت يل 

تكتم  وهــي  �سديقتي  فقالت  ـــاّدة،  ح

�سحكة بني �سفتيها:

 "  ! املنظر..  هــذا  يف  مثرية  اأنــت  -كــم 

�س 31 

ُتدخل  وليلة  ليلة  األف  طريقة  وعلى 

املغامرة  بداأ  وقبل  حكاية،  يف  حكاية 

مغامرة  البطلة  تتذكر  االأ�سا�سّية 

عندما  الــّنــمــل،  عــامل  مــع  لها  �سابقة 

جعلها بائع البالونات املتجول حتّلق يف 

اجلّو وت�سعد اإىل ال�ّسحب، وت�سف لنا 

ال�سحب كاأّنها كائنات حّية فتقول:

مرتدّية  بي�ساء  غيوما  راأيت  ثّم   .. "
تيجان  روؤو�سها  تكّلل  جميلة،  ف�ساتني 

مزّينة  ورقــابــهــا  بــاالأملــا�ــس  عة  مر�سّ

واملعا�سم  واملرجان  الّلوؤلوؤ  من  بعقود 

واالأ�سابع  ــرّباقــة،  ال ــاور  ــس االأ� تلّفها 

وحّتى  خرز  و�سال�سل  خــوامت  مملوءة 

االألوان  باأحلى  مطلية  كانت  االأظافر 

وكانت الغيوم ترق�س وتغّني وال�سم�س 

كتفيها  على  من�سدل  الّذهبي  �سعرها 

."...

الب�سرية بال �سك تتج�ّسد  اإّنها احلياة 

املوحّية،  واأ�سكالها  الغيوم،  ظالل  يف 

وهذه ظاهرة لطاملا �سّكلت جماال خليال 

اإذ  اجلميلة،  يف  ال�سّ ليايل  يف  الب�سر 

يرون يف كّل من اأ�سكالها هيئة لطائر اأو 

ب�سر اأو حيوان من احليوانات اأو م�سهد 

ما  �سرعان  املثرية،  احلياة  م�ساهد  من 

م�سهد  اإىل  تتحول  اأو  وتــزول،  تتبّدد 

اآخر اأكرث اإثارة وجذبا ". 

فالكاتبة جتعل من الكائنات الطبيعية 

وتتكّلم  تعي  ب�سر  �ــســورة  يف  تظهر 

الب�سر،  وتخاطب  وترق�س  وتتزين 

الّنملة  م�سهد  مع  كان  ما  متاما  وذلــك 

التي  االأوىل  الّرحلة  هــذه  يف  اأي�سا 

قّدمتها بني يدي مغامرتها العجائبّية، 

اأ�ــســرع  االأوىل  الــّرحــلــة  كــانــت  واإن 

وا�سفة  اأي�سا  الكاتبة  تقول  واأق�سر، 

ملكة النمل يف اأعايل اجلّو:

منلة  جتل�س  كانت  الّنخيل  و�سط   .. "
ف�ستانا  تلب�س  وهــي  حــّلــة  اأحــلــى  يف 

ة،  والف�سّ ــب  ــّذه ال بخيوط  مــطــرزا 

ارتــدى  وقــد  ــول  مّن يجل�س  وبجانبها 

ال�ّسالطني، وكان منت�سب  ثيابا كثياب 

القامة مزهّوا..."

القارئ  يثري  ال�ّسرد  يف  الت�سابك  هذا 

ال�ّسر  عن  يفّت�س  يقظا،  عقله  ويجعل 

وال  فنّية،  �ــســورة  ــّل  وك م�سهد  كــّل  يف 

يكتفي يتلقف االأحداث مادة خاما ال 

روح فيها.. !

�سخ�سّيات الّرواية: 

بـــنـــاء اأيـــــة روايــــــة يــعــتــمــد كــذلــك 

انعة  ال�سّ ال�سخ�سّيات  نوعّية  على 

ــداث، وجــعــُل بطٍل حمـــورّي من  ــالأح ل

موّجهة  روايــة  يف  ال�سرورية  االأمــور 

البطل  يحّب  فهو  )الــيــافــع(،  للطفل 

الكامل  �سبه  النموذج  البطل  اخلارق، 

�سفاته  ويف  واأعماله،  ت�سّرفاته  يف 

قبل ذلك، الأّنه يروي �سماأه للبطولة 

بطريقة  عاب  ال�سّ ومواجهة  والتفّوق 

بطلة  وجعل  مده�سة،  )فانتازّية( 

ة )فتاة( هنا ؛ له عّدة دالالت،  الق�سّ

ميكن اأّن َنُعّد اأوالها قدرة البنت على 

)الذكر(،  الولد  مثل  مثُلها  املغامرة 

مملكة  يف  بــرحــلــة  الــقــيــام  ــا  واأيــ�ــس

اأن  ينا�سبه  )النمل(،  االإناث  حتكمها 

كذلك  ويتنا�سب  اأنثى،  البطلة  تكون 

الذي  العامل  مع  )�سهد(  البطلة  ا�سم 

جتري فيه املغامرة، وهو عامل الّنحل 

لها  فالّت�سمية  )الع�سل(،  ال�سهد  �سانع 

يف  وقــع  ولها  كبرية،  اإيحائّية  داللــة 

اأذن القارئ )الّطفل اليافع(، اإذ حتفر 

ينطق  حني  وكاأّنه  ذاكرته،  يف  عميقا 

هذا اال�سم يتّذوق الع�سل اأو ير�سف من 

ر�سابه.. !  

البطلة  �سخ�سّية  الكاتبة  وعـــززت 

)اأنــثــى(،  االأّم  ب�سخ�سّية  ــى(  ــث )االأن

االأحــداث  يف  ت�سارك  ال  االأّم  اأّن  غري 

ب�سكل مبا�سر ولكن من خالل ما تذكره 

فتحظر  )�سهد(،  ابنتها  البطلة  عنها 

�سخ�سّيتها بظاللها املن�سابة من خمّيلة 

)ال�ّساردة(.. !

تنّوعا  جنــد  ب�سيطة  ر�سد  وبعملّية 

�سهد:   - الّرواية،  �سخ�سّيات  يف  كبريا 

النملة  االأّم،  االأ�سا�سّية(،  )البطلة 

الّنملة  ــتــهــا،  رحــل يف  �ــســهــد  رفــيــقــة 

الّنمل  واأفــراد  ومّنــول،  االأوىل،  امللكة 

اأدوار  لبع�سهم  كان  الذين  االآخرين، 

فردّية، ولبع�سهم دور ثانوي اأو مرحلي 

�سمن اجلماعة العاّمة (.

اختزال الزمن واأبعاد املكان:

الزمن يف اأحداث هذه الّرواية ال ي�سكل 

خرجت  اإذ  ــوم،  ي بع�س  اأو  يــوم  �سوى 

البطلة يف ال�سباح اإىل احلديقة، وبعد 

احلديقة،  يف  النمل  جتّمع  اكت�ساف 

ذهبت  النمالت،  اإحــدى  مع  وحــوارهــا 

معها يف رحلة )مغامرات ا�ستك�سافية( 

قبل  منها  تعود  اأن  عليها  ا�سرتطت 

�سالة املغرب، وكذلك كان االأمر.

الكهف بطريقة  اأ�سحاب  وكاأّنها رحلة 

نائمني  الكهف  اأهــل  كــان  اإذ  مقلوبة، 

وال  فائقة  ب�سرعة  مي�سي  ــن  ــزم وال

يل  )قــالــت  رحــلــة  ويف  ــه،  ب ي�سعرون 

الّنملة( الزمن مي�سي داخل االأحداث 

الواقع  يف  لكّنه  كبري،  ب�سكل  وميــتــّد 

يوم اأو بع�س يوم، وهذا من الغرائبّية 

اأي�سا.

يف  وميتد  يت�سع  اإذ  متاما  املكان  ومثُله 

الّنمل،  مملكة  داخــل  االأحـــداث  زمــن 

البطلة  الواقع بيت  لكن ال يتجاوز يف 

اأبعاد  يف  املحدودّية  وهذه  وحديقته، 

االأحــداث  اأّن  يرّبرها  الواقعي  املكان 

اخليايل  املــكــان  اأبــعــاد  اإىل  تتجاوزه 

...يتبعحيث يكون رحّبا وبال حدود

قراءة يف رواية ) قالت يل الّنملة(
بقلم: عبد اهلل اليل

laliabdella@yahoo.fr

قراءة  يف كتاب
�سنة   44 التهامي"...  "ال�سيخ 

من العطاء يف عامل الفن

حت�سريات للملتقى الدويل اخلطاب ال�سعري 
اجلزائري "بجامعة ب�سكرة" نوفمرب اجلاري

التلفزيون  اإىل  الثانويات" يقفز  بني  "برنامج 
بعد حتقيقه جناحا كبريا

من مدينة تازولت، ولد مالخ�سو عمر يف11/01/ 

1965 ومنــا يف قلبه حب الطرب والغناء فكان 
الفلكلوريــة  االأغــاين  ويحــب  املطربــني  يقلــد 

ال�ساوية، وخا�سة اأغاين املطر ب عي�سى جرموين، 

حيــث كان يغني يف احلفــالت املدر�سية التي تقام 

يف مدار�ص املدينة فكان مطرب بال مناف�ص.

يف �سنــة 1975 �ســدح بحنجرتــه القوية يف اأول 

حفــل زواج، ومنــذ  ذلــك احلــني ذاع �سيــت الفتى 

الفنان رغم �سغر �سنه، فكان يحي حفالت الزواج 

واخلتان يف املدينة وخارجها يف املدن املجاورة.

يف �سنــة 1982 اأ�ســدر اأول �سريــط غنائي، ومنذ 

ذلك احلني ولــج عامل االأ�سرطة فقد اأ�سدر مابني  

وقر�ص. �سريط   400
�ســارك يف عدة تظاهــرات ثقافية منهــا مهرجان 

جرمــوين،  عي�ســى  ومهرجــان  الــدويل  تيمقــاد 

ت�ســارك الغنــاء مــع عدة مطربــني مثــل "ال�سابة 

جميلة ،ال�سابة �سعاد" وغريهم من املطربني.

ذاع �سيــت ال�سيــخ حتى خــارج الوطــن، خا�سة يف 

ال�سقيقــة تون�ــص اأيــن اأحيا العديد مــن احلفالت 

خا�سة يف مو�سم اال�سطياف، فالتون�سيون يع�سقون 

اأغانيه ذات االيقاعات الراق�سة.

حت�ســل الفنــان علــى جائــزة اأح�ســن مطــرب يف 

ال�سيــخ  ويبقــى  اجلرمــوين،  عي�ســى  مهرجــان 

التوهامــي اأيقونــة مــن اأيقونــات مدينــة تازولت 

خا�سة ووالية باتنة عامة.

مــن املرتقــب اأن حتت�ســن كليــة االداب واللغــات 

بجامعة حممــد خي�سر بب�سكــرة فعاليات امللتقى 

الــدويل اخلطــاب ال�سعــري اجلزائــري –البنية 

وحتوالتها- �سعر عثمان لو�سيف الثورة والكلمة، 

12 مــن نوفمــرب  11 و  واملزمــع تنظيمــه يومــي 

اجلاري على هام�ص االحتفال بالثورة التحريرية 

املجيدة.

ال�سعــري  اخلطــاب  اأن  الديباجــة  يف  وجــاء 

اجلزائــري املعا�ســر عــرف حتــوالت تتوافــق مع 

�سياقــات اجتماعيــة وثقافية تولــد عنها تنظري 

يقــف عند معامل هــذا اخلطــاب ومفاهيمه الذي 

ال يــزال يثــري العديــد مــن االأ�سئلــة واالإ�سكاالت 

�ســواء على م�ستــوى الروؤية الفنيــة واالإبداعية، 

اأو علــى م�ستوى الروؤية الفكرية واالإيديولوجية 

والبنيــة وحتوالتها، وجدل االن�ساق فيه، ا�سافة 

اإىل انفتاحــه علــى القــراءات املتعــددة والــروؤى 

النقديــة لــكل املذاهــب واملدار�ــص، وبــروز معامل 

الق�سيــدة اجلديــدة، اأين �سيعمــل امللتقى الدويل 

على االأعمــال ال�سعرية الكاملــة للمبدع الراحل 

جتربــة  باعتبــاره  لو�سيــف،  عثمــان  الدكتــور 

�سعريــة ونرثيــة مــزج بــني املاألــوف والالماألــوف 

واملرئــي والالمرئــي واملح�سو�ــص والالحم�سو�ــص، 

كمــا مزج بني الكثــري من الــروؤى والنبوءات حيث 

ا�ستطاع خاللهــا اأن يوؤ�س�ص للغة ومعجم متميزين 

ويوؤثث لنف�سه ول�سعره مكانة مل يبلغها معا�سروه، 

والوقــوف على ن�سو�ســه ال�سعرية عــرب دواوينه 

التي فاقت 15 ديوانا.

امللتقى الدويل �سيعرف ت�سليط ال�سوء على عديد 

املحاور على غرار الت�سوف بني التجربة والتقليد 

يف ال�سعر اجلزائري، االنتماء والهوية يف اخلطاب 

ال�سعــري املعا�سر، احل�ــص الثــوري وفل�سفة املكان 

يف �سعــر عثمــان لو�سيــف، اخلطــاب ال�سعــري من 

البنية اإىل الن�سق "فل�سفة ال�سمت"، �سعر عثمان 

لو�سيف وجدل االأن�ســاق امل�سمرة و�سو�سيولوجيا 

الن�ص ال�سعري يف الكتابة العربية.

ال�سعــري  اخلطــاب  الــدويل  امللتقــى  اأن  يذكــر 

اجلزائري �سيعرف م�ساركة ثالث جامعات عربية 

على غرار جامعــة الدوحة قطر وجامعة حلوان 

م�سر وجامعة دمار باليمن اإىل جانب احتاد كتاب 

العــرب مب�ســر، كمــا �سجــل م�ساركــة 16 جامعــة 

وطنيــة كجامعة باتنة، ب�سكرة، ق�سنطينة، �سوق 

اأهرا�ــص، ورقلــة، اجلزائــر 2، اأم البواقي، تيزي 

وزو، تلم�ســان، اأدرار، الطــارف، االأغواط، م�سيلة، 

ال�سلف، الواد وجامعة اأفلو.

متكــن برنامــج بــني الثانويــات لالإذاعــة اجلزائريــة من 

حتقيــق جناح كبــري وح�سور م�سهود له مكنــه من التقدم، 

حيــث مت عقد تعاون بني موؤ�س�ستــي االإذاعة والتلفزيون 

بال�سراكــة  واإنتاجــه  الربنامــج  ملرافقــة  اجلزائريــني 

ابتــداء مــن الدوري 16 عــرب براميات مبا�ســرة، وقد مت 

مطلــع االأ�سبوع اجلاري اإبــرام االتفاقيــة املذكورة مبقر 

النــادي الثقــايف عي�ســى م�سعــودي بالعا�سمــة بح�ســور 

وزير االت�ســال والناطق الر�سمي با�ســم احلكومة ووزير 

الثقافــة بالنيابة ح�ســان رابحي ووزيــر الرتبية بلعابد 

عبــد احلكيم اإ�سافة اإىل وزيــر ال�سباب والريا�سة روؤوف 

برنــاوي، وهي اخلطوة التي جاءت بعــد االهتمام الكبري 

الذيــن الــه الربنامــج الثقــايف الرتبــوي بــني الثانويــات 

مــن طــرف االأ�ســرة الرتبويــة وكــذا موؤ�س�ســة االإذاعــة 

اجلزائريــة ليقفز اإىل القنــاة االأوىل كما انه خلق نوعا 

مــن االحتكاك الرتبوي االإعالمــي و�سي�سارك فيه خالل 

نوارة. بهذا املو�سم 54 منتخبا. رقية. ل

عبد احلكيم. ب

ثقافةالثالثاء 27 �صتمرب  2969/ 08 اأكتوبر 2019 املوافق لـ 09 �صفر 221441



والأن ال�سعب 

ال يحرتم 

القانون فقد 

قطع جميع 

االأ�سجار..

من باب دّزو 

معاهم؟!

فت�ى
عند نزول الكائنات الف�سائية على االأر�ص

�سيقول �سكان اأملانيا كيف 

�سن�ستفيد من علمهم 

وتطورهم

�سكان رو�سيا كيف و�سلوا 

اإىل االأر�ص وكيف تعمل 

مركباتهم الف�سائية

�سكان اأمريكا كيف 

نقاتلهم وما هي نقاط 

�سعفهم

�سكان الوطن العربي..

هل يجوز نكاح 

املخلوقات الف�سائية يا 

�سيخ؟!.

اأحالم مت�ارثة
االأ�ستاذ للتلميذ: وا�ص راك حتلم؟

التلميذ: نحلم ن�سلك ع�سر مالين يف ال�سهر كيما 

بابا

االأ�ستاذ: اعاله: بوك وا�ص يخدم

التلميذ: ال..حتى هو غري راه 

يحلم؟!.

تبهليل
مرة زوج اأغبياء كانوا يف كاميو

االول: �سوف قدامك �سجرة

الثاين ما عالبالو�ص بيه

االأول: �سوف �سوف قدامك 

�سجرة

الثاين ما عالبالو�ص بيه

االأول: �سوف قدامك �سجرة..

�سطراخ خبطو فيها

االأول: ياخي قلتلك قدامك �سجرة

الثاين: واأنا وا�ص دخلني ياخي انت يل 

ت�سوق؟!. 

معلومات م�سلية

القراآن 
الكرمي 

مكتوب على 
اللوح

اأمثال �سعبية

احلديثة  الــدرا�ــســات  اإحـــدى  ح�سب   •
حدوث  منع  يف  ت�ساعد  ال�سوكوالطة  فاإن 

ال�سداع الن�سفي.

رقما  امل�سلمون  العا�سر حطم  القرن  • يف 
قيا�سيا يف �سناعة الكتب.

هي   TEXTAPHRENIA   •
اأن  ال�سخ�س  فيها  ي�سعر  الــتــي  احلــالــة 

ب�سبب  باالهتزاز  يقوم  املحمول  هاتفه 

وجــــود الأي  ولــكــن ال  ــة  ــال ــس ر� و�ـــســـول 

ر�سالة.

• ثبت اأن الكـ�سوف الكلي لل�سم�س يحدث 
كل 360 عام .

رم�س  بدون  اإن�سان  ق�ساها  مدة  • اأطول 
عينيه قام بها �سخ�س هندي وكانت املدة 

دقيقة.  12 و  �ساعة   30
مب�ساعدة  يقومون  الذين  االأ�سخا�س   •
حياة  يعي�سون  م�ستمر  ب�سكل  االآخــريــن 

�سعيدة اأكرث من غريهم.

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

جواب 
املحاجية

يا قاب�س بعيني 

�سفت النوار فوق 

العود الياب�س

حدث يف مثل هذا اليوم
الثامن من �سهر اأكتوبر

بني  االأوىل  البلقان  حرب  اندالع  ـ   1912
الدولة العثمانية من جهة و�سربيا وبلغاريا 

من جهة اأخرى.

ليون  ال�سيوعي  الزعيم  اختيار  ـ   1917
مدينة  ال�سوفيات  ملجل�س  رئي�سا  تروت�سكي 

بيرتوغراد.

"و  ــت  ــوان الب "علي  ا�ست�سهاد  ـ   1957
اأن  بعد  بالق�سبة  بوعلي"  بــن  "ح�سيبة 
الذي  البيت  الفرن�سي  العدو  قــوات  ن�سفت 

كانوا يتموقعون فيه.

1962 ـ اجلزائر ت�سبح الع�سو الـ 109 يف 
منظمة االأمم املتحدة.

ـ اندالع حرب الرمال بني اجلزائر   1963
واملغرب حول م�سكلة احلدود بهجوم القوات 

ب�سكل  اجلزائرية   االأرا�سي  على  املغربية 

اجلزائري  اجلي�س  ان�سغال  م�ستغلة  مباغت 

اال�سطرابات  اإنــهــاء  يف  الن�ساأة   احلــديــث 

الداخلية.

غيفارا  ت�سي  الثوري  على  القب�س  ـ   1967
واأعوانه يف بوليفيا.

واملدافعني  ال�سخ�سيات  من  عدد  ـ   1988
اجلامعيون  والطلبة  االإن�سان،  حقوق  عن 

املوقوفني  عن  باالإفراج  للمطالبة  تتحرك 

ت�سربت  اأن  بعد  اأكــتــوبــر   05 اأحــــداث  يف 

معلومات عن تعر�س العديد منهم للتعذيب.

1990 ـ تاأ�سي�س جريدة الوطن بالفرن�سية 
بعد حترير قطاع االإعالم.

على  املفرو�سة  العقوبات  رفــع  ـ   1993
ب�سبب  عليها  فر�ست  والتي  اإفريقيا  جنوب 

�سيا�سة االأبارتيد.

ي�سرح  �سريف  فو�سيل  اجلــرال  ـ   1997
اأمام ال�سحافة عن اكت�ساف مقربة جماعية 

حتتوي عن 80 جثة لن�ساء وبنات اختطفن 

من القرى التي وقعت فيها املجازر وقتلن من 

طرف اجلماعات امل�سلحة بعد اغت�سابهن.

ــاد  االإحت مــن  بلد  اأول  اإ�سبانيا  ـ   2002
�سداقة  مــعــاهــدة  عــلــى  يــوقــع  االأوروبــــــي 

وح�سن اجلوار والتعاون مع اجلزائر.

2003 ـ اإن�ساء املركز الوطني للم�ساعدة يف 
بت�سيري  مكلفة  جديدة  كاآلية  القرار  اتخاذ 

عقب  والتكنولوجية  الطبيعية  املخاطر 

بومردا�س   ــزال  وزل الـــوادي،  بــاب  في�سانات 

لكن مت حله يف 2011 وا�ستخالفه باللجنة 

الوطنية للمخاطر الكربى.

�سيناء  يف  هيلتون  فندق  انفجار  ـ   2004
و30  جـــريـــح  و100  قــتــيــال   28 ــف  ــل خ

تنظيم  اإىل  ت�سري  االتهام  واأ�سابع  مفقودا، 

القاعدة.

نوبل  جائزة  منح  عن  االإعــالن  ـ   2010
ليو �سياوبو وذلك  ال�سيني  للمعار�س  لل�سالم 

حقوق  اأجــل  من  وال�سلمي  الطويل  لكفاحه 

واحلكومة  ال�سني،  يف  االأ�سا�سية  االإن�سان 

ال�سينية تنتقد منحه اجلائزة.

يف  االنتخابات  تكون  الزم  كيفا�ص  ـ 

اجلزائر يا �سي عالوة؟

فاحت حميدي باتنة

ما  بالفوط  تكون  الزم  االنتخابات 

فيها�ص نقا�ص؟!.

بني  ما  اأنــه  علميا  مثبتة  حقيقة  ـ 

ال�ساعة 06 و 07ـ  30 جاذبية املخدة 

اأقوى من جاذبية االأر�ص وا�ص رايك؟

نبيل زغاد تب�سة

الك�ساىل  ــد  ــن ع ــة  ــس ــا� خ بــ�ــســفــة 

وحدد  تاعك  اخلــري  النائمني..كّمل 

احلقيقة  بــهــذه  امل�ستهدفة  الــفــئــة 

العلمية املثبتة؟!.

�سي  يــا  ال�سيا�سة  متــار�ــص  ال  ملــاذا  ـ 

عالوة..فاأنت اأهل لها؟

طارق بونوارة قاي�ص

على  اأخـــــاف  اأ�ــســتــطــيــع..الأين  ال 

�سمعتي..هذاك ما ن�سعى؟!.

ـ ملاذا اإذا زاد ال�سيء عن حده انقلب 

اإىل �سده؟

�سماح العويف ب�سكرة

ال اأعتقد اأن هذا �سحيح..فامليزيرية 

اجلـــزائـــر.. يف  حـــدهـــا  عـــن  زادت 

وا�ص  بــعــد..واّل  اأغنياء  ننقلب  ومل 

رايك؟!.

ـ �سي عالوة..كلما اأقراأ ما يحدث يف 

اجلزائر...قلبي ال�سغري ال يتحمل؟

منال.ر قاملة

كرّبي قلبك..فاملزيد قادم!!.

ـ هل تعلم يا �سي عالوة اأنك جتاوب 

اأح�سن من غوغل؟

م. ال�سماتي عني مليلة

يا.. جننتيني  ويلي  يا  اآه  هبلتيني 

كيما قالها عبد الفتاح اجلريني؟!.

تخاريف 
�سي عالوة املو�سطا�ش

عندك تقطع اجلورنان

هههههه

�سي عالوة ينتظر اأ�سئلتكم ليجيب عليها، �ساركونا بها 
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الرجال برجال 

واخليمة بلحبال
حكـــمة

اخل������اف ال���ط���وي���ل ي��ع��ن��ي اأن 
ع���ل���ى خطاأ ال����ط����رف����ني  ك�����ا 

�سورة م�سحكة



ت�سبــب حريق مهول �سب ع�سيــة اأول اأم�س، بوحدة الع�سري 

وامل�ســربات منعــة، يف اإتــالف 25 حاويــة ومــا حتتويــه مــن 

�ســدادات القــارورات الزجاجيــة، "كل حاويــة حتتــوي على 

48000 �ســدادة معدنية"، والتي كانت متواجدة يف خمزن 
تقــدر م�ساحتــه بحوايل 600 مــرت مربع حيث يحــوي املواد 

االأوليــة واملنتوج النهائي املتمثل يف الع�ســري وامل�سربات، كما 

خلف احلريق اأي�سا ت�سوه اجلدران وال�سقف بالدخان.

وقــد متكنــت امل�سالــح العمليــة ملديريــة احلمايــة املدنية 

لوالية باتنة، بفــرق االإطفاء التابعة للوحدتني الثانويتني 

منعــة، اأري�س، مــن اإنقاذ امل�سنع ومنع انت�ســار احلريق ومتدده 

اإىل االأماكــن االأخــرى منه وح�ســره يف املخــزن، حيث دامت 

عمليــة اإخمــاده نهائيــا مــن طــرف ذات امل�سالــح رفقــة اأمــن 

املوؤ�س�سة ثالث �ساعات ون�سف من الزمن.

يذكــر اأن احلريــق املندلع مل يخلــف اأية خ�سائــر ب�سرية، 

وقد �سخرت الأجل اإطفائه م�سالح احلماية املدنية اإمكانيات 

ماديــة وب�سريــة بعتاد متثل يف ثــالث اآليــات تدخل خمتلف 

التخ�س�ســات واالأوزان و�سيــارة اإ�سعــاف وبتعــداد عملــي 12 

عون من خمتلف الرتب واملهام.
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اإلتم�ــس ممثل النيابــة لدى حمكمة 

�سطيــف ت�سليــط عقوبــة 05 �سنوات 

�سجنــا نافــذا يف حــق كل مــن الرئي�س 

ال�سابــق لنــادي وفــاق �سطيــف ح�سان 

حمار وكــذا االأمني العام )كمال/�س( 

واأمينــة املــال )ناديــة/ن( و�ساحــب 

اإ�سافــة  عقارية)مهــدي/ب(  وكالــة 

اإىل غرامــة مالية بقيمة 100 مليون 

�سنتيم بتهمة التزوير وا�ستعمال املزور 

وهذا يف ق�سية التعاونية العقارية اأم 

احلياة، ومن املنتظر النطق باحلكم يف 

هذه الق�سية يوم 27 اأكتوبر.

علــى هام�ــس الزيارة التي قــام بها وزيــر الداخلية واجلماعــات املحلية �سالح 

الديــن دحمــون اإىل والية �سطيــف نهار االأم�س قــام مبنح غالف مــايل بقيمة 3 

ماليــري �سنتيــم لفائــدة فريــق وفــاق �سطيف واأكــد الوزير دحمــون اأي�ســا اأثناء 

حديثه مع م�سوؤويل الوالية اأنه من م�سجعي الوفاق.

ت�سم �سدادات القارورات الزجاجية

قفز من الطابق الثالث 

مبروانة  واأراد ذبح نف�سـه 

مب�ست�سفـى باتنة!

باتــنة

باتنة�شطيـف

�صي االأورا�صي..
ماها...  فوق  اخلز  ولعب  وجتلطت  تخلطت 

خرجو ال�سالطني من غري دولة وهوما �سباب 

ــدود وتعاالو يف  خــالهــا... كــالم خــالوه اجل

�سماها... حاربو عليها وحماو احلدود وحنا 

جينا وهملناها... خالونا الرثوة بعد الثورة 

بعد ما دفناهم نهبناها...

وجب الكالم

hamzalaribi005@gmail.com
حمزه لعريبي

لو اآمننا الأمننا
اإن م�سكلة ال�سعوب يف اأي بلد يعاين اأزمات 

متتالية هي م�سكلة اإميان بالدرجة االأوىل، 

من  اأي�سا  نعاين  اجلزائر  يف  اأننا  واأعتقد 

عن  نتحدث  وحــني  االإميــــان،  يف  م�سكلة 

بالدين  يتعلق  ما  نق�سد  ال  فنحن  االإميــان 

وحده بل االإميان بالوطن اأي�سا، وحني قال 

مقولته  بومدين  هواري  الراحل  الرئي�س 

تزول  ال  دولــة  نبني  اأن  "علينا  ال�سهرية 

بزوال الرجال" فال �سك اأنه قد و�سل اإىل 

اإليها  ي�سل  اأن  يجب  التي  القناعة  نف�س 

كل مواطن يحب اخلري للبالد وكل مواطن 

فهم وا�ستوعب املعنى احلقيقي واجلوهري 

للوطن.

بالوطن،  نوؤمن  اأن  هو  اليوم  نحتاجه  ما 

وحني نوؤمن بالوطن فاإننا �سنتمكن بطريقة 

ح�سنا  اإليه  يقودنا  ما  على  وبناء  تلقائية 

نتو�سم  الذين  الرجال  انتقاء  من  الوطني 

غري  فمن  الوطن،  وحب  "الوطنية"  فيهم 

ال  من  له  ونختار  الوطن  نحب  اأن  املعقول 

يخدمه، ولو اأننا اآمنا بالوطن الذي ا�ست�سهد 

من اأجله الرجال يف ثورة التحرير لتمكننا 

بكل ب�ساطة من اأن منيز بني من ينا�سل يف 

�سبيل خدمته و�سون االأمانة وبني من يعمل 

حفاظا  اأ�سياده  وخدمة  م�سلحته  اأجل  من 

على م�ساحله باحلفاظ على م�ساحلهم.

كان يفرت�س علينا ك�سعب اأن نوؤمن ببيان 

اأول نوفمرب 1954 وبناء على ذلك ن�ستطيع 

ال�سهداء،  نهج  على  ي�سري  من  اختيار  اليوم 

اأما وقد بات ال�سعب منق�سما بني من يعمل 

على خدمة م�ساحله ال�سخ�سية ومن يعمل 

مل  فاإننا  ال�سلطوية"  "�سهوته  اإ�سباع  على 

نعد مباأمن من اأية اأزمة، الأن م�سري الوطن 

قد اأ�سبح مرهونا باأ�سخا�س ال بق�سية وال 

الدولة قد تنتقل من  اأن  مببادئ، ما يعني 

نظام اإىل اآخر معاك�س متاما مبجرد رحيل 

�سخ�س موؤمن بالوطن وقدوم �سخ�س موؤمن 

كبرية  فئة  اأن  االأكرب  وامل�سكلة  بال�سلطة، 

من ال�سعب توؤمن مبن ميلك ال�سلطة ال مبن 

يحمل على كاهله م�سوؤولية "وطن".

اأم  بــواليــة  م�سكيانة  دائـــرة  ــن  اأم عنا�سـر  متكنت 

اأعمارهم  تــرتاوح  اأ�سخا�س   3 توقيف  من  البواقي، 

24 و29 �سنة، وذلك بعد تلقي �سكوى بخ�سو�س  بني 

تعر�س اأحد املنازل لل�سرقة حيث ا�ستهدفت الفاعلون 

جموهرات من املعدن االأ�سفر وجهاز اإعالم اآيل ومبلغ 

النيابة  اأمـــام  االأطــــراف  جميع  تــقــدمي  ليتم  ــايل  م

املخت�سة اإقليميا .

البي�ساء،  عني  مبدينة  االأمــن  م�سالح  اأم�س،  األقت 

 21 بني  اأعمارهم  تــرتاوح  اأ�سخا�س   4 على  القب�س 

و�سالح  العقلية  املوؤثراث  من  كمية  وحجز  �سنة  و27 

ابي�س، وجاءت العملية بعد ورود معلومات حول قيام 

اأحد االأ�سخا�س ببيع وترويج املوؤثرات العقلية باأحد 

املتهمني  توقيف  ليتم  البي�ساء،  عني  مدينة  اأحياء 

ملغ   150 بريغابالني  دواء  من  كب�سولة   112 وحجز 

ومبلغ يقدر بـ 62500 دينار من عائدات ترويج هذه 

ال�سموم.

اأم البواقي

�ضطيف

ميلة

توقيف ل�سو�س املنازل مب�سكيانة

توقيف مروجي املهلو�سات
 بعني البي�ساء

حجز 11 قنطـار من ال�سميد 
والفرينة الفا�سدة 

حافلة النقـل املدر�سي 
تقتل تلميذة بتاجنانت

اإتالف 25 حاوية يف حريق بوحدة الع�سائـر يف منعة

اإلتما�س 5 �سنوات حب�س نافذ
 يف حق ح�سان حمار 

وزير الداخلية دحمون 
مينح وفاق �سطيف 3 ماليري 

 11 حجز  مــن  �سطيف  ــة  والي ــن  اأم م�سالح  متكنت 

قنطارا من املنتجات الغذائية منتهية ال�سالحية، بعد 

�سبطها خالل عملية مراقبة اأمنية وهي تعر�س للبيع 

عنا�سر  اأطرتها  والعملية  ال�سخنة،  حمام  مبدينة 

اإحــدى  خــالل  وجـــاءت  ال�سخنة،  حمام  دائـــرة  اأمــن 

معلومات  اإ�ستيقاء  بعد  باملدينة  الوقائية  خرجاتها 

تفيد بقيام اأحد التجار بعر�س كمية معتربة من املواد 

اال�ستهالكية للبيع رغم كونها منتهية ال�سالحية، ليتم 

وتفقد  املحل  ومعاينة  املكان  لعني  التنقل  ذلــك  فــور 

من  هامة  كمية  حجز  ليتم  بداخله،  املعرو�سة  ال�سلع 

تبني  قنطارا،   11 بنحو  والفرينة"  "ال�سميد  مــادة 

مع  لال�ستهالك،  �ساحلة  وغري  ال�سالحية  منتهية  اأنها 

اجلهات  اإىل  واإحالته  املحل  �ساحب  �سد  ملف  اإجنــاز 

الق�سائية. 

التح�سريي  الق�سم  يف  تلميذة  اأم�س،  �سبيحة  لقيت 

املدر�سي  النقل  حافلة  طرف  من  ده�سها  بعد  حتفها 

مب�ستة الف�سيخ ببلدية تاجنانت والية ميلة، علما اأن 

�سنوات،   5 العمر  من  تبلغ  اليقني/ب(  )نور  ال�سحية 

بجروح  اأخرى  تلميذة  اإ�سابة  عن  احلادث  اأ�سفر  كما 

ب�سيطة تبلغ من العمر 8 �سنوات.

اجلمعي. ل

بن �ستول.�س

�سهدت اأم�س والية باتنة، 

حديثة غريبة وموؤملة يف نف�س 

الوقت، بعد اأن اأ�سر �ساب يف 

الع�سرينيات من العمر ينحدر 

من بلدية مروانة على و�سع حد 

حلياته بكل الطرق املتاحة، 

وح�سب م�سادرنا فاإن ال�سحية الذي 

يعاين من ا�سطرابات عقلية اأقدم 

على رمي نف�سه من الطابق الثالث 

مبروانة، حيث اأ�سيب بك�سور 

وجروح متفرقة ا�ستدعت نقله اإىل 

امل�ست�سفى اجلامعي بباتنة، اأين 

تلقى العالج مب�سلحة الر�سو�س 

والكدمات، اإال اأنه ومبجرد اأن عاد 

اإىل وعيه قام بذبح نف�سه باآلة 

حادة، حيث يرقد حلد ال�ساعة بني 

احلياة واملوت مب�سلحة االإنعا�س 

بذات امل�ست�سفى.

�ساب يحاول االنتحـار 
مرتني يف ظرف 24 �ساعة

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب


