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بعدما قام بتحطيم زجاج �سيارة
مهددا بالنتحار
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�سباب قاي�س

وايل الوليـة يك�ضف بالأرقـام

هذه هي و�ضعية الربامج 
ال�ضكـنية باأم البواقــي

ال�سنة  خالل  امل�سجلة  ال�سكنية  الربامج  اأن  البواقي،  اأم  وايل  قال 
الأر�سية  اختيار  مت  قد  �سكنية  وح��دة  ب�1300  واملقدرة   املن�سرمة 
املدعم  الرتقوي  ال�سكن  اأما  قريبا،  بها  الأ�سغال  و�ستنطلق  لها  املنا�سبة 
فقال ذات املتحدث باأنه عرف بع�ض امل�ساكل يف النطالق خا�سة ح�سة 

للعدالة... ُحول  بع�سها  اأن  حيث  القدمي  بالنظام  �سكن  �ص 16005 

باتنة يف  الفالحني  التفاح" كابو�س  "ا�صترياد 
يطالب املئات من الفالحني بولية باتنة، بوقف ا�سترياد فاكهة التفاح اإىل اجلزائر نظرا لفائ�ص الإنتاج الذي 
حتققه �سنويا العديد من وليات الوطن وعلى راأ�سهم ولية باتنة التي يتجاوز �سقف الإنتاج فيها اأحيانا املليون 

قنطار من التفاح بكافة اأنواعه على غرار التفاح امللكي املعروف بجودته العاملية...

طالبوا باإيقافه دعما للمنتوج املحلي
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رباعية "الكاب" تعجل 
برحيل بن جاب اهلل 
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فيما با�سر املدرب �سي بركات مهامه
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نو�رة بوبري

لإعادة  نبي" مطلوب  "بن 
بناء "اجلزائر اجلديدة"

�إن �الختالفات �لكبرية و�ملتناحرة وكذ� �لتعليقات 
و�لتعقيبات �ملت�سارعة بني �لنا�ص وو�سط �لر�أي �لعام 

لي�ست جمرد فو�سى كالمية �أو �ختالف يف �الآر�ء 
و�لتوجهات، �إمنا تنم عن وجود �أزمة ثقة كبرية بني 
�سر�ئحه وخمتلف طبقاته و�سخ�سياته وخا�سة بعد 
�أن متكنت نظرية "�لتزوير" من فر�ص �سيطرتها على 

�لعقول ما ت�سبب يف توقع خلق �سبع �سنو�ت عجاف 
�أو �أكرث م�ستقبال حول �ل�سيا�سة الن �لفرد و�ملو�طن 

بتعبري �ب�سط مل يعد يثق يف �لنظام �حلاكم وال يف 
�مل�سوؤول و�مل�سري بعد كل ما حدث، بعد �أن غر�ست يف 

روحه وفكره عقيدة "�لكل ي�سرق"؛ وهي �لعقيدة 
�لتي دفعت به �إىل تخوين وتكذيب كل من تقدم 

ل�سحب ��ستمارة �لرت�سح وحتى من عرب على رغبته يف 
ذلك، ما و�سع �لدولة �أمام �إ�سكالية �إعادة بناء نف�سها 
من جديد �إال �أن هذ� �لبناء يف حاجة �إىل �أ�س�ص ذ�ت 
م�سد�قية و�أعمدة قوية ولبنات غري ه�سة �أو طرية، 

تتما�سك با�سمنت ذو جودة عاملية وفق خمطط 
مبقايي�ص دولية كفر�سة للنهو�ص بح�سارة جديدة 

تقتدي بالدميقر�طية �حلقة و�الأ�سلية.
و�ن حللنا كل تلك �ملطالب �سنجدها ت�سب يف 

جمملها بفكر مالك �بن نبي ونظرياته يف �لبناء 
�حل�سري �ملعا�سر �لذي ال يقوم �إال على �لفهم 

�ل�سحيح الأ�سباب �لتخلف وروؤية و��سحة للنهو�ص 
باالأمم، وخا�سة �أن تو�ريخ �الأمم تك�سف هذه �لنقاط 

جيد� ومثلما يقول �لدكتور �لباحث ح�سني خمتار 
"�إننا نالحظ باأن حركة �لتاريخ و�ملنحنيات �لبيانية 

يف تو�ريخ �الأمم يف تقدمها وتاأخرها �إمنا تقوم على 
عقول و�سو�عد من ير�سم لها نهج �لبناء �حل�سري من 

�أبناءها"، ومعنى ذلك �أن �الإغر�ء�ت �لتي يطرحها 
بع�ص �ملرت�سحني ممن �أطلق عليهم ��سم �لطامعني 

يف كر�سي �ل�سلطة، ال حترك �سعبا �نتف�ص من �جل 
تغيري جذري، و�إمنا هو يف حاجة �إىل مثل مالك �بن 
نبي الإعادة بناء دولته �أو على �الأقل منهجا �ساحلا، 

خلفيته ال �سلة لها بالع�سابة وم�ستقبله �لرغبة 
�حلقيقية يف �لنهو�ص بالبالد وحت�سني معي�سة �لعباد 

يف �إطار دولة قانون "فعلية".

بعد  خــري�  بباتنة  �آريــ�ــص  د�ئــرة  �سكان  ��ستب�سر 
زيارة رئي�ص �لد�ئرة للم�سروع �ل�سخم و�لذي طال 
�نتظاره منذ مدة رغم تاأخره كثري�، بعد �ل�سروع يف 
�أن  مبقدوره  �لذي  �لوقائي  �لعظيم  �جلد�ر  �جناز 
على  �ملنجز  ت�ساهمي  �سكن   316 حلي  �ساند  يكون 
�لد�ئرة  رئي�ص  �كد  �أين  خطري،  منحدر  من  مقربة 
مو��سلة  �ل�سور  بهذ�  �ملكلفة  �الجناز  مقاولة  على 
ل�سوء  حت�سبا  الإمتــامــه  �لــوتــرية  بنف�ص  �الأ�سغال 

�الأحو�ل �جلوية �لتي تهدد �نهيار �حلي باأكمله. 

قال: جمال بلما�ضي  )مدرب املنتخب الوطني(
..."عدم وجود اأر�ضية جيدة يف اجلزائر ال�ضتقبال 

اخل�رض جرمية".
قلنا: يا راجل... هذا امل�شكل مطروح 
املفرو�ض  من  واجلرمية  �شنوات،  منذ 

تتبعها عقوبة.
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لوالية  �لر�سمية  �ل�سفحات  �أعلنت  �أن  بعد 
باتنة عرب "�لفاي�سبوك" عن �فتتاح �الأبو�ب 
�ليوم  مبنا�سبة  �ل�سكن  قطاع  على  �ملفتوحة 
وترية  �إبــر�ز  مت  �أيــن  لل�سكن  و�لعربي  �لعاملي 
�حل�سري  خ�سو�سا  �ل�سكنية  �لرب�مج  تنفيذ 
�لعمر�نية  �ملخططات  يف  و�لتحكم  و�لريفي، 
رو�د  لي�ص  �أ�سو�ت  تعالت  باتنة،  م�ستوى  على 
من  يعانون  �لذين  و�إمنا  �الجتماعي  �لتو��سل 
و�لتعليقات  �لنقا�سات  وحتولت  �ل�سكن،  �أزمة 
�إىل �ملطالبة بال�سكن و�نتقاد�ت ملختلف �ل�سيغ 
�ملمنوحة �سوء من حيث �جلودة وعدم تلبيتها 
بالنظر  "�لكوطة"  رفع  �ملو�طنني،  لتطلعات 
 ،"lpa" خ�سو�سا   �ملودعة  �مللفات  عدد  �إىل 

ومر�عاة  لها  �لــعــادل  �لتوزيع  على  �حلر�ص 
�مللفات  �أ�سحاب  من  بــدء�  ذلــك  يف  �الأولــويــة 
�لقدمية و�ل�سكنات �له�سة، ف�سال عن حما�سبة 
�ملتاأخرين يف �الجناز، بع�سها جتاوز  �ملقاولني 
�أكرث من 10 �سنو�ت على �نتهاء �آجال �لت�سليم 
على غر�ر م�سروع 69 �سكن ت�ساهمي من �أ�سل 
316 م�سكن ت�ساهمي باآري�ص، وتوزيع �ل�سكنات 
�الجتماعية �لتي طال �نتظارها وكذ� تكثيف 

�ل�سكن �لريفي.
وبدون  كــاري  هو  من  �ملطروح،  �ل�سوؤ�ل  يبقى 
�لعاملي  باليوم  �الحتفال  ميكنه  هــل  �سكن، 

و�لعربي لل�سكن؟

نهاية  جديدة  �سيغة  �إطالق  عن  و�ملدينة  و�لعمر�ن  �ل�سكن  بوز�رة  لل�سكن  �لعام  �ملدير  ك�سف 
"�ل�سكن �الإيجاري �لرتقوي" LLP" ح�سب توفر �لعقار عرب خمتلف  �ل�سنة �جلارية تتعلق بـ 
�لواليات وح�سب �لطلب �أي�سا، متنح فيها �الأولوية للمتزوجني ويق�سى منه �لعز�ب، فيما �ستكون 
هذه �ل�سيغة غري قابلة ال للتنازل وال�لبيع، ياأتي هذ� مبا�سرة بعد �أيام من �نطالق �لت�سجيالت 

. LPA يف برنامج �ل�سكن �لرتقوي �ملدعم

بطاقة حمـــــــــراء

300 تلميــذ مــن �لن�ســف �لد�خلــي  يتو�جــد مــا يقــارب 
�لتابعــني لثانويــة �لب�ســري �الإبر�هيمــي بباتنــة )�لثانويــة 
�لتقنيــة �ســابقا( بــدون �إطعام للمو�ســم �لثاين علــى �لتو�يل 
لعــدم �النتهاء من م�ســروع �لرتميم �لو��ســع و"�ال�ســتعجايل" 
حيث ماز�ل �ملطعم "�سانطي"، على عك�ص �لعام �ملا�سي، �أين مت 
�ال�ســتعانة مبطعم ثانوية حممد �ل�ســديق بــن يحيى )�ملتقن 
�سابقا( الإطعام تالميذ �الإبر�هيمي بالتناوب مع نظر�ئهم من 
حممــد �ل�ســديق كحل موؤقــت، �إال �أن هذه �ل�ســنة و�ىل غاية 
�ليوم ماز�ل تالميذ �لن�ســف د�خلي يجوبون "طريق ب�سكرة" 
و�ل�ســو�رع �لفرعية من منت�ســف �لنهار �إىل �لو�حدة ون�ســف 
زو�ال بحثــا عــن ما ي�ســد رمقهم، فالقليل منهــم فقط من يقدر 
على "�ســندويت�ص" �أما �لغالبية من �لتالميذ فتقطع م�ســافات 
بحثــا حمالت �أو طــاوالت �لبيتز� �الأقل تكلفة، لالإ�ســارة فان 
غلق مطعم �ملوؤ�س�ســة جــاء  بعد قر�ر �جلهات �لو�ســية وحتى 
�ملخت�سة �ملتمثلة يف )CTC( �لتي �أثبتت يف حم�سر معاينتها 
عدم �ســالحية مبنــى مطعم �ملوؤ�س�ســة و�أن �الإتــالف م�ص جل 
�أجز�ئــه وباالأخ�ــص غرفة �لطبخ �لرئي�ســية �لتي تاآكلت عن 
�آخرها بفعل �لرطوبة وو�ســلت حتى �خلر�سانة وقنو�ت �ملياه 

و�لغاز و�أ�سالك �لكهرباء.

هو �ملبلغ �لذي ميكن بلوغه بعد دخول منطقة �لتجارة �حلرة 
الإفريقيا حيز �لتنفيذ يف جويلية 2020 ك�ســوق قاري بقيمة 3 
ترليون دوالر دون �أية ر�سوم �أو قيود على �حلدود، ح�سب ما �أعلن 
عنهــا وزير �لتجارة، �ســعيد جالب، �لذي قال �أن �إن�ســاء مثل هذه 
�ملنطقة �سيوؤدي عالوة على ذلك �إىل تغطية �سوق ي�سل �إىل 1.2 

مليار ن�سمة وجمموع ناجت حملي �إجمايل يبلغ 2.5 مليار دوالر.
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�ملت�سفح ملو�قع �لتو��سل �الجتماعي على �ختالفها يكت�سف 
تلك �مل�سافة �لهائلة بني ما هو �فرت��سي وما هو و�قع..و�أ�سبح 

رو�د هذه �ملو�قع يعي�سون تناق�سا يوميا يكاد يكون �نف�ساما 
مر�سيا..

و�ملالحظ للدعاوى �ملطروحة على �لفاي�ص بوك على �سبيل 
�ملثال كونه �الأكرث تد�وال من طرف �جلز�ئريني يجد �الآالف 

من �ملوؤيدين و�ملباركني و�ملنا�سرين و�ملرحبني بفكرة بعينها 
كحمالت �لتنظيف و�لت�سجري ورعاية �مل�سنني و�لكف عن �إيذ�ء 

�الآخرين وحماربة �لكالم �لفاح�ص يف �ملجتمع...و�لكل يديل 
بدلوه وكاأن كل م�ساكلنا �الجتماعية و�الأخالقية و�لدينية قد 
مّت حلها و�لق�ساء عليها يف حلظة يبدو �أنها "هاربة" من و�قعنا 

�ملعي�ص و�ألئك �الآالف من �ملوؤيدين �أو �لد�عني للتغيري ال يكلفون 
�أنف�سهم عناء �لبدء..

وتبقى كل تلك "�ملن�سور�ت" جمرد وهم كبري يحلمون به 
دون �أن يعاي�سونه حقا..وما حملة �الأربعني مليون �سجرة �لتي 
مت �إطالقها يف �سهر �سبتمرب �لفائت و�لتي القت تاأييد� منقطع 

�لنظري مل نلم�ص لها �سدى يف �لو�قع، وقد تغا�سى �جلميع 
عن �لفكرة �أو �أعر�سو� عن جت�سيدها بل مت جتاهلها متاما..

ولي�ص كل من يعلق �أو يوقع باالإعجاب �ساٍع للتطبيق و ما بيوتنا 
و�سو�رعنا وم�ست�سفياتنا وغاباتنا و�إد�ر�تنا...وغريها من 

�ملر�فق و�الأماكن و�الن�سغاالت و�مل�ساكل و�مل�سائل �إال خري �ساهد 
على "�أكذوبة" �لع�سر على �الأقل يف جمتمعنا �جلز�ئري؟!.

وال ميكن �أن ننفي من جانب �آخر قوة �لتاأثري ملو�قع �لتو��سل 
على �لو�قع �ل�سيا�سي ودورها يف �سناعة "�لوعي" �إن �سحت 

�لكلمة وتغذيته وتوجيهه يف �آن و�حد..و لفت �النتباه �إىل كل 
ما كان جمهوال عند �لعامة..

وما يجعل هذه �ملو�قع ذ�ت تاأثري قوي هو متيزها باالنفتاح 
على كل �مل�ستويات و�الآر�ء و�لثقافات يف �أجو�ء ت�ساركية 

حتاورية غري منفردة وال معزولة بقدر ما ت�ستهدف �جلماعات 
وهذ� ما �سهل عملية �النت�سار و�لتو�سع..ويكفي �أن تطلق فكرة 

لتجدها متد�ولة وم�سهودة..
و�ل�سعب �جلز�ئري �سيا�سي بطبعه وال يخ�سى �خلو�ص يف 
�ل�سيا�سة ولعل ��ستحد�ث هذه �ملو�قع �ساهم ب�سكل مبا�سر يف 
ت�سيي�ص "�لذهنية �لعامة" �أكرث من ذي قبل..ورفع �لبع�ص 

و�الإطاحة بالبع�ص �الآخر..ويف �لوقت �لذي �َسُهَل على 
�لفاي�ص بوك �إخر�ج �ملاليني لالإطاحة ببوتفليقة وع�سابته..

مل ت�ستطع نف�ص �لو�سيلة �أن تدفع بنف�ص �لعدد �إىل خو�ص 
جتربة �لتغيري على �مل�ستوى �الجتماعي �أو �الأخالقي..وما ز�ل 

�لرمي �لع�سو�ئي للنفايات مثال على حاله رغم �أنه مرفو�ص 
)�فرت��سيا( و�إذ� كان �ملاليني يعتربونه عمال غري متح�سر فمن 

يقوم به..ومن ي�سمح بذلك ومن ي�سكت عن ذلك؟..
وملاذ� �أمكن ملو�قع �لتو��سل �أن "متار�ص �ل�سيا�سة" مبحاربني 

وثو�ر يديرون �سفحات وح�سابات وبتاأثري كبري كان �آخرها 
"�حلر�ك �ل�سعبي" يف �لوقت �لذي تعجز �جتماعيا و�قت�ساديا 

و�أخالقيا..هنا فقط �سنفهم �أنه ال وجود ملفهوم "�لعفوية" 
�أمام �أ�ساليب �سيطانية متتلك قوة �لتوجيه عندما تريد؟!.
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زووووووم الأورا�س....

�إذ� كان �مل�سوؤولون بكل من والية ود�ئرة وبلدية باتنة يعاينون حقا �أحو�ل �ملدينة فكيف مل 
ينتبهو� �إىل �أن �أغلب �عمدة �الإنارة �لعمومية باملدينة بال �أغطية ما يعني ت�سكيلها خطر� على 

�ملو�طنني خا�سة �الأطفال؟

بعد �أن �أ�سحى ��ستهالك �لتبغ لدى �الأطفال مقلق وخطري، تعتزم وز�رة �ل�سحة و�ل�سكان 
و�إ�سالح �مل�ست�سفيات �إطالق حتقيق وطني حول ظاهرة �لتدخني لدى �الأطفال �الأقل من 
�لوطنية  �الإ�سرت�تيجية  الإعد�د  �لتح�سري�ت  �إطار  يف  �ملندرج  �لتحقيق  وي�سمل  �سنة،   15
ملكافحة �لتدخني )2025-2020( لدى �الأطفال �لذين ترت�وح �أعمارهم ما بني 13 و15 
�أن �لعقوبات و��سحة و�ال�سهار�ت معلنة  �سنة، وهذ� يف ظل تنامي بيع �لتدخني لهم رغم 
وعلى مر�أى من م�سالح �لرقابة وبذلك فالق�ساء على �لظاهرة يكمن يف �لق�ساء على �لبيع 

ولي�ص �ل�سر�ء و�ال�ستهالك.

�سماح خميلي



ت�ستعد ال�سلطة الوطنية امل�ستقلة 
لالنتخابات لت�سلم الطعون بعد انق�ساء 

اآجال املراجعة ال�ستثنائية للقوائم 
النتخابية من اأجل درا�ستها يف وقت و�سل 

عدد الراغبني يف الرت�سح ملن�سب رئي�ص 
اجلمهورية 132 راغبا.

ويتوقع من�سق ال�سلطة الوطنية للجزائر 
العا�سمة املحامي مولود بن نا�سف اأن يتم 

الإفراج عن اأ�سماء مندوبي البلديات خالل 
الأ�سبوع املقبل، م�سيفا اأن هوؤلء املندوبني 
يتم اقرتاحهم من قبل املندوبية الولئية 

على اأن تتوفر فيهم بع�ص ال�سروط على 
غرار احليادية والنزاهة والكفاءة. 

واأ�سار املتحدث اإىل اأن الأولوية احلالية 
للمندوبية الولئية لل�سلطة امل�ستقلة 

لالنتخابات هو اإ�سالح اجلدول النتخابي 
مربزا اأهميته يف العملية النتخابية.

واعترب نائب رئي�ص ال�سلطة الوطنية 
امل�ستقلة  لالنتخابات، عبد احلفيظ 

ميالط، اأم�ص الثالثاء بعنابة، باأن 
�سالحيات ومبادئ هذه  الهيئة متثل 

انتقال  ت�سمن  جديدة  جلزائر  "بداية 
جوهري يف العمل ال�سيا�سي".

واأو�سح ميالط خالل اإ�سرافه على 
تن�سيب املندوبية الولئية لل�سلطة 

الوطنية امل�ستقلة لالنتخابات، باأن اإن�ساء 
هذه الهيئة "جاء لتلبية مطلب كل 

اجلزائريني املتمثل يف انتخابات �سفافة 
ونزيهة"، موؤكدا باأن هذه  ال�سلطة "عازمة 

على ممار�سة كل �سالحياتها لإجناح 
املوعد النتخابي املقبل وال�سهر على 

احرتام اإرادة ال�سعب".
ول�سمان نزاهة عمل ال�سلطة الوطنية 

امل�ستقلة لالنتخابات طيلة مراحل العملية 
النتخابية، اأكد ال�سيد ميالط على 

�سرورة جتند كل رجال ون�ساء املندوبيات 
على  امل�ستوى املحلي ليكونوا يف م�ستوى 

امل�سوؤولية امللقاة على عاتقهم، م�سيفا باأن 
"الباب يبقى مفتوحا اأمام كل املواطنني من 

اأجل النخراط يف عمل هذه الهيئة".

�سيرتاأ�ص رئي�ص الدولة، عبد القادر بن �سالح، اإجتماعا ملجل�ص الوزراء بق�سر املرداية، بداية 
املحروقات،  قانون  وم�سروع   2020 املالية  قانون  م�سروعي  على  للم�سادقة  املقبل،  الأ�سبوع 

ح�سبما اأفاد به بيان للرئا�سة.
الدين  نور  الأول،  الوزير  اأم�ص،  يوم  ا�ستقبل  قد  �سالح،  بن  القادر  عبد  الدولة،  رئي�ص  وكان 

بدوي، اأين مت التطرق اإىل بع�ص البنود املدرجة يف جدل اأعمال جمل�ص الوزراء املرتقب.
ق. و

الع�سكرية  ال�سلطات  اإىل  نف�سه  اإرهابي  �سلم 
ر�سا�ص  م�سد�ص  وبحوزته  مترنا�ست  بولية  
ذخرية  خم��ازن  وثالثة  كال�سنيكوف   ن��وع  من 
مملوءة، ح�سب ما اأفاد به اأم�ص الثالثاء بيان 

لوزارة الدفاع  الوطني.
مكافحة  اإط��ار  "يف  اأن��ه  امل�سدر  ذات  واأو���س��ح 
الإرهاب وبف�سل جهود قوات اجلي�ص  الوطني 
ال�سعبي �ّسلم اإرهابي نف�سه �سباح يوم 07 اأكتوبر 
2019 لل�سلطات  الع�سكرية بتمرنا�ست، م�سريا 
لدمي  العربي  بامل�سمى  يتعلق   "الأمر  اأن  اإىل 
�سيد اأحمد الذي التحق باجلماعات الإرهابية 
م�سد�ص   بحوزته  كان  الإرهابي   .2008 �سنة 
خمازن  وثالثة   كال�سنيكوف  ن��وع  من  ر�سا�ص 

ذخرية  مملوءة''.

املعلومات،  ا�ستغالل  وبف�سل  مت�سل  �سياق  ويف 
الوطني   للجي�ص  م�سرتكة  مفرزة  "�سبطت 
قرب  وتفتي�ص  بحث  عملية  اإث���ر  ال�سعبي 
بتمرنا�ست،  اجل��ن��وب��ي  احل����دودي  ال�سريط 
مركبة  رباعية الدفع وم�سد�ص ر�سا�ص من نوع 
كال�سنيكوف  وكمية من الذخرية تقدر ب� 348 
اإىل  بالإ�سافة  العيارات،  خمتلف  من  طلقة 

خمزنني  و�سريط للذخرية''.
ال��ت��ه��ري��ب واجل��رمي��ة  اإط�����ار حم���ارب���ة  ويف 
الوطني  للجي�ص  م��ف��رزة  "اأوقفت  املنظمة، 
وحجزت  اأ�سخا�ص   07 بتمرنا�ست،  ال�سعبي  
�سغط  مطارق  و04  كهربائية  مولدات    04
لتوليد  ول��وح��ة   امل��ع��ادن  وج��ه��ازي  ك�سف عن 

الطاقة  ال�سم�سية''.

اإرهابي ي�سلم نف�سه لل�سلطات الع�سكرية بتمرنا�ست 

اجتماع جمل�س الوزراء بداية الأ�سبوع املقبل

ملنظمة  ب��ال��ن��ي��اب��ة  ال��ع��ام  الأم����ني  دع���ا 
واعمر  حم��ن��د  للمجاهدين،  ال��وط��ن��ي��ة 
تزكية  اإىل  ال�سعبي  احل��راك  احل��اج،  بن 
ال�ستجابة  على  ال��ق��درة  فيه  ي��رى  م��ن 
توفري  اأه��م��ي��ة  اإىل  م�����س��رية  لتطلعاته، 
الكافية  وال�سمانات  املمكنة  ال�سروط 
للم�ساركة الوطنية بال�ستحقاق الرئا�سي 

املقرر يف 12 دي�سمرب املقبل.
يف اج��ت��م��اع��ه��ا ال������دوري امل��ن��ع��ق��د ي��وم 
اإىل  التطرق  خالله  مت  وال���ذي  الث��ن��ني 
متيزه  ال��ذي  الوطني  ال�سيا�سي  امل�سهد 
دي�سمرب   12 لرئا�سيات  ال���س��ت��ع��دادات 
املقبل، اعتربت املنظمة اأنه بالنظر اإىل ما 
يف  اأهمية  من  الرئا�سية  املوؤ�س�سة  "تعنيه 
هرم الدولة"، فاإنها "تتطلع لروؤية احلراك 
فيه  يرى  من  بتزكية  يبادر  وهو  الوطني 

القدرة على ال�ستجابة لتطلعاته".
"انطالقا  اأن��ه  ال�سياق  نف�ص  يف  واأك���دت 
املمكنة  ال�����س��روط  توفري  مقت�سيات  م��ن 
هذا  اأداء  يف  البناءة  الوطنية  للم�ساركة 
الواجب فالبد من تفهم ومعاجلة ما ينظر 
�سانها  من  عقبات  اأن��ه  على  البع�ص  اإليه 
هذا  مع  ايجابيا  التفاعل  لعدم  تدفع  اأن 

ال�ستحقاق".
تامة  "ثقة  على  اأن��ه��ا  املنظمة  واأك���دت 
ال�سادقة  والإرادة  الوطني  ال��ذك��اء  اأن 
واحلر�ص امل�سوؤول على مكانة البالد �سمن 
يتحملون  من  �سيدفع  الدولية  احلظرية 
�ساأنه  من  ما  بكل  املبادرة  على  امل�سوؤولية 
املحنة  هذه  جتاوز  اأمام  الطريق  يفتح  اأن 
املن�سودة"،  اأهدافه  بلوغ  وميكن وطننا من 

ح�سب البيان.
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رابحي .. غالبية ال�سعب اجلزائري 
تدعم تنظيم انتخابات حرة و�سفافة

الر�سمي  الناطق  الت�سال  وزي��ر  اأك��د 
الثالثاء  اأم�ص  رابحي  اأح�سن  للحكومة 
"كل موؤ�س�سات الدولة هي رهن اإ�سارة   اأن 
لالنتخابات  امل�ستقلة  الوطنية  ال�سلطة 
 12 ل�  الرئا�سي  اإجناح ال�ستحقاق  ق�سد 

دي�سمرب  املقبل".
 28 ال��دورة  اأ�سغال  هام�ص  على  قائال 
الأبي�ص  البحر   اأنباء  وك��الت  لرابطة 
وكل  الت�����س��ال  "وزارة  اإن  امل��ت��و���س��ط 
موؤ�س�سات الدولة هي رهن اإ�سارة ال�سلطة  
لها  التي  لالنتخابات  امل�ستقلة  الوطنية 
كل ال�سالحيات يف تنظيم النتخابات".

نائبة  �سوؤال حول م�ساركة  ويف رده عن 
باجلزائر،  �سعبية  م�سريات  يف  فرن�سية 
ال�سوؤون  وزي��ر  بت�سريحات  رابحي  ذكر 
املبدئي  اجلزائر  رف�ص  حول  اخلارجية 

لأي تدخل يف �سوؤونها الداخلية.
ال��دول��ة  اأن  الت�����س��ال  وزي����ر  واأك�����د 
امل�سا�ص  كان  لأي  ت�سمح  "لن  اجلزائرية 
اأن  معتربا  ترابها"  وحرمة  ب�سيادتها  
"دليل  اجلزائر  يف  النائبة  هذه  تواجد 
على اأن هناك  اأو�ساطا مغر�سة ل تتمنى 
منها  ح���ذرت  واأن  �سبق  ل��ب��الدن��ا  اخل��ري 
ال�سلطات، هذه الأو�ساط  ت�سعى اإىل خلق 

البلبلة وعدم ال�ستقرار يف البالد".
الناطق  الت�����س��ال  وزي���ر  واأب����رز  ه���ذا 
الأنباء  وكالت  دور  للحكومة،  الر�سمي 
التي  الإيجابية  التحولت  مواكبة   يف 
الأبي�ص  ال��ب��ح��ر  منطقة  ب��ل��دان  ت��ع��م 
احلكم  تعزيز  اإىل   والهادفة  املتو�سط 

الدميقراطي. 
الدورة  اأ�سغال  افتتاح  يف  له  كلمة  ويف 
اأنباء  وك���الت  راب��ط��ة  جلمعية   28 ال��� 
رابحي  �سدد  املتو�سط،  الأبي�ص  البحر  
ويف   الإعالم  الهام" لو�سائل  "الدور  على 
"تعزيز  يف  الأن��ب��اء،  وك���الت  مقدمتها 

وتثمني  والتعاون  واحل��وار  ال�سالم  قيم 
�سبيل  يف  جميعا  نخو�سها  التي  التجارب 
ومواكبة  الدميقراطية  املمار�سة  تعميق 
يف  ل�سيما  املنتهجة،  وامل�سارات  اجلهود 
اجلنوبية  ال�سفة  يف  النا�سئة  ال���دول 
اخليار  ب��ه��ذا  ت��وؤم��ن  ال��ت��ي   للمتو�سط 

الأمثل".
م��ن ج��ه��ة اأخ�����رى، ت��ط��رق ال���وزي���ر يف 
كلمته اإىل دور وكالت الأنباء يف الع�سر 
اأنه يقع على عاتق  اإىل  احل��ايل،  م�سريا 
"م�سوؤوليات  الإعالمية  املوؤ�س�سات  هذه 
ال�سكوك  وجتنيب  الوعي  ن�سر  يف  جمة 
ال�سعور  واإب��ع��اد  املنتهجة  امل�����س��ارات  يف 
بالإحباط الذي قد  ي�سيب فئة اأو فئات 
من املجتمع جراء تداول معلومات زائفة 
وال�سادقة  الطيبة   النيات  تعك�ص  ل 
�سبيل  يف  احلكومات  بها  ت�سطلع  التي 
ترقية احلكم الرا�سد و تعميق  املمار�سة 

الدميقراطية".
جهويا  لالأحداث  املتتبع  اأن  اإىل  ولفت 
منطقة  دول  دور  بجالء  "يعي  ودول��ي��ا 
�سناعة  يف  املتو�سط  الأب��ي�����ص  البحر 
موؤثر"،  وح�سور  وزن  من  لها  مبا  احلدث 
"يحمل وكالت الأنباء  وهو الأمر الذي 
ال�سطالع  يف  امل�����س��وؤول��ي��ة  املتو�سطية 
اإي�سال اخلرب املوثوق من م�سدره  مبهمة 
اأهل  ين�سر  اأن  قبل  ال��ع��ام  ال���راأي  اإىل 
�سلعتهم  املغر�سة  وال��دوائ��ر  الإ�ساعات 

امل�سللة".
"مرجعا  واعترب الوزير وكالت الأنباء 
ر�سيدها  منطلق  من  الت�سال  ع��امل  يف 
وهو  واحرتافيتها،  امل��ه��ارات  من  الكبري 
خمتلف  ب��ني  اجل��ه��ود  ت�سافر  يجعل  م��ا 
لن�سر  ���س��ام��ن��ًا  املتو�سطية  ال���وك���الت  
يف  الأخ��ر  وقبول  والت�سامن  ال�سلم  قيم 

منطقتنا".

منظمة املجاهدين توجه نداء اإىل 
احلراك ال�سعبي بخ�سو�س الرئا�سيات

ق. و

ق. و

ق. و

الوطني
��ستقبل رئي�ض �لدولة، �ل�سيد عبد �لقادر بن �سالح، �أم�ض �لثالثاء، �لوزير �لأول �ل�سيد نور �لدين بدوي �لذي ��ستعر�ض معه، يف �إطار 

متابعته لن�ساط �حلكومة، �لأو�ساع �ل�سيا�سية و�لقت�سادية و�لجتماعية للبالد، ح�سب  ما �أورده بيان لرئا�سة �جلمهورية.
اللقاء  ه���ذا  اأن���ه وخ���الل  ال��ب��ي��ان  وج���اء يف 
عر�سا  الدولة  لرئي�ص  الأول  الوزير  "قدم 
ملجل�ص  ال�196  ال��دورة  اجتماع  م��داولت  عن 
 03 اخلمي�ص  ي��وم  املنعقد  الدولة  م�ساهمات 
حول  اأ�سغاله  متحورت  ال��ذي   2019 اأكتوبر 
بدرا�سة  تتعلق  واأخ����رى  تنظيمية  م�سائل 
واملوافقة على بع�ص مقرتحات اإن�ساء موؤ�س�سات 

م�سرتكة".
اأع�ساء  الدولة  رئي�ص  "�سجع  املجال،  هذا  يف 
احلكومة على موا�سلة ن�ساطهم يف اإطار جمل�ص 
على  حركية  بعث  لإع��ادة  الدولة  م�ساهمات 
العمومية   القت�سادية  املجمعات  م�ستوى 
والرفع من ن�سب م�ساهمتها يف التنمية الوطنية 
واإن�ساء �سراكات مثمرة ومتنوعة مع  جممعات 
ما  وهو  واأجنبية،  جزائرية  خا�سة  و�سركات 
من �ساأنه تاأهيل املوؤ�س�سات العمومية  الوطنية 
ومتكينها  القت�سادي  م��ردوده��ا  من  وال��رف��ع 
والتكنولوجيات  اخل��ربات   من  ال�ستفادة  من 

احلديثة".
يف �سياق مت�سل، ا�ستعر�ص الوزير الأول "نتائج 
املنعقد يوم الأربعاء  اجتماع جمل�ص احلكومة 
للم�سادقة  خ�س�ص  الذي   2019 اأكتوبر   02
املحروقات  لقانون  التمهيدي  امل�سروع  على 
تنفيذي  مر�سوم  م�سروع  درا�سة  وكذا  اجلديد 
يندرج �سمن الإ�سالحات ال�ساملة  يف جمالت 
امل�ستوى  على  العمومية  وال�سحة  النظافة 

املحلي"، يتابع امل�سدر ذاته.
يف  املدرجة  البنود  بع�ص  اللقاء  "تناول  كما 

جدول اأعمال جمل�ص الوزراء املزمع  عقده يف 
عدة  �سيدر�ص  وال��ذي  املقبل  الأ�سبوع  بداية 
م�ساريع قوانني، ل�سيما م�سروعي قانون املالية 

ل�سنة 2020 وقانون املحروقات اجلديد".
�ستجري  التي  الرئا�سية  لالنتخابات  وحت�سبا 
اإىل  التطرق  "مت   ،2019 دي�سمرب   12 ي��وم 
العمومية  ال�سلطات  �سالحيات  حتويل  عملية 
الوطنية  ال�سلطة   اإىل  بالنتخابات  املتعلقة 
الن�سو�ص  تطبيق  مدى  وا�ستعرا�ص  امل�ستقلة، 

القانونية املوؤطرة لها".
ال��دول��ة  رئ��ي�����ص  "اأ�سدى  امل��ج��ال،  ه���ذا  ويف 
بتعليمات للحكومة لالإ�سراع با�ستكمال حتويل 
�سالحيات تنظيم والإ�سراف على هذا القرتاع 

لالنتخابات  امل�ستقلة   الوطنية  ال�سلطة  اإىل 
الوزراء  جمل�ص  خالل  املعتمدين  للن�سني  وفقا 
 ،2019 �سبتمرب   09 ي���وم  املنعقد  الأخ����ري 
الدعم  وتقدمي  مرافقة  �سرورة  على  موؤكدا 
لهذه الهيئة لتمكينها من ال�سطالع مبهامها يف 

اأح�سن الظروف".
اإىل بع�ص اجلوانب  التطرق  "مت  ويف الأخري، 
الأوىل  القمة  يف  اجلزائر  مب�ساركة  املتعلقة 
�سوت�سي  مبدينة  �ستعقد  التي  رو�سيا-افريقيا 
اأكتوبر  و24    23 يومي  رو�سيا(  )فيدرالية 
2019، وكذا القمة ال�18 لدول عدم النحياز 
التي �ستحت�سنها جمهورية  اأذربيجان بالعا�سمة 

باكو، يومي 25 و26 اأكتوبر2019".

بن �سالح ي�ستعر�س مع بدوي الأو�ساع 
ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية للبالد

ق. و

ال�سلطة الوطنية امل�ستقلة 
لالنتخابات ت�ستعد لدرا�سة 
طعون القوائم النتخابية

ق. و
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عنو�ن و�حد يجمعنا
تبعا للمو�سوع �ل�سادر بعنو�ن "مديرة ثانوية تقا�سي مدير �لرتبية"، تو�سح مديرية 
�لرتبية �أن �لق�سية �ملرفوعة يف �ال�ستعجايل من قبل مديرة ثانوية عبا�ص لغرور �سابقا 
لوقف مقرر �لنقل �لتع�سفي كما و�سفه �ملقال، قد مت �لف�سل فيها ل�سالح مديرية �لرتبية 
لوالية باتنة يوم 2019/09/23 برف�ص دعوى �ملعنية لعدم �لتاأ�سي�ص، وبالتايل فاإن 
�لقانون  �ملت�سمن   0603 �الأمر  من   158 �ملادة  لن�ص  وفقا  �مل�سلحة  ل�سرورة  �لنقل مت 
�الأع�ساء  �ملت�ساوية  �للجنة  قبل  من  در��سة  بعد  �لعمومية،  للوظيفة  �لعام  �الأ�سا�سي 

لرتبة مدير ثانوية، وهذ� ما جعل مقرر �لنقل يتم ب�سكل قانوين.

تو�سيح

اإميان. ج

�ص. ب

يطالب املئات من الفالحني بولية باتنة، بوقف ا�سترياد فاكهة التفاح اإىل اجلزائر نظرا لفائ�ض الإنتاج الذي حتققه �سنويا 
العديد من وليات الوطن وعلى راأ�سهم ولية باتنة التي يتجاوز �سقف الإنتاج فيها اأحيانا املليون قنطار من التفاح بكافة 

اأنواعه على غرار التفاح امللكي املعروف بجودته العاملية.
عدم  �لفالحــون  و��ســتغرب 
�إدر�ج وز�رة �لتجــارة فاكهــة 
�ملنتجــات  �ســمن  �لتفــاح 
مــن  �ملحظــورة  �لغذ�ئيــة 
�ال�ســتري�د يف �جلز�ئر حيث 
توجهــو� بند�ئهــم �إىل هــذه 
�الأخرية باالإ�سافة �إىل وز�رة 
�لفالحة لتفعيل  قانون حظر 
��ســتري�د �لتفــاح مــن �خلارج  
نظــر� لقــدرة �لفالحني على 
�إغر�ق �ل�سوق باملنتوج �ملحلي 
�لذ�تــي  �الكتفــاء  وحتقيــق 
�إىل  �للجــوء  دون  حمليــا 
�ال�ســتري�د مبيز�نيــة مكلفة 
وذلك بهدف ��ستغالل �ملنتوج 
�لوطنــي وتثمينه وت�ســجيع 
ت�ســريف  علــى  �لفالحــني 
منتوجاتهم تفاديا لتكد�ســها 
وتلفهــا و�لعمــل علــى زيــادة 
�الإنتاج لت�سديره �إىل �خلارج 
و�إنعا�ص �خلزينــة �لعمومية 

بالعملة �ل�سعبة.
منتجــو �لتفــاح عــرب �إقليم 
مــن  ��ســتكو�  باتنــة  واليــة 
�لتــي  �لنقائ�ــص  عديــد 
حالــت دون زيــادة �إنتاجهــم 
وتو�ســيع �أر��ســيهم �ملزروعة 
ربطهــم  عــدم  ر�أ�ســها  وعلــى 
بالكهربــاء �لريفيــة، �الأمــر 
�لذي كّر�ص معاناتهم ب�ســبب 
عــدم قدرتهم على ��ســتغالل 
�آبارهــم �الرتو�زيــة وزيــادة 
�مل�ســقية  �أر��ســيهم  م�ســاحة 
�مليــاه  نق�ــص  عــن  ناهيــك 
و�لبريوقر�طيــة �لتي يعاين 
منها �لع�ســر�ت من �لفالحني 
تر�خي�ــص  علــى  للح�ســول 

حلفر �الآبار وتو�سيع ن�ساطهم 
�لفالحي وتنويع حما�سيلهم 

�لزر�عية.
يذكــر علــى �ل�ســعيد ذ�تــه 
باجلز�ئــر  �لتفــاح  �ســوق  �أن 
ال يــز�ل يف قب�ســة بارونــات 
با�ســتري�د  يقومــون  وجتــار 

�لــدول  عديــد  مــن  �لتفــاح 
�الأوروبية وعلى ر�أ�سها فرن�سا 
بتكلفة ربع �أورو للكيلوغر�م 
ببيعــه  ويقومــو�  �لو�حــد 
بقيمة  �جلز�ئري  للم�ستهلك 
500 دينــار فيمــا ال يتعدى 
�أعلى ثمن لبيعه مع �حت�ساب 

وهام�ــص  تكاليفــه  جميــع 
�لربــح �لـ 100 دينار ح�ســب 
خرب�ء يف �ملجــال �أكدو� على 
�سرورة وقف ��ستري�د �لتفاح 
مــن �خلارج و�لعمل على دعم 

�الإنتاج �ملحلي وتثمينه.

طالب قاطنو بع�ص �الأحياء ببلدية باتنة، 
ب�سكل  و�لنظر  بالتدخل  �ملحلية  �ل�سلطات 
ب�ساأنها  تلقو�  �لتي  �ن�سغاالتهم  يف  جــدي 
وعود� دون �لوفاء بها، �إىل درجة �أن �لكثري 
�إىل  نزولنا  لدى  �لتقيناهم  ممن  �ل�سكان  من 
�لوهم  من  تذمرهم  عن  لنا  عــربو�  �مليد�ن 
�لذي باتو� يعي�سونه وفقد�نهم الأمل جت�سيد 

وعود قيل عنها �لكثري.
بارك  بحي  �سل�سبيل  طريق  قاطنو  ويطرح 
�أفور�ج، جملة من �لنقائ�ص �لتي عكرت �سفو 
�لعمومية  �الإنارة  حياتهم على غر�ر توقف 
وما جنم عن ذلك من  غرق �ل�سو�رع  يف ظالم 
خماوف  و�سط  �لليل  حلول  مبجرد  د�م�ص 
كبرية من ع�سابات �لظالم �لتي ت�ستغل مثل 
خمططاتها،  تنفيذ  �أجــل  من  ظــروف  هكذ� 

و�لنفايات  �الأو�ساخ  �نت�سار  من  ��ستكو�  كما 
�لكريهة  ــرو�ئــح  �ل �نبعاث  �إىل  �أدت  �لتي 
ب�سبب نق�ص �حلاويات، حيث يقوم مو�طنون 
برمي �لقمامة ب�سكل ع�سو�ئي، كما وينتظر 
�إىل  �لربيق  �إعادة  �لدي�ص  دو�ر  حي  قاطنو 
مــن خالل  �ــســو�رع �حلــي وذلــك  مــن  �لعديد 
تهيئة �لطرقات و�الأر�سفة �ملحاذية، فغياب 
�الهتمام بهذه �الأخرية  ح�سب هوؤالء يت�سبب 
مع �أوىل ت�ساقط لالأمطار يف حتويل �ل�سو�رع 
�إىل برك مائية تت�سبب يف عرقلة �ل�سري على 
غر�ر ما قد ينجم عن ذلك من م�ساكل جمة 
�مل�ساحات  غياب  من  ��ستكو�  كما  للقاطنني، 
يلجاأ  حيث  �لرتفيهية،  و�ملر�فق  �خل�سر�ء 
�أطفال �الأحياء �إىل �للعب يف �لطرقات رغم 

ما قد ي�سكله ذلك من خطر عليهم.

بلغ عدد تدخالت وحد�ت 
�حلماية �ملدنية عرب �إقليم 
والية باتنة خالل �لفرتة 

�ملمتدة مابني 29 �سبتمرب �إىل 
05 �أكتوبر �جلاري 559 تدخل، 

وح�سبما ك�سفت عنه �حل�سيلة 
�الأ�سبوعية �لتي قدمتها ذ�ت 
�مل�سالح فقد مت ت�سجيل وفاة 

�سخ�سني و�إ�سابة 09 �أ�سخا�ص 
يف 97 عملية خمتلفة �أح�سي 
على �إثرها 133 تدخل، فيما 

�سجل 76 تدخل على خلفية 40 
حادث مرور �أ�سفر عن ت�سجيل 

�حل�سيلة  وت�سري  جريح،   55
�الأ�سبوعية يف عمليات �الإجالء 

�ل�سحي عن �إح�ساء 319 
تدخل �سجل خالله 56 جريح 

و258 مري�ص، وقد ت�سببت 
�حلر�ئق �ملندلعة و�لبالغ عددها 

�إقليم  م�ستوى  على  حريق   17
�لواليــة �إح�ساء 31 تدخل 

لذ�ت �مل�سالح.

ك�سف مدير �لتكوين و�لتعليم �ملهنيني 
�ساعد فر�حتة، عن  باتنة،    بوالية 
�ل�سروع يف   �أ�سغال �إجناز معهد وطني   
�ملهني    �لتكوين  يف    متخ�س�ص  جديد 
�ملعهد  هذ�  �أن  م�سيفا  �ملعذر   بد�ئرة 
يف    للتكوين  خم�س�سا  �سيكون  �لــذي   
�ل�سناعات �لغذ�ئية و�لفالحة   يت�سع 
لـ300   مقعد بيد�غوجي   ود�خلية 

بـ120   �سرير . 
 ويجري   �لتفكري حاليا يف   م�سروع 
�إ�سافيني  وطنيني  معهدين  الإجنـــاز 
و�الآخــــر  مـــرو�نـــة  بــبــلــديــة  �الأول 
باآري�ص،   وفق ما ذكره نف�ص �مل�سدر ، 
فيما  تتوفر �لوالية حاليا على �أربعة 
معاهد وطنية متخ�س�سة يف   �لتكوين 
�إىل    ت�سل  ��ستيعاب  بقدرة  �ملهني   
ومعهد  بيد�غوجي    مقعد     1450
�ملهني    �لتعليم  يف    متخ�س�ص  و�حــد 
يت�سع لـ300   مقعد بيد�غوجي،   كما 

�أفاد به نف�ص �مل�سوؤول .

عدد  �ملــ�ــســوؤول،  ذ�ت  ح�سب  وو�سل   
�ملتكونني �ملتخرجني �إىل حد �الآن من 
حو�يل    �إىل  �ملتخ�س�سة  �ملعاهد  هذه 
�مليد�ن  يف    ل�سهادة  حامل  �آالف     7
�أن  و�لــذي   �عتربه �سئيال ، م�سيفا   
�ل�سنو�ت  خـــالل  يتطلع  ــاع    ــط ــق �ل
�لثالث �ملقبلة للو�سول �إىل7   معاهد 
متخ�س�سة و��ستدر�ك �لعجز �مل�سجل 
�ل�سنة  �لتكفل بتالميذ  فيما   يخ�ص 
ي�سعفهم  ال    �لذين  ثانوي    �لثالثة 
�سهادة  عــلــى  �حلــ�ــســول  يف    �حلـــظ 

�لبكالوريا .
�الأ�سغال  �أن  �إىل  �الإ�ـــســـارة  جتــدر 
للتكوين  مبـــركـــز  ــا  ــي ــال ح جـــاريـــة 
�أوالد  بــبــلــديــة  �ملــهــنــيــني  و�لــتــعــلــيــم 
مقعد  لـ250    يت�سع  �سليمان    �سي   
بيد�غوجي   ود�خلية بـ60   �سرير� 
�سي�ساف �إىل   40   موؤ�س�سة تكوينية 
�لوالية تت�سع  عمومية وخا�سة عرب 

يف   جمملها لـ9980   مرتب�سا .  

طالبوا باإيقافه دعما للمنتوج املحلي

ُيخ�ض�ض لل�ضناعات الغذائية والفالحية

طالبوا ال�ضلطات بتداركها

باتنة  يف  الفالحني  التفاح" كابو�س  "ا�صترياد 
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�أ�سدرت �أم�ص �الأول، حمكمة باتنة 
بتعيني  يق�سي  ــر�ر�  ق �البتد�ئية، 
ق�سية  يف  للف�سل  ق�سائي  خــبــري 
�أر�سية  قطع  ببيع  �سقيقني  قيام 
جتزئة  م�ستوى  على  �سخ�ص  لـ332 
"النطاند�" ببلدية تازولت يف والية 
باتنة، دون ربطها مبختلف �ل�سبكات، 
�لقطع  مبعاينة  �ملعني  �سيقوم  حيث 

�الأر�سية حمل �لنز�ع.
جاء ذلك بعد �أن ُمنع 100 �سخ�ص 
�الأر�سية  �لقطع  هــذه  م�سرتي  مــن 
�سكناتهم  بناء  �أ�سغال  مبا�سرة  من 
رخ�ص  على  ح�سولهم  من  بالرغم 
�إىل  ب�سكاوي  تقدمو�  حيث  �لبناء، 
�لتدخل  ــل  �أج مــن  �لبلدية  رئي�ص 
يقررو�  �أن  قبل  ــال،  ــك ــس �الإ� وحــل 
تقدم  �أيـــن  �لــعــد�لــة  �إىل  �لــلــجــوء 
�إىل  ر�سمية  ب�سكاوي  �سخ�سا   17
و�إ�ــســد�ر  �لتجميد  لرفع  �ملحكمة 

�ملالكني  ولبقية  لهم  �لبناء   رخ�ص 
�لرئي�سة  بالقنو�ت  �لتجزئة  وربط 

يف �لقريب �لعاجل.
طرف  من  تعينه  مت  �لــذي  �خلبري 
ح�سنة  مــ�ــســادر  وح�سب  �ملحكمة 
معاينة  ــل  �أج مــن  �سيكون  �الطـــالع 
�لوثائق  مــن  و�لتحقق  �لتجزئة 
كانت  �إن  ومر�قبتها  بها  �خلا�سة 
على  �لعمل  وكـــذ�  ال،  �أو  قانونية 
بنود  طبق   �ملعني  كــان  �إن  معرفة 
دفرت �ل�سروط �ملتفق عليها و�ملعمول 
ينتظر  كما  �لتعمري،  قانون  وفق  بها 
��سرتجاع  يتم  �أن  �الأر��ــســي  مالكي 
منهم  �لكثري  و�أن  �سيما  حقوقهم 
�لتي  �لبناء  �أ�سغال  مبا�سرة  يريد 
�لبع�ص منهم  توقفت منذ مدة عند 
منذ  تاأجيلها  مت  �لق�سية  و�أن  �سيما 

�أكرث من ثالثة �أ�سهر.

العدالة حتقق يف ق�صية جتزئة 
"لنطاندا" بتازولت 

ال�صروع يف اإجناز معهد 
للتكوين املهني باملعذر

نقائ�س باجلملة توؤرق قاطني 
عدة اأحياء بباتنة

اأزيد من 500 تدخل 
للحماية املدنية خالل

 اأ�صبــــوع بباتنة

ق�ست بتعيني خبري لك�سف اللب�س عنها

�سميحة. ع

حفيظة. ب

حفيظة. ب



نظموا م�ضرية ودخلوا يف اإ�ضراب �ضامل
 للمطالبة مب�ضاريع تنموية

مديرية اخلدمات اجلـامعية �ضطيف 2

تن�صيب املن�صق
 الولئي ملندوبية 

�صلطة مراقبة 
النتخـــــابات

وايل الوليـة يك�ضف بالأرقـام 

رفعوا مطلب الإدماج

و�أ�ساف ذ�ت �مل�سوؤول، �أن �سنة 2018 
ترقوي  �سكن   1000 ت�سجيل  عرفت 
و�لبع�ص  �الأ�سغال  يف  �النطالق  ومت 
�سيتم  حيث  ملحوظ،  تــقــدم  �سجل 
برنامج  عــن  ــا  �أم قريب  عــن  ت�سلمها 
ــاز،  �الإجن طــور  يف  فهي  عــدل  �سكنات 
منها 500 ��ستلمت بعني مليلة و500 
نهاية  �ست�ستلم  �لبي�ساء  بعني  م�سكن 
فيفري  �أو�خــــر  و�لبقية  دي�سمرب 
نهاية  �لبي�ساء  بعني  و560   2020
 1269 �جلديد  �لربنامج  �أمــا  جــو�ن 
�سكن فهي تخ�سع الإجر�ء�ت �ملديرية 
�لعامة لعدل، �أما �سكنات عني فكرون 
يوؤكد  نهاية جو�ن  �ست�سلم هي كذلك 

و�يل �لوالية .

تعالت  �لــذي  �لوقت  يف  ذلــك  ياأتي 
�أجل  من  �مليلة  بعني  �لند�ء�ت  فيه 
�لقائمة  عــن  �لك�سف  يف  �الإ�ـــســـر�ع 
ح�سة  مــن  للم�ستفيدين  �ال�سمية 
718 �جتماعي بعد جتميدها خالل 
�ساعات قليلة من  �ملا�سي  �أفريل  �سهر 
�الحتجاجات  ب�سبب  عنها،  �الإعــالن 
�لتي �ساحبت �لعملية، غري �أنه وبعد 
مرور �أزيد من 7 �أ�سهر �إال �أنه مل يتم 
رغم  وذلـــك  �لقائمة  عــن  �الإعــــالن 

�لوعود �ملقدمة يف هذ� �ملجال.
م�سادر  ك�سفت  ـــر  �آخ �ــســيــاق  وويف 
ترقب  عن  �ل�سكن  مبديرية  م�سوؤولة 
ب�سيغة  �سكنية  وحــدة   54 ��ستالم 
�ل�سكن �لت�ساهمي خالل �سهر نوفمرب 

وحدة   100 �أ�سل  من  وذلــك  �ملقبل، 
بها  �نطلقت  �أن  بعد  متاأخرة،  �سكنية 
جتري  حيث   ،2006 �سنة  �الأ�سغال 
�خلارجية  �لتهيئة  �أ�ــســغــال  حاليا 
�ل�سرف  ب�سبكات  بالربط  �خلا�سة 
�ملياه  توزيع  �سبكات  وكــذ�  �ل�سحي 
�لطبيعي،  و�لغاز  لل�سرب،  �ل�ساحلة 
م�ساكل  ــروع  ــس ــ� �مل عـــرف  وقـــد  هـــذ� 
عديدة ما �أدى لتاأخر وترية �الجناز، 
وهو ما �أ�سار ��ستياء �مل�ستفيدين منها، 
يف وقت �سيتم ��ستالم باقي �حل�س�ص 
كاأق�سى   2020 �سنة  �ل�سكنية خالل 
�ملقاول  بيه  توعد  ما  ح�سب  تقدير 
للم�سالح  ــروع  ــ�ــس �مل عــلــى  ــوؤول  ــس ــ� �مل

�ملخت�سة مبديرية �ل�سكن.

جتري حاليا على م�ستوى مديرية 
�ملــ�ــســالــح �لــفــالحــيــة بــواليــة �أم 
�خلا�سة  �لتح�سري�ت  �لــبــو�قــي، 
�نطالقها  �ملنتظر  �لــبــذر  بعملية 
مبختلف بلديات والية �أم �لبو�قي، 
�أين مت ر�سد �أزيد من 90 �ألف قنطار 
مــن �لــبــذور �ملــعــاجلــة، و�لــتــي يتم 
توزيعها على م�ستوى 13 نقطة بيع 

و�لبقول  �حلبوب  لتعاونية  تابعة 
عني  بلديتي  م�ستوى  على  �جلافة 
ت�سهيل  بهدف  �لبو�قي،  و�أم  مليلة 
عملية �قتناء �لبذور، فيما يرتقب 
�سم نقاط �أخرى للبيع على م�ستوى 
منطقتي عني فكرون وطاكزة خالل 
�الأيام �لقليلة �ملقبلة؛ وفيما يتعلق 
بلغت  فقد  �لفو�سفاتية،  باالأ�سمدة 

هذه �ل�سنة 4 �آلف قنطار للتح�سني 
وكذ�  �ملنتجة،  �حلبوب  جــودة  من 

معاجلة �الأر��سي �لفالحية.
 يف �ملقابل، �سجل عزوف �لع�سر�ت 
�الأ�سمدة،  �قتناء  يف  �لفالحني  من 
ب�سبب تخوفهم من �ملو�د �لكيميائية 

�لتي حتتويها �الأ�سمدة.

�سن �أول �أم�ص، �لع�سر�ت من مر�قبي 
مبديرية  �لــغــ�ــص  وقــمــع  �جلــــودة 
�حتجاجية  وقفة  بقاملة،  �لتجارة 
�أمام مقر �ملديرية باملجمع �الإد�ري، 
للظروف  �ملطلق  رف�سهم  عن  تعبري� 
�ملزرية �لتي يعملون فيها، مطالبني 
�لتي  �العــتــد�ء�ت  من  بحماياهم 
يتعر�سون لها خالل عملهم �مليد�ين، 

مهامهم  تــاأديــة  دون  حالت  و�لتي 
على �أح�سن وجه للدفاع عن حقوق 
�مل�ستهلك، د�عيني �جلهات �ملعنية من 
�سلطات ومو�طنني مب�ساعدتهم على 
�ل�سحة  على  للحفاظ  عملهم  �أد�ء 
�لوطني  و�القــتــ�ــســاد  �لعمومية 
باالأ�سو�ق  خا�سة  �سو�ء،  حد�  على 
كبري�  تو�فد  تعرف  �لتي  �ل�سعبية 

�لوالية  �أنحاء  كل  من  للمت�سوقني 
ـــاورة مما  ـــج ـــات �مل ـــوالي ــى �ل ــت وح
عن  ناهيك  للغ�ص،  عر�سة  يجعلها 
لها  يتعر�ص  �لــتــي  ـــد�ء�ت  ـــت �الع
تنقالتهم  خــالل  �لرقابة  �أعـــو�ن 
�سارع  ب�سوق  خا�سة  �الأ�سو�ق  لهذه 
�لتطوع �لذي يعد �كرب �سوق �سعبي 

بالوالية.

�ل�سباب  ــن  م �لــعــ�ــســر�ت  يــو��ــســل 
عمومية   قطاعات  بعدة  �لعاملني 
�لت�سغيل  قبل  مــا  عــقــود  �إطـــار  يف 
و�لتي كان  وقفاتهم �الحتجاجية، 
حيث  �ملا�سي،  �الثنني  يوم  �آخرها 
�الإد�ري   �ملجمع  مقر  �أمــام  جتمعو� 
تعبري�  قاملة،  مبدينة   مكتب   80
بتهمي�سهم  و�سفوه  مــا  على  منهم 

من عملية �الإدماج يف منا�سب عمل 
�سنو�ت  من  ينتظرونها  ظلو�  د�ئمة 
ور�فعني �سعار�ت من بينها "ق�سيتنا 
ومطالبنا  �سلمية  ووقفتنا  وطنية 
عقود  يف  �ساع  �سبابنا  م�سروعة، 
�ليوم،  بعد  ن�سكت  ولن  �ال�ستعباد 
حق  �لرت�سيم  ــوع  رج ال  خ�سوع  ال 
�أغلبهم ق�سى  �أن  م�سروع"، موؤكدين 

يف  يعملون   �سنو�ت   10 مــن  �أكــرث 
�إطار عقود ما قبل �لت�سغيل رغم �أن 
�لقطاعات �لتي يعملون بها  تتوفر 
�أنها   �إال  �ساغرة  مالية  منا�سب  على 
م�سابقات  طريق  عن  عمال  توظف 
خارجية مما ال ي�سمح لهم بامل�ساركة 

يف هذه �مل�سابقات بذلك.

ك�سف وايل اأم البواقي، اأن الربامج ال�سكنية امل�سجلة خالل ال�سنة املن�سرمة واملقدرة ب�1300 وحدة �سكنية قد 
مت اختيار الأر�سية املنا�سبة لها و�ستنطلق الأ�سغال بها قريبا، اأما ال�سكن الرتقوي املدعم فقال ذات املتحدث باأنه 

عرف بع�ض امل�ساكل يف النطالق خا�سة ح�سة 160 �سكن بالنظام القدمي حيث اأن بع�سها ُحول للعدالة.
�لو�قعة  عرفت بلدية بوعند��ص 
واليــة  مــن  �ل�سمالية  �جلــهــة  يف 
تنظيم  �الأمــ�ــص  �سبيحة  �سطيف 
مــ�ــســرية �ــســارك فــيــهــا �ملــئــات من 
تالميذ  ــب  ــان ج �إىل  �ملــو�طــنــني 
�حتجاجا  �لــرتبــويــة  �ملوؤ�س�سات 
)عبد  �لتلميذ  وفــاة  حادثة  على 
ــد �نـــهـــيـــار جـــد�ر  ــع �حلـــــــق.ب( ب
مــرحــا�ــص �ملــتــو�ــســطــة �لــتــي كان 
عرفت  كما  در��ــســتــه،  بها  يـــز�ول 
مدينة بوعند��ص �إ�سر�با �سامال من 
خالل �إغالق �ملحالت �لتجارية يف 
�خلدمات  خمتلف  وتوقف  �ملدينة 
من �أجل �ملطالبة بتج�سيد م�ساريع 
�لتي  �ملنطقة  لــفــائــدة  تنموية 
تعاين من �الإهمال و�لتهمي�ص رغم 
�لتي  �لكثرية  �لتنموية  �لنقائ�ص 

تعاين منها.
بغلق  �ملحتجني  بع�ص  ــام  ق كما 
�لر�بط   75 رقم  �لوطني  �لطريق 
بني �سطيف وبجاية، فيما �نح�سرت 
�الأم�ص  نهار  �ملفتوحة  �ملوؤ�س�سات 
�خلدمات  �ملتعددة  �لعيادة  على 
بع�ص  وحتــدث  �لــوقــود،  وحمطات 
يف  �الإ�سر�ع  �سرورة  عن  �ملحتجني 
�إ�سالح ما ميكن �إ�سالحه باملوؤ�س�سات 
على  بالبلدية  �ملوجودة  �لرتبوية 
خل�سر  حمزيوي  �بتد�ئية  غــر�ر 
�الأخرى  هي  باتت  و�لتي  باإغالذن 
مهددة باالنهيار يف �أي حلظة على 

روؤو�ص �لتالميذ.
م�ساكل  �لــ�ــســكــان  بع�ص  وطـــرح 
�سكان  غر�ر  على  متعددة  تنموية 
قرية �أفتي�ص �لتي تبعد عن مركز 
وعلى  كلم،   4 بحو�يل  بوعند��ص 
ق�سية  �ملطروحة  �مل�ساكل  ر�أ�ـــص 
ـــرت  ــي �أم ــت ــهــرتئــة �ل �لــطــريــق �مل
�ل�سلطات �ملحلية ب�سرورة تعبيدها 
�ل�سكان  طالب  كما  وقت،  �أقرب  يف 
�ملحلية  �ل�سلطات  تدخل  ب�سرورة 
يف  �ملــتــورطــني  حما�سبة  �أجـــل  مــن 
تركت  �لتي  �لتلميذ  وفاة  حادثة 

حالة تاأثر كبرية.
�أول  �ــســهــرة  �سطيف  و�يل  وز�ر 
�ملتوفى  �لــتــلــمــيــذ  عــائــلــة  �أمــ�ــص 
)عبد �حلق.ب( حيث قدم تعازي 
و�عــد�  �لفقيد  لعائلة  �ل�سلطات 
�أجــل  مــن  �لتحقيقات  مبو��سلة 
�لتي  �حلادثة  يف  �ملتورطني  ك�سف 
وعد  كما  �لتلميذ،  بحياة  �أودت 
عمل  من�سب  ب�سمان  �أي�سا  �لو�يل 
ي�ستغل  �أنه  بحكم  �ل�سحية  لو�لد 
يف واليات جماورة وي�سطر للغياب 
كما  طويلة،  لــفــرت�ت  منزله  عــن 
وعد �لو�يل بلكاتب بربجمة زيارة 
للوقوف  بوعند��ص  منطقة  �إىل 
و�اللــتــقــاء  �لتنمية  ـــع  و�ق عــلــى 
للـــــــــــــتو��سل  �ملو�طــــــنني  مــــع 
�إىل  ــمــاع  ـــ ـــ ـــ ــتـــ و�ال�ــس مــعــــــــــــــــــــهــم 

�ن�سغاالتهم ملعاجلتها. 

اأم البواقي

قـــــاملة

مت �سبيحة �أم�ص، تن�سيب 
�ل�سيد �أوني�سي بالل من�سقا 
والئيا للمندوبية �لوالئية 

لل�سلطة �لوطنية ملر�قبة 
�النتخابات وذلك بح�سور 

�أ�سخا�ص من �ملجتمع �ملدين 
ينتمون لعدة �سر�ئح من 

�ملجتمع.
و�أكد �أع�ساء �ملكتب �لوطني 
خالل �إ�سر�فهم على تن�سيب 

�ملندوبية �لوالئية �أن هذه 
�الخرية تتمتع بجميع 

�ل�سالحيات و�مل�سوؤوليات، 
حيث تقع عليها عملية 

تن�سيب �ملكاتب �لبلدية 
�لتابعة الإقليم �لوالية 
باختيار ذوي �لكفاء�ت 

و�خلرب�ت �مليد�نية يف مثل 
هكذ� مو�عيد وطنية  وهي 

�ساحبة �لقر�ر يف كل ما 
ين�ص عليه قانون ت�سيري 

ومر�قبة �النتخابات 
�لقادمة ومن منظور 

�لو�جبات �ملكر�سة قانونا 
وهو ما �أ�سار له �أي�سا �ملن�سق 

�لوالئي يف كلمته وعقب 
تن�سيبه وباأنه �سيعمل 

جاهد� على تكري�ص مبد�أ 
�ل�سفافية وباأنه و�ع بثقل 

هذه �مل�سوؤولية �لتي �أ�سندت 
له ،جدير بالذكر فاإن 

�ملندوبية �لوالئية بوالية 
خن�سلة تتكون من 07 

�أع�ساء من بينهم �أ�ساتذة 
جامعيون و�إعالميني .

حمتجون ي�صلون بلدية بوعندا�س 

اأعوان مراقبة اجلودة وقمع الغ�س 
يحتجون على ظروف العمل

عمال وموظفو عقود ما قبل الت�صغيل يوا�صلون احتجاجهم 

حملياتالأربعاء  28  �صتمرب  2969/ 09 اأكتوبر 2019 املوافق لـ 10 �صفر 051441

رابح. ق / بن �ستول. �ص

بن �ستول. �ص

حممد. ع

عالء. ع

عالء. ع

عبد الهادي. ب

العمال ينتف�صون �صد املديــر 
عمال  مـــن  ــر�ت  ــس ــ� ــع �ل جتــمــهــر 
ــة �خلــدمــات  ــري ــدي ــي م ــف ــوظ وم
مقر  �أمـــام   2 �سطيف  �جلامعية 
�ملطالبة  �أجل  من  وهذ�  �ملديرية 
مل�ساكل  بالنظر  �ملــديــر  برحيل 
فيها  تــتــخــبــط  �لـــتـــي  �لــكــبــرية 
ويف  �ملحتجني  ح�سب  �ملــديــريــة 
ــة �لــتــحــويــالت  ــرك مــقــدمــتــهــا ح
�لتع�سفية لعمال و�ملوظفني و�لتي 

�لفرتة  خــالل  �ملديرية  عرفتها 
�لفارطة ف�سال عن �لتاأخر �لفادح 
يف �سب �الأجور وهو �الأمر �لذي مل 
�لكثري  �أن  بحكم  هوؤالء  ي�ست�سغه 
يجدو�  ومل  عائالت  يعيل  منهم 

تربير� لهذ� �لتاأخر �لكبري.
ب�سرورة  �ملحتجون  طالب  كما 
حت�سني ظروف �لعمل �لتي و�سفها 
ــة كــثــري� حيث  ــرتدي ــامل ــــوؤالء ب ه
يف  كــايف  غري  �لعمال  عــدد  يبقى 
�جلامعية  �الإقـــامـــات  خمــتــلــف 
على  �سلبية  بطريقة  �أثـــر  ممــا 
علما  �ملقدمة،  �خلدمات  نوعية 
على  �حل�سول  من  نتمكن  مل  �أننا 
مديرية  عن  �مل�سوؤول  نظر  وجهة 

�خلدمات �جلامعية.

والتالميذ املف�سولون عن 
الدرا�سة يحتجون يف معاوية 

�لتالميذ  مــن  �لــعــ�ــســر�ت  �حــتــج 
ببلدية  �لدر��سة  عن  �ملف�سولني 
معاوية �سباح �الأم�ص �أمام ثانوية 
باإعادة  للمطالبة  وهذ�  �لبلدية 
مقاعد  يف  جديد  مــن  �إدمــاجــهــم 
بع�ص  مــع  ح�سل  كما  �لــدر��ــســة 
يف  �إعادتهم  مت  �لذين  �لتالميذ 
�الأيام �لفارطة، و��ستكى �لتالميذ 
�ملحتجون من �لتمييز �لذي ح�سل 
و�سعيتهم  معاجلة  يف  ح�سبهم 
مطالبني يف �ل�سعار�ت �لتي رفعوها 
جمــــــيع  بني  بامل�ساو�ة  ورددوهــا 
دون  �ملــفــ�ــســولــني  �لــتــالمــــــــــــــيــذ 

��ستثناء �أو �عتبار�ت �سخ�سية.

عبد الهادي. ب

هذه هي و�صعية الربامج ال�صكنية باأم البواقي

ر�صد 90  األف قنطار من البذور للفالحني باأم البواقي

�سطيف
خن�سلة

عبد الهادي. ب

بعد اإن�ضاء نقل خط بني معاوية �ضطيف 

يف  معاوية  بلدية  تدعمت 
�ل�سرقية  �ل�سمالية  �جلهة 
نقل  بخط  �سطيف  والية  من 
وعا�سمة  �لبلدية  بني  يربط 
من  �لذي  �الأمــر  وهو  �لوالية 
�ل�سكان  �أن ينهي معاناة  �ساأنه 
�لذين  �لطلبة  منهم  خا�سة 
جمة  �سعوبات  يجدون  كانو� 
�أجــل �اللــتــحــاق مبقاعد  مــن 
كلي  غياب  ظــل  يف  �لــدر��ــســة 
هذه  عرب  �ملو��سالت  ل�سبكة 

�لبلدية.
مديرية  ��ستجابة  وجــاءت 
�لنقل بعد �سل�سلة �حتجاجات 
طرف  من  عديدة  ومر��سالت 
�لبلدي  و�ملجل�ص  �ملو�طنني 
عانى  حيث  �خلط،  هذ�  لفتح 

ــويــالت  مــو�طــنــو مــعــاويــة �ل
من  �لفارطة  �ل�سنو�ت  خالل 
عا�سمة  �إىل  �لتنقل  �أجـــل 
جمربين  كانو�  حيث  �لوالية 
مدينة  �إىل  �لــتــنــقــل  ــى  عــل
�لتنقل  �أجــــدل  ــن  م �لعلمة 
بعدها �إىل �سطيف وهو �الأمر 
كبرية  معاناة  يف  ت�سبب  �لذي 
جانب  ومن  و�لطلبة،  للعمال 
�لطلبة  �أمــــال  تــبــقــى  �أخــــر 
�جلامعيني يف منطقة معاوية 
هي �إن�ساء خط للنقل �جلامعي 
بني معاوية وجامعتي �سطيف 
ت�سهيل  �أجل  من  وهذ�  و2   1
�اللتحاق  يف  �أكـــرث  مهمتهم 

مبقاعد �لدر��سة. 

طلبة معاوية يتنف�صون ال�صعداء 
بعد �صنوات من املعاناة



وزير التجارة يوؤكد:

لبحث فر�س ال�سراكة يف قطاع الفالحة
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اإلغاء القاعدة 49-51 باملائة ي�ساهم بقوة

 يف حت�سني جاذبية االقت�ساد الوطني

وفد من �سركات دامناركية يحل باجلزائر 

جتنيد ال�سبكة الدبلوما�سية للرفع من مكانة 
االإنتاج الوطني على امل�ستوى الدويل

واأو�سح الوزير خالل ندوة �سحفية م�سرتكة 
لالحتاد  وال�سناعة   التجارة  حمافظ  مع 
الإفريقي ال�سيد الربت مو�ساجنا على هام�ص 
ندوة وطنية حول رهانات ان�سمام اجلزائر 
اأنه  الإفريقي  احلر  التبادل  منطقة  اإىل 
باملائة   49-51 �سيتم الإبقاء على قاعدة 
واأما  الإ�سرتاتيجية،  القطاعات  بع�ص  يف 
بالن�سبة لبقية القطاعات، �سنقوم بتحرير 
يقول  ج��الب   م�سريا  ال�ستثمار،  م��ب��ادرات 
لالقت�ساد  نوعية  نقلة  حتقيق  لأج��ل  اأن��ه 
يجب  الأجنبية،  ولال�ستثمارات  الوطني 
اأن تكون  اجلزائر جذابة من خالل ح�سر 
القطاعات  يف  ب��امل��ائ��ة   49/51 ق��اع��دة 
مرونة  اإ�سفاء  خالل  ومن  الإ�سرتاتيجية 
ا�ستقطاب  لأجل  الإج��راءات  خمتلف  على 
القت�ساد  لفائدة  ال�ستثمارات  من  املزيد 
يقول  التجارة  وزير  ا�ستطرد  ثم  الوطني، 
يف  الآن  ت��رغ��ب  اجل��زائ��ر  ك��ان��ت  اإذا  اأن���ه 
القارية  الديناميكية  هذه  اإىل  الن�سمام 
بتحرير  تقوم  اأن  عليها  يجب  الإفريقية، 
عملية ا�ستثمار اأكرث فاأكرث بهدف ا�ستقطاب 
خمتلف املتعاملني الأجانب من كل القارات، 
 49/51 ق��اع��دة  اأن  اإىل  ال��وزي��ر  واأ���س��ار 
يقف  الذي  الوحيد  العائق  متثل  ل  باملائة 
اأعمال  مناخ  هناك  لكن  ال�ستثمارات،  اأمام 
ات�سالت  اإقامة  خالل  من  حت�سينه  يتعني 
ونظرائهم  اجلزائريني  الأعمال  رجال  بني 

الأجانب بغية خلق �سراكات مثمرة.
التجارة  قطاع  عن  الأول  امل�سوؤول  وذك��ر 
التي  العاجلة  بالتدابري  ال�سياق،  ه��ذا  يف 
اجلزائرية  املوؤ�س�سات  ملرافقة  ات��خ��ذت 

خمتلف  خ��الل  من  املناف�سة  رف��ع  اأج��ل  من 
عديد  يف  اجل��زائ��ري��ة  املنتجات  معار�ص 
اإ���س��الح  اأن  م�����س��ريا  الإف��ري��ق��ي��ة،  ال����دول 
ال�ستثمارات  لرتقية  اخلا�ص  ال�سندوق 
وبراغماتية  فعالة  جد  مرافقة  بغر�ص 
لهذه املوؤ�س�سات، يندرج �سمن هذه التدابري 
التي تبنتها الدولة، ثم طماأن ال�سيد جالب 
يقول اأنه يوجد اأي�سا �سمن هذه الإجراءات 
اجلزائرية،  املوؤ�س�سات  لفائدة  الت�سهيلية 
والذي  اإفريقيا  نحو  ال��ربي  النقل  اإدم��اج 
يحظى بدعم مايل، وهناك اإجراء ت�سهيلي 
ومرافقة  الأ�سواق  عن  البحث  ي�سمل  اأخر 
هذه  �سمن  يندرج  اجلزائرية  املوؤ�س�سات 
اأخرى،  اأ�سا�سية  اإج��راءات  واأي�سا  العملية 

على غرار تلك املتعلقة بالتمويل.
هذه  لبلوغه  تطمح  ال��ذي  الأه��م  الهدف 
متكني  يف  يتمثل  الت�سهيلية،  الإج���راءات 
احل�سور  م��ن  اجل��زائ��ري��ة  املوؤ�س�سات  ه��ذه 

ا�ستحداث  خالل  من  الإفريقية  ال�سوق  يف 
فروع لها اأو مكاتب ات�سال يف الدول ب�سكل 
ال�سدد،  هذا  يف  الوزير،  اأب��رز  حيث  دائ��م، 
اجلزائرية  املوؤ�س�سات  تواجد  لتج�سيد  اأنه 
تطوير  من  بد  ل  الإفريقية،  البلدان  يف 
عرب  الربي  النقل  اأي  اللوج�ستيك،  ن�ساط 
ال�سيد  واأف��اد  النقل اجل��وي،  احل��دود وكذا 
تطبيق   2020 �سنة  يف  �سيتم  اأن��ه  ج��الب 
عملية التفكيك اجلاري للحقوق اجلمركية 
يف مدة 5 �سنوات بالن�سبة ل90 باملائة من 
التعريفات  من  �سيخفف  م�سعى  وهو  ال�سلع، 
اجلمركية، اأي اأنه يف �سنة 2024، �ستكون 

املعدلت يف حدود 0 باملائة.
وم���ن ج��ان��ب��ه، اأب����رز حم��اف��ظ ال��ت��ج��ارة 
وال�سناعة  لالحتاد الإفريقي ال�سيد الربت 
يكت�سيها  التي  الق�سوى  الأهمية  مو�ساجنا 
تطوير اللوج�ستيك بني البلدان الإفريقية 
بغر�ص ت�سهيل ولوج خمتلف اأ�سواق القارة.

والتنمية  ال��ف��الح��ة  وزارة  ل���دى  ع��ل��م 
من  وف��دا  اأن  البحري  وال�سيد  الريفية 
ممثلني عن �سركات دامناركية من قطاعي 
�سيفا  حل  الغذائية  وال�سناعة  الفالحة 
على اجلزائر بداية من اأم�ص اإىل غاية ال�� 
ال�سراكة  فر�ص  بحث  اأجل  من  اأكتوبر   9

مع نظرياتها اجلزائرية .
تنظمها  ن��دوة  يف  الوفد  هذا  و�سي�سارك 
ذات  ي�سيف  للفالحة،  الوطنية  الغرفة 
�سيتباحث  ال��ن��دوة  ه��ذه  وخ��الل  امل�سدر، 
بني  وال�سراكة  التعاون  فر�ص  امل�ساركون 
الفالحة  جم���الت  خمتلف  يف  البلدين 
ويتطرقون  البحري،  وال�سيد  والغابات 

اإىل اجلوانب الت�سريعية التي ت�سبطها.
هذا ومن املرتقب عقد لقاء بني اأ�سحاب 
املوؤ�س�سات على هام�ص هذا احلدث لل�سماح 
والنظر  الأعمال  فر�ص  ببحث  للمتعاملني 
كما  م�سرتكة،  م�ساريع  بناء  اإمكانية  يف 
الدامناركية  ال�����س��رك��ات  ممثلو  ���س��ي��زور 
ال�سالون الدويل لرتبية املوا�سي والتجهيز 
.2019 SIPSA-FILAHA الفالحي

الريفية  والتنمية  الفالحة  وزير  وكان 
قد  ع��وم��اري  �سريف  البحري،  وال�سيد 
�سفرية  مع  الفارط  اخلمي�ص  يوم  حتادث 
�ساينز  فيقا  فاني�سا  اجلديدة،  الدامنارك 

بني  القائمة  التعاون  عالقات  واقع  حول 
البلدين.

اللقاء  ه��ذا  اأن  ل��ل��وزارة،  بيان  يف  وج��اء 
الذي ح�سره عدد من الإطارات املركزية 
تابعة  موؤ�س�سات  عدة  وم�سوؤويل  بالوزارة 
خمتلف  اإىل  بالتطرق  �سمح  قد  ل��ل��وزارة 
البلدين  بني  القائمة  التعاون  جم��الت 
جمال  يف  ل�سيما  اأكرث  تو�سيعها  واإمكانية 

الفالحة.
و����س���دد ال���وزي���ر ب��ه��ذه امل��ن��ا���س��ب��ة على 
يكت�سيه  ال����ذي  ال���س��رتات��ي��ج��ي  ال��ب��ع��د 
اجلانب  يف  اجل��زائ��ر  يف  الفالحة  قطاع 
ي�ساهم  بحيث  والجتماعي،  القت�سادي 
 12 بن�سبة  اخل���ام  ال��داخ��ل��ي  ال��ن��اجت  يف 
ال�سيا�سة  على  عوماري  عرج  كما  باملائة، 
القت�ساد  لتنويع  تنتهجها احلكومة  التي 
القطاعات  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز  م��ع  ال��وط��ن��ي 

باعتبارها  ال��ف��الح��ة  ل�سيما  املنتجة 
قطاعا ل يزال يحقق تقدما نوعيا وكميا، 
الهامة  ال�سراكة  فر�ص  اإىل  تطرق  كما 
من  البلدين  متعاملي  اأف��ق  يف  تلوح  التي 
اأجل جت�سيد م�ساريع تعود بالفائدة على 
التي  املجالت  مبختلف  مذكرا  الطرفني، 
على  �سراكة،  طاقة  ت�سكل  اأن  �ساأنها  من 
واملنتوجات اخل�سبية وغري  الغابات  غرار 
والطبية،  العطرية  النباتات  اخل�سبية، 
ق�سد  املائيات،  وتربية  البحري  ال�سيد 
اإ�سافة  ال��وط��ن��ي،  الإن���ت���اج  م��ن  ال��رف��ع 
واللوجي�ستيك  البيئية،  ال��زارع��ة  اإىل 
اأر�سيات  والتغليف، مع اإمكانية ا�ستحداث 
تكون  البالد  بجنوب  خا�سة  لوجي�ستية 
الفالحية  املنتوجات  لت�سدير  خم�س�سة 
اإىل اإفريقيا على وجه اخل�سو�ص، ي�سيف 

امل�سدر.

افتتاح  خ���الل  ب���وق���ادوم  ال�سيد  واأو����س���ح 
املوؤمتر الوطني حول رهانات اإجناز اتفاقية 
الإفريقية  القارية  احل��ر  التبادل  منطقة 
بها،  اخلا�سة  الوطنية  والإ�سرتاتيجية 
يف  �ست�سارك  اخلارجية  ال�سوؤون  وزارة  اأن 
الوطني  الإن��ت��اج  مكانة  من  وال��رف��ع  تعزيز 
عن  املحروقات  خ��ارج  ال�سادرات  وت�سجيع 
وجتارية  اقت�سادية  فعاليات  تنظيم  طريق 
عمليات  وكذا  التجارية  واملجال�ص  كاملعار�ص 
الوفود  زي���ارات  وت��اأط��ري  ومرافقة  تنظيم 
القت�سادية اجلزائرية يف اخلارج اآو الوفود 
من  اجل��زائ��ر  اإىل  الأجنبية  القت�سادية 
والإمل��ام  والتعاون  الت�سالت  ت�سهيل  اجل 

مبتطلبات ال�سوق.
بوقدوم،  ال�سيد  ي�سيف  الإط���ار،  ه��ذا  ويف 
تعتزم وزارة ال�سوؤون اخلارجية القيام بالدور 
املنوط بها بو�سع ال�سبكة الدبلوما�سية لدعم 
ومرافقة الديناميكية التجارية وال�سناعية 
اأدوات  �ست�ستخدم  اأن��ه��ا  م�سريا  امل��رج��وة، 
الدبلوما�سية القت�سادية خ�سو�سا منتديات 
لقاءات  كمن�سة  متزايد  ب�سكل  الأع��م��ال 
رج���ال الأع���م���ال اجل��زائ��ري��ني والأج��ان��ب 
ي�سمح  م��ا  وه��ذا  وخارجها  اجل��زائ��ر  داخ��ل 
القت�ساديني  املتعاملني  بني  العقود  بتح�سني 
وال�ستثمار،  ال�سراكة  فر�ص  وا�ستك�ساف 

قد  اخلارجية  ال�سوؤون  وزارة  اأن  اإىل  م�سريا 
مديرية  باإن�ساء  التنظيمي  هيكلها  ع��ززت 
التي  القت�سادية  املبادلت  وترقية  دعم 
الدولية  التجارية  املبادلت  برتقية  تتكلف 
�سيا�سة  تنفيذ  يف  وامل�����س��اه��م��ة  ل��ل��ج��زائ��ر 
املحروقات  خ��ارج  ال�سادرات  وترقية  دعم 
والتزويد باملعلومات والتحاليل القت�سادية 

الالزمة لدخول الأ�سواق الأجنبية.
ب��وق��ادوم  ال�سيد  دع���ا  امل��ن��ا���س��ب��ة،  وب��ه��ذه 
لغتنام  وال�سركاء  القت�ساديني  املتعاملني 
ات��ف��اق��ي��ة منطقة  ت��وف��ره��ا  ال��ت��ي  ال��ف��ر���ص 
التبادل احلر القارية الإفريقية التي �ستعود 
وتلبي  الأط��راف  جميع  على  مبكا�سب  حتما 
تطلعات ال�سعب اجلزائري يف العي�ص الكرمي 
والرفاهية والنهو�ص مب�ستوى معي�سة املواطن 

اجلزائري.  
هذه  اأن  ال��وزي��ر  ق��ال  ال��ل��ق��اء،  وبخ�سو�ص 
ترمي  كونها  بالغة  اأهمية  تكت�سي  املنا�سبة 
واأه��داف  مبفاهيم  اأك��رث  والتعريف  لتعميم 
الإفريقية يف  القارية  التبادل احلر  منطقة 
الوطنيني  القت�ساديني  املتعاملني  اأو�ساط 
وك����ذا ك��ل ال��ف��اع��ل��ني يف م��ي��دان ال��ت��ج��ارة 
والقت�ساد ق�سد متكينهم من ا�ستفادة باأكرب 
هذه  �ستخلقها  التي  الفر�ص  من  ممكن  ق�سط 

املنطقة.

منطقة التبادل التجاري احلر يف القارة الإفريقية: 

ملرافقة الديناميكية التجارية وال�سناعية للبالد

اجلزائر تعد اإ�سرتاتيجية وطنية 
لالندماج القاري

لالتفاقية  الفعلي  لالإطالق  اجلزائر  ت�ستعد 
املت�سمنة اإن�ساء منطقة التبادل التجاري احلر 
 2020 جويلية  �سهر  يف  الإفريقية  القارة  يف 
من خالل اإعداد اإ�سرتاتيجية وطنية لالندماج 

يف القارة الإفريقية.
الندوة  اأ���س��غ��ال  افتتاح  ل��دى  مداخلته  ويف 
التبادل احلرة  الوطنية حول رهانات منطقة 
الوطنية  والإ�سرتاتيجية  القارية  الإفريقية 
التجارة،  وزير  اأو�سح  املجال،  هذا  يف  املكيفة 
بداية  اإل  هو  ما  اللقاء  هذا  اأن  جالب  �سعيد 
عمل  برنامج  خ��الل  من  يتوا�سل  �سوف  مل�سار 
يهدف اإىل اإ�سرتاتيجية وطنية خا�سة باندماج 
اجلزائر يف منطقة التجارة احلرة الإفريقية، 
�ستكون  الإ�سرتاتيجية  هذه  اأن  الوزير  واأك��د 
للجزائر،  القت�سادية  ال�سيا�سة  من  منبثقة 
مذكرا اأن اإفريقيا هي اأحد الدوائر الطبيعية 
كبريا  ه��دف��ا  وتبقى  الق��ت�����س��ادي،  للتكامل 

ل�سيا�سة التعاون اجلزائرية.
ح�سروا  ال��ذي��ن  اخل����رباء  ع��دي��د  وت��ط��رق 
هذا  اإط��ار  يف  املقامة  املو�سوعاتية  الور�سات 
اجلزائريون  ال��وزراء  فيه  �سارك  الذي  اللقاء 
موؤ�س�سات  عن  وممثلون  وال�سفراء  الأفارقة  و 
واجلامعيون  اخل��رباء  على  ع��الوة  افريقية، 
اجل���زائ���ري���ون والأج���ان���ب امل�����س��ارك��ني، اإىل 
ت��اأخ��ذه��ا هذه  اأن  ي��ج��ب  ال��ت��ي  امل��ح��اور  اأه���م 
ال�سدد،  هذا  ويف  احل�سبان،  يف  الإ�سرتاتيجية 
�سرورة  على  حمو�ص  ب��ن  زه��ري  اخلبري  �سدد 
تواجهها  ال��ت��ي  ال��ع��راق��ي��ل  ح��ي��ال  ال��ت�����س��رف 
املوؤ�س�سات اجلزائرية يف جمال الت�سدير، ومن 
بينها خطر عدم املبيعات والنقل اللوج�ستيكي 
واحل�سول على موارد العملة ال�سعبة والقرو�ص 
املوجهة لال�ستثمار عالوة على حتويل اإيرادات 
دعا  كما  اجل��زائ��ر،  نحو  الإفريقية  ال�سوق 
اإفريقيا  نحو  اجلزائرية  ال�سادرات  و�سع  اإىل 
كمحور هام لنموذج جديد يف تنمية القت�ساد 

الوطني، م�سريا اإىل اأن اإفريقيا متثل ما يقل عن 
3ر0 يف املائة من ال�سادرات و8ر0 يف املائة من 

ال�سادرات اجلزائرية.
من جهته، اأ�ساد رئي�ص الفيدرالية اجلزائرية 
زياين  ال��وه��اب  عبد  ال�سناعيني،  للمنتجني 
باجلهود التي تبذلها اجلزائر يف �سبيل الندماج 
يحوز  البلد  اأن  معتربا  الإفريقية،  القارة  يف 
ال�سوق  لغزو  ومادية  ب�سرية  اإمكانيات  على 
الإ�سرتاتيجية  خالل  من  ل�سيما  الإفريقية، 

الوطنية املتبناة يف هذا املجال.
و�سفت  ال��ن��دوة،  اأ�سغال  يف  تدخلها  وخ��الل 
مديرة مكتب اللجنة القت�سادية لإفريقيا يف 
�سمال اإفريقيا، ال�سيدة ليليا ها�سم نعا�ص اتفاق 
لالندماج  كبرية  بخطوة  املنطقة  هذه  اإن�ساء 
متنح  املنطقة  ه��ذه  اأن  م��وؤك��دة  الإف��ري��ق��ي، 
التحديات  لرفع  الفر�سة  الإفريقية  للدول 
الكربى على غرار خلق منا�سب ال�سغل وتنويع 
اأه����داف ال��ن��م��و ح�سب  الق��ت�����س��اد وحت��ق��ي��ق 
نعا�ص  ليليا  ال�سيدة  م�سيفة  معينة،  اأجندات 
اأن منطقة التبادل الإفريقية �ست�سمح باإدخال 
الهيكلي  والتحول  التنمية  واإح��راز  الت�سنيع 
بني  من  �ستكون  اجلزائر  اأن  مو�سحة  للقارة، 
جمموعة ال27 دولة افريقية التي �ست�سارك 
اأن  موؤكدة  احل��ر،  التبادل  منطقة  حكامة  يف 
التبادل  منطقة  اجت��اه  اإ�سرتاتيجية  اإع��داد 
للبالد  اأ�سا�سية"  "مرحلة  ت�سكل  الإفريقية 
بهدف التمكن من ا�ستغالل امثل لهذا التفاق.

اآفاق  ح��ول  للتبادل  فر�سة  ال��ن��دوة  و�سكلت 
بخ�سو�ص  الإف��ري��ق��ي��ة  ال��ب��ل��دان  وت��ط��ل��ع��ات 
والذي  ال�سامل  التجارة  اتفاق  على  التوقيع 
تتم خالل تبادل ال�سلع واخلدمات وال�ستثمار 
مناف�سة  و�سيا�سة  الفكرية  امللكية  وحقوق 
الحتاد  يف  الأع�ساء  البلدان  بني  قيود  بدون 
الإفريقية  التجارة  تعزيز  بهدف  الإفريقي 

وفقا ملبداأ الربح امل�سرتك.

اأكد وزير التجارة �سعيد جالب، باجلزائر العا�سمة، اأن اإلغاء قاعدة 49-51 باملائة التي تنظم ال�ستثمار الأجنبي 
يف اجلزائر، والتي مت الإبقاء عليها يف القطاعات الإ�سرتاتيجية فقط، �سي�ساهم بقوة  يف حت�سني مناخ الأعمال ويف 

ال�سبكة جاذبية القت�ساد الوطني. اأن  باجلزائر  اأم�ض  اأول  بوقادوم  �سربي  اخلارجية،  ال�سوؤون  وزير  اأكد   
التجارية  الديناميكية  "دورها كامال" يف مرافقة  الدبلوما�سية اجلزائرية �ستلعب 

وال�سناعية للبالد ل �سيما لت�سجيع ال�سادرات خارج املحروقات.

يومية �إخبارية عامة
�ملنطقة �حل�سرية �لثانية  جتزئة 12 رقم 12 ـ باتنة
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دعا �الأمني �لعام لالأمم �ملتحدة 
�أنطونيو غوتريي�ص، �أول �أم�ص، 

كافة �الأطر�ف �ملعنية �إىل 
�اللتز�م باأق�سى درجات �سبط 
�لنف�ص يف �سمال غربي �سوريا.

وقال متحدثه �لر�سمي ��ستيفان 
دوغريك، يف موؤمتر �سحفي 

باملقر �لد�ئم للمنظمة �لدولية 
بنيويورك، �إن �الأمم �ملتحدة 

جتري حاليا �ت�ساالت مع كافة 
�الأطر�ف �ملعنية، وكان دوغريك 
يرد على �أ�سئلة �ل�سحفيني ب�ساأن 

موقف �الأمني �لعام من قيام تركيا 
بعملية ع�سكرية حمتملة �سمايل 

�سوريا.
وقال �ملتحدث لل�سحفيني �أن 
�الأمني �لعام يتابع بقلق بالغ 

�ملوقف يف �سمال غربي �سوريا 
وال�سيما �خلطر �لذي يتهدد 

�ملدنيني من جر�ء �أي ت�ساعد 
حمتمل، ومن �ملهم �أن تلتزم كافة 

�الأطر�ف باأق�سى درجات �سبط 
�لنف�ص، مردفا �أن �الأمني �لعام �أكد 
من قبل �أنه ال يوجد حل ع�سكري 

لالأزمة يف �سوريا ونحن نقوم 
بات�ساالت على م�ستويات خمتلفة 

بكافة �الأطر�ف، متابعا �أنه �أكد 
�الأمني �لعام �سرورة حماية 

حياة �ملدنيني حتت �أي ظرف 
و�أي ت�سعيد حمتمل يف �ملنطقة 

ال ينبغي �أن ت�سفر عن مزيد 
من �لنزوح، م�سدد� �ملتحدث يف 

ت�سريحاته على �أهمية �ملحافظة 
على �لو�سول �الإن�ساين �مل�ستد�م 

وغري �ملعاق جلميع �ملدنيني 
و�سرورة �سمان حدوث ذلك.

غوتريي�ش يدعو 
الأق�سى درجات �سبط 
النف�ش �سمايل �سوريا

ق. د
ق. د

ق. د

جمل�ش النواب يطلب وثائق من البنتاغون 
والبيت االأبي�ش

خطة اإثيوبية الإعادة تاأهيل ودمج 22 األف م�سرد  

للتحقيق مع ترامب.. 

خالل العام املايل اجلاري 2020-2019

ق. د

الأربعاء  28 �صتمرب  2969/ 09 اأكتوبر 2019 املوافق لـ 10 �صفر 081441

�سباح  �الإ�سر�ئيلي،  �الحتالل  بر�سا�ص  فل�سطيني،  �ساب  �أ�سيب 
�أم�ص، خالل حماولته عبور �لبو�بة �لع�سكرية �ملقامة بالقرب من 

قرية زيتا، �سمال مدينة، طولكرم �سمايل �ل�سفة �لغربية.
من  عاما(   25( كتانة  �ل�سالم  عبد  �ل�ساب  �إن  عيان،  �سهود  وقال 
طولكرم، �أُ�سيب بالر�سا�ص �حلي يف قدمه، بعد �أن ��ستهدفه جنود 

�إ�سر�ئيليون، قرب �لبو�بة �لع�سكرية.
�أن  قبل  �إ�سابته،  بعد  �ل�ساب  �الإ�سر�ئيلي  �الحتالل  و�حتجز 

ت�سلمه لالرتباط �لع�سكري �لفل�سطيني، بح�سب �ل�سهود.
ونقل �مل�ساب مل�ست�سفى طولكرم �حلكومي لتلقي �لعالج.

د�خل  �أم�ص،  �سباح  وقع،  تفجري  جر�ء  طالبات   8 �أ�سيب 
جامعة غزين �سرقي �أفغان�ستان، ح�سب �إعالم حملي.

�إحدى  د�خل  وقع  �لتفجري  باأن  �إعالمية  و�سائل  و�أفادت 
طبيعته  تت�سح  مل  فيما  باجلامعة،  �لدر��سية  �لقاعات 
على �لفور، وقال باز حممد هيمات، مدير م�ست�سفى غزين، 
خطورة  مدى  ذكر  دون  �النفجار،  يف  �أ�سنب  طالبات   8 �إن 

�الإ�سابات، ح�سبما نقلت و�سائل �إعالمية.
فيما مل تعلن �أي جهة م�سوؤوليتها عن �لتفجري.

�أ�سخا�ص   10 مقتل  �أم�ص،  �أفغاين،  حكومي  م�سوؤول  �أعلن 
على �الأقل و�إ�سابة 27 �آخرين، يف تفجري ��ستهدف حافلة 
�سرقي  �أباد  جالل  مدينة  يف  ع�سكريني  جمندين  تقل 

�لبالد.
جاء ذلك بح�سب ما نقلت و�سائل �إعالمية عن عطاء �هلل 
خوغياين، �ملتحدث با�سم حاكم والية ننغرهار �لتي تعد 
مدينة جالل �أباد عا�سمتها، مو�سحا �مل�سوؤول �أن �لتفجري 
مت بو��سطة قنبلة زرعت يف عربة �سغرية و�نفجرت لدى 

و�سول حافلة �جلي�ص.
ومل تعلن �أي جهة م�سوؤوليتها عن �لتفجري.

�أمن و�إ�سابة  �أعلنت وز�رة �لدفاع �لعر�قية، مُقتل عن�سر 
�ساحة  قرب  نار  باإطالق  �أم�ص،  �سابطان،  بينهم  �آخرين   4

�ملظفر مبدينة �ل�سدر �سرقي بغد�د.
وقالت قيادة �لعمليات �مل�سرتكة )تتبع للدفاع( �أنه خالل 
و�ملتظاهرين  و�ملحكمة  �لبلدي  للمجل�ص  �حلماية  تاأمني 
تابعة حلماية  �ملظفر، عرب قوة غري م�سلحة  �ساحة  قرب 
تعر�ست  �ملتظاهرين،  قرب  تو�جدها  و�أثناء  �ملن�ساآت 
�أ�سفر  �لنار  �إطالق  �أن  مو�سحة  كثيف،  نار  �إطالق  �إىل 
�آخرين  �أربعة  و�إ�سابة  �الأمنية،  �لعنا�سر  �أحد  مقتل  عن 
درجة  �أو  �لنار  مطلق  حتديد  دون  �ثنني،  �سابطني  بينهم 

�الإ�سابات.

�أ�سخا�ص م�سرعهم جر�ء ن�سوب حريق يف فندق   5 لقي 
يف  م�سدر  �أفاد  ما  وفق  بغد�د،  �لعر�قية  �لعا�سمة  و�سط 

�ل�سرطة.
�إن  �خلالدي،  يا�سني  بغد�د  �سرطة  يف  �أول  �ملالزم  وقال 
و�سط  �لكر�دة  مبنطقة  "بلوم"  فندق  يف  ن�سب  حريقا 
�أن  م�سيفا  جمهولة،  تز�ل  ال  الأ�سباب  �أم�ص،  �أول  بغد�د، 
ما  �لفندق  �لنزالء د�خل  �لع�سر�ت من  �لنري�ن حا�سرت 
�أدى مل�سرع ٥ �أ�سخا�ص، مبينا �أن فرق �لدفاع �ملدين �أنقذت 

�ملبنى. خارج  �إىل  ب�سالم  و�أخرجتهم  �آخرين   46

اإ�صابة 8 طالبات اإثر تفجري 
داخل جامعة غزين باأفغان�صتان

اإ�صابة فل�صطيني بر�صا�س الحتالل 
الإ�صرائيلي �صمايل ال�صفة

تفجري  يف  جريًحا  و27  قتلى   10
حافلة ع�صكرية �صرقي اأفغان�صتان

مقتل اأمني يف اإطالق نار 
�صرقي بغداد بالعراق

م�صرع 5 اإثر حريق يف فندق 
و�صط بغداد

حــول

�لوكاالت  

العــامل

دويل
�لدولية"،  "�لعفو  منظمة  دعـــت 
�لكف  �إىل  �لعر�قية  �ل�سلطات  �أم�ص، 
�ملفرط  �ال�ستخد�م  عن  "�لفوري" 
�ملناه�سني  �ملتظاهرين  �سد  للقوة 

للحكومة.
�سفحتها  عــرب  نــ�ــســرتــه  ــان  ــي ب ويف 
قالت  "في�سبوك"،  مبوقع  �لر�سمية 
�ملنظمة: "نر�قب �لتطور�ت �مليد�نية 
�أبلغنا  فــقــد  كــثــب،  ــن  ع �لـــعـــر�ق  يف 
�أ�سخا�ص كرث باأنهم ُقطعو� عن �لعامل 
يطالبون  �أنهم  م�سيفة  �خلارجي"، 
�لــ�ــســلــطــات بــالــتــوقــف �لـــفـــوري عن 
و�ملتمثلة  �لقانونية  غري  �الإجــر�ء�ت 
وحجب  ـــت،  ـــرتن �الإن خــدمــة  بــقــطــع 
متابعة  �الجتماعي،  �لتو��سل  مو�قع 
�لعر�قي:  �ل�سعب  �إىل  ر�سالتهم  �أن 
معتربة  ون�سمعكم،  نر�كم  هنا  نحن 
�لعر�قي  �الأمـــن  قـــو�ت  �عـــرت�ف  �أن 
با�ستخد�م �لقوة �ملفرطة هي خطوة 
�أوىل يجب ترجمتها على �أر�ص �لو�قع 
قوى  ممار�سات  جماح  كبح  خالل  من 
�لقادمة  و�خلطوة  و�جلي�ص،  �الأمــن 

هي �ملحا�سبة.
وطالبت �ملنظمة �ل�سلطات �لعر�قية 
بالتوقف �لفوري عن ��ستخد�م �لقوة 
�ملتظاهرين،  �سد  و�ملميتة  �ملفرطة 
كما  بــغــد�د،  �لعا�سمة  يف  باالأخ�ص 
حتقيق  �إجـــر�ء  �إىل  �ل�سلطات  دعــت 
عاجل وم�ستقل يف مقتل و�إ�سابة �ملئات 
من �ملتظاهرين �ل�سلميني، م�سددة على 
�أن حرية �لتعبري عن �لر�أي و�لتجمع 

يجب �أن حترتم وبدون خوف.

�لدفاع  وز�رة  �أقرت  �الأوىل،  وللمرة 
�أم�ص،  �أول  �سباح  بيان  يف  �لعر�قية، 
ــفــرطــة �سد  بــا�ــســتــخــد�م �لـــقـــوة �مل
�سرقي  �لــ�ــســدر  حــي  يف  متظاهرين 
وقبل  قتيال،   15 ـــع  �أوق مــا  ــغــد�د،  ب
�سقوط هوؤالء، قالت وز�رة �لد�خلية 
ببغد�د،  �سحفي  موؤمتر  يف  �لعر�قية، 
�إن 104 �أ�سخا�ص بينهم 8 �أفر�د �أمن، 
�ل�سعبية  �الحتجاجات  خالل  قتلو� 

خالل �الأيام �لقليلة �ملا�سية.

ــــــد�أت  ــــي، ب ــــس ــــا� و�لـــــثـــــالثـــــاء �مل
للمطالبة  بغد�د  من  �الحتجاجات 
وتوفري  �لعامة  �خلــدمــات  بتح�سني 
قبل  �لف�ساد،  وحماربة  �لعمل  فر�ص 
�جلنوب  يف  حمافظات  �إىل  متتد  �أن 
رفــع  حــيــث  �ــســيــعــيــة،  �أكـــرثيـــة  ذ�ت 
وباتو�  مطالبهم  �سقف  �ملتظاهرون 
ـــوزر�ء  �ل رئي�ص  ال�ستقالة  يــدعــون 
قو�ت  جلوء  �إثــر  �ملهدي،  عبد  عــادل 
�الأمن للعنف الحتو�ء �الحتجاجات، 
جماح  كبح  من  �حلكومة  تتمكن  ومل 
ــاعــدة، رغــم  ــات �ملــتــ�ــس ــاج ــج ــت �الح
فر�ص حظر �لتجو�ل يومي �خلمي�ص 

و�جلمعة.
ويحتج �لعر�قيون منذ �سنو�ت طويلة 
على �سوء �خلدمات �لعامة �الأ�سا�سية 
و�ملاء  و�ل�سحة  �لكهرباء  قبيل  من 
بلد  يف  و�لف�ساد،  �لبطالة  عن  ف�سال 
ف�ساد�،  �لعامل  دول  �أكرث  بني  من  يعد 
�ل�سفافية  منظمة  مــوؤ�ــســر  مبــوجــب 

�لدولية على مدى �ل�سنو�ت �ملا�سية.

�لدميقر�طيون  �للجان  روؤ�ساء  طالب 
وز�رة  ــي،  ــك ــري �الأم ــو�ب  ــن �ل مبجل�ص 
�الإد�رة  ومكتب  )بنتاغون(،  �لدفاع 
بت�سليم  �الأبي�ص  بالبيت  و�مليز�نية 
لعزل  حتقيق  ـــار  �إط يف  وثــائــق  عــدة 
خلفية  على  تر�مب  دونالد  �لرئي�ص 

�أوكر�نيا". "ف�سيحة 
�لـــروؤ�ـــســـاء  �أن  مـــ�ـــســـادر  و�أفــــــــادت 
ــان �لــ�ــســوؤون  ــج ــل �لــدميــقــر�طــيــني ل
و�لرقابة،  و�ال�ستخبار�ت  �خلارجية، 
�أ�سدرو� مذكر�ت ��ستدعاء، �أول �أم�ص، 
مكتب  مدير  باأعمال  �لقائم  من  لكل 
�الأبي�ص،  بالبيت  و�مليز�نية  �الإد�رة 
ر��سل فوت، ووزير �لدفاع مارك �إ�سرب، 
يف  �ال�ستخبار�ت  جلنة  رئي�ص  وكتب 
ورئي�ص  �سيف،  �آدم  �لــنــو�ب،  جمل�ص 
جلنة �ل�سوؤون �خلارجية، �إليوت �إجنل، 
ورئي�ص جلنة �لرقابة، �إيليا كامينغز، 
�لوثائق  توفري  ينبغي  �أنــه  خطاب  يف 
�جلاري،  �أكتوبر   15 بحلول  �ملطلوبة 
مــذكــر�ت  �أن  ــاب  ــط �خل يف  م�سيفني 
وثائق  تتطلب  �ملرفقة  �ال�ستدعاء 
�الأحــد�ث،  ت�سل�سل  لفح�ص  �سرورية 
�لبيت  قــر�ر  ور�ء  �لكامنة  و�الأ�سباب 
�الأبي�ص بحجب �مل�ساعد�ت �لع�سكرية 
خ�س�سها  �لتي  الأوكــر�نــيــا،  �حلــرجــة 

�لرو�سي،  �لعدو�ن  ملو�جهة  �لكونغر�ص 
�ملذكورة  �للجان  روؤ�ــســاء  يو�سح  ومل 

طبيعة �لوثائق �ملطلوبة.
�الأمــريــكــي،  �لـــنـــو�ب  جمل�ص  ــــد�أ  وب
باأغلبية،  �لدميقر�طيون  يتمتع  حيث 
�ملا�سي،  �سبتمرب  نهاية  ر�سمًيا،  حتقيًقا 
�أنه  بدعوى  تــر�مــب،  م�ساءلة  بهدف 
حر�ص خالل مكاملة هاتفية، �لرئي�ص 
قد  حتقيق  ـــر�ء  �إج على  �الأوكــــر�ين 
رئا�سيات  يف  �ملحتمل  مبناف�سه  ُي�سر 

بايدن. جو   2020
مكاملة  فحوى  �الأبي�ص  �لبيت  وك�سف 
نظريه  مــع  تــر�مــب  ــا  ــر�ه �أج هاتفية 
يف  زيلين�سكي،  فولودميري  ــر�ين،  �الأوك
بفوزه  لتهنئته  �ملا�سي،  جويلية   25

باالنتخابات �لرئا�سية.
تر�مب  �إن  �لــدميــقــر�طــيــون  ويــقــول 
لفتح  مــــر�ًر�  زيلين�سكي  على  �سغط 
حتقيق حول �أنباء عن �أن بايدن، حني 
�ل�سابق،  �الأمريكي  للرئي�ص  نائًبا  كان 
�مل�ساعد�ت  بوقف  هدد  �أوباما،  بار�ك 
�إقالة  تتم  مل  �إذ�  لكييف،  �الأمريكية 
ــــاء؛ الأنـــه كان  �أحـــد مــ�ــســوؤويل �الدع
يحقق يف ق�سية تخ�ص �سركة غاز على 

�سلة بنجل بايدن.
ويلقى �لتحقيق يف عزل تر�مب دعًما 
جمل�ص  يف  �لدميقر�طيني  مــن  كــبــرًي� 
يتم  �أن  �ملرجح  غري  من  لكن  �لــنــو�ب، 
متريره يف جمل�ص �ل�سيوخ، �لذي يهيمن 

عليه �حلزب �جلمهوري.

و�لــ�ــســوؤون  �لــعــمــل  وز�رة  ــت  ــن ــل �أع
�الجتماعية �الإثيوبية، �أول �أم�ص، عن 
حو�يل  ودمــج  تاأهيل  ــادة  الإع م�سروع 

م�سرد. �ألف   22
�ل�سمان  مدير  جينرب،  فيليكي  وقال 
و�ل�سوؤون  �لعمل  ــوز�رة  ب �الجتماعي 
�الجتماعية، لـ"�إذ�عة فانا" �الإثيوبية 
ــص، �إن  ــ� )مــقــربــة مــن �حلــكــومــة(، �أم
حكومة بالده و�لبنك �لدويل خ�س�سا 
�ملزمع  للم�سروع  دوالر  مليون   35
�لعام  ــالل  خ مدينة   11 يف  تنفيذه 

�ملايل �جلاري 2020-2019.

�إثيوبيا،  يف  �ملــو�زنــة  قانون  وح�سب 
جويلية   8 يف  �ملــالــيــة  �ل�سنة  تــبــد�أ 
جــو�ن   30 يف  وتنتهي  عـــام،  كــل  مــن 
ي�سر  مل  فيما  يليه،  �لــذي  �لــعــام  مــن 
�مل�سوؤول �الإثيوبي �إىل تفا�سيل م�سروع 
)�لذين  �مل�سردين  ودمج  تاأهيل  �إعادة 
على  �أكد  لكنه  �ل�سو�رع(،  يف  يعي�سون 
و�الأطفال يف  للن�ساء  �الأولوية  �إعطاء 
م�سحا  �أن  جينرب  و�أو�سح  �الأول،  �ملقام 
�ألف   88 وجــود  �أظهر  �لبالد  �أجرته 
و�ل�سباب  و�لن�ساء  �الأطفال  من  م�سرد 
�ال�ستعد�د�ت  �إجر�ء  ومت  �ل�سن  وكبار 

الإعادة تاأهيلهم ودجمهم تدريجيا.
وحدها،  �الإثيوبية  �لعا�سمة  ويف 
يقدر عدد �مل�سردين بـ 50 �ألفا و820 
خمتلفة  مناطق  مــن  جـــاءو�  �سخ�سا 
معي�سية  �أو�ــســاع  عن  بحثا  �لبالد  من 

�أف�سل.
�لعمل  �إد�رة  رئي�ص  نائب  قال  بدوره، 
مدينة  بــاإد�رة  �الجتماعية  و�ل�سوؤون 
�الإد�رة  �إن  �آ�سفا،  عامل  �أبابا،  �أدي�ص 
�ألــف  لـ13  �لــدعــم  لتقدمي  تخطط 

م�سرد خالل �ل�سنة �ملالية �حلالية.

الفوري"  بـ"الكف  بغداد  "العفو" تطالب 
عن ا�ستخدام القوة �سد املحتجني
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املنتخب الوطني لكـــــــرة اليد 

برجمة ترب�س مغلق بفرن�سا نهاية �سهر اأكتوبر اجلاري
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وجه مدرب �ملنتخب �لوطني لكرة �ليد 
)رجال(، �لفرن�سي �آالن بورت، �لدعوة 
حت�سريي  ترب�ص  خلو�ص  العبا   19 لـ 
�أكتوبر �جلاري مبدينة   27 و   20 بني 
�أمم  لبطولة  حت�سبا  )فرن�سا(،  نيم 
جانفي  �سهر  �ملقررة  �إفريقيا-2020 
�لر�بع  �لرتب�ص  هذ�  و�سي�سهد  بتون�ص، 
�ملتكون  �جلديد  �لفني  �لطاقم  بقيادة 
وم�ساعده  بـــورت  �آالن  �لفرن�سي  مــن 
�لطاهر لعبان وهو العب دويل جز�ئري 
�سابق، م�ساركة �سبعة العبني حمرتفني 
من  �الأوروبــيــة،  بالبطوالت  ين�سطون 
وعبد  كعبا�ص  ه�سام  �لثنائي  بينهم 
�لفرن�سية  �لبطولة  من  رحيم  �لقادر 
غ�سبان،  خليفة  و�حلــار�ــص  �الأوىل 
)مقدونيا(  فارد�ر  فريقه  رفقة  �ملتوج 

بر�بطة �أبطال �أوروبا-2019.
تعد  �ملحليني،  �لالعبني  وبخ�سو�ص 
متثيال  �الأندية  �أكرث  �سكيكدة  �سبيبة 
مبجموع �أربعة العبني، متبوعة باملجمع 
بوعريريج،  بــرج  و�ــســبــاب  ــرتويل  ــب �ل
منهما، كما ك�سفت  لكل  بثالثة العبني 
�لتح�سريي  �لربنامج  عن  �الحتــاديــة 
�لقاري،  �ملوعد  قبل  �لوطني  لل�سباعي 
�ملوؤهل لبطولة �لعامل-2021 )�الأربعة 
�الأوملبية  �الألـــعـــاب  وكـــذ�  ـــــل(  �الأو�ئ
للمتوج  مبا�سر  )تاأهل  طوكيو-2020 
قبل  �لـــدورة  يف  �لو�سيف  وم�ساركة 
�الأوملبية(، وح�سب �لربنامج �مل�سطر من 

للخ�سر،  �لفني  �لطاقم  طرف 
�ملحلية  �لعنا�سر  �ستخو�ص 
�لدخول  قبل  جتمعات  ثالث 

يف ترب�سني خارج �لوطن.
�لفرن�سي،  �لتقني  �أن  يذكر 
�آالن بورت، وّقع مع �الحتادية 
ــد  ــي ـــرة �ل ـــك �جلــــز�ئــــريــــة ل
ملــدة عــامــني لــالإ�ــســر�ف على 
للمنتخب  �لفنية   �لعار�سة 
ــال(،  )رج �الأول  �جلــز�ئــري 
بهدف تاأهيله �ىل مونديال-
عــقــده  ويــنــتــهــي   .2021
�أو�خر �سهر جويلية 2021، 
�الأبي�ص  �لبحر  �ألعاب  عقب 
�ستحت�سنها  �لــذي  �ملتو�سط 

مدينة وهر�ن.
ق. ر

مولودية اجلزائر

اإحتاد ب�سكرة 

اإحتاد عنابة 

وفاق �سطيف

اإدارة املولودية ترف�س تاأجيل 
الداربي العا�سمي اأمام الإحتاد

التح�سريات تنطلق ملباراة بلوزداد 
مبعنويات عالية ويف اأجواء هادئة

موا�سة يلعب م�سريه اأمام بو�سعادة 
والرديف يزيد من هموم كروم

حلفاية يطالب بتج�سيد
 م�سروع ملعب �سطيف اجلديد 

عن  �جلز�ئر،  مولودية  �إد�رة  ك�سفت 
رف�سها �ملقرتح �لذي تقدمت به نظريتها 
�لديربي  بتاأجيل  �لعا�سمة،  �حتاد  من 
موعد  �إىل  �أكــتــوبــر،   12 ــوم  ي �ملــقــرر 
الحق، وكان �حتاد �لعا�سمة، قد تقدم 
�جلز�ئري  �الحتــاد  �إىل  ر�سمي  بطلب 
ب�سبب  �ملــبــار�ة  بتاأجيل  �لقدم،  لكرة 
�لـــدويل،  �لتوقف  ــرتة  ف مــع  تز�منها 
من  العبني   5 �ن�سمام  �ستعرف  و�لتي 
�لنادي �إىل �ملنتخب �لع�سكري، �إ�سافة 
�ملنتخب  ملع�سكر  �لـــاليف،  مــوؤيــد  �إىل 
�ملولودية  �إد�رة  �أن  وعــلــم  �لــلــيــبــي، 

و�أن  خا�سة  �ملقرتح،  رف�ص  على  ت�سر 
كغياب  �الحتــاد  قدمها  �لتي  �الأ�سباب 
قبولها،  ميكن  ال  �لدوليني،  �لالعبني 
العب  جلهود  �سيفتقد  �لنادي  �أن  مبا 
بالليبي  �الأمـــر  ويتعلق  مــوؤثــر  و�حــد 
�ملو�جهة، قمة حقيقية  �لاليف، ومتثل 
خا�سة  و�الحتاد،  للمولودية  بالن�سبة 
غالبا  �لعا�سمي  �لديربي  مباريات  �أن 
مـــا تــخــطــف �الأنــــظــــار يف �جلـــز�ئـــر 
يب�سم  �لتي  �ملميزة  �مل�ساهد  بف�سل 
�مليد�ن  �أر�سية  فــوق  �لطرفان  عليها 

وباملدرجات.

ب�سكرة  �إحتــاد  ت�سكيلة  �أم�ص  �أول  �سهرة  �سرعت 
عن  �ملتاأخرة  بلوزد�د  �سباب  ملبار�ة  حت�سري�تها  يف 
�ل�سبت  هذ�  و�ملقررة  �لبطولة  من  �لر�بعة  مبلعب 20 �أوت بالربج، وجرت �لتدريبات يف �أجو�ء �جلولة 
ق�سنطينة  �سباب  على  �ملحقق  �لفوز  بعد  بعد مثالية  ال�سيما  �الإحتاد  بيت  �إىل  �لهدوء  �أعاد  نذير و�لذي  �لفنية  �لعار�سة  عن  �الأول  �مل�سوؤول  تر�جع 

ومن �ملنتظر �أن تقوم �إد�رة �الإحتاد بت�سوية منحة لكناوي عن قر�ر �الإ�ستقالة من من�سب. 
�لوقت �لفوز على �سباب ق�سنطينة قبل لقاء بلوزد�د وهذ�  يف  وهــذ�  �لالعبني،  معنويات  رفع  �أجــل  مبار�ة �لذي يرى فيه �لطاقم �لفني �سرورة ن�سيان �لفوز من  على  و�لرتكيز  �ل�سابق  �للقاء  يف  رغم �ملحقق  �إيجابية  بنتيجة  �لعودة  �أجــل  من  �ل�سباب 

يتعلق  ــر  �الأم �أن  بحكم  �سهلة  تكون  لن  �ملهمة  ميلك �أن  و�لذي  �الأن  حلد  �لرتتيب  مت�سدر  مبو�جهة 
تعاين من بع�ص �لغيابات على غر�ر �لالعب بوفليغة �أف�سلية �مللعب و�جلمهور، علما �أن ت�سكيلة �الإحتاد 

�جلولة �لذي يعاين من �الإ�سابة. ــار�ة  ــب م �لوطنية  �لــر�بــطــة  وبــرجمــت 
مليلة  عني  �إىل  �الإحتاد  تنقل  تعرف  �لتي  مبركب ملو�جهة �جلمعية �ملحلية يوم �الأربعاء 23 �أكتوبر �لثامنة  زو�ال  �لثالثة  �ل�ساعة  من  بد�ية  �أور�ق �لقادم  �أخلطت  �لتي  �لربجمة  وهي  زوبــري،  خليفي 

ترب�ص  �إقــامــة  على  ير�هن  �لــذي  �لفني  �إبقاء �لالعبني �لطاقم  ق�سري بعد مبار�ة �ل�سباب من �أجل 
يف جو �ملناف�سة. 

ملدرب  �لفنية  �خليار�ت  تطال  �الإنتقاد�ت  بــد�أت 
�لهزميتني  بعد  وهــذ�  مو��سة  كمال  عنابة  �إحتــاد 
و�سبيبة  �أرزيو  �وملبي  �أمام  �لفريق  تلقاهما  �للتان 
مو��سة  �لذي جعل  �الأمر  �لتو�يل وهو  بجاية على 
جعل  ممــا  �الأنــ�ــســار  ــرف  ط مــن  كبري  �سغط  حتــت 
يف  �لفوز  بتحقيق  مرهون  �الإحتـــاد  مع  م�ستقبله 
هذ�  و�ملقررة  �لبطولة  من  �لثامنة  �جلولة  مقابلة 
 1956 ماي   19 مبلعب  بو�سعادة  �أمل  �أمام  �ل�سبت 
الأن �أي تعرث جديد من �ساأنه �أن يعجل برحيل �إبن 
منذ  عليها  �أ�سرف  �لتي  �لفنية  �لعار�سة  من  قاملة 

�جلولة �لر�بعة فقط.
�ملد�فع �ملخ�سرم عادل معيزة يف تدريباته  و�سرع 
�لفني  �لطاقم  عليه  ير�هن  حيث  �ملجموعة  مع 

�الأمل  لقاء  يف  كاأ�سا�سي  �مل�ساركة  �أجــل  من  كثري� 
من  �لعديد  وجود  مع  خا�سة  جاهزيته  نق�ص  رغم 
�لغيابات يف �خلط �خللفي للفريق، ومن جانب �أخر 
تلقي  لالعبني  �ملالية  �مل�ستحقات  ق�سية  ماز�لت 
بظاللها حلد �الأن رغم �لتطمينات �ملقدمة من �إد�رة 
�لفريق و�ل�سلطات �ملحلية من �أجل ت�سوية ما تبقى 

من م�ستحقات �لالعبني يف غ�سون �الأيام �ملقبلة.
يف  عنابة  الإحتــاد  �لرديف  �لفريق  العبو  ودخل 
�إ�سر�ب عن �لتدريبات وهذ� ب�سبب �إنعد�م �لظروف 
رئي�ص  �أجــرب  �لــذي  ــر  �الأم وهــو  للتح�سري  �لالزمة 
�إقناع �لطاقم  �أجل  �لتدخل من  �لفريق كروم على 

�لفني و�لالعبني بالعودة �إىل �أجو�ء �لتدريبات. 

حلفاية  فهد  �سطيف  وفاق  رئي�ص  �إ�ستغل 
و�جلماعات  �لد�خلية  وزير  زيارة  فر�سة 
والية  �إىل  دحمون  �لدين  �سالح  �ملحلية 
بخ�سو�ص  معه  �حلــدث  �أجــل  من  �سطيف 
منه  �إ�ستفاد  �لــذي  �جلديد  �مللعب  ق�سية 
يف  ي�سرع  مل  �أنــه  �إال  �سنو�ت  منذ  �لــوفــاق 
�أ�سغال �إجنازه حلد �الأن، وهو ما جعل �إد�رة 
�لوفاق تاأمل يف تدخل �ل�سلطات �لعليا من 
�أجل �الإفر�ج عن �مل�سروع �لذي بقي جممد� 
�سيا�سة  ب�سبب  �لفارطة  �ل�سنو�ت  طيلة 
علما  �حلكومة،  طرف  من  �ملتبعة  �لتق�سف 
للوفاق  مبا�سر  �لوزير وعد بدعم مايل  �أن 
بقيمة 3 ماليري �سنتيم وهي �الإعانة �لتي 
جاءت يف �لوقت �ملنا�سب الإد�رة �لوفاق يف 
ظل �لو�سعية �ل�سعبة �لتي مير بها �لفريق 

من �لناحية �ملالية منذ بد�ية �ملو�سم.
دحمون  �لــوزيــر  طماأن  �أخــر  جانب  ومــن 
�ستمنح  �لــدولــة  بكون  �لفريق  م�سوؤويل 
�سركات  طرق  عن  �الأندية  جلميع  متويال 
�لوفاق  �أن  علما  �ملقبلة،  �لفرتة  يف  وطنية 
عني  �الإ�سمنت  �سركة  مع  الإتفاق  تو�سل 
�ملقبلة  �لفرتة  يف  �لفريق  لتمويل  �لكبرية 
ــة ح�سب  ــرتم مــالــيــة حم قــيــمــة  مــقــابــل 
تعقد  �أن  �ملنتظر  ومــن  �لــوفــاق،  م�سوؤويل 

لل�سركة  �إ�ستثنائية  جمعية  �لوفاق  �إد�رة 
�إ�ــســر�ر  ظــل  يف  وهـــذ�  للوفاق  �لتجارية 
�أعــر�ب  عز�لدين  �الإد�رة  جمل�ص  رئي�ص 
رف�ص  رغــم  من�سبه  مــن  �الإ�ستقالة  على 
�لوقت  �أن  بحكم  �خلطوة  لهذه  �مل�سريين 
هذ�  يف  تــغــيــري�ت  الإحــــد�ث  منا�سب  غــري 
�ل�ساأن، ومن جانب �أخر قررت �إد�رة �لوفاق 
تاأجيل موعد عقد �ملجل�ص �لتاأديبي وهذ� 
على  �لالعبني  من  عــدد  ق�سية  يف  للنظر 
ب�سب  و�سيدهم  ر�ــســو�ين  �لثنائي  غـــر�ر 
ت�سرفاتهم يف �ملبار�ة ما قبل �لفارطة �أمام 

�إحتاد ب�سكرة.  
�لفر�سة  منح  على  م�سوي  ــدرب  �مل ــد  و�أك
حال  يف  وهــذ�  تدريجيا  �ل�سبان  لالعبني 
ناحية  من  مريحة  �لفريق  و�سعية  كانت 
�لقادمة،  �ملقابالت  يف  و�لرتتيب  �لنقاط 
�سبيبة  �أمـــام  �ل�سابقة  �ملــبــار�ة  �أن  علما 
�ل�ساب  ــص  ــار� �حل تــاألــق  عــرفــت  �لقبائل 
�حلار�ص  خالفة  مــن  متكن  �لــذي  دعــا�ــص 
وبرمج  �إ�سكال،  دون  خ�سايرية  �ملخ�سرم 
توقف  ــرتة  ف يف  لقاءين  �لفني  �لطاقم 
�إحتاد ب�سكرة وجنم  �أمام كل من  �لبطولة 
مقرة وهذ� خالل �لرتب�ص �ملقرر باملدر�سة 

�الأوملبية بالباز. 

ق. ر

بدري. ع

عبد �لهادي. بع. ب

ريا�صة

قائمة الالعبني:
�شبيبة �شكيكدة: عادل بو�سمال )حار�ص مرمى(، ر�سو�ن 

�ساكر، علي بوحل�سة، زهري نعيم.
م�سعود  برياح،  �لرحيم  عبد  البرتويل:  املجمع    

بركو�ص، ريا�ص �سهبور.
)حار�ص  حمز�وي  �أ�سرف  بوعريريج:  برج   نادي 

مرمى(، عقبة �ساعد.
وفاق عني توتة: ��سالم بوخامت )حار�ص مرمى(، �آية 

�هلل خميني حمود.
�شباب براقي : عبد �جلليل زّنادي.

نادي نيم )فرن�شا(: ه�سام كعبا�ص.
 نادي دونكارك )فرن�شا(: عبد �لقادر رحيم.

نادي اي�شرت )فرن�شا(: ه�سام د�ود.
فينك�ض تولوز )فرن�شا(: عبدي �أيوب.

فاردار �شكوبغ )مقدونيا(: خليفة غ�سبان )حار�ص 
مرمى(.

بي�شكتا�ض ايغاز )تركيا(: م�سطفى حاج �سدوق.
بي�شا فامغا�ض )كو�شوفو(: خمتار كوري.

�أ�سفرت قرعة �لدور �لثاين من 
مناف�سة كاأ�ص �جلمهورية لر�بطة 

ق�سنطينة عن عدة مو�جهات 
�ساخنة على غر�ر �لد�ربي �ملحلي 

بني �إحتاد عني �أرنات ور�ئد 
بوقاعة و�ملقرر مبلعب 500 م�سكن 
ب�سطيف، ويو�جه ترجي تاجنانت 

فريق جنم عني �أز�ل مبلعب حمام 
�ل�سخنة، فيما فريق جنم عني وملان 
�سيكون معنيا مبو�جهة �جلار �سباب 
ق�سر �الأبطال يف د�ربي حملي مقرر 

مبلعب �سالح باي.  
�أما فريق هن�سري تومغني فيو�جه 

�الإخت�سا�سي م�ستقبل بازر �سكرة 
مبلعب عني �ل�سمارة، بينما فريق 

�سباب عني �لكبرية فيو�جه �أوالد 
رحمون مبلعب تاجنانت، فيما 

�إحتاد �لرو��سد يقابل �سباب 
�لطاهري مبلعب �لقر�رم، علما �أن 

مباريات هذ� �لدور مقررة يوم 
�لثالثاء 15 �أكتوبر �جلاري، على 

�أن يعرف �لدور �لثالث من هذه 
�ملناف�سة دخول �أندية ما بني 

�لر�بطات. 

مواجهة حملية 
واعدة يف الدور 
الثاين املربجمة 
يوم 15 اأكتوبر 

رابطة ق�سنطينة 

ب. ع

ت�سفيات كاأ�س اجلمهورية



تتو��سل �لقب�سة �حلديدية بني �أندية 
ر�بطة �سطيف لكرة �لقدم وم�سوؤويل 

�لر�بطة �لوالئية، وهذ� يف ظل �إ�سر�ر 
م�سوؤويل �الأندية على مقاطعة مباريات 

�لبطولة �لتي كانت مقررة مع نهاية 
�الأ�سبوع �جلاري، وهو �الأمر �لذي �جرب 
�لر�بطة على تاأجيل موعد �الإنطالقة 

�إىل غاية �الأ�سبوع �لقادم على �الأقل، 
وهذ� يف �إنتظار �إيجاد حلول مل�ساكل 

�الأندية �لتي ترف�ص �ل�سروع يف 
�ملناف�سة من دون �حل�سول على دعم 

مايل مبا�سر من طرف مديرية �ل�سباب 
و�لريا�سة، ورغم �الإجتماع �لذي عقده 

م�سوؤولو �الأندية مع مديرية �ل�سباب 
و�لريا�سة الإيجاد حل لهذه �لو�سعية، 

�إال �أن �الأمور تبقى على حالها حلد �الأن 
و�سط خماوف من �إ�ستمر�ر �ملقاطعة 

لفرتة �أطول خا�سة �أن �الأندية رف�ست 
�الإنخر�ط يف �لبطولة �خلا�سة بالق�سم 

�ل�سريف وما قبل �ل�سريف، وهو �الأمر 
�لذي و�سع رئي�ص �لر�بطة �لوالئية 
م�سعود كو�سة يف حرج كبري للتعامل 
مع هذه �لو�سعية، خا�سة �أن ر�بطة 

�سطيف تعترب من �أكرب �لر�بطات على 
�مل�ستوى �لوطني، حيث ت�سم �أكرث من 

�ل�سريف  بطوالت  يف  منخرط  فريق   50
وما قبل �ل�سريف بفوجني. 

الأندية ت�سر على املقاطعة 
والرابطة يف ورطة  

جمعية اخلروب 

�سباب قاي�س 

اأهلي الربج 

دفاع تاجنانت 

اإحتاد خن�سلة 

غيابات باجلملة عن التدريبات 
وبوعراطة يريد اإحداث تغيريات

رباعية "الكاب "تعجل برحيل بن جاب 
اهلل  واملدرب �سي بركات يبا�سر مهامه 

بن حمادي ينفي رحيل دوما 
ويدافع عن �ساو�سي وبوحلفاية 
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ـــروب  �خل جمعية  ــات  ــب ــدري ت ــت  ــرف ع
غياب عدد كبري من �لالعبني على غر�ر 
بن  �لعمري،  بايزيد،  �سعدي،  بورقعة، 
بورقعة  من  كل  غياب  �أن  علما  �سديرة، 
�لطاقم  ــن  م برتخي�ص  كـــان  و�ــســعــدي 
تــدرب  بــوعــر�طــة  رفــ�ــص  فيما  �لــفــنــي 
�لثالثي بايزيد، �لعمري وبن �سديرة مع 
�ملجموعة حيث قرر �إنز�لهم للتدرب مع 
�لفريق �لرديف الأ�سبوع �أخر على �الأقل 
�لذي  ــر  و�الأم وهو  �إن�سباطية  الأ�سباب 
�الأجــو�ء  تغيري  يف  يفكر  �لثالثي  جعل 
على  بوعر�طة  تاأكيد  ظل  يف  �الأن  من 
�لثالثي  هذ�  خدمات  �إىل  حاجته  عدم 

يف �ملباريات �لقادمة.
فيما و��سل �لالعب �ل�ساب ملقود �لتدرب 

�لطاقم  مــن  بطلب  �الأول  �لفريق  مــع 
�لفني �لذي بد� معجبا مب�ستوى �لالعب 
�حل�س�ص  يف  ــت  الف ب�سكل  تــاألــق  �لـــذي 
�خلروب  جمعية  مدرب  بد�  �لتدريبية، 
�ملردود  عن  ر��سي  غري  بوعر�طة  ر�سيد 
خالل  �لفريق  مد�فعي  طرف  من  �ملقدم 
�سباك  تلقت  حيث  �ل�سابقة  �ملباريات 
وهو  �أهـــــد�ف   10 �الأن  ــد  حل �لــفــريــق 
�أ�سعف  مــن  تعترب  �جلمعية  جــعــل  مــا 
حلد  �لبطولة  يف  �لدفاعية  �خلطوط 
بوعر�طة  جعل  �لــذي  �الأمــر  وهو  �الأن 
�لت�سكيلة  على  تغيري�ت  �إحــد�ث  يقرر 
�أمام  �ل�سبت  يــوم  لــــقاء  من  بد�يــــــة 

�أوملبي �أرزيو. 

�جلولة  يف  �لثقيلة  �لهزمية  بعد  مبا�سرة 
بر�عية  باتنة  �سباب  �أمام  �ملا�سية 

يف  بظاللها  �ألقت  و�لتي  كاملة 
�لقاي�سي  �لريا�سي  �ل�سارع 

�أن�سار �لفريق  �سيما عند 
هذه  يه�سمو�  مل  �لذين 

�خلـــ�ـــســـارة وحــمــلــو� 
للجميع  �مل�سوؤولية 
قـــــــام �لـــرئـــيـــ�ـــص 

�لربيعي  قــيــدوم 
باإقالة �ملدرب بن 
جاب �هلل جمال 
بعد  من�سبه  من 
بني  د�ر  كــــالم 
ومن  �لــطــرفــني 
�الإد�رة  خــالل 
�سرحت و�سعية 
�لفريق للطاقم 
�لفني وجاء يف 
غياب  مقدمتها 

�أن  رغم  �لنتائج 
ف�سحت  �الإد�رة 

ــع  ــس ــ� جمـــــــال مــت
ــم �لــفــنــي  ــاق ــط ــل ل

حــ�ــســب تــ�ــســريــح 
لكن  قيدوم  �لرئي�ص 

عك�سية  كانت  �لنتائج 
ــــذ� حــ�ــســبــه �حلــل  ، ول

م�ستوى  على  �لتغيري  يف 
ما  وهـــو  �لفنية  �لــعــار�ــســة 

كذلك   ، �لــطــرفــني  بــني  حـــدث 
و�سعية  تفهم  �هلل  جــاب  بــن  �ملـــدرب 

بذلك  مقتنعا  من�سبه  عن  وتخلى  �لفريق 
�خذ  �أنــه  يــدرك  �أنــه  �لرغم  ،على 
ع�سيب  وقت  يف  �الأمــور  بزمام 
�سجل  وقت  يف  وغامر  جد� 
فريق �سباب قاي�ص تاأخر� 
يف  �النــطــالق  يف  كبري� 
ناهيك  �لتح�سري�ت 
�لكبرية  �لتغيري�ت 
على  ح�سلت  �لتي 
�لتعد�د  م�ستوى 
معظم  ــادرة  ــغ مب
ت�سكيلة  ركــائــز 
 " �ـــســـيـــاركـــا   "
�لعو�مل  وهــي 
ــــي كـــانـــت  ــــت �ل
تذبذب  ور�ء 
ـــج يف  ـــائ ـــت ـــن �ل
�ملو�سم  بد�ية 
�سعيد  وعلى   ،
�آخــــــــر قـــامـــت 
�لــنــادي  �إد�رة 
مع  ــد  ــاق ــع ــت ــال ب
ــي  ـــي �ــس ـــن ـــق ـــت �ل
بـــــركـــــات �لـــــذي 
ـــهـــام يف  ــتــلــم �مل ��ــس
�ملا�سية  �لــ�ــســاعــات 
و�ـــســـرع يف عــمــلــه يف 
ليوم  �ال�ستئناف  ح�سة 
�الثنني، ونذكر �أن �ملدرب 
�أن  لــه  �سبق  بــركــات  �ســــــي 
�ملو��سم  خـــالل  �لــفــريــق  درب 

�لقليلة �ملا�سية.

�لربج  �أهلي  �إد�رة  جمل�ص  رئي�ص  نفى 
�أمري بن حمادي �ل�سائعات �لتي ر�جت 
�لتو��سل �الإجتماعي خالل  و�سائل  يف 
رحيل  بخ�سو�ص  �لفارطة  �ل�ساعات 
عن  دومـــا  فــر�نــك  �لفرن�سي  �ملــــدرب 
�لهزمية  بعد  للفريق  �لفنية  �لعار�سة 
�أمــام  �الأهــلــي  تلقاها  �لتي  �ملفاجئة 
يف  حمادي  بن  وقال  �ل�ساورة،  �سبيبة 
ندوة �سحفية �أن �الإد�رة جددت �لثقة 
يعود  فيما  �لفريق،  لقيادة  ــا  دوم يف 
وهذ�  فرن�سا  �إىل  �ملدرب  مغادرة  قر�ر 
وكذ�  �لعمل  رخ�سة  جتديد  �أجــل  من 
�لفرن�سي  �لتقنيني  جلب  مع  �لتعاقد 
�لفئات  على  �الإ�ــســر�ف  بغية  وهـــذ� 
�ل�سبانية للفريق فيما تبقى من �ملو�سم 

�جلاري و�إعادة هيكلتها.
ود�فع بن حمادي عن �حلار�ص فوزي 
�للقاء  يف  حــدث  �لــذي  بعد  �ساو�سي 
�لفارط قائال �أن �حلار�ص ت�سرف بتلك 
بينه  م�سكل  وقــوع  ب�سبب  �لطريقة 
لالأمر  عالقة  وال  �مل�سريين  �أحد  وبني 

�أحد  ال  الأن  �لفني  �لطاقم  بخيار�ت 
�الأ�سا�سية،  بالت�سكيلة  علم  على  كان 
م�سيفا �أن �لرت�جع عن �إقحام �حلار�ص 
طبية  �أ�سباب  �إىل  ــع  ر�ج بوحلفاية 
فقط بعد �لت�ساور بني �لطبيب ومدرب 
حمادي  بن  و�أ�ــســاف  كيال،  �حلــر��ــص 
�جلانب  من  م�ساكل  �أي  توجد  ال  �أنــه 

�الإن�سباطي يف �لفريق.
وتاأ�سف رئي�ص �لفريق على �لت�سرفات 
�أن  �لتي قام بها بع�ص �الأن�سار متمنيا 
يتم �لرت�جع على مثل هذه �لت�سرفات 
�الأهلي  جعل  هو  �لفريق  �إد�رة  �أنهدف 
�ملناف�سات  ولعب  �لكبرية  �الأندية  بني 
ي�ستدعى  �لذي  �الأمر  وهو  �خلارجية 
عن  �لتخلي  حمادي  بن  تعبري  ح�سب 
يف  �لفريق  تفيد  لــن  �لتي  �لتفاهات 
يقدر  لن  �أنــه  حمادي  بن  وقــال  �سيئ، 
ـــدرب  �مل �ــســيــئ عــلــى  �أي  عــلــى فــر�ــص 
�ملــعــروف  ـــا  دوم فر�نــــك  �لفرن�سي 

ب�سر�مته يف هذ� �جلانب. 
عبد �لهادي. ب�لعاي�ص. �ص

عبد �لهادي. ب

التون�سي جبارة مدربا جديدا و�سيكون حا�سرا اأمام العلمة

الإدارة تقيل املدرب بوفنارة بداعي غياب النتائج

هوية  يف  تاجنانت  دفــاع  �إد�رة  ف�سلت 
�ملدرب  خلالفة  للفريق  �جلديد  �ملــدرب 
�ل�سابق منري زغدود، حيث قرر �لرئي�ص 
مــدرب  مــع  �لتعاقد  قرعي�ص  �لــطــاهــر 
حا�سر�  �ملعني  يكون  �أن  على  تون�سي 
مبدينة تاجنانت خالل �ل�ساعات �ملقبلة 
من �أجل �لتوقيع على عقده قبل �ل�سروع 
مع  �جلاري  �الأ�سبوع  نهاية  مع  �لعمل  يف 
يف  �لت�سكيلة  على  ــر�ف  ــس �الإ� �إمكانية 
مولودية  �أمام  �ملنتظرة  �ملحلية  �ملبار�ة 
لهوى  �لــ�ــســبــت مبــلــعــب  يــــوم  �لــعــلــمــة 

�إ�سماعيل.
�لتقني  فاإن  �ملتوفرة  �ملعلومات  وح�سب 
�أن  بــعــد  ــارة  ــب ج لطفي  ــو  ه �لــتــونــ�ــســي 
مع  �لتعاقد  عن  �لدفاع  �إد�رة  تر�جعت 
�لدو،  حمادي  للفريق  �ل�سابق  ــدرب  �مل
يف  �ملغمورة  �الأ�سماء  من  جبارة  ويعترب 
تون�ص حيث مل ي�سبق له �الإ�سر�ف على 

وهو  �لتون�سي  �لــدوري  ف  كبرية  �أندية 
�الأن�سار  خمــاوف  مــن  ز�د  �لــذي  �الأمـــر 

بخ�سو�ص خيار�ت �إد�رة �لنادي.
�سغط  حتت  �لــدفــاع  ت�سكيلة  وتعي�ص 
من  �لقادمة  �جلولة  مبار�ة  قبل  كبري 
�إقتناع  عـــدم  ظــل  يف  وهـــذ�  �لــبــطــولــة 
طرف  مــن  ــقــدم  �مل بامل�ستوى  ــار  ــ�ــس �الأن
طالب  حيث  �ل�سابق  �للقاء  يف  �لالعبني 
ونا�ص  �الألعاب  �سانع  رفاق  من  �الأن�سار 
حتميل  مــع  �سريعا  ــد�رك  ــت �ل ــرورة  �ــس
الإد�رة  �حلالية  �لو�سعية  م�سوؤولية 
م�ستحقات  ت�سوية  عدم  ب�سبب  �لفريق 

�لالعبني �إىل حد �الأن.
ومن جانب �أخر تعرف مبار�ة �ملولودية 
ب�سبب  قحة  �حلــار�ــص  غــيــاب  تــو��ــســل 
ذ�ته  �حلــال  وهو  �الإ�سابة  من  معاناته 
و�سط  وكذ�  وفو�سيل  معلم  �ملد�فعان  مع 
�مليد�ن كباري، وهو �الأمر �لذي �سي�سعب 
�سبط  يف  �لــفــنــي  �لــطــاقــم  مــهــمــة  مــن 
وجود  عدم  ظل  يف  �الأ�سا�سية  �لت�سكيلة 
�لبد�ئل �ملنا�سبة وهو �الأمر �لذي جعل 
بعدد  �الإ�ستعانة  يقرر  كتفي  بن  �ملدرب 
غر�ر  على  �لرديف  �لفريق  العبي  من 

�سعيبي، ومانع. 

�أقدمت �إد�رة �حتاد خن�سلة خالل �ل�ساعات �ملا�سية باإقالة 
�ملدرب بوفنارة عبد �حلكيم بعد �جتماع بني �الإد�رة و�لطاقم 

�إلية  دعا  �لــذي  �الجتماع  هذ�  خالل  ومن  �لفني، 
على  �لنقاط  لو�سع  وليد  بوكرومة  �لرئي�ص 

عن  �لتخلي  مدربه  من  طلب  بحيث  �حلــروف 
منذ  �لنتائج  غياب  ل�سبب  �لفنية  �لعار�سة 
�لفريق  �أن  هــذ�  رغــم  خن�سلة  �إىل  قــدومــه 
�جلولة  يف  �جلديد  �ملو�سم  يف  فوز  �أول  حقق 

�إقناع   بدون  فكرون  عني  �سباب  �أمام  �ملا�سية 
�أمام �لكناري �لتب�سي خارج �لديار  بعد تعادلني 

وتعادل �آخر د�خل �لقو�عد �سد هالل �سلغوم �لعيد 
وخ�سارة و�حدة �أمام مولودية ق�سنطينة، كما �أكد �ملدرب 

�سجل  �لفريق  �أن  كلمته  �أثناء  تدخله  خالل  بدوره  بوفنارة 

تاأخر� كبري� يف �لتح�سري�ت، زيادة على هذ� هناك تغيري�ت 
خلق  �ل�سعب  من  ح�سبه  ولــذ�  �لفريق  ت�سكيلة  يف  كثرية 
يتطلب  ح�سبه  وهــذ�  ق�سرية  مــدة  يف  �الن�سجام 
مرور  بعد  �الأمـــور  وتتح�سن  �لزمن  من  وقــت 
�الإد�رة  �لتف�سري�ت  هذه  ورغم  جوالت  عدة 
قررت ف�سخ �لعقد بالرت��سي وهو ما حدث 
ك�سف  �آخــر  �سعيد  وعلى   ، �لطرفني  بــني 
م�سدر عليم �أن �لرئي�ص بوكرومة يرغب يف 
�ال�ستنجاد باملدرب �لعنابي  �سالطني مر�د، 
�ت�سلت  �الإد�رة  �أن  �مل�سدر  ذ�ت  ك�سف  كما 
�أي�سا باملدرب بوريد�ن زهر �لذين وعر�ست عليه 
تدريب �لفريق لكن هذ� �الأخري رف�ص �لفكرة ويرغب يف 

�أخذ ق�سطا من �لر�حة وهو حاليا يف فرتة نقاهة.

عبد �لهادي. ب

�لعاي�ص. �ص

ع. ب

رابطة �سطيف 
لكـــــــرة القدم



اأع�ساء اجلمعية العامة يطالبون بفتح حتقيق 
يف ح�سيلة ت�سيري الفريق يف فرتة �سابقة..!

 "قدمنا مباراة جيدة اأمام البوبية و�سنعمل 
على احلفاظ  على هذه الديناميكية"

لنادي  �ال�ستثنائية  �لعامة  �جلمعية  تاأجيل  مت 
و�سخط  تذمر  و�سط  وذلــك  فكرون  عني  �سباب 
�ل�سياق  هــذ�  يف  و�أعلن  �لفريق  الأن�سار  كبريين 
تاأجيل  عن  و�لريا�سة  �ل�سباب  مديرية  ممثل 
�أم�ص  �أول  مقررة  كانت  �لتي  �لعامة  �جلمعية 
ب�سبب  وذلـــك  الحــقــة  فــرتة  �إىل  �لفريق  مبقر 
عدم �كتمال �لن�ساب �لقانوين وكذ� وجود بع�ص 
�لعامة  �جلمعية  �أع�ساء  قائمة  يف  �خلــروقــات 
وعلى هام�ص �جلمعية �لعامة جتمع عدد كبري من 
�الأن�سار �أمام مقر �لنادي حيث �سبو� جام غ�سبهم 
�مل�سري  �ملكتب  مــن  وطالبو�  �لــنــادي  �إد�رة  على 
وت�سليم  �لفريق  مبغادرة  "�لديريكتو�ر"  للفريق 
�الأو�ن  فــو�ت  قبل  �أخــرى  �أطــر�ف  �إىل  �لرئا�سة 
خطري  و�سع  يف  يتو�جد  �لفريق  و�أن  خ�سو�سا 
جر�ء �لبد�ية �ل�سعبة وكذ� �الإ�ستقد�مات �لغري 
جاءت  �جلمعية  هذه  �أن  �إىل  ن�سري  كما  مدرو�سة 
بغر�ص  و�لريا�سة  �ل�سباب  مديرية  من  بطلب 
�لنادي  بها  مير  �لتي  �لر�هنة  �لو�سعية  در��سة 
�ل�سارية  للقو�نني  طبقا  لذلك،  حلول  و�إيــجــاد 
�ملفعول و ذلك بعد �الأزمة و�لغمو�ص يف �لت�سيري 
و�الإحتجاجات �لتي قام بها �أن�سار �لفريق و عدم 
�أع�ساء  �لفريق معهم وعدم �تخاذ  �إد�رة  تو��سل 
و�سعية  ملناق�سة  �إجــر�ء  الأي  �لعامة  �جلمعية 

�لنادي.
�لعقالء  للجنة  فر�سة  �الجتماع  هذ�  كان  كما 
مع  و�لتن�سيق  للعمل  ��ستعد�دها  عــن  للتعبري 
موؤكدين  بكو�ص  ح�سان  للفريق  �ل�سابق  �لرئي�ص 
على �سرورة عودته، من �أجل جتاوز كل �خلالفات 
و�ل�سر�عات وو�سع �لفريق على �ل�سكة �ل�سحيحة 
كما �أن تاأجيل �جلمعية �لعامة و�إن كان منتظر�، 
�إال �أنه �أحدث حالة من �ال�ستياء لدى �الأن�سار ن 
�أن  م�سيفا  �لفريق،  م�سالح  يخدم  ال  �لقر�ر  هذ� 
�إد�رة  وتن�سيب  �لبيت  ترتيب  يف  �لكبري  �لتاأخر 
ت�سيري  م�سوؤولية  عاتقها  على  حتمل  جــديــدة 
تاأزما  �لو�سع  �أن يزيد  �ساأنه  �ل�سباب، من  دو�ليب 

وي�ساهم يف تعقيد �الأمور.

مولودية  فريق  حت�سري�ت  تتو��سل 
�سيجمعه  و�لذي  �لقادم  للقاء  باتنة 
حل�ساب  خن�سلة  �حتــــاد  ب�سيفه 
بطولة  عمر  من  �خلام�سة  �جلولة 
هذ�  �أم�سية  هـــو�ة،  �لــثــاين  �لق�سم 
�أول نوفمرب بباتنة،  �خلمي�ص مبلعب 
ت�سكيلة  �الأول  �أم�ص  ع�سية  وخا�ست 
�ملركب  يف  بامللحق  �ملـــر�ن  �لبوبية 
غري  بتعد�د  نوفمرب  �ول  �لريا�سي 
مكتمل �أي�سا، �ذ و��سل �لثنائي �سياب 
وبر�هيمي �لغياب ومن دون �أي مربر 
من  بعقوبة  مــهــدد�ن  يجعلهما  ممــا 
متو�سط  �سجل  حني  يف  �الإد�رة،  قبل 
�لدين   ن�سر  كنون  �لهجومي  �مليد�ن 

غيابه هو �الآخر.
ح�سته  �أم�ص  �لفريق  ــرى  و�أج هذ� 
الأول  �لرئي�سي  بامللعب  �لتدريبية 
�لفني  ــم  ــاق ــط �ل وبـــرمـــج  ــوفــمــرب  ن
خاللها  مــن  �سعى  تطبيقية  مــبــار�ة 
�لتي  العبيه  �أخــطــاء  على  للوقوف 
�للقاء�ت  يف  جتنبها  ب�سرورة  طالب 
رفقاء  كلفت  و�أنها  خا�سة  �لر�سمية 
هزمية  عي�سى  ــاج  ح لــزهــر  �لــقــائــد 
�سد  �لــفــارطــة  �جلــولــة  يف  قا�سية 

�حتاد �ل�ساوية.
�سدد  �أن  وبــعــد  �أخـــرى،  جهة  ــن  وم
�أ�سباله  مع  �للهجة  لعالوي  ــدرب  �مل
حتدث رئي�ص �لفريق م�سعود زيد�ين 
و��ستنكر  �الآخـــر،  هــو  �لالعبني  مــع 
�سرورة  على  و�كد  �الأخرية  �لهزمية 
�لتي  خن�سلة  مــبــار�ة  يف  ــد�رك  ــت �ل
خا�سة  �الأخرى  هي  �سعبة  �عتربها 
بالنقاط  ليطالب  حملي،  بطابع  �نها 
�النت�سار�ت  ل�سكة  و�لعودة  �لثالثة 

للبقاء يف �سد�رة �لرتتيب .
�أ�سفرت  وبعدما  �آخــر،  �سعيد  وعلى 
قرعة �لدور �جلهوي �لثالث و�لر�بع 
من مناف�سة كاأ�ص �جلمهورية لر�بطة 
باتنة عن لقاء�ت �لدور �لثالث يكون 

فريق مولودية باتنة قد تعرف على 
�لر�بع  �جلــهــوي  �لـــدور  يف  مناف�سه 
�سهر  مــن  �لـ14  يف  �سيجرى  و�لـــذي 
�لبوبية  �ستالقي  �ذ  �لقادم،  نوفمرب 
�ملتاأهل من مو�جهة ن�سر ثنية �لن�سر 
�لهدف  ليبقى  ــت،  ــاغ ــازوق ت وجنـــم 
باتنة  مــولــوديــة  لفريق  �لرئي�سي 
يف  �ل�سعود  حتقيق  هو  �ملو�سم   هــذ� 
�الأدو�ر  الأبعد  �لو�سول  مع  �لبطولة، 

من مناف�سة كاأ�ص �جلمهورية.

�لتح�سريية  �للم�سات  �آخر  �لباتنية  �لت�سكيلة  �سبطت 
�إحتــاد  �أمــام  �خلمي�ص  غد  بعد  �ملرتقب  للقاء  حت�سبا 
�للونني  �أ�سحاب  �لبي�ساء يف لقاء يعد بالكثري لدى  عني 
�الأحمر و�الأزرق �لذين ير�هنون على هذه �ملو�جهة من 
�أجل �الإقالع و�سي�سمح لزمالء �سكيب بركاين بفك عقدة 
�الإخفاقات �مل�سجلة �إىل حد �الآن خارج �لقو�عد ال �سيما 
�أي نقطة من خمتلف �سفرياتهم بعيد�  �أنهم مل يحرزو� 
مو�تية  �لفر�سة  يجعل  ما  وهو  ــص،  �الأور�� عا�سمة  عن 
�حلايل  باملك�سب  �لتم�سك  �أجل  من  خا�ص  �إيقاع  لفر�ص 
�أ�سحاب  ورغبة  �ملنتظرة  �ل�سعوبات  عن  �لنظر  ب�سرف 
�لطاقم  وعمل  �لثالث  �لنقاط  على  �الإبقاء  يف  �الأر�ــص 
�لفني بقيادة �ملدرب حمرز بن علي منذ بد�ية �الأ�سبوع 
بدليل  قاي�ص  �أمام  �ملحقق  �لعري�ص  �لفوز  ��ستثمار  على 
�لتدريبية  �حل�س�ص  فيها  جرت  �لتي  �ملريحة  �الأجــو�ء 
مبار�ة  على  من�سبا  �الهــتــمــام  بــات  حيث  ــــرية،  �الأخ
ملو��سلة  كثري�  �لالعبون  عليها  يعّول  �لتي  �حلر�كتة 
�لعنا�سر  عنها  ك�سفت  �لتي  �الإمــكــانــات  �سحة  تاأكيد 

�لباتنية، وهو ما ذهب �إليه �ملدرب �لتون�سي �لذي يعّول 
على و�سع �لكاب يف �ل�سكة بعد ��ستعادة �لالعبني �لثقة 
بالنف�ص جمدد� وطي �سفحة خ�سارة �لد�ربياالأمر �لذي 
�الأور��ص  �أبناء  رهان  حمل  �لبي�ساء  عني  �سفرية  يجعل 
الإثر�ء �لر�سيد �لذي ي�سع �لكاب يف موقع مريح ملر�قبة 

�ل�سباق.
ويف �سياق مت�سل �أكدت بع�ص �مل�سادر �ملقربة من �لبيت 
�لعامة  �جلمعية  من  �أع�ساء  عــدة  �أن  على  �الأور��ــســي 
حتقيق  بفتح  للقيام  �جلمهورية  لوكيل  بطلب  تقدمو� 
�ملالية  �حل�سيلة  يف  و�خلروقات  �لتجاوز�ت  بع�ص  حول 
�لفريق  يف  �ل�سابقني  �لروؤ�ساء  �أحد  حل�سيلة  و�الأدبية 
�ل�سباب  وز�رة  مفت�ص  به  قام  لتقرير  ذلك  يف  م�ستندين 

و�لريا�سة يف فرتة �سابقة.
ــدور  �ل يف  �سيو�جه  �لــكــاب  �أن  �إىل  ــارة  ــس �الإ� ويــجــدر 
باتنة"  "ر�بطة  �جلمهورية  لكاأ�ص  �لر�بع  �لت�سفوي 
�لفائز من لقاء �أوملبي جمانة ووفاق �سيدي عي�سى وذلك 

يف 14 من �سهر نوفمرب �لقادم.

�لو�سط  العــب  مــع  جمعنا  جانبي  حــديــث  يف 
لنا  �أكد  عباب�سة  �إليا�ص  �ل�ساوية  �إحتــاد  لفريق 
زمالئه  رفقة  قدمه  �لــذي  �جليد  �مل�ستوى  فيه 
يخف  مل  حيث  باتنة  مــولــوديــة  �لــر�ئــد  ـــام  �أم
بها  و�أكـــد  فريقه  حققه  ــذي  �ل بالفوز  فرحته 
�سحة �لنتائج �ملحققة منذ بد�ية �ملو�سم كما �أكد 
�أكرب عدد  �أجل ح�سد  �لعمل من  لنا على �سرورة 
�للعب  فخ  يف  نقع  �أن  يجب  وال  �لنقاط  من  ممكن 
�أكرث  �ل�سغط  علينا  ويــزد�د  فقط  �لريادة  على 
فاأكرث،فما نريده نحن �الآن هو �لرتكيز على عملنا 
وت�سيري �مل�سو�ر مبار�ة مببار�ة وبعدها يتحدد كل 

�سيء �إال �أن هذ� ال يعني �أننا �سنفرط يف �ملرتبة 
�إليها  للو�سول  و�سعنا  يف  ما  كل  و�سنعمل  �الأوىل 
عن  حتدث  كما  ممكنة  مدة  �أطــول  فيها  و�لبقاء 
مبار�ة �سباب جيجل هذ� �الأ�سبوع و�أكد على �أنها 
�أمام  �ملو�سم  هذ�  بطولة  يف  �أخرى  �سعبة  مبار�ة 
وهذ�  موفقة  بد�ية  �الأخــر  هو  يعي�ص  مناف�ص 
يعني باأن مهمتنا لن تكون �سهلة وعلينا �لتح�سري 
�ملطلوب  �مل�ستوى  يف  نكون  حتى  ينبغي  كما  لها 
ونحقق ثاين �نت�سار�تنا خارج �لديار �أمام وختم 
�الأن�سار  على  بالثناء  معنا  حديثه  باتنة  �إبــن 
لوحة  و�سنعو�  مقبولة  باأعد�د  ح�سرو�  �لذين 

غري عادية يف �ملدرجات ، و�أكد باأن �لفوز مل يكن 
ليتحقق لوال �لدفع �ملعنوي لالأن�سار �لذين وقفو� 
�مللعب  ملغادرتهم  �رتــاح  ــه  �أن و�أكــد  �لالعبني  مع 
�ل�سدد:  و�لنتيجة وقال يف هذ�  باالأد�ء  فرحني 
هذ�  عقب  فرحني  غادرو�  �الأن�سار  �أن  هو  “�ملهم 
�ملتو��سل،  ت�سجيعهم  بف�سل  حتقق  �لــذي  �لفوز 
يتوقفو�  ومل  �ملبار�ة  طيلة  وفاءهم  �أثبتو�  فقد 
يف  �ل�سعبة  �للحظات  يف  حتى  فريقهم  دعم  عند 
�ل�سوط �الأول لقد كانو� ر�ئعني و��ستحقو� �لفوز 
الأنهم من يدفع ثمن �لتذكرة للح�سور وكان علينا 

�لفوز من �أجلهم"

�سباب باتنة مولودية باتنة 

اإحتاد ال�ساوية 

�سباب عني فكرون 

الكربى  واملنتخبات  القدم  كرة  ملمار�سة  ي�سلح  ل  ت�ساكر  "ملعب 
لن تقبل اللعب يف هكذا ميادين"

التح�سريات ملواجهة "ليا�سمكا" تتوا�سل 
تاأجيل اأ�سغال اجلمعية ولعالوي وزيداين يوؤكدان على النقاط الثالث

العامة خلق ال�ستياء لدى 
الأن�سار
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�لناخب �لوطني  �أم�ص،  عقد، �سبيحة 
باملركز  �سحفية  ندوة  بلما�سي  جمال 
تز�منا  وجاءت  مو�سى  ب�سيدي  �لتقني 
ملقابلتي  �لتح�سريي  �لرتب�ص  و�نطالق 
مبلعب  �خلمي�ص  يــوم  �سهرة  �لكونغو 
�لـ15  يف  وكولومبيا  بالبليدة،  ت�ساكر 
�ستلعب  و�لتي  �جلاري  �أكتوبر  �سهر  من 
مــدرب  وتــطــرق  �لفرن�سية"،  بـ"ليل 
هذه  خــالل  بلما�سي  جــمــال  �خل�سر 

�لندوة �ل�سحفية للعديد من �لنقاط.
بلما�سي،  جــمــال  �لــوطــنــي  �لــنــاخــب 
تطرق يف ندوته �ل�سحفية عن �ملقابلة 
�أن  و�عــتــرب  كولومبيا  �سد  �ملرتقبة 
ولديه  كبري  منتخب  �خل�سر  مناف�ص 
�لعديد  يظم  �أنه  كما  كبرية،  �إمكانيات 
�مل�ستوى  على  �ملمتازين  �لالعبني  من 
�لثنائي  يف  قوته  تكمن  وال  �لــعــاملــي، 
رودريغيز،  وخامي�ص  فالكاو  ر�دمــيــل 
كولومبيا  مو�جهة  متحدثا:"  و�أ�ساف 
م�ستو�نا  ملعرفة  لنا  فر�سة  �ستكون  
جل  �أن  كما  �ل�سمر�ء،  �لــقــارة  خــارج 
وي�سعون  لديهم  ما  �سيقدمون  �لالعبني 

الإظهار �إمكانياتهم ق�سد �لظفر مبكانة 
يف �لت�سكيلة �الأ�سا�سية".

�لكونغو  مقابلة  عم  بلما�سي  وحتدث 
�لفني  �لطاقم  �أن  �سحيح   ": قــائــال 
جيد�  نـــدرك  تــغــري،  �لكونغو  ملنتخب 
وتكمن  قــوي  �أمــامــي  خــط  ميتلك  �أنــه 
من  �لكثري  �أتــوقــع  هجومه  يف  قــوتــه 
هذه  يف  ــري  ــز�ئ �جل منتخبنا  العــبــي 
�ملو�جهة �لتي �سيحت�سنها ملعب ت�ساكر 

بالبليدة"
�لــذي  ــقــاء  ــل �ل ــث عــن  ــدي ــاحل ويف وب
بالبليدة،  ت�ساكر  ملعب  �سيحت�سنه 
فتح ر�بع �أح�سن مدرب يف �لعامل جمال 
بلما�سي �لنار على �مل�سوؤولني على قطاع 
من  ��ستيائه  عــن  بتعبريه  �لريا�سة، 
ت�ساكر،  ملعب  ي�سهدها  �لتي  �حلالة 
قائال :" �أر�سية ملعب ت�ساكر ال ت�سلح 
للعب مبار�ة كرة �لقدم، وكل �ملنتخبات 
�لكربى ترف�ص �للعب يف هكذ� ميادين، 
من �ملوؤ�سف �أن نرى ما حدث يف مقابلة 
مبلعب  �ملــغــرب  �ــســد  �ملــحــلــي  �ملنتخب 
وكذ�  �الإنارة  بانقطاع  بالبليدة  ت�ساكر 

و�سعية �الأر�سية وغريها من �مل�ساكل".
بلما�سي:"  قال  �ملحلي  �ملنتخب  وعن 
من  �لـ14  يف  �سينطلق  �ملحليني  ترب�ص 
يومني  بعد  �ساأتو�جد  �جلاري،  �أكتوبر 
بع�ص  ملعاينة  �لــرتبــ�ــص  �نــطــالق  مــن 
�لالعبني، كما �أحيط �جلميع علما �أنني 
ل�ست م�سوؤوال عن �ملنتخب �ملحلي، وعند 
يوجد  يكن  مل  �لعقد  على  توقيعي 
�ملنتخب  على  الإ�ــســر�ف  ي�سري  بند  �أي 

�لوطني �ملحلي".
ــال بــلــمــا�ــســي نــدوتــه  ــم و��ــســتــغــل ج
�لــذي  �لــالعــبــني  بع�ص  عــن  ليتحدث 
�الإعـــالم  و�سائل  تد�ولتهم  مــا  كــثــري� 
وعو�ر  غوالم  فوزي  غر�ر  على  �ملحلية 
ـــوري  وقـــال بلما�سي  ن وعـــديل و�يـــت 
غالم  بفوز  عالقتي  هذ�:"  بخ�سو�ص 
جيدة و�نا على تو��سل د�ئما معه و�ن 
�ملنتخب،  مل�سلحة  فهذ�  ��ستدعه  مل 
�أمــا عن عــو�ر وعــديل و�يــت نــوري فهم 
�أبدو�  و�ن  �لفرن�سي  للمنتخب  يلعبون 
رغبتهم يف حمل �ألو�ن �ملنتخب �لوطني 
�أن  �آخر، علينا  �جلز�ئري �سيكون كالم 

نتوقف عن �حلديث عنهم".
بلما�سي ليتحدث عن �لالعبني  ليعود 
�إفريقيا وقال  �لذي توجو� معه بكاأ�ص 
يركنو�  مل  �لالعبني  مــن  �لبع�ص   ":
على  �فريقيا  �أمم  كاأ�ص  بعد  للر�حة 
ويقلل  وهذ�  مثال  بوجناح  بغد�د  غر�ر 

�نـــه  قــد ي�سبب  مــن مــردودهــم كما 
و�ندي  ونا�ص  مع  حدث  مثلما  �إ�سابات 
ما  جـــد�  جميل  و�أ�ساف:"   ديلور" 
موناكو  فريقه  مــع  �سليماين  يقدمه 
و�ساأبقى �أقول �نه �سيتقدم على �لهد�ف 
�حلفيظ  عبد  للمنتخب  �لــتــاريــخــي 

تا�سفاوت ويحطم رقمه �ل�سخ�سي".
و�حتالل  �ل�سخ�سي  �ل�سعيد  ــن  وع
�ملركز �لر�بع على �مل�ستوى �لعاملي قال 
بلما�سي:"  جــمــال  �لوطني  �لناخب 
�حتاليل للمرتبة �لر�بعة عامليا يوؤكد 
�أننا نعمل وهذ� �أمر جيد، ويجعنا نتطلع 
لتحقيق �الأح�سن، �أما عن عدم ت�سويت 
فدعوين  يل  �لعربية  �لبلد�ن  بع�ص 
�أ�ساألكم هل حقا نحن كجز�ئريني نحب 
بع�سنا �لبع�ص..؟" ليمرر بهذ� بلما�سي 
ر�سالة م�سرفة �أخرى لبع�ص �الأطر�ف.

ملحمد  تــ�ــســويــتــي  وعـــن  و�أ�ساف:" 
�أمتنى  �أنني  كما  �أ�سبابي،  لــدي  �سالح 
�الأح�سن  بجائزة  حمــرز  ريــا�ــص  فــوز 
يف  قدمه  ملا  نظر�  �ل�سمر�ء  �لقارة  يف 
مناف�سه  �سيكون ماين  �الأخرية،  �لفرتة 
على هذ� لكن بعد ت�سريح ماين وقوله 
ر�بطة  كاأ�ص  تبديل  ��ستطاع  لو  ــه  �أن
�أبطال �أوروبا بكاأ�ص متم �إفريقيا تت�سح 
�لفوز  �أهمية  مدى  وتعك�ص  كثرية  �مور 

باللقب �لقاري".

�أحمد �أمني. ب
�أحمد �أمني. ب

�أحمد �أمني. ب �أمري.ج

�أمري ر�مز.ج

املنتخب الوطني اجلزائري 
الناخب الوطني جمال بلما�سي يف ندوته ال�سحفية:

بن علي ي�سبط خياراته الفنية قبل موعد مواجهة احتاد عني البي�ساء 

�سر�س" مناف�س  �سيكون  وماين  ال�سمراء  القارة  يف  الأح�سن  لقب  ي�ستحق  "حمرز 

عليه" م�سوؤول  ول�ست  اجلاري  ال�سهر  من  الـ14  يف  املحلي  املنتخب  "ترب�س 

اإليا�س عباب�شة: ) العب اإ.ال�شاوية(



ركزت �ل�سحف �الإيطالية 
�ل�سادرة �م�ص ، على �لفو�سى �لتي يعي�سها نادي ميالن 

حالًيا، و�لقر�ر �ملنتظر باإقالة ماركو جيامباولو.

وعنونت �سحيفة "الغازيتا ديللو �سبورت": "تغيري�ت 
ميالن، �النف�سال مع جيامباولو، وبيويل يلب�ص ثوب 

�ل�سياطني، مالديني وبوبان يتجهان ملدرب �سابق 
ا بعد تباطوؤ حمادثاتهما مع  يف �لنري�تزوري �أي�سً

�سباليتي".
 

فيما عنونت �سحيفة "كوريري ديللو �سبورت": 
�لرو�سونريي تعود  �إىل  �سباليتي  "فو�سى ميالن، رحلة 

لنقطة �ل�سفر بعدما رف�ص �إنرت ميالن دفع تعوي�ص 
له".

و�أ�سافت: "�ملدرب �سباليتي تو�سل التفاق مع 
�لرو�سونريي لكنه �أر�د �حل�سول على ر�تب عام من �إنرت ميالن 
لينهار كل �سيء.. جيامباولو �سريحل على �أي حال، وبيويل هو 

�لبديل �الأ�سا�سي له".
 

وخرجت �سحيفة "توتو �سبورت" بعنو�ن: "قبالت ديباال، 
�جلوهرة عاد للمباريات و�لت�سجيل، ويطلق كلمات لطيفة جلوفنتو�ص: 

نحن �الآن ن�ستمتع مع �ساري �لذي يحب �لهجوم يف كرة �لقدم".
و�أ�سافت: "ميالن: بيويل هو �ملدرب �ملف�سل �حلقيقي لقيادة 

�لفريق خلًفا جليامباولو". 

�صحف اإيطاليا 
تن�صغل بفو�صى 
ميالن وكلمات 

ديبـــــال

 ال�صحافة معـــــــــــــــــــــــر�ض

ك�سف تقرير �سحفي اإ�سباين، 
العالقة  يف  جديد  تطور  عن 
وجنمه  م���دري���د  ري����ال  ب���ني 

الفرن�سي كرمي بنزميا.
ووفًقا لربنامج "ال�سريجنيتو" 
الإ����س���ب���اين، ف����اإن م�����س��وؤويل 
اإقناع  ريال مدريد جنحوا يف 
عقد  على  بالتوقيع  بنزميا 
جديد مع النادي امللكي حتى 

�سيف 2022.
املهاجم  رات��ب  اأن  اإىل  واأ�سار 
اجلديد  العقد  يف  الفرن�سي 

يورو  مليون   11 اإىل  �سي�سل 
�سنويا.

احل���ايل  ال��ع��ق��د  اأن  ي���ذك���ر 
لبنزميا مع املرينغي ينتهي يف 
�سيف 2021، وبراتب �سنوي 

يقارب ال�8 ماليني يورو.
ويعد بنزميا هو الهداف الأول 
لريال مدريد يف كل البطولت 
م���ن���ذ رح����ي����ل ال���ربت���غ���ايل 
ك��ري�����س��ت��ي��ان��و رون���ال���دو عن 
�سوب  برنابيو"  "�سانتياغو 

جوفنتو�ص يف �سيف 2018.

مدافع  ليخت،  دي  ماتيا�ص  ك�سف 
تعلمه  در���ص  اأك��رب  عن  جوفنتو�ص، 
منذ النتقال اإىل ال�سيدة العجوز يف 

ال�سيف املا�سي.
ت�سريحات  يف  ل��ي��خ��ت،  دي  وق���ال 
الهولندية:   "NU.nl" ل�سحيفة 
"اإن اأهم در�ص تعلمته يف جوفنتو�ص 
اأوؤم��ن  اأن  يجب  اأن��ه  هو  الآن،  حتى 

بنف�سي".
اأرك��ز  كنت  البداية  "يف  واأ���س��اف: 
اأي  ارتكاب الأخطاء قبل  على عدم 
�سيء. هذا حدث يل خالل الأ�سابيع 
القليلة الأوىل مع جوفنتو�ص، حيث 
من  اأك��رث  الأم��ر  يف  اأفكر  كنت  اأنني 

الالزم وهذا خطاأ".
اأتلتيكو،  �سد  مباراتنا  "بعد  وتابع: 
امللعب  اإىل  والعودة  التعايف  حاولت 
خطاأ  يحدث  قد  اأخ��رى.  مرة  بثقة 
الأم���ور  اأن  م��ن  متاأكد  ولكنني  م��ا، 
���س��ت��ت��ح�����س��ن، وم���ن���ذ ذل����ك احل��ني 

وم�ستواي يف تطور".
جزاء  ركلة  يف  "الت�سبب  ووا���س��ل: 
اأم���ام اإن���رت؟ ه��ذه الأم����ور ج��زء من 

ولالأ�سف هذه هي حياة  القدم،  كرة 
اأريد  ل  اأنني  الوا�سح  من  امل��داف��ع. 
منحه ركلة جزاء، ولكننا يف النهاية 

فزنا وهذا هو املهم".
واأردف: "لقد فهمت ما ق�سده �ساري 
املزيد  روؤي��ة  يريد  اإن��ه  ق��ال  عندما 
اأن  يجب  لع��ب  ك��ل  اأن  حيث  مني، 
اأي  مع  لالندماج  وق��ت  على  يح�سل 

فريق جديد".
جوفنتو�ص  "لدي  وا����س���ت���ط���رد: 
كيلليني  ه��م��ا  رائ���ع���ني  م��داف��ع��ني 
اأدمج  اأن  اأخطط  وكنت  وبونوت�سي، 

نف�سي يف الفريق تدريجًيا".
مت  اأن��ه  ه��و  ح��دث  م��ا  "ولكن  واأمت: 
وهذا  الفور،  على  امللعب  يف  اإقحامي 

حتٍد كبري بالن�سبة يل".

ر�سمًيا،  بياًنا  ميونخ،  بايرن  نادي  اأ�سدر 
املثارة  الق�سية  تفا�سيل  فيه  ك�سف 
لوكا�ص  ب�ساأن  الفرن�سي،  الحت��اد  مع 
للفريق  الأي�����س��ر  الظهري  ه��رين��ان��دي��ز، 

البافاري.
ورف�ص بايرن ميونخ، ان�سمام هرينانديز 
ي�ستعد  ال��ذي  فرن�سا  منتخب  ل�سفوف 
وت��رك��ي��ا، �سمن  اأي�����س��ل��ن��دا  مل��واج��ه��ت��ي 
معلاًل   ،2020 ليورو  املوؤهلة  الت�سفيات 
اإ�سابة  م��ن  ي��ع��اين  ال��الع��ب  ب���اأن  ذل��ك 

متنعه من امل�ساركة.
وق���ال ال��ن��ادي ال��ب��اف��اري ع��رب موقعه 
اأبلغ  الفرن�سي  الحت���اد  اإن  الر�سمي، 
ب���اأن لوكا�ص  الإث��ن��ني،  ال��ي��وم  ال��ن��ادي 
هرينانديز ل يزال مطلوًبا، حيث �سيتم 
فح�سه يف باري�ص من قبل اجلهاز الطبي 

للديوك.
ووفًقا للبيان، عرب كارل هاينز رومينيغه 

الرئي�ص التنفيذي لنادي بايرن ميونخ، 
الحتاد  �سلوك  من  بالغ�سب  �سعوره  عن 

الفرن�سي لكرة القدم.
من  بالغ�سب  "اأ�سعر  رومينيغه  وق��ال 
اأ�سري  اأن  اأود  الفرن�سي،  الحتاد  �سلوك 
يكن  مل  ه��رين��ان��دي��ز  ل��وك��ا���ص  اأن  اإىل 
توتنهام  مباراة  يف  الوقوف  على  قادًرا 
هوت�سبري بدوري اأبطال اأوروبا، ومباراة 

هوفنهامي بالبوند�سليغا".
الفرن�سي  املدرب  عن  ن�سب  "ما  واأ�ساف 
م�ستعد  لوكا�ص  ب��اأن  دي�سامب  ديدييه 
للعب ب�ساق واحدة، كان مفاجًئا للغاية 

بالن�سبة يل".
ميونخ،  لبايرن  الر�سمي  البيان  ونقل 
"اأنا  قال  الذي  الفريق  طبيب  ت�سريح 
م�����س��وؤول ع��ن �سحة ل��وك��ا���ص ال���ذي ل 
مع  املقبلة  املباريات  يف  اللعب  ي�ستطيع 

فرن�سا".

اإقالة  موعد  اإي��ط��ايل،  �سحفي  تقرير  ك�سف 
الفنية  القيادة  من  جيامباولو  ماركو  امل��درب 

مليالن.
الإيطايل،  مريكاتو"  "كالت�سيو  موقع  وق��ال 
ميالن  تدريب  من  جيامباولو  اإقالة  ق��رار  اإنَّ 
�سي�سدر ر�سمًيا، اليوم، عقب اجتماع الإدارة مع 

�ستيفانو بيويل، املدرب اجلديد.
واأ�سار اإىل اأن م�سوؤويل ميالن اأبلغوا جيامباولو 
بالفعل بقرار الإقالة، ويظل اأمر تعيني بيويل 

م�ساألة وقت فقط.
ب�سبب  ب��ي��ويل؛  م��ع  للتعاقد  م��ي��الن،  وحت���رك 
لإدارة  الأول  اخليار  �سباليتي،  لوت�سيانو  اأن 

ناديه  مع  مالية  خالفات  لديه  الرو�سونريي، 
جيامباولو،  اإقالة  قرار  اأن  ُيذكر  اإنرت،  ال�سابق 
يعود للنتائج ال�سلبية التي حققها الرو�سونريي 
الفريق  اإن  حيث  املو�سم،  ه��ذا  قيادته  حت��ت 
ح�سل على 9 نقاط فقط خالل اأول 7 جولت 

من الدوري الإيطايل.

رف�ص  فينالدوم،  جورجينيو  الهولندي  اأكد 
ت�سري  التي  الأحاديث،  لكل  ليفربول  لعبي 
اإىل اقرتاب الفريق اأخرًيا من التتويج بلقب 

الدوري الإجنليزي، هذا املو�سم.
ال��دوري  ترتيب  ج��دول  ليفربول  ويت�سدر 
 24 بر�سيد  الكاملة  بالعالمة  الإجنليزي 
الريدز  ويتفوق  جولت،   8 مرور  بعد  نقطة 
 8 بفارق  �سيتي  مان�س�سرت  اللقب  حامل  على 

نقاط.
وقال فينالدوم يف ت�سريحات ل�سبكة "�سكاي 
�سبورت�ص": "ل نرغب يف احلديث عن كوننا 

اأبطال الدوري، فهذا �سيكون خطاأ كبريا".
�سيبقي  امل��درب  باأن  ثقة  على  "اأنا  واأ�ساف: 

التفكري  يتوجب  واأنه  الأر�ص،  على  اأقدامنا 
جيدة،  ب�سورة  اللعب  وحماولة  اأنف�سنا  يف 

وتقدمي 100% مما لدينا كل اأ�سبوع".
قمنا  مب��ا  القيام  موا�سلة  "علينا  وت��اب��ع: 
فقط،  اأنف�سنا  اإىل  والنظر  ال�سابق،  يف  به 
فنحن  الفرق،  باقي  اإىل  كثرًيا  النظر  وعدم 
ل منلك تاأثري على املناف�سني، ول نتحكم يف 

م�ستوياتهم".
ا�ستعدادنا  م��ن  ال��ت��اأك��د  "علينا  واخ��ت��ت��م: 
للمباريات املقبلة، وحماولة اخلروج بنتائج 
اأن  املمكن  الأمور من  اأن  جيدة، فنحن نعرف 
يف  �سرنى  املو�سم  نهاية  ويف  ب�سرعة،  تنقلب 

اأي مكان نتواجد".

النادي  تعاقد  بذكرى  الإجنليزي،  ليفربول  احتفل 
مع املدير الفني الأملاين يورجن كلوب.

ون�سر احل�ساب الر�سمي لليفربول على موقع التوا�سل 

الجتماعي "تويرت" �سورة املدرب الأملاين وهو يرفع 

كاأ�ص دوري اأبطال اأوروبا، وكتب عليها: "يف مثل هذا 
اليوم من عام 2015.. يورغن كلوب اأ�سبح جزًءا من 

الريدز".

الريدز  قيادة  يف  كلوب  جنح  �سنوات،   4 م��دار  وعلى 

املا�سي  باملو�سم  اأوروب��ا  اأبطال  دوري  لقب  لتحقيق 

بال�سوبر  الفوز  اإىل  بالإ�سافة  توتنهام،  ح�ساب  على 
الأوروبي مطلع هذا املو�سم بعد اإ�سقاط ت�سيل�سي.

وميتد العقد احلايل لكلوب مع ليفربول حتى �سيف 
.2022

يذكر اأن الأملاين يورغن كلوب، املدير الفني لليفربول، 
توج بجائزة اأف�سل مدرب بالعامل لعام 2019 املقدمة 

من الحتاد الدويل لكرة القدم "فيفا"، خالل احلفل 
الذي اأُقيم يف مدينة ميالنو الإيطالية.

يحتل فريق بر�سلونة، �سدارة الدوريات الأوروبية الكربى 
هذا املو�سم من خالل حتقيق رقم مميز.

اإنَّ  الإ���س��ب��ان��ي��ة،  ديبورتيفو"  "موندو  �سحيفة  وق��ال��ت 
بر�سلونة هو الفريق الوحيد بالدوريات الأوروبية الكربى 
الفرن�سي،  الأمل���اين،  الإي��ط��ايل،  الإ���س��ب��اين،  )الإجن��ل��ي��زي، 

الربتغايل(، الذي جنح يف زيارة ال�سباك عرب 12 لعًبا.
ويلي بر�سلونة يف هذا الرقم، كاًل من ريال مدريد، وغرناطة، 

 10 وفيتوريا غيماري�ص؛ حيث �سجل لكل فريق هذا املو�سم 
لعبني.

وياأتي بر�سلونة يف املركز الثاين كاأكرث الفرق يف الدوريات 
الأوروبية الكربى اإحراًزا لالأهداف بر�سيد 20 هدًفا، وذلك 

بالت�ساوي مع بايرن ميونخ، وليفربول.
حتى  هجوم  خط  اأقوى  بامتالك  �سيتي،  مان�س�سرت  وينفرد 

الآن على م�ستوى اأوروبا بر�سيد 27 هدًفا.

ريا�صة الأربعاء  28  �صتمرب  2969/ 09 اأكتوبر 2019 املوافق لـ 10 �صفر 151441

فينالدوم:



�صطيف

اإمرباطورية املخدرات تغزو املدار�س والثانويات 

ي�سرف عليها خرباء اأجانب وخمت�سني

جمتمع الأربعاء  28 �صتمرب  2969/ 09 اأكتوبر 2019 املوافق لـ 10 �صفر 161441

ا�صتفحال وا�صع لظاهرة تعاطي املخدرات 
بني تالميذ الأطوار التعليمية

الأطفال لفائدة  جمانية  جراحية  عملية   17
 ذوي الت�صوهات اخللقية 

من�صة "الربوغر�س" تثري ا�صتياء 
الطلبة املرت�صحني للدكتوراه

يبدو اأن خطر الآفات الجتماعية ب�ستى اأنواعها يقرتب ببطء ويقتحم اأ�سوار املوؤ�س�سات الرتبوية يف ظل غياب املتابعة 
الأ�سرية والرقابة امل�سددة على التالميذ من قبل الإدارة التي وجب اأن تفر�ض نف�سها على املحيط الرتبوي بعدما 

ا�ستفحلت ظاهرة ا�ستهالك املخدرات ب�سكل رهيب جدا منذ انطالق املو�سم الدرا�سي يف الأ�سابيع القليلة املا�سية.

جر�ء  �الأولــيــاء  من  �لعديد  ��ستكى  حيث 
مل  �أطــفــاال  ترحم  مل  �لتي  �لظاهرة  هــذه 
يتجاوزو� بعد �سن 13 و 17 �سنة، و�لذين مت 
جرهم نحو ��ستهالك هذه �ل�سموم �لتي توزع 
و�ملتو�سطات  �ملــد�ر�ــص  �أمــام  �لنهار  و�سح  يف 
قبل  من  ح�سيب،  وال  رقيب  دون  و�لثانويات 
يقومون  �لــزهــور،  عــز  يف  و�سباب  مر�هقني 
مر�أى  وعلى  جــد�  عادية  بطرق  برتويجها 
�ملجتمع  هذ�  يف  رهيب  �سمت  و�سط  �جلميع، 
�لذي ال يز�ل يخ�سى �ل�سرر لنف�سه ويتقبله 

لالآخرين.
ــتــي تقوم  �ل ـــخـــدر�ت  �مل �ــســبــكــات  وتــعــتــرب 
طريق  عــن  للتالميذ  "�ملن�سطات"  بــرتويــج 
بيعها  مينع  و�لتي  �ملن�سطة  �حلبوب  بع�ص 
دون و�سفة طبية يف �ل�سيدليات، من �أخطر 
�الآفات �لتي تهدد �لبيئة �لرتبوية وم�ستقبل 
�لكبري  �لتاأثري  �إىل  بالنظر  �الأطفال  هوؤالء 
�لرقابة  غياب  ظــل  يف  عليهم  يبدو  ــذي  �ل
�الأبوية  �ملتابعة  وكــذ�  و�جلدية  �ل�سارمة 
على  �حلفاظ  يف  ت�ساهم  �أن  �ساأنها  من  �لتي 
يلجاأ  حيث  �أي�سا،  ونف�سيته  �لتلميذ  �سحة 

�ليومي  �مل�سروف  لتقدمي  ــيــاء  �الأول بع�ص 
�حتياجاته  بع�ص  توفري  على  عمال  البنهم 
تنح�سر  �حلقيقة  يف  هــي  و�لــتــي  �خلا�سة 
تباع  �أ�سبحت  �لتي  �ملن�سطات  تعاطي  يف 
ي�سبح  وقــت  يف  �حلــلــويــات،  مثل  وت�ستهلك 
يطلب  �لوقت  مرور  ومع  مدمنا  لها  �مل�ستهلك 
تاأثري، وهو  �أكرث  منها ورمبا بجرعات  �ملزيد 
م�ستقبل  تهدد  حقيقية  بكارثة  ينذر  مــا 
هوؤالء خا�سة يف ظل �لظروف �ل�سعبة �لتي 
مير بها طالب �لثانويات يف مرحلة �ملر�هقة 
بطرق  معها  �لتعامل  ما  نوعا  ي�سعب  و�لتي 

جدية و�سارمة.
ويلجاأ هوؤالء �ملروجون، �إىل ��ستخد�م بع�ص 
�لتالميذ كطعم ال�ستقطاب �ملزيد من �ل�سحايا 
و�الإيقاع بهم بحجة �أن هذه �ملخدر�ت جمرد 
"حلويات" تن�سط �جل�سم، وهكذ� يتم ن�سرها 
يف حني  �لرتبوي،  �ملحيط  يف  �أ�سرع  بطريقة 
�ل�سرقة  وهــي  ــرى  �أخ �آفــة  باملقابل  تنت�سر 
باإمكانه  فاملتعاطي  �أحــد،  ت�ستثني  ال  �لتي 
يف  �أوليائه  وحتى  و�أ�ساتذته  زمالئه  �سرقة 
�لكمية  على  �حل�سول  بهدف  وذلــك  �ملنزل 
�لتي ت�سفي غليله وتطفئ فيه �لرغبة، ولعل 
هذ� �الأمر بالذ�ت ينذر بكو�رث �أكرث خطورة 
حتمد  ال  جر�ئم  �إىل  ت�سل  قد  �مل�ستقبل  يف 
على  �لكبري  �ل�سلبي  باالأثر  وتعود  عقباها 
فمتى  ككل،  و�ملجتمع  �الأ�سرة  وعلى  �لتلميذ 
�لق�سية  بهذه  و�ملعنيون  �مل�سوؤولون  يتحرك 
�لظو�هر  هــذه  من  للحد  �جلهود  وتتكاتف 

�خلطرية؟

�الأم  مل�ست�سفى  �الأطــفــال  جــر�حــة  م�سلحة  تنظم 
فرحات  جامعة  مــع  بالتن�سيق  بالعلمة،  و�لــطــفــل 
و�ل�سر�يني  �لقلب  الأمر��ص  �الأبحاث  وخمترب  عبا�ص 
�ل�سحة  مديرية  من  وباإ�سر�ف  �لور�ثية،  و�الأمر��ص 
و�ل�سكان، �ملوؤمتر �الأول مابني �لقار�ت جلر�حة �مل�سالك 
�لبولية لدى �الأطفال يف �لفرتة �ملمتدة بني 14 و17 
نايت  قا�سم  مولود  �ملحا�سر�ت  بقاعة   2019 �أكتوبر 
بلقا�سم بالقطب �جلامعي �لباز، مب�ساركة عديد �لدول 
ومنها �ملغرب، موريطانيا، تون�ص، ليبيا، م�سر، �الإمار�ت 
، قطر، �ململكة �لعربية �ل�سعودية، �لعر�ق، باك�ستان، 

تركيا، فرن�سا و�لواليات �ملتحدة �الأمريكية . 
ويعد �ملوؤمتر �لدويل هو �الأول من نوعه على �مل�ستوى 
قامات  �سيح�سره  و�لــذي  �لعربي  و�لعامل  �الإفريقي 
هامة يف جمال جر�حة �الأطفال وبالتحديد جر�حة 
ــا  �أوروب �آ�سيا،  �إفريقيا،  ــار�ت  ق من  �لبولية  �مل�سالك 
عمل،  ور�سات  حما�سر�ت،  �ملوؤمتر  ويتخلل  و�أمريكا، 
للمخابر،  ومعار�ص  جر�حية  عمليات  فيديوهات 
�جلامعات  بني  تعاون  �تفاقيات  �إم�ساء  �إىل  �إ�سافة 

مرة  الأول  هناك  و�سيكون  �لعاملية  �لطبية  و�ملر�كز 
ف�ساء خم�س�ص لعائالت �الأطفال �حلاملني للت�سوهات 
عائلي" لطرح  "�جتماع  م�سمى  حتت  �ملعقدة  �خللقية 
�الأجانب  �الأخ�سائيني  لالأطباء  مبا�سرة  �ن�سغاالتهم 
�إليه  تو�سل  ما  �آخر  عن  �سافية  �أجوبة  على  للح�سول 

�لعلم بح�سور �أخ�سائيني نف�سانيني متخ�س�سني.
كما �سيتم خالل هذ� �ملوؤمتر �إجر�ء عمليات جمانية 
طرف  من  خلقية  لت�سوهات  حامل  طفل   17 لفائدة 
�خلرب�ء �الأجانب، ح�سب برنامج م�سطر ومدرو�ص من 
�سيتم  حيث  �مل�ست�سفى،  و�إد�رة  �لتنظيم  جلنة  طرف 
بتقنيات  جر�حية  عمليات  �إجــر�ء  �أكتوبر   14 يوم 
كاخل�سية  خلقية  لت�سوهات  حاملني  الأطفال  جديدة 
�ل�سفلي  ــيــل  �الإحــل ــك  ــذل وك �لــبــطــن  ـــل  د�خ �ملعلقة 
ف�سيتم  �أكتوبر   16 يــوم  ــا  �أم  ،)hypospadias(
�إجر�ء عمليات الأطفال حاملني ت�سوهات خلقية �أكرث 
 18 ومن   ،)epispadias( �لفوقاين  كاملبال  تعقيد� 
�أكرث  عمليات  �إجــر�ء  �سيتم   2019 �أكتوبر   27 �إىل 
�سعر  �أن  حيث  و�لتنا�سلي  �لبويل  �جلهاز  على  تعقيد� 

�لعملية �لو�حدة يفوق 50 �ألف يورو، و�سيح�سر هذ� 
�ملوؤمتر �أزيد من 100 حما�سر و�سي�سهد ح�سور حو�يل 

�لتخ�س�سات. خمتلف  من  م�سرتك   500
�ملتخ�س�سة يف  �لدكتورة  فاأكدت  �ملوؤمتر  �أهد�ف  وعن 
فر�ص  يف  تتمثل  �أنها  �سارة،  نابتي  �الأطفال  جر�حة 
�لدولية  �ل�ساحة  على  �جلز�ئرية  �الأطفال  جر�حة 
ومو�كبة �لبحث �لعلمي با�ستخد�م �للغة �الجنليزية 
خالل  من  حمرتف  جديد  جيل  تكوين  مع  �ملوؤمتر،  يف 
�لتعاون لتبادل �خلرب�ت بني �لدول، وخلق  �تفاقيات 
للتكفل  �الخت�سا�سات  متعددة  وطنية  وخاليا  مر�كز 
وكذ�  �ملعقدة  �خللقية  �لت�سوهات  حاملي  باالأطفال 
مر�فقة �أوليائهم وت�سهيل حياتهم �ليومية، مع �خلروج 
بتو�سيات جديدة للتكفل باحلاالت �ملعقدة، �إىل جانب 
على  للت�سديد  حت�سي�سية  حملة  �إطــالق  على  �لعمل 
�ملبكر  �لت�سخي�ص  وبالتايل  للحمل  �جليدة  �ملتابعة 
للتكفل �ملبكر بالت�سوهات �خللقية لتفادي �مل�ساعفات 
و�لتعقيد�ت وبالتايل حماية �لطفل من �لو�سول �إىل 

�لق�سور �لكلوي. 

�أثارت من�سة "�لربوغر�ص" �خلا�سة 
�لطور  يف  �لــدكــتــور�ه  بت�سجيالت 
�لر�غبني  �لطلبة  ��ستياء  �لثالث، 
مل  كونهم  �الأخـــرية  هــذه  �جتياز  يف 
�لت�سجيل  نتائج  معرفة  من  يتمكنو� 
ـــوز�رة  ل �اللــكــرتونــيــة  �ملن�سة  عــرب 
�سيما  �لعلمي  و�لبحث  �لعايل  �لتعليم 
وقت  يف  �أعلنت  ـــرية  �الأخ هــذه  و�أن 
مفتوحة  �ستكون  �ملن�سة  �أن  �سابق 
�سهر  مــن  و�ل�ساد�ص  �خلام�ص  يومي 

�أكتوبر �جلاري.
فتح  عــن  �لـــوز�رة  �أعلنت  وقــد  هــذ� 
�أكتوبر،   5 يوم  "�لربوغر�ص"  من�سة 
در��سة  نتائج  على  �الطــالع  �أجــل  من 
�خلا�سة  و�ملقبولة  و�لقو�ئم  �مللفات 
عرب  �لــدكــتــور�ه  م�سابقة  باجتياز 
من  �ل�ساد�ص  ليكون  �لوطن،  جامعات 
�أن  �إال  للطعون،  موعد�  �ل�سهر  ذ�ت 
قدرتهم  عــدم  من  تفاجئو�  �لطلبة 
بقي  كونه  �ملن�سة  �إىل  �لــولــوج  على 

�لذي  �الأمــر  وهو  �ليوم  طــو�ل  مغلقا 
�ملن�سة  �أن  �لطلبة  من  �لعديد  �أكــده 
�لتعليم  بوز�رة  �خلا�سة  �اللكرتونية 
�لـــعـــايل مل تــفــتــح بــعــد �لــكــثــري من 
من  حــالــة  �إىل  �أدى  ممــا  ــاوالت  ــح �مل
هـــوؤالء،  و�ــســط  و�لغ�سب  �ال�ــســتــيــاء 
على  بالتعرف  ملزمون  و�أنهم  خا�سة 

نتائج �مللفات �ملدرو�سة.
�لــــوز�رة  �أكــــدت  �لــ�ــســيــاق  ذ�ت  ويف 
م�ص  تقني  خلل  وجــود  عن  �ملعنية، 
بها  �خلا�سة  �اللكرتونية  �الأر�سية 
ليتم تد�ركه خالل �ل�ساعات �ملقبلة، 
�لطور  �لــدكــتــور�ه  طلبة  و�أن  �سيما 
�لنتائج  معرفة  عليهم  يجب  �لثالث 
و�أي�سا  �لطعون  تقدمي  موعد  وكــذ� 
�لناجحني  �لطلبة  �أ�ــســمــاء  معرفة 
طلبة  دعت  حيث  �مل�سابقة،  هذه  يف 
من  للموقع  �لدخول  �إىل  �لدكتور�ه 
�آخــر  على  للتعرف  �آخـــر  �إىل  حــني 

�مل�ستجد�ت.
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حملة وا�صعة للتربع بالدم 
يف اآري�س يوم غد اخلمي�س 

�ملوؤ�س�سة  حتت�سن  �أن  �ملــنــتــظــر  مــن 
ببلدية  �جلــو�ريــة  لل�سحة  �لعمومية 
ــقــبــل، يوما  �مل ـــوم �خلــمــيــ�ــص  ي �آريـــ�ـــص 
�ملر�سى  لفائدة  بالدم  للتربع  مفتوحا 
و�مل�سابني �لذين يتو�جدون على م�ستوى 

�ملوؤ�س�سة.
للجمعية  �لوالئي  �ملكتب  يعكف  حيث 
�لوطنية لل�سباب �ملتطوع �ملو�طن باتنة، 
�إىل تنظيم هذ� �ليوم �لتطوعي �ملفتوح 
�لفاعلني  من  �لعديد  �إ�سر�ك  خالل  من 
�الجتماعيني �لذين من �ساأنهم �مل�ساعدة 
يف تقدمي يد �لعون و�مل�ساعدة من خالل 
بالنظر  و�مل�سابني  �ملر�سى  حياة  �إنقاذ 
�إىل �لنق�ص �لفادح �لذي تعرفه �ملوؤ�س�سة 

يف  كبري�  عجز�  تعرف  و�لتي  �جلو�رية 
هذه �ملادة �حليوية، حيث ينا�سد �أع�ساء 
�جلمعية وخمتلف فاعلي �ملجتمع �ملدين 
هذه  يف  �لو��سعة  �مل�ساركة  بــ�ــســرورة 
�سمام  تكون  �أن  �ساأنها  من  �لتي  �حلملة 
للم�سابني و�ملر�سى خا�سة منهم  �الأمان 

ذوي �حلاالت �خلطرية.
�أن �حلملة �لتطوعية، �ستتخللها  يذكر 
خمتلفة  وثقافية  ترفيهية  ن�ساطات 
و�أع�ساء  �سباب  تن�سيطها  على  يعكف 
�الأطــيــاف،  خمتلف  بح�سور  �جلمعية 
من  عــدد  �أكــرب  ��ستقطاب  بهدف  وذلــك 
�ملبادرة  هذه  يف  و�ملتربعني  �ملتطوعني 

ف.ق�الإن�سانية.

بعد النق�س الكبري الذي تعرفه املوؤ�س�سة العمومية لل�سحة اجلوارية
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�إذ� كنت من متابعات مو�سة �ألو�ن طالء �لأظافر، وترغبني يف �لتعرف �إىل �سيحات �ألو�ن طالء �لأظافر 
لهذ� �ل�ستاء، �إليك جمموعة من �أبرز �ألو�ن �ملناكري �لتي �ستكون ر�ئجة خالل �ستاء 2020.

طريقة  على  يعتمد  ذلك  وكل  �ل�سغر،  منذ  معاملها  ترت�سم  �مل�ستقبلية،  �لأطفال  �سخ�سية 
�لرتبية �لتي يتلقاها �لطفل، فاإذ� مل يكن للرتبية تاأثري 100% على �ل�سخ�سية �مل�ستقبلية 
للطفل فاإنها، �أي طريقة �لرتبية، توؤثر بن�سبة 80%، وذلك طبقاً لالإح�سائيات حول مو�سوع 
تاأثري �لرتبية �ملنزلية على �سخ�سيات �لأطفال، ومما هو معروف باأن لكل جمتمع طرقاً خمتلفة 
يف تربية �لأطفال، لي�ض هذ� فح�سب، بل �إن طرق تربية �لأطفال تختلف من �أ�سرة �إىل �أخرى 

يف �ملجتمع ذ�ته، وكل ذلك يعتمد على م�ستوى ثقافة �لأبوين.

طالء �لأظافر �لأحمر
مبجرد اأن ي�سبح اجلو باردًا، ت�سبح األوان املناكري 
الداكنة هي الجتاه املف�سل لدى غالبية الن�ساء، 
خيارًا  يعد  الذي  الداكن  الأحمر  اللون  وحتديدًا 

مثاليًا لهذا ال�ستاء.

�لأبيــ�ض
املناكري الأبي�ص، هو من اأبرز �سيحات األوان طالء 
الأظافر لهذا ال�ستاء، وهو مينحك اإطاللة منع�سة 
على  وي�سفي  ال��ب��اردة،  الأج��واء  خالل  وحيوية 

اأظافرك مظهرًا متاألقًا. 

�لأزرق �لد�كن
ال�ستاء،  لهذا  مثاليًا  الداكن  الأزرق  املناكري  يعد 
فهو لون �ستوي بامتياز ومينحك اإطاللة ع�سرية 
جدًا، وهو من األوان املناكري الداكنة التي دائمًا ما 

تكون رائجة خالل الأجواء الباردة. 

�لــف�سي
من بني األوان املناكري الرائجة يف �ستاء 2020، هو 
املناكري الف�سي الذي يالئم كثريًا �سهرات وحفالت 

ال�ستاء، فهو يعزز من جمال اإطاللتك وي�سفي مل�سة 
م�سرقة على األوان مالب�سك الداكنة. 

�لنيــود
من  وقت  اأي  يف  مثاليًا  خيارًا  النيود  املناكري  يعد 
اأوقات ال�سنة، ل �سيما يف ال�ستاء، فهو يتالئم مع 
األوان الأزياء كافة، ومينح اأظافرك مظهرًا راقيًا 

ل ت�سوبه �سائبة. 

�لأرجو�ين �مليتاليك
تعتقد ن�ساء كثريات اأن املناكري الأرجواين هو لون 
�سائب،  العتقاد  وه��ذا  وال�سيف،  للربيع  مثايل 
كون  العتقاد،  هذا  �سيبدل   2020 �ستاء  اأن  اإل 
األوان  اأكرث  اأحد  هو  امليتاليك  الأرجواين  املناكري 

املناكري رواجًا يف هذا ال�ستاء. 

�لربقوقي �لالمع
اأف�سل  من  هو  الالمع  الربقوقي  الأظافر  طالء 
حيث   ،2020 ل�ستاء  امل��ن��اك��ري  األ����وان  خ��ي��ارات 
وهو  واجل��م��ال،  الأن��اق��ة  اأظ��اف��رك  على  �سي�سفي 

ياأتي بلم�سة لمعة تعزز من جمال اإطاللتك.

عنا�سر يف �لرتبية
اأكد معهد »كريان�سا« الربازيلي املخت�ص ب�سوؤون 
حتدد  التي  هي  الرتبية  طريقة  اأن  الأط��ف��ال، 
فطبقًا  للطفل،  امل�ستقبلية  ال�سخ�سية  معامل 
لطريقة الرتبية ميكن اأن يكت�سب الطفل عقلية 
اآخر  ومبعنى  �سعيفة،  اأو  قوية  نف�سية  حالة  اأو 
ال�سخ�سية  جتعل  التي  هي  الرتبية  طريقة  فاإن 
اأو �سعيفة  اأو مرتددة  امل�ستقبلية للطفل قيادية 

اأو قلقة اأو م�سطربة.
 

�ل�سخ�سية �ملرتددة متعبة
ال�سخ�سيات  م��ن  تعترب  امل���رتددة  ال�سخ�سية 
العتماد  ميكن  ل  لأنه  معها،  التعامل  يف  املتعبة 
املق�سود  وه��ن��ا  ت��ق��ول،  اأو  ي��ق��ول  فيما  عليها 
كالهما  امل���راأة،  اأو  للرجل  امل���رتددة  ال�سخ�سية 
يقفان  فهما  معهما،  الآخ��ري��ن  ويتعبان  يتعبان 
كما  ال�سارمة،  ال��ق��رارات  اتخاذ  اأم��ام  عاجزين 
بها  ي��ع��دون  التي  ال��وع��ود  لك�سر  ق��اب��الن  اأنهما 
ول  بالنابل،  احلابل  يختلط  وبذلك  الآخرين، 
ي�ستطيع النا�ص اإيجاد الطريقة املنا�سبة للتعامل 

مع هذا النوع من ال�سخ�سيات.
 

�أ�سباب جتعل طفلك مرتدد�ً
-عدم ال�سماح لأطفالنا بهام�ص من املغامرة، ويف 
هذا املجال ميكن ترك الطفل يقوم بعمل يعترب 
اأن  ميكن  والتدخل  بها،  يتمتع  مغامرة  مبثابة 

ياأتي فقط عند بروز خطر يوؤثر �سلبًا عليه.

يوؤثر  لأنه  خاطئ،  املفرطة  احلماية  -اأ�سلوب 
كثرية  عائالت  هناك  الطفل،  اإرادة  ق��وة  على 
تف�سل ذلك بدافع احلب ال�سديد للطفل، ل باأ�ص 
من ذلك ولكن ينبغي اأن يعلم الآباء اأنه لي�ص كل 
على  خطريًا  يكون  اأن  ميكن  الطفل  به  يقوم  ما 

�سحته اأو �سالمته.
اإْذ  بنف�سه،  الثقة  مبفرده  يبني  تركه  -ع��دم 
الأ�سلوب  هذا  اأن  والأمهات  الآباء  يعلم  اأن  يجب 
لأنه  م���رتددًا  ويجعله  اإرادت����ه،  الطفل  ي�سلب 
�سغرية  كل  يف  الدائم  بالتدخل  دائمًا  �سيفكر 

وكبرية يف ت�سرفاته.
على  ال�سديد  بندمنا  الطفل  اإ�سعار  اخلطاأ  -من 
معاقبته، بل يجب تركه يعتقد مائة باملائة اأنه 
قبل  من  موا�ساته  ودون  العقوبة،  ي�ستحق  كان 
البع�ص، هذا يجعله �سلبًا يف امل�ستقبل وبعيدًا عن 

الرتدد.
الذكاء  م�ستوى  تقييم  خطاأ  يف  الوقوع  -ع��دم 
عند الطفل، اأين اعتربت املجلة اأّن الأبوين يجب 
الذكاء  م�ستوى  معرفة  ع��دم  خطاأ  يف  يقعا  اأّل 
عند اأطفالهما، فهذا يفقد الطفل الثقة بنف�سه، 
وبخا�سة اإذا متت معاتبته على �سيء هو يدركه.

القيم  وبخا�سة  لأطفالنا،  نعلمه  ما  نطبق  -ل 
املتعلقة ب�سرورة عدم الكذب اأو ال�سرقة اأو �ستم 
الآخرين، هذا الأمر �سيجعل الطفل يفقد الثقة 
وبالتايل  وتعاليم،  مبادئ  من  يتلقاه  ما  كل  يف 
�سخ�سية  لك��ت�����س��اب  ال���س��ت��ع��داد  ل��دي��ه  ي��ك��ون 

مرتددة يف الكرب.

اأخطاء تربوية جتعل طفلك
 ذو �صخ�صية مرتددة م�صتقبال

ــــــــــــــــــوان طــــــالء اأبــــــــــــــــرز األ
2020 ـــاء  ـــت ـــص ـــ� ل الأظـــــــافـــــــر   

يعتاد ال�����س��ام��ب��و ن��ف�����س��ه ل�����س��ن��وات، ت��ع��ت��م��د ال��ك��ث��ريات ع��ل��ى ن��وع  ال�سعر  لأن  خطاأ،  احلني ول���ه���ذا ال�����س��ب��ب م���ن امل��ف��ي��د بها مع مرور الوقت.الرتكيبة، ما يعني اأنه ل يتاأثر وه��ذا  بني  ال�سامبو  ن��وع  اأن تدل تغيري  العالمات والآخ��ر، وهذا ما ميكن  م��ن  جمموعة  عليه 
ال��راأ���ص ومن اأبرز هذه العالمات:الوا�سحة. ف���روة  من - احل��ك��اك يف  م��ف��رط��ة  كمية  دللة واف���رازه���ا  ي�سكل  قد  فهذا  يوؤدي الزيوت،  يعد  مل  ال�سامبو  اأن  على 

لكن عمله بال�سكل ال�سحيح. وخفته،  ال�سعر  بهتان  اإىل -  الن��ت��ب��اه  ذل��ك  قبل  مثل يجب  اأخ��رى  اأ�سباب  وج��ود  اجل�سم عدم  ومعاناة  الف�سول،  املكونات تبدل  بع�ص  يف  النق�ص،  ال�سعر الغذائية وخ�سو�سًا املغنيزيوم.من  خ�����س��الت  ج���ف���اف  به، -  ال��ع��ن��اي��ة  رغ���م  الدللت وتك�سرها  اأقوى  من  هذا  ال�سروري على اأنه مل يعد يوؤدي وظيفته.ويعترب  من  احلالة  هذه  على ويف  يحتوي  مبنتج  مكونات ا�ستبداله  وعلى  مرطبة،  زيتية مفيدة لل�سعر وجذوره.تركيبة 

عالمات تك�شف �شرورة تغيريك لل�شامبو

ـــك ـــت ـــل ـــائ ع
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اإنتاج �سيارة خا�سة لي�ستقلها اإمرباطور اليابان 
خالل تتويجه نهاية ال�سهر 

قبل زفافه بيوم.. عري�ش ي�سرق بنًكا لدفع 
تكاليف الزواج وقاعة الفرح

تواأم ليبي ملت�سق وبدون فتحة 
�سرج.. وامللك �سلمان ياأمر بعالجهما

العب برازيلي �سهري يعود ملرانه بعد 
قتل �سديقته واإطعام جثتها للكالب 

ماراطون بوخار�ست يقرر ا�ستبعاد من ي�ستخدم �سماعات الراأ�ش

تعرف على طرق قيا�ش �سغط الدم يف املنزل و بدون جهاز

ك�سفت وكالة العائلة الإمرباطورية اليابانية 
عن ال�سيارة التي اأنتجت خ�سي�سا كي ي�ستخدمها 
الإمرباطور ناروهيتو والإمرباطورة ما�ساكو يف 
املوكب الذين �سيقام مبنا�سبة تن�سيبه يف وقت 

لحق من ال�سهر احلايل.
ال�سيارة  اختارت  اليابانية  احلكومة  وكانت 
من  تويوتا  �سركة  اإنتاج  من  وهى  "�سين�سري" 
طرحتها  التي  ال�سيارات  م��ن  جمموعة  ب��ني 
و�سع  مع  ال�سيارات  ل�سناعة  �سركات  خم�ص 
اجلوانب اخلا�سة بال�سالمة والأداء البيئي يف 
قالت  ح�سبما  اأخرى  جوانب  بني  من  العتبار 

وكالة العائلة الإمرباطورية.
اللون  بي�ساء  جلد  مبقاعد  م��زودة  وال�سيارة 
وم�ساند خلفية مت �سبط ارتفاعاتها وزواياها 
جانبي  على  املوكب  ملتابعي  يعطى  نحو  على 
الإم��رباط��ور  مل�ساهدة  زواي���ا  اأف�سل  الطريق 

والإمرباطورة.
ومت طالء ال�سيارة باللون الأ�سود الالمع و�سوف 
املقدمة  يف  الإم��رباط��ور  بعلم  تزويدها  يتم 

خالل املوكب.
اأن قيمة  الإمرباطورية  العائلة  وكالة  وقالت 
80 مليون ين اأي  ال�سيارة تقدر مبا يزيد على 

حواىل 750 األف دولر.

قامت ال�سرطة الأمريكية باإلقاء القب�ص على 
بعد  ذلك  وجاء  "تك�سا�ص"،  ولية  من  عري�ص 
زفافه  حفل  قبل  بنك  �سرقة  على  اأق��دم  اأن 
بيوم واحد، من اأجل دفع تكاليف خامت الزواج 
ال�سرطة  الزفاف؛ ومتكنت  اإقامة حفل  ومكان 
�سورته  خطيبته  وج��دت  اأن  بعد  �سبطه  من 
يف  الجتماعي  التوا�سل  مواقع  على  منت�سرة 

اأعقاب ارتكابه جرمية ال�سرقة.
ميل"  "ديلي  �سحيفة  ن�سرته  تقرير  يف  وجاء 
الربيطانية، الثنني، اأن العري�ص "هيث اإدوارد 
البنوك  اأح��د  �سرقة  على  اأق���دم  بومبو�ص" 
"تك�سا�ص"، �سباح يوم  "جروفتون" يف  مبدينة 
اجلمعة املا�سية، حيث توجه اإىل اأحد موظفي 
البنك وهدده باأنه يحمل م�سد�ًسا، وطالبه باأن 

يعطيه النقود.
البنك  موظف  اأخ��رب  اأن��ه  الأم��ر  يف  والغريب 
خالل عملية ال�سرقة امل�سلحة باأنه على و�سك 
الزواج، ويحتاج اإىل املال من اأجل حفل زفافه 

الذي كان مقرًرا اإقامته يف اليوم التايل.
ونقلت ال�سحيفة الربيطانية عن اأحد �سباط 

كذلك  اأو�سح  "بومبو�ص"  اإن  قوله  ال�سرطة 
ملوظف البنك اأنه مل يكن ميلك املال الكايف من 
ف�ساًل  يريده،  الذي  ال��زواج  خامت  �سراء  اأجل 
عن اأنه كان يحتاج لدفع تكاليف قاعة احلفل 

اأو مكان اإقامة الزفاف.
باإلقاء  قام  "بومبو�ص"  باأن  ال�سرطة  واأف��ادت 
بعيًدا  ف��راره  اأثناء  �سيارته  نافذة  من  ثيابه 
ال�سباط  ومتكن  ال�سرقة،  عقب  البنك  ع��ن 
الذي  امل�سد�ص  وكذلك  مالب�سه،  ا�ستعادة  من 
ا�ستخدمه يف ال�سرقة، وبعد ذلك بداأت عملية 
للم�ستبه  لقطات  م�ساركة  ومتت  عنه،  البحث 
به �سجلتها كامريا مراقبة على موقع التوا�سل 
هذه  وج��ذب��ت  بوك"،  "في�ص  الج��ت��م��اع��ي 
اللقطات انتباه خطيبته "ديون ترايلور"، التي 
طالبته باأن ي�سلم نف�سه عندما علمت مبا فعله، 
وبالفعل نفذ ما طلبته منه، واعرتف بجرميته، 

وهو حالًيا قيد الحتجاز.
معظم  ا�ستعادة  متت  قد  اأنه  ال�سرطة  وذكرت 

املبلغ املايل الذي �ُسرق من البنك.

وجه امللك �سلمان بن عبد العزيز، 
بن  حم��م��د  الأم�����ري  ال��ع��ه��د  وويل 
�سلمان، بعالج التواأم الليبي الغريب 
باحلالة  علمهما  بعد  الريا�ص  يف 

اخلطرية التي عليها الطفالن.
نت"،  "العربية.  يف  ورد  ملا  ووفقا 
حالة  هما  امللت�سق  ال��ت��واأم  ف���اإن 
ف���ري���دة م���ن ن��وع��ه��ا، ف��ه��م��ا ول���دا 
ال�سفلي  اجل����زء  م���ن  ملت�سقني 
وميتلكان قدما واحدة م�سوهة ول 
اإىل  اأدى  مما  �سرج،  فتحة  ميتلكان 

�سعوبة املوقف.
وع���ل���ى ال���ف���ور ت���وج���ه ال��ط��ف��الن 
امل�ست�سفيات  اأحد  يف  العالج  لتلقي 
ال�سعودية على يد اأطباء م�ساهري، 
و���س��ارح الأط��ب��اء ال��وال��دي��ن ب��اأن 
احلالة لي�ست �سهلة واأنها ل حتدث 

اإل مرة يف املليون.
التواأم  وال��دي  اأن  بالذكر  جدير 
اأن  علما  عندما  الفرحة  غمرتهما 
ب�سرعة  املوقف  باإنقاذ  وجه  امللك 

وم�ساعدة الطفلني.

برونو  ال�سهري  الربازيلي  احلار�ص  قام 
فرنانديز بتوقيع عقد مع نادي بوكو�ص 
اإفراج  على  ح�سل  اأن  بعد  كالدا�ص،  دي 
ج��زئ��ي وق�����س��ى ع��ق��وب��ة احل��ب�����ص 10 
�سديقته  بقتل  ات��ه��م  بعدما  ���س��ن��وات 

واإطعام ج�سدها للكالب.
فاإن  �سبورت"،  "ايرو  يف  ورد  ملا  ووفقا 
 10 كانت  التي  عقوبته  اأم�سى  الالعب 
�سديقته،  بقتله  اعرتافه  بعد  �سنوات 
بالرغم من اأنه مل يح�سل على الرباءة 
مزاولة  يف  ب��داأ  اأن��ه  اإل  ك��ام��ل،  ب�سكل 
ن�ساطه مرة اأخرى بالعودة اإىل املالعب 

والتمرين.
يف  ب�سرعته  اجلميع  "برونو"  وفاج�اأ 
له  �سمحت  وعندما  ال��ق��رارات  ات��خ��اذ 

ال�سلطات بالتحرك م�سافة 160 كم من 
مع  عمله  عقد  ليم�سي  ذهب  فارجينيا، 

اإحدى فرق الدرجة الثالثة.
من  البالغ  احل��ار���ص  اأن  بالذكر  جدير 
 2230 �سيتقا�سى مبلغ  34 عاما  العمر 
م��ع فرق  ال��ل��ع��ب  ل��ه  �سبق  وق���د  ي����ورو، 

برازيلية ك�� "اأتلتيكو".

بوخار�ست  م��اراث��ون  منظمو  ق��رر 
الذين  املت�سابقني  ا�ستبعاد  ال��دويل 
اأثناء  الراأ�ص  �سماعات  ي�ستخدمون 
و   12 يومي  �سيقام  ال��ذي  ال�سباق 
لأن  وذل���ك  اجل����اري،  اأك��ت��وب��ر   13
عن  الن��ت��ب��اه  ي�سرف  ا�ستخدامها 
عدم  خطر  ويولد  املحيطة  البيئة 
لفرق  ال�سوتية  الإ����س���ارات  �سماع 
اأو  ال�سرطة  اأو  )الإ�سعاف  التدخل 
رجال الإطفاء( اأو توجيهات الطرق 
اأو  احلكام  اأو  املنظمون  يقدمها  التي 

املتطوعون.

اإن�سايدر(  )روم��ان��ي��ا  م��وق��ع  واأ���س��ار 
ال��ولي��ات  يف  اأن���ه  اإىل  الإخ���ب���اري 
امل��ت��ح��دة، ي��ع��د احل��ظ��ر ج����زًءا من 
لألعاب  الوطنية  الحتادات  قواعد 
اأوروبا  اإلزامي ، بينما يف  القوى وهو 
منظمي  قبل  من  القرار  اتخاذ  يتم 

الفعاليات اجلارية.
الحت����اد  اأن  امل��ن��ظ��م��ون  واأو�����س����ح 
يو�سون  ال��ق��وى  لأل���ع���اب  ال����دويل 
الراأ�ص  �سماعات  ا�ستخدام  بحظر 
مع ا�ستثناء اأن تكون اأجهزة م�ساعدة 
لل�سمع يف �سباقات اجلري بال�سوارع.

الأمرا�ص  اأكرث  من  الدم  �سغط  ارتفاع  اأ�سبح 
املر�ص  هذا  مبتابعة  الأطباء  وين�سح  انت�سارًا 

منذ بداياته والنتباه لأعرا�سه.
على  ال��دم  ق��ّوة  عن  ال�سغط  م�سطلح  ويعرب 
هذه  تعمل  حيث  الدموية،  الأوعية  ج��دران 
باقي  تغذية  خالل  ال��دم  نقل  على  الأوعية 
ل�سغط  الطبيعي  وامل��ع��دل  اجل�سم،  اأن�سجة 
زئبق،  مليمرت   80/120 من  اأق��ل  هو  ال�دم 
م�ساب  اأن���ه  على  امل��ري�����ص  ت�سخي�ص  وع��ن��د 
بالعالج  اللتزام  يجب  فاإنه  ال�سغط  بارتفاع 
حلدوث  جتنبا  وذلك  املو�سوفة،  والتعليمات 

امل�ساعفات.

كيفية قيا�ص �سغط الدم بدون جهاز
* يتم اللجوء اإىل بع�ص الُطرق لقيا�ص �سغط 
الدم يف احلالت ال�سريعة ويف حال عدم توفر 

جهاز لقيا�ص ال�سغط.
اإىل  امل�ساب  ال�سخ�ص  باإيقاف  القيام  يتم   *
جانب اجلدار، وُيطلب منه القيام بو�سع ظهر 

يده على اجلدار.
دقيقة  مل��دة  اجل���دار  بدفع  القيام  ث��م  م��ن   *
بعيدا  ويقف  اجل��دار  بعدها  ليرتك  تقريبًا، 

عنه ويرتك يديه مرتاحتني.
فاإذا ما حتركت يده وارتفعت لالأعلى ل اإراديا 

فهذا يدل على ارتفاع �سغط دم ال�سخ�ص.
اأما يف حال بقاء يده على م�ستوى القلب فهذا 
امل�ستوى  �سمن  ال�سخ�ص  �سغط  اأن  على  دليل 

الطبيعي ل�سغط الدم.
يف حال ترك يد املري�ص وانخفا�سها لالأ�سفل 
اإرادي��ًا، فهذا دليل على وجود انخفا�ص يف  ل 

�سغط الدم.

عالمات تدل على ارتفاع �سغط الدم
يف واقع احلال فاإن مر�ص ارتفاع �س�غط ال�دم 
يعترب من الأمرا�ص ال�سامتة و القاتلة، حيث 
ذاتها  بحد  عالمة  اأو  عر�ص  يوجد  ل  اأن��ه 
اأن وجود  اإل  تدل على الإ�سابة بهذا املر�ص، 
يدل  قد  والأع��را���ص  العالمات  من  حمموعة 

على الإ�سابة بارتفاع �س�غط ال�دم ، ومن اأبرز 
هذه العالمات والأعرا�ص:

ال�سعور بال�سداع ال�سديد واملزمن.
اأو ما يعرف  ال�سعور ب�سوت يف الأذن ل ينتهي 

بطنني الأذن.
حدوث ت�سارع يف دقات القلب.

حدوث نزيف لالأذن.
حيث  ال���رباز،  ل��ون  يف  تغري  ح��دوث  مالحظة 
م�ساحبا  ذلك  يكون  وقد  اأحمر  لونه  ي�سبح 

لوجود التهابات يف امل�سالك البولية.
بالدوخة  وي�سعر  توازنهن  املري�ص  يفقد  قد 

والدوار.
الروؤية  يف  ا�سطرابات  من  ال�سخ�ص  يعاين 

وزغللة يف الب�سر.
القدمني  يف  وان��ت��ف��اخ  ت��ورم  ح��دوث  يالحظ 

ويحدث ذلك نتيجة احتبا�ص ال�سوائل بهما.
ذلك  ويكون  التنف�ص  ب�سيق  املري�ص  ي�سعر 
الكايف  اإمداد اجل�سم بالأك�سجني  نتيجة عدم 

الذي يحتاجه للتنف�ص.

لعبة كرة القدم من الألعاب ال�سهرية التي 
تنال �سهرة وا�سعة يف جميع اأنحاء العامل، 
وال�سباب ي�سجعون فرقهم املف�سلة اأحيانا 

بطرق عنيفة منها اخلو�ص يف املعارك واأحيانا 
ت�سل اإىل امل�ساجرات ولكن غري مقبول اأن 

ي�سل حب الكرة اإىل النتحار من اأجلها.
ح�سب ما ورد يف التليفزيون الكيني الذي اأعلن 

م�ساء اأم�ص انتحار �ساب كيني اأمام اأعني اأهله 
وجريانه بعد هزمية فريقه املف�سل، الذي 

اأغ�سبه للغاية ومن ثم �سعد اإىل �سقته وقفز 
من ال�سرفة التي كانت تقع يف اأحد الأدوار 

العليا.
بالطبع الت�سجيع �سيء مهم ولكن احلما�ص 
الزائد قد يقلب ال�سحر على ال�ساحر، فاإن 

التليفزيون الكيني و�سف ذلك احلادث 
باملاأ�ساة.

جري بالذكر اأن الفريق املف�سل لذلك امل�سجع 
كان مان�س�سرت يونايتد الإجنليزي، ف�سل 

مان�س�سرت يونايتد يف حتقيق الفوز خالل 8 
مباريات متتالية خارج ملعبه، لأول مرة يف 
تاريخه منذ بداية ع�سر "الربميريليج" يف 

عام 1992، وثاين اأ�سواأ �سل�سلة له منذ عام 
.1989

�ساب بعد هزمية 
فريقه املف�سل 

�صدق 

ال ت�صدق
اأو
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�لـــــو�ردة مــن كوريا  �لــتــقــاريــر  ُتــ�ــســري 
�سام�سونغ،  �سركة  �أن  �إىل  �جلنوبية 
للكامري�  �إختبار  ماآخذ  قريًبا  �ستتلقى 
�لهاتف  يف  ت�سمينها  �سيتم  �لتي  �ملُقربة 
هذه  ت�سنيع  يــتــم   ،Galaxy S11
�لكورية  �لــ�ــســركــة  قــبــل  مــن  �لــكــامــري� 
 MecaTech �الأخـــــرى  �جلــنــوبــيــة 

.Systems
هذ�  �الإخــتــبــار  مــاآخــذ  �إ�ستخد�م  يتم 
�أن  قبل  للمكون  نهائي  فح�ص  الإجـــر�ء 
�سركة  تــقــوم  ب�سحنه،  �ل�سركة  تــبــد�أ 
بت�سنيع   MecaTech Systems
�لعادية،  �لــذكــيــة  �لــهــو�تــف  كــامــري�ت 
�ملُقربة  ــري�ت  ــام ــك �ل �إىل  ــافــة  بــاالإ�ــس

 Time Of كــامــري�ت  �إىل  باالإ�سافة 
.Flight

�سام�سونغ  �سركة  �أن  �ل�سائعات  تقول 
 Galaxy S11 �لهاتف  �ستختار تزويد 
قــدره  ب�سرًيا  تقريًبا  ُتــوفــر  بــكــامــري� 
يف  �الأ�سا�سية  �لكامري�  باأن  وٌيقال   .5×
بدقة  �ستمتاز   Galaxy S11 �لهاتف 
�إ�ساعة  ظهرت  وقد  ميغابك�سل،   108
�لر�ئد  �لهاتف  باأن  �أخرى غريبة تقول 
على  �سيحتوي  �سام�سونغ  ل�سركة  �ملقبل 
بتحليل  يــقــوم  ـــذي  �ل �لــطــيــف،  مــنــظــار 
بحيث  لالأ�سياء،  �لكيميائي  �لرتكيب 
حمتوى  تقدير  �ملثال  �سبيل  على  ميكنه 
�ل�سعر�ت �حلر�رية يف �لطعام �أو حتديد 

حمتوى �مل�سروبات، من �لو��سح �أنه ميكن 
�الإ�ستفادة من هذ� لتتبع �ل�سحة و�سي�سد 

�سربات  م�ست�سعر  خلفها  �لتي  �لفجوة 
�لقلب �ملفقود.

ــــل  ـــركـــة �آب ــد �ـــس ــع ــت ــس ــ� ت
هاتف  الإطــالق   APPLE
جديد �أرخ�ص من �آيفون �سي 
iPhone SE، ويتمتع  �إيه 

 iPhone  11 �آيفون  بقوة 
 8 �آيــــفــــون  وحـــجـــم   ،11

.8  iPhone

ــابــة �أثــيــنــا  ــس ــ� قـــّدمـــت �ل
 Athena" �ـــســـولـــومـــون 
يف  طالبة   ،"Solomon
�لوطنية  �حلـــقـــوق  كــلــيــة 
بنغالورو،  يف  �لهند  بجامعة 
�ملـــحـــكـــمـــة  �إىل  طــــلــــًبــــا 
حلــظــر تــطــبــيــق �ملــر��ــســلــة 

تيليجر�م  �ل�سهري  قائلة: �لفورية   ،"Telegram"
على  ي�سجع  تيليغر�م  "�إن 
�جلن�سي  �ملـــحـــتـــوى  ــر  ــ�ــس ن�ساء ن عــلــى  يــحــتــوي  ـــذي  �ل

و�أطفال".

"�آبل"  �ــســركــة  ــتــكــرت  �ب
لوحة  �الأمريكية،   Apple
مميزة  �فرت��سية  مفاتيح 
ت�ستخدم  باللم�ص،  تعمل 
جلعل  ذكــيــا  تقنيا  معاجلا 

لو  كــمــا  ي�سعر  �ملــ�ــســتــخــدم 
مفاتيح  على  ي�سغط  كــان 
حــقــيــقــيــة، ومــــن �ملــتــوقــع 
ــذه �لــلــوحــة يف  �أن تــكــون ه

�سا�سات هو�تف �الآيفون.

ــر �ملـــا�ـــســـي،  ــه ــس ــ� خـــــالل �ل
�لـــتـــو��ـــســـل  مــــوقــــع  �أز�ل 
في�سبوك  �الأ�سهر  �الجتماعي 
مــيــزة   ،"Facebook"
�لق�س�ص �خلا�سة باملجموعات 
 ،"Group stories" �أو 
�مل�ستخدمني  ملنع  باالإ�سافة 
جديدة  ق�س�ص  �أى  �إن�ساء  من 
تظل  ولكن  �ملجموعة،  على 
�لفردية  �لق�س�ص  خا�سية 
موقع  يعمل  و�الآن  هــي،  كما 

�مليزة  �ختبار  على  �إن�ستغر�م 
على من�سته.

�لبدنية  �للياقة  ــو�رة  ــس �إ� �إطـــالق  مت 
4 يف �ل�سني، يف   Xiaomi Mi Band
�سهر جو�ن �ملا�سي، وقد جاءت مع تقنية 
ذلك،  ومــع  مدمج،  وميكروفون   NFC
�لن�سخة �لعاملية من هذه �الإ�سو�رة و�لتي 
 Xiaomi Mi Smart �إ�ــســم  حتمل 
تلك  من  �أي  على  حتتوي  ال   4  Band

�مليز�ت. 
ووفق تقارير �إعالمية، فمن �ملرجح �أن 
 Xiaomi ت�سل �إ�سو�رة �للياقة �لبدنية
�إىل   NFC تقنية  مع   5  Mi Band

خارج �ل�سني.
كانت  �إذ�  ــا  م ــح  �لــو��ــس ــري  غ ــن  م لــكــن 
�للياقة  ــو�رة  �إ�ــس من  �لعاملية  �لن�سخة 
 5  Xiaomi Mi Band �لــبــدنــيــة 
ال،  �أم  مدمج  ميكروفون  على  �ستحتوي 
�أكرث  �ستكون  �أنها  يقول  �لتقرير  ولكن 
ــر�ز�ت  ــط تــقــدًمــا و�أكــــرث �ــســالبــة مــن �ل

�ل�سابقة.

�لتفا�سيل نادرة ب�ساأن �جليل �ملقبل من 
ل�سركة  �لتابعة  �لبدنية  �للياقة  �إ�سو�رة 
�لر�هن، وال توجد  �لوقت  Xiaomi يف 
حول   Xiaomi �سركة  مــن  معلومات 
موعد �إطالقها، ولكن نظًر� �إىل �أن �إ�سو�رة 
Xiaomi Mi Band 3 و�سلت يف �سهر 

�إ�سو�رة  وو�سول   ،2018 �لعام  من  ماي 
Xiaomi Mi Band 4 يف �سهر جو�ن 
من هذ� �لعام، فنحن نتوقع و�سول �إ�سو�رة 
Xiaomi Mi Band 5 يف نف�ص �لوقت 

من �لعام �ملقبل.

�سام�سونغ �ستبداأ باإختبار الكامريا املُقربة للهاتف 
قريًبا    Galaxy S11

اآبل تطلق اأرخ�س هواتفها

ت���ط���ال���ب  ������س�����اب�����ة   
ب���ح���ظ���ر ت���ي���ل���ي���غ���رام

لوحة مفاتيح جم�سمة يف اآيفون

اإن�ستغرام يخترب ميزة الق�س�س 
اخلا�سة باملجموعات

وات�ساب يطلق حتديثا جديدا 
مينع �سرقة ملفاتك 

تويرت ي�سيف ميزة جديدة مل�ستخدميه

اإ�صوارة Xiaomi Mi Band 5 �صت�صل مع تقنية NFC خارج ال�صني 

ـــة مــــن �خلــــوف  ـــال ـــت ح ـــاب ـــت �ن
�ملــر��ــســالت  تطبيق  م�ستخدمي 
�لفورية �الأ�سهر يف �لعامل و�ت�ساب، 
بعد علمهم بتو�جد ثغرة يف �إر�سال 
هاتفهم  جتعل  �ملتحركة  �ل�سور 
ــا مـــن قــبــل �لــقــر��ــســنــة،  ــرتق خم
ومن  ملفاتهم  كل  على  ويح�سلون 

ثم يتعر�سون لعملية �إبتز�ز.
�أطلقت  �إن"،  �إن  "�سي  وبح�سب 
جديًد�  حتديًثا  و�ت�ساب  من�سة 
يعالج تلك �لثغرة على �لفور، بعد 
�نت�سار �ل�سكاوي من �ل�سيطرة على 
هو�تف بالكامل فور ��ستقبال بع�ص 

.GIF ل�سور �ملتحركة ب�سيغة�
نوع  مــن  �لــ�ــســورة  فتح  ومبــجــرد 
�خلا�ص  ــو  ــودي ــت ــس �الأ� يف   GIF
فري�سة  هاتفك  ي�سبح  بال�سور 
�سهلة، خا�سة �أجهزة �أندرويد �لتي 

تعمل بنظام Android 8.1 فما 
�أعلى.

تنزيل  هــو  فعله  عليك  مــا  وكــل 
�لــتــحــديــث �جلـــديـــد، وبــالــتــايل 
و�سجل  وملفاتك  جهازك  �سي�سبح 
�لــدرد�ــســة �خلــا�ــص بــك يف �أمــان 
مــــــــن  �لـــــــهاكرز  ومتــــنع  تــام، 

�القرت�ب لهاتفك.

�أعلن موقع �لتغريد�ت �لق�سرية تويرت عن 
طرح ميزة جديدة مل�ستخدميه الأول مرة.

ووفقا ملوقع �سي نت �ملتخ�س�ص يف �الأخبار 
�لتقنية، فاإن هذه �لتقنية �ستجعل �مل�ستخدم 
كل  وحظر  �لتغريد�ت  �إخــفــاء  على  قــادر� 

�لر�سائل �أو �لردود �أو �لتغريد�ت �مل�سيئة.
�لكثري  �سكوى  بعد  �مليزة  هــذه  طــرح  ومت 
من �مل�ستخدمني من عدم �لقدرة على �إخفاء 

على  تــد�ولــهــا  يتم  �لــتــي  �ل�سلبية  �لـــردود 
�لتغريد�ت �خلا�سة بامل�ستخدم، وكذلك عدم 

�لتعامل مع �لتعليقات �مل�سيئة �أو �لعدو�نية.
ومن خالل �مليزة �جلديدة �لتي مت ت�سميتها 
�مل�ستخدم  ي�ستطيع  هايدينغ"  بـ"تويت 
م�سحها  يود  �لــذي  بالتغريد�ت  �الحتفاظ 
وقت  يف  لي�ساهدها  منف�سل،  خمفي  ب�سكل 
الحق، ويتم تفعيل هذه �خلا�سية من خالل 

فتح �لتطبيق و�ل�سغط على �أيقونة �لر�سائل 
و�ل�سغط  �لــر�ــســائــل  طــلــبــات  حتــديــد  ثــم 
�مل�ستخدم  ي�ستطيع  ذلك  وبعد  �إظهار،  على 
�زدياد  حالة  ويف  حذفها،  �أو  بها  �الحتفاظ 
هذ�  في�ستطيع  م�ستخدم،  مــن  �مل�سايقات 
�الإبــالغ  خــالل  من  لذلك  حد  و�سع  �الأخــري 
عن هذ� �حل�ساب و�سيتعامل موقع �لتغريد�ت 

على ردعه وتعطيل �حل�ساب.

مهمة  ميزة  يحذف   Instagram
بعد 8 �صنوات على تطبيقها

�الإجتماعي  �لتو��سل  من�سة  قررت 
�إن�ستغر�م،  �ل�سهرية  �ل�سور  لتبادل 
ـــن �أهـــــم �ملـــيـــز�ت  حــــذف و�حــــــدة م
�خلا�سة بها على �الإطالق، وهو �الأمر 
من  �لكثريين  غ�سب  �سي�سبب  �لـــذي 

م�ستخدميه.
�لتقني،  �آريــنــا  فــون  موقع  وبح�سب 
ميزة  ـــذف  ح يف  ــتــغــر�م  ــ�ــس �إن بـــــد�أت 
من  عـــ�ـــســـو�ئـــًيـــا   Following
�أطلقتها  قد  كانت  و�لتي  م�ستخدميها، 

يف عام 2011.

لك،   Following مــيــزة  وتتيح 
معرفة ن�ساط �أ�سدقائك من �لتعليقات 
ــات  ــع ــاب ــت و�الإعــــجــــابــــات وحـــتـــى �مل
�الأهمية  يف  غاية  �أمر  وهو  لالآخرين، 
�الأمر  و�الأزو�ج،  للمرتبطني  بالن�سبة 
�لذي يعني �أنك لن ت�ستطيع معرفة ما 

يفعله �سريكك على �إن�ستغر�م.
لـ  �ململوك  �إن�ستغر�م  �إد�رة  وبــررت 
هو  �لرئي�سي  �ل�سبب  بــاأن  في�سبوك، 
من  ممكن  قدر  �أكــرب  م�ستخدميه  منح 

�خل�سو�سية.

تكنـــولوجيةمتفرقـــــات
ــاب  ــس ــ� يــ�ــســتــعــد تــطــبــيــق و�ت
 ،WHATSAPP للدرد�سة 
لها،  خمطط  كــبــرية  لتغيري�ت 
�الأ�سهر  ت�سهد  �أن  ميكن  حيث 
�جلديدة  �مليز�ت  بع�ص  �ملقبلة 
و�ملميزة �لتي ت�سق طريقها �إىل 
حول  �سعبية  �الأكــرث  �لتطبيق 

�لعامل، وكذلك بع�ص �لتعديالت 
�لتي كان يجب �إجر�وؤها بالفعل 
يكون  وقــد  �سنو�ت،  ب�سع  قبل 
هناك تغيري و�حد قد ال يحظى 
�مل�ستخدمني  مع  كبرية  ب�سعبية 
�آيفون  �أجــهــزة  لديهم  �لــذيــن 

قدمية.  iPhone

وات�ساب يك�سف عن �سدمة 
كربى مل�ستخدمي اآيفون

لن�سره حمتوى غري لئق



باتنة 

حــوار

 اختارت اأن تكتب عن العامل الآخر واأن تن�صج خيطوا من الرعب بتفا�صيل تخلق الكثري من الثارة حد اخلوف، من ولية �صوق اأهرا�س اأرادت اأن ترتبع على عر�س "اأدب الرعب" واأن تكون مميزة 
اإىل جانب كتابة خواطر ون�صو�س، مقالت وق�ص�س ق�صرية،  العامل الآخر" وهو جمموعة ق�ص�س عن الأ�صباح والأرواح،  "هواج�س من  لها  اأدبي  اأول مولود  اأ�صدرت  اأن  الكتابة، فكان  وخمتلفة يف 

كما جمعتها م�صاركة يف اأربعة كتب جامعة،  و�صيكون حا�صرا مبعر�س �صيال.
توؤمن بوجود  القمر.هل  باحلجارة... دغدغات... جثة ممددة حتت �صوء  "هم�صات... متتمات... �صوت خافت... كالم غري مفهوم.رمي  قالت يف احدى ق�ص�صها:  "را�صية رواينية" التي  هي 
الأ�صباح؟، هل �صمعت تلك اخلرافة التي تقول: اأن من ميوت مقتول ي�صرب ال�صيطان دمه امل�صفوح فيتحول اإىل �صبح... روح �صريرة تظهر لك يف كل مكان.رمبا تلك الروح خلفك الآن! رمبا هي اأمامك 

اأو بجانبك... من يدري؟، لكن ماذا لو اأن تلك اجلثة التي كانت ممددة تدخل عليك راق�صة وهي حتمل راأ�صها بني يديها؟!" يف هذا احلوار:

ميلة

�لآخر"  �لعامل  من  "هو�ج�ض  كتابك  خالل  من  •يبدو 
ومن  �لرعب،  عامل  �أق�سد  باملتافيزيقيا،  متعلقة  �أنــك 
�لنادر �أن جند مبدعات يكتنب يف هذ� �ملجال، ويحزين 
�أق�سد  �لأدبي،  �لنوع  لهذ�  ف�سول يف معرفة ملا �جتهت 

بذلك �أدب �لرعب؟
هذا  تكرر  فقد  ال�سوؤال،  نف�ص  ي�ساألني  اجلميع 
ال�سوؤال على م�سامعي عّدة مرات، �ساأجيبك ولرمبا 

�سيبدو لك ذلك غريبا! 
فبدل  طفولتي،  منذ  الرعب  باأفالم  مهوو�سة  اأنا 
ت�ستهويني  كانت  املتحركة،  الر�سوم  م�ساهدة 
م�ساهدة اأفالم الرعب ولزلت اأ�ساهدها اإىل يومنا 
هذا وبا�ستمرار، ومن خالل تلك الأفالم اكت�سفت 
اأن لها جانبا خا�ص، مميز وخمتلف عن البقية... 
كما هو حال الكتابة يف جمال اأدب الرعب، فاأنا اأر 
اأقالما  اأدب خمتلف ومميز ونادرا ما جتد به  اأنه 

على  �سئيلة...  ن�سبة  ف�ستكون  وجد  واإن  كثرية 
عك�ص الكتابة يف املجالت الأخرى. 

وهذا ما �سّدين وحزين على الكتابة يف جمال اأدب 
ولكن  غرورا  لي�ص  معك،  �سريحة  ولأكون  الرعب 
واأ�سعى  وخمتلف  مميز  هو  ما  كل  اأع�سق  اأنا  ثقة 
ال�ساد�سة  وحا�ستي  خمتلفة...  اأك��ون  اأن  دائما 
يف  كبريين  وتفوقا  جناحا  �ساألقى  اأنني  تخربين 

هذا املجال.

نف�ض  ها  �سغرك،  منذ  باأفالم  تاأثرت  �أنــك  •تقولني 
عن  �ملجال،  هــذ�  يف  �لكتابات  على  ينطبق  �ل�سيء 
فيها  تكتب  �أن  قررت  �لتـــــــــي  �لوىل  �للحـــــــظة 

�أدب �لرعب؟
ما ذكرته  الرعب وهذا  باأمل  تاأثرت جدا  اأجل   -
يخ�ص  فيما  اأم��ا  الأول،  ال�سوؤال  عن  الإجابة  يف 
الكتابات هي الأخرى كان لها دور كبري، فاأنا اأقراأ 
بن  "خمطوطة  كتاباته  نذكر من  حل�سن اجلندي 

كاتبي  اأن�سى  اأن  دون  املوتى"،  مدينة  ا�سحاق" 
اأدب  يف  الكتاب  اأ�سهر  م��ن  يعد  وال���ذي  املف�سل 
ونذكر  اهلل،  رحمه  توفيق  اأح��م��د  د.  ال��رع��ب: 
من  وغريهم  اأفهم  الآن  وحدك،  ل�ست  اأعماله  من 

الروايات والق�س�ص... 

•بعيد� عن �لكتابة عن �لعو�مل �لأخرى، هل �سبق و�أن 
كان لك وقفة مع ق�س�ض حقيقية و�قعية؟

حقيقية  ق�س�ص  عدة  مع  وقفة  يل  كان  بالطبع 
قبل،  من  بها  اأ�سارك  مل  لكنني  كتبتها  وواقعية، 
لها ن�سيب هي الأخرى  لكن رمبا م�ستقبال �سيكون 

يف كتب جامعة اأو كتاب خا�ص.

�ملجال؟ هذ�  يف  ر�ئدة  تكوين  �أن  تعتزمني  •هل 
اأجل قد عزمت اأن اأكون رائدة يف هذا املجال  ولن 

اأبرح حتى اأبلغ.

يقدمه  مبــا  �لكاتب  •يوؤمن 
منطلق  ومــن  موؤلفه،  د�خــل 
عنها،  تكتبني  �لتي  �لأرو�ح 
تكتبني  ـــت  و�أن ت�سعرين  �أل 

�لكتابة  يف  و�لرتيث  باخلوف، 
ترين  �أنــك  �أم  �لعامل،  ذلك  عن 

للكتابة  لك  بالن�سبة  حتد  هذ�  �أن 
عنه على طريقتك �خلا�سة؟

واأن  يل  ي�سبق  مل  احلقيقة  يف 
خ��ف��ت مم���ا اأك��ت��ب��ه! ح��ت��ى عند 

يف  اأكون  ل  الرعب  لأفالم  م�ساهدتي 
اأركز على  بالعك�ص  �سابه  ما  اأو  حالة ذعر 

جزء  ول��و  يفوتني  ل  اأن  واأح��ر���ص  م�سهد  ك��ل 
ب�سيط منه فاأنا اأهتم للتفا�سيل جدا ويف الكتابة 
لق�سة  كتابتي  فعند  يل،  حت��دي   ذل��ك  اأعترب 
تتعاي�ص  اأن  يلزم  الأ�سباح  اأو  ب���الأرواح  تتعلق 
وتن�سجم مع �سخ�سيات تلك الق�سة والتعمق يف 
عائقا  ي�سكل  الرتيث  اأو  واخلوف  تفا�سيلها،  كل 

بالن�سبة يل، لهذا اأنا اأكتب باأريحية تامة.

معر�ض  يف  �لكـــــتاب  مــــــــ�ساركة  عن  •مـــــاذ� 
�سيال 2019؟

بكل تاأكيد كتابي �سيكون حا�سر مبعر�ص �سيال، 
كان هذا حلمي منذ اأمد بعيد واحلمد هلل قريبا 
وباإذن  م�ساركاتي  اأوىل  هذه  و�ستكون  �سيتحقق 
اهلل لن تكون الأخرية، واأتاأمل خريا يف مولودي 

الأدبي الأول "هواج�ص ال�سم�ص".

ر��سية  لل�سابة  �سن�سهد  •هل 
هو  �سيكون  وهل  �آخر،  موؤلفا 

�لآخر يف �أدب �لرعب؟
م�ساريع  ع���دة  ل���دي 
ل����ع����دة م����وؤل����ف����ات 
م����ت����ن����وع����ة ل���ن 
فقط   ت��ن��ح�����س��ر 
على اأدب الرعب، 
عنها  و�ساأك�سف 
لحقا،  وق��ت  يف 
ان������ت������ظ������روين 
واأع��دك��م  بكل ما 
ومميز  جديد  هو 

وطبعا خمتلف.

طــمــوحــاتــك  •عن 
دعيني  ثم  �مل�ستقبلية، 
هذه  حتويل  كان  �إن  �أ�سال 
�ملجموعة �لق�س�سية �إىل �أفالم 

يف مقدمة؟
وبداية  الطفولة  منذ  بداأت  الرحلة  اأن  مبا 
اأن  اأفالم الرعب فموؤكد  الطموح كان �سببها  
حتويل هذه الق�س�ص اإىل اأفالم �سيكون حلما 
اآخر �ساأ�سعى لتحقيقه، و�سيتحقق ياإذن اهلل.

ختامية •كلمة 
احلوار  هذا  على  اأ�سكركم  اأن  اأود  اخلتام  يف 
عنها،  بالإجابة  ا�ستمتعت  التي  والأ�سئلة 
فاأنا تروقني هكذا اأ�سئلة واأ�سعر برابط قوي 
جريدة  اأ�سكر  كما  �سخ�سيتي،  وب��ني  بينها 
الأورا�ص متمنية لكم كل التوفيق، واأرجو اأين 
لكم  واحل�سور  الدم  خفيفة  �سيفة  كنت  قد 
اأن جتمعنا حوارات  القراء، وع�سى  ولل�سادة 

ولقاءات اأخرى، حتياتي وحبي لكم.

ك�س��فت م�س��لحة التن�س��يط الثقايف التابعة لدار 
الثقافة مبارك امليلي بولية ميلة عن برناجمها 
الحتف��ايل اخلا���ص باملو�س��م الثق��ايف اجلدي��د 
يف الف��رتة املمت��دة م��ن 3 اإىل غاي��ة 12 اأكتوبر 
اجلاري، اأين �س��تعرف تنظيم ن�س��اطات خارج دار 
الثقاف��ة تتخلله��ا عرو���ص م�س��رحية م��ن طرف 
جمعية امل�س��رح احلر ميالف 86 وجمعية القناع 
وتعاوني��ة اليمامة واأي�س��ا جمعية اأف��كار وفنون 
بالعلم��ة وه��ذا ب�س��احة بلدي��ة ميل��ة املقابل��ة 
للحديق��ة العمومي��ة، كم��ا يت��م يف ذات الف��رتة 
تنظي��م عرو���ص بهلوانية ومو�س��يقى تن�س��يطية 
ناهيك عن تنظيم األعاب خفة وطومبول لفائدة 

احلا�سرين.
اأما بهو دار الثقافة ف�سيعرف تنظيم معر�ص ي�سم 
جناح خا�ص بالور�سات املفتوحة لدار الثقافة مع 
جناح خا�ص بر�س��يد مكتب��ة دار الثقافة وجناح 
النا�س��طة  الثقافي��ة  باجلمعي��ات  خا���ص  اآخ��ر 

للمو�س��يقى  الن��ور  جمعي��ة  غ��رار  عل��ى  بال��دار 
الأندل�س��ية وجمعي��ة امل�س��رح احل��ر مي��الف 86 
واأي�س��ا جمعية ميلة فوتوغرايف للت�سوير وفنون 

العر�ص وجمعية القناع للفنون امل�سرحية.
بقاع��ة  موع��د  عل��ى  اجلمه��ور  و�س��يكون  ه��ذا 
العر�ص التابعة ل��دار الثقافة مع حفل الفتتاح 
ال��ذي تن�س��طه كل من جمعي��ة النور للمو�س��يقى 
الأندل�س��ية واملجموعة ال�س��وتية لدار الثقافة، 
اإىل جان��ب تنظي��م األعاب خفة م��ع الفنان عماد 

وتكرميات على �سرف بع�ص ال�سخ�سيات.
 ويف �س��ياق مت�س��ل بن�س��طات دار الثقاف��ة مبيلة 
فني��ات  يف  تكويني��ة  دورة  م��ع  املوع��د  �س��يكون 
الإلقاء والتن�سيط للكبار )فوق 15 �سنة(، حيث 
ت��دوم مدة التكوين 03 اأ�س��هر كاملة وتهدف اإىل 
تعلي��م قواع��د الإلقاء ال�س��ليم وتنمي��ة مهارات 
التن�س��يط ومقابلة اجلمه��ور والتدرب على طرق 

التخل�ص من الرتباك والتوتر. 
عبد الهادي. ب
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ح�����������وار:رقية حلمر 

يتحدث عبد الرحمن قعودة �س��احب كتاب "اأمراء 
بلزم��ة"، عن رحلته نحو الكتاب��ة التي انطلقت من 
البح��ث والتج��وال املتك��رر والتنق��ل امل�س��تمر نحو 
خمتل��ف املناطق ل�ستك�س��اف التاري��خ والآثار التي 
تزخ��ر به��ا والتي تبق��ى ط��ي الن�س��يان والإهمال، 
حي��ث يعم��ل على اإحيائه��ا من خ��الل التعريف بها 
وتدوينه��ا، وم��ن اأبرز املناطق التي زارها واكت�س��ف 
املعا�س��يد"  "قلع��ة  التاريخ��ي  قيمته��ا وجوهره��ا 
بامل�س��يلة الت��ي تع��ود ل�س��نة 1007 قب��ل املي��الد، 
وتعترب اأقدم من برج لندن بقرون كثرية، وباملقارنة 
ب��ني املعلم��ني يالح��ظ الهتم��ام والقدا�س��ة الت��ي 
يعرفه��ا برج لن��دن بالنظ��ر اإىل "قلعة املعا�س��يد" 

التي تعرف بالإهمال والتهمي�ص والإق�ساء.
هذا وتعترب الأورا�ص، منطقة غنية بالرتاث املادي 
والالم��ادي ولكنها فقرية جدا م��ن ناحية التدوين 
وكتاب��ة التاريخ، لذلك قرر "عب��د الرحمن"، ولوج 
ه��ذا الع��امل م��ن خ��الل الكتابة الت��ي انطل��ق فيها 
بكتاب "اأمراء بلزمة، الذي يحكي اأ�سطورة )فاطمة 
تازقاغ��ت( - وهي التي ينت�س��ب اإليها "عر�ص اأولد 
فاطمة"- والذي لقي �سدى وا�سعا وانت�سارا كبريا يف 
منطقة الأورا���ص والعديد من املناطق عرب الوطن، 
حيث يحكي الكتاب ق�س��ة الإخوة فاطمة و�سلطان 
و�س��الم ومنطق��ة بلزمة الت��ي تقع غ��رب الأورا�ص 
والتي متت��د من "لمبريي��دي" اإىل غاي��ة "طبنة" 
)بريك��ة وام��دوكال(، بغناه��ا امل��ادي والالم��ادي 
واأعرا�س��ها، حي��ث تن��اول الكات��ب ف��رتة الدخ��ول 
الرتك��ي التي دامت 300 �س��نة باملنطق��ة وعالقة 
�س��عوب املنطقة مع ال�س��لطات الرتكي��ة وتعامالتها 
مع �سكان الأورا�ص، وكذا عالقة الأورا�سيني ب�سكان 

املناطق الأخرى، ف�سال عن  العادات والتقاليد التي 
تتميز بها من اأغاين �س��عبية واأ�ساطري وغريها، كما 
يتناول الكتاب اأي�س��ا حديثا �س��يقا ح��ول العرو�ص 
ال�س��اوية م��ن اري�ص، غ�س��رية، تكوت، عني كر�س��ة، 

م�سون�ص وغريها.
اأما روايته التي �س��درت موؤخ��را واملعنونة ب�"اأمراء 
الأندل�ص" فيقول "قعودة"، اأنها كتاب اأكادميي اأكرث 
منه روائي ا�س��تخدم فيه اخليال ببع�ص الأحداث، 
يف حني اعتمد على م�س��ادر تاريخية حقيقية مثل 
)بي��ان املغ��رب يف اخت�س��ار اأخب��ار مل��وك اأندل���ص 
املغ��رب(، )كتاب العرب( لب��ن خلدون وغريها وهي 
امل�سادر التي مهدت للتعرف على القبائل والرتكيبة 
الب�سرية احلالية للجزائر، ملعرفة ما متخ�ص عنها 

من عادات وتقاليد ومعامالت وتطورات، حيث يرى 
عبد الرحمن "اأن التاريخ منحاز لعن�س��ر اآخر لي�ص 
ل��ه اأي انتم��اء ل�س��مال اإفريقي��ا، يف ح��ني يتجاهل 
اإفريقي��ا  �س��مال  �س��كان  تركه��ا  الت��ي  البط��ولت 
احلقيقي��ني يف تاري��خ الأندل���ص". ويعت��رب الكتاب 
مرجع تاريخي من�سف وميكنه م�ساعدة العديد من 
الباحثني وال�س��تعانة به يف اأبحاثهم ودرا�س��اتهم، 
خا�س��ة اأنه يعتمد على حقائ��ق واأحداث تاريخية 

وقعت بالفعل.
وباحلديث عن تدوين اخلرجات امليدانية املتكررة 
لالماك��ن التاريخي��ة والأثري��ة الت��ي زاره��ا، علق 
قائ��ال: "اأن معظم الأماك��ن حتدثت عنها يف كتابي 
الأول والثاين واعتم��دت يف ذلك على ابن خلدون، 
لأنه ينتقل ويحلل ث��م يكتب وينقل احلقيقة، واأنا 
اأح��اول اإتباع نف�ص الأ�س��لوب اخللدوين باملالحظة 
والتدوي��ن، والعتماد على اخللفيات ونقل حقيقة 
العم��ران والتاري��خ يف اجلزائ��ر"،  كم��ا اأ�س��اف اأنه 
يفكر يف تطوير تدوين التاريخ م�س��تقبال من خالل 
فيديوهات وتعريفات مبا�سرة يتم بثها عرب مواقع 

التوا�سل الجتماعي.
م��ن جهت��ه، اأكد الباح��ث عبد الرحمن قع��ودة، اأن 
الأورا���ص كن��ز عظي��م م��ن ناحي��ة ال��رتاث امل��ادي 
والالمادي من خالل املوروث من الروايات ال�سفوية 
والأ�ساطري والتاريخ والعمران وغريها من الرثوات 
الت��ي يج��ب العمل على ال�س��تثمار فيه��ا واحلفاظ 
عليه��ا، ودع��ا يف الوق��ت ذات��ه ال�س��لطات الثقافية 
بالولي��ة لالنتب��اه للرثوة التاريخية وال�س��ياحية 
الت��ي تزخ��ر به��ا املنطق��ة والهتم��ام به��ا والعمل 
وثرائه��ا،  غناه��ا  عل��ى  واحلف��اظ  اإبرازه��ا  عل��ى 
خا�س��ة اأنه�������ا تعتب��������ر الأول�����ى يف عدد الأماكن 

ال�سياحية يف اجلزائر.

باتنة
الكاتب والباحث يف تاريخ الأورا�س "عبد الرحمن قعودة" ي�سرح: 

ف�������������وزية ق���������ربع

تاريخ  عن  االأندل�س" تنقيب  بلزمة" و"اأمراء  "اأمراء 
االأورا�س و�شعي لتدوينه بطرق حديثة

ابن منطقة بلزمة "الفاطمي" عبد الرحمن قعودة، من مواليد 24 دي�صمرب 1987 بباتنة، طالب جامعي يف اللغة الجنليزية و�صاحب دار اأدلي�س 
للن�صر وباحث يف التاريخ وكاتب وموؤخرا روائي، اأقحم فكره يف البحث والتنقيب بتاريخ الأورا�س والأمازيغ ووهب خطواته ووقته يف التنقل اإىل 
املناطق التاريخية والأثرية بهدف اإبرازها والتعريف بها، ا�صتطاع يف وقت وجيز وبعد بحوث ودرا�صات متتالية اأن ي�صدر كتابا حول اأ�صطورة "فاطمة 
تازوقاغت" بعنوان "اأمراء بلزمة"، الذي حتدث فيه عن الإخوة فاطمة و�صلطان و�صالم وهم اأ�صالف لأكرب العرو�س ال�صاوية يف منطقة بلزمة بدائرة 

�صريانة، كما �صدر له موؤخرا كتاب جديد بعنوان "اأمراء الأندل�س" وهو رواية اأكادميية تاريخية �صناأتي على التعريف بها خالل هذا املقال.



هكذا 
احلالة 
راهي 

ما�سية؟!

قر�طية
واحد قالولو اهدر وا�ص بغيت راك يف 

الدميقراطية
خرج لل�سارع 

وبدا يقول: وين 
حرية الراأي؟ وين 

امل�ساواة؟
 وين تكافوؤ 

الفر�ص؟ وين 
دراهم ال�سعب؟

وين هازيني؟ وين 
ال�سو؟؟ ويييييني 

اأنااااااا؟؟!!.

�سائق غريب
واحد غبي راح يخدم �سائق تاك�سي

 �ساورتلو وحدة 

حب�سلها و�سق�ساها وين رايحة؟
قالتلو حي الزهور

 قالها روحي ب�سح ما 
طولي�ص؟!!.

�لأكرث عقوقا
زوج عاقني والديهم 

وم�سوفجني كل واحد يقل 
لالخر اأنا اأكرث ت�سوفيجا 

منك؟
قال الول: اأنا اكرث منك 

�ست هذيك لعجوز راح 
نك�سلها بطريحة

بعدما �سربها الول �سرب مربح القى 
الثاين ي�سحك

قال لو اعال�ص راك ت�سحك؟
الثاين: هذيك راهي لعجوز اأما؟؟!.

معلومات م�سلية

الكراطة 
)امل�سط 

املخ�س�ص 
للقمل(

اأمثال �سعبية

و�الأ�سرمان  و�الأهرمان  و�الأجّد�ن  �جلديد�ن   •
و�لفتيان  و�لــعــ�ــســر�ن  ــان  ــس ــر� و�حل ـــردفـــان  و�ل
و�لطريد�ن..كلها ثنائيات باللغة �لعربية ُيق�سد 

بها "�لليل و�لنهار".
ت�ستهويهم  �لــذيــن  �ن  �ىل  تو�سلت  در��ــســة   •
�أنهم  على  ي�سنفون  �الأغاين  من  �ملختلفة  �الأنو�ع 
�إبد�عا  و�أكرث  �سادقني،  عقليا،  متفتحني  �أذكياء، 

من غريهم.
مقد�ر  ويزيد  �لتنف�ص  عملية  ين�ّسط  • �ل�سحك 
�لدموية  ــك  دورت وتتح�سن  دمــك  يف  �الأك�سجني 
جلدك  �سطح  من  �لقريبة  �لــدم  �وعية  وتتو�سع 

ولهذ� يحمر وجهك.
• جملة "لقد �سمعت �سيئاعنك" ت�ستهدف مناطق 

يف �لدماغ ت�سبب �لذعر �لفوري لالإن�سان.
�أحد  لدماغ  كهربائية  �سدمة  بعمل  قمت  لو   •
�ستتح�سن  �لريا�سيات  يف  مهارته  فاإن  �الأ�سخا�ص 

ب�سكل كبري ملدة موؤقتة ت�سل �إىل 6 �أ�سهر.
بالكامل  جماين  �لدمنارك  يف  �لتعليم  نظام   •
لي�ص ذلك فح�سب بل تقوم �حلكومة بدفع مرتب 

�سهري لكل طالب.
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ا�سحك وال�سحك بال�س.. قبل ما يغلى وتقول يامن عا�س

جواب 
املحاجية

حاجيتك على 
معيزتنا قرقابة 
جايبة �ملعيز من 

�لغابة

حدث يف مثل هذا اليوم
التا�سع من �سهر اأكتوبر

على  �سلطانا  ي�سبح  فــوؤ�د  �الأمــري  ـ   1917
ح�سني  �ل�سلطان  �أخيه  وفاة  بعد  وذلك  م�سر 

كامل.
�حلكومة  رئي�ص  عبا�ص  فرحات  ـ   1958
بــــاأن جبهة  ــة يــ�ــســرح  ــت ــوؤق �مل �جلــز�ئــريــة 

�لتحرير م�ستعدة لوقف �إطالق �لنار.
1961 ـ فرع �الحتاد �لعام للطلبة �مل�سلمني 
�جلز�ئريني بالواليات �ملتحدة يوجه ر�سالة 
لطلب  �لفرن�سية  �لعدل  لــوز�رة  �حتجاجية 
�الإفر�ج عن �لرئي�ص �ل�سابق لالحتاد، �أحمد 
حالته  تــدهــورت  ــذي  �ل �الإبر�هيمي  طالب 

�ل�سحية ب�سبب ظروف �عتقاله.
�أوغند�. ��ستقالل  عن  �الإعالن  ـ   1962

ت�سي  �الأرجنتيني  �لثائر  �إعــد�م  ـ   1967
من  و�حد  يوم  بعد  وذلك  بوليفيا  يف  غيفار� 
ميد�نية  حماكمة  يف  وحماكمته  �عتقاله 

�سريعة.
1973 ـ �إ�سر�ئيل تعلن �أنها فقدت �ل�سيطرة 
على خط بارليف �لدفاعي على �ساطئ قناة 
عليه  �مل�سرية  �لقو�ت  و��ستيالء  �ل�سوي�ص 
بدء  مــن  �أيـــام  ثــالثــة  بعد  وذلـــك  بالكامل 

�حلرب �لعربية �سدها.
�لربميل  �سعر  رفع  تقرر  �جلز�ئر  ـ   1975
ـــر  �إث دوالر    12.75 �إىل  ــــري  ــــز�ئ �جل
�الأوبيب  منظمة  �تخذتها  �لتي  �الإجــر�ء�ت 

بفيينا.
جمل�ص  و  �لثورة  جمل�ص  �جتماع  ـ   1976
�لوزر�ء حتت رئا�سة هو�ري بومدين لدر��سة 
�إلغاء  بعد  د�ستور  الأول  �لتمهيدي  �مل�سروع 

د�ستور63.
و  �لنقل  لــــوزر�ء  �جــتــمــاع  �أول  ـ   1984

�الت�سال �لعرب باجلز�ئر �لعا�سمة.
قر�ر�  ت�سدر  �لفرن�سية  �ل�سلطات  ـ   1986
�إىل  �ملتوجهني  �جلز�ئريني  �لرعايا  باإخ�ساع 
�أ�سهر  ثالثة  عن  مدتها  تقل  الإقامة  فرن�سا 
و�جلز�ئر  �لــدخــول  تاأ�سرية  على  للح�سول 

ترد باملثل.
�لوطنية  �لــلــجــنــة  تــاأ�ــســيــ�ــص  ـ   2001
ــان  ــس ــ� ــوق �الإن ــق �ال�ــســتــ�ــســاريــة لــرتقــيــة ح

وحمايتها وهي منظمة حكومية.
يوؤيد  ــــدويل  �ل ــــن  �الأم جمــلــ�ــص  ـ   2001
ــة على  ــي ــك ــري ــات �الأم ــرب ــس ــ� �ل بـــاالإجـــمـــاع 
ب�سبب  م�سروعا  عمال  باعتبارها  �أفغان�ستان 
ت�سليم  �أفغان�ستان  يف  طالبان  حكومة  رف�ص 
 11 هجمات  يف  �الأول  �ملتهم  الدن  بن  �أ�سامة 

�سبتمرب.
لرئي�ص  لل�سالم  نوبل  جائزة  منح  ـ   2009
نظري  وذلك  �أوباما  بــار�ك  �ملتحدة  �لواليات 
�لدولية  �لدبلوما�سية  تقوية  يف  جمهود�ته 

و�لتعاون بني �ل�سعوب.
2011 - وقوع �أحد�ث ما�سبريو يف �لعا�سمة 
 27 ل�سقوط  �أدت  و�لتي  �لقاهرة  �مل�سرية 

قتيال.
2015 - جائزة نوبل لل�سالم متنح للرباعي 

�لر�عي للحو�ر �لوطني �لتون�سي.
يح�سل  ثالر  ريت�سارد  �الأمريكي   -  2017
�القت�سادية  �لعلوم  يف  نوبل  جــائــزة  على 

مل�ساهماته يف �القت�ساد �ل�سلوكي.

تاأتي  اأن��ه��ا  اأم  الإج��اب��ة  يف  تفكر  ه��ل   �
مبا�سرة بعد ال�سوؤال؟

يا�سني النواري تيمقاد
العزائم.. تاأتي  العزم  اأه��ل  ق��در  على 

والفاهم يفهمها قبل ما تطري؟!.
� ملاذا عجزت اجلزائر على اإجناب مرت�سح 

يلبي تطلعات ال�سعب؟
وليد معيوف خن�سلة

وقّنعهم  انت  ل��ك��ن..اأرواح  تعجز  مل  هي 
وب��اإرادة  ونزيهة  �سفافة  انتخابات  اأنها 
ت�ست�سهل  وقاعد  بغل  �سعبية..ي�سوفوك 

وت�سقل؟!.
�سي عالوة..يف  يا  نكاز  ر�سيد  � مل يظهر 

رايك وا�ص رهو يدير؟
عمار.ح باتنة
راه يوجد يف اخلطة جيم كما اأعتقد؟!.

� مرة اأخرى عندما تاأتيك تهديدات من 
اأطراف خارجية بّلغ الداخلية؟

وفيق بو�سوارب اأم البواقي
منفعة  ذات  حملة  ن�سميه  م��اذا  وه��ذا 

عامة وّل خا�سة.. و اإذا جاتني تهديدات 
داخلية نبلغ اخلارجية ول كيفا�ص مت�سي 

الأمور عندكم؟!.
� اأقولها �سريحة بكل ما اأوتيت من وقاحة 
وج��راأة.. وقلة.. يف ال��ذوق والأدب..اأن��ا 
ودب..ول  هب  ما  كل  منكم  اأخ��ذت  ال��ذي 
اأنا الزعيم  اأنفكم  األ�ست رغم  اأخاف اأحدا 
اأو  اأنا..  املنتخب.؟! فلتقبلوين، هكذا كما 
بحر  �سربت  العرب..هل  بحر  فا�سربوا 

العرب اأم لي�ص بعد يا �سي عالوة؟
عا�سق اأحمد مطر عني مليلة
يف  قبله  غرقت  وقد  ل�سربه  حاجتي  ما 
بدوخة  حينها  �سعرت  مطب..وقد  اأول 
تبلبلت..حتلحلت.. لهب  من  ونار  ورجفة 
الّن�سب..اإذا  من  العظم  اآخ��ر  يف  تغلغلت 
فهمت ما اأرى من قلة الأدب فانتخبوين اأنا 
الذي �سُي�سرب ذاك الزعيم غري املنتخب..
واأ�سود  واأبي�ص  اأحمر  من  باألوانه  البحر 
طرب..اإذا  بال  دربوكة  جلده  من  واأجعل 

مل تفهم ما جرى عذرا لأنني ال�سبب؟!.

تخاريف 
�سي عالوة املو�سطا�ش

عندك تقطع اجلورنان

هههههه

�سي عالوة ينتظر �أ�سئلتكم ليجيب عليها، �ساركونا بها 
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اإذا �سبت ملطر يف الليايل 
وّل عليك يف التوايل

حكـــمة

البارعون يف اإعطاء الن�صائح 
ه���م اأ�����ص����واأ م���ن ي��ت��ق��ي��د بها

�صورة م�صحكة



ك�ســف �الأمــني �لعــام ملديريــة �لرتبيــة لوالية 
�سطيــف عثمــان �أحمنــة �أن �ملديريــة ال تتحمــل 
م�سوؤوليــة �حلــادث �ملاأ�ســاوي �لــذي �أودى بحيــاة 
تلميذ يف متو�سطة علي زرماين ببلدية بوعند��ص 
�سمــال واليــة �سطيف وها لكــون �لتد�بري �لتي مت 
�تخاذها من طــرف �إد�رة �ملتو�سطة كانت خارجة 
عــن تعليمــات �ملديرية مبا يف ذلــك حتويل قاعة 

�ملكتبــة �إىل مرحا�ــص مــع بنــاء جد�ر عــازل بني 
�ملر�حي�ــص دون �أن يتــم بنــاءه بطريقــة �سليمــة 
مــادة �حلديــد،  ��ستعمــال  دون  بنــاءه  مت  حيــث 
و�أ�ســاف �الأمني �لعام ملديريــة �لرتبية �أن �للجنة 
�لوز�رية �لتي حلت بالوالية حت�سلت على تقرير 
مف�ســل بخ�سو�ص �حلادثة مع فتــح م�سالح �الأمن 

حتقيقا يف �حلادثة �أي�سا.
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ت�سلمــت �لفرقــة �جلنائيــة �لتابعة 
لل�سرطــة  �لوالئيــة  للم�سلحــة 
�لق�سائيــة الأمن واليــة تب�سة من قبل 
فرقة �سرطة �حلدود �لربيـة بو�سبكة 
�سنــة   49 �لعمــر  مــن  يبلــغ  مو�طــن 
مقيــم د�خــل �لوطــــن باأحد �لواليات 
�ملجاورة ومقيم خــارج �لوطـن باأملانيا، 
حيث قــام بت�سديــر 05 �سيار�ت حمل 

��ستري�د موؤقت.
تعــود وقائــع �لق�سيــة �إىل تقدم 
�ل�سالف �لذكــر �إىل مركز �ملر�قبة 
بو�سبكة من �أجل �لقيام باإجر�ء�ت 
�لوطنــي  �لــرت�ب  مــن  �خلــروج 
باجتاه دولــة تون�ص لل�سياحة على 
 RENAULT نــوع  �سيــارة  مــن 
MEGANE وبعد تنقيط �ملعني 
هويتــه  وحتديــد  �لبحــث  بنظــام 
تبــني �أنــه �سبــق و�أن قــام باإدخــال 
5 �سيــار�ت �أجنبيــة �لرتقيــم دون 
�لــرت�ب  مــن  باإخر�جهــا  �لقيــام 
�ملعنــي  مو�جهــة  و�أثنــاء  �لوطنــي 
بهــذه �لق�سيــة �ســرح باأنــه ��سرتى 
�ل�سيــارة �ملذكــورة مــن عنــد رعية 

�أملــاين مقابل مبلغ مــايل 400 �أورو 
دون �للجــوء �إىل م�سلحــة ر�سميــة 
مــن �أجــل �إمتــام �إجــر�ء�ت �لبيع و 
�ل�ســر�ء ح�سب ما هــو معمول به يف 
�أملانيــا حيــث بعــد �إمتام �إجــر�ء�ت 
�ل�ســر�ء توجــه �إىل �إد�رة خا�ســة 
مبدينــة �أملانيا ال�ستخر�ج �لبطاقة 
�لرمادية با�سمه للمركبة �ملذكورة 
�أيــن منحهم عقــد �ل�ســر�ء و�سهادة 
�لبطاقــة  منحــه  ليتــم  �ملطابقــة 
�لرمادية �مل�سجلة و�لتي حتمل رقم 
ت�سجيل �ل�سيارة و�لرقم �لت�سل�سلي 
يقــم  مل  �أنــه  موؤكــد�  �لطــر�ز  يف 
مبر�قبتهــا كما �أنه مل تتم م�سائلته 
من �أي م�سلحــة �سو�ء عند �خلروج 
مــن دول �أوروبا )�أملانيــا، فرن�سا( �أو 
عنــد �لدخول �إىل �لــرت�ب �لوطني 
�لعا�سمــة  �جلز�ئــر  مينــاء  عــرب 
حيث مت تقــدمي �ملعني باالأمر �أمام 
�لعد�لــة �أين �أمــر باإيد�عه �حلب�ص 
�ملوؤقــت بتهمــة تهريــب �ل�سيــار�ت 
وطــرح مركبــة لل�ســري مبو��سفــات 

غري مطابقة.

�أوقفت عنا�سر �أمن د�ئرة �لكويف 
بواليــة تب�سة، �ساب يبلغ من �لعمر 
�لزجاج  بتحطيــم  قــام  �سنــة،   27
�خللفــي ملركبة من نــوع هربني، كما 
هــدد باالنتحــار، متلفظــا بعبار�ت 
�ســب و�ستم يف حــق عمــال �لبلدية 

ورئي�ص �ملجل�ص �ل�سعبي �لبلدي.

ذ�ت  �أن  تبــني  �لتحقيــق  وبعــد 
�ملركبــة حمــل �لتحطيــم مبح�ســر 
بلديــة �لكويــف هــي ملك لــه و�أنها 
حمجــوزة باأمــر ق�سائي وكمــا و�أنه 
رف�ص �تباع �الإجــر�ء�ت �لقانونية 
�لالزمة لرفع �ليد عنها و��ستالمها، 
حيث �عرتف بكل مــا ن�سب �إليه من 

جــرم مرجعا �سبب �أفعاله �إىل عدم 
متكينه مــن مركبته �ملحجوزة باأمر 
ق�سائــي منــذ �سنتني ون�ســف، وبعد 
�إمتــام كافة �الإجــر�ء�ت �لقانونية 
مت تقدمي �مل�ستبه فيه �أمام �لعد�لة 

�أين �سدر يف حقه �أمر باالإيد�ع.

الأمني العام ملديرية الرتبية لولية �سطيف:
�صطيف

خن�صلةتب�صـة

�صي االأورا�صي..
برنامج در��سي ثقيل وفارغ... مليان بالثقوب 
�أجيال من غري  و�لوز�رة بيه تبالغ... خلقت 
على  جنينا  تــر�وغ...  غارقة  وخالتها  �سبة 
�أوالدنا بهذ� �لنظام �لفارغ... وحبينا نطلعو 
بيهم �سو�ريخ بال مناهج، و�لفالح فيهم للمنهج 

ماهو ها�سم وال حتى ما�سغ...

وجب الكالم

hamzalaribi005@gmail.com

حمزه لعريبي

مقيا�س جودة النتخابات
"�لعنو�ن  �أن  �مل�سرية  �ل�سعبية  �لثقافة  يف  يقال 
ميكن  قد  حدث  �ي  �أن  عن  كتعبري  عنو�نو"  من  مبني 
تخمني نتائجه من �لبد�ية ومن خالل �ملالمح �الأولية، 
�أن هذه �ملقولة قد عربت وال ز�لت تعرب عن  وال �سك 
بكون  �لتفاوؤل  فرغم  �جلز�ئر،  يف  �النتخابات  جودة 
مف�سلية  �ستكون  دي�سمرب  من  ع�سر  �لثاين  �نتخابات 
�أن مالحمها �الأولية تبني  �إال  وج�سر� بني عهد وعهد، 
�أن �لرد�ءة ال ز�لت تطغى عليها خا�سة من حيث جودة 

"�ملرت�سحني".
�النتخابات  قانون  �أن  عن  �سابقا  حتدثنا  قد  كنا 
�ملتعلقة  خا�سة  �ملــو�د  عديد  يف  تعديل  �إىل  بحاجة 
عدم  �سرورة  �إىل  �أ�سرنا  قد  وكنا  �لرت�سح،  ب�سروط 
خا�سة  ودب  هب  من  �أمام  �لرت�سح  باب  وفتح  �لت�سهيل 
�أهمية  الأن  �لرئا�سية،  باالنتخابات  يتعلق  فيما 
�النتخابات وجودتها ميكن �أن تظهر يف نوعية وجودة 
�ملرت�سحني  من  كثري  ــودة  ج �أن  �سك  وال  �ملرت�سحني، 
يفرت�ص  النتخابات  ترقى  ال  دي�سمرب  النتخابات 
يف  م�سرييا  حدثا  باعتبارها  ــودة  ج ذ�ت  تكون  �أن 
من  عالية  درجة  �إىل  �لرد�ءة  بها  و�سلت  دولة  تاريخ 
�العتبار  و�إعــادة  لتطهريها  �ل�سعب  فانتف�ص  �لتعفن 

لالنتخابات فيها.
�لتحقق  عدم  هو  �الآن  �إىل  ن�ست�سغه  مل  �لذي  �الأمر 
من �أهلية �ملرت�سحني، خا�سة و�أن �لبع�ص منهم يحظى 
�أنهم  �سوى  ل�سيء  ال  �ملوؤيدين  من  به  باأ�ص  ال  بعدد 
كالعن�سرية  للجمهور  ح�سا�سة  �أوتـــار  على  يلعبون 
مبعنى  �الإيديولوجيات،  وحرب  �لعرقية  و�ل�سر�عات 
�أنه ميكن الأي مرت�سح �أن يحظى بتاأييد �سريحة و��سعة 
�إذ� متكن من ��ستمالتها با�ستعمال طعم ما حتى و�إن مل 
يكن �أهال لتقلد من�سبا مهما كان ب�سيطا، وما مل نتمكن 
�ملوؤ�س�سات  من  �لكثري  �أن  هو  �الآن  �إىل  ��ستيعابه  من 
من  وكــثــري�  �الأمنية  وغــري  منها  �الأمنية  �لــدولــة  يف 
�ملنظمات و�لهيئات �حلكومية وغري �حلكومية ت�سرتط 
على �لر�غبني يف �النخر�ط بها �جتياز �ختبار نف�سي 
على  وقدرتهم  و�أهليتهم  �لعقلية  �سالمتهم  من  للتاأكد 
�لعمل،  ظروف  تفر�سها  �لتي  �ملو�قف  كل  مع  �لتعامل 
�أما عندما يتعلق �الأمر بالرغبة يف �لرت�سح النتخابات 
للمعتوهني  حتى  مفتوحا  ي�سبح  �لباب  فــاإن  رئا�سية 
�لذين نرى �أن جمرد منحهم ��ستمار�ت جمع �لتوقيعات 
�النتخابات  ل�سورة  وتقزميا  للدولة،  خ�سارة  تعترب 
�ملو�طنني عامة و�لناخبني خا�سة،  �لرئا�سية يف نظر 
يف  �إجــر�وؤهــا  يفرت�ص  كــان  �لتي  �النتخابات  يف  ولنا 
يف  �إجــر�وؤهــا  �ملزمع  �النتخابات  وكــذ�  �ملا�سي  �أفريل 
دي�سمرب �لقادم مثال على فتح باب �لرت�سح �أمام من هب 
ودب و�أمام معتوهني و�أ�سخا�ص م�سابني بعقد نف�سية، 
�أن كثري�  ثم �ننا نقول هذ� �لكالم ونحن متاأكدون من 
من �لر�غبني يف �لرت�سح لو عر�سو� على طبيب نف�سي 
�أن  حتى  بهم  يفرت�ص  ال  �أ�سخا�سا  كونهم  من  لتاأكدنا 

يكونو� "�آباء" فكيف "رئي�ص جمهورية"؟

والية  بــاأمــن  �لعا�ســر  �حل�سري  �الأمـــن  عنا�سر  متكنت 
كمية  وحجز  �لبي�ساء  للحوم  �سري  مذبح  ك�سف  من  باتنة، 
بيان  وح�سب  قناطري،   7 وزنها  يفوق  �ملادة  هذه  من  معتربة 
خللية �الت�سال و�لعالقات �لعامة باأمن �لوالية، �أن �لعملية 
36 �سنة و�لذي عرث  متت بعد توقيف �ساب يبلغ من �لعمر 
بحوزته على 35 قر�ص دو�ء م�سنف كمخدر، وبعد ��ستيفاء 
�إجر�ء�ت �لتحقيق مت �إجناز ملف جز�ئي �سده ليتم تقدميه 

�أمام وكيل �جلمهورية لدى حمكمة باتنة.

ك�صف مذبح �صري وحجز 
البي�صاء اللحوم  من  قناطري   7

توقيف 3 اأ�صخا�س مطلوبيـن
 لدى العدالـــة

هالك �صابني يف حادث مرور
 مميت بال�صمرة

توقيف �صخ�صني عن طريق نظام 
AFIS

التلميذ" وفاة  يف  وت�صببه  انهياره  وراء  اجلدار  اإجناز  يف  "الغ�س 

توقيف �صاب يقوم بتهريب املركبـات 

حب�س �صاب اعتدى بال�صب وال�صتم على عمال و"ميـر" بلدية الكويف

مليلة،  عني  مبدينة  �الأمن  م�سالح  �أم�ص،  �أول  قامت 
بالتن�سيق مع فرقة �لبحث و�لتدخل و�لفرقة �ملتنقلة 
مد�همات  بحملة  كر�سة،  بعني  �لق�سائية  لل�سرطة 
�أحياء  خمتلف  ��ستهدفت  �لــنــطــاق  و��ــســعــة  �أمــنــيــة 
�إخ�ساع  خاللها  مت  �مل�سبوهة،  �الأماكن  خا�سة  �ملدينة 
حمل  �أ�سخا�ص  ثالثة  وتوقيف  للتعريف،  �سخ�ص   13
موؤثر�ت  على  �أحدهم  لدى  عرث  �أين  ق�سائية،  �أحكام 
دينار من عائد�ت   14950 ومبلغ مايل قدره  عقلية  
بيع هذه �ملوؤثر�ت �لعقلية، فيما مت حجز در�جة نارية 

بدون وثائق قانونية. 

د�خل  من  �سرقة  جرمية  وقوع  من  �سهر  من  �أقل  يف 
�أ�ستهدفت مبلغ مايل ووثائق خمتلفة  �إحدى �ملركبات 
متكنت م�سالح �الأمن �حل�سري �لثاين بعا�سمة �لوالية 
بتهمة  �سنة   و17   21 يبلغان  �سابني  توقيف  مــن 
�ل�سرقة من د�حل مركبة،  حيث مت �إيد�عهما �حلب�ص 
عن  �لك�سف  مت  وقد  �ملحاكمة  �إنتظار  يف  �الإحتياطي 
على  للتعرف  �الآيل  �لنظام  تطبيق  بفعل  هويتهما 
مر�قبة  كامري�  ت�سجيالت  وكــذ�   AFIS �لب�سمات 
�سدهما  �إد�نة  قرينة  ماي�سكل  وهو  �جلرمية  مبحيط 

لتقدميهما للنيابة و�ملحاكمة.

عند   88 رقــم  �لوطني  �لطريق  �م�ص،  م�ساء  �سهد 
�أ�سفر  مميت،  مــرور  حــادث  �ل�سمرة  ـ  تيمقاد  مفرتق 
عن مقتل �سابني يبلغان من �لعمر 25 و 27 �سنة على 
�لتو�يل، وح�سب م�سالح �حلماية �ملدنية �لتي تدخلت 
ال�سعاف �مل�سابني فان �حلادث جنم عن �نحر�ف �سيارة 
فتح  مت  حيث  ب�ساحنة،  ت�سطدم  �ن  قبل  و�نقالبها 

حتقيق يف �حلادثة.

ن.م

متكنت مفرزة للجي�ص 
�لوطني �ل�سعبي، من �إلقاء 

�لقب�ص على �الإرهابيني "د. 
عبد �ملالك" و"ب. �لهادي"، 

�إثر عملية ��ستطالع 
مبنطقة بوجلباين �لتابعة 

لبلدية بابار، يف خن�سلة، 
ح�سبما �أفاد به �أم�ص بيان 

لوزر�ة �لدفاع.
وجاء يف �لبيان نف�سه، 
باأن �لعملية مكنت �أي�سا 

من توقيف عن�سري 
دعم وحجز مو�د 

ومعد�ت ل�سناعة �لقنابل 
�لتقــــــليدية، باالإ�سافة 

�إىل كمية كبرية من 
�لــــــمو�د �لغــــــــذ�ئية 

و�أغر��ص خمتلفة.

القب�س على 
اإرهابيني ببابار

عنرت. ح

عنرت. ح

عبد �لهادي. ب

ن. م

بن �ستول. �ص

ر�بح. ق

�ص. ب


