
حتت �ضعار "ال للأعباء الوهمية" �ضكان عدل بباتنة ينتف�ضون 

ريا�ضة

يتواجدون دون نقـل

 ومعاناتهم مل جتد من ينهيها

ا�ضتعجلوا الإفراج عن القائمة الإ�ضافية 

حل�ضة 280 �ضكن

يف الوقت الذي تتوا�ضل يف الحتجاجات

علي اويحة ببوزينة

رغم جتميد الن�ضاط منذ 25 �ضنة

فيما مت املوافقة على متويل 89 م�ضروعًا

املياه القذرة ُتداهم
 ب�ساتني الفالحــني

دورات تكوينية يف ال�سيد 
مبدر�سة الغابات بباتنة

اإيداع 353 ملف ت�سغيــل
 لدى "كنــــاك" بخن�سلة

تالميذ يدفعون ثمن 
ان�سداد املجل�س البلدي 

بعني فكـــرون

طالبو ال�سكن يحا�سرون 
مقر دائرة ب�سـكرة

ت�سجيل 22 ا�ســابة 
بالتهاب ال�سحايا بطولقة

اأزمة العط�ش يف الر�صفـة 
تدخـل عامـهـا اخلام�ش
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اأغلبهم فالحون وموالون ورعاة غنم
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املدرب في�ضل لعالوي لـ " الأورا�س نيوز":

لدعم ن�ضاطهم الفالحي

فالحون بباتنة يطالبون برخ�س
 حفر الآبـار لإنقاذ م�ستثمراتهم

تاخلمت  ببلدية  ال�صفا�صف  فالحي مب�صتة  من  عدد  طالب 
يف ولية باتنة، منحهم رخ�ص حفر الآبـار لدعم ن�صاطهم 
الفالحـي  ال�صقي  مياه  نق�ص  اإىل  بالنظر  وذلك  الفالحي 
الفالحني  من  العديد  ب�صاتني  اأ�صبحت  حيث  باملنطقة، 

�ص 04مهددة باجلفاف خالل ال�صنوات الأخرية...

قاطنو �صكنات "عدل" ينتف�صون �صد اخلدمات الوهميـة
انتف�ص اأمـ�ص، امل�شتفيدون من �شكنات "عـدل" يف خمتلف براجمها بواليتي باتنة وخن�شلة وغريها من واليـــات 

الوطن، �شد �شركة ت�شييــر اأحيـاء عدل املعروفة با�شم "جي�شت اإميـو" متهمني اإياها بفر�ص اأعباء ماليـة عليهم 

مقابل تقدمي خدمات وهمية...

نظموا وقفات احتجاجية بباتنة وخن�ضلـة

�آمايل  خيبو�  "�لالعبون 
و��ستقالتي كانت وفق 

�تفـاقي مع �لإد�رة"
�ص 12

�ص 04



ح�ضـــان بوزيدي

يتحدث  وهو  اجلزائريني  بلما�ضي  الوطني  الناخب  فاجاأ 

اخل�ضب  لغة  عــن  بعيدا  الــقــدم  لــكــرة  ال�ضيئ  الــواقــع  عــن 

عقده  ــذي  ال ال�ضحفي  املــوؤمتــر  خــلل  حتــدث  وال�ضعبوية، 

ع�ضية املواجهة الدولية �ضد الكونغو الدميوقراطية، مطلقا 

ال�ضباب  وزارة  كانت  وطبعا  امل�ضوؤولني  جتاه  انتقاداته  �ضهام 

عن  االأول  امل�ضوؤول  باعتبارها  االأول  امل�ضتهدف  والريا�ضية 

اأو  لف  دون  امل�ضاكل  لب  اإىل  مبا�ضرة  ذهب  بلما�ضي  القطاع، 

ال�ضابقة  الت�ضريحات  كل  به  م�ضح  بلما�ضي  قاله  ما  دوران، 

اجلزائر  وقدرة  للإجنازات  ي�ضوق  ظل  الذي  برناوي  للوزير 

حتدث  اإجنـــازات  وعاملية،  قارية  مناف�ضات  احت�ضان  على 

اعلميا،  الفر�ضة  له  تتاح  مرة  كل  يف  ال�ضباب  الوزير  عنها 

بلما�ضي بدا ناقما على و�ضعية الهياكل الريا�ضية باجلزائر 

اجلمهور  اأمــام  حرج  موقف  يف  العمومية  ال�ضلطات  وا�ضعا 

ال�ضعبوية  اخلطابات  يف  النظر  اإعادة  يفر�ص  ما  الريا�ضي، 

التي يحبذها امل�ضوؤولون اليوم، بلما�ضي كان يقحم يف كلمه 

و�ضعية  على  الإ�ضقاطه  الإفريقيا  كبطل  اجلزائري  املنتخب 

م�ضتغربا  متاما  متكافئة  غري  كمقارنة  اجلزائرية  امللعب 

والو�ضائل  التجهيزات  كل  على  يتوفر  جاهز  ملعب  انعدام 

الوطني  املنتخب  اأن  حيث  مناف�ضيهم،  اخل�ضر  فيه  ي�ضتقبل 

غري  اأمر  وهو  الدولية   مبارياته  برجمة  يف  �ضعوبات  يجد 

اأقل  اأفريقية  مقبول متاما، يف الوقت الذي تتوفر فيه دوال 

واحلديث  عاملية،  مبعايري  ملعب  على  اجلزائر  من  اإمكانات 

اأي�ضا يجرنا اإىل ق�ضية الع�ضب الطبيعي الذي ت�ضرف عليه 

ترميمه  الإعــادة  طائلة  اأمــواال  مرة  كل  يف  اجلزائر  الدولة 

هذا  زرع  اإعـــادة  مت  مــرة  كــم  يتذكر  منا  ــد  اأح ال  ــه  اأن حتى 

الع�ضب على م�ضتوى ملعب 5 جويلية وكم مرة رممت اأر�ضية 

ت�ضاكر، هياكلنا بحاجة مل�ضريين حمرتفني اأكفاء وخمل�ضني، 

ملعب  اإىل  موؤخرا  الوطني ح�ضوره  الناخب  نقمة  ومازاد من 

بني  )الــ�ــضــان(  ت�ضفيات  مقابلة  ملتابعة  بالبليدة  ت�ضاكر 

بداية  املقابلة  يف  ح�ضلت  التي  والف�ضائح  واملغرب  اجلزائر 

من �ضوء االأر�ضية اإىل انقطاع التيار الكهربائي وبث الن�ضيد 

بلد  ل�ضمعة  كثريا  اأ�ضاء  م�ضهد  يف  نقال،   هاتف  من  الوطني 

بطل اأفريقيا، ما قاله بلما�ضي يعرفه اأي�ضا كل اجلزائريني 

لكنهم مل يجدوا من امل�ضريين اأو روؤ�ضاء االأندية من ي�ضتطيع 

على  امل�ضوؤولني  واإحــراج  وال�ضجاعة،  اللهجة  بتلك  احلديث 

احلقيقة  له  يقول  ملن  بحاجة  اليوم  ال�ضعب  م�ضتوى،  اأعلى 

خطاب  وت�ضويق  عليه  الكذب  من  اأف�ضل  قا�ضية  كانت  ولو 

يجرنا  بلما�ضي  جمال  كلم  اأحــد،  به  يوؤمن  ال  ممل  �ضعبوي 

برباقي  الكربى  امللعب  اإجناز  بف�ضائح  اأخرى  مرة  للتذكري 

قيمة  فاقت  خيالية  اأموال  ا�ضتهلكت  التي  ووهران  وتيزوزو 

الوجود  اإىل  ظهرت  م�ضاريع  اأخــرى،  دول  يف  ملعب  اإجنــاز 

قبل اأكرث من ع�ضرية وال تزال مل تكتمل بها االأ�ضغال، لكن 

اجلميع يتوارى عن قول احلقيقة لل�ضعب، لنبقى نفرح فقط 

لرتميم ملعب بنتها فرن�ضا يف القرن املا�ضي، ال تواكب اليوم 

اأ�ضحت  تطورات الكرة احلديثة وال اجلماهري الغفرية التي 

تتنقل اإىل هذه امللعب ملتابعة املباريات يف ظروف كارثية، 

العيب(  )مايربح�ص  اأنه  اأم  بلما�ضي  على   الوزير  �ضريد  فهل 

ويف�ضل ال�ضمت بدال من الدخول يف حرب خا�ضرة. 

اآخر الكالم
عما تبحث...؟؟؟

عن قرب اأد�ص فيه اأحلمي....

كم عذبتنا احلياة...
لكــل النا�س

smssms

وقع، وزير التعليم العايل والبحث العلمي، الطيب بوزيد، 

اللغة  ا�ضتخدام  منع  بعدما  عليه  يح�ضد  ال  موقف  يف 

الفرن�ضية بقطاعه، ليرتاجع و ي�ضدر بيان كامل باللغة 

الفرن�ضية، حيث حتدث معهم يف بيان كتابي بالفرن�ضية 

االأر�ضية  عــرب  الت�ضجيل  عــن  للمتاأخرين  فيه  يدعو 

م�ضتوى  على  ملفاتهم  لتقدمي  بــروغــر�ــص  الرقمية 

املوؤ�ض�ضات اجلامعية، وعلق بع�ص ال�ضيا�ضيني عن خرجة، 

بوزيد باملتناق�ضة بعدما اأمر با�ضتعمال اللغة العربية  يف 

�ضياغة البيانات.

قال: عبد العزيز بلعيد  )رئي�س حزب امل�ستقبل(
اأ�سبح هو امل�سكل بعدما كان  ..."احلراك ال�سعبي 

هو احلل".

قلنا: يا ر�جل.... هل كان حال قبل �أن 
ترت�شح و�أ�شبح م�شكلة بعد �لرت�شح.

auresbook

�صقوط مدوي لوزير يف حكومة بدوي

بخليلي يهدد باإلغاء عدد من الوزارات حال فوزه بالرئا�صة

الدور الثاين من االنتخابات الرئا�صية

باتنة  مالح" يف  ما�صي  اللي  " اأحنا 

برناوي يهداأ وزط�صي يهدد..!

وجممل  ال�ضيا�ضي  برناجمه  فحوى  عن  للرئا�ضة،  الرت�ضح  يف  الراغبني  اأحــد  بخليلي،  �ضليمان  االإعــلمــي  ك�ضف 

االإ�ضلحات التي �ضيعمل عليها حال جناحه يف اعتلء �ضدة احلكم، حيث تعهد باإلغاء العديد من الوزارت التي مل 

تقدم �ضيئا للقت�ضاد الوطني، اإذ ال يجب ربط ال�ضباب بالريا�ضة، بل ربط ال�ضباب بالتكوين والعمل، وربط الريا�ضة 

باالإحتادات، وا�ضتبدال وزارة ال�ضياحة التي ا�ضتهلكت املليري دون جدوى باملجل�ص االأعلى للثقافة والفنون واالآداب، 

واإلغاء وزارة االت�ضال ومنح �ضلحياتها ل�ضلطة ال�ضبط.

املرحلة  متديد  حول  املــرة  هذه  اجلزائريون  علق 

للقوائم  اال�ضتثنائية  املراجعة  لعملية  الثانية 

، اإىل اعتبار  اأم�ص ال�ضبت  االنتخابية التي انطلقت 

الرئا�ضية  االنتخابات  و�ضول  على  موؤ�ضر"   " ذلك 

ولن  الثاين  للدور  املقبل  دي�ضمرب   12 يوم  املقررة 

ي�ضتطيع احد ح�ضمها يف اال�ضتحقاق االأول على غرار 

الوطنية  ال�ضلطة  وكانت   ،هذا  تون�ص  يف  حدث  ما 

الفارط،  اخلمي�ص  اأعلنت  قد  للنتخابات  امل�ضتقلة 

االنتخابية  للقوائم  الــدوريــة  املراجعة  فتح  عن 

خلل الفرتة املمتدة من 12 اإىل 17 اأكتوبر اجلاري، 

للمواطنني  امللح  للطلب  ا�ضتجابة  تاأتي  خطوة  يف 

الد�ضتوري،  حقهم  ممار�ضة  من  لتمكينهم  ال�ضباب 

بعد اإنتهاء املهلة االأوىل يوم 6 اأكتوبر اجلاري وعدم 

متكن الكثري من املواطنني من الت�ضجيل.

اللي  "اأحنا  اأنف�ضهم  باتنة  واليــة  مواطنو  انتقد  مرة  الأول 

ما�ضي ملح" و"اأحنا اللي نو�ضخو" بهذه التعابري التي ت�ضمنتها 

حافلت  االأ�ضواق،  يف  بباتنة  االأ�ضبوع  هذا  نهاية  تعليقاتهم 

امل�ضوؤولية  اأنف�ضهم  حمملني  املقاهي  ويف  احل�ضري،  النقل 

للقاذورات   الع�ضوائي  والرمي  االأو�ــضــاخ  انت�ضار  يف  الكاملة 

�ضارمة  عقوبات  فر�ص  ب�ضرورة  �ضراحة  طالبو  ان  وو�ضلو  

عن كل �ضلوك غري ح�ضاري ال يتما�ضى مع ثقافة املدينة ولو 

رمي "قطعة ورق" او �ضوينغوم" خارج بالوعات القمامة، وهذا  

عن  امل�ضوؤولة  املوؤ�ض�ضات  خمتلف  اأعينهم  باأم  الحظوا  اأن  بعد 

املدين  املجتمع  وفعاليات  القطاعات  وخمتلف  املحيط  نظافة 

تقوم بعمليات تنظيف وا�ضعة عرب كامل املحيط احل�ضري من 

النفايات  رفع  وكذا  والركام،  واالأحجار  االأتربة  نزع  خلل 

املنزلية، اإعادة واإ�ضلح اإ�ضارات املرور و�ضيانة اأعمدة االإنارة 

فريد  باتنة   وايل  اأطلقها  التي  احلملة  وهــي  العمومية، 

حممدي منذ ثلثة اأيام يف اإطار التكفل بان�ضغاالت املواطنني 

ال�ضيما ما تعلق بنظافة املحيط.

بوداوي  الوطني ه�ضام  املنتخب  ما حدث للعب  برناوي، على  �ضليم  الروؤوف  والريا�ضة، عبد  ال�ضباب  وزير  عّلق 

باملنطقة املختلطة يف ملعب ت�ضاكر بعد انتهاء مباراة اخل�ضر �ضد الكونغو "الذي ح�ضل مع بوداوي هو اأمر عادي 

ويح�ضل مع جميع اللعبني الكبار يف العامل حتى مع "داين الفي�ص "الذي تعر�ص لتحر�ص عن�ضري �ضد فياريال"، 

ويف ذات ال�ضياق هدد االإحتاد اجلزائري لكرة القدم عرب موقعه الر�ضمي بعدم ال�ضكوت عن ما تعر�ص له اللعب 

وتوعدت "الفاف" بالتحرك �ضد من قام باإهانة اللعب بطريقة غري الئقة.

هو مــا ك�ضف عنه وزيــر ال�ضحــة وال�ضكن واإ�ضــلح امل�ضت�ضفيات، 

حممد مرياوي، حيث قال اأن م�ضاحله خ�ض�ضت مبلغ 42 مليار دينار 

مــن اأجل جت�ضيد امل�ضاريع التي رفع عنها قــرارا التجميد موؤخرا يف 

قطاع ال�ضحة باله�ضاب العليا وواليات اجلنوب.

وقــال مــرياوي، اإنه بعــد درا�ضــة م�ضتفي�ضة للو�ضعيــة ال�ضحية 

يف اله�ضــاب العليــا وواليــات اجلنــوب، كانــت هنــاك اختــلالت يف 

اخلريطــة ال�ضحيــة ويف تقييــم املــوارد الب�ضريــة، لذلــك اتخــاذ 

اإجــراءات م�ضتعجلــة من اجــل اإعطاء توزان يف جمــال ال�ضحة بني 

خمتلف ربوع الوطن.
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لكل مقام مقال
    زروال اأنقذ البالد من االإرهاب واالنقالب

     املرة االأوىل بداأها بك�ضر �ضعارات اجلماعات امل�ضلحة 

العنف  اأ�ضبح  حينما  ال�ضلطة  م�ضاحلة" مع  ال  حوار  "ال 
�ضناعة ثقيلة وال احد ا�ضتطاع اإيقاف مع�ضرة الدم، فكان 

تن�ضيب اللواء"اليمني زروال"الع�ضكري البعيد عن ال�ضراعات 

ال�ضيا�ضية  الذي يعد من �ضباط اال�ضتقلل وال يح�ضب ال 

على ال�ضادىل وال على بومدين، فكان من�ضبطا ب�ضلوكه ب�ضيطا 

باأفكاره، فبعدما ح�ضم املعركة ميدانيا راأت اأغلبية اجلهات 

يف ال�ضلطة واملعار�ضة اأن ذلك ميثل بداية التعامل الواقعي 

مع  الو�ضع املتاأزم امنيا واقت�ضاديا، ورحبت بخطابه االأول 

الداعي للحوار وامل�ضاحلة، ثم باالت�ضاالت التي اأجراها مع 

�ضيوخ االإنقاذ ب�ضجن البليدة، وهذا التوجه هو الذي اأعطى 

االنطباع االأويل باأن زروال قد و�ضع رجله على الطريق 

ال�ضحيح، وا�ضتند املتفائلون يف ذلك على عدة نقاط اأهمها 

تنازل جبهة االإنقاذ عن �ضروطها التعجيزية كاملطالبة 

بالرجوع اإىل نتائج انتخابات 1992، ال�ضغط اخلارجي 

الهادف اإىل تدويل االأزمة اجلزائري ، الو�ضع الداخلي اأين 

�ضئم ال�ضعب طوفان الدم؛ ومع ذلك بقي امللف للمزايدة بني 

طريف النزاع فالقوي هو من ميكنه اخلو�ص فيه دون ت�ضدع 

يف �ضفوف اأن�ضاره اأو خ�ضارة نفوذه، فمثلما هو احلال لدى 

اجلماعات امل�ضلحة التي يت�ضارع بها تياران االأول يدعو للحوار 

والثاين يرف�ضه، ففي ال�ضلطة اأي�ضا  هناك جناح يدعو للحوار 

وجناح ي�ضر على احلل االأمني؛ منذ اكتوبر1996 بعدما 

اأدرك اجلناح الثاين يف ال�ضلطةعدم جدوى املواجهة االأمنية  

وبروز �ضبح تق�ضيم البلد، اأ�ضبح ال مفر من املفاو�ضات، فبداأت 

اللقاءات ودار احلديث حول الهدنة، ومع مطلع 1997 بداأت 

اأدبيات جبهة االإنقاذ تتحدث عن احرتام الطابع اجلمهوري 

للدولة، واحرتام احلريات  مقابل طرح فكرة �ضحايا 

املاأ�ضاة الوطنية تت�ضمن حماية واإدماج اأفراد جي�ص االإنقاذ 

وعائلتهم، واعتبار كل من ماتوا �ضحايا اأزمة وال تفريق بني 

مدين وع�ضكري وبني نظامي اأو اإنقاذي  وزمن اإعلن ذلك عرب 

بوابة االنتخابات الرئا�ضية يف 15افريل 1999 حتى ت�ضمح 

للرئي�ص اجلديد لبداية عهد من امل�ضاحلة ال�ضاملة، الرئي�ص 

زروال هو القائد االأعلى للقوات امل�ضلحة ووزير الدفاع هند�ص 

للهدنة ع�ضكريا منذ 1997 ولكن ا�ضتثمارها ال�ضيا�ضي كان منذ 

جوان 1999 حني و�ضع خليفته يف ق�ضر املرادية عبد العزيز 

بوتفليقة كل ثقله يف ملف الهدنة وتطويره اإىل م�ضتوى 

امل�ضاحلة الوطنية ال�ضاملة.

املرة الثانية كانت عندما التقى باملدير ال�ضابق للمخابرات 

حممد مدين املعروف باجلرنال توفيق الذي نقل له عر�ضا 

لرئا�ضة هيئة ت�ضيري املرحلة االنتقالية يف اجلزائر بعد 

اأن يتم اإعلن رحيل الرئي�ص، ومت تقدمي العر�ص على اأنه 

باتفاق مع �ضعيد بوتفليقة، فكان رف�ص زروال االن�ضياق وراء 

ما عرف باالجتماع امل�ضبوه للع�ضابة بتاريخ 30 مار�ص، وخرج 

عن �ضمته يوم 2 افريل م�ضرحا "عربت ملحدثي عن ثقتي 

الكاملة يف املليني من املتظاهرين و�ضرورة عدم عرقلة م�ضرية 

ال�ضعب الذي ا�ضتعاد ال�ضيطرة على م�ضريه"، يف اإ�ضارة اإىل 

رف�ضه املقرتح املقدم اإليه الأنه بب�ضاطة �ضم رائحة االنقلب 

ل�ضرب حراك ال�ضعب، لذلك عرب يف بيانه عن فخره مبليني 

اجلزائريني الذين خرجوا اإىل ال�ضارع للمطالبة "بجزائر 

دميقراطية بحما�ص ووعي ونظام �ضرف االأمة" و"التحلي 

بالعقل والرقي مل�ضتوى �ضعبنا لتفادي اأي انزالق "

يقول زروال، وهذا ما كان له الف�ضل يف  جتنيد ال�ضعب 

اجلزائري وجتاوب اجلي�ص الوطني ال�ضعبي  معه ووقوفه اإىل 

جانبه  ال �ضيما فيما يتعلق باإلغاء العهدة الرئا�ضية اخلام�ضة، 

وانطلق املحا�ضبة لكل من له يد يف الف�ضاد تلبية ل�ضعارات 

احلراك ال�ضلمي، م�ضريا اإىل اأن اخلطوة املقبلة املتمثلة يف 

اإجراء االنتخابات الرئا�ضية �ضتكون االأهم كونها  ال�ضامن 

االأكرب ال�ضتقرار البلد ومنو االقت�ضاد واخلري يف مرافقة  

ال�ضعب  يوم 12دي�ضمرب 2019.
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زووووووم الأورا�س....

مل تلبث طرقات حي عدل 1650 م�ضكن بباتنة ان حتولت اىل ا�ضبه مب�ضالك غابية فعلى من تقع 

امل�ضوؤولية يا ترى؟ هل على ال�ضكان ام على م�ضالح اجلزائرية للمياه التي قامت با�ضلح عطب يف �ضبكة 

املياه ام على موؤ�ض�ضة عدل نف�ضها؟

وفاة فروجة..
"االأفيون  را�ضدي  اأحمد  املخرج  رائعة  يف  �ضاركت  التي  نات  جوزي  ماري  الفرن�ضية  الفنانة  توفيت 

1969، وقامت بدور فروجة، وذلك يوم اخلمي�ص  والع�ضا" املقتب�ص من رواية مولود معمري �ضنة 

بباري�ص عن عمر يناهز 79 �ضنة بعد �ضراع طويل مع املر�ص، وولدت ماري جوزي نت بن حل�ضة من 

20 م�ضرحية و30  1940 ومتتلك املمثلة يف ر�ضيدها حوايل  اأب جزائري بجزيرة كور�ضيكا �ضنة 

فيلما من بينهم  "la nuit du destin" )1997( للمخرج اجلزائري عبد الكرمي بهلول.

نور قدا�ص



 اأوقفت مفرزة للجي�ص الوطني 

ال�شعبي بالتن�شيق مع عنا�شر الدرك 

الوطني بتقرت، تاجر خمدرات 

بحوزته 124.6 كيلوغرام من الكيف 

املعالج، فيما اأوقفت مفرزة اأخرى 

للجي�ص الوطني ال�شعبي وعنا�شر 

الدرك الوطني بباتنة، 4 جتار 

خمدرات وحجزوا 20.3 كيلوغرام من 

نف�ص املادة، ح�شبما اأفاد به بيان لوزارة 

الدفاع الوطني.

ويف اإطار مكافحة االإرهاب، اأوقفت 

مفرزة للجي�ص الوطني ال�شعبي 

بخن�شلة، عن�شر دعم للجماعات 

االإرهابية، كما مت توقيف بتمرنا�شت 

كهربائيا  مولدا  وحجز  اأ�شخا�ص   6
ومطرقة �شاغطة باالإ�شافة اإىل 

1100 لرت من الوقود املوجه للتهريب، 
يف حني مت حجز 4248 وحدة من 

االألعاب النارية بورقلة. 

عني رئي�ص املجل�ص ال�شعبي الوطني، �شليمان 

رئي�ص  نائب  بــدرة  فرخي  الربملانية  �شنني، 

للمجل�ص  رئي�شة  االأحــرار،  كتلة  عن  املجل�ص 

بالنيابة، وبهذا القرار التاريخي، تعد فرخي 

تعتلي  جزائرية  �شيا�شية  ــراأة  ام اأول  بــدرة 

قبة الربملان وتدير جل�شاته.

�شنني،  �شليمان  اأقــره  الــذي  التعيني  وجــاء 

حت�شبا لغيابه عن اأر�ص الوطن، للم�شاركة يف 

موؤمتر االحتاد الربملاين الدويل الذي تنظمه 

هذه ال�شنة �شربيا.

يت�شكل  جزائريا،  برملانيا  وفدا  �شنني  ويقود 

الوطني  ال�شعبي  املجل�ص  نــواب  من  عــدد  من 

االحتاد  موؤمتر  يف  للم�شاركة  االأمة،  وجمل�ص 

ق. والربملاين الدويل.

ـــاف،  واالأوق الدينية  الــ�ــشــوؤون  ــر  وزي ــد  اأك

يو�شف بلمهدي، اأم�ص ال�شبت ببومردا�ص باأن 

و�شهد  مباركا  كان  ال�شنة  لهذه  احلج  مو�شم 

احلجاج  جموع  من  واخلــا�ــص  العام  بذلك 

االأ�شياء  بع�ص  حـــدوث  ــم  رغ ــم  ــاوؤه ــي واأول

الب�شيطة التي مل تكدر �شفوه.

عقب  �شحفي،  ت�شريح  يف  الــوزيــر  وقــال 

الثقايف  املــو�ــشــم  انــطــاق  ــارة  ــش اإ� اإعــطــائــه 

2020 �شمن زيارة عمل   / 2019 الوطني 

اإال  هو  ما  التقييم  "هذا  بــاأن  الوالية  اإىل 

تقرير  عــن  اإعـــان  هــنــاك  و�شيكون  اأويل 

تقييمي ختامي الحقا حول املو�شوع".

ال�شحفيني،  اأ�شئلة  على  رده  معر�ص  ويف 

نحو  يتوجه  الــقــطــاع  بـــاأن  ــر  ــوزي ال ك�شف 

ح�شب  املتجددة  الطاقة  ا�شتغال  تعميم 

القطاع  موؤ�ش�شات  يف  املتاحة  االإمكانيات 

خا�شة منها امل�شاجد االأقطاب، حيث مت يف 

لوالية  القطب  م�شجد  تزويد  املجال  هذا 

اإىل  ناجحة  والعملية  الطاقة  بهذه  وهران 

حد االآن، ح�شب قوله.

من جهة اأخرى، ك�شف الوزير بلمهدي باأن 

موافقتها  موؤخرا  اأعطت  احلكومة  رئا�شة 

اإ�شامية  ثقافية  مــراكــز   3 اإجنـــاز  على 

البواقي  واأم  وتب�شة  غــردايــة  بــواليــات 

الثقافية  املراكز  �شبكة  ت�شتكمل  وبذلك 

االإ�شامية التي ت�شمل كل واليات الوطن.

الثقايف  للمو�شم  االفتتاحية  كلمته  ويف 

باملركز الثقايف بح�شور رئي�ص املجل�ص االأعلى 

للغة العربية، �شالح بلعيد، واأئمة واإطارات 

لكل  تعليمات  "توجيه  على  اأكــد  القطاع، 

املعنيني يف القطاع لتكثيف الن�شاط بغر�ص 

يدعو  الذي  االإ�شامي  الثقايف  الرتاث  ن�شر 

والبناء  واحلوار  ال�شلم  ثقافة  تكري�ص  اإىل 

يف  وامل�شاركة  الوطن  وحب  التيئي�ص  وعدم 

كل امل�شاريع التي تبني الوطن".

الثقافية  املــراكــز  بـــاأن  بلمهدي  واعــتــرب 

الوطن  ــات  والي عرب  املنت�شرة  االإ�شامية 

اأ�شبحت مبثابة ف�شاءات مفتوحة لاأطفال 

القراآن  لتلقينهم  التمدر�ص  قبل  ما  عمر  يف 

الكرمي وتعلم الفنون املختلفة وحمو االأمية 

التقليل  يف  امل�شاهمة  ذلك  �شاأن  ومن  للكبار 

اأوقات  يف  لاأبناء  االنحراف  اجلرمية،  من 

الفراغ. كما اعترب هذه املراكز مبثابة رافد 

ر�شالتها  ــوؤدي  ت حيث  امل�شاجد،  ــد  رواف من 

االأخرى  الدولة  موؤ�ش�شات  توؤدي  كما  جيدا 

ر�شالتها املنوطة بها.

لأول مرة يف تاريخ �جلز�ئر..

 �مر�أة ترت�أ�س �لربملـــان
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�ملحامون يعودون لل�سارع يف حر�ك جديد

باملهدي.. تكري�س ثقافة �ل�سلم و�حلو�ر 

يف كل �مل�ساريع �لتي تبني �لوطن

ملنظمات  الوطني  اأعلن جمل�ص االحتاد 

املحامني اجلزائريني عن تنظيم م�شرية 

 24 يــوم  بالعا�شمة  للمحامني  وطنية 

اأ�شكال  ''بكل  تنديدا  اجلــاري،  اأكتوبر 

والت�شييق  التعبري  حرية  على  التعدي 

عليها وحرية التظاهر ال�شلمي، وكذلك 

لل�شغط من اأجل �شحب قانون املحروقات 

ت�شكيل  يتم  ريثما  فيه  الف�شل  واإرجــاء 

جديدة''.مل�شاندة  �شرعية  حــكــومــة 

باالعتقاالت  والتنديد  ــراأي  ال معتقلي 

والت�شييق على احلريات.

وطالب بيان ملجل�ص لاإحتاد، بـ ''�شحب 

واإرجاء  للجدل  املثري  املحروقات  قانون 

حكومة  ت�شكيل  يتم  ريثما  فيه  الف�شل 

التي  احلالية  احلكومة  ولي�ص  �شرعية 

هي مكلفة بت�شريف االأعمال''.

ودعا جمل�ص االإحتاد الوطني ملنظمات 

اإال  يخ�شعوا  اأال  الــقــ�ــشــاة  املــحــامــني، 

التي تطرح  الق�شايا  للقانون يف معاجلة 

لتاأطري  جلنة  ''ت�شكيل  مــقــررا  عليها، 

عن  بالدفاع  املكلفة  املحامني  جمموعات 

معتقلي الراأي تتكون من النقباء''.

عقده  اجتماع  عقب  املجل�ص،  وطالب 

من  بالعا�شمة،  العليا  املحكمة  مبقر 

عن  ـــراج  ـــاالإف ب الــقــ�ــشــائــيــة،  ال�شلطة 

الق�شاة  داعــًيــا  ـــراأي،  ال معتقلي  جميع 

ال  اأن  م�شتقلة  �شلطة  ''بــاعــتــبــارهــم 

عند  و�شمائرهم  للقانون  اإال  يخ�شعوا 

معاجلتهم للق�شايا املعرو�شة عليهم''.

ق. و

الوطني

اأ�ضاد بنجاح عملية احلج لهذه ال�ضنة

رئا�ضيات 12 دي�ضمرب:

طالب بتاأجيل النظر يف قانون املحروقات

بعد رفع التجميد عن امل�ضاريع...

اأكد رئي�ص ال�شلطة الوطنية امل�شتقلة لاإنتخابات 

اأن  بتمرنا�شت  الــ�ــشــبــت،  اأمــ�ــص  ــريف،  ــش � حمــمــد 

االنتخابات الرئا�شية املقبلة �شت�شاهم يف اإخراج 

الباد من اأزمتها الراهنة.

تن�شيب  حــفــل  خـــال  �ــشــريف  ال�شيد  واأو�ـــشـــح 

بفندق  جرى  الذي  لل�شلطة  الوالئية  املندوبية 

"بورنان" بعا�شمة االأهقار بح�شور ممثلي املجتمع 
املدين واأعيان املنطقة " اأن االإنتخابات الرئا�شية 

يف  �شت�شاهم  الــقــادم  دي�شمرب   12 يــوم  املــقــررة 

ــة''، م�شريا  ــن ــراه اإخــــراج الــبــاد مــن اأزمــتــهــا ال

امل�شتقلة  الوطنية  ال�شلطة  مــ�ــشــروع  اأن  اىل 

وهدفه  ال�شعبية،  االإرادة  من  "نابع  لاإنتخابات 

تنظيم انتخابات حرة تف�شي اإىل انتخاب رئي�ص 

كفوؤ يكون قادرا على حتمل هذه امل�شوؤولية ".

على  �شخ�شيا  اإ�شرافه  اأن  �شريف  ال�شيد  ذكر  كما 

بتمرنا�شت  لل�شلطة  الوالئية  املندوبية  تن�شيب 

الدولة  توليها  التي  الكبرية  االأهمية  اإىل  يعود 

من  املنطقة  لهذه  وهياكلها  موؤ�ش�شاتها  بكافة 

اجلنوب الكبري.

ويف �شياق حديثه عن ظروف ا�شتحداث ال�شلطة 

هذه  اأن  اأكــد   ، لاإنتخابات  امل�شتقلة  الوطنية 

يف  وجــاءت  تامة''،  ''با�شتقالية  تتمتع  الهيئة 

ظروف خا�شة متر بها الباد والتي هي يف حاجة 

اختيار  اأن  كما  مل�شوؤولياته،  ال�شعب  لتحمل  ما�شة 

مندوبي ال�شلطة ـ مثلما اأ�شاف ال�شيد �شريف - مت 

بعد الت�شاور مع خمتلف فعاليات املجتمع املدين.

الوطنية  لل�شلطة  الوالئية  املندوبية  ويرتاأ�ص 

بادي  ال�شيد  بتمرنا�شت  لاإنتخابات  امل�شتقلة 

للتقاعد  الوطني  بال�شندوق  اإطــار  وهــو  خل�شر 

رفقة اأربعة اأع�شاء م�شاعدين.

طالب الراغب يف الرت�شح للرئا�شيات، رئي�ص 

بتاأجيل  بلعيد،  العزيز  امل�شتقبل، عبد  جبهة 

النظر يف قانون املحروقات اجلديد الأن الوقت 

غري منا�شب ملناق�شته وامل�شادقة عليه.

بحا�شي  �شحفية  ــدوة  ن يف  بلعيد،  واأو�ــشــح 

م�شعود، اليوم، اأن الرئي�ص املقبل للجزائر هو 

واأن  كهذه،  ثقيلة  ملفات  على  للعمل  املخول 

ال�شعب غري مهيئ للخو�ص يف النقا�ص حياله 

الأنه فقد الثقة يف االأحزاب ال�شيا�شية.

برناجمه  نقاط  من  بع�شا  املتحدث،  وطــرح 

دي�شمرب   12 لرئا�شيات  حت�شبا  ال�شيا�شي 

اإ�شاحات  اإجـــراء  على  �شدد  حيث  املقبل، 

القوانني،  خمتلف  على  عميقة  وتعديات 

واإعطاء �شاحيات مو�شعة لروؤ�شاء البلديات 

م�شوؤولني  قبل  من  عليهم  رقابة  فر�ص  بدون 

اأعلى منهم �شلطة كرئي�ص الدائرة اأو الوايل.

برناجمنا  “يف  ذاتـــه:  ال�شياق  يف  واأ�ــشــاف 

منطقة  كــل  يف  القوانني  تكون  اأن  �شن�شعى 

تكون  اأن  ميــكــن  ال  خ�شو�شياتها،  ح�شب 

ال�شرائب  بخ�شو�ص  حتى  متماثلة،  القوانني 

�شيكون نف�ص ال�شيء.

املحلية  واجلــمــاعــات  الداخلية  وزيـــر  ك�شف 

عن  دحمون،  الدين  �شاح  العمرانية،  والتهيئة 

 200 لتكوين  هــام  برنامج  تنفيذ  يف  ال�شروع 

طبيب من خمتلف التخ�ش�شات ينحدر اأ�شلهم من 

حيث  اجلنوب،  وواليــات  العليا  اله�شاب  مناطق 

حت�شبا  اجلزائرية  اجلامعات  يف  دجمهم  �شيتم 

قرار  عنها  رفــع  التي  ال�شحية  املراكز  الإطــاق 

التجميد موؤخرا.

م�شرتكة  �شحفية  ـــدوة  ن يف  ــون،  ــم دح وقـــال 

هوؤالء  اإن  اأم�ص،  واملالية،  ال�شحة  وزارتــي  مع 

عديدة  تخ�ش�شات  يف  تكوينهم  �شيتم  االأطباء 

�شنوات   5 اأو   4 ــرف  ظ يف  جــاهــزيــن  ويــكــونــون 

اإجناز  ي�شتغرقها  قد  التي  الفرتة  وهي  املقبلة، 

يتم  فــرتة  وكــل  اجلــديــدة،  امل�شت�شفيات  �شل�شلة 

حتقيق  غاية  اإىل  وذلــك  مماثلة  اأعــداد  تكوين 

االكتفاء.

واإ�شاح  وال�شكن  ال�شحة  وزير  ك�شف  جهته  من 

امل�شت�شفيات، حممد مرياوي، اأعلن عن تخ�شي�ص 

امل�شاريع  جت�شيد  اأجل  من  دينار  مليار   42 مبلغ 

قطاع  يف  موؤخرا  التجميد  قرارا  عنها  رفع  التي 

ال�شحة باله�شاب العليا وواليات اجلنوب.

م�شتفي�شة  ــة  ــش درا� بعد  اإنـــه  مــــرياوي،  وقـــال 

وواليات  العليا  اله�شاب  يف  ال�شحية  للو�شعية 

اخلريطة  يف  اخــتــاالت  هناك  كانت  اجلــنــوب، 

لذلك  الب�شرية،  املـــوارد  تقييم  ويف  ال�شحية 

اتخاذ اإجراءات م�شتعجلة من اجل اإعطاء توازن 

يف جمال ال�شحة بني خمتلف ربوع الوطن.

�سريف: �لإنتخابات �ملقبلة �ست�ساهم

 يف �إخر�ج �لبالد من �أزمتها �لر�هنة

بلعيد.. �لرئي�س �ملقبل للجز�ئر

 هو �ملخول للعمل على �مللفات �لثقيلة

�لتح�سري لتكوين 200 طبيب من �جلنوب

ق. و

ق. و

ق. و

طالبوا ب�ضحب قانون املحروقات املثري للجدل:

حجز �أزيد من قنطار 
خمدر�ت يف تقرت

ق. و

لعملية  الثانية  املرحلة  انطلقت 

للقوائم  اال�شتثنائية  املــراجــعــة 

حت�شبا  وذلــك  اأمــ�ــص،  االنتخابية، 

يوم  املقررة  الرئا�شية  لانتخابات 

املقبل. دي�شمرب   12
امل�شتقلة  الوطنية  ال�شلطة  واأعلنت 

عن  الفارط،  اخلمي�ص  لانتخابات، 

للقوائم  الـــدوريـــة  املــراجــعــة  فــتــح 

املمتدة  الــفــرتة  خــال  االنتخابية 

يف  اجلــاري،  اأكتوبر   17 اإىل   12 من 

امللح  للطلب  ا�شتجابة  تاأتي  خطوة 

من  لتمكينهم  ال�شباب  للمواطنني 

ممار�شة حقهم الد�شتوري، بعد انتهاء 

اجلاري  اأكتوبر   6 يوم  االأوىل  املهلة 

من  املواطنني  من  الكثري  متكن  وعدم 

الت�شجيل.

�نطالق �ملرحلة �لثانية للمر�جعة 

�ل�ستثنائية للقو�ئم �لنتخابية

ق. و

ق. و
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للغابات  الوطنية  املدر�ضة  اأم�ص،  عرفت 

التكوينية  الدورة  انطلق  باتنة،  بوالية 

ما  وح�ضب  �ضيادا،   50 لفائدة  اخلام�ضة 

الغابات  مبحافظة  باالإعلم  املكلف  اأكده 

التي  الــدورات  هذه  اأن  نيوز"  لـ"االأورا�ص 

اأ�ضا�ضيا  �ضرطا  تعترب  لل�ضيادين  تقدم 

اأنها  مــن  بالرغم  ال�ضيد  رخــ�ــص  ملنحهم 

االأو�ضاع  ب�ضبب  �ضنة   25 منذ  متوقفة 

�ضدور  عن  ناهيك  للبلد  اآنــذاك  االأمنية 

الذي   2004 �ضنة   04/07 ال�ضيد  قانون 

يرمي اإىل تنظيم عملية ال�ضيد.

وح�ضب ما اأكده ذات املتحدث، اأنه يوجد 

اأجل ممار�ضة هذا  اأمل عند ال�ضيادين من 

ظل  يف  �ضيما  قانونية  بطريقة  الن�ضاط 

امل�ضالح  كــون  الرخ�ضة،  على  ح�ضولهم 

امللفات  من  العديد  درا�ضة  قيد  الغابية 

الــ�ــضــيــاديــن يف  اأن   بــهــم، كــمــا  اخلــا�ــضــة 

جمعيات  حول  التفافهم   اأبــدوا   الوالية 

لل�ضيادين  الوالئية  والفيدرالية  ال�ضيد 

التكوين كونه الوحيد  لل�ضتفادة من هذا 

رخ�ضة  على  باحل�ضول  لهم  �ضي�ضمح  الذي 

الن�ضاط  هــذا  ممار�ضة  وبالتايل  ال�ضيد 

ذات  يف  م�ضيفا  ومنظمة،  قانونية  بطرق 

ال�ضياق اأن الدورة  تقدم تكوينا لل�ضيادين 

وكذا  والتقني  الــقــانــوين  املــجــال  ملعرفة 

معرفة الطرائد واالأ�ضناف املحمية.

التكوينية  الــــدورة  اأن  بــالــذكــر  جــديــر 

فيما  االثنني،  غد  يوم  غاية  اإىل  ت�ضتمر 

�ُضميت با�ضم �ضهيد الواجب الوطني "حممد 

الغابات  مبحافظة  اإطــار  مراد"  ال�ضريف 

  2007 قنبلة  انــفــجــار  ــر  اث ــويف  ت الـــذي 

خلل زيارة الرئي�ص ال�ضابق للوالية.

نا�شـر. م / معاويـة. �ص

�شميحة. ع

انتف�ص اأمـ�ص، امل�صتفيدون من �صكنات "عـدل" يف خمتلف براجمها بوليتي باتنة وخن�صلة وغريها من وليـــات الوطن، 
�صد �صركة ت�صييــر اأحيـاء عدل املعروفة با�صم "جي�صت اإميـو" متهمني اإياها بفر�ص اأعباء ماليـة عليهم مقابل تقدمي 

خدمات وهمية.
مــن  الع�ضــرات  وخــرج 

امل�ضتفيدين مــن �ضكنات عدل 

العمــراين  بالقطــب  و2   1
حملــة 3 وكذا بعــني التوتـة 

بواليــة باتنــة، عــن �ضمتهم 

جتــاه �ضركــة "جا�ضــت اإميو" 

املكلفة بت�ضيــري اأحياء عدل، 

التــام  رف�ضهــم  عــن  ُمعربيــن 

املاليــة  االأعبــاء  ت�ضديــد 

املفرو�ضــة عليهــم مــن طرف 

هذه ال�ضركة التي قالوا باأنه 

ال اأثــر خلدماتهــا علــى اأر�ص 

الواقــع، حيث اأكــد حمتجون 

يقطنون �ضكنــات عدل ح�ضة 

 ،3 بحملـــة  �ضكــن   1650
تتح�ضــل  ال�ضركــة  هــذه  اأن 

علــى مــا قيمتــه 530 مليون 

�ضنتيــم لل�ضهــر الواحــد وهي 

قاطنــي  ا�ضرتاكــات  قيمــة 

احلي ال�ضالف الذكر من اأجل 

اال�ضتفــادة من خدماتها، غري 

اأنــه ي�ضيــف ذات املتحدثــني 

يف  اخلدمــات  لهــذه  اأثــر  ال 

الواقع، ُمعطــني مثاال بنق�ص 

احلرا�ضــة وانت�ضــار ال�ضرقــة 

نق�ــص  اإىل  اإ�ضافــة  باحلــي 

عامــلت النظافة وامل�ضاحات 

مــن  وغريهــا  اخل�ضــراء 

طرحهــا  التــي  االن�ضغــاالت 

املحتجون خلل وقفتهم.

مــن  الع�ضــرات  ونظــم  كمــا 

عــدل  عمــارات  حــي  �ضكــان 

وقفــة  خن�ضلــة،  بواليــة   2
احتجاجية �ضلمية �ضد نف�ص 

ال�ضركــة، تنديــدا باالأعبــاء 

التــي تفر�ضهــا خا�ضــة بعــد 

رفــع الق�ضيــة علــى العدالــة  

وثبــوت عــدم حيازتهــا علــى 

قيــد ثانــوي، خمالفــة بذلك 

قانــون التجارية، وقام �ضكان 

اأمــام  باالحتجــاج   2 عــدل 

مدخــل احلي رافعــني الفتات 

و�ضعارات تطالب برحيل هذه 

ال�ضركة خا�ضة بعد الو�ضعية 

يعي�ضهــا  التــي  الكارثيــة 

ال�ضكان جراء تعطل امل�ضاعد 

املغ�ضو�ضة واالأعطاب املتكررة 

الرقابــة،  غيــاب  ظــل  يف 

باالإ�ضافة اإىل جدار االإ�ضناد 

الــذي يعتــرب مطلــب ملــح يف 

ظــل تهديــد حيــاة اأبنائهــم، 

كما عرب ال�ضكــان عن رف�ضهم 

لل�ضركــة ومطالبتهــم بحذف 

اأعبــاء اخلدمــات مــن اأوامــر 

املفرو�ضــة  ال�ضهريــة  الدفــع 

املطالبــة  وكــذا  عليهــم 

ال�ضندوق  منحــة  باحت�ضــاب 

املعادلــة اخلدمــات  الوطنــي 

ال�ضكان  واطلع  االجتماعية 

االجــراءات  كامــل  علــى 

املتخــذة فيما يخ�ص الق�ضايا 

املطروحة.

هــذه  اأن  بالذكـــر  جديــر 

ال�ضركة مت خلقهــا قبل عدة 

التكفــل  اأجــل  مــن  �ضنــوات 

"عــدل"  اأحيــاء  بت�ضيــري 

لتح�ضني  الوطنية  "الوكالــة 
اأن  ال�ضكــن وتطويــره"، غــري 

هذا الفــرع اأثبت حمدوديته 

يف الت�ضيري ح�ضب ت�ضريحات 

ر�ضمية.

علي  قرية  فلحو  ا�ضتنكر 

ال�ضلطات  ــل  ــاه جت اويـــحـــة 

املــحــلــيــة لــبــلــديــة بــوزيــنــة، 

بخ�ضو�ص  ــم  ــه ــاالت ــغ ــض ــ� الن

ال�ضحي  ال�ضرف  مياه  ت�ضرب 

رغم  ومزارعهم  حقولهم  نحو 

�ضكاويهم املتكررة لدى اجلهات 

املعنية.

ونا�ضد بدورهم �ضكان منطقة 

بذات  �ضبيطار"  ن  "ثاكعبث 
الوالية  وايل  تدخل  القرية، 

البيئية  الكارثة  هذه  الإنهاء 

من  ال�ضكان،  حياة  تهدد  التي 

قنوات  مــيــاه  تــ�ــضــرب  خـــلل 

ال�ضرف ال�ضحي نحو حقولهم 

هناك  وتراكمها  ومزارعهم 

�ضاأنه  مــن  الـــذي  ـــر  االأم وهــو 

االأ�ضجار  على  �ضلبا  يوؤثر  اأن 

املوجودة  واملزروعات  املثمرة 

املنطقة،  ــذه  ه م�ضتوى  على 

ت�ضمم  احتمالية  عــن  ف�ضل 

هذه املنتوجات جراء تعر�ضها 

لــلــ�ــضــقــي مـــن مــيــاه الــ�ــضــرف 

ال�ضحي، حيث نفى الفلحون 

م�ضوؤوليتهم جراء اأي احتمال 

تلوث  ــاأي  ب ثمارهم  الإ�ضابة 

خارجي، بعد �ضل�ضلة ال�ضكاوى 

ــا  ــوه ــدم ـــتـــي ق ـــددة ال ـــع ـــت امل

وامل�ضوؤولني  البلدية  لل�ضلطات 

والبيئة  املحيط  نظافة  عن 

بذات املجل�ص البلدي.

ورغم احتوائها على خمزون 

هــائــل مــن املــيــاه اجلــوفــيــة، 

ال�ضرف  مياه  اإ�ضكال  اأن  غري 

بقوة  مطروحا  بقي  ال�ضحي 

يف االآونة االأخرية، نظرا لكون 

بامتياز وهو  املنطقة فلحية 

من  الفلحني  تخوف  اأثــار  ما 

التفاح  من  منتوجاتهم  ف�ضاد 

وغريها  ــان  ــرم وال ــص  ــا� االإج

جراء  املثمرة  االأ�ــضــجــار  مــن 

الت�ضربات غري املرغوب فيها.

طالب عدد من فلحي مب�ضتة 

يف  تاخلمت  ببلدية  ال�ضفا�ضف 

رخ�ص  منحهم  باتنة،  واليــة 

ن�ضاطهم  لــدعــم  ــار  ـــ االآب حفر 

اإىل  بالنظر  وذلـــك  الفلحي 

الفلحـي  ال�ضقي  مياه  نق�ص 

ــث اأ�ــضــبــحــت  ــي بــاملــنــطــقــة، ح

الفلحني  من  العديد  ب�ضاتني 

مهددة باجلفاف خلل ال�ضنوات 

االأخرية.

طالبوا  اأنهم  امل�ضتكني،  وح�ضب 

مبنحهم  املــعــنــيــة  بـــاجلـــهـــات 

االآبــار غري  رخ�ص تعميق حفر 

املوافقة  تلقى  مل  مطالبهم  اأن 

وتذمرهم  اأثـار  ما  اليوم،  حلد 

يف  ذلــك  يت�ضبب  قد  ملا  خا�ضة 

رهن اإنتاج خمتلف اأنواع اخل�ضر 

اإىل  منها  املــوجــهــة  والــفــواكــه 

ُتعرف  حيث  املحلية،  االأ�ضواق 

باإنتاجها  ال�ضفا�ضف  م�ضتة 

الوفري لعديد ال�ضعب الفلحية 

املثمرة  االأ�ــضــجــار  غـــرار  على 

التني  امل�ضم�ص،  الزيتون،  منها 

واإنتاجها الوفري ال�ضيما ب�ضعبة 

الفا�ضولياء اخل�ضراء املعروفة 

بوفرتها يف املنطقة.

مزاولة  املعنيني  بح�ضب  ويعد 

وخدمة  الــفــلحــي  الــنــ�ــضــاط 

االأرا�ضي م�ضدر رزق لعدد معترب 

تتوافر  اأين  املنطقة  اأبناء  من 

على م�ضتثمرات فلحية حتوي 

مئات ال�ضجريات املتنوعة حيث 

منهم  الواحد  امتلك  يتجاوز 

والتي  �ضجرة    500 يناهز  ما 

عر�ضة  احلــايل  الوقت  يف  تعد 

للزوال نتيجة نق�ص مياه ال�ضقي 

�ضلبا  يــوؤرق  بهاج�ص  بات  الــذي 

الفلحني  م�ضتقبل  على  ويوؤثر 

باملنطقة.

التي  احلالية  االأزمـــة  واأمـــام 

االأرا�ـــضـــي  ــاب  ــح ــض اأ� يعي�ضها 

ينتظر  الــ�ــضــفــا�ــضــف  مب�ضتة 

ال�ضلطات  نظر  املنطقة  فلحو 

يف  املعنية  واجلــهــات  الوالئية 

منحهم  خـــلل  مــن  طــلــبــاتــهــم 

االآبـــار   وحــفــر  تعميق  رخــ�ــص 

الذي  اجلــفــاف  ملــوجــة  تفاديا 

ا�ضتقرار  يهدد  خطر  اأ�ضحت 

من  ويحد  باأرا�ضيهم  املعنيني 

مزاولة ن�ضاطاتهم الفلحية.

نظموا وقفات احتجاجية بباتنة وخن�ضلـة

املدر�ضة الوطنية للغابــات

م�ضتة ال�ضفا�ضف بتاخلمت علي اويحة ببوزينة 

قاطنو �صكنات "عدل" ينتف�صون �صد اخلدمات الوهميـة
حمليات الأحد  02  كوبر  2969/ 13 اأكتوبر 2019 املوافق لـ 14 �صفر 041441

مت م�ضاء اأم�ص، ت�ضييع جثمان املجاهد 

مثواه  اإىل  العقون"،  "عمار  ــز  ــرم ال

االأخرية مبقربة بوزوران، بعد اأن وافته 

 94 ناهز  عمر  عن  اأم�ص  �ضباح  املنية 

�ضنة.

باتنة  اأري�ص والية  الفقيد من مواليد 

ت�ضبع بالقيم الوطنية من خلل ن�ضاله 

ال�ضيا�ضي يف احلركة الوطنية، اأنخرط 

يف حزب ال�ضعب اجلزائري �ضنة 1947 

ال�ضيا�ضي  الن�ضال  من  بعدها  لينتقل 

للعمل الع�ضكري، فكان من الرعيل االأول 

التحرير  جي�ص  ب�ضفوف  التحق  الــذي 

اأظهر  كما   ،1954 نوفمرب  اأول  الوطني 

واجلهاد  الن�ضال  يف  كــفــاءة  املــرحــوم 

حيث تقلد م�ضوؤولية قائد ناحية اري�ص 

معركة  منها  مــعــارك  عــدة  يف  و�ــضــارك 

م�ضطفى  ال�ضهيد  بقيادة  لبلح  ــري  اف

امل�ضوؤولني  اأحد  اأي�ضا  ويعد  بولعيد،  بن 

�ضالح  رفقة  بتون�ص  التكوين  مركز  عن 

قوجيل )الرئي�ص احلايل ملجل�ص االأمة 

القب�ص  عليه  األقي  اأن  اإىل  بالنيابة( 

اإىل  الوالية بتون�ص  اأع�ضاء  ليعتقل مع 

عقب  الفقيد  وتقلد  اال�ضتقلل،  غاية 

اال�ضتقلل مهمة االمني الوالئي ملنظمة 

املجاهدين بباتنة لغاية تقاعده حيث 

بقي خمل�ضا لر�ضالة ال�ضهداء. 

باتنة تودع املجــاهد عمار العقون

دورات تكوينية يف ال�صيد 
رغم جتميد الن�صاط منذ 25 �صنة

املياه القذرة ُتداهم
 ب�صاتني الفالحني

فالحـون يطالبون برخـ�ش
 حفر االآبـار الإنقاذ م�صتثمراتهم

ُوري الرثى اأم�س مبقربة بوزوران عن عمر ناهز 94 �ضنة

�ص.ب 

حفيظة. ب فوزية. ق



بوعنـدا�س 

من  اأهــرا�ــص،  ب�ضوق  خل�ضارة  بلدية  �ضكان  ي�ضتكى 

االنت�ضار الكبري للنفايات وخا�ضة على م�ضتوى الطريق 

حلدادة  وبلدية  املنطقة  بهذه  بني  الرابط  البلدي 

مبختلف  للقمامة  مكب  اإىل  حتول  حيث  احلــدوديــة، 

اأنواعها، ما ت�ضبب يف االنت�ضار الكبري للروائح الكريهة 

عن  ناهيك  واحل�ضرات  ال�ضالة  احليوانات  وانت�ضار 

التي حتولت  املنطقة  به يف  ت�ضب  الذي  الكبري  التلوث 

اإىل  بال�ضكان  دفــع  ما  املعدية،  للأمرا�ص  بــوؤرة  اإىل 

البلدية  م�ضالح  راأ�ضها  وعلى  املعنية  اجلهات  منا�ضدة 

للمدينة  االعتبار  ورد  القمامة  لرفع  البيئة  وم�ضالح 

التي �ضارت اأ�ضبه بالنقطة ال�ضوداء يف املحيط وخا�ضة 

اإىل  توؤدي  للنفايات  مكب  اإىل  حتولت  التي  الريق  اأن 

الواقع  �ضلبا على  �ضيوؤثر  ما  بلدية حلدادة احلدودية 

ال�ضياحي للمنطقة.

يف الوقت الذي تتوا�ضل يف االحتجاجات 
حو�ش احلليب 
يت�صع بخن�صلة

تالميذ يدفعون 
ثمن ان�صداد املجل�ش 
البلدي بعني فكرون

فيما مت املوافقة على متويل 89 م�ضروعًا 

ا�ضتعجلوا االإفراج عن القائمة االإ�ضافية حل�ضة 280 �ضكن 

وا�ضتنادا ملدير الوكالة لل�ضندوق 

الوطني   للتاأمني عن البطالة،  اأن 

امل�ضاريع التي   مت متويلها يف   اإطار 

للتاأمني  الوطني    ال�ضندوق  جهاز 

عـــن الــبــطــالــة قـــد مــكــنــت خــلل 

�ضنة    مــن  االأوىل  اأ�ــضــهــر  الت�ضعة 

   179 ا�ضتحداث    مــن     2019
تـــرتاوح  ملــواطــنــني  عــمــل  من�ضب 

اأعمارهم ما بني   30   و50   �ضنة،   

م�ضريا اإىل ت�ضجيل عزوف الأ�ضحاب 

الفئة العمرية من   50   اإىل   55   

�ضنة،   رغم احلملت التح�ضي�ضية 

ل�ضالح  الوكالة  بها  قامت  الــتــي   

هذه الفئة .

الوكالة   قامت  ال�ضياق  ذات  ويف 

من  االأوىل  اأ�ضهر  الت�ضعة  خــلل 

   89 بــتــمــويــل       ،2019 �ــضــنــة   

م�ضروعا ل�ضالح املواطنني البالغني 

من العمر ما بني   30    و55   �ضنة،    

اأن  عــن  ــوؤول،    ــض ــ� امل نف�ص  وك�ضف 

متويلها  مت  التي    امل�ضاريع  قيمة 

م�ضروعا     89 عــددهــا    والبالغ   

31  �ضبتمرب  يـــوم    اإىل   غــايــة   

 31.9 مــن    اأكــرث  بلغت  املنق�ضي   

عدد  اأن  اإىل  م�ضريا  �ضنتيم،   مليار 

متويل  �ضمن  امل�ضتفيدين  الرجال 

اجلهاز بلغ   75   رجل،   يف   الوقت 

الذي   مت فيه متويل   14   م�ضروعا 

   67  ،18 بن�ضبة    الن�ضاء  لفائدة 

باملائة .

اأن م�ضاريع  املتحدث،   واأكد ذات    

ال�ضدارة  احتلت  الفلحة  قطاع 

حيث  املمولة  امل�ضاريع  حيث  مــن 

م�ضروعا،    الـ69    عــددهــا  بــلــغ   

قطاع  يف    عددها  بلغ    حني  يف   

احلرف وال�ضناعة التقليدية   15   

قطاع  يف    وم�ضروعني  م�ضروعا 

يف    اأخرى  و3    العمومية  االأ�ضغال 

اخلدمات،   مربزا ال�ضبب وراء تفوق 

الطبيعة  اإىل  الفلحية  امل�ضاريع 

للوالية  الــرعــويــة  الــفــلحــيــة 

وتوجه مواطنيها اإىل اال�ضتثــــمار 

يف   هذا القطاع اخللق للرثوة .

اأول  ب�ضكرة  دائـــرة  مقر  �ضهد 

ع�ضرات  جتمع  اخلمي�ص،  اأم�ص 

وقفة  نظموا  الــذيــن  املــواطــنــني 

باالإفراج  مطالبني  احتجاجية 

حل�ضة  االإ�ضافية  القائمة  عن 

وهــي  اجــتــمــاعــي،  �ــضــكــن   280
ب�ضاأنها  تــقــلــوا  الــتــي  الــقــائــمــة 

وعودا ح�ضب بع�ضهم على خلفية 

املذكورة  احل�ضة  من  اإق�ضائهم 

منذ  عنها  االإفــــراج  مت  اأن  بعد 

معاناتهم  ظل  يف  �ضنتني  من  اأكرث 

اليومية مع اأزمة ال�ضكن وخا�ضة 

اأرباب العائلت الذين ظلوا حتت 

رحمة الكراء ل�ضنوات طويلة ومل 

�ضكنية،  �ضيغة  اأي  من  ي�ضتفيدوا 

علما اأنهم تلقوا وعودا بتمكينهم 

موؤكدين  االإ�ضافية  القائمة  من 

االحتجاج  �ــضــيــوا�ــضــلــون  اأنــهــم 

الدائرة  مقر  اأمــام  واالعت�ضام 

املعنية  امل�ضالح  حترك  حني  اإىل 

وو�ضع حد ملعاناتهم واالإفراج عن 

القائمة االإ�ضافية املزعومة.

بلغ   عدد امللفات املودعة لدى الفرع املحلي   لل�صندوق الوطني   للتاأمني عن البطالة بولية خن�صلة، اإىل   
غاية   يوم   31   �صبتمرب املنق�صي   253   ملف، وافقت اللجان املخت�صة يف   درا�صة امللفات على   

246   ملف منها،   يف   الوقت الذي   وافقت فيه البنوك حلد الآن على متويل   132   م�صروع،   فيما مت 
تكوين   110  حاملني مل�صاريع يف   جمال املقاولتيـة. 

قرى  �ضكان  من  الع�ضرات  احتج 

ومدا�ضر بلدية الر�ضفة يف اجلهة 

على  �ضطيف  والية  من  اجلنوبية 

توا�ضل اأزمة العط�ص التي �ضربت 

املنطقة منذ ما يقارب 05 �ضنوات 

ال�ضلطات  تتمكن  اأن  دون  كاملة 

املعنية من اإيجاد حل لهذه االأزمة 

التي زادت من معاناة املواطنني يف 

اجلفاف  مع  ال�ضيما  املناطق  هذه 

يف  وت�ضبب  املنطقة  �ضرب  الــذي 

تراجع من�ضوب املياه واالآبار.

بهذه  امل�ضاتي  من  الكثري  وتعاين 

الزواو�ضة،  غــرار  على  البلدية 

حلماميد  لقمامزة،  النعام،  في�ص 

ـــة عط�ص حــادة  اأزم مــن  وغــريهــا 

مياه  على  ال�ضكان  يعتمد  حيث 

اأثقلت  والتي  اخلا�ضة  ال�ضهاريج 

من  ثمنها  لغلء  بالنظر  كاهلهم 

جهة وطول مدة التزود التي بلغت 

عدة �ضنوات، يف حني يلجاأ البع�ص 

اإىل الطرق التقليدية  ال�ضكان  من 

اأبار  املوجودة يف  باملياه  التزود  يف 

بع�ص اخلوا�ص، فيما ياأمل ال�ضكان 

بتوزيع  البلدية  م�ضالح  قيام  يف 

امل�ضاتي  هذه  على  ال�ضهاريج  مياه 

ــاة  ــان ــع لــلــتــخــفــيــف مـــن حــجــم امل

موؤقتا. 

بــررت  فـــاإن  املقابلة  اجلــهــة  ويف 

�ضبب  الــر�ــضــفــة  بــلــديــة  م�ضالح 

جفاف  اإىل  احلــالــيــة  الو�ضعية 

عرب  املتوزعة  اخلم�ضة  االأنــقــاب 

عدم  عــن  ف�ضل  الــبــلــديــة  تـــراب 

رغم  اأزال  عــني  �ضد  مياه  و�ــضــول 

اإمتام كل اأ�ضغال الربط والتو�ضيل، 

وقال رئي�ص بلدية الر�ضفة ر�ضوان 

ــوايل  ال مبرا�ضة  ــام  ق اأنـــه  بــقــرار 

باإيفاد  قــام  حيث  ال�ضاأن  هــذا  يف 

قام  والــذي  بالوالية  الــري  مدير 

مبعاينة عدد من النقاط من اأجل 

متوين  بغية  جديدة  اأنقاب  اإجناز 

جميع م�ضاتي وقرى البلدية وهذا 

االأ�ضغال  يف  االنطلق  انتظار  يف 

الفعلية خلل الفرتة املقبلة. 

بوعندا�ص  بلدية  �ضكان  اأعــرب 

�ضطيف عن تخوفهم  �ضمال والية 

انهيار  كــارثــة  تــكــرار  مــن  الكبري 

حادثة  بعد  املوؤ�ض�ضات  جـــدران 

ــاين  زرم مبتو�ضطة  تلميذ  وفـــاة 

املرحا�ص  جـــدار  �ــضــقــوط  عــقــب 

الــفــارطــة،  االأيــــام  خـــلل  عليه 

ـــخـــاوف يف ظل  امل هـــذه  ـــاأتـــي  وت

تتواجد  التي  الكارثية  الو�ضعية 

اخلدمات  املتعددة  العيادة  عليها 

مهددة  تبقى  ــي  ــت وال بــاملــديــنــة 

باالإنهيار يف اأي حلظة على روؤو�ص 

وهذا  الطبي  والــطــاقــم  املر�ضى 

يف  الــكــثــرية  الت�ضققات  نتيجة 

االإنــزالقــات  عن  ف�ضل  اجلـــدران 

املوجودة يف االأر�ضية.

بهذه  تقنية  جلنة  حلول  ورغــم 

الفارطة  الــفــرتة  خــلل  العيادة 

ـــود اأخــطــار  وتــاأكــيــدهــا عــلــى وج

ــى حــيــاة املــر�ــضــى  حــقــيــقــيــة عــل

العيادة  اأن  اإال  العامل  والطاقم 

ب�ضورة  خدماتها  تقدم  مــازالــت 

�ضكان  من  الكثري  اأن  علما  عادية، 

اإىل  التنقل  يف�ضلون  املنطقة 

ظل  يف  ــذا  وه املــجــاورة  العيادات 

نوعية اخلدمات الرديئة ح�ضبهم 

تفتقر  التي  العيادة  بهذه  املقدمة 

تعلق  ما  خا�ضة  االإمكانيات  الأدنى 

اللواتي  احلــوامــل  بالن�ضاء  منها 

و�ضع  اأجـــل  مــن  ــن  ــري االأم يعانني 

مواليدهن اجلدد. 

بوعندا�ص  بلدية  �ضكان  وينتظر 

ــيــة ويف  ــن ــع ـــات امل ـــه تـــرحـــك اجل

مقدمتها مديرية ال�ضحة من اأجل 

كما  احلالية،  الو�ضعية  يف  النظر 

ياأمل ال�ضكان اأي�ضا يف زيارة فورية 

اأجــل  مــن  بلكاتب  حممد  لــلــوايل 

احلقيقية  الو�ضعية  على  اإطلعه 

لهذه العيادة من اأجل تفادي تكرار 

ما ح�ضل يف متو�ضطة زرماين.

خن�شلة

�شوق اأهرا�س

ب�شكـرة اأم البواقـي

اأح�ضت م�ضالح مديرية 

الفلحة لوالية خن�ضلة، 

انخراط اأزيد من 500 مربي 

يف حو�ص احلليب وهو ما من 

�ضاأنه امل�ضاهمة م�ضتقبل يف رفع 

معدالت االإنتاج التي اأ�ضبحت 

تقدر �ضنويا بـ 12 مليون لرت 

�ضنويا.

واأكدت م�ضالح قطاع الفلحة 

بوالية خن�ضلة، اأن هذا العدد 

للمنخرطني يف حو�ص احلليب 

مت اإح�ضاوؤه خلل �ضنة 2019، 

اإ�ضافة اإىل اإح�ضاء حوايل 4 

اآالف بقرة حلوب باالإ�ضافة 

اإىل وجود 4 ملبنات ودخول 

ملبنة جديدة حيز اخلدمة 

وهي ملبنة تا�ضقرانت باملنطقة 

ال�ضناعية والتي دخلت 

اخلدمة واالإنتاج خلل �ضهر 

جويلية املن�ضرم.

امل�ضالح الفلحية لوالية 

خن�ضلة، اأكدت اأن كمية االإنتاج 

التي بلغت 12 مليون لرت توجه 

منها 3 مليون للإنتاج املحلي يتم 

حتويلها من طرف امللبنات يف 

حني يتم حتويل 8 مليون لرت 

موجهة خارج الوالية.

ي�ضتكي الع�ضرات من اأولياء 

التلميذ مبختلف امل�ضاتي 

التابعة اإقليميا لبلدية عني 

فكرون، من انعدام النقل 

املدر�ضي على م�ضتوى عدد من 

املدار�ص املتواجدة بامل�ضاتي 

املعزولة.

ياأتي ذلك بالرغم من 

ا�ضتفادت بلديات والية اأم 

البواقي من عدد معترب من 

حافلت النقل املدر�ضي خلل 

ال�ضنوات االأخرية املا�ضية، 

اإال اأن عدد منها  متوقف عن 

العمل طيلة اأيام االأ�ضبوع، 

وقال مواطنون اأن االن�ضداد 

الذي  يعرفه املجل�ص البلدي 

لبلدية عني فكرون منذ بداية 

�ضهر اأكتوبر اجلاري، اأثر �ضلبا 

على �ضري �ضوؤون البلدية ومن 

بينها التذبذب احلا�ضل يف 

عمل حافلت النقل املدر�ضي 

والتي غالبا ما تكون معطلة، 

اأو غياب ال�ضائق عن العمل، 

ما جعل التلميذ يقطعون 

م�ضافات بعيدة للو�ضول ملقاعد 

الدرا�ضة، هذا وقد طالب 

اأولياء التلميذ ب�ضرورة تدخل 

اجلهات الو�ضية لتح�ضني 

ظروف متدر�ص اأبنائهم خا�ضة 

مع اقرتاب ف�ضل ال�ضتاء.

اأزمة العط�ش يف الر�صفـة 
تدخل عامهـا اخلام�ش 

مر�صـى يواجهون املوت حتت 
االإنقاذ يف عيادة مهرتئة 

بلدية خل�صـارة تغرق يف نفاياتهـا 
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�ص. ب

�شهيلة. ب

نوال. ب

معاوية. �ص

بن �شتول. �ص

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

اإيداع 353 ملف ت�صغيــل
 لدى "كنــــاك" بخن�صلة

طالبو ال�صكن يحا�صرون مقر دائرة ب�صـكرة

�شطيف
انخراط اأزيد من 500 

مربي منذ بداية ال�ضنة

يتواجدون دون نقـل 

ومعاناتهم مل جتد من ينهيها

بلدية بازر �ضكرة 

الثقاقلة  م�ضتتي  �ضكان  ينتظر 

يف  �ضكرة  بازر  ببلدية  وال�ضوامع 

اجلهة ال�ضرقية من والية �ضطيف 

منحها  ــي  ــت ال الـــوعـــود  جت�ضيد 

ل�ضكان  بلكاتب  حمــمــد  الــــوايل 

ربط  بخ�ضو�ص  املنطقتني  هاتني 

الطبيعي  الغاز  ب�ضبكة  �ضكناتهم 

من ميزانية الوالية خلل ال�ضنة 

اجلارية وهذا على هام�ص الزيارة 

االأخرية التي قام بها الوايل رفقة 

وفد وزاري.

هذه  م�ضاتي  جميع  وا�ضتفادت 

بالغاز  ـــرابـــط  ال مـــن  الــبــلــديــة 

الطبيعي واأخرها م�ضاتي ال�ضرفة 

قاطني  معاناة  اأن  اإال  ولــقــوادر، 

تبقى  وال�ضوامع  الثقاقلة  م�ضتتي 

متوا�ضلة مع هذا امل�ضكل خ�ضو�ضا 

تزيد  حــيــث  الــ�ــضــتــاء  فــ�ــضــل  يف 

ال�ضديدة  الربودة  ظل  يف  املعاناة 

عن  ف�ضل  البلدية  تعرفها  التي 

ــارورات  ق على  احل�ضول  �ضعوبة 

املرتفعة  والتكاليف  البوتان  غاز 

ملادة املازوت. 

اأما رئي�ص بلدية بازر �ضكرة بوزيد 

البلدية  ميزانية  اأن  مومني فريى 

بهذا  التكفل  عــلــى  قــــادرة  ــري  غ

اجلارية  ال�ضنة  خــلل  املــ�ــضــروع 

 12 مبلغ  تخ�ضي�ص  مت  اأن  بعد 

م�ضاتي  باقي  لربط  �ضنتيم  مليار 

موؤكدا  ال�ضبكة  بــهــذه  البلدية 

يف  املنطقة  �ضكان  رفقة  ياأمل  اأنه 

بهذا  الوالية  م�ضالح  تتكفل  اأن 

يرفع  اأن  �ضاأنه  من  الذي  امل�ضروع 

الطبيعي  بالغاز  التغطية  ن�ضبة 

من  اأكرث  اإىل  البلدية  تراب  عرب 

99 يف املائة وهو االأمر الذي جعل 
م�ضتوى  على  االأوىل  هي  البلدية 

بهذه  التغطية  حيث  من  الوالية 

املادة احليوية. 

�صكان الثقاقلة وال�صوامع ينتظرون جت�صيد وعود الوالــي 

عبد الهادي. ب



واإىل  اليوم  من  بداية  اجلزائر  ت�شت�شيف 

الور�شة  ــاري،  اجل ال�شهر  من    17 الـ  غاية 

لاحتاد  ال�شنوية  االإقليمية  التدريبية 

الدولية  واملنظمة  لــاتــ�ــشــاالت  ـــدويل  ال

به  اأفــاد  ما  ح�شب  الف�شائية،  لات�شاالت 

واملوا�شات  الربيد  لوزارة  بيان  اأم�ص،  يوم 

والتكنولوجيات  والا�شلكية  ال�شلكية 

والرقمنة.

واأو�شح امل�شدر ذاته، اأن هذه الور�شة التي 

حتت  للذبذبات  الوطنية  الوكالة  تنظمها 

ال�شلكية  واملوا�شات  الربيد  وزارة  اإ�شراف 

والرقمنة  والتكنولوجيات  والا�شلكية 

اهلل  عبد  ل�شيدي  التكنولوجية  باحلظرية 

ملو�شوع  �شتخ�ش�ص  العا�شمة،  باجلزائر 

اال�شطناعية  االأقــمــار  عرب  "االت�شاالت 
للمنطقة العربية"، وهي "موجهة خ�شي�شا 

االت�شاالت  جمال  يف  العاملني  للمهند�شني 

هيئات  موظفي  اإىل  باالإ�شافة  وال�شبكات، 

ال�شبط احلكومية و�شركات االت�شاالت، كما 

والباحثني  املهند�شني  من  عدد  فيها  ي�شارك 

يف ذات املجال قادمني من دول اإفريقية".

وتهدف هذه الور�شة، اإىل "تزويد امل�شاركني 

ــوالت  ــوك ــربوت وال لــاأنــظــمــة  �ــشــامــل  بفهم 

ذلك  يف  مبــا  ال�شاتلية،  والتكنولوجيات 

اإىل  باالإ�شافة   ،+VSATشات� يف  مفاهيم 

دور  ال�شيما  والتنظيم،  ال�شيا�شات  م�شائل 

والدولية  االإقليمية  الف�شائية  االت�شاالت 

واملنظمات العاملة يف هذا املجال".

جتدر االإ�شارة، اإىل اأن ور�شة التدريب هذه 

لتنمية  قائمة  �شراكة  مــن  "جزء  تعترب 

االت�شاالت  تنمية  قــطــاع  بــني  الــقــدرات 

واملنظمة  لــاتــ�ــشــاالت  الــــدويل  لــاحتــاد 

ا�شتفادت  ال�شاتلية،  لات�شاالت  الدولية 

جمال  يف  التدريب  لرتقية  الـــوزارة  منها 

االت�شاالت الف�شائية".

ا�شت�شافة  اأن  بيانها،  يف  الــوزارة  واعتربت 
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واملنظمة  لــاتــ�ــشــاالت  الــــدويل  لــاحتــاد 

تعك�ص  الف�شائية،  لات�شاالت  الدولية 

اجلزائر  تلعبه  اأ�شبحت  الـــذي  "الدور 

الف�شائية  االتــ�ــشــاالت  جمــال  يف  اإقليميا 

القطاع، ال�شيما  لهذا  التي توليه  واالأهمية 

ا�شطناعي  قمر  الأول  اإطاقها  خــال  من 

من  الذي   1-ALCOMSATلات�شاالت

اأن ي�شاهم يف و�شع الن�شاط الف�شائي  �شاأنه 

االقت�شادية  التنمية  يف  للم�شاعدة  كــاأداة 

امل�شتدامة".

"يتطلب  امل�شعى  هــذا  اأن  الـــوزارة  واأكـــدت 

مهند�شني  من  ب�شرية  موارد  على  االعتماد 

واإطارات ذات كفاءة عالية، ميكن اكت�شابها 

من خال نقل التكنولوجيا وتبادل املعرفة 

العلمية  امللتقيات  هــذه  مثل  يف  واخلــربات 

ذات امل�شتوى العايل".

مهماه  بوزيان  الطاقوي  اخلبري  اأ�شاد 

امل�شروع  ت�شمنها  ايــجــابــيــات   10 ـــ  ب

اجلديد،  املحروقات  لقانون  التمهيدي 

وجب  �شلبيات   8 عــن  ــدث  حت حــني  يف 

اإعادة النظر فيها لتعديلها.

وقال مهماه يف ت�شريح الإحدى و�شائل 

االإعام يوم اجلمعة، اأن اأهم �شيء جاء 

يف قانون املحروقات احلفاظ على املوارد 

املخزون  وتثمني  وتثمينها،  الطاقوية 

املنجمي ل�شالح املجموعة الوطنية، من 

وهما  متزاوجني،  ملبدئني  اإقراره  خال 

باطن  يف  ما  ملكية  اأي  االإمتياز  مبداأ 

ثمن  كما   ،51\49 وقاعدة  االأر�ــص، 

مهماه حترير الف�شاء املنجمي الطاقوي 

متزايدة  عزلة  يعي�ص  الــذي  الوطني 

تخنق الن�شاط الطاقوي.

وحتــــدث اخلــبــري عــن احلــفــاظ على 

وتعزيزه،  للجزائر  الطاقوي"  "االأمن 
للولوج  الــقــدرة  �شوناطراك  واإعــطــاء 

فقط  ولي�ص  البعيدة،  ــواق  ــش االأ� اإىل 

ــاظ على  ــف اال�ــشــتــجــابــة لــتــحــدي احل

بروز  اأمام  خا�شة  التقليدية،  اأ�شواقنا 

�شاعدين جدد يف اأ�شواق الطاقة،

ال�شريبي  لــلــنــظــام  ـــودة  ـــع ال وكــــذا 

االنتفاع،  العدالة،  على  القائم  الفعال 

الكفاءة، القدرة على الدفع، الب�شاطة، 

ـــوحـــدة وهــي  الــو�ــشــوح، الــتــكــامــل وال

م�شروع  جمعها  التي  االأ�شا�شية  املبادئ 

القانون �شمن منظومة �شريبية خالية 

تو�شيع  عن  حتــدث  وهنا  التعقيد،  من 

املزيد  �شيحقق  مبا  ال�شريبي،  النظام 

من العوائد اجلبائية للدولة، وي�شهم يف 

وميكن  اال�شتثمارات،  مردودية  حت�شني 

تكاليف  تغطية  من  االأجانب  ال�شركاء 

من  الكثري  واأن  خا�شة  ا�شتثماراتهم، 

ميولونها  �شوف  والن�شاطات  العمليات 

حتقيقهم  اإمكانية  مع  بالكامل،  ماليا 

الوقت بن�شيب  نف�ص  الأرباح ال ت�شر يف 

اجلزائر من االأرباح، بل �شتجعل اأرباحها 

متعاظمة، ي�شيف مهماه.

اجلديد  القانون  تعزيز  اخلبري  واأكــد 

الداخلي  اال�ــشــتــهــاك  بــني  ــوازن  ــت ــل ل

وم�شاعفتها،  الت�شدير  على  والــقــدرة 

وجتديد احتياطات اجلزائر والرفع من 

وال�شناعات  اخلام  من  اإنتاجها  قــدرات 

التزام  مبداأ  وتو�شيح  البرتوكيمائية، 

تكاليف  بني  الــفــارق  بتغطية  الــدولــة 

للمواد  الــتــ�ــشــويــق  واأ�ــشــعــار  ـــاج  ـــت االإن

الطاقوية.

مبا�شر  التعاقد  جعل  اأن  اخلبري،  وقال 

بني �شوناطراك وال�شركاء االأجانب، من 

هيمنة  من  �شوناطراك  اإخــراج  منظور 

االإدارة، اإىل دائرة الفاعل االقت�شادي 

بالقرار االإيجابي.

مهماه  �شدد  بال�شلبيات،  يتعلق  وفيما 

ببناء  يرفق  اأن  يجب  القانون  اأن  على 

اقت�شادي  ومنوذج  �شحي،  اأعمال  مناخ 

لا�شتهاك  طــاقــوي  ومنـــوذج  جــديــد، 

ــوازن واملــ�ــشــتــدام، ومــراجــعــة كلية  ــت امل

واجلبائية  الــ�ــشــريــبــيــة  للمنظومة 

الدولة  لهياكل  جــديــد  منـــوذج  وبــنــاء 

واجلماعات  احلكومية  والــقــطــاعــات 

املحلية وجتديد مهامها واأمناط عملها، 

وطنيا  الب�شرية  املوارد  جتنيد  وحتدي 

عليها  واحلــفــاظ  وتاأهيلها  وتدريبها 

امل�شتوى  عايل  التكوين  موؤ�ش�شات  وبعث 

يف قطاع املحروقات والطاقة، ومراجعة 

�شبكة  وبناء  الوطنية،  االأجــور  �شبكة 

يف  القيمة  مع  ومتوازنة  لاأجور  عادلة 

االأ�شواق.

ح�ضب احد اخلرباء الطاقويني :
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انطالق الور�شة التدريبية الإقليمية لالحتاد 

الدويل لالت�شالت ومنظمة الت�شالت الف�شائية 

وايجابيات �شلبيات  هي  "هذه 
قانون املحروقات اجلديد" 

خام برنت ينهي ال�شبوع باأزيد من 60 دولر للربميل

توقع ا�شتقبال 120 األف �شائح 
جزائري و3 اآلف اأجنبي باأدرار

املن�شرم،  االأ�شبوع  النفط  اأ�شعار  اأنهت 

خام  عقود  ارتفعت  بعدما  مرتفعة، 

جل�شة  برنت  مزيج  العاملي  القيا�ص 

دوالر    1.41 ب  اجلــمــعــة  الـــتـــداول 

الت�شوية  عند  لتبلغ  باملائة    2.4 اأو 

للربميل. دوالر    60.51
و�شعدت عقود خام القيا�ص االأمريكي 

دوالر   1.15 الو�شيط  تك�شا�ص  غرب 

الت�شوية  عند  لت�شجل  باملائة   2.2 اأو 

للربميل. دوالر   54.70
لوكالة  توقعات  املكا�شب  قيد  وممــا 

على  �شعيف  بطلب  الدولية  الطاقة 

النفط يف 2020.

و�شجل اخلامان القيا�شيان اأول مكا�شب 

�شعود  مع  اأ�شابيع  ثاثة  يف  اأ�شبوعية 

االأمريكي  واخلــام  باملائة   3.7 برنت 

باملائة.  3.6
الذهب  الأ�شعار  االرتــفــاع  هــذا  وجــاء 

اإعام  و�شائل  قالت  اأن  بعد  االأ�ــشــود 

اإيرانية اإن ناقلة نفط مملوكة للدولة 

االأحمر  البحر  يف  لهجوم  تعر�شت 

بالقرب من ال�شعودية.

وقالت �شركة ناقات النفط الوطنية 

االإيرانية اإن الناقلة حلقت بها تلفيات 

لكنها م�شتقرة ونفت تقارير عن ا�شتعال 

النار فيها.

الغابون  اأبــلــغــت  اأخـــــرى،   مــن جــهــة 

منظمة اأوبك اأنها �شتتقيد ب�شكل كامل 

بتعهداتها خلف�ص اإنتاج النفط مبوجب 

اتفاق لاإمدادات لعام 2019 وذلك يف 

للمنظمة  م�شعى  على  عامة  ــدث  اأح

لتح�شني التقيد قبل اجتماعها القادم 

يف دي�شمرب.

يوم  الدولية   الطاقة  وكالة  وقالت 

العاملية  النفط  اأ�ــشــواق  اإن  اجلمعة، 

الهجمات  من  �شريعة  بوترية  تعافت 

ال�شهر  ال�شعودية  لها  تعر�شت  التي 

ــا يف  ــ�ــش ــائ ـــه ف ـــواج ــــد ت املـــا�ـــشـــي وق

تباطوؤ  مع  القادم  العام  يف  االإمــدادات 

الطلب العاملي.

ودفعت االآفاق االقت�شادية امل�شطربة 

الدولية  الطاقة  وكالة   2020 لعام 

على  الطلب  لنمو  توقعاتها  خلف�ص 

النفط مبقدار 100 األف برميل يوميا 

اإىل 2.1 مليون برميل يوميا.

بالتعاون  الو�شية  امل�شالح  ا�شتكملت  وقد 

كافة  املهنيني  واملتعاملني  الــ�ــشــركــاء  مــع 

مو�شم  الإجنـــاح  والرتتيبات  التح�شريات 

قدرات  بلغت  حيث  ال�شحراوية،  ال�شياحة 

اال�شتقبال بالوالية 1.347 �شريرا موزعة 

الهياكل  خمتلف  عــرب  غــرفــة   650 على 

ال�شياحية امل�شتغلة حاليا.

و�شيتم تعزيز طاقة اال�شتقبال من خال 

دخول عدد من املرافق ال�شياحية اجلديدة 

ال�شياحي  املو�شم  خــال  اال�شتغال  حيز 

اإعادة  ال�شاأن  هذا  يف  يجري  حيث  احلايل، 

بعد  الوالية  بعا�شمة  ''تــوات''  فندق  فتح 

ا�شتكمال اأ�شغال التجديد التي ا�شتفاد منها، 

موؤ�ش�شات  اخلدمة  حيز  دخــول  جانب  اإىل 

اخلا�ص  اال�شتثمار  اإطار  يف  اأخرى  فندقية 

 1.000 من  اأكرث  جمموعه  ما  �شتوفر  التي 

�شرير اإ�شايف. 

و�شت�شاهم تلك املرافق ال�شياحية املرتقبة 

م�شتوى  مــن  الــرفــع  يف  ''ملمو�ص"  ب�شكل 

جانب  اإىل  وترقيتها  ال�شياحية  اخلدمات 

املتعاملني  خمتلف  بني  التناف�شية  تكري�ص 

املقدمة  اخلــدمــات  ــال  جم يف  ال�شياحيني 

�شياحي  منتوج  توفري  خــال  مــن  للزبائن 

جذاب.

ويف ال�شياق ذاته تتطلع الوالية اإىل تدعيم 

الق�شري،  املــدى  على  ال�شياحية  احلظرية 

100 م�شروع �شياحي  اأكرث من  حيث يوجد 

قيد االإجناز الإن�شاء موؤ�ش�شات فندقية منها 

27 م�شروعا جتاوزت ن�شبة تقدم االأ�شغال 
بن�شبة  موؤ�ش�شة  و39  باملائة  الـ50  بــه 

60 م�شروعا يف طور  تقدم اأقل، اإىل جانب 

االنطاق، كما اأ�شار م�شوؤولو القطاع .

وتــوؤكــد هـــذه املــعــطــيــات مـــرة اأخــــرى اأن 

رهانا  ت�شكل  باتت  الداخلية  ال�شياحة 

وال�شناعة  الــ�ــشــيــاحــة  لــقــطــاع  ــا  واقــعــي

اجلهود  جنــاعــة  يعك�ص  ممــا  التقليدية 

ــن خال  ــة لــرتقــيــة الــ�ــشــيــاحــة م ــبــذول امل

امل�شاريع املج�شدة يف اإطار ت�شجيع اال�شتثمار 

ال�شياحي والت�شهيات املمنوحة التي ولدت 

االقت�شاديني  املــتــعــامــلــني  لـــدى  الــرغــبــة 

لتطوير اال�شتثمار يف هذا القطاع املنتج.

و�شاهم ذلك يف ا�شتحداث تناف�شية حتمت 

على املتعاملني تقدمي خدمات باتت حتظى 

الوطن  داخل  من  الوافدين  ال�شياح  بقبول 

نحو الوجهة ال�شياحية للمنطقة .

اإجناح مو�شم  اإىل  الرامية  امل�شاعي  و�شمن 

مديرية  بـــادرت  ال�شحراوية،  ال�شياحة 

مع  تن�شيقية  لــقــاءات  عقد  اإىل  القطاع 

خالها  مت  املــهــنــيــني  املــتــعــامــلــني  خمــتــلــف 

املهنية  الــدواويــن  لتفعيل  تدابري  اتخاذ 

خمتلف  معاجلة  واأي�شا  لل�شياحة  املحلية 

املتعاملني  طرف  من  املطروحة  االن�شغاالت 

يف املجال.

العمل  اإىل  الو�شية  املديرية  عمدت  كما 

خال  من  ترقوية  اإجـــراءات  اتخاذ  على 

ال�شياحية  الهياكل  تفعيل  على  الرتكيز 

معار�ص  بــاإقــامــة  الــ�ــشــنــة  اأيـــــام  ــــوال  ط

الهياكل  هــذه  عرب  التقليدية  لل�شناعات 

من  عــدد  مع  اتفاقيات  اإم�شاء  جانب  اإىل 

الهيئات التنفيذية لتوفري ف�شاءات لعر�ص 

الهياكل  خمتلف  عرب  التقليدية  املنتوجات 

وت�شويق  ترويج  فر�ص  لتعزيز  لها  التابعة 

خال  �شيما  للحرفيني  التقليدي  املنتوج 

التظاهرات التي تنظمها تلك القطاعات.

تتوقع م�صالح قطاع ال�صياحة وال�صناعة التقليدية بولية اأدرار، ا�صتقبال اأزيد من 120 األف 
�صائحا وطنيا واأكرث من 3 اآلف اآخر اأجنبيا خالل املو�صم ال�صياحي ال�صحراوي احلايل، 

وهو ما �صيتجاوز حجم التوافد خالل املو�صم ال�صياحي املا�صي الذي �صجل ا�صتقبال اأكرث 
من 110.000 �صائح من داخل الوطن واأزيد من 2.160 �صائحا اأجنبيا.

خالل مو�ضم ال�ضياحة ال�ضحراوية



هددت حكومات االحتاد 

االأوروبي بفر�ص عقوبات 

على تركيا ب�ضبب هجومها 

يف �ضوريا ورف�ضت غا�ضبة 

حتذير الرئي�ص الرتكي رجب 

طيب اأردوغان من اأنه ”�ضيفتح 

االأبواب“ وير�ضل 3.6 مليون 

الجئ اإىل اأوروبا اإذا مل 

ت�ضانده.

وكثفت تركيا ال�ضربات 

ب�ضلحي الطريان واملدفعية 

لقوات �ضوريا الدميقراطية 

يف �ضمال �ضرق �ضوريا تطويرا 

لهجوم فجر حتذيرات من 

كارثة اإن�ضانية كما اأثار 

احتمال فر�ص عقوبات 

اأمريكية جديدة على اأنقرة.

ومن قبل اأدان االحتاد 

االأوروبي، الذي ما زالت تركيا 

تطمح ر�ضميا للن�ضمام اإليه 

رغم �ضوء �ضجلها يف جمال 

حقوق االإن�ضان، هجوم اأنقرة 

لكن التكتل االأوروبي ي�ضعر 

باال�ضتياء من تهديدات 

اأردوغان باإر�ضال اللجئني اإىل 

اأوروبا.

وقال دونالد تو�ضك رئي�ص 

املجل�ص االأوروبي والذي 

يراأ�ص قمم االحتاد االأوروبي 

على تويرت "لن نقبل باأي حال 

اأن يكون اللجئون �ضلحا 

واأن ُي�ضتخدموا يف ابتزازنا"، 

م�ضيفا اأن تهديدات الرئي�ص 

اأردوغان... لي�ضت يف حملها 

متاما"

الحتاد الأوروبي 
يهدد بفر�ض عقوبات 

على تركيا

ق. د

اأعلنت االأمم املتحدة، اأم�ص، ا�ضتعدادها 

ب�ضاأن  واإثــيــوبــيــا  م�ضر  بــني  للو�ضاطة 

ملف  حول  املتعرّثة  اجلانبني  مفاو�ضات 

النه�ضة". "�ضّد 
اأدىل  اإعلمية  ت�ضريحات  يف  ذلك  جاء 

الر�ضمي  املتحدث  دوغريك،  �ضتيفان  بها 

املتحدة،  لـــلأمم  ــام  ــع ال االأمــــني  بــا�ــضــم 

اأنــطــونــيــو غــوتــرييــ�ــص، بــاملــقــر الــدائــم 

دوغــريــك  ـــال  وق ــة،  ــي ــدول ال للمنظمة 

الــتــطــورات  تــتــابــع  املــتــحــدة  االأمم  اإن 

الكربى  النه�ضة  �ضد  مبفاو�ضات  املتعلقة 

م�ضتعدون  ونحن  كثب،  عن  اإثيوبيا  يف 

لتقدمي امل�ضاعدة باأي �ضكل ممكن، م�ضيفا 

اأن االأمل يحدوهم اأن يتمكن الطرفان من 

واالأمم  منهما،  لكل  مقبول  حلل  التو�ضل 

باأي  امل�ضاعدة  لتقدمي  م�ضتعدة  املتحدة 

�ضكل ممكن، باالتفاق مع كل الطرفني.

الوزراء  رئي�ص  قال  املا�ضي،  واالأربــعــاء 

برملان  اأمــام  مدبويل،  م�ضطفى  امل�ضري، 

و�ضيط  بوجود  تتم�ضك  م�ضر  اإن  بــلده، 

دويل يف مفاو�ضات �ضد النه�ضة االإثيوبي، 

النيل،  مياه  امل�ضا�ص بح�ضتها يف  وترف�ص 

االإثيوبية  ــاء  ــب االأن وكــالــة  نقلت  فيما 

ـــري  وال املـــيـــاه  وزارة  عـــن  الــر�ــضــمــيــة، 

اأكدت  املا�ضي،  االأربعاء  بيانا  والطاقة، 

�ضد  ب�ضاأن  اجلديد  م�ضر  اقــرتاح  اأن  فيه 

النه�ضة اأ�ضبح نقطة خلف بني البلدين 

)..( وعبور اخلط االأحمر الذي ر�ضمته 

اإثيوبيا، مو�ضحا اأن م�ضر اقرتحت اإطلق 

عام،  كل  املياه  من  مكعب  مرت  مليار   40
واإطلق املزيد من املياه عندما يكون �ضد 

اأ�ضوان )جنوبي م�ضر( اأقل من 165 مرًتا 

طرًفا  ودعت  البحر،  �ضطح  م�ضتوى  فوق 

الثلث،  الــدول  بني  املناق�ضات  يف  رابعا 

الفور  على  منه  التاأكد  يت�ضن  مل  ما  وهو 

من ال�ضلطات امل�ضرية.

�ضلبي  ــاأثــري  ت مــن  الــقــاهــرة  وتــتــخــوف 

حمتمل لل�ضد على تدفق ح�ضتها ال�ضنوية 

من مياه نهر النيل )55 مليار مرت مكعب(، 

مليار،   18.5 على  ال�ضودان  يح�ضل  فيما 

ت�ضتهدف  ال  اإنــهــا  اإثيوبيا  تقول  بينما 

االإ�ضرار مب�ضالح م�ضر، والهدف من بناء 

ال�ضد توليد الكهرباء يف االأ�ضا�ص.

االأمريكي  الرئي�ص  اأعــلــن 

اأول  م�ضاء  ترامب،  دونالد 

باأعمال  القائم  اأن  اأمــ�ــص، 

كيفن  الداخلي  االأمــن  وزير 

ماكالينان، قدم ا�ضتقالته.

على  تغريدة  ترامب  ون�ضر 

قام  "لقد  فيها:  قال  تويرت 

كيفن ماكالينان بعمل رائع، 

جيد  ب�ضكل  مــعــا  وعــمــلــنــا 

عمليات  انخف�ضت  بحيث 

الــعــبــور عــرب احلـــدود )من 

ب�ضكل  املــهــاجــريــن(  جــانــب 

كيفن  اأن  م�ضيفا  ملحوظ"، 

�ضنوات  وبعد  االآن  يرغب 

عديدة من العمل احلكومي، 

الوقت  من  مزيدا  يق�ضي  اأن 

اإىل  ينتقل  واأن  عائلته،  مع 

مو�ضحا  اخلــا�ــص،  الــقــطــاع 

لـ  خلفا  �ضيعلن  اأنــه  ترامب 

"ماكالينان" االأ�ضبوع املقبل، 
من  العديد  هناك  اأن  مبينا 

املر�ضحني الرائعني.

ماكالينان،  �ضكر  جهته،  من 

وتعهد  دعمه،  على  ترامب 

ـــــوزارة على  ــع ال بــالــعــمــل م

حتقيق انتقال �ضل�ص، م�ضيفا 

على  تغريدة  يف  ماكالينان 

تويرت "اأود اأن اأ�ضكر الرئي�ص 

للعمل  الفر�ضة  اإتاحة  على 

الداخلي..  االأمـــن  ـــوزارة  ب

على  حققنا  دعمه  بف�ضل 

مدار االأ�ضهر ال�ضتة املا�ضية 

التخفيف  يف  هائل  تقدما 

ـــة  ـــي ـــن مــــن االأزمــــــــــة االأم

واجهناها  التي  واالإن�ضانية 

على احلدود".

ماكالينان،  ا�ضتقالة  وتاأتي 

ق�ضاها  اأ�ــضــهــر  �ضتة  عقب 

للوزيرة  خلفا  املن�ضب  يف 

نيل�ضن،  كري�ضنت  ال�ضابقة 

اأفريل  يف  ا�ضتقالت  الــتــي 

ملدة  املن�ضب  تــولــت  بعدما 

18 �ضهرا، وتوىل ماكالينان 
ــى حــمــلت  ــل ــــراف ع ــــض االإ�

الـــدهـــم بــحــق املــهــاجــريــن 

حدود  عند  النظاميني  غري 

ـــتـــحـــدة مع  امل الـــــواليـــــات 

املك�ضيك.

الأمم املتحدة "م�شتعدة" للو�شاطة 

بني م�شر واإثيوبيا ب�شاأن �شد النه�شة

ا�شتقالة القائم باأعمال وزير الأمن

 الداخلي الأمريكي

ق. د

ق. د

ق. د

الأحد 02  كوبر  2969/ 13 اأكتوبر 2019 املوافق لـ 14 �صفر 081441

اأعلنت وزارة الدفاع االأمريكية "بنتاغون"، اأم�ص، وقوع 

انفجار قرب نقطة مراقبة اأمريكية �ضمايل �ضوريا، دون 

حتديد اجلهة امل�ضوؤولة عن ذلك.

بالبنتاغون  م�ضوؤول  بها  اأدىل  ت�ضريحات  يف  ذلك  جاء 

مف�ضل عدم الك�ضف عن ا�ضمه، وقال امل�ضدر: "نحن على 

على  اأمريكية  مراقبة  نقطة  قرب  انفجار  بوقوع  علم 

مقربة من مدينة عني العرب )كوباين(، ولي�ص يف قاعدة 

ع�ضكرية اأمريكية".

اأعلنت ال�ضرطة الربيطانية، اأول اأم�ص، توقيف م�ضتبه 

به يف تنفيذ حادث طعن مبركز ت�ضوق يف مدينة مان�ض�ضرت 

)�ضمال غرب( اأ�ضفر عن اإ�ضابة 5 اأ�ضخا�ص.

عرب  ح�ضابها  على  بيان،  يف  مان�ض�ضرت  �ضرطة  وقالت 

"تويرت" اإنها األقت القب�ص على رجل يف االأربعينيات من 
عمره يف مكان احلادث لل�ضتباه يف قيامه باعتداء خطري 

داخل مركز ت�ضوق "مان�ض�ضرت اأرنديل"، وجاري التحقيق 

معه، م�ضرية اأن خم�ضة اأ�ضخا�ص تعر�ضوا للطعن ب�ضكني، 

ونقلوا لتلقي العلج يف امل�ضت�ضفى.

اأعلنت هيئة الطريان املدين يف الكونغو الدميقراطية، 

اأول اأم�ص، اختفاء طائرة �ضحن حكومية تقل 8 اأ�ضخا�ص 

من العاملني مبكتب الرئا�ضة. 

اإن  االإلكرتوين،  موقعها  على  بيان  يف  الهيئة،  وقالت 

رحلة  يف  اللوج�ضتية  امل�ضاعدة  تقدم  كانت  الطائرة 

ت�ضي�ضكيدي،  فيليك�ص  الدميقراطية،  الكونغو  لرئي�ص 

احلركة  مبراقبي  االت�ضال  فقدت  الطائرة  اأن  م�ضيفة 

غوما  مدينة  من  اإقلعها  من  دقيقة   59 بعد  اجلوية 

�ضرق البلد اخلمي�ص. 

االحتلل  بر�ضا�ص  اأم�ص،  فل�ضطيني،  �ضاب  اأ�ضيب 

االإ�ضرائيلي، �ضمايل ال�ضفة الغربية املحتلة.

ال�ضعبية  املقاومة  جلان  من�ضق  ا�ضتيوي،  مراد  وقال 

ا�ضتخدم  االإ�ضرائيلي  االحتلل  اإن  قدوم،  كفر  بلدة  يف 

االأ�ضبوعية  امل�ضرية  لتفريق  واملطاطي،  احلي  الر�ضا�ص 

�ضابا  اأن  مو�ضحا  قدوم"،  "كفر  يف  باال�ضتيطان  املنددة 

يف  احلي  بالر�ضا�ص  اأ�ضيب  عامًا   17 العمر  من  يبلغ 

ال�ضدر خلل تفريق اجلي�ص للم�ضرية.

ونقل ال�ضاب مل�ضت�ضفى دروي�ص نزال احلكومي يف مدينة 

قلقيلية القريبة من البلدة.

خّلف حريق غابات جنوبي والية كاليفورنيا االأمريكية، 

ال�ضلطات  دفع  ما  اجلمعة،  م�ضاء  وا�ضعة،  مادية  اأ�ضرارا 

اإىل فر�ص عمليات اإجلء اإلزامية الآالف ال�ضكان.

تدمري  يف  ت�ضبب  احلريق  اأن  اإعلمية،  و�ضائل  واأفادت 

امل�ضاحات  7500 هكتار من  واإتلف  منازل،   10 من  اأكرث 

اإلزامية  اأوامر  املحلية  ال�ضلطات  اأ�ضدرت  كما  اخل�ضراء، 

باإجلء ع�ضرات اآالف االأ�ضخا�ص.

وت�ضبب احلريق اأي�ضا يف قطع التيار الكهربائي عن مئات 

املنازل.

ال�صرطة الربيطانية توقف 
م�صتبًها به يف طعن 5 اأ�صخا�ش

البنتاغون: انفجار قرب نقطة 
مراقبة اأمريكية �صمايل �صوريا

الكونغو الدميقراطية.. اختفاء طائرة 
�صحن على متنها موظفني بالرئا�صة

اإ�صابة فل�صطيني بر�صا�ش االحتالل 
االإ�صرائيلي �صمايل ال�صفة

حريق غابات يخلف اأ�صرارا 
وا�صعة يف والية كاليفورنيا

حــول

الوكاالت  

العــامل

دويل
اأم�ص،  اأول  املتحدة،  االأمم  اأعلنت 

ملواجهة  �ضل�ضلة تدابري تق�ضفية  عن 

نحو  منذ  املالية  اأزمــاتــهــا  "اأ�ضواأ" 
عقد.

املتحدة  للأمم  العام  االأمــني  وحدد 

ر�ضالة  يف  غــوتــرييــ�ــص،  ــيــو  اأنــطــون

التق�ضف  اإجــــراءات  املوظفني  اإىل 

و�ضائل  نقلت  ح�ضبما  املــنــتــظــرة، 

اأن  الــر�ــضــالــة  ـــاء يف  ــة، وج ــي ــلم اإع

تقلي�ص  تت�ضمن  التق�ضف  اإجــراءات 

وحفلت  اجلــويــة  ــلت  ــرح ال عـــدد 

اال�ضتقبال وموازنات اإعداد التقارير 

اإىل  اإ�ضافة  والوثائق،  والرتجمات 

تقييد التوظيف.

الراهنة  االأزمة  غوتريي�ص  وو�ضف 

تواجهها  نقدية  اأزمـــة  ــواأ  اأ�ــض باأنها 

من  عقد  نحو  منذ  املــتــحــدة  االأمم 

الزمن، وحذر من اأن املنظمة تتعر�ص 

من  احتياطاتها  ا�ضتنزاف  خلطر 

ال�ضهر  نــهــايــة  بــحــلــول  الــ�ــضــيــولــة 

ــداد  ــض ـــن � ــف ع ــل ــخ ــت اجلـــــــاري، وال

اآثار  باأن  املوظفني، مفيدة  مدفوعات 

اإجراءات التق�ضف بداأت تتج�ضد من 

الكهربائية  ال�ضلمل  توقف  خــلل 

التدفئة  وغــيــاب  املنظمة  مقر  يف 

املخ�ض�ص  املطعم  وحتى  املركزية، 

للدبلوما�ضيني بات يقفل اأبوابه عند 

عن  القناة  ونقلت  م�ضاء،  اخلام�ضة 

الرفيعة  امل�ضوؤولة  بــوالرد،  كاثرين 

لدينا  لي�ص  "حقا  االإدارة:  ق�ضم  يف 

خيار، فاالأولوية الرئي�ضية االآن هي 

ل�ضمان الراتب التايل ملوظفي االأمم 

املتحدة البالغ عددهم 37 األفا".

عجز  عــن  املتحدة  االأمم  واأعلنت 

ميزانيتها  يف  دوالر  مليار   1.4 قدره 

ــت  ــق واأل الـــعـــام،  ــذا  ــه ل الت�ضغيلية 

التمويل  يف  الفجوة  هذه  مب�ضوؤولية 

�ضداد  يف  دولــة   60 نحو  تاأخر  على 

فقط  دول   7 وت�ضببت  م�ضتحقاتها، 

باملئة  بـ90  الــــدول  هـــذه  ــني  ب ــن  م

املتحدة  الــواليــات  وهــي  العجز،  من 

عليها  امل�ضتحقة  املبالغ  تفوق  التي 

واالأرجنتني  والربازيل  دوالر  املليار 

ــل  ــي ــرائ ــض واملــكــ�ــضــيــك واإيـــــــران واإ�

وفنزويل، ح�ضب امل�ضدر نف�ضه.

ويعاين ال�ضندوق املخ�ض�ص لتغطية 

نف�ص  ــن  م الــ�ــضــلم  حــفــظ  عمليات 

امل�ضكلة، ويف عام 2019 كانت فرن�ضا 

 103 املثال مدينة مببلغ  �ضبيل  على 

مليني دوالر.

فــاإن  املتحدة  االأمم  وثــائــق  ووفـــق 

 2.3 مببلغ  مدينة  املتحدة  الواليات 

حفظ  قــوات  مليزانية  دوالر  مليار 

االأمم  توؤجل  لذلك  ونتيجة  ال�ضلم، 

البلدان  اإىل  املــدفــوعــات  املــتــحــدة 

و�ضلت  ــد  وق بــقــوات،  ت�ضاهم  الــتــي 

م�ضتحقات بع�ضها مثل بنغلد�ص اإىل 

مبالغ كبرية.

وقال م�ضوؤول يف االأمم املتحدة طلب 

عندما  اأنه  هويته  عن  الك�ضف  عدم 

يرف�ص االأغنياء الدفع فان الفقراء 

هم الذين يتحملون العبء.

الأمم املتحدة تعلن تدابري تق�شفية

 ملواجهة "اأ�شــواأ" اأزماتها املالية
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ع�ضية  باتنة  مولودية  ت�ضكيلة  اإ�ضتاأنفت 

�ضاوي  اللطيف  عبد  مبلعب  حت�ضرياتها  اأم�ص 

الديار  داخل  والتعرث  االأخــرية  املقابلة  بعد 

على  تعرث  ثاين  ليكون  خن�ضلة،  احتــاد  اأمــام 

التوايل للكتيبة االأورا�ضية البي�ضاء، ما عجل 

برحيل املدرب في�ضل لعلوي الذي �ضارع برمي 

الفريق  ليرتك  ا�ضتقاالته،  واإعــلن  املن�ضفة 

من دون مدرب وال حتى م�ضاعد مدرب ما يزيد 

من متاعب الفريق وهذا قبل يومني من مباراة 

اخرى يف تب�ضة �ضد االحتاد املحلي.

اإدارة  مــن  ومــقــرب  مطلع  م�ضدر  وح�ضب   

باملدير  �ضت�ضتنجد  زيداين  اإدارة  فاإن  الفريق 

خيرث  ال�ضالح  حممد  ال�ضبانية  للفئات  الفني 

التدريبية  احل�ض�ص  على  �ضي�ضرف  الـــذي 

يقود  مــدرب  ا�ضتقدام  غاية  اإىل  الــقــادمــة 

فاإن  امل�ضدر  ذات  وح�ضب  ــه  اأن كما  الفريق، 

املقابلتني القادمتني �ضد كل من احتاد تب�ضة 

اأم�ضية يوم الثلثاء و�ضد نادي ت�ضامن �ضوف 

يوم ال�ضبت املقبل �ضيقود الفريق فيهما املدير 

الفني حممد �ضالح خيرث.

اأفا�ضت  والتي  االأخــرية  للمقابلة  وبالعودة 

الكاأ�ص وكلفت البوبية ت�ضييع نقطتني مبعقلها  

ومنه التنازل عن ال�ضدارة والتدحرج للممركز 

االنتكا�ضات  من  العديد  �ضهدت  فقد  الثالث، 

اين ظهر اللعبني بوجه �ضاحب ومل يقدموا 

الزائر  الفريق  ما كان منتظرا  منهم، لينجح 

يف العودة بنقطة ثمينة اإىل خن�ضلة.

عديدة  تغيريات  الت�ضكيلة  وعــرفــت  هــذا 

املدرب  اأقحم  اذ  الفارطة،  باللقاءات  مقارنة 

كل من �ضعيد جنــاي وامــني زيــر ورمــزي فول 

مــن احلار�ص  مــكــان كــل  ــودي، يف  ــزه م وكـــذا 

بيطام،  املالك  وعبد  و�ضياب  ونفار  براهيمي 

ح�ضب  امل�ضاركة  رفــ�ــص  الـــذي  ـــري  االأخ ــذا  ه

التي  واالآالم  االإ�ضابة  ب�ضبب  لعلوي  املدرب 

يعاين منها.

الفريق  ــداف  ه �ضيكون  اأخـــرى،  جهة  ومــن 

�ضنيقر فار�ص الذي رفع عداده التهديفي اإىل 

املباراة  يف  امل�ضاركة  من  حمروما  اأهــداف   5
القادمة �ضد احتاد تب�ضة ب�ضبب االإنذار الذي 

احلكم،  قــرارات  على  احتجاجه  بعد  تلقاه 

ليرتك فريقه يف اأم�ص خدماته خا�ضة يف ظل 

غياب بديل ين�ضط كمهاجم �ضريح ليزيد من 

متاعب املولودية.

نيوز  االأورا�ــص  علمت  ال�ضياق،  ذات  ويف 

ان  الفريق  ادارة  من  مقرب  م�ضدر  من 

من  بقب�ضة  �ضت�ضرب  زيــــداين  ادارة 

من  االأ�ضماء  بع�ص  مع  وتتعامل  حديد، 

اأربع  �ضيحال  اأين  ب�ضرامة  املتخاذلني  

ب�ضبب  التاأديبي  املجل�ص  على  العبني 

على  التدريبية،  احل�ض�ص  عن  الغياب 

غرار احلار�ص براهيمي وكنون و�ضياب، 

يف حني �ضيحال اأي�ضا فول على جمل�ص 

التي  احلمراء  الورقة  ب�ضبب  تاأديبي 

تلقاها بطريقة �ضاذجة يف اأول مباراة 

لثلثة  امل�ضاركة  مــن  حرمته  والــتــي 

لقاءات.

االأزمة  اإحتواء  من  الربج  اأهلي  اإدارة  متكنت 

التي حدثت بعد املقابلة اأمام �ضبيبة ال�ضاورة 

احلرا�ص  مع  ن�ضب  الذي  اخللف  يف  واملتمثلة 

�ضيدريك  �ــضــاو�ــضــي،  وهـــم  للفريق  الــثــلثــة 

بـــاأوراق  الثلثي  طــالــب  حيث  وبوحلفاية، 

يف  ح�ضل  ما  ظل  يف  االأهلي  ملغادرة  الت�ضريح 

بن  اأمــري  الرئي�ص  اإدارة  اأن  اإال  ال�ضاورة  لقاء 

من  �ضريعا  الو�ضع  اإحتواء  من  متكنت  حمادي 

وبوحلفاية  �ضيدريك  الثنائي  اإقــنــاع  خــلل 

اخليارات  وتقبل  االأهلي  مع  امل�ضوار  مبوا�ضلة 

على  املوافقة  مع  دوما  فرانك  للمدرب  الفنية 

الذي طالب مبغادرة  �ضاو�ضي  ت�ضريح احلار�ص 

الفريق بعد االأزمة التي حدثت موؤخرا، علما 

التي  االإ�ضاعات  كل  فندت  الفريق  اإدارة  اأن 

بدليل  دوما  فرانك  املــدرب  عودة  عدم  اأكــدت 

ح�ضة  يف  حا�ضرا  كــان  الفرن�ضي  التقني  اأن 

االإ�ضتئناف ب�ضورة عادية. 

اأجراها  الــتــي  االإ�ضتئناف  ح�ضة  وعــرفــت 

زرارة،  من  كل  غياب  اأم�ص  اأول  ع�ضية  الفريق 

�ضاو�ضي،  عمران،  قتال،  عرو�ضي،  بلعمريي، 

دروا�ص و خياط، فيما ح�ضر اللعب مليك�ضي 

بالزي املدين وهذا ب�ضبب معاناته من االإ�ضابة، 

اإىل  كما عرفت احل�ضة عودة قعقع وغيزالن 

املجموعة بينما يوا�ضل الثنائي اي�ضل و�ضبيعي 

الفريق  طبيب  رفقة  انفراد  على  تدريباتهما 

يف انتظار منحهما ال�ضوء االأخ�ضر للندماج مع 

املجموعة، حيث ياأمل الطاقم الفني يف تعايف 

التي  القادمة  املــبــاراة  قبل  اللعبني  جميع 

العا�ضمة  اإحتاد  على  �ضيفا  االأهلي  فيها  يحل 

املباراة  وهي  ببولوغني  حمادي  عمر  مبلعب 

التي يغيب عنها املهاجم بلعمريي ب�ضبب تلقيه 

الإنذار اإحتجاج يف اللقاء الفارط. 

وعقد املدرب الفرن�ضي فرانك دوما اإجتماعا 

اللعبني  مع  التدريبية  احل�ضة  بداية  قبل 

ال�ضاورة  �ضبيبة  مباراة  بن�ضيان  طالبهم  حيث 

احتاد  ملباراة  التح�ضري  يف  مبا�ضرة  والدخول 

ايجابية  بنتيجة  العودة  اأجل  من  العا�ضمة 

من العا�ضمة، علما اأن اإدارة الفريق بدت غري 

يف  الفريق  حققها  التي  احل�ضيلة  عن  را�ضية 

يف  الفوز  خلل  من  الفارطة  ال�ضتة  اجلــوالت 

االإنهزام  مع  اأخــرى   03 يف  والتعادل  لقاءين 

ب�ضرورة  امل�ضريون  طالب  حيث  واحد  لقاء  يف 

حت�ضني احل�ضيلة من اأجل االإرتقاء يف الرتتيب 

هو  املو�ضم  هذا  االأهلي  هدف  اأن  خا�ضة  العام 

لعب االأدوار االأوىل يف البطولة. 

املرتبة  اإىل  الــعــيــد  �ضلغوم  هـــلل  تــراجــع 

بعد  الثاين  الهواة  بطولة  تريب  يف  ال�ضاد�ضة 

هزميته اأمام مولودية ق�ضنطينة حيث جتمد 

ر�ضيد الفريق عند 08 نقاط، وطوت ت�ضكيلة 

�ضرعت  حيث  الهزمية  �ضفحة  �ضريعا  الهلل 

اجلولة  ــاراة  ــب مل التح�ضريات  يف  الت�ضكيلة 

الفكرون  عني  �ضباب  اأمــام  املقررة  ال�ضاد�ضة 

اأن  علما  املــظــاهــرات  مبلعب  الــثــلثــاء  هــذا 

خلل  من  مواتية  فر�ضة  اأمام  �ضيكون  الهلل 

االإ�ضتقبال يف 03 مباريات على التوايل داخل 

وهي  االأمل(  اأمام  الداربي  لقاء  )منها  الديار 

فر�ضة مواتية للفريق من اأجل ت�ضلق الرتتيب، 

وتعرف املقابلة القادمة اأمام ال�ضلحف غياب 

حمراء  لبطاقة  تلقيه  بعد  كراميية  اللعب 

يف لقاء اجلولة الفارطة. 

العيد  �ضلغوم  هلل  دفــاع  اأن  املفارقات  ومن 

�ضباك  تلقت  حيث  االأن  حلد  االأح�ضن  يعترب 

ـــد فــقــط طيلة  احلــار�ــص خــتــالــة هـــدف واح

يبقى هجوم  فيما  الفارطة  اجلوالت اخلم�ضة 

خلل  من  البطولة  يف  االأ�ضعف  هو  الفريق 

جناح اخلط االأمامي يف ت�ضجيل هدفني فقط 

وهو ما يوؤكد على معاناة الفريق من الناحية 

الهلل  اإدارة  بدت  فيما  االأن،  حلد  الهجومية 

م�ضتاءة من ت�ضرفات بع�ص االأن�ضار وهذا عقب 

ال�ضتم الذي تعر�ص له الطاقم الفني بقيادة 

ال�ضابقة  الهزمية  بعد  عقون  م�ضطفى  املدرب 

يتحمل  ال  املـــدرب  اأن  مــن  الــرغــم  على  ــذا  وه

م�ضوؤولية الهزمية يف ظل ظهور الفريق بوجه 

العددي يف  النق�ص  اإىل حد كبري رغم  مقبول 

نظر  يف  الهزمية  اأن  عن  ف�ضل  الثاين  ال�ضوط 

يبقى  الــذي  الهلل  م�ضار  توقف  لن  امل�ضريين 

املقبلة  اجلــوالت  يف  بقوة  العودة  على  قــادرا 

وحتقيق الهدف امل�ضطر هذا املو�ضم. 

�لإد�رة تبد�أ رحلة �لبحث عن مدرب وخيرث ي�سرف على �لتدريبات موؤقتا

م�سوي ي�ستقيل جمدد�، حلفاية حاول 
�إقناعه، و�سيموندي يف �لقائمة 

دوما يعود وي�سرف على �لتدريبات
 وبن حمادي يحتوي ق�سية �حلر��س

�لهالل �أمام فر�سة ذهبية لت�سلق �لرتتيب..
 ومعاناة �لهجوم متو��سلة

قرر مدرب وفاق �ضطيف خري الدين م�ضوي 

واالإ�ضتقالة  املن�ضفة  رمي  يف قرار مفاجئ 

حدث  ما  ب�ضبب  وهذا  الفريق  تدريب  من 

خـــلل احلــ�ــضــة الــتــدريــبــيــة الــتــي جرت 

من  جمموعة  قام  حيث  اأم�ص  اأول  اأم�ضية 

عن  بالرحيل  ــدرب  امل مبطالبة  االأن�ضار 

الرتاجع  ب�ضبب  للفريق  الفنية  العار�ضة 

اجلوالت  خلل  الفريق  نتائج  يف  الرهيب 

جعل  الــذي  االأمــر  وهو  ح�ضبهم  الفارطة 

املدرب م�ضوي ي�ضارع اإىل االإ�ضتقالة، وهو 

الإدارة  كبرية  مفاجاأة  �ضكل  الذي  القرار 

الوفاق التي كانت تراهن على بقاء م�ضوي 

املحافظة  اأجــل  من  املقبلة  الفرتة  خلل 

على اإ�ضتقرار الفريق. 

حلفاية  برئا�ضة  الوفاق  اإدارة  وعقدت 

مناق�ضة  اأجــل  من  وهــذا  طارئا  اإجتماعا 

رف�ضها  مت  حيث  م�ضوي  اإ�ضتقالة  ق�ضية 

قرروا  الذين  امل�ضريين  طرف  من  جماعيا 

املهمة  مبوا�ضلة  اأخرى  مرة  م�ضوي  اإقناع 

بفئة  يتعلق  التدريبات  يف  حدث  ما  الأن 

فقط من االأن�ضار، ويف حال عدم تراجعه 

الوفاق  اإدارة  فــاإن  االإ�ضتقالة  قــرار  عن 

و�ضعت على الطاولة العديد من اخليارات 

الذي  �ضيموندي  الفرن�ضي  املــدرب  ومنها 

للوفاق  ال�ضابق  الرئي�ص  اإقرتحه  اأن  �ضبق 

الرئي�ص  اأكـــد  كما  ــرار،  �ــض احلكيم  عبد 

حلفاية على وجود عدة مقرتحات اأخرى 

على الطاولة من اأجل اإختيار مدرب جديد 

يف غ�ضون ال�ضاعات املقبلة بعد ف�ضخ عقد 

ــر عــلــى عدم  ــض ــــدرب مــ�ــضــوي الـــذي اأ� امل

الرتاجع عن قراره.

واأ�ضرف املدرب امل�ضاعد فلحي بدر الدين 

رفقة  االأم�ص  نهار  الفريق  تدريبات  على 

املح�ضر البدين بلخري، علما اأن التدريبات 

العائد من  �ضعيدي  عرفت تواجد اللعب 

فيما  اإنفراد،  على  تدرب  والذي  االإ�ضابة 

التدرب  و�ضيدهم  ر�ضواين  الثنائي  وا�ضل 

مع الفريق الرديف يف اإنتظار ف�ضل اإدارة 

اأخر  �ضعيد  وعلى  ق�ضيتهما،  يف  الفريق 

ال�ضري  درا�ــضــة  يف  الــوفــاق  اإدارة  �ضرعت 

الــذاتــيــة لــعــدد مــن الــلعــبــني االأفــارقــة 

اإثنني يف فرتة  اأو  التعاقد مع العب  بغية 

عدم  ظل  يف  خا�ضة  ال�ضتوية  التحويلت 

الذي  بامل�ضتوى  االإداري  الطاقم  اإقتناع 

قدمه اللعب توري الذي ظهر مب�ضتويات 

�ضارك  التي  املباريات  اأغلب  يف  متو�ضطة 

وفــاق  اأوا�ـــضـــط  ومتــكــن  االأن،  حلــد  فيها 

�ضطيف )اأقل من 19 �ضنة( من حتقيق فوز 

كبري على نظرائهم من �ضباب باتنة مبلعب 

واحد  هدف  مقابل  بثلثية  االأخــري  هذا 

هذا  بطولة  من  الثانية  اجلولة  حل�ضاب 

فوزا  فحقق  االأ�ضبال  فريق  اأمــا  ال�ضنف، 

عري�ضا على ذات املناف�ص ب�ضدا�ضية كاملة 

مقابل هدف واحد. 

مولودية باتنة 

وفاق �سطيف 
اأهلي الربج

هالل �سلغوم العيد

مولودية  لفريق  ال�ضابق  املـــدرب  ك�ضف 

نيوز"  لـ"االأورا�ص  لعلوي  في�ضل  باتنة 

عن االأ�ضباب التي دفعته الإعلن ا�ضتقالته 

اللقاء االأخري الذي خا�ضته  مبا�ضرة عقب 

لعلوي  وقال  خن�ضلة  احتاد  �ضد  البوبية 

وفقا  جاءت  ا�ضتقاالتي   ": ت�ضريحاته  يف 

جلولتني  تــعــرثنــا  االإدارة،  مــع  لــلإتــفــاق 

كنت   بــرحــيــلــي،  يعجل  وهـــذا  متتاليتني 

انتظر ردة فعل من اللعبني عقب الهزمية 

لكن  ال�ضاوية  �ضد  البواقي  ام  يف  االخــرية 

اللعبني خيبوا ظني ومل يقدموا اأي �ضيئ 

اأمر  وهذا  خن�ضلة  �ضد  االأخرية  املباراة  يف 

جد غريب".

فــوز وخ�ضارة  الــقــدم   واأ�ــضــاف :"يف كــرة 

لكن  العامل  نهاية  لي�ص  والتعادل  وتعادل 

اأف�ضل الرحيل على اأن اأ�ضتم، كما اأن الكثري 

ال يعلم ما هي الظروف التي نعمل فيها، يف 

تتغري  ا�ضبوع  كل 

املعطيات نعاين 

ــات  ــاب ــي مــــن غ

وا�ضابات، االآن 

خم�ص  وبـــعـــد 

جـــــــــــوالت مل 

الت�ضكيلة  جند 

ــعــد،  املـــثـــالـــيـــة ب

اآخــر  تعرث  كلفنا  مــا 

مبيداننا"

ليختتم:" بع�ص االأطراف حتر�ص االأن�ضار 

واأنا اأعرف جيدا حميط املولودية كرامتي 

يف  الفريق  تركت  االآن   اعتبار،  كل  فــوق 

ياأتي  اأن  نتمنى  نقاط  بـ10  الثالث  املركز 

ويعود  الديكليك  ويــحــدث  ـــر  اآخ ـــدرب  م

ل�ضكة االنت�ضارات ومن ثم حتقيق  الفريق 

االأهداف امل�ضطرة".

املدرب في�صل لعالوي لـ " الأورا�س نيوز": 

و��ستقالتي  �آمايل  خيبو�  " �لالعبون 
كانت وفق �تفاقي مع �لإد�رة"

اأمري. ج

اأمري. ج

بدري. ع

عبد الهادي. ب 

عبد الهادي. ب 
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�سباب باتنة  اإحتاد ال�ساوية 
�لإحتاد �سرع يف �لتح�سري ملو�جهة قاي�س ويريد 

�حلفاظ على ديناميكية �لنتائج �لإيجابية 

�لكناري ي�ستفيق من غيبوبته وبوعرعارة يبا�سر مهامه 
حت�سري� ملقابلة �ملولودية
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�لفارط وتدخل غمار �ملناف�سة بقوة

�لوفاق يحقق �أول �نت�سار ويك�سف عن نو�ياه مبكر� 
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اأم�ص  ع�ضية  ال�ضاوية  اإحتاد  فريق  دخل 

يف اأجواء اال�ضتعداد حت�ضبا للقاء اجلولة 

وفق  ــك  وذل قاي�ص  �ضباب  اأمـــام  القادمة 

الربنامج الذي �ضطره الطاقم الفني الذي 

كما  عنا�ضره  حت�ضري  اإىل  جاهدا  ي�ضعى 

املوعد  يف  جتعلهم  التي  وبالكيفية  ينبغي 

وهو  املن�ضود  الهدف  حتقيق  من  ومتكنهم 

وو�ضع  االإيجابية  النتائج  ح�ضد  موا�ضلة 

مباراة  عباب�ضة  اإلــيــا�ــص  املــتــاألــق  زمـــلء 

والتعادل  "جيجل"  اأمام  املا�ضية  اجلولة 

املحقق فيها جانبا واأ�ضبح تفكريهم من�ضبا 

اإيجابية  نتيجة  ت�ضجيل  كيفية  على 

االإجناز  هذا  بتاأكيد  لهم  ت�ضمح  جديدة 

اللقاءات  يف  التاألق  موا�ضلة  ال  وملا  الكبري 

فيها  ي�ضعون  والتي  البطولة  من  القادمة 

يف  البطولة  من  االأول  ال�ضطر  اإنهاء  اإىل 

مرتبة متقدمة. 

يف  حــا�ــضــرة  الــفــريــق  اإدارة  كــانــت  كــمــا 

على  الكلمة  باإلقاء  وقــامــت  التدريبات 

اللعبني و�ضكرت فيها اجلميع على النتائج 

للم�ضوار  ارتياحها  لهم  مــوؤكــدة  املحققة 

طالبوا  كما  ال�ضابقة  اللقاءات  يف  امل�ضجل 

البقري  حممود  �ضعد  امل�ضري  التقني  من 

املنوال  على  امل�ضرية  موا�ضلة  واللعبني 

البطولة  من  املتبقية  اللقاءات  يف  نف�ضه 

الأجل حتقيق االأهداف امل�ضطرة من طرف 

مرحلة  انهاء  يف  واملتمثلة  الفريق  اإدارة 

ا�ضتعداد  على  وتاأكيدهم  بقوة  الذهاب 

االإمكانات  كــل  لتوفري  االإدارة  اأعــ�ــضــاء 

اللزمة لتحقيق هذا املبتغى مثلما يقومون 

به منذ انطلق البطولة.

عني  اإىل  خرجته  خلل  تب�ضه  احتاد  فريق  متكن 

وحتقيقه  الثلثة  بالنقاط  الــعــودة  مــن  فــكــرون 

عني  �ضباب  املحلي  الفريق  ح�ضاب  على  مهما  فــوزا  

املهاجم  توقيع  من  رد  دون  هــدف  بنتيجة  فكرون 

عواملي ال�ضديق عن طريق �ضربة جزاء �ضمحت له 

ودخلت  املو�ضم،  هذا  بطولة  يف  له  فوز  اأول  بتذوق 

كتيبة املدرب جابري لطفي لقاء �ضباب عني فكرون 

بطريقة جيدة حيث �ضيطر الكناري على مناف�ضهم 

يف اأغلب فرتات املرحلة االأول وكانوا االأكرث مبادرة 

للتهديف  الفر�ص  عديد  لهم  و�ضنحت  الهجوم  يف 

املرحلة  مــن  االأخــــرية  ال�ضاعة  ــع  رب يف  خ�ضو�ضا 

وفر�ص  الكرة  على  الكلية  ال�ضيطرة  بف�ضل  االأول 

قوية  بعزمية  دخلوا  اللعبون  اللعب،  يف  طريقته 

يف ال�ضوط الثاين حيث متكنوا من حتقيق االأهم عن 

طريق عواملي م�ضجل هدف ال�ضبق الذي مكن رفقاء 

احلار�ص من�ضوري من حتقيق اأول فوز الذي �ضيكون 

له وزن كبري م�ضتقبال خا�ضة من اجلانب املعنوي.

له  اختبار  اأول  يف  لطفي  جــابــري  املـــدرب  وجنــح 

عندما  تب�ضة  للحتاد  الفنية  العار�ضة  راأ�ــص  على 

على  اأ�ضرف  بعدما  ال�ضفرية   هذه  يف  الكناري  قاد 

تدريبات الكناري طيلة االأ�ضبوع الفارط يف حتقيق 

وهو  والنتيجة  بــاالأداء  الديار  خارج  ثمني  انت�ضار 

املرتب  من  ــروج  اخل من  الكناري  مكن  الــذي  الفوز 

االأخرية واالقرتاب من املناطق االآمنة واالرتقاء يف 

�ضلم الرتتيب العام.

�ضارعت  الفنية  العار�ضة  م�ضتقبل  وبخ�ضو�ص 

االإدارة اإىل االإتفاق مع املدرب عبد احلليم بوعرعارة 

بل�ضطر  للفريق خلفا ملحمد  الفنية  العار�ضة  لتويل 

امل�ضتقيل ومت االتفاق مع بوعرعارة بعد املفاو�ضات 

ونهائي  ر�ضمي  باتفاق  وكللت  الطرفني  جمعت  التي 

الت�ضكيلة  مــع  حا�ضر  اجلــديــد  املـــدرب  كــان  حيث 

التي تنقلت اإىل عني فكرون يوم اخلمي�ص الفارط 

اأين عاين اللعبني وحتدث معهم يف حجرات تغري 

امللب�ص على اأن تكون خرجته الر�ضمية االأول هذا 

مولودية  �ضيفه  الكناري  ي�ضتقبل  عندما  الثلثاء 

باتنة و�ضيف الرائد مولودية ق�ضنطينة.

على  االإبقاء  االإدارة  قررت  فقد  اأخر  �ضياق  ويف   

بعدما  لبوعرعارة  م�ضاعدا  لطفي  جابري  املدرب 

كما  الفارط  االأ�ضبوع  طيلة  الفريق  على  اأ�ضرف 

مت تر�ضيم �ضاديل الهادي يف من�ضب مدرب حلرا�ص 

اأع�ضاء  كل  عقود  االإدارة  ف�ضخت  حيث  املرمي 

الطاقم الفني الذي كان يقوده بل�ضطر.

لبطولة  اجلديد  ال�ضاعد  حقق 

الق�ضم الوطني املمتاز لكرة اليد 

انت�ضار  باتنة  مولودية  فريق 

على  االأول  اأم�ص  ع�ضية  ثمينا 

برج  اأهلي  �ضباب  ال�ضيف  ح�ضاب 

حل�ضاب  لــقــاء  يف  بــوعــريــريــج، 

اجلولة االأوىل من عمر البطولة، 

متعددة  ــة  ــاع ــق ال احــتــ�ــضــنــتــه 

الريا�ضات 1000 مقعد باملركب 

بباتنة،  نوفمرب  اأول  ــبــي  االأومل

اأ�ضحاب  بــفــوز  الــلــقــاء  وانــتــهــى 

واحــدة  نقطة  بــفــارق  االأر�ــــص 

دراماتيكية  ــاراة  ــب م يف  فــقــط، 

مثرية ح�ضمها املحليون ل�ضاحلهم 

يف االأخري.

انطلقة  املقابلة  وعرفت  هذا 

الذين  املحليني  جانب  من  قوية 

مبكرا  املــبــاراة  اأجــــواء  دخــلــوا 

ــى تــقــدمــهــم يف  ــل وحـــافـــظـــوا ع

اأطـــوار  خمتلف  طيلة  النقاط 

ال�ضوط  لينتهي  االأوىل،  املرحلة 

نقطة   15 بــنــتــيــجــة  االأوىل 

نقطة   14 مــقــابــل  لــلــمــولــوديــة 

ل�ضباب الربايجي.

ويف املرحلة الثانية من املباراة، 

االأبي�ص  اللونني  اأ�ضحاب  وا�ضل 

وحافظوا  �ضيطرتهم  واالأ�ــضــود 

على تقدمهم، اإال غاية الدقائق 

االأخرية والتي �ضهدت رمي الزوار 

بثقلهم يف الهجوم ليقل�ضوا فارق 

اإىل نقطة واحدة فقط  النقاط 

بفوز  املــقــابــلــة  انــتــهــت  اأن  اإىل 

الباتنية  للمولودية  م�ضتحق 

يف  نقطتني  اأو  حــ�ــضــدت  ــتــي  ال

دخلت  قد  تكون  وبهذا  البطولة 

واأن  خا�ضة  بقوة  املناف�ضة  غمار 

بطل  الـــربج  اأهــلــي  هــو  املناف�ص 

املو�ضم الريا�ضي الفارط.

االأول،  اأمـــ�ـــص  عــ�ــضــيــة  ــق،  ــق ح

فريق وفاق عني التوتة الفوز يف 

وهران  اإىل  قادته  التي  خرجته 

ملواجهة الرتجي الريا�ضي اأرزيو، 

حل�ضاب اجلولة االأوىل من بطولة 

اليد  لكرة  املمتاز  الوطني  الق�ضم 

القاعة  احت�ضنتها  والتي  رجال، 

متعددة الريا�ضات قديل بوهران، 

اأين جنح الوفاق يف فر�ص منطقه 

وعاد  املناف�ص  على  و�ضيطرته 

التوتة  عني  ملدينة  كامل  بالزاد 

حا�ضدا نقطتني ثمينتني  جتعله 

املجموعة  ترتيب  �ضدارة  يعتلي 

مبكرا.

فقد  املباراة  ملجريات  وبالعودة 

جانب  من  قوية  انطلقة  عرفت 

واإرادة  رغبة  ابدوا  الذي  الزوار 

لتحقيق نتيجة ايجابية، ليفر�ص 

منطقهم  جغابة  ن�ضال  رفــقــاء 

خمتلف  يف  �ضيطرتهم  ويفر�ضون 

يف  الــوفــاق  ليفوز  اللقاء  اأطـــوار 

وبنتيجة  نقطتني  بفارق  االأخري 

نقطة   23 مــقــابــل  نقطة   25
للرتجي املحلي، وبهذا يكون وفاق 

يف  البطل  و�ضيف  التوتة  عــني 

اأف�ضل  حقق  قد  الفارط  املو�ضم 

انطلقة له هذا املو�ضم.

ع. العبا�ضي

اأ.جاأ.ج

�لإد�رة تفكر يف �لإ�ستغناء
 عن �ملهاجم حميتي

بيت  ــل  داخ مطلعة  م�ضادر  مــن  علم 

الرئي�ص  اإدارة  ـــاأن  ب بــاتــنــة  �ــضــبــاب 

الطاقم  مع  بالتن�ضيق  زغينة  فرحات 

عن  االإ�ضتغناء  يف  جديا  تفكر  الفني 

وثائق  ومنحه  حميتي  فار�ص  املهاجم 

على  الــقــرار  ــذا  ه ويــاأتــي  ت�ضريحه، 

منذ  اللعب  م�ضتوى  تراجع  خلفية 

�ضوى  يلعب  مل  حيث  املو�ضم،  بــدايــة 

من  معاناته  ب�ضبب  ـــدة،  واح مــبــاراة 

جعله  ما  ال�ضاق،  م�ضتوى  على  اإ�ضابة 

بعيدا عن الفريق ملدة طويلة، ويفقد 

الكثري من اإمكانياته ال �ضيما البدنية، 

وهو ما ظهر من خلل الدقائق القليلة 

التي لعبها يف مواجهة قاي�ص والتي مل 

ت�ضفع له باإقناع املدرب التون�ضي حمرز 

اللعب  مع  االإدارة  و�ضتجل�ص  علي  بن 

لتحديد  ــات  ــض ــاو� ــف امل طــاولــة  عــلــى 

م�ضتقبله مع الفريق �ضيما واأن الفريق 

�ضفوفه  تدعيم  اىل  بحاجة  �ضيكون 

وهو  ال�ضتوي  املريكاتو  خلل  مبهاجم 

ما يوؤكد قرب نهاية م�ضوار اللعب مع 

الكتيبة االأورا�ضية.

ــا تـــوا�ـــضـــل تــ�ــضــكــيــلــة الــ�ــضــبــاب  ــم ك

اأمام  الهام  للقاء  اجلدية  حت�ضرياتها 

جلل  اأوالد  �ضباب  اجلــديــد  الــرائــد 

جتهيز  علي  بــن  ـــدرب  امل با�ضر  حيث 

�ضيعتمد  الــتــي  التكتيكية  اخلــطــة 

اأن  خا�ضة  املواجهة  هذه  اأثناء  عليها 

ت�ضرفه  حتت  �ضيكونون  اللعبني  جل 

ب�ضبب  قح�ص  املهاجم  غياب  عــدا  ما 

اأن  االإيــجــابــيــة  والنقطة  االإ�ــضــابــة 

جيدة  ظــروف  يف  جتــرى  التدريبات 

ويعول اللعبون على املواجهة واأكدوا 

اأن النتيجة �ضتوؤول ل�ضاحلهم، مادامت 

لتحقيق  مــواتــيــة  الـــظـــروف  جــمــيــع 

االإنت�ضار كما اأن التقني التون�ضي طالب 

من العبيه بح�ضد النقاط الثلث مبا 

يف  حا�ضمة  �ضتكون  املواجهة  هذه  اأن 

عن  الباحث  فريقه،  م�ضتقبل  حتديد 

اأ�ضحاب  على  اأكــرث  اخلــنــاق  ت�ضييق 

اأحمد اأمني. باملقدمة.

اأحمد اأمني. ب

�لبي�ساء  وعني  قاي�س  "نتيجتا 
حتفزنا على حتقيق �ملزيد"

اأكد الظهري االأمين بيطام عي�ضى اأن النقاط 

مواجهتي  خلل  الفريق  ح�ضدها  التي 

غالية  تعترب  البي�ضاء  وعني  قاي�ص 

جدا ورفعت من طموحات الفريق 

موا�ضلة  �ضبيل  يف  ـــي  االأورا�ـــض

اللعب على ورقة ال�ضعود قائل 

يف هذا ال�ضياق "علينا اأن نن�ضى 

للقاء  ونتطلع  االإجنــــاز،  هــذا 

اأوالد  �ضباب  الرائد  اأمام  املقبل 

اجلولة،  هــذه  نقاط  كــون  جــلل 

قد تكون حا�ضمة يف بعث حظوظنا 

ال�ضعود، و�ضنحاول  اأكرث يف لعب ورقة 

جلل  اأوالد  �ــضــبــاب  ــرائــد  ــال ب االإطـــاحـــة 

اأ�ضحاب املقدمة وبعث التناف�ص على ال�ضعود كما  لت�ضديد اخلناق على 

املناف�ضة، و�ضيزيد عنا�ضرنا  الفرق  �ضيخيف  اأوالد جلل  الفوز على  اأن 

اأمام  �ضهلة،  تكون  لن  املاأمورية  اأن  �ضحيح  املنا�ضبات،  قادم  يف  عزمية 

اأوجه ر�ضالة وا�ضحة اإىل االأن�ضار  مناف�ص ا�ضتعاد عافيته بالكامل،كما 

مثنيا على جمهوداتهم الكبرية يف �ضبيل دعمنا ملوا�ضلة �ضل�ضلة النتائج 

اإىل  وقف  من  لكل  بال�ضكر  ”اأتوجه  ال�ضياق:  هذا  يف  قائل  االإيجابية 

اأن  �ضاأنها  من  الت�ضرفات  هذه  ومثل  املا�ضية  الفرتة  يف  ودعمنا  جانبنا، 

اأنا اأمتنى  ترفع معنويات اللعبني، وتدفعهم اأكرث مل�ضاعفة املجهودات، 

باإمكانية  يوؤمن  اللعبني  جل  واأن  خا�ضة  امل�ضتوى،  بــذات  نوا�ضل  اأن 

حت�ضني م�ضرية الفريق".

اأحمد اأمني. ب

املدافع بيطام عي�صى يوؤكد: 

كــرة اليـد 



جنم عني وملان اأمل العلمة

�لإد�رة تر��سل �لر�بطة لالإ�ستقبال بالبالعة

يف  �لتاأكيد  "لوناب" تو��سل 
�لوديات وتنتظر �إنطالقة �لبطولة

�لنجم يتجاوز عقبة عني �لبي�ساء 
بنجاح وير�هن على مناف�سة �لكاأ�س

�إنتقاد�ت للتحكيم، و�لتنقل هذ� �لإثنني �إىل و�دي �سوف

م�ستقبل بازر �سكرة 

نادي التالغمة 
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عادت ت�ضكيلة نادي التلغمة بتعادل 

املحلي  ال�ضباب  اأمــام  قاي�ص  من  ثمني 

بطولة  من  اخلام�ضة  اجلولة  لقاء  يف 

اإنــتــهــى على  ــثــاين يف لــقــاء  ــواة ال ــه ال

التعادل  وهو  ال�ضلبي،  التعادل  نتيجة 

ترتاجع  النادي  ت�ضكيلة  جعل  الــذي 

 05 بــر�ــضــيــد  الــعــا�ــضــر  الــ�ــضــف  اإىل 

واالإداري  الفني  الطاقم  وفتح  نقاط، 

اأدار  الذي  التحكيم  ثلثي  على  النار 

الفريق  اإىل  حتــيــزه  ب�ضبب  ــاراة  ــب امل

من  النجم  م�ضريي  قول  ح�ضب  املحلي 

جزاء  �ضربة  منح  عن  تغا�ضيه  خلل 

اللعب  عرقلة  بعد  للنادي  حقيقية 

العمليات، ف�ضل  خابية داخل منطقة 

اأتيحت  الــتــي  اخلــطــرية  اللقطة  عــن 

اأن  اإال  االأخـــرية  الدقيقة  يف  للنادي 

نهاية  عــن  اأعــلــن  �ضطمبويل  احلــكــم 

من  كبرية  اإحتجاجات  و�ضط  املباراة 

العبي التلغمة. 

اجلولة  يف  النادي  ت�ضكيلة  وتتنقل 

ملواجهة  ــوف  ــض � واد  اإىل  ــة  ــادم ــق ال

الت�ضامن ال�ضويف هذا الثلثاء يف ثاين 

وهو  للفريق،  الــتــوايل  على  خــرجــة 

تقرر  الفريق  اإدارة  جعل  الذي  االأمر 

ت�ضبيق التنقل بيوم واحد قبل املباراة 

اأف�ضل  يف  الت�ضكيلة  و�ــضــع  اأجـــل  مــن 

الــعــودة  اأجـــل  مــن  املمكنة  ــروف  ــظ ال

بنتيجة اإيجابية رغم اأن املهمة تبدوا 

على الورق �ضعبة للغاية اأمام الت�ضامن 

االأن  الثالثة حلد  املرتبة  الذي يحتل 

الفوز يف  يتمكن من حتقيق  اأنه مل  اإال 

نتائجه ب�ضكل  اأخر لقاءين وتراجعت 

ملحوظ وهي النقطة التي يعول عليها 

اأ�ضبال املدرب زمامطة من اأجل العودة 

اأ�ضبال نادي  اإيجابية، وحقق  بنتيجة 

مقابل  برباعية  كبريا  فوزا  التلغمة 

فيلج  �ضباب  من  نظرائهم  اأمــام  هدف 

اأمام ذات  مو�ضى فيما تعادل االأ�ضاغر 

املناف�ص بنتيجة هدفني يف كل �ضبكة. 

بداية  �ضكرة  بـــازر  م�ضتقبل  حقق 

الثاين  ــوي  ــه اجل بــطــولــة  يف  مــوفــقــة 

من  متكن  اأن  بعد  ق�ضنطينة  لرابطة 

اإىل  تنقله  من  الفوز  بنقاط  الــعــودة 

يف  بو�ضرقة  اإحتــاد  ملواجهة  الطاهري 

بازر  اأبناء  بتفوق  اإنتهت  التي  املقابلة 

كل  توقيع  حملت  مقابل  دون  بثنائية 

الفوز  وهو  بطوط  وزميله  عبا�ص  من 

الهرو�ص  املدرب  اأ�ضبال  به  ك�ضر  الذي 

ــة  ــن اأنــيــابــهــم يف لــعــب ورق مــبــكــرا ع

ظل  يف  خا�ضة  املو�ضم  هــذا  ال�ضعود 

توفر االإمكانيات املادية يف ظل الدعم 

الكبري املقدم للفريق من طرف م�ضالح 

بلدية بازر �ضكرة.

ـــرعـــت تــ�ــضــكــيــلــة الـــفـــريـــق يف  و�ـــض

الثلثاء  هـــذا  ملـــبـــاراة  حتــ�ــضــرياتــهــا 

حل�ضاب  تومغني  هن�ضري  فريق  اأمـــام 

مناف�ضة  من  الثاين  الت�ضفوي  ــدور  ال

ق�ضنطني،  لرابطة  اجلمهورية  كاأ�ص 

على  امل�ضتقبل  ت�ضكيلة  تراهن  حيث 

يف  بعيدا  ــاب  ــذه وال الــتــاأهــل  حتقيق 

هذه املناف�ضة رغم اأن الهدف الرئي�ضي 

للفريق هذا املو�ضم يتمثل يف لعب ورقة 

ال�ضعود، وتقدمت اإدارة الفريق بطلب 

اإىل الرابطة اجلهوي من اأجل برجمة 

موؤقتا  الديار  داخل  الفريق  مباريات 

مبلعب البلعة وهذا اإىل غاية اإعادة 

فتح ملعب ال�ضهيد حار�ص عمار بالعلمة 

الوقت  يف  لل�ضيانة  يخ�ضع  والـــذي 

متوا�ضل  االإ�ضكال  يبقى  فيما  احلايل، 

جتد  التي  ال�ضبانية  للفئات  بالن�ضبة 

اأجل  من  مو�ضم  كل  يف  كبرية  �ضعوبات 

امللعب  غلق  ظل  يف  املناف�ضني  اإ�ضتقبال 

البلدي ببازر �ضكرة منذ مدة طويلة. 

اأمل  حقق فريق 

النا�ضط  العلمة 

يف بطولة الق�ضم 

لرابطة  ال�ضريف 

ــــوزا  ــف ف ــي ــط ــض �

اللقاء  يف  مهما 

الـــــــــودي اأمــــــام 

بئر  �ضباب  فريق 

ما  بطولة  يف  النا�ضط  العر�ص 

ثلثة  بنتيجة  الرابطات  بني 

وهــذا  هــدفــني  مقابل  اأهــــداف 

اإطــار  يف  نوفمرب  اأول  مبلعب 

لبطولة  الفريق  اإ�ضتعدادات 

اأكــدت  حيث  اجلــديــد،  املو�ضم 

املدرب  بقيادة  االأمــل  ت�ضكيلة 

جاهزيتها  عن  الدين  نور  نفار 

ـــكـــبـــرية لــــدخــــول مــعــرتك  ال

البطولة بقوة بعد التح�ضريات 

قام  الــتــي  واملكثفة  النوعية 

هذه  الفريق  بها 

اأن  ولو  ال�ضائفة، 

الطاقم  ــوف  ــخ ت

الــــفــــنــــي يــبــقــى 

بخ�ضو�ص  قائما 

الكبري  الــتــاأخــر 

ـــل حلــد  ـــج ـــض ـــ� امل

بخ�ضو�ص  االأن 

ظل  يف  الــبــطــولــة  اإنــطــلقــة 

املقاطعة  على  االأندية  اإ�ضرار 

املطالب  تلبية  ــدم  ع ــال  ح يف 

لهذه  املــايل  بالدعم  املتعلقة 

الـــفـــرق مـــن طــــرف مــديــريــة 

ال�ضباب والريا�ضة وهو ما يعني 

�ضتوؤجل  البطولة  اإنطلقة  اأن 

وكان  االأقل،  على  اأخر  الأ�ضبوع 

ودي  لقاء  يف  تفوق  قد  االأمــل 

اأخر على ح�ضاب �ضباب عمو�ضة 

بثنائية مقابل هدف واحد. 

ــم عني  ــح جن جن

الظفر  يف  ـــان  ومل

ـــــوز يف  بــــــــاأول ف

اجلهوي  بطولة 

لرابطة  االأول 

حيث  ق�ضنطينة 

اأ�ضبال  يفوت  مل 

حطاب  ـــــدرب  امل

ال�ضيف  اإ�ضت�ضافة  فر�ضة 

ــص  ــ� ــري ــاء اأح ــبــيــ�ــض عـــني ال

بنتيجة  الـــفـــوز  لــتــحــقــيــق 

هدفني دون مقابل من توقيع 

وقنفود  بو�ضحمة  مــن  كــل 

التي جــرت حتت  املــبــاراة  يف 

اأنظار عدد حمرتم من اأن�ضار 

على  تــوافــدوا  الــذي  النادي 

مدرجات امللعب البلدي، وبدا 

را�ضيا  للنجم  الفني  الطاقم 

طرف  من  املقدم  االأداء  عن 

يف  املباراة  هذه  يف  اللعبني 

التاأكيد  اإنتظار 

خــلل اجلــوالت 

حيث  املــقــبــلــة 

ـــى رهـــــان  ـــق ـــب ي

الــــنــــجــــم هــــذا 

لعب  هــو  املو�ضم 

االأوىل  االأدوار 

بعد  البطولة  يف 

عدة موا�ضم متتالية من اللعب 

هذا  يف  البقاء  حتقيق  بغية 

ت�ضكيلة  و�ضرعت  امل�ضتوى، 

التح�ضري  يف  �ضريعا  النجم 

اجلمهورية  ــص  ــاأ� ك ملــقــابــلــة 

اأمام  الثلثاء  هذا  املنتظرة 

ق�ضر  �ضباب  ــار  اجل الفريق 

الدائرة  داربــي  يف  االأبــطــال 

حيث يبقى الرهان هو ك�ضب 

ورقة التاأهل يف هذه املناف�ضة 

املناف�ص يعاين مع  اأن  خا�ضة 

بداية هذا املو�ضم. 

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

ع. بدري ع. بدري

ف�ضخ  بوعريريج  برج  اأهلي   اإدارة  قررت 

عــقــد احلــار�ــص الــــدويل الــ�ــضــابــق فــوزي 

املناجري  عــنــه  ك�ضف  ح�ضبما  �ــضــاو�ــضــي 

ذات  واأو�ضح  معو�ص،  كمال  للنادي  العام 

خدمات  عــن  التخلي  قــرار  اأن  املتحدث 

من  طلب  على  بناء  جاء  �ضاو�ضي  احلار�ص 

دومــا،  فــرانــك  الفرن�ضي  الفريق  مــدرب 

م�ضيفا  ‘‘لقد طلب املدرب عدم االحتفاظ 

وذلك  الت�ضكيلة  يف  �ضاو�ضي  بــاحلــار�ــص 

ملا  عليه  وقف  الذي  املف�ضل  التقرير  بعد 

حدث قبل وبعد املباراة اأمام فريق �ضبيبة 

مناو�ضات مع  ريا�ضية وغري مربرة خ�ضو�ضا دخوله يف  ال�ضاورة وهي ت�ضرفات غري 

بهدف  ان�ضباطية  الأ�ضباب  �ضاو�ضي  التخلي عن خدمات احلار�ص  ومنه قرر  االن�ضار 

احلفاظ على وحدة املجموعة ‘‘.

 �إد�رة " �لكابا" تف�سخ عقد �حلار�س فوزي �ساو�سي

ق. ر

ع النقاطا�شم الناديالرتتيب

10ترجي قاملة01
09�شباب عني ياقوت02

09مولودية بريكة-
09جمعية عني كر�شة-
07اإحتاد احلجار5
07ن�شر الفجوج-
06�شباب امليلية7
06جنم تازوقاغت-

ع النقاطا�شم الناديالرتتيب

09جنم القرارم01
08اإحتاد �شطيف02
07�شبيبة عزازقة03

07�شبيبة بومردا�ص-
07جنم بوعقال-

06اأمل �شريع برج غدير06
05�شباب براقي07

05�شباب بوجلبانة-

ع النقاطا�شم الناديالرتتيب

03اأوملبي امل�شيلة01
03اإحتاد طولقة-
03جمعية برج غدير-
03اأوملبي جمانة-
03جنم اليا�شري-
03جنم اأوالد دراج-

01جامعة باتنة07
01اإحتاد الدو�شن-

ع النقاطا�شم الناديالرتتيب

05اأوملبي الطارف9
04وفاق تب�شة10

04�شباب ميلة-
03�شباب هواري بومدين12

03�شباب الدرعان-
02اأوملبي بومهرة14

02اأمل مروانة-
00وفاق القل16

ع النقاطا�شم الناديالرتتيب

05�شباب برج منايل-
05ملعب �شطيف-

04مولودية البويرة11
04اأمل حيدرة-

03اإحتاد برهوم13
02�شباب بئر العر�ص-
02جمعية اأوال زواي-

01�شباب احلمادية16

ع النقاطا�شم الناديالرتتيب

00مولودية امل�شيلة09
00اأمل بريكة-
00اأمل الزوي-
00�شريع بلعايبة-
00�شبيبة �شريانة-
00مولودية بو�شعادة-
00مولودية را�ص امليعاد-
00�شباب را�ص الواد-

رابطة بني اجلهات

رابطة باتنة اجلهوية 

 00  /  02 ـــــــــــــة  مـــــــــــــروان اأمــــــــــــــــــل  ــــــــــفــــــــــجــــــــــوج-  ال نــــــ�ــــــضــــــر 

 1  /  4 مــــــيــــــلــــــة  �ــــــــضــــــــبــــــــاب  يـــــــــــــاقـــــــــــــوت-  عـــــــــــني  �ــــــــضــــــــبــــــــاب 

 4  /  2 كـــــــر�ـــــــضـــــــة  عــــــــــني  ـــــة  ـــــي ـــــع ـــــم ج املـــــــيـــــــلـــــــيـــــــة-  �ـــــــضـــــــبـــــــاب 

 1  /  2 بـــــــــومـــــــــهـــــــــرة  ـــــــــــــي  ـــــــــــــب اأومل احلـــــــــــــجـــــــــــــار-  اإحتــــــــــــــــــــــاد 

 1  /  4 ــــــة  ــــــض ــــــ� ــــــب ت ـــــــــــــــــــاق  وف ـــــــــة-  ـــــــــك ـــــــــري ب مــــــــــولــــــــــوديــــــــــة 

 1  /  2 ـــــــــــل  ـــــــــــق ال وفــــــــــــــــــــــاق  تـــــــــــــــازوقـــــــــــــــاغـــــــــــــــت-  جنـــــــــــــم 

 2  /  3 ــــــن  ــــــدي ــــــوم ب ـــــــــــــــواري  ه �ـــــضـــــبـــــاب  ــــــــــارف-  ــــــــــط ال ـــــــــي  ـــــــــب اأومل

 1  /  2 ــــــــــــــــان  ــــــــــــــــدرع ال ــــــــاب  ــــــــب ــــــــض � ــــــــــــة-  ــــــــــــامل ق ــــــــــي  ــــــــــرج ت

 0  /  1 احلــــــــــمــــــــــاديــــــــــة  ــــــــبــــــــاب  �ــــــــض بــــــــــوعــــــــــقــــــــــال-  جنــــــــــــم 

 0  /  0 ــــــعــــــر�ــــــص  ال ـــــر  ـــــئ ب ـــــاب  ـــــب ـــــض � زواي-  اأوالد  ــــة  جــــمــــعــــي

0  /  0 عـــــــــــــزازقـــــــــــــة  �ـــــضـــــبـــــيـــــبـــــة  بـــــــــــــراقـــــــــــــي-  �ــــــــضــــــــبــــــــاب 

 1  /  1 ــــــــــر  غــــــــــدي بــــــــــــــــرج  اأمــــــــــــــــــــل  حــــــــــــــيــــــــــــــدرة-  اأمــــــــــــــــــــل 

 1  /  1 ـــــف  ـــــي ـــــط ـــــض � اإحتــــــــــــــــــــاد  مــــــــنــــــــايــــــــل-  ـــــــــــــرج  ب �ـــــــضـــــــبـــــــاب 

 1  /  0 بـــــــــــــرهـــــــــــــوم  اإحتـــــــــــــــــــــــــاد  �ــــــــضــــــــطــــــــيــــــــف-  ـــــــب  ـــــــع ـــــــل م

 1  /  1 بــــــوجــــــلــــــبــــــانــــــة  ــــــاب  ــــــب ــــــض � ــــــــــص-  ــــــــــردا� ــــــــــوم ب ــــــاب  ــــــب ــــــض �

 1  /  0 الــــــــــــــقــــــــــــــرارم  جنــــــــــم  الــــــــــبــــــــــويــــــــــرة-  ـــــــــة  ـــــــــودي ـــــــــول م

0  /  0 ــــــــــن  ــــــــــض ــــــــــدو� ال اإحتــــــــــــــــــــــاد  بـــــــــاتـــــــــنـــــــــة-  جــــــــامــــــــعــــــــة 

 0  /  1 بـــــــلـــــــعـــــــايـــــــبـــــــة  ــــــــع  ــــــــري ــــــــض � ـــــــــري-  ـــــــــض ـــــــــا� ـــــــــي ال جنــــــــــــم 

 1  /  0 املــــــ�ــــــضــــــيــــــلــــــة  اأوملـــــــــــبـــــــــــي  �ــــــــضــــــــريــــــــانــــــــة-  ـــــبـــــيـــــبـــــة  �ـــــض

 1  /  0 دراج  اأوالد  جنــــــــــــم  ـــــــــــــــــــــــــــزوي-  ال اأمــــــــــــــــــــل 

 4  /  1 طـــــــولـــــــقـــــــة  اإحتـــــــــــــــــــاد  ــــــــعــــــــادة-  ــــــــض ــــــــو� ب مـــــــــولـــــــــوديـــــــــة 

 0  /  3 بــــــــريــــــــكــــــــة  اأمـــــــــــــــــــل  ـــــــــــر-  ـــــــــــدي غ بـــــــــــــــرج  �ــــــــضــــــــريــــــــع 

 2  /  0 جمـــــــــانـــــــــة  اوملـــــــــــبـــــــــــي  املـــــــ�ـــــــضـــــــيـــــــلـــــــة-  مـــــــــولـــــــــوديـــــــــة 

الــواد را�ــص  �ضباب  لغياب  تلعب  مل  ـــوادي  ال را�ــص  �ضباب  املــيــعــاد-  را�ــص  مــولــوديــة 

نتائج �جلولة �لر�بعة )جمموعة �ل�رشق(

نتائج �جلولة �لر�بعة )جمموعة و�شط �رشق(

نتائج �جلولة �لأوىل



ذكر تقرير 

�شحفي 

بريطانية، 

اأن بول 

بوغبا، جنم 

مان�ش�شرت 

يونايتد، مهدد 

بقوة بالغياب عن مباراة ليفربول، يف 

اجلولة التا�شعة من الربميريليغ.

وبح�شب �شحيفة "ديلي ميل"، 

فاإن بوغبا كان قد �شافر اإىل دبي 

ال�شتكمال برناجمه التاأهيلي يف 

طق�ٍص حار، لكنه على اأعتاب الغياب 

عن موقعة الريدز.

و�شتكون موقعة ليفربول، حا�شمة 

ب�شكل كبري يف حتديد م�شتقبل مدرب 

اليونايتد اأويل جونار �شول�شكاير.

ون�شر بوغبا )26 عاًما( مقطع فيديو 

خال ا�شتكمال برناجمه التاأهيلي 

يف دبي، وكتب عليه "اأو�شكت على 

االنتهاء".

ومن املقرر اأن يقدم بوغبا تقريًرا اإىل 

االأطباء يف مقر النادي هذا االأ�شبوع، 

لتحديد مدى تعافيه وموعد عودته.

ولكن هناك خماوف من اأن غياب 

بوغبا قد ميتد ملا بعد مباراة 

ليفربول، بل ولنهاية ال�شهر اجلاري.

ويواجه اليونايتد خال هذا ال�شهر 

اأي�شا نوريت�ص �شيتي يف الدوري يوم 

مع  يلعب  اأن  على  اأكتوبراجلاري،   20
بارتيزان بلجراد يف اليوروبا ليغ يوم 

مواجهة  قبل  ال�شهر،  نف�ص  من   24
ت�شيل�شي على ملعب �شتامفورد بريدج 

يف كاأ�ص الرابطة االإجنليزية يف 

الـ30 من ال�شهر 

احلايل.

بوغبا قريب
 من الغياب عن 
موقعة ليفربول

اأ�ضادت ال�ضحف الفرن�ضية 

ال�ضادرة ام�ص مبنتخب بلدها بعد فوزه على 

اأي�ضلندا بهدف يف الت�ضفيات املوؤهلة لكاأ�ص 

االأمم االأوروبية )يورو 2020(.

وكتبت �ضحيفة "ليكيب": 

بريقه"  ي�ضتعيد  "جريو 
يف اإ�ضارة الإحرازه الهدف 

الوحيد للديوك من ركلة 

جزاء.

ويف االأعلى اأ�ضارت اإىل 

بني  ليون  اأوملبيك  "حرية 
بلن وجا�ضيه لتدريب 

الفريق".

 

اأما جملة "فران�ص فوتبول" فكتبت 

جمهود". باأقل  يفوزون  "الديوك 
 

بينما لفتت �ضحيفة "بروفان�ص" اإىل اقرتاب منتخب فرن�ضا من 

التاأهل ليورو 2020.

�صحف فرن�صا 
حتتفل باقرتاب 

الديوك من 
يورو 2020

 ال�صحافة معـــــــــــــــــــــــر�ض

يخطط الاعب االإجنليزي ال�شابق ديفيد 

بالنجم  يجمعه  جديد  مل�شروع  بيكهام، 

الفرن�شي كيليان مبابي، العب باري�ص �شان 

جريمان الفرن�شي.

وبح�شب �شحيفة "ديلي ميل" الربيطانية، 

الإدارة  خا�شة  �شركة  افتتح  بيكهام،  فاإن 

اأعمال الاعبني.

مبابي  مــع  التوقيع  اأن  بيكهام  ويعتقد 

املهاجم  يـــزال  ال  حيث  مــربــًحــا،  �شيكون 

ال�شاب غري م�شتقر يف باري�ص �شان جريمان، 

ومان�ش�شرت  مدريد  ريال  من  اهتمام  و�شط 

�شيتي به.

الدين  لــزيــن  مهما  هــدًفــا  مبابي  ويعترب 

حر�شه  ظل  يف  مدريد،  ريال  مدرب  زيدان 

دوري  يحقق  ــوي  ق فــريــق  تاأ�شي�ص  على 

االأبطال جمدًدا.

مبابي  مع  اجتماعات  عدة  بيكهام  وعقد 

م�شروعه  اإىل  بــاالنــ�ــشــمــام  الإقــنــاعــه 

اجلديد.

ورغم اأن بيكهام لي�شت لديه خربة يف جمال 

ومكانته  ا�شمه  اأن  اإال  الاعبني،  وكالة 

يغريان اأي العب للتوقيع معه.

مدافع  كوليبايل،  كاليدو  ال�شنغايل  يعتقد 

نابويل، الأن  اأنه ال توجد عن�شرية يف  نابويل، 

كالياري،  م�شجعي  عن  تدافع  مل  جماهريهم 

روميلو  على  الهجوم  بعد  اإنرت  اأن�شار  فعل  مثلما 

لوكاكو.

القدم  كرة  يف  جدل  مثار  العن�شرية  تزال  وال 

لهتافات  كوليبايل  تعر�ص  حيث  االإيطالية، 

متييز من جمموعات مناف�شة من امل�شجعني على 

مر ال�شنني املا�شية.

ل�شحيفة  تــ�ــشــريــحــات  يف  كــولــيــبــايل  وقــــال 

اإيطاليا  اإن  يقول  "الكل  الفرن�شية:  "ليكيب" 
جميئهم  يوؤجلون  االأجانب  واأن  عن�شري،  بلد 

لكن ميكنني  ي�شمعونه،  ما  اأجل كل  اإىل هنا من 

القول اإن نابويل �شيء اآخر".

نابويل،  يف  رائًعا  وقًتا  ق�شيت  "لقد  واأ�ــشــاف: 

اأ�شدقائي،  وكذلك  جيًدا،  عائلتي  وُا�شتقبلت 

عندما ياأتون لروؤيتي، يكونون �شعداء للغاية".

املدينة  جمال  فاإن  ذلك،  على  "عاوة  وتابع: 

هنا ال ي�شدق، كما اأنني األعب �شمن اأحد اأف�شل 

الفرق، وميكننا مكافحة العن�شرية".

�شواء  ببطولة  الفوز  من  متكنت  "اإذا  واأكمل: 

�شدى  املعركة  هذه  �شتاأخذ  قارية،  اأو  حملية 

اأكرب".

نابويل  م�شجعي  با�شتطاعة  يكن  "مل  ووا�شل: 

كتابة خطاب مثل اأن�شار اإنرت، الأن هناك الكثري 

من احلب هنا".

وت�شاءل: "كيف ميكنهم القول اإن هجوم جماهري 

كالياري لي�ص هدفه العن�شرية؟ من الوا�شح اأننا 

تعر�شنا للتمييز ب�شبب لون ب�شرتنا".

القواعد  جــًدا،  مــوؤمل  له  نتعر�ص  "ما  واأردف: 

هناك  تــزال  ال  لكن  جيًدا،  واأعرفها  موجودة 

بع�ص امل�شاكل يف تطبيقها".

واأمت: "مل ي�شدر اأي قرار �شدر �شد اأي م�شجع، 

التي  االأنــديــة  على  غرامات  اأي  توقع  مل  كما 

متلك جماهري تفتعل مثل هذه ال�شلوكيات".

ريال  اأن  اإ�ــشــبــاين،  �شحفي  تقرير  ذكــر 

مدريد عليه تخطي عقبة كبرية 

مع  التعاقد  يريد  كان  اإذا 

يف  اإريك�شن،  كري�شتيان 

جانفي املقبل.

وبـــــــحـــــــ�ـــــــشـــــــب 

"ماركا"  �شحيفة 

االإ�ــشــبــانــيــة، فــاإن 

دانــــيــــيــــل لــيــفــي 

توتنهام  رئــيــ�ــص 

ب�شعوبة  مــعــروف 

ل�شم  معه  التفاو�ص 

حيث  ناديه،  من  العبني 

يف  مــدريــد  ريـــال  معه  تعامل 

�شفقتني كبريتني من قبل.

 40 مدريد  ــال  ري دفــع   2012 عــام  ففي 

مليون يورو ل�شم الكرواتي لوكا مودريت�ص، 

يورو  مليون   100 دفــع   2013 عــام  ويف 

لفرتة  ا�شتمر  ــذي  وال بيل،  غاريث  ل�شم 

طويلة اأغلى العب يف العامل.

لكن االآن الو�شع خمتلف، فاإريك�شن ينتهي 

بنهاية  ــبــريز  الــ�ــش مـــع  ــده  ــق ع

وبالتايل  اجلــاري،  املو�شم 

ــا يف  قــد يــرحــل جمــاًن

اإذا  املقبل،  ال�شيف 

توتنهام  يوافق  مل 

ـــى بـــيـــعـــه يف  ـــل ع

ال�شتاء.

التقرير  واأ�ـــشـــار 

اإىل اأن ريال مدريد 

�شيعر�ص مبلًغا ي�شل 

يورو،  مليون   25 اإىل 

جانفي  يف  اإريك�شن  ل�شم 

ذلك  كان  اإذا  لريى  وينتظر   ،

كافًيا الإقناع ليفي اأم ال.

عام  منذ  توتنهام  رئا�شة  ليفي  ويتوىل 

2001، وهو االأقدم يف الدوري االإجنليزي 
املمتاز.

ريال  اإىل  باالن�شمام  اإريك�شن  ويرحب 

مدريد، رغم رغبة اأكرث من ناٍد يف �شمه.

العبه  تواجد  بــاأن  تاأكيدات  ليفربول  تلقى 

امل�شري حممد �شاح يف قطر، خال كاأ�ص العامل 

لاأندية، لن ي�شتخدم الأغرا�ص دعائية.

الربيطانية،  ميل"  "ديلي  �شحيفة  وبح�شب 

خال  رو�شيا  يف  ا�شتخدامه  مت  قد  �شاح  فاإن 

فعاليات كاأ�ص العامل من قبل الرئي�ص ال�شي�شاين 

رم�شان قديروف لدعاية �شيا�شية، حيث منحه 

املواطنة الفخرية، وا�شت�شافه ب�شكل �شخ�شي، 

وهو ما ي�شعى الاعب واإدارة ليفربول لتفاديه 

خال رحلة قطر يف دي�شمرب املقبل.

واأو�شحت ال�شحيفة اأن ليفربول يخ�شى تكرار 

نف�ص ال�شيناريو مع �شاح يف قطر، لذلك طلب 

النادي �شمانات بعدم ا�شتخدام الاعب يف اأي 

اأغرا�ص دعائية.

�شاح  ــاأن  ب ليفربول  قطر  اأخـــربت  وبالفعل 

�شيعامل بنف�ص الطريقة التي يعامل بها باقي 

اأفراد الفريق.

لاأندية  العامل  كاأ�ص  يف  ليفربول  و�شي�شارك 

يف  اأوروبــا  اأبطال  دوري  بطل  باعتباره  بقطر 

املو�شم املا�شي.

م�شري  على  ال�شوء  اإ�شباين،  �شحفي  تقرير  �شلط 

بر�شلونة،  مهاجم  �شواريز  لوي�ص  االأوروغوياين 

انتهاء  موعد  اقــرتاب  مع  املقبلة،  الفرتة  خال 

عقده مع النادي الكتالوين.

�شفوف  يف  العــبــني   4 �ــشــمــن  ــز  ــواري ــش � وُيــعــد 

 ،2021 �شيف  يف  عقودهم  تنتهي  بر�شلونة، 

بجانب اأرتورو فيدال، واإيفان راكيتيت�ص وليونيل 

ناد  مي�شي، واالأخري يحق له الرحيل جماًنا الأي 

غري اأوروبي يف جوان 2020 املقبل.

وبح�شب �شحيفة "موندو ديبورتيفو" االإ�شبانية، 

فاإن �شواريز الذي قام بتجديد عقده مع بر�شلونة 

يف مار�ص 2017 حتى عام 2021 �شيكون يف عمر 

الـ34 بنهاية عقده، ويف هذا ال�شن قد يقرر اإنهاء 

م�شريته يف بطولة دوري �شغرية.

ميامي  اإنرت  نادي  "اهتمام  ال�شحيفة:  واأ�شافت 

االأمريكي بلوي�ص معروف جًدا، حيث يقود ديفيد 

بيكهام م�شروعا ممتازا، حيث �شُي�شارك يف الدوري 

االأمريكي اعتبارا من مار�ص 2020 املقبل".

بقمي�ص  تــاريــخــيــة  مــ�ــشــرية  ــز  ــواري ــش � وقــــدم 

ليفربول  �شفوف  من  ان�شمامه  منذ  بر�شلونة، 

عام 2014، حيث �شجل 183 هدفا خال 255 

مباراة لُيعادل رقم جو�شيب �شاميتيري كاأحد اأبرز 

الهدافني يف تاريخ البار�شا، وخلف كوباال )194 

مي�شي  وليونيل  هدفا(،   232( و�شيزار  هدفا(، 

)604 اأهداف(.

ـــايل، اإن  ـــط ـــال تــقــريــر �ــشــحــفــي اإي ق

نادي  رئي�ص  فاراندا�ص،  فريديريكو 

يدر�ص  الربتغايل،  ل�شبونة  �شبورتنغ 

ـــدو جنم  ـــال ــرمي كــريــ�ــشــتــيــانــو رون ــك ت

جوفنتو�ص، بطريقة مميزة.

�شبورت"  "توتو  �شحيفة  وذكــــرت 

االإيطالية، اأن رئي�ص �شبورتنغ ل�شبونة 

ملعب  على  رونالدو  ا�شم  و�شع  يف  ُيفكر 

"خو�شيه  با�شم  حالًيا  وامل�شمى  النادي 

األفاالدي".

ونقلت ال�شحيفة ت�شريح رئي�ص ل�شبونة 

حيث  النادي،  ملعب  ا�شم  تغيري  حول 

قال: "اإنها فر�شية ن�شعها يف اعتبارنا، 

ونحن �شنكون فخورين بها".

واأ�شافت اأن النادي الربتغايل يفكر يف 

 )Arena CR7( ت�شمية امللعب با�شم

ـــالـــدو(،  رون كري�شتيانو  )مــلــعــب  اأو 

اأكرث  اآخر  �شيناريو  هناك  اأن  مو�شحة 

احلايل  اال�شم  بني  اجلمع  وهو  �شعبية 

وا�شم رونالدو من خال ت�شميته مبلعب 

."José Alvalade  CR7 "
"كري�شتيانو �شيظل  واأردف فاراندا�ص: 

نادينا  تاريخ  رمــوز  اأعظم  اأحــد  دائًما 

ونفخر بارتباط ا�شم رونالدو بنا، واأن 

ا�شم اأف�شل العب يف العامل يتم دجمه 

مع �شبورتنغ ل�شبونة".

على  احلــفــاظ  نــحــاول  "نحن  وخــتــم: 

حيث  االأكــادميــيــة  ــل  داخ مثااًل  كونه 

يتدرب الاعبون ال�شغار كل يوم". 
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بيكهام يتحرك ل�صم مبابي اإىل م�صروعه اجلديد

كوليبايل: ال توجد عن�صرية يف نابويل

عقبة كبرية يف طريق 
ريال مدريد �صوب اإريك�صن

ليفربول يحمي �صالح من اال�صتغالل 
مبونديال االأندية

ال�صك يحيط مب�صتقبل �صواريز مع بر�صلونة

�صبورتنغ ل�صبونة يجهز تكرميا تاريخيا لرونالدو



يف ظل املناف�ضة غري ال�ضرعية مع �ضائقي "الفرود" 

يف ظل غياب مرافق ريا�ضية وترفيهية خا�ضة بها 

يف وقت م�ضت عديد الأحياء بالولية و�ضط ا�ضتح�ضان املواطنني
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ال�صباحة والرماية.. ريا�صات ت�صتهوي الباتنيات 

حملة النظافة الكربى م�صتمرة بوالية باتنة 

يف ال�ضياق ذاته اأكد مدير مركب اأول نوفمرب، 

مئات  �ضنويا  ي�ضجل  اأ�ضبح  االأخـــري  هــذا  اأن 

هذه  ملمار�ضة  امل�ضبح  اخــرتن  اللواتي  الن�ضوة 

الريا�ضة التي تعرف بالريا�ضة الكاملة، كونها 

اآن  اأع�ضاء اجل�ضم يف  ت�ضاعد على حتريك كل 

واحد، وذلك ما يف�ضر جناعتها يف حت�ضني بنية 

اجل�ضم ووقايته من االأمرا�ص الع�ضلية، كذلك 

اأ�ضبح امل�ضبح اأي�ضا ملذا للن�ضاء احلوامل اللئي 

هذه  وممار�ضة  املرفق  هذا  ارتياد  على  يعكفن 

لت�ضهيل  الوالدة  قبل  روتيني  ب�ضكل  الريا�ضة 

هذه العملية وزيادة فر�ضة جعلها طبيعية.

خليدة"  "بلقا�ضي  ـــدت  اأك ـــرى  اأخ جهة  مــن 

اأخ�ضائية يف االأمرا�ص العقلية والنف�ضية، باأن 

ممار�ضة ال�ضباحة تقي من الدخول يف حاالت 

ال�ضغوطات  من  وتخفف  مزمن،  وقلق  اكتئاب 

يف  يوميا  االإن�ضان  يواجهها  التي  والتوترات 

لذلك  واملهني،  والدرا�ضي  االجتماعي  الو�ضط 

واحدة  املتحدثة  ذات  ح�ضب  تعد  فال�ضباحة 

اأن  يجب  التي  النف�ضية  العلجات  ــم  اأه مــن 

يخ�ضع لها كل االأفراد.

ال�ضيدات  عديد  اأكــدت  ذاتــه  ال�ضعيد  وعلى 

امل�ضبح  ا�ضرتاكات  يف  االنخراط  انتقني  باأنهن 

اإىل  باالإ�ضافة  و�ضحية،  ترفيهية  كهواية 

الريا�ضة  هذه  تعلم  بهدف  اأخريات  انخراط 

يحالف  مل  فيما  ممار�ضتها،  من  واال�ضتفادة 

املجتمع  عقليات  ب�ضبب  االآخــر  البع�ص  احلظ 

اأ�ــضــبــحــت تقيد احلـــريـــات خــا�ــضــة يف  الــتــي 

�ضرحت  ما  وذلــك  النائية،  والقرى  البلديات 

فراغها  ملأ  قــررت  اأربعينية  وهي  حليمة  به 

هذه  اأن  غــري  بــريــكــة  م�ضبح  يف  بالت�ضجيل 

هوايتها  ممار�ضة  يف  راحتها  جتد  مل  االأخــرية 

املف�ضلة ب�ضبب نظرة املجتمع ال�ضيقة ملمار�ضة 

جعلها  ما  وذلــك  املركبات،  يف  الريا�ضة  املــراأة 

تلجاأ مل�ضبح اأول نوفمرب بباتنة وتقطع م�ضافات 

كبرية لكي تتاح لها الفر�ضة ملمار�ضة ال�ضباحة 

بعيدا عن اأعني الرقباء.

ال�ضنوات  خـــلل  بــاتــنــة  يف  وتــو�ــضــعــت  هـــذا 

االأخرية دائرة اهتمام الن�ضاء باأنواع كثرية من 

�ضابق  وقت  يف  متار�ص  تكن  مل  التي  الريا�ضات 

حيث  الرماية،  ريا�ضة  غرار  على  كبري  ب�ضكل 

لل�ضيدات  املجال  كثرية  نــوادي  موؤخرا  فتحت 

اأو�ضى  التي  الريا�ضة  هذه  ملمار�ضة  والفتيات 

عليه  اهلل  �ضلى  حممد  اهلل  ر�ضول  مبمار�ضتها 

ال�ضباحة  اأوالدكــــم  "علموا  قــولــه  يف  و�ضلم 

والرماية وركوب اخليل" ملا لها من فوائد عالية 

يف رفع درجات الرتكيز وتقوية الب�ضر وغريها 

من الفوائد التي تزيد من الذكاء العقلي.

ت�ضتمر حملة النظافة الكربى عرب 

اأ�ضدرت  الوالية، بعدما  كامل تراب 

�ضارمة  قــرارات  املحلية  ال�ضلطات 

االأحياء،  جميع  مت�ص  اأن  اأجــل  من 

ايـــن عــرفــت مــ�ــضــاركــة الــعــديــد من 

القطاعات مبا فيها جمعيات وهيئات 

املجتمع املدين.

النظافة  حملة  عرفت  وقــد  هــذا 

وا�ضعا  ترحيبا  بالوالية،  الكربى 

با�ضروا  الذين  املواطنني  طرف  من 

العمل منذ االإعلن االأول عنها �ضيما 

الإعطاء  االأ�ضبوعية  العطل  اأيـــام 

واحلي  املواطن  مب�ضتوى  يليق  منظر 

الذي ينتمي اإليه، كما اأن العديد من 

ال�ضركات اخلا�ضة بالنظافة �ضخرت 

والب�ضرية  املــاديــة  االإمــكــانــات  كــل 

الإجناح هذه احلملة.

ون�ضطاء  رواد  رحــب  جهتهم،  مــن 

مواقع التوا�ضل االجتماعي باملبادرة 

من خلل و�ضع اإعلنات على �ضفحات 

العامل االفرتا�ضي تدعو اىل تكاتف 

جهود اجلميع والتعاون الجناح هذه 

تكون  اأن  �ضاأنها  مــن  التي  املــبــادرة 

املجتمع،  يف  ورا�ضخة  جميلة  عادة 

ا�ضتثناء،  دون  اجلميع  فيها  ي�ضاهم 

االيجابية  التعليقات  جاءت  حيث 

من جميع املواطنني مبختلف فئاتهم 

الذي  احلدث  لهذا  كبري  با�ضتح�ضان 

اأحيائهم  تنظيف  عــلــى  ــزمــهــم  األ

يف  ت�ضاهم  قــد  ب�ضيطة  بــخــطــوات 

حماية املحيط واالإن�ضان من انت�ضار 

الرمي  ب�ضبب  واالأوبــئــة  االأمــرا�ــص 

الع�ضوائي للأو�ضاخ.

الدعائية  الــلــوحــات  ونــالــت  ــذا  ه

يف  و�ضعها  مت  التي  النظافة  حــول 

اال�ضتح�ضان  من  ن�ضيبها  االأحــيــاء 

ــرف املــواطــنــني الأنــهــا حترك  مــن ط

وحماية  التنظيف  يف  �ضواعدهم 

االأحياء من االأو�ضاخ وكذا اإر�ضادهم 

ووقت  ــاخ  ــض االأو� و�ــضــع  اأمــاكــن  اإىل 

ومــــرور عمال  تــزامــنــا  ــا  ــه ــراج اإخ

البلدية جلمعها اأين مت حتديد وقت 

ال�ضاعة  من  ابتداء  االأو�ضاخ  اأخراج 

ال�ضابعة م�ضاء لتفادي املنظر املقزز 

الأكيا�ص القمامة اأمام املنازل اأو اأمام 

احلاويات. 

جانب  اإىل  ـــه  اأن بــالــذكــر  جــديــر   

عرب  انطلقت  التي  النظافة  حملة 

انطلقت  املدينة،  اأحياء  من  العديد 

من  اأكرث  منذ  الت�ضجري  حملة  اأي�ضا 

للغطاء  االعتبار  الإعــادة  اأ�ضبوعني 

ب�ضب  انتهاكه  مت  الـــذي  النباتي 

املئات  م�ضت  التي  احلرائق  �ضل�ضلة 

املثمرة  االأ�ضجار  من  الهكتارات  من 

االأرز  �ضجرة  �ضيما  ــنــادرة  ال وكــذا 

االأطل�ضي.

االأجرة  �ضيارات  �ضائقي  يوميات  حتولت 

معاناة  اإىل  اأ�ضهر،  منذ  �ضطيف،  مبدينة 

للنهار  االأوىل  ال�ضاعات  منذ  تبداأ  يومية 

واإىل غاية العودة اإىل منازلهم وهذا يف ظل 

يواجهونها  باتوا  التي  الكثرية  ال�ضعوبات 

على  العوامل  من  العديد  نتيجة  عملهم  يف 

منها  الكثري  وغلق  الطرقات  اهرتاء  غرار 

تراجع  عن  ف�ضل  تعبيدها،  اأ�ضغال  ب�ضبب 

ل�ضيارات  الكبري  الــعــدد  ب�ضبب  الن�ضاط 

ال�ضرعية  غري  املناف�ضة  واأي�ضا  االأجـــرة 

ال�ضيارات  اأ�ضحاب  طــرف  مــن  املفرو�ضة 

حمليا  واملعروفة  رخ�ضة  دون  تعمل  التي 

بت�ضمية )الفرود(.

ولعل اأكرث ما يثري اأع�ضاب اأ�ضحاب �ضيارات 

هو  �ضطيف،  مبدينة  ــام  االأي هذه  االأجــرة 

ال�ضوارع  مبختلف  للطرقات  املزري  الو�ضع 

واالأحياء والذي ت�ضبب يف تعطل ن�ضاطهم، 

جمربين  باتوا  هــوؤالء  من  الكثري  اأن  حيث 

اأجل  من  اأخــرى  م�ضالك  عرب  التنقل  على 

االأمر  وهو  املحددة  الوجهة  اإىل  الو�ضول 

عن  ف�ضل  اأطــــول  وقــتــا  ي�ضتغرق  ـــذي  ال

اإمكانية ح�ضول اأعطاب يف ال�ضيارة ب�ضبب 

الكارثي للطرقات، يف وقت ي�ضتكي  الو�ضع 

�ضعر  رفع  على  قدرتهم  عدم  من  ال�ضائقون 

دج   150 يــتــجــاوز  ال  والــــذي  الــرحــلت 

التجمعات  اإىل  و250  املدينة  و�ضط  يف 

مل�ضنات  حــدوث  مع  املــجــاورة،  ال�ضكنية 

ومناو�ضات كثرية مع الزبائن ب�ضبب رف�ضهم 

امل�ضالك  نتيجة  اإ�ضافية  مالية  قيم  دفع 

اأ�ضحاب  مــن  ــدد  ع ــرى  ي حيث  الطويلة، 

هذه املهنة اأنه من غري املعقول ق�ضاء اأكرث 

طول  نتيجة  الطريق  يف  كاملة  �ضاعة  من 

امل�ضالك واالزدحام املروري مقابل احل�ضول 

على مبلغ 150 دج فقط، مطالبني ب�ضرورة 

طرف  من  املفرو�ضة  الت�ضعرية  مراجعة 

الو�ضع  ظــل  يف  خــا�ــضــة  الــنــقــل  مــديــريــة 

احلايل الذي عرف تراجعا كبريا للن�ضاط 

منذ عدة اأ�ضهر.

فاإن  االأجـــرة  �ضيارات  اأ�ضحاب  نظر  ويف 

دخول  منذ  تقريبا  بــداأ  الن�ضاط  تراجع 

"الرتامواي" حيز اخلدمة خا�ضة اأنه جعل 
عرب  التنقل  يف�ضلون  الزبائن  من  الكثري 

و�ضيارات  الو�ضيلة بدال من احلافلت  هذه 

االأجرة ب�ضبب االزدحام الكبري يف طرقات 

يتمثل  االآخــر  االإ�ضكال  اأن  كما  املدينة، 

عرب  االأجــرة  �ضيارات  من  الكبري  العدد  يف 

عا�ضمة الوالية وهو االأمر الذي قل�ص من 

مداخيل هوؤالء حيث ي�ضطر العديد منهم 

احل�ضول  اجل  من  ل�ضاعات  االنتظار  اإىل 

على دورهم.

واأمام هذه امل�ضاكل التي تواجه الع�ضرات 

�ــضــيــارات االأجــــرة باملحيط  اأ�ــضــحــاب  مــن 

ياأملون  فاإنهم  �ضطيف  ملدينة  احل�ضري 

من  �ضطيف  بــلــديــة  مــ�ــضــالــح  ــل  ــدخ ت يف 

الطرقات  تعبيد  اأ�ضغال  يف  االإ�ضراع  اأجل 

ف�ضل  حاليا  املفتوحة  امل�ضاريع  وا�ضتكمال 

عن الق�ضاء على النقاط ال�ضوداء املوجودة 

اإىل  اإ�ضافة  وهذا  االأحياء،  من  العديد  يف 

من  بالوالية  املــرور  حركة  تنظيم  اإعــادة 

هناك  يكون  حتى  النقل  مديرية  طــرف 

تكافوؤ يف فر�ص العمل بني اجلميع. 

�ضميحة. ع

عبد الهادي.ب 

اإميان. ج

بريكةنقاو�صمروانةاآري�صعني التوتةباتنةالتاريخ

االأحد 13  اأكتوبر 2019
براهيمي جناة نهج AX رقم 01 طريق عني الع�شافري

يزة نور الهدى�شايح هنا033226082
فرحات �شهام

033831256
 زروال جميلة

ح�شام ا�شماعيل033376840

ال�ضيادلة املناوبون خلل الفرتة الليلية )من ال�ضاعة 19:00 اإىل ال�ضاعة 08:00 �ضباحا(

راأ�ص العيونبيطامجزار�شريانةعني جا�شرواد املاءمنعةوادي الطاقةاإي�شمولال�شمرةاملعذرتيمقادتازولتالبلدية

االأ�ضبوع من 10/10/ 2019 

اإىل 2019/10/16
هادف �ضعيدة

فا�شل رم�شن

033211270
�شعدي م�شعود

033268527
غ�شبان �شماح

بورنان لويزة033327416
اأو�شن ليلى

بوقبال ونا�شة033201352
بوزينة عبد الفتاح

033333505
بلوني�ص �شمري

033245129
عثماين جناة

033265094
زردومي ن�شيمة

033895071
نوي�ص �شافية

خنتي نوال033898460

قيقبةق�شباتاأوالد �شي �شليمان �شفيانزانة البي�شاءاأوالد �شامتاخلمتبوزينةثنية العابدتكوتعني ياقوتاأوالد فا�ضلالبلدية

االأ�ضبوع من 10/10/ 2019 

اإىل 2019/10/16
مرزوق عبد املومن

�شاحلي دورية

033985461
تيطاوين �شادية 

033340498
يوبي مفيدة

جمادبة هجرية033341572
بلعيد يا�ضني

033334457
بورعية ربيع اأوني�ص

033289135
قا�شي زوينة

033876271
عريوة يا�شني

033375332
بن مربي اأ�شماء

033373433
حوفاف فتيحة

داودي �شم�ص الدين033383008

جدول املناوبة لل�ضيادلة عرب بلديات والية باتنة ل�ضهر اأكتوبر

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

ا�صتمرار املعاناة اليومية
 ل�صائقي �صيارات االأجرة 

تتهافت �صنويا املئات من الن�صوة وال�صيدات وال�صابات بباتنة على امل�صبح الوحيد الذي ل يزال ي�صتقبل املنخرطني للت�صجيل يف ا�صرتاكات ال�صباحة فيه والتي تدوم ملدة ثالثة اأ�صهر لكل ا�صرتاك، بعد اأن اأ�صبحت هذه الهواية ت�صتقطب 
العن�صر الن�صوي بقدر ما ت�صتهوي الرجال وال�صباب لأ�صباب عديدة اأولها البحث عن و�صيلة للرتفيه يف ظل غياب الكثري من املرافق الرتفيهية والريا�صية خا�صة يف ولية باتنة، ناهيك عن البحث عن العالج بعد اأن اأ�صبحت ال�صباحة حال 

لعالج الكثري من الأمرا�ص املزمنة على غرار الروماتيزم والأمرا�ص التنف�صية واآلم املفا�صل وغريها من الأمرا�ص.

احتفاء ب�ضهر اأكتوبر الوردي 

حملة حت�صي�صية حول �صرطان الثدي 
حملة  تنظيم  عــلــى  اخلـــري،  اأيـــــادي  نـــادي  يعكف 

حت�ضي�ضية لفائدة الن�ضاء وال�ضابات يف والية باتنة، 

19 وذلك تزامنا واالحتفاء ب�ضهر  يوم ال�ضبت املقبل 

اأكتوبر العاملي الوردي اخلا�ص بالتوعية حول �ضرطان 

الثدي.

حيث ك�ضفت االإح�ضائيات االأخرية عن ت�ضجيل ارتفاع 

اختلف  على  ال�ضرطان  مبر�ص  االإ�ضابات  يف  ملحوظ 

اإ�ضابة  املليون  اأرقــامــه  فاقت  العامل  عرب  االأ�ضباب 

�ضنويا، وهو ما ينذر بخطر داهم على املجتمعات �ضواء 

منخف�ضة الدخل اأو العك�ص، حيث يدعو االأخ�ضائيون 

عرب العامل اإىل �ضرورة الت�ضخي�ص املبكر لهذا املر�ص 

مل  اإذا  عليه  والق�ضاء  معاجلته  على  �ضي�ضاعد  والذي 

ي�ضعب  الت�ضخي�ص  تاأخر  حــال  ويف  املــر�ــص،  يتطور 

علجه مقارنة مع انت�ضاره ب�ضكل متطور قد يوؤدي اإىل 

الوفاة.

املـــراأة  تعي�ضه  الـــذي  والــتــهــاون  املماطلة  ظــل  ويف 

اال�ضت�ضفائية  املــراكــز  نحو  التوجه  يف  اجلزائرية 

حول  الــلزم  الدعم  تقدمي  فــاإن  الطبية،  والعيادات 

خطورته واأهمية الك�ضف عنه وتقدمي العلج املنا�ضب 

عمدت  فقد  لذا  انت�ضاره،  من  يحد  اأن  �ضاأنه  من  مبكرا 

والر�ضمية  املدنية  والهيئات  اجلمعيات  من  العديد 

اإىل فتح اأبوابها اأمام الن�ضاء بهدف الك�ضف املبكر عن 

هذا الداء للوقاية منه وكذا معرفة خطورة مراحله 

�ضيعمل  حيث  الــلزم،  العلج  وتلقي  التاأقلم  وكيفية 

واأطباء  خمت�ضني  مع  بالتن�ضيق  اخلــري  اأيــادي  نــادي 

اللزمة  واالإر�ضادات  الن�ضائح  تقدمي  على  املجال  يف 
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اأكتوبر اجلاري باملركز التجاري و�ضط املدينة.
ف.ق



جائزة نوبل هي اإحدى اجلوائز العاملية وتتمثل يف العديد من املجالت مثل جمال الكيمياء والفيزياء والأدب 
الديناميت  اخرتع  اأن  بعد  نوبل  األفريد  اجلن�صية  ال�صويدي  العامل  هو  اجلائزة  هذه  اخرتع  من  واأول  والطب 
بهدف فعل اخلري ولي�ص القتل والدمار ولكن الب�صر اأ�صاءوا ا�صتخدامه وطوروه وا�صتغلوه يف احلروب والتدمري 
ومن �صدة حزنه قام بتخ�صي�ص جائزة لكل �صخ�ص يدعو اإيل ال�صالم وي�صعي اإيل النجاح يف العامل. وعلى 

من  ثروته  بكامل  تربع  وقد  حياته،  يف  قط  ي�صتخدمه  مل  اأنه  اإل  للديناميت  نوبل  األفريد  اخرتاع  من  الرغم 
دي�صمرب  �صهر  من  العا�صر  واحد يف  ل�صخ�ص  اجلائزة  منح  ويتم  العامل  ال�صالم يف  ن�صر  علي  الت�صجيع  اأجل 
عن  تعبري  مو�صوع  موقع حمتوى  املقال من خالل  الآن يف هذا  لكم  نقدم  و�صوف  الرنويج،  عام يف  كل  من 
جائزة نوبل لل�صالم 2019 منا�صب جلميع املراحل التعليمية �صواء كانت البتدائية اأو الإعدادية اأو الثانوية

فاز ثلثة علماء بجائزة نوبل للفيزياء هذا 

اإجناز  وهو  �ضرتيكلند،  دونا  بينهم  من  العام، 

كبري يتمنى كل عامل حتقيقه.

لكن التغطية االإعلمية للخرب اهتمت باإبراز 

اإذ  للفيزياء،  نوبل  جوائز  عن  املـــراأة  غياب 

باجلائزة،  تفوز  امــراأة  ثالث  �ضرتيكلند  تعد 

 ،1903 عـــام  يف  ــــوري  ك ــــاري  م بــعــد 

فازت  التي  ماير  جيوبرت  وماريا 

ب�ضتني  بــعــدهــا  بـــاجلـــائـــزة 

عاما.

ح�ضول  ــن  م وبــالــرغــم 

ـــد،  ـــول فــرانــ�ــضــيــ�ــص اأرن

الكيمياء  مــهــنــد�ــضــة 

جائزة  على  احليوية، 

الــكــيــمــيــاء،  يف  نـــوبـــل 

ن�ضبة  ــة  ــاآل �ــض اأن  اإال 

نوبل  بجائزة  الفائزات 

يف العلوم تثري ت�ضاوؤالت عديدة حول و�ضع 

املراأة يف التدري�ص اجلامعي باملجال العلمي.

على  طويل  �ضوطا  الباحثات  قطعت  وقد 

مدار القرن املا�ضي، ولكن ال يزال هناك من 

االأدلة ما يوؤكد �ضعف متثيل املراأة يف جماالت 

العلوم والتقنية والهند�ضة والريا�ضيات.

اللئي  الن�ضاء  اأن  اإىل  درا�ضات  اأ�ضارت  اإذ 

ي�ضطدمن  العلمية  املهن  يف  العمل  يوا�ضلن 

بعراقيل خفية وعلنية. اإذ ي�ضتد التحيز �ضد 

املراأة يف املجاالت التي يهيمن عليها الرجال، 

وكثريا ما ُينظر للمراأة يف هذه املجاالت على 

اأنها دخيلة اأو اأن م�ضاركتها "�ضورية" الإثبات 

التوزيع املن�ضف للمنا�ضب.

واأثبتت درا�ضات اأن و�ضول املراأة اإىل املنا�ضب 

اأو  ال�ضيا�ضة  اأو  الريا�ضة  يف  �ضواء  القيادية، 

من  وغريهن  الفتيات  يحفز  العلوم  اأو  الطب 

حت�ضن  هل  ولكن  خطاهن،  على  لل�ضري  الن�ضاء 

وما  املجاالت؟  خمتلف  يف  املــراأة  متثيل  معدل 

يف  الفعالة  امل�ضاركة  عن  املـــراأة  يعوق  الــذي 

قاعات املحا�ضرات واملعامل واملنا�ضب القيادية 

وحتى يف نيل اجلوائز؟

قوالب منطية خادعة

يت�ضور كثريون اأن الن�ضاء يكرهن الريا�ضيات 

هذه  تر�ضخت  وقد  العلوم،  يف  بارعات  ول�ضن 

االأفكار امل�ضبقة عن الن�ضاء يف اأذهان الرجال 

والن�ضاء على حد �ضواء.

القوالب  هـــذه  الــبــاحــثــون  دحــ�ــص  وطــاملــا 

اجلن�ضني  بني  املعريف  التفاوت  عن  النمطية 

اأن  اإىل  الدرا�ضات  ت�ضري  اإذ  العلمية.  باالأدلة 

العلوم  درا�ضة  عن  يعزفن  والن�ضاء  الفتيات 

التقنية  والــعــلــوم  والــريــا�ــضــيــات  الطبيعية 

والهند�ضة، ال ب�ضبب �ضعف قدراتهن املعرفية، 

وامل�ضكلت  التعليمية  ال�ضيا�ضات  ب�ضبب  ولكن 

الثقافية، والقوالب النمطية ال�ضائدة يف هذه 

ملهمة  منــاذج  ي�ضادفن  مل  والأنــهــن  املــجــاالت، 

والتقنية  العلوم  ــاالت  جم يف  جنحن  لن�ضاء 

والهند�ضة والريا�ضيات.

وعلى مدار العقود املا�ضية، ركزت جهود زيادة 

والتقنية  العلوم  جمــاالت  يف  ــراأة  امل م�ضاركة 

هذه  ــدي  حت على  والــريــا�ــضــيــات  والهند�ضة 

القوالب النمطية عن املراأة، من خلل اإ�ضلح 

اإىل حث  التعليم وو�ضع برامج جديدة تهدف 

الفتيات على درا�ضة العلوم الطبيعية والتقنية 

والهند�ضة والريا�ضيات من املرحلة االبتدائية 

والثانوية وحتى اجلامعة، وموا�ضلة الدرا�ضة 

من  التخرج  بعد  والتدريب 

اجلامعة.

وقد حققت 

بـــعـــ�ـــص 

الن�ضاء  اإقبال  زاد  اإذ  ملمو�ضا،  جناحا  اجلهود 

والتقنية  العلمية  املهن  يف  العمل  على  ن�ضبيا 

بربامج  وااللتحاق  والهند�ضية  والريا�ضية 

الدرا�ضات العليا يف هذه التخ�ض�ضات.

جمال  يف  العاملني  ن�ضف  االآن  اأ�ضبح  وقــد 

الن�ضاء.  النف�ص والعلوم االجتماعية من  علم 

القوى  يف  الــنــ�ــضــاء  مــ�ــضــاركــة  ن�ضبة  وزادت 

العاملة يف املجال العلمي ب�ضكل عام، با�ضتثناء 

الكمبيوتر والريا�ضيات.

حت�ضل  للفيزياء،  االأمريكي  املعهد  وبح�ضب 

الن�ضاء حاليا على نحو 20 يف املئة من �ضهادات 

درجـــات  مــن  املــئــة  يف  و18  الــبــكــالــوريــو�ــص، 

عام  يف  اأنــه  حني  يف  الفيزياء،  يف  الدكتوراة 

1975، مل حت�ضل الن�ضاء اإال على 10 يف املئة 
من اإجمايل �ضهادات البكالوريو�ص، وخم�ضة يف 

املئة من اإجمايل �ضهادات الدكتوراة.

على  احلا�ضلت  الن�ضاء  تواجه  ذلك،  ورغم 

والريا�ضيات  العلوم  يف  الــدكــتــوراة  درجـــات 

العراقيل  من  الكثري  والتكنولوجيا  والهند�ضة 

التي حتول دون ترقيها اإىل املنا�ضب القيادية 

ت�ضمح  ال  التي  اأو  اجلامعي،  التدري�ص  �ضلك  يف 

لها ب�ضغل هذه املنا�ضب اإال يف اأوقات االأزمات.

�ضقف الرتقي

التنظيمية  العقبات  من  الكثري  املراأة  تواجه 

االأكادميي  ال�ضلك  يف  الرتقي  عند  واملوؤ�ض�ضية 

والهند�ضية  والتقنية  العلمية  التخ�ض�ضات  يف 

واحل�ضابية.

وباالإ�ضافة اإىل فجوة االأجور بني اجلن�ضني، 

النجاح  حتقيق  املــــراأة  عــلــى  ال�ضعب  فــمــن 

على  نف�ضه  الــوقــت  يف  ــاظ  ــف واحل ــي  ــرتق وال

يف  االأ�ضرة  واأعباء  العمل  اأعباء  بني  التوازن 

الأع�ضاء  الوظيفي  التدرج  نظام  متطلبات  ظل 

اإذ  العلمية.  التخ�ض�ضات  يف  التدري�ص  هيئة 

يف  للدرا�ضة  التفرغ  املعملية  االأبحاث  تتطلب 

املعامل ل�ضنوات.

يهيمن  بيئات  يف  العمل  اأن  اإىل  باالإ�ضافة 

عليها الرجال، يجعل املراأة ت�ضعر بالعزلة، اأو 

باأن م�ضاركتها �ضورية الإيهام االآخرين بوجود 

م�ضاواة بني اجلن�ضني يف توزيع املنا�ضب، اأو قد 

ت�ضبح اأكرث عر�ضة للتحر�ص.

البيئات  هــذه  يف  الــرجــال  يعمد  مــا  وكــثــريا 

االجتماعية  املنا�ضبات  من  املراأة  اإق�ضاء  اإىل 

الإقامة  فر�ص  وجــود  حالة  يف  وا�ضتبعادها 

�ضبكة علقات مهنية، وهذا يجعلها ت�ضعر اأنها 

دخيلة على املجال باأكمله.

بجائزة  كوري  ماريا  فوز  من  عاما  �ضتني  بعد 

نوبل يف الفيزياء، اأ�ضبحت ماريا غوبرت ماير 

الفيزياء،  يف  نوبل  بجائزة  تفوز  امــراأة  ثاين 

التي تقا�ضمتها مع هانز دي جين�ضون ويوجني 

وينغر

العمل،  بيئة  يف  الن�ضاء  ن�ضبة  قلت  وكلما 

الدفاع  عن  عجزن  املئة،  يف   15 من  اأقــل  اأي 

اإليهن  النظر  احتماالت  وتزيد  اأنف�ضهن،  عن 

اأو ا�ضتثناء يف املكان، ومن ثم  اأنهن اأقلية  على 

ي�ضطررن لقبول امل�ضاركة ال�ضورية يف اللجان 

الإثبات متثيل املراأة، اأو اأن يوؤدين بع�ص اأعباء 

لطالبات  الن�ضح  ويقدمن  الــذكــور  زملئهن 

الدرا�ضات العليا.

يف  العاملت  الن�ضاء  ن�ضبة  انخفا�ص  ظل  ويف 

�ضبكة علقات  اإقامة  املجال، تقل فر�ضهن يف 

مهنية مع غريهن من الباحثات لتبادل الن�ضح 

وتقدمي الدعم.

بالعزلة  املـــــراأة  �ــضــعــور  ــــزداد  ي وقـــد 

اأعباء  منعتها  اإذا  واال�ضتبعاد 

اأو رعاية االأطفال من  االأ�ضرة 

امل�ضاركة يف حفلت العمل 

اأو ح�ضور املوؤمترات، 

عن  عــجــزت  اأو 

ا�ـــضـــتـــخـــدام 

املنحة املالية 

ملخ�ض�ضة  ا

لـــلأبـــحـــاث يف 

ــفــقــات  ــــداد ن ــــض �

رعاية الطفل.

ـــذه  ـــه ــــة ل ــــجــــاب ــــت ــــض وا�

جهود  ت�ضافرت  التحديات، 

ـــــات  ـــــع ـــــام اجل

والــهــيــئــات 

ملعنية  ا

لتذليل  التمويلية،  واجلــهــات  املـــراأة  بتمكني 

دون  ــول  حت قــد  الــتــي  التنظيمية  العقبات 

م�ضاركة ومتثيل املراأة يف املجاالت العلمية.

�ضيا�ضات  و�ضع  اجلهود،  هذه  ثمار  من  وكــان 

ــي االحــتــيــاجــات االأ�ــضــريــة، وزيـــادة  ــراع ت

و�ُضّنت  الرواتب،  عن  االإف�ضاح  يف  ال�ضفافية 

القانون  مثل  املتحدة  ــات  ــوالي ال يف  قــوانــني 

يحظر  ـــذي  ال املــدنــيــة  للحقوق  ــفــيــدرايل  ال

احلرمان من فر�ص الدعم املايل ب�ضبب التمييز 

على اأ�ضا�ص اجلن�ص.

يف  الباحثات  واإر�ضاد  لدعم  برامج  وو�ضعت 

عمليات  يف  الن�ضاء  وا�ضُتهدفت  العلمي،  املجال 

التعيني والدعم البحثي والرتقي العلمي.

اأ�ضفرت  اأن هذه اجلهود  اأثبتت  االأبحاث  لكن 

اآن واحد. فقد  اإيجابية و�ضلبية يف  عن نتائج 

توؤدي ال�ضيا�ضات التي تراعي م�ضلحة االأ�ضرة، 

الطفل  لرعاية  مراكز  واإقامة  االإجازات  مثل 

التفاوت  زيادة حدة  اإىل  العمل،  ملحقة مبقر 

الرجال  اإنتاجية  زادت  اإذ  اجلن�ضني،  بــني 

واالأعباء  التدري�ص  اأعباء  زادت  املقابل  ويف 

االإدارية امللقاة على كاهل املراأة.

ومن ناحية اأخرى، فقد ارتبط الفائز بجائزة 

نوبل للعلوم يف ذهننا جميعا، جمهورا واإعلما، 

ب�ضورة  واأ�ــضــاتــذة،  وطلبا  جامعة  وموظفي 

رجل اأبي�ص وم�ضن، وهذا االأمر لي�ص م�ضتغربا 

اإذا علمنا اأن 97 يف املئة من الفائزين بجوائز 

نوبل يف العلوم كانوا رجاال.

اأي  ال�ضمني،  التحيز  على  مثاال  يعد  وهــذا 

الت�ضورات واالأحكام امل�ضبقة التي نطلقها على 

اأن  ودون  عفوية  بطريقة  حولنا  من  العامل 

نعي ذلك. اإذ يتخذ النا�ص قراراتهم بناء على 

�ضعورية،  ال  منطية  و�ضور  وحتيزات  ت�ضورات 

معتقداتهم  مــع  تــتــعــار�ــص  ــت  كــان لــو  حــتــى 

الرا�ضخة.

التحيز  �ــضــيــوع  مـــدى  عــن  ــاث  ــح اأب وك�ضفت 

والباحثات  اخلبريات  تواجهه  الذي  ال�ضمني 

االأكادمييات، والذي يتجلى يف تقدمي الرجال 

ُيحرم  وقد  الدرا�ضية.  املنح  يف  الن�ضاء  على 

التعيني  فــر�ــص  مــن  املـــراأة  ال�ضمني  التحيز 

والرتقي والتقدير امل�ضتحق الأعمالها.

فقد ُتقيم املراأة التي تبحث عن فر�ص للتعيني 

يف �ضلك التدري�ص اجلامعي بناء على مظهرها 

املراأة  تلقت  واإذا  منها،  تنحدر  التي  والعائلة 

�ضكوك  تثار  اأن  املرجح  فمن  تو�ضية  خطابات 

حول مدى ا�ضتحقاقها لهذه اخلطابات، مما قد 

يوؤثر �ضلبا على م�ضتقبلها املهني.

املراأة  قدرة  على  ال�ضمني  التحيز  يوؤثر  وقد 

على ن�ضر نتائج االأبحاث ويحول دون ح�ضولها 

على التقدير الذي ت�ضتحقه عن هذا العمل.

باأبحاث  اال�ضت�ضهاد  اإىل  الباحثون  مييل  كما 

الرجال اأكرث من اأبحاث الن�ضاء، وقد ين�ضبون 

االأبحاث  وت�ضتغرق  الــرجــال.  اإىل  اأفكارهن 

مرحلة  يف  نــ�ــضــاء  جتــريــهــا  الــتــي  ــفــرديــة  ال

ت�ضتغرقه  ـــذي  ال ــوقــت  ال �ضعف  املــراجــعــة 

االأبحاث التي ي�ضرتك فيها رجال.

هيئات  يف  املــــراأة  متثيل  ن�ضبة  ـــزال  ت وال 

ف�ضل  �ضعيفة،  العلمية  بالدوريات  التحرير 

االأبــحــاث  قــيــادة  يف  املـــراأة  م�ضاركة  اأن  عــن 

ومراجعتها ال تزال حمدودة. وهذا التهمي�ص 

اتخاذ  دائرة  عن  بعيدا  القيادية  املنا�ضب  يف 

القرار يقف حائل اأمام الرتويج للأبحاث التي 

جتريها ن�ضاء.

�ضيت  وذاع  العلمية  الباحثة  جنحت  واإذا 

ال  فقد  العامل،  م�ضتوى  على  العلمي  اإجنازها 

والتحدث  موؤمترات  حل�ضور  دعــوة  لها  توجه 

التحيز  ب�ضبب  املــلأ  على  اأبحاثها  نتائج  عن 

ال�ضمني، وهذا يوؤثر على ح�ضورها يف ال�ضاحة 

العلمية ويقلل من فر�ص تر�ضحها للجوائز.

وهذا التمييز بني اجلن�ضني يبدو ملحوظا يف 

املقاالت االإخبارية التي قلما ي�ضت�ضهد كتابها 

بكلم خبريات اأو باحثات.

وال �ضك اأن �ضرتيكلند، االأ�ضتاذة امل�ضاعدة يف 

التي ال  املعوقات  من  الكثري  الفيزياء، واجهت 

يواجهها اأقرانها من الرجال، ولهذا فاإن فوزها 

بجائزة نوبل، يف نظري، هو اإجناز عظيم بكل 

املقايي�ص.

وعندما �ضاألتها عن راأيها يف كونها ثالث امراأة 

باأنها  اأجابت  الفيزياء،  تفوز بجائزة نوبل يف 

انده�ضت يف البداية عندما اأدركت مدى �ضاآلة 

عدد الن�ضاء اللئي ح�ضلن على هذه اجلائزة.

يهيمن  ــامل  ع يف  اأعــمــل  "لكنني  واأ�ــضــافــت: 

يح�ضد  اأن  يف  غرابة  فل  ولهذا  الذكور،  عليه 

يف  نوبل  جوائز  من  ــرب  االأك الن�ضيب  الذكور 

الفيزياء''.

وثمة اآمال باأن ت�ضاعد جهود مواجهة التحيز 

ال�ضمني والتنظيمي يف جمال العلوم الطبيعية 

زيادة  على  والريا�ضيات  والهند�ضة  والتقنية 

ن�ضطر  املجاالت حتى ال  املــراأة يف هذه  متثيل 

تفوز  عاملة  لــرنى  اآخــر  قــرن  ن�ضف  للنتظار 

الفيزياء،  جمال  يف  مل�ضاهمتها  نوبل  بجائزة 

باأعلى  امـــراأة  بفوز  النا�ص  يهتم  لن  وحينها 

جائزة يف العلوم بقدر ما �ضيهتمون باالإجنازات 

العلمية التي نالت عنها اجلائزة.
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ملاذا ال يزال ن�صيب املراأة من جوائز نوبل يف العلوم �صئيال؟

ثمة �آمال باأن ت�ساعد جهود مو�جهة �لتحيز �ل�سمني و�لتنظيمي يف جمال �لعلوم 

�لطبيعية و�لتقنية و�لهند�سة و�لريا�سيات على زيادة متثيل �ملر�أة يف هذه �ملجالت 

حتى ل ن�سطر لالنتظار ن�سف قرن �آخر لرنى عاملة تفوز بجائزة نوبل

ك�سفت �أبحاث عن مدى 
�سيوع �لتحيز �ل�سمني 

�لذي تو�جهه �خلبري�ت 
و�لباحثات �لأكادمييات، 
و�لذي يتجلى يف تقدمي 

�لرجال على �لن�ساء يف 
�ملنح �لدر��سية. وقد 

ُيحرم �لتحيز �ل�سمني 
�ملر�أة من فر�س �لتعيني 

و�لرتقي و�لتقدير 
�مل�ستحق لأعمالها.



علماء يفجرون مفاجاأة ب�شاأن 
العوا�شف ال�شم�شية

اأ�شر�ض اأنواع ال�شمك..
 �شمكة ميكنها البقاء حية خارج املياه 

ك�شف فريق من علماء فيزياء بجامعة 

العوا�شف  اأن  الــيــابــانــيــة  اأو�ـــشـــاكـــا 

التي  القوية  االأر�شية  املغناطي�شية 

اأكرث  تتكرر  ال�شم�شي  الن�شاط  ي�شببها 

مما يعتقد.

املعني  اآلرت"  "�شاين�ص  موقع  وقــال 

حللوا  الــعــلــمــاء  اإن  الــعــلــوم،  بــاأخــبــار 

ظاهرة  ــول  ح التاريخية  املــعــلــومــات 

"حدث  خـــــال  الــقــطــبــي  الــ�ــشــفــق 

�شبتمرب   2-1 وقع  الذي  كارينجتون" 

االأر�شية  الكرة  �شرق  يف   1859 عــام 

و�شبه جزيرة اإيبرييا.

كما اأطلعوا على جميع املقاالت العلمية 

واملذكرات امل�شجلة يف �شجات املرا�شد 

االأر�شية وو�شائل االإعام، ومتكنوا من 

من�شورة  غري  معلومات  على  احل�شول 

مثبتة يف �شجات املراقبة التي تت�شمن 

بقع  ملــجــمــوعــات  تخطيطية  ر�ــشــومــا 

ال�شم�ص، التي تربط عادة بالتوهجات 

املغناطي�شية  والعوا�شف  ال�شم�شية 

االأر�شية.

هذه  مقارنة  من  للباحثني  ات�شح  وقد 

�شجات  يف  املثبتة  بتلك  املــعــلــومــات 

اأن  االأر�شية،  للكرة  الغربي  الن�شف 

قبل  ح�شلت  ال�شم�شية  الــتــوهــجــات 

 27 من  اأي  كارينجتون"  "حدث  وبعد 

اأغ�شط�ص ولغاية بداية اأكتوبر.

ــ�ــشــف الــبــاحــثــون، متــاثــا بني  واكــت

االأر�ــشــيــة  املغناطي�شية  الــعــا�ــشــفــة 

العوا�شف  مــن  وغــريهــا   1859 عـــام 

ال�شم�شية  فالعا�شفة  املغناطي�شية- 

)ظاهرة  يف  ال�شبب  كانت   1872 عام 

 1921 عام  ويف  �شديد(،  قطبي  �شفق 

)تلف �شبكة الهواتف االأمريكية( ويف 

البحرية(،  االألغام  )انفجار   1972
ويف عام 1989 )ت�شرر �شبكة الكهرباء 

 2012 عا�شفة  وكــانــت  الــكــنــديــة(. 

اإال  كارنيغتون"،  "حدث  كارثة  �شتكرر 

الكرة  من  بالقرب  مر  البازما  تيار  اأن 

االأر�شية.
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تعطيل حمطة بيكر �شرتيت بلندن.. 

وال�شبب.. امراأة تلد على القطار

م�شت�شفى �شويدي يلغي العمليات 

اجلراحية ب�شبب نق�ض امل�شتلزمات 

ينجو من الإ�شابة بجلطة بعد 7 �شنوات و�شمكة تنهي حياته

بعد دفنه .. عادوا اإىل املنزل 

وجدوه يتناول الع�شاء 

�شرقة اأمتعة امل�شافرين يف نيجرييا 

اأعــداد  و�شط  احلــدوث  ــادرة  ن واقعة  يف 

خط  اإيقاف  مت  القطار،  على  امل�شافرين 

اإىل  املخا�ص  جمئ  ب�شبب  املرتوبوليتان 

يف  القطار  مــن  على  الــراكــبــات  اإحـــدى 

نبهت  بلندن، حيث  حمطة بيكر �شرتيت 

�شبكة ال�شكك احلديدية الركاب بتعليق 

الرحات حلني اإ�شعار.

تعطلت الرحات ب�شبب تفاجئ الركاب 

بامراأة ت�شرخ من اأمل الوالدة وقد بداأت 

�شارع  يف  القطار  عربة  داخل  الو�شع  يف 

ومل  مــرتو،  ل�شحيفة  وفًقا  بلندن  بيكر 

فيها  تلد  التي  االأوىل  املــرة  تلك  تكن 

امراأة داخل قطار يف بريطانيا.

"اأطفال  لـ  والدات   4 ت�شجيل  مت  حيث 

ملرتو  الــطــويــل  الــتــاريــخ  يف  القطارات" 

يناير   10 افتتاحه يف  الذي مت  االأنفاق 

هي  هذه  اأن  للده�شة  املثري  ومن   ،1863
الوالدة الثانية على ال�شكك احلديدة يف 

هذا العام.

ر�شيًعا  اأجنبت طفًا  امراأة قد  بينها  من 

على القطار يف �شارع وارن يناير املا�شي، 

ــت �ــشــاعــدهــا طــالــب طب  ــوق يف هـــذا ال

م�شلم يدعى »حمزة �شليم« حيث كان يف 

املنزل من حما�شرة يف علم  اإىل  طريقه 

الت�شريح، قبل �شماع امراأة ت�شرخ خال 

مروره يف ال�شارع.

اأب�شاال  م�شت�شفى  يف  العاملون  ا�شطر 

ــي وهـــو اأحــــد اأكــــرب املــنــ�ــشــاآت  ــع ــام اجل

ع�شرات  اإلغاء  اإىل  ال�شويد،  يف  الطبية 

العمليات اجلراحية املقررة ب�شبب نق�ص 

امل�شتلزمات اجلراحية.

)لوكال(  ملوقع  وفًقا  امل�شت�شفى،  وقــرر 

االإخـــبـــاري االأوروبـــــي، تــاأجــيــل جميع 

لاأ�شبوع  الــ�ــشــروريــة  غــري  ــات  ــراح اجل

بعد  يتلق  مل  اأنـــه  اإىل  م�شريا  املــقــبــل، 

ـــــدادات  ــن االإم الــ�ــشــحــنــات املــتــوقــعــة م

والقفازات  املــطــهــرات  مثل  االأ�شا�شية 

املعقمة والق�شطرة.

وقال كبري االأطباء بامل�شت�شفى يف موؤمتر 

�شحفي: "نريد اأن نوؤكد اأننا قادرون على 

اإىل  تاأتي  التي  الطارئة  رعاية احلاالت 

امل�شت�شفى".

ون�شاأت هذه امل�شكلة عندما غريت منطقة 

يف  املوردين  ال�شحية  للرعاية  اأوب�شاال 

امل�شت�شفيات  ال�شهر، ورف�ص روؤ�شاء  نهاية 

القول ما اإذا كانت هذه امل�شكلة قد اأثرت 

على ثقتهم يف املورد اجلديد.

يف  �شاخنة  �شمك  وجــبــة  ت�شببت 

يف  اال�شخا�ص  اأحـــد  حــيــاة  ــهــاء  اإن

�شريعا  تناولها  اأن  بعد  بريطانيا 

فــاأ�ــشــيــب بــاإلــتــهــابــات و حـــروق يف 

حلقه .

ديلي   " �شحيفة  يف  ورد  ما  ح�شب 

ميل " الربيطانية ، اأن اأحد منظمي 

اأ�شيب  قــد  �شهري  الــزفــاف  حفات 

احلركة  اأفقدته  دماغية  بجلطة 

والنطق ملدة 7 �شنوات وتعافى منها 

.

من  يــتــعــافــى  اأن  االأقــــــدار  تــ�ــشــاء 

يف  �شمك  وجبة  وتت�شبب  اجللطة 

كعكة  ابتلع  اأن  بعد  حياته  اإنهاء 

منه  طلب  التي  اجلــديــدة  ال�شمك 

بحرق  فاأ�شابته  تذوقها  الطباخ 

وتورم يف حلقه .

ـــور اإىل  ـــف ال ـــل عــلــى  ـــرج ال نــقــل 

امل�شت�شفى ولكن مل ي�شتطع االأطباء 

ال�شمكة  ت�شببت  فقد  احلالة  اإنقاذ 

اإ�شابة حلقة بحروق منعته من  يف 

التنف�ص وتوفى يف احلال. 

الده�شة  من  حالة  ماليزي  مواطن  اأهــل  عا�ص 

ذات ليلة االأ�شبوع املا�شي ب�شبب حدث غريب ال 

يحدث اإال يف اأفام ال�شينما.

ح�شب ما ورد يف �شحيفة "ديلي ميل" الربيطانية 

يف  م�شرعه  لقي  غرابان  يف  املواطنني  اأحــد  اأن 

حادث �شري بعد اأن �شدمت دراجته البخارية يف 

�شيارة �شحن كبرية وتفحمت جثته وت�شوهت ومل 

ي�شتطيعوا اال�شتدالل عليه.

طريق  عــن  عنه  باال�شتدالل  ال�شرطة  قامت 

دراجته  اأرقــام  طريق  عن  املــروريــة  ال�شجات 

اأهل  ينظر  مل  الدفن  وقت  يف  حتى  البخارية، 

ــا كانت  ــه ــتــويف عــلــى اجلــثــة قــبــل الــدفــن الأن امل

م�شوهة.

املنزل  يف  اإبنهم  ووجدوا  املنزل  اإىل  االأهل  عاد 

يتناول وجبة الع�شاء، اأ�شيبوا جميعهم ب�شدمة 

وعندما بداأ يدرك ما حدث قال لهم اأنه قد رهن 

حلاجته  نظرا  الأحــدهــم  البخارية  الــدراجــة 

املالية يبدو اأن ال�شخ�ص الذي اأخذ منه الدراجة 

هو من قام باحلادث.

�شيئة يف مطار  االأخرية ظاهرة  االآونة  زادت يف 

اأو  زيارتهم  عن  لل�شائحني  �شيق  ت�شبب  نيجرييا 

مرورهم مبطار نيجرييا وهي �شرقة اأمتعتهم.

نقا  " الربيطانية  �شتار  " ديلي  ذكرت �شحيفة 

عن و�شائل اإعامية نيجريية توؤكد �شرقة امتعة 

ب�شبب  نيجرييا  يف  مغربية  طائرة  على  ركــاب 

االإنفات االأمني يف املطار.

جدير بالذكر اأن ال�شحيفة اأ�شارت اإىل اأن ذلك 

احلادث لي�ص االأول، حيث تتكرر امل�شاكل االأمنية 

باملطارات النيجريية، ف�شبق الأحد االأ�شخا�ص اأن 

هاجم م�شافرين خال �شهر يوليو املا�شي، و�شرق 

اأمتعة تخ�ص بع�ص الفنانني النيجريييني.

 حاول رجل هندي يف مقاطعة جاهو بورا قطع 

ل�شان زوجته ب�شكني بعدما طالبته خال م�شاجرة 

جرت بينهما بالبحث عن عمل.

وذكرت �شحيفة )ديلي �شتار( الربيطانية اأن 

ال�شيدة اأبلغت ال�شرطة املحلية اأن زوجها قام 

باإهانتها ب�شدة بعدما رف�شت اإعطاءه نقوًدا، واأنها 

حاولت كثرًيا م�شاعدته من اأجل احل�شول على 

عمل اأو البدء يف م�شروع �شغري دون جدوى حيث 

كان يندلع ال�شجار بينهما يف كل مرة.

واأو�شحت اأن زوجها قبل اأن يقدم على فعلته تودد 

لها وقال اإنه يريد تقبيلها وبعدها نزع �شكني بني 

طيات ماب�شه وقام باإ�شابتها بجرح �شديد يف 

ل�شانها وهو يحاول قطعه والذ بالفرار.

ومت نقل ال�شيدة للم�شت�شفى حيث جنح االأطباء يف 

اإعادة خياطة اجلزء املقطوع من ل�شانها، يف حني 

مازال زوجها فاًرا من ال�شرطة.

هندي يقطع ل�شان زوجته 
بال�شكني 

�صدق 

ال ت�صدق
اأو

يف  الطبيعي  مكانه  ال�شمك  اأن  جميعا  نعلم 

العلماء  اأده�شت  ال�شمكة  تلك  ان  اإال  املياه 

و الباحثون يف جمال احلياة البحرية بعد 

البحرية  اأ�شولها  البحث يف  و  العثور عليها 

.

وفقا ملا ورد يف " ديلي ميل " اأن اأحد العلماء 

عرث بال�شدفة على �شمكة �شكلها غريب لفت 

من  بالقرب  مروره  عند  اختافها  انتباهه 

بركة بالقرب من مقاطعة جوينيت بوالية 

جورجيا بالواليات املتحدة االأمريكية.

ااإلتقط ذلك الباحث �شورة لل�شمكة و ار�شلها 

لزميله املخت�ص يف جمال االأحياء البحرية، 

م�شابهة  �شمك  عن  بحثية  برحلة  فقاما 

وبالفعل  لها  �شورة  لها  التقط  التي  لتلك 

الف�شيلة  نف�ص  من  �شمكات   3 على  عــرثوا 

واحدة كبرية و�شمكتني �شغريتني.

اأن  اإىل  اأ�شارت  االأبحاث  اأن  بالذكر  جدير 

تدعى  اأ�شماك  ف�شيلة  اإىل  تنتمي  ال�شمكة 

اأ�شماك راأ�ص االأفعى، وهي اأ�شماك معروفة 

االأ�شماك  كل  تاأكل  اإنها  حيث  ب�شرا�شتها؛ 

التي جتدها يف طريقها، وميكنها  البحرية 

التنف�ص خارج املياه ملدة 3 اأيام. 
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الفرعية  الــتــجــاريــة  الــعــلمــة  قــامــت   

باإزاحة   ZTE ل�ضركة  التابعة   Nubia
 Nubia Red الهاتف  ر�ضمًيا عن  ال�ضتار 

Magic 3 يف �ضهر ماي املا�ضي، والن�ضخة 
3S يف   Nubia Red Magic املُح�ضنة 

 Nubia الهاتف  املا�ضي.  �ضبتمرب  �ضهر 

3S كان متوفًرا يف ال�ضني   Red Magic
لن�ضخة   $419 مقابل  احلني  ذلك  منذ 

.128GB/8GB
اأن  ال�ضينية  ال�ضركة  لنا  اأكـــدت  االآن 

 3S  Nubia Red Magic الــهــاتــف 

اأعلى  ب�ضعر  العاملية  االأ�ضواق  اإىل  �ضي�ضل 

قليًل يبداأ من 479 دوالر اأمريكي لن�ضخة 

التي  الن�ضخة  وهــي   ،128GB/8GB
والف�ضي،  االأ�ضود  باللونني  متوفرة  �ضتكون 

�ضتكون  اللون  االأرجــوانــيــة  الن�ضخة  الأن 

الذاكرة  مــن   12GB مــع  فقط  متوفرة 

ــرة  ــذاك ال ــن  م  256GB و  الــعــ�ــضــوائــيــة 

الداخلية مقابل 599 دوالر اأمريكي.

التي  العاملية  للأ�ضواق  الكاملة  القائمة 

 Nubia Red الــهــاتــف  على  �ضتح�ضل 

املتحدة،  الواليات   : ت�ضمل   3S  Magic
املتحدة،  اململكة  االأوروبي،  االإحتاد  كندا، 

�ضنغافورة،  اليابان،  كونغ،  هوجن  اأ�ضرتاليا، 

جلميع  ميكن  ماكاو،  تايوان،  اإندوني�ضيا، 

�ضراء  واملناطق  البلدان  هذه  من  املعجبني 

املوقع  من  اأكتوبر   16 من  ــدًءا  ب الهاتف 

الر�ضمي لل�ضركة.

 Nubia Red Magic للتذكري، الهاتف

املوا�ضفات  اأحــدث  مع  ياأتي  اجلديد   3S
يف  مبا  اليوم،  ال�ضوق  يف  املتاحة  التقنية 

 ،855  Snapdragon+ املعالج  ذلــك 

ونظام  ال�ضريعة،  التخزينية  والــذاكــرة 

التربيد بال�ضائل، ف�ضل عن نظام التربيد 

الوحيد  للتغيري  وبالن�ضبة  بــاملــروحــة. 

امللحظ على م�ضتوى الت�ضميم، فهو ت�ضمني 

�ضبكة التهوية يف الواجهة اخللفية للهاتف 

.Y والتي تتخذ االآن �ضكل احلرف

 Nubia وبغ�ص النظر عن ذلك، فالهاتف

3S Red Magic اجلديد ياأتي كذلك مع 
اإن�ص   6.65 بحجم   AMOLED �ضا�ضة 

وبدقة +FullHD متتاز مبعدل حتديث 

يبلغ 90Hz. هناك اأي�ضا مكربات �ضوتية 

وكامريا  االأمامية  الواجهة  يف  مزدوجة 

اأمامية بدقة 16 ميغابك�ضل، وفيما يخ�ص 

الواجهة اخللفية، فهي ت�ضم كامريا واحدة 

مع  جنب  اإىل  جنًبا  ميغابك�ضل   48 بدقة 

م�ضت�ضعر ب�ضمات االأ�ضابع.

لدينا  االأ�ضابع،  ب�ضمات  م�ضت�ضعر  فوق 

تفتخر  حديًثا،  امل�ضممة  التهوئة  �ضبكة 

Nubia بتمكنها من حت�ضني نظام  �ضركة 

 Nubia التربيد بن�ضبة كبرية يف الهاتف

3S Red Magic. ووفقا لل�ضركة، يجب 
ب�ضكل  الهاتف  تربيد  اإىل  هذا  يــوؤدي  اأن 

اإىل  املعالج  ملحوظ وتقليل درجة حرارة 

الهاتف  جوانب  ت�ضم  مئوية،  درجة   18
والتي  للم�ص  احل�ضا�ضة  الكتف  اأزرار  ا  اأي�ضً

ميكن اإعادة �ضبطها يف بع�ص االألعاب.

 Nubia Red ـــاتـــف  ـــه ال ويــــاأتــــي 

املعالج  مع  كذلك  اجلديد   3S  Magic
من  االأحــــدث   855  Snapdragon+

 12GB اأو   8GB ومــع  كوالكوم،  �ضركة 

ي�ضل  مــا  ــع  وم الع�ضوائية،  ــرة  ــذاك ال مــن 

الداخلية  ــرة  ــذاك ال مــن   256GB اإىل 

مت  فقد  ذلك،  على  وعــلوة   .3.0  UFS

تزويد هذا الهاتف كذلك ببطارية ب�ضعة 

ال�ضريع  ال�ضحن  تــدعــم   5000mAh
بقوة 27W. وفيما يخ�ص نظام الت�ضغيل، 

 3S  Nubia Red Magic فالهاتف 

 9  Android نــظــام  مــع  يــاأتــي  اجلــديــد 

 ،2.1 RedMagicOS ومع واجهة Pie
للح�ضول  ــال  احل بطبيعة  مــوؤهــل   ولكنه 

على حتديث Android 10 االأحدث من 

�ضركة غوغل.

لبث  غوغل  �ضركة  مــن  االأحـــدث  احلــل 

 ،Stream Transfer ُيدعى  املحتوى 

االأغـــاين،  بنقل  املــيــزة  هــذه  لــك  ت�ضمح 

ال�ضوتية  والتدوينات  الفيديو  ومقاطع 

ــتــي تدعم  ال املــتــوافــقــة  ـــزة  بــني االأجـــه

Chromeast ومكربات ال�ضوت الذكية، 
وال�ضا�ضات   Google Home مــثــل 

.Google Home Hub الذكية مثل

 ويف الوقت الراهن، ميزة البث اجلديدة 

امليديا  تطبيقات  معظم  مــع  مــتــوافــقــة 

 Youtube و   Youtube مثل  ال�ضهرية 

 ،Pandora و   Spotify و   Music
اأو  باللم�ص  التفاعل  خــلل  من  و�ضتعمل 

للم�ضاعد  املــوجــهــة  ال�ضوتية  االأوامــــر 

من  اأو   Google Assistant الرقمي 

.Google Home خلل تطبيق

اجلديدة  املــيــزة  هــذه  تــكــون  اأن  ميكن 

مــفــيــدة لــتــمــريــر االأغـــــاين بــني الــغــرف 

ال�ضا�ضات  اأو مقاطع الفيديو بني  املختلفة، 

الذكية اأو اإىل اأجهزة التلفزيون املزودة بـ 

 .Chromecast
على  القدرة  هي  االأخرى  اللطيفة  امليزة 

ال�ضوت  مــكــربات  اأحـــد  مــن  االأغـــاين  نقل 

ال�ضوت  مكربات  من  جمموعة  اإىل  الذكية 

 .Home يف تطبيق

الــتــي حتدثت  الــ�ــضــائــعــات  ظــهــرت 

من  االإقت�ضادية  الن�ضخة  قدوم  عن 

حتى   ،10  Galaxy Note الهاتف 

 Galaxy Note �ضل�ضلة  ظهور  قبل 

Series 10 يف �ضهر اأوت املا�ضي، ومع 
�ضام�ضونغ  �ضركة  اإطـــلق  بعد  ــك،  ذل

لهاتفني فقط، اإعتقد الكثريون اأنه لن 

 Galaxy يكون هناك ثلثة هواتف

االأخرية. االأونة  حتى   ،10  Note
اأن  فيبدو  اإعلمية،  لو�ضائل  ووفقا 

ُتطلق  اأن  اإخــتــارت  �ضام�ضونغ  �ضركة 

على الن�ضخة االإقت�ضادية من الهاتف 

 Galaxy 10 اإ�ضم Galaxy Note
Lite 10 Note، لقد تاأكدنا بالفعل 
االإ�ضم  �ضيحمل  الهاتف  هــذا  اأن  من 

ولكن   ،SM-N770F ـــزي  ـــرم ال

معلومات  لدينا  تــوجــد  ال  لــلآ�ــضــف، 

اأخرى حول املوا�ضفات التقنية، وحلد 

يجعل  الــذي  ما  يعرف  اأحــد  ال  االآن، 

هذا الهاتف اإقت�ضادًيا، ولكن من االآمن 

 S القول اأنه �ضيحتفظ بالقلم الرقمي

هواتف  �ضل�ضلة  اإىل  وبالعودة   ،Pen
ميكن   ،Series  Galaxy S10
للهاتف  الــروحــي  ال�ضقيق  يكون  اأن 

باأن  يعني  ما  وهذا   ،Galaxy S10e

�ضيفتقر   Lite  10  Galaxy Note
�ضا�ضة  و�ضي�ضم  واحــدة،  كامريا  اإىل 

 Galaxy Note اأ�ضغر من الهاتفني 

ورمبا   ،10  Galaxy Note+ و   10
ا.  بطارية اأ�ضغر اأي�ضً

هاتف Nubia Red Magic3S �سي�سل �إىل �لأ�سو�ق �لعاملية 

ميزة Google Stream Transfer تتيح نقل 
�لأغاين و�لفيديوهات بني �لأجهزة �لذكية �ملتو�فقة 

�لن�سخة �لإقت�سادية من Galaxy Note10 �ستحمل 
Lite Galaxy Note10 إ�سم�

اليوم  اأخــــرًيا   OnePlus �ــضــركــة  قــامــت 

 OnePlus باإزاحة ال�ضتار ر�ضمًيا عن الهاتف

الهاتف  ت�ضميم  بنف�ص  ياأتي  وهو   ،7T Pro
بع�ص  مع  ياأتي  ولكنه   Pro  7  OnePlus
التقنية،  املوا�ضفات  م�ضتوى  على  الرتقيات 

 McLaren بن�ضخة  االأمــر  يتعلق  وعندما 

من  اخلارجي  �ضكلها  ت�ضتلهم  فهي   ،Edition
اأ�ضطورة ال�ضباقات.

املعالج   7T Pro  OnePlus الهاتف  ي�ضم 

�ضركة  من  االأحــدث   855  Snapdragon+

 ،8GB بحجم  ع�ضوائية  وذاكـــرة  كوالكوم، 

 UFS 256 من نوعGB وذاكرة داخلية بحجم

احل�ضول  يف  ترغب  كنت  اإذا  حالة  ويف   .3.0
ف�ضوف  الع�ضوائية،  الذاكرة  من   12GB على 

 McLaren ن�ضخة  �ــضــراء  عليك  يتوجب 

.Edition

الهاتف  اأن  هــو  االآخـــــر،  الــكــبــري  الــتــغــيــري 

 Warp ال�ضريع  ال�ضحن  تقنية  االآن  يدعم 

التي  ال�ضحن  تقنية  وهي   ،30T  Charge
ال�ضحن  تقنية  من   %23 بن�ضبة  اأ�ضرع  ُتعترب 

راأيناها  التي   30  Warp Charge ال�ضريع 

حني  يف   .7  OnePlus الهاتف  يف  مرة  الأول 

اأن هذه لي�ضت تقنية ال�ضحن االأ�ضرع يف ال�ضوق 

اإال اأنها ال تزال تقنية مثالية.

االأمامية  الكامريا  دقة  اأن  من  الرغم  على 

يف  تغيري  دون  من  حالها  على  ظلت  املُنبثقة 

الثلثة  الكامريات  فاإن  ميغابك�ضل،   16 حدود 

املوجودة يف اخللف ح�ضلت على ميزة جديدة، 

وهي و�ضع املاكرو الذي مت اإ�ضتعارته من الهاتف 

الكامريات،  ــر  ذك وعــلــى   .7T  OnePlus
فالهاتف 7T Pro OnePlus اجلديد ي�ضم 

وكامريا  ميغابك�ضل،   48 بدقة  اأ�ضا�ضية  كامريا 

وا�ضعة الزاوية بدقة 16 ميغابك�ضل.

 7T Pro  OnePlus ــف  ــات ــه ال يـــاأتـــي 

من   12GB مــع   McLaren Edition
الذاكرة الع�ضوائية ومع 256GB من الذاكرة 

ا  اأي�ضً حت�ضل  اأنت  الهاتف،  هذا  مع  الداخلية. 

األكانتارا  جلد  من  م�ضنوع  واقــي  غطاء  على 

�ضائًعا يف عامل  الذي يبدو  الناعم، وهو اجللد 

ال�ضيارات.

 7T  OnePlus مــن  كــل  ــــلق  اإط �ضيتم 

 7T Pro McLaren  OnePlus و   Pro
 .10  Android ــام  ــظ ن مـــع   Edition
 7T Pro  OnePlus الهاتف  و�ضيحتوي 

امليزات  بع�ص  على   McLaren Edition
ماكلرين،  واأيقونات  خلفيات  مثل  احل�ضرية، 

واالإ�ـــضـــعـــارات اأيــ�ــضــا الــتــي تــ�ــضــيء اجلــوانــب 

املُنحنية يف ال�ضا�ضة.

 OnePlus7T Pro لإعالن ر�سمًيا عن �لهاتفني�
 OnePlus7T Pro McLaren Editionو

في�صبوك تطور اأجهزة لقراءة 
االأفكار وحتويلها اإىل اأوامر 

اأم�ص،  في�ضبوك"   " �ضركة  اأعلنت   

اأنها تعمل على تطوير تقنية الذكاء 

م�ضاألة  اأ�ضبحت  حيث  اال�ضطناعي، 

اأوامــر،  اإىل  وحتويلها  االأفــكــار  قــراء 

حقيقة واقعة.

اأمريكية،  اإعلمية  و�ضائل  وذكرت 

اأن "في�ضبوك" ا�ضتحوذت على �ضركة 

تطوير  بــهــدف   )CTRL-labs(

اأجهزة من هذا النوع .

وقالت "في�ضبوك" اإن "هذه ال�ضركة 

مع�ضم،  ــوار  ــض � تــطــويــر  عــلــى  تعمل 

االأجهزة  يف  التحكم  خلله  من  ميكن 

من  تــاأتــي  التي  ــارات  ــض االإ� بوا�ضطة 

اجلهاز الع�ضبي".

من جانبه، اأعلن الرئي�ص التنفيذي 

يريد  اإنه  زوكربرغ،  مارك  لفي�ضبوك 

تــطــويــر اأجـــهـــزة قــابــلــة لــلرتــداء 

اإن  قــائــل  الــعــقــول،  قـــراءة  وميكنها 

من  قادر  ال�ضخ�ص  جعل  هو  "الهدف 
فيه  والتحكم  �ضيء،  يف  التفكري  على 

يف الواقع االفرتا�ضي اأو املعزز".

اأعلنت  قد  كانت  في�ضبوك  اأن  يذكر 

دمــاغ  واجــهــة  اأول  عــن   2017 يف 

جهاز  عــن  عــبــارة  وهــي  حا�ضوبية، 

للم�ضتخدمني  ي�ضمح  للرتداء  قابل 

اأنف�ضهم  تخيل  طريق  عن  بالكتابة 

ال  التقنية  هذه  لكن  يتحدثون،  وهم 

تزال يف بداياتها وتقول في�ضبوك اإن 

وظائفها حمدودة.

اإبتداًء من 16 اأكتوبر 



باتنة 

قال اأنه يح�صر لروايته )�صايونارا رحلة الالنهية(
باتنة 

ب�صكل  النف�ش  خماطبة  يف  انغم�ش  الذي  "راغب بومتجت" ال�صاب 
فل�صفي وم�صفر يف موؤلفه "حديث اجلوف"

الكاتب "اأدمي" ي�ضدر باكورة اأعماله

البولي�صية الرواية  بقالب  اأدبية  روح" منحوتة  "جاذبية 

"حديث  اخلواطر  �صاحب  بومتجت  راغب   -
خواطر   اأنها  عنها  عببرت  والتي  اجلوف" 
والتعمق  فل�صفي  ب�صكل  للنف�س  اطبة  مخُ
القول  ميكن  هل  هذا،  من  وانطالقا  فيها، 
اأن املجموعة حتمل م�صار اآخر غري الذي حمله 
ال�صباب الأدبي، ما الذي تراه جديدا من خالل 

عملك؟
غري  ــر  اآخ م�شار  حتمل  املجموعة  نعم 

الذي حمله ال�شباب االأدبي؛ كما نعرف 

اأن اخلاطرة هي هاج�ص؛ ومايطراأ على 

ح�شب  وتاأتي  ومعاين؛  اأفكار  من  البال؛ 

موقع االإلهام

باالأ�شح  اأ�شلوبي  اأو  عملي  يف  اجلديد 

االأ�شلوب  كتاباتي  يف  اأ�شتعمل  املعنى؛ 

قد  والتي  امل�شفرة  والكتابة  االإيحائي؛ 

وكرثة  االأحيان؛  بع�ص  يف  مبهمة  تكون 

وال�شور  واالإيجاز  الباغية؛  املفردات 

البيانية. الركيزة التي ا�شتخدمتها هي 

املفردات على الل�شان العربي؛ ال املعجم 

القارئ  يرى  عندما  ومنه  ككل؛  العربي 

وي�شعر  يتلذذ  الِكتاب  �شفحات  مابني 

هذه  يف  معي  وي�شافر  التامة  بالراحة 

اخلواطر. يف بع�ص االأحيان اأدع القارئ 

للمعنى  يذهب  حتى  وغمو�ص  حرية  يف 

الكاتب  على  فلي�ص  للكاتب؛  الداخلي 

هنا  ومن  بب�شاطة.  الن�ص  جتهيز  دائما 

بخياله؛  الن�شو�ص  ليحلل  القارئ  ياأتي 

بنف�شه.  ــرية  االأخ هذه  بهذيانه  ويــرى 

وهذا اأ�شلوب ما بعد احلداثة. 

النف�ص  )خماطبة  للمعنى  بالن�شبة  اأما 

يجل�ص  عندما  ـــه  واأن فل�شفي(  ب�شكل 

ا  االإن�شان مبفرده تتبني له احلياة؛ وعمَّ

يخفيه اجلوف من اآهات واآالم؛ فاأحتدث 

اأي  عميق؛  ب�شكل  الهواج�ص  هــذه  عن 

بطرح  الكاتب  فيبداأ  البعيد؛  البعد 

االأ�شئلة ويحاور تلك ال�شفات )احلزن؛ 

فيحاورها؛  ـــراغ..(.  ـــف وال الــكــربيــاء؛ 

بينه  املــتــوقــعــة  ـــات  االإجـــاب ويــتــخــيــل 

والعامل الذي من حوله.

تقبع  التي  العناوين  - حتمل املجموعة عديد 

يف الظالم وال�ضو�ضاء، الهروب واالنغما�س، 
وهي موا�ضيع حتمل ت�ضاوؤما رمبا لنقل كحالة 
تفتح  اأن  ميكن  اأال  ال�ضباب،  بها  مير  ان�ضانية 

نافذتك اأي�ضا على النور واالأ�ضياء اجلميلة؟
بالن�شبة للعناوين التي تقبع يف الظام 

اإن�شانية  حالة  بالطبع  هي  واالإنغما�ص؛ 

اإذا  ثانية  جهة  مــن  ال�شباب؛  بها  ميــر 

مظلم؛  وم�شمونه  هيكله  الِكَتاب  كــان 

مت�شائمة؛  تكون  اأن  يجب  فالعناوين 

املظلمة  الكتابة  اأجــد  يل  وبالن�شبة 

الليلية؛  املتابعة  يف  االإلــهــام  مفتاح 

فت�شيطر هذه االأخرية على النور؛ ويحل 

من  بع�شا  اجلوف  لي�شرد  مكانها  الظام 

حديثه. فتكون الرحلة تلقائية متلذذة 

يف هذا املجال االأ�شود.

�ضممت  م��ن  اأن��ك  ذك��رت  اأن��ك  اأعتقد   -4
يوتوب، حدثنا عن هذه  قناة  ولديك  الغالف، 
التجربة، وهل تعمل على خمتلف الت�ضاميم 

االأخرى؟
)حديث  كتاب  لغاف  بالن�شبة  نعم؛ 

هواتي  فهذه  �شممته؛  من  اأنــا  اجلــوف( 

ذروتــي  م�شدر  اأعـــده  الت�شميم  اأي�شا 

اأدمج  كنت  عندما  اأعــوام  قبل  الفذة؛ 

ــداأت  ب الــــورق؛  يف  الكرتونية  الــ�ــشــور 

جتربتي اأنذاك بالتطور �شيئا ف�شيئا؛ اإال 

اأن اإ�شرتيت حا�شوبا؛ وحملت اأول برنامج 

 photoshop( وكان عاملي اخلا�ص؛

Cs3( عندما متكنت يف معرفته وتعلم 
الرئي�شية؛  واالأدوات  الت�شغيل؛  قوائم 

ك�شخ�ص  والتطوير؛  املعاجلة  واأدوات 

على  القدرة  لدي  كانت  اأنه  اإال  مبتدئ 

التعلم ال�شريع.

يفارقني  فــا  بــه؛  مهوو�شا  اأ�شبحت 

لت  حمَّ حتى  الــربنــامــج؛  اأفــتــح  وال  يــوم 

 photoshop( االإ�شدار الذي بعده

مدة  وكــانــت  اأ�شهر   5 ــوايل  ح  )Cs6
وبداأ  ال�شعبة  لاأ�شياء  لاإنتقال  كافية 

االأعمال؛ اإلكرتونيا.

على  ــاة  ــن ق فــتــحــت   2017 �ــشــنــة  يف 

Ragheb_ بــاإ�ــشــم  الــيــوتــيــوب 

جمال  تخ�ص  تقنية؛  قناة  x6وكانت 
ال�شور؛  وتــطــويــر  ـــاب  ـــع واالأل ــب  ــوي ال

ن�شر  وا�شلت  االإبــداعــيــة؛  والت�شاميم 

مايقارب؛  ن�شرت  اأن  اىل  الفيديوهات 

القناة؛  وتركت  توقفت  ثم  فيديو   78
الأنه مل يكن لدي دعم كفاية؛ فاالأمور 

التقني  املــحــتــوى  اإفــــادة  قليا  �شعبة 

ال�شوتي؛  واالأداء  مونتاج؛  من  العربي؛ 

والرتويج والت�شويق للقناة؛ تركتها لعام 

ومل اأهتم باأمرها.

الت�شاميم؛  خمتلف  على  اأعــمــل  االآن 

فاأدخل هذه املرة بقوة بداية غرافيك 

�شعارات،  الكتب،  اأغلفة  والــديــزايــن 

)فيكتوراآرت(  كرتونية   �شور  م�شمم 

حملتها  والكثري  برن  كــروت،  اإعــانــات، 

كبري؛  ب�شكل  واأفادتني  عاتقي  على  كل 

بع�ص  يف  ماليا  مــقــدورا  منها  فــاأجــنــي 

االأحيان. 

ومــوؤلــف  ومــ�ــشــمــم؛  يــوتــيــرب؛  ـــا  اأن االآن 

خم�ش�ص؛  وقــتــا  لها  اأ�ــشــع  هــوايــة  كــل 

.ragheb3 ا�شمها  مــدونــة  فتحت 

فيها  ــع  ــش الأ�  blogspot.com
اليوتيوب؛  على  ــاري  ــب واأخ مــقــاالتــي؛ 

اأح�شن  ب�شكل  معي  الــعــرب  وتــوا�ــشــل 

و�شهل.

- يبدو اأن من اأكرث ما يرث ال�ضباب يف الوقت 
اأعمالهم  وتقدمي  الن�ضر  يف  الرغبة  احل��ايل 
ال��دويل  ال�ضالون  يف  وامل�����ض��ارك��ة  للقراء 
للكتاب، ماذا عنك، وهل تعتقد اأن الن�ضر يف 
عمر �ضغري "17 �ضنة" بالن�ضبة لك ملهم اأم 

اأنك تراه ت�ضرعا يف حقك؟
طبيعة احلال؛ يف هذه االأعوام االأخرية 

اأجل  البع�ص من  ال�شباب  الكثري من  برز 

اإي�شال ر�شالة للمجتمع؛ واالآخر من اأجل 

اإظهار االإبداع؛ منهم من يكتب يف االأدب 

خرب�شات  يـــدون  مــن  ومنهم  ــي؛  ــراق ال

مل�شوؤولية  يعود  وهــذا  تاأليفا؛  ويعدها 

االأعمال  تقبل  من  فهناك  الن�شر  دور 

�شطحية  بنظرة  القراءة  جلنة  وتقوم 

ل�شاحبه  العمل  وتقبل  العمل؛  على 

خاطئ  �شيئا  يعد  وهــذا  ن�شره؛  ويتم 

ولن  لاإبداع  موؤهل  غري  الكاتب  فيجعل 

يطور نف�شه؛ ويرتقي اإىل الفن؛ التهافت 

مو�شة  اأ�شبح  الـــدويل  ال�شالون  على 

�شنة   14 وذوي  املراهقني  فنجد  االآن 

الكتابة  "روائي" احلرفة  لقب  يطلقون 

لكن  �شحيح؛  العمر  مفهوم  يف  تعد  ال 

الرديئة؛  االأعمال  وكرثة  لقبول  يعود 

واأظن لو اإ�شتمر الو�شع هكذا فم�شتقبا؛ 

الأن  ـــراء؛  ق بها  اجلــزائــر  ت�شبح  لــن 

الكاتب؛  هو  ما  عن  يبحث  ال  القارئ 

مابني  يرى  )القارئ  هو  واأين  و�شهرته؛ 

دفتي الكتاب( الن�شر يف عمر �شغري يعد 

نف�شه  يرى  الأنه  ل�شاحبه؛  ملهما  �شيئا 

نف�شه  واإبــهــار  اخلــلــود؛  مرحلة  حتــدى 

ق�شري.  وقــت  يف  االأدب  جمــال  وارتــقــى 

قدماي  و�شعت  الأين  ملهم  يل  بالن�شبة 

معدة  خطة  وكانت  املنا�شب؛  الوقت  يف 

لثمانية اأ�شهر؛ عن الهيكل وكيف �شت�شري 

مل  اإذا  الكاتب  يفعل  ــاذا  وم االأو�ــشــاع؛ 

يتم بروز كتابه يف ال�شاحة؛ ملهم الأين 

عندما اأعود للعظماء فاأراهم مل يبدوؤوا 

يف هذا ال�شن وهذا يعد مفخرة يل ويل 

عائلتي.

وهل  بهم،  ت��اأث��رت  الذين  الكتاب  من  من 
عامل  يف  ل���روزك  دور  العائلي  ملحيطك 

االأدب؟
األبري  عامليا؛  بهم  تاأثرت  الذين  لكتاب 

كامو؛ دان براون؛ جو�شتاين غاردر، اأما 

ال�شيد؛  ح�شني  املنويف؛  عمرو  عربيا؛ 

حممد ع�شمت؛ واأمين العتوم، جزائريا: 

الكاتب اأبو الرحايل بلعبا�ص

لهم  يكن  مل  العائلي  ملحيطي  بالن�شبة 

تلقيت  االأدب؛  لــعــامل  ـــروزي  ب يف  دور 

ت�شجيعا لنف�شي.

م�ضاريعك  �ضمن  م��ن  اأي�����ض��ا  ال��رواي��ة   -

عن  وم���اذا  ك��ذل��ك؟  األ��ي�����س  امل�ضتقبلية، 
طموحاتك ك�ضاب يقتحم هذا املجال؟

م�شاريعي  �ــشــمــن  مـــن  الــــروايــــة  عـــم 

يقتحم  ك�شاب  طموحاتي  امل�شتقبلية. 

قليا؛  �شعبة  البداية  يف  املجال؛  هذا 

هي  االأدبية  االأجنا�ص  اأ�شعب  من  الأن 

الرواية؛ فهي عامل كبري ووا�شع؛ وللمرور 

ــــرور مبراحل  امل عــلــى  يــتــوجــب  اإلــيــهــا 

اأو  ال�شعر؛  من  االإنتقال  قبل  خمتلفة؛ 

واملقاالت؛  الر�شاالت؛  اأدب  اخلواطر؛ 

والتي  الق�شرية؛  الق�شة  اإىل  الذهاب 

فيتدرب  الرواية؛  مفتاح  راأي  اأعدها يف 

اإىل  احلبكة؛  ثم  ال�شرد؛  على  الــراوي 

اأن يخلق ال�شخ�شيات ويرتب الزمكاين؛ 

وم�شوغة  �شل�ص  ب�شكل  االأحداث  وي�شع 

تنتمي  الذي  والفن  اجلن�ص  نوع  ح�شب 

اإليه.

لل�شاحة  واأعــود  ــرتق  الأخ املقبل  العام 

رحلة  )�شايونارا  روايــة  جديد  بعمل 

الرواية؛  عنوان  البداية  يف  الانهية( 

 " كما هو مو�شح غام�ص وغريب ومعنى 

)الوداع(؛  باليونانية  تعني   " �شايونارا 

اأ�شلوب  على  وحتتوي  م�شوقة  الرواية 

اأبحث عن التميز. تتحدث  جديد؛ فاأنا 

يجل�ص  عندما  الفل�شفية؛  احلقيقة  عن 

االإن�شان مبفرده وتتبني له احلياة ب�شكل 

الكوكب  هــذا  ملــغــادرة  وواقــعــي؛  بعدي 

متاما والبحث عن طرق الإنهاء حياته؛ 

مــوجــودون؟  نحن  هــل  بــ�ــشــوؤال  ويفكر 

واالإ�شابة مبر�ص غيبوبة نهاية العامل. 

واأنه قد ي�شبب الغباء االإنتحار املفاجئ 

حقيقية  �شيطان  م�شكلة  معه  من  كون 

�شيتلقى  االأيدولوجيات؛  ارباك  معلقة؛ 

هذا  ــاد؛  ــع االأب ثاثية  �شفعة  الــقــارئ 

بائ�شة  حياتهم  اأ�شخا�ص  يوجد  الأنــه 

و�شايونارا وحلفائه على و�شك االإجابة 

ــر؛  ــظ ــن جمع وال يف  الق�شة  تكمل 

املفل�شف؛  امل�شلم؛  امل�شيحي؛  اليهودي؛ 

ليلقون  املــلــحــد..(  الــقــاتــل؛  املــريــ�ــص؛ 

ظاهرة  نــدر�ــص  حتى  اأ�شئلتهم  علينا 

اأن الرواية  املوت يف نظر �شايونارا؛ كما 

�شت�شمل معلومات حقيقية عن الطائفة 

اجلنازة  وق�شة  والكني�شة  ال�شيطانية؛ 

ال�شيطاين؛  والــهــجــوم  ال�شيطانية؛ 

ي�شف  وكيف  اخلا�شة؛  اجلحيم  وفكرة 

لنا اأحدهم الهروب من امل�شت�شفى؛ وماذا 

الكثري  االإنتحار؛  قبل  ال�شخ�ص  يفعل 

من  والبع�ص  اجلهنمية؛  املفاهيم  مــن 

هذه  يف  االأفــاق  من  والكثري  التعذيب.. 

الرواية. اأجد يف فن الرواية؛ اأفق بعيد 

انتقل  املرء  وكون  املهارة؛  تطوير  على 

من التل اإىل قمة اجلبل.

- كلمة ختامية
ال�شاحة؛  ــذه  ه يــعــرف  وحـــده  ــوؤلــف  امل

ينظر  اأحدا  باأن  يخرب  الهادئ؛  ال�شوت 

حديث  منا  ولكل  ق�شة؛  منا  لكل  اإليك؛ 

ر�شالة  مــعــه  يحمل  اأن  املـــوؤلـــف  عــلــى 

بها  ليقتدي  فذة  جملة  ولو  للمجتمع؛ 

االأجيال القادمة؛ واأن يتمتع كل كاتب 

للتميز؛  وي�شتجيب  اخلا�ص  باأ�شلوبه 

حتى منجد الفن.

اأ�شدر الكاتب اأدمي من والية ق�شنطينة باكورة اأعماله 

والتي  والتوزيع،  للن�شر  خيال  دار  روح" عن  "جاذبية 
التي  الف�شول  من  ملجموعة  �شفحة،   119 �شمن  تقع 

اختار منها موؤلفها اأن تكون كاآالتي "اإىل توناروز زهرة 

الهوى والهوية،  الوحدة، بني  االأمل، رق�شة مع ظال 

جميل"،  �شيء  اآخــر  تــوك،ال�ــشــيء  تيك  اخلطيئة، 

و�شط  االح�شان  مبكتبة  وتوقيع  بيع  عملية  قدم  اأين 

اأدلوا  الذي  وكتابها  الوالية  مثقفي  من  معترب  ح�شور 

وكذا  اأدمي،  للكاتب  االأول  الكتاب  حول  بت�شاوؤالتهم 

النقد الذي طال الكتاب والذي يحمل بداخله متنف�شا 

لهواج�ص �شاب من مدينة اجل�شور املعلقة.

اأكرث  اأو  �شاعتني  ا�شتغرق  الذي  فالكاتب  االأرجح  على 

اجلديد  مبولوده  حمما  باتنة  واليــة  اإىل  للو�شول 

من  يجد  اأن  �شاب  كــاأي  ياأمل  كان  روح"،  "جاذبية 

يحت�شن قلمه االأدبي، وكان من الرائع جدا اأن جنده 

الرواية،  عن  ثقة  بكل  ليحكي  اجلل�شة  عر�ص  يرتبع 

للرواية،  كبطل  "اري�ص"  ا�شم  اختار  التي  و�شخو�شها 

بوالية  مرتبطا  اري�ص  ا�شم  كــان  ما  اذا  �شوؤالنا  ويف 

اأن  اأجــاب  املعروفة،  اأري�ص  منطقة  خال  من  باتنة 

الغريبة  االأ�شماء  يحب  فهو  �شدفة  حم�ص  اال�شم 

هذه  مع  عاقاته  يكون  اأن  يحب  كما  ادمي،  كا�شمه 

االأ�شماء التي تثري م�شامع القارئ، اإىل جانب االأماكن 

اأن تكون من معامل ق�شنطينة  الكاتب  ادمي  التي قرر 

العميقة واأزقتها، كتوثيق لها يف بعدها الروائي.

العمل الذي ا�شتغرق 8 اأ�شهر، وكمنا�شفة اأربعة اأ�شهر 

روايات  ثاث  وبعد  للكتابة،  واأخــرى  التخطيط  من 

الكتابية، جاءت  اأن ي�شنفها يف خانة حماوالته  �شاء 

فهو  العامل،  هذا  يف  ب�شمتها  اأوىل  لت�شع  روح  جاذبية 

والفل�شفية  االجتماعية  العاقات  عن  يكتب  الــذي 

ويكتب لل�شباب اأينما حلوا باأ�شلوب �شهل وب�شيط ي�شل 

"اإىل  يقول:  الــذي  فهو  م�شامعهم،  قبل  قلوبهم  اإىل 

�شجناء الوحدة..اإىل االأرواح الطيبة التي ال يكرتث 

لها اأحد، اإال الذين يع�شقون الهدوء، يعتنقون ال�شمت 

واإليكم".هذا  منكم  احلــروف  كل  الظام،  ويدمنون 

وي�شعى ال�شاب اأدمي اأن يقدم رواية اأخرى العام املقبل 

كجديد يف هذا العامل االأدبي.

خا�ص  اأنه  اإال  بيطري،  طبيب  املوؤلف  اأن  اأي�شا  يذكر   

تقول  اأن  لــلــروايــة  ــرتك  ن م�شوقة،  اأدبــيــة  جتــربــة 

عنها،  موجز  ب�شرح  تفا�شيلها  نف�شد  ال  حتى  كلماتها 

وحتى يتعرف القراء اأكرث عليها، كما �شتكون الرواية 

م�شاركة يف املعر�ص الدويل للكتاب 2019.

ر.ل

رقية. ل
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يكتب ب�صكل فل�صفي يلفه الغمو�ش واملعاين املنبثقة هنا وهناك، التقيناه كفر�صة جميلة عند زيارته ملقر جريدة "االأورا�ش نيوز" حامال معه كتابه "حديث اجلوف"، طارحا 
عديدة االأ�صئلة املتعلقة ب�صيفرات احلزن والكربياء والفراغ واالأمل، "راغبة بومتجت" م�صروع كاتب من والية باتنة و�صاحب 17 ربيعا يدر�ش بالطور الثانوي، اإال اأن 

�صغفه بالفن الكتابي جعله يتعدى عمره االبداعي ليكتب عديد االأ�صياء املثرية حد الده�صة والرغبة يف قراءة خواطره بطريقة ت�صل�صلية دومنا انقطاع، وهو االآن يح�صر 
لروايته )�صايونارا رحلة الالنهية( ويعدد م�صمم ويوتيرب، وتفا�صيل اأخرى عميقة يف هذا احلوار:

حوار: رقية حلمر



هذا ما ن�شميه 

يف علم الغبار 

الر�شيف 

االجتنابي؟!

وجه��ان
كان ابُنه ي�شب القهوة لل�شيوف فان�شكبت منه 

على االأر�ص 

فلم يغ�شب و مل ي�شرخ 

بل ابت�شم و قال :

و لاأر�ص من كاأ�ص الكرام 

ن�شيب

جعل فعل االبن من 

الكرم الذي ُيكاَفاأ عليه 

ال من اخلطاأ الذي 

ُيعاَقب عليه

تربية لطيفة اأمام 

النا�ص

و ملا خرج ال�شيوف جلده 

جلد احلمري؟!.

عباد فوق العادة
كاين عباد تركب معاهم يف ال�شيارة

مي�شيو 180كيلو/ �شا

يهدر يف التليفون

وي�شرب يف القهوة بيدو الي�شرى

ويزيد يبدل الغناء بيدو 

اليمنى

اأومبعد يخزر فيك ويقولك

وا�ص بيك �شاكت؟؟

ال..ال راين نخمم برك وا�ص من 

جامع قادر ي�شليو علينا فيه !!.

�ضفري النوايا احل�ضنة
قمة الفخر اأيام االبتدائي

كي يبعثك املعلم با�ص متد 

الطبا�شري

ملعلم يف الق�شم االآخر

كي تدخل للق�شم يبقاو التاميذ ي�شوفو معاك

حت�ص روحك مبعوث االأمم املتحدة

اأو �شفري النوايا احل�شنة؟!!.

معلومات م�سلية

الديك

اأمثال �سعبية

تعود  التاريخ  يف  موؤكدة  حكم  فرتة  اأطول   •
مملكة  حــكــم  حــيــث  ــاين  ــث ال �ــضــوبــهــوزا  للملك 

يوما وذلك يف   254 و  82 عاما  ملدة  �ضوازيلند 

الفرتة من عام 1899 وحتى عام 1982.

ما  العامل  يف  اأنتج  الذي  االأملنيوم  • 75% من 
يزال يعاد ت�ضنيعه وي�ضتعمل حتى االآن.

بالكامل  مغطى  كوكبا  العلماء  اكت�ضف   •
الكوكب  وي�ضمى  الكرمية،  واالأحجار  باالأملا�ص 

CANCRi" ويبلغ حجمه �ضعف حجم   55"
من  يتكون  كتلته  ثلث  اأن  العلماء  ويقدر  االأر�ص 

االأحجار الكرمية.

يف  ال�ضحايل  اأ�ضغر  اأحــد  على  العثور  مت   •
منها  الواحدة  طول  ويبلغ  مدغ�ضقر،  يف  العامل 

ا�ضم  عليها  اأطــلــقــوا  ــد  وق ميليمرتا،   29 نحو 

ميكر". "بروكي�ضيا 
خلل  اخللوي  هاتفك  من  ر�ضالة  اإر�ــضــال   •
اأن  لــدرجــة  ــدا  ج خطري  اأمـــر  ال�ضيارة  قــيــادة 

ذلك  خلل  �ضيارة  حادث  يف  الوقوع  احتمالية 

يزيد 23 �ضعفا.

�ضقر  هــو  ــــلق  االإط عــلــى  الــطــيــور  ــرع  ــض اأ�  •
ال�ضيد  عند  �ضرعته  تتخطى  حيث  ال�ضاهني، 

الـ350 كيلومرتا يف ال�ضاعة.

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

جواب 
املحاجية

حاجيتك على 

�ضيدي ال�ضياح 

�ضوتو �ضاهد 

على ال�ضباح

حدث يف مثل هذا اليوم
الثالث ع�شر من �شهر اأكتوبر
االإمرباطورية  ـ نريون يتوىل عر�ص  م    54

الرومانية.

البيت  ملبنى  االأ�ضا�ص  حجر  و�ضع  ـ   1792
مقر  ليكون  املتحدة  الــواليــات  يف  االأبي�ص 

دائم الإقامة الرئي�ص االأمريكي.

للمقاومة  با�ضلة  مقاومة  بعد  ـ   1837
الفرن�ضية  الغزو  قــوات  باي  اأحمد  بقيادة 

بايلك  ق�ضنطينة  احـــتـــلل  مـــن  تــتــمــكــن 

ال�ضرق.

ـ اإحياء اللغة العربية عندما وافق   1881
ا�ضتعمالها  على  واأ�ضدقاءه  يهودا  بن  اإليعازر 

ح�ضريا يف حمادثاتهم.

1911 ـ القوات االإيطالية تبداأ يف النزول 
احلملة  ــة  ــداي ب يف  الليبي  الــ�ــضــاطــئ  اإىل 

الربية الرامية اإىل احتلل ليبيا. 

ـ نقل العا�ضمة الرتكية اإىل مدينة   1923
العا�ضمة  اإ�ضطنبول  من  بــدال  وذلــك  اأنقرة 

التاريخية للعثمانيني.

تدهور  و  العنف  ت�ضعيد  اأمـــام  ـ   1956
جمموعة  طلبت  اجلزائر،  يف  االأمني  الو�ضع 

الق�ضية  بــتــ�ــضــجــيــل  ـــدان  بـــل ــرة  ــض ــ� ع مـــن 

الـ11  الــدورة  اأعمال  جدول  يف  اجلزائرية 

للأمم املتحدة.

الفرن�ضية،  احلــكــومــة  رئــيــ�ــص  ـ   1959
اجلمعية  اأع�ضاء  كافة  يحث  دوبري  مي�ضال 

الفرن�ضية على مناق�ضة االإجراءات املتعلقة 

مببداأ تقرير امل�ضري ق�ضد و�ضع حد لل�ضيا�ضة 

القمعية املطبقة يف اجلزائر.

يختطفون  فل�ضطينيني  اأربــعــة  ـ   1977
ال�ضومال  اإىل   181 رحلة  لوفتهانزا  طائرة 

11 عــ�ــضــوا من  ويــطــالــبــون بـــاالإفـــراج عــن 

جماعة اجلي�ص االأحمر اليابانية.

امل�ضري  االأديب  فوز  عن  االإعلن  ـ   1988
جنيب حمفوظ بجائزة نوبل يف االأدب.

للطريان  الوطني  املجل�ص  اإن�ضاء  ـ   1984
والف�ضاء.

اأول  حتت�ضن  خلدون  ابن  قاعة  ـ   1990
لقاء ملدار�ص الفن للمتو�ضط.

ين�ضئ  للدولة  االأعــلــى  املجل�ص  ـ   1993
امل�ضار  بــعــد وقـــف  الــوطــنــي  لــلــحــوار  جلــنــة 

االنتخابي.

املدير  عبادة،  م�ضطفى  اغتيال   ـ   1994
من  ــري  ــزائ اجل للتلفزيون  االأ�ــضــبــق  الــعــام 

طرف م�ضلحني بالعا�ضمة.

توافق  اليوغ�ضلفية  احلكومة  ـ   1998
الـــدويل  االأمــــن  جمل�ص  قـــرار  تنفيذ  عــلــى 

االألبانية  االأغلبية  ذو  كو�ضوفو  اإقليم  مبنح 

احلكم الذاتي.

حممد  املوريتاين  الرئي�ص  اإ�ضابة  ـ   2012
اإثره  على  مت  نار  باإطلق  العزيز  عبد  ولد 

بنواك�ضوط  الع�ضكري  امل�ضت�ضفى  اإىل  نقله 

ثم اإىل فرن�ضا للعلج.

الربتغايل  الوزراء  رئي�ص  اختيار   -  2016
عاما  اأمــيــنــًا  غوتريي�ص  اأنطونيو  ال�ضابق 

جديدا للأمم املتحدة خلفا لبان كي مون.

ـ هل لديك عبارة تريح النف�ص والعقل والقلب 

يا �شي عاوة؟

عبد الكرمي ا�شماعني باتنة

دوالر..  مــلــيــووووووووون  نتفيقهوا..  ما  با 

ارحتت واّل خا�شك 10 دنانري؟!.

ـ عندما تدر�ص وحت�شل على �شهادة جامعية.. 

ماذا بعد؟

فاروق عوينة ب�شكرة

خوتك  يقولوا  كيما  مّيتها..  وا�ــشــرب  بّلها 

مل�شاروة؟!.

ـ هل تعلم يا �شي عاوة اأنه لو حتدثت الن�شاء 

لكنا اأمام تاريخ خمتلف؟

حميد �شنة ب�شكرة

يف  لوه  ف�شّ كيفا�ص  الرجال  كتبوه  كي  يعني 

يجعل  الذي  باملق�ص  مي�شك  واحد  كل  رايــك... 

زعمائها  ومن  قوميا  زعيما  القبيلة  جح�ص  من 

وتاريخ  َغيبي  تاريخ  هناك  قتلة..  متمردون 

ح�شوره  ي�شجل  وتــاريــخ  غائب  وتــاريــخ  ُمغيب 

الغائبون؟!.

اأ�ــشــبــح احلــديــث عــن الــزوجــة ي�شبه  ملـــاذا  ـ 

احلديث عن العدو؟

�شاف ذيبي �شوق اأهرا�ص

االأي�شر  للبطني  الع�شبي  التدفق  يف  خللل 

الطحال  يف  وخفقان  اليمنى  الرئة  يف  وان�شداد 

كما اأعتقد واهلل اأعلم؟!.

ـ من ينتخب الفا�شدين هم املواطنني ال�شاحلني 

الذين ال يدلون باأ�شواتهم؟

بثينة امراد تب�شة

فاقووووووووووووو؟!!.

تدع  ال  لــك  يقولون  الــذيــن  اأن  �شحيح  هــل  ـ 

االأ�شياء ال�شغرية تزعجك مل يجربوا النوم مع 

نامو�شة يف حجرة واحدة؟

اإبراهيم بوجال ميلة

خا�شة اإذا كانت من النوع املرقط..اأو نامو�ص 

النمر.. اهلل ال يبليك؟!.

تخاريف 
�سي عالوة املو�سطا�ش

عندك تقطع اجلورنان

هههههه

�ضي علوة ينتظر اأ�ضئلتكم ليجيب عليها، �ضاركونا بها 

modhik@yahoo.com :على الربيد االإلكرتوين
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احلجلة خَلفيفة

حكـــمة من �شعد ال�شياد

�أح�سن ملن �أ�ساء �إليك فالكل 
�صورة م�صحكةي�ستطيع �لإح�سان ملن �أح�سن



اأمرت بو�ضع 4 منهم رهن الرقابة الق�ضائية

اأغلبهم فالحون وموالون ورعاة غنم
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2424ح�ضب توقيت مدينة باتنة وما جاورهامواقيت ال�ضالة:
�لإد�رة ـ �لتحرير

�ملنطقة �حل�صرية �لثانية جتزئة 

12 رقم 12 ـ باتنة
�لهاتف: 033.29.18.51

�لفاك�س: 033.29.18.51

�لربيد �لإلكرتوين:

journalelauresnews@gmail.com 

يومية �إخبارية عامة

الفجر: 05:13   الظهر: 12:22 الع�ضر: 15:36  املغرب: 18:07  الع�ضاء: 19:24    

اأحوال الطق�ش اليوم
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�لإد�رة ـ �لتحرير

�ملنطقة �حل�صرية �لثانية جتزئة 

12 رقم 12 ـ باتنة
�لهاتف: 033.29.18.51

�لفاك�س: 033.29.18.51

�لربيد �لإلكرتوين:

journalelauresnews@gmail.com 

اأمــر وكيــل اجلمهوريــة لــدى حمكمــة 

قاملــة، بو�ضــع  كل مــن م�ضــوؤول املخــزن 

واملحا�ضب واملكلف بــاالإدارة على م�ضتوى 

االإقامــة اجلامعيــة عمــر بلح�ضاب حتت 

الرقابــة الق�ضائيــة وذلــك علــى خلفية 

عنا�ضــر  با�ضرتهــا  التــي  التحقيقــات 

االأمــن حول اختفاء اأزيــد من 40 لوحة 

الكرتونيــة مــن االإقامــة اجلامعية كانت 

موجهة لتكرمي بع�ص الطلبة.

 الق�ضيــة توبع فيها حوايل 18 �ضخ�ص 

والذيــن خ�ضعوا جميعا للتحقيق وح�ضب 

بع�ــص امل�ضــادر فــاإن امل�ضــوؤول االأول على 

هــي  االأجهــزة  هــذه  واختفــاء  اقتنــاء 

املديــرة ال�ضابقــة للإقامــة والتــي هــي 

حاليــا نائــب بالربملــان ونظــرا للح�ضانة 

الربملانيــة التــي تتمتــع بهــا حالــة دون 

ا�ضتدعائهــا  للتحقيــق معهــا يف اختفــاء 

اللوحــات  مــن  املعتــربة  الكميــة  تلــك 

االلكرتونية.

 وح�ضب بع�ص املعلومات املتح�ضل عليها 

اأن اإدارة االإقامة قامــت باقتناء حوايل 

50 لوحــة الكرتونية بهدف تخ�ضي�ضها 
لتكرمي بع�ص الطالبات اإال اأن التحقيقات 

اأثبتت مــن خلل الوثائــق التي حت�ضلوا 

عليهــا اأن ح�ضــة اللوحــات م�ضجلــة على 

اأنها دخلت ومت ت�ضديد ثمنها والذي قدر 

ح�ضــب بع�ــص العارفــني بها بحــوايل 80 

مليــون �ضنتيم، اإال انه مل يتــم العثور اإال 

على اأربعــة منها يف ما مل يعرث على بقية 

اللوحــات االلكرتونيــة التــي ذهبت اإىل 

وجهة جمهولة رغم ت�ضديد ثمنها.

اخلدمــات  مديريــة  اأن  علمنــا  وقــد 

تاأ�ض�ضــت  قــد  قاملــة  بواليــة  اجلامعيــة 

بعــد  الق�ضيــة،  هــذه  يف  مــدين  كطــرف 

ال�ضــرر الذي اأ�ضابها جــراء اختفاء تلك 

اللوحات االلكرتونية.

اجلي�ــص  قــوات  موؤخــرا،  متكنــت 

الوطنــي ال�ضعبــي بالتن�ضيق مــع م�ضالح 

الــدرك الوطنــي بخن�ضلة، مــن تفكيك 

�ضبكــات كــربى لدعــم االإرهــاب تن�ضط 

علــى م�ضتــوى جنــوب الواليــة، حيــث 

مت توقيــف اأزيــد مــن 20 عن�ضــر دعم 

مــن واليــة خن�ضلــة  ينحــدر معظمهــم 

وتب�ضة، تــرتاوح اأعمارهم بني 25 �ضنة 

و70 �ضنــة واأغلبهــم فلحــون وموالون 

ورعاة غنــم باملنطقة اجلنوبية لوالية 

خن�ضلة.

اإرهابيــني  بعــد توقيــف  ذلــك  ياأتــي 

بابــار  ببلديــة  النمام�ضــة  ب�ضحــراء 

باالإ�ضافــة اإىل حجز قنابل وجتهيزات 

اأخــرى ومــواد غذائيــة، حيــث اأ�ضفرت 

اعرتافاتهم من توقيف جمموعة هامة 

مــن االأ�ضخا�ــص الذيــن يقومــون بدعم 

اجلماعــات االإرهابيــة ببلديــة �ض�ضــار 

وبابــار اأوالد ر�ضا�ص واملحمــل واملناطق 

املجاورة التابعة لواليات اأخرى والذين 

كانوا يقدمون الدعم منذ �ضنوات.

مت ت�ضجيل 22 ا�ضابة بالتهاب ال�ضحايا 

مب�ضت�ضفى "حممد زيو�ضي" بطولقة )40 

كلم غرب والية ب�ضكرة(، ح�ضبما اأفاد به 

اأم�ص مدير ال�ضحة حممد العايب .

احلــاالت  بــاأن  امل�ضــوؤول   ذات  واأو�ضــح 

امل�ضجلــة لــدى االأطفــال الذيــن تــرتاوح 

واحــد مت  وعــام  اأيــام   3 بــني  اأعمارهــم 

اإثبات ا�ضابتهم بهذا املر�ص بعد حتويلهم 

واإجــراء  اال�ضتعجــاالت  م�ضلحــة  اإىل 

الفحو�ضات والتحاليل الطبية اللزمة.

وقــد مت ت�ضكيــل جلنة طبيــة خمت�ضة 

مت اإر�ضالهــا اىل م�ضت�ضفــى طولقة ملتابعة 

الو�ضعية الطبية للم�ضابني التي ال تدعو 

اإىل القلــق ولي�ــص هنــاك خطــورة علــى 

امل�ضابني، ح�ضبما اأ�ضار اليه ذات امل�ضدر .

وتظهر على امل�ضابــني بالتهاب ال�ضحايا 

وعــدم  كاحلمــى  االأعرا�ــص  مــن  جملــة 

القــدرة علــى روؤيــة االإ�ضــاءة واعرا�ــص 

التعب واالرهاق مما يدعو بال�ضرورة اإىل 

التقرب من امل�ضالح اال�ضت�ضفائية.

اال�ضت�ضفائيــة  م�ضالــح  عرفــت  وقــد 

وطــب  الطبيــة  اال�ضتعجــاالت  وخا�ضــة 

االأطفــال بامل�ضت�ضفى حالــة اكتظاظ مما 

جنــم عن ذلك التخوف من انتقال العدوى 

م�ضتــوى  علــى  املتواجديــن  املر�ضــى  اإىل 

امل�ضابــني  مــن  ال�ضيمــا  الطبيــة  امل�ضالــح 

باالأمرا�ص القلبية وال�ضدرية.

قاملة

ب�صكرة 

خن�صلة

�صي االأورا�صي..
و�ضربنا  املــاء...  يف  هر�ضنا  نكونو  خايفني 

ما  العما...  على  وبقينا  بالهرواة  الريح 

حققنا جديد ماحتركنا من مكاننا وما�ضنعنا 

همة... حايفني من اخلدع يل �ضكن املجتمع 

وامرو تعاىل مع ال�ضما... ما خلنا كلمة.... 

وعملنا �ضبع اأمرا�ص باحلمى...

وجب الكالم

hamzalaribi005@gmail.com

حمزه لعريبي

ال�صحفي "من ال�صعب"
اإنه ملن املوؤمل جدا اأن ت�ضبح نظرة الكثري من اأبناء هذا ال�ضعب �ضيقة 

�ضلميا  و�ضعبا  واعيا  �ضعبا  بكوننا  فيه  نفتخر  بتنا  الذي  الوقت  يف  جدا 

اأجل  ومن  التعبري،  وحرية  الدميقراطية  اأجل  من  انتف�ص  و�ضعبا  م�ضاملا 

املدنية، ومن املوؤمل جدا اأن ي�ضبح التعميم قناعة ووجهة نظر  لكثري من 

اأبناء هذا ال�ضعب يف هذا الوقت الذي كنا نظن فيه اأننا �ضعب "ذو اأفق ال 

الكثري  مع  التعامل  مرنا يف  �ضل�ضا  و�ضعبا  االأمور  مع  التعاطي  حمدود" يف 

ال�ضعب ن�ضرة  اأبناء  الكثري من  اأن ينتف�ص  اأي�ضا  املوؤمل  املواقف، ومن  من 

خريا  ا�ضتب�ضر  من  واأول  له  داعم  اأول  ال�ضحافة  كانت  قدم  كرة  للعب 

بوجوده يف الفريق خا�ضة واأنه العب �ضغري وموهوب وممثل يف الفريق 

اأبناء  اأن ينتف�ص الكثري من  املوؤمل  الوطني ل�ضباب ومواهب اجلنوب، من 

ال�ضعب ن�ضرة للعب وي�ضتموا يف املقابل ال�ضحافة اجلزائرية عامة دون 

متييز وال ا�ضتثناء.

عن  فعل  كرد  بــوداوي  للعب  اأ�ضاء  الــذي  ال�ضحفي  عن  اأدافــع  ل�ضت 

يف  ال�ضحفي  يعامل  اأن  اأقبل  املقابل  يف  ل�ضت  لكنني  له،  االأخــري  جتاهل 

بلدي معاملة "خمزية" لدرجة اأن ي�ضع اللعب �ضماعات يف اأذنيه ويهم 

باخلروج من امللعب دون اأن يعري اأي اأحد اهتماما وكاأن اجلميع "ذباب" وهو 

توجيهات  ت�ضفع  اأن  ميكن  فل  �ضراحة  وبكل  ومنطقيا  اجلللة،  �ضاحب 

املدرب للعب اأيا كانت درجة "اأهميته" يف املنتخب" الأن االأمر يتعلق اأوال 

اأن يعلم  باأ�ضرار دولة، فهل يعقل  واأخريا بت�ضريح عقب مباراة ودية ال 

بت�ضريحات  االإدالء  من  التهرب  طريقة  املحرتفني"  "اأ�ضباله  بلما�ضي 

لل�ضحافة وال يعلمهم كيفية التهرب بطريقة لبقة حمرتمة؟ 

اأغنياء  اأغنى  اأحــد  ترامب،  دونالد  �ضاأل  اأمريكية،  قناة  يف  �ضحفي 

يتعلق باحلدود مع  �ضاأله عن ملف  العامل،  اأقوى دولة يف  العامل ورئي�ص 

املك�ضيك فما كان من ترامب اإال اأن يرد عليه بفظاظة ومل جتد ال�ضحافة 

مع  التعامل  يف  طريقته  وعلى  ترامب  على  الرد  يف  حرج  من  االأمريكية 

ال�ضحفيني ورغم ذلك فلم ينتف�ص ال�ضعب االأمريكي �ضد ال�ضحافة، ويف 

كل دول العامل، ينعت اللعبون االأفارقة ب�ضتى االأو�ضاف من ال�ضحافة 

الواعية  ال�ضعوب  الأن  لل�ضحافة،  خمونة  الدول  هذه  �ضعوب  تخرج  ومل 

هي من تعامل كل فرد مبا فيه وال تعمم حادثة يف ميدان ما على عمال 

كل امليدان.

يخون  من  كل  �ضد  اليوم  اأنتف�ص  لكنني  ال�ضحفي،  عن  ــع  اأداف ل�ضت 

ال�ضحافة يف اجلزائر، ول�ضت اأ�ضتح�ضن فعلة ال�ضحفي الذي قال لبوداوي 

التي  بالطريقة  بلدي  يف  ال�ضحفي  يعامل  اأن  اأرف�ص  لكنني  "حتلبت" 
يعامل بها اليوم من طرف "�ضرذمة من الغا�ضي" الذين و�ضلت بهم درجة 

"ال�ضرطة" اجلزائرية ويتلعبوا  احلقارة الأن يتطاولوا ويخونوا حتى 

ب�ضعارها يف امل�ضريات بطريقة خمزية، يف حني كان يفرت�ص اأن يعاقب من 

تلعب ب�ضعار جهاز من اأجهزة الدولة التي ت�ضهر على اأمن املواطنني، ويف 

وقت كان يفرت�ص اأن يطالب ال�ضعب مبعاقبة من ي�ضيء لل�ضرطة واجلي�ص 

قوال وفعل كما طالبوا مبعاقبة من اأ�ضاء للعب كرة قدم.

وهم  واأخوتنا،  اأبناوؤنا  االأخري  يف  فهم  للعبني  ي�ضاء  اأن  اأر�ضى  ل�ضت 

ال�ضعب  اأبناء  من  الكثري  ينتف�ص  اأن  اأر�ضى  ال  لكنني  الوطن،  هذا  اأبناء 

اأن  اأر�ضى  ول�ضت  "�ضرطي"،  عن  دفاعا  ينتف�ضوا  "العب" وال  عن  دفاعا 

املنتخب  ــوان  األ تقم�ص  �ضرف  له  كان  العب  عن  دفاعا  الفاف  ينتف�ص 

اأ�ضبحوا �ضحايا بني  الو�ضاية دفاعا عن �ضحفيني  تنتف�ص  الوطني وال 

عاتقه  على  يحمل  من  كل  على  التجويع  �ضيا�ضة  متار�ص  �ضلطة  مطرقة 

"مهنة"  �ضد  التخوين  ميار�ص  "غا�ضي"  و�ضندان  احلقيقة  نقل  مهمة  

باأكملها دون متييز بني �ضحفي حمرتف و�ضحفي منحرف.

يف االأخري، نحن �ضحفيون، مهمتنا التقرب من املواطن لر�ضد ان�ضغاالته، 

اجلمهور،  وبني  بينه  و�ضل  همزة  لنكون  اللعب  من  التقرب  ومهمتنا 

ومهمتنا التقرب من الطبيب ومن املهند�ص والبواب وعامل النظافة ومن 

كل اأبناء هذا ال�ضعب باختلف اأعمارهم وباختلف ميوالتهم واأعمالهم، 

الأننا بب�ضاطة اأبناء هذا ال�ضعب ومل ناأت من عامل "غريب"، بل ومل ناأت 

اأبناء  فنحن  اأخطاأنا  واإن  ال�ضعبـ،  هذا  اأبناء  فنحن  اأ�ضبنا  فاإن  فراغ،  من 

"موهوب" والعب كرة قدم قدر  هذا ال�ضعب، واأن تكون العب كرة قدم 

اأن  يف  حق  اأي  يعطيك  ال  "جماعي"  عمل  بف�ضل  ببطولة  يفوز  اأن  له 

حتتقر غريك، واأرى اأن املعيار الذي مت على اأ�ضا�ضه التعاطي مع احلادثة 

فعل  ورد  بــراءة  دليل  ال�ضحفي"  "احتقار  كــان  متى  فمنذ  عــادل،  غري 

كلمة  ال�ضحفي ملجرد  معاقبة  واإن متت  اإدانة؟  دليل  الطبيعي  ال�ضحفي 

قالها كرد فعل طبيعي راف�ص للتجاهل واالحتقار فلبد من معاقبة كل 

ال�ضحافة  على  اإنه  ثم  فعل،  اأو  وال�ضحفيني" قوال  "لل�ضحافة  اأ�ضاء  من 

اأن تنتف�ص مطالبة برد االعتبار وتتوقف عن تغطية اأي حدث ريا�ضي 

وطني،  وعلى حد قول اأ�ضقائنا ال�ضوريني "ما حدا اأح�ضن من حدا" واإن 

للم�ضا�ص  واألف ال  فلل�ضحفي كربياء وكرامة، وال  اإح�ضـــا�ص  كان للعب 

بكرامة ال�ضحفي.

�ضهدت اأم�ص بلديتي اجلازية والهن�ضري تومغني 

بوالية اأم البواقي، حادثي مرور اأ�ضفر عن وفاة 3 

اأ�ضخا�ص وجرح اآخر، احلادث االأول كان على م�ضتوى 

بلدية الهن�ضري تومغني اأين اأدى ا�ضطدام وانقلب 

�ضيارة على م�ضتوى الطريق املوؤدي مل�ضتة "الكانتويل" 

اإىل وفاة �ضاب يف العقد الثاين من العمر، فيما 

يتواجد اآخر يف حالة �ضحية حرجة، اأما احلادث 

الثاين فكان على م�ضتوى الطريق املوؤدي لبلدية 

اجلازية، اأين اأدى ا�ضطدام �ضيارة بدراجة نارية، اإىل 

وفاة �ضابني يف العقد الثاين من العمر كانا على منت 

الدراجة النارية، م�ضالح الدرك الوطني من جهتها 

با�ضرت حتقيقاتها يف احلادثني.

اأم البواقــي

باتنة

�ضطيف

مرور  حادثي  يف  قتلـى   3

القب�ش على �صقيقني قتال 
�صديقهما بعني البي�صاء

وفاة ع�صريني يف حادث مرور ب�صقانة

م�صرع طفل حتت عجالت حافلة والده 

اختفاء 40 لوحة الكرتونية من اإقامة جامعية يجر م�صوؤولني اإىل العدالة

توقيف اأزيد من 20 عن�صر دعم للجماعات االإرهابية بخن�صلة

ت�صجيل 22 ا�صابة بالتهاب ال�صحايا بطولقة
لقي نهاية االأ�ضبوع املن�ضرم، �ضاب يف اأواخر 

الع�ضرينيات م�ضرعه جراء حادث مروري جنم عن 

ا�ضطدام �ضيارتني �ضياحيتني وذلك على م�ضتوى 

الطريق الوطني رقم 28 النقطة الكيلومرتية 125 

بالقرب من حمطة اخلدمات يف طور االإجناز ببلدية 

ودائرة �ضقانة، ال�ضحية الذي ينحدر من مدينة 

بريكة تويف يف عني املكان بعد تلقيه اإ�ضابة بليغة 

على م�ضتوى الراأ�ص، حيث مت نقله من طرف م�ضالح 

احلماية املدنية اإىل م�ضلحة اال�ضتعجاالت م�ضت�ضفى 

حممد بو�ضياف بريكة فيما فتحت اجلهات االأمنية 

حتقيقاتها ملعرفة ملب�ضات احلادث االأليم.

ا�ضتقبلت م�ضلحة حفظ اجلثث مب�ضت�ضفى عني 

الكبرية ليلة اأول اأم�ص جثة طفل يبلغ من العمر 

عامني، بعد اأن لقي حتفه حتت عجلت حافلة والده 

ببلدية وادي البارد �ضمال والية �ضطيف، ووقعت 

احلادثة اأثناء ركن الوالد حلافلته اأمام املنزل 

العائلي، دون االنتباه له، وهي حادثة الوفاة الثانية 

بنف�ص الطريقة، بعد �ضاعات قليلة من وفاة طفلة 

تبلغ من العمر عامني حتت عجلت �ضاحنة عمها 

بحي بوتبنة بعني الكبرية. 

اهتزت اأول م�ص، مدينة عني البي�ضاء بوالية اأم 

البواقي، على وقع جرمية قتل ب�ضعة راح �ضحيتها 

�ضاب يف العقد الثاين من العمـر، حيث اأ�ضفرت 

التحقيقات االأولية التي با�ضرتها م�ضالح االأمن عن 

توقيف �ضقيقني م�ضتبه يف تورطها يف اجلرمية، كما 

مت ا�ضرتجاع اأداة اجلرمية.

�ضهدت م�ضلحة الوالدة مب�ضت�ضفى 

زيو�ص حممد ببلدية طولقة والية 

ب�ضكرة يوم اأم�ص، والدة اأربع توائم 

ثلثة ذكور واأنثى بعد عملية 

قي�ضرية ناجحة، و�ضط فرح كبري يف 

العائلة املنحدرة من بلدية برج بن 

عزوز وبعد انتظار طويل دام  اأربع 

�ضنوات كاملة اأين غلبت دموع الفرح 

االأب الذي اأكد اأن التوائم ب�ضحة 

جيدة وقد تلقوا الرعاية اللزمة من 

املوؤ�ض�ضة املذكورة وقد اأطلق عليهم 

اأ�ضماء حممد عبد اهلل، ومعاذ عبد 

الرزاق ويحي عبد احلي واأ�ضيل.
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